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ÖZ

ÇAĞDAŞ HUKUK FELSEFESİ AÇISINDAN HUKUKA İTAAT

YÜKÜMLÜLÜĞÜ VE SINIRLARI

Sercan Gürler

“Çağdaş Hukuk Felsefesi Açısından Hukuka İtaat Yükümlülüğü ve Sınırları”

başlığını taşıyan bu tezin konusu, hukuka itaat yükümlülüğünün ahlâken nasıl

temellendirilebileceği sorunudur.

Çağdaş hukuk felsefesinde hukuka itaat yükümlülüğünün nasıl

temellendirilebileceğine ilişkin başlıca iki görüşün ileri sürüldüğü söylenebilir. Bu

görüşlerden ilki, hukuka itaat yükümlülüğünü tamamen iradeci bir yaklaşımla

açıklar. Hukuka itaat yükümlülüğünü temellendirmeyi amaçlayan diğer görüşse

iradeciliğin yetersizliğine dikkat çeker ve hukuka itaat yükümlülüğünün ancak

iradeci olmayan bir yaklaşımla izah edilebileceğini savunur.

Günümüzde her iki görüş de ciddi eleştirilere maruz kalmıştır. Hukuka itaat

yükümlülüğüne yönelik kuşkucu bir tavır sergileyen bu eleştirel yaklaşımların

başında felsefi anarşizm gelir. Bugün hukuka itaat yükümlülüğü sorunu, genel

anlamda otoritenin zorunlu bir ihtiyaç olduğunu ve hukuka itaat yükümlülüğünün

hukukun ahlâki otoritesinden hareketle izah edilebileceğini savunan görüşler ile

kuşkucu görüşler arasındaki tartışmalar çerçevesinde ele alınmaktadır. Her ne kadar

hukuka itaat yükümlülüğünün varlığını kanıtlamaya yönelik yeni argümanlar

geliştirilmişse de felsefi anarşistlerin eleştirileri karşısında bugün hukuka itaat

yükümlülüğünün varlığını kabul etmek pek kolay görünmemektedir.
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ABSTRACT

THE OBLIGATION TO OBEY THE LAW FROM THE PERSPECTIVE OF

CONTEMPORARY LEGAL PHILOSOPHY

Sercan Gürler

The subject of this thesis, entitled “The Obligation To Obey The Law From

The Perspective Of Contemporary Legal Philosophy”, is a study of the problem of

the moral justification of political obligation.

There are basically two main views about how to justify the obligation to

obey the law in contemporary legal philosophy. The first view explains the

obligation to obey the law completely via a voluntarist theory approach. The second

view points out the insufficiency of voluntarism and states that the obligation to obey

the law can only be explained with a non-voluntarist approach.

As of today, both views have encountered significant criticism. Philosophical

anarchism is the main criticising approach which exhibits a sceptic style against the

obligation to obey the law. Therefore today the problem of the obligation to obey the

law is also handled within the framework of the discussion between the views which

support the ideas that political authority is a necessity in general terms, that the

obligation to obey the law can be explained with the moral authority of law and the

sceptical views. Although new arguments which aim to prove the existence of the

obligation to obey the law have been developed, it does not seem possible today to

prove the general existence of the obligation to obey the law considering the radical

criticism of the philosphical anarchists.
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ÖNSÖZ

“Çağdaş Hukuk Felsefesi Açısından Hukuka İtaat Yükümlülüğü ve Sınırları”

isimli bu doktora tez çalışmasının konusunu, aslında kökeni Sokrates’e kadar uzanan

fakat 1960’lı yıllardan itibaren özellikle Anglo-Sakson hukuk dünyasında tekrar

önem kazanan hukuka itaat yükümlülüğü sorununun, günümüzde ele alındığı şekliyle

tartışılması ve bireylerin bu tür bir yükümlülüğünün bulunup bulunmadığının

sorgulanması oluşturur. Tezin amacıysa birey ile hukuk arasındaki ilişkinin ahlâki

niteliğini tespit etmek, hukukun talepleri karşısında bireyin nasıl bir tavır sergilemesi

gerektiği sorusuna felsefi argümanlara dayalı bir cevap bulmaktır.

Hukuka itaat yükümlülüğü sorunu, bir hukuk kuralına salt hukuk kuralı

olduğu için ahlâken itaat edilmesi gerekip gerekmediği sorunudur. Sorunun bu

şekilde ifade edilmesinden de anlaşılacağı üzere hukuka itaat yükümlülüğünün

varlığı, ilgili hukuk kuralının içeriğinin ahlâki bir değer taşıyıp taşımamasına bağlı

değildir. Bu anlamda hukuka itaat yükümlülüğünün bulunup bulunmadığı sorusu,

niteliği ne olursa olsun her türlü hukuk sistemi için geçerlidir. Diğer bir deyişle

burada tartışılan sorun, herhangi bir hukuk sisteminin, salt hukukilik özelliğinden

ötürü bireyler açısından itaat yükümlülüğü doğurup doğurmadığıdır.

Hukuktan ve hukuk sisteminden ne anlaşılması gerektiği konusunda çok

farklı görüşler ileri sürülebilse de bu çalışmada ele alınan sorun açısından hukuk,

devletin belirli organları tarafından belirli şekil esaslarına uygun surette kabul

edilmiş kurallar toplamı, yani geçerli ve yürürlükteki hukuk olarak düşünülmelidir.

Herhangi bir hukuk kuralının, ahlâki değeri ne olursa olsun içeriğine

bakılmaksızın bireyler açısından itaat yükümlülüğü doğurması, hukukun aynı

zamanda bireylerin davranışları üzerinde ahlâki bir otoritesinin bulunması anlamına

gelir. Dolayısıyla hukuka itaat yükümlülüğü sorunu, hukukun ahlâki otoritesinin

bulunup bulunmadığı şeklinde de ifade edilebilir.
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Tam bu noktada hukuki anlamda itaat ile ahlâki anlamda itaatin birbirinden

ayrılması gerektiği belirtilmelidir. Hukuka, hukuken itaat yükümlülüğü bulunduğu

ifadesi bir totolojidir. Zira hukuk, doğası gereği bireyleri belirli şekilde davranmak

veya davranmamakla yükümlü kılar ve onlardan bu yükümlülüklerini yerine

getirmelerini ister. Yükümlülüklerini yerine getirmeyenleriyse müeyyideye tabi tutar.

Dolayısıyla bireylerin bu anlamda bir hukuki yükümlülüğünün bulunduğu gayet

açıktır. Buna karşılık bu çalışmada kastedildiği anlamıyla hukuka itaat yükümlülüğü

hukuki değil, ahlâki bir yükümlülüktür. Burada tartışılan, bireylerin hukuka itaat

etmesini gerektiren hukuki yükümlülüklerinin yanısıra ahlâki yükümlülüklerinin de

bulunup bulunmadığıdır.

Bilindiği üzere modern devletlerde siyasal iktidarın en önemli araçlarından

birisi hukuktur. Günümüzde hukuk, büyük oranda siyasal iktidar tarafından

oluşturulmaktadır. Dolayısıyla hukuka itaat yükümlülüğü sorununun, aynı zamanda

siyasal yükümlülük sorunu da olduğu söylenebilir. Bireyin, vatandaşı olduğu devletin

taleplerini yerine getirme zorunluluğu şeklinde ifade edilebilecek siyasal

yükümlülükse siyasal otoritenin meşruiyetini gündeme getirir. Zira ancak meşru bir

siyasal otoritenin koyduğu kurallara itaat yükümlülüğü vardır. Hukuka itaat

yükümlülüğünün varlığı, siyasal otoritenin meşruluğunun da kabulünü gerektirir.

Dolayısıyla hukuka itaat yükümlülüğü sorunu ile siyasal otoritenin meşruluğu sorunu

birbirinden ayrı ele alınamaz.

Bu çalışmada kullanıldığı anlamıyla hukuka itaat yükümlülüğü kavramının,

öncelikle ahlâk felsefesinin konusuna girdiği aşikârdır. Fakat sorun doğrudan

hukukla, daha doğrusu hukukun bireye bakan yönüyle ilgilidir. Burada tartışılan

konu, birey ile hukuk arasındaki ilişkinin ahlâki niteliğidir; hukukun, birey açısından

taşıdığı değerin tespitidir. Bu sebeple hukuka itaat yükümlülüğü, hiç kuşkusuz aynı

zamanda bir hukuk felsefesi sorunudur da.

Hukuka itaat yükümlülüğü sorununun, yukarıda da belirtildiği gibi aynı

zamanda siyasal yükümlülük sorunu olduğu, siyasal yükümlülük sorunununsa siyasal
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otoritenin meşruiyetini gündeme getirdiği göz önünde bulundurulduğunda hukuka

itaat yükümlülüğünün, ayrıca siyaset felsefesi alanına da girdiği görülür.

Ahlâk, hukuk ve siyaset felsefesinin ortak konuları arasında yer alan hukuka

itaat yükümlülüğünün varlığı, buraya kadarki açıklamalardan da anlaşılacağı üzere

ancak rasyonel argümanlara dayalı ahlâki ve felsefi bir temellendirmeyle izah

edilebilir. İşte bu çalışmanın amacı da bu tür bir temellendirmeyle hukuka itaat

yükümlülüğünün varlığının kabul edilip edilemeyeceğinin gösterilmesidir.

Hukuka itaat yükümlülüğü her ne kadar siyaset ve hukuk düşüncesinin en

eski sorunları arasında yer alsa da bu çalışmada çağdaş hukuk felsefecilerinin

görüşleri temel alınmıştır. Platon, Hobbes, Locke, Hume ve Kant gibi konuyla

dolaylı bir şekilde ilgilenen diğer klasik ve modern filozofların görüşlerineyse çağdaş

yaklaşımlara kaynaklık ettiği ölçüde başvurulmuştur.

Günümüzde hukuka itaat yükümlülüğü sorunu hakkında hayli gelişmiş bir

literatür vardır. Bu literatürün büyük bir kısmı da analitik felsefe geleneğine dayalı

Anglo-Sakson dünyasına aittir. Dolayısıyla çalışmada çoğunlukla İngilizce yazan

felsefecilerin eserlerine atıf yapılmıştır. Türkçe kaynaklaraysa sadece genel

açıklamalar için başvurulmuştur.

Hukuka itaat yükümlülüğü öncelikle ahlâki bir sorun olduğundan ve

dolayısıyla felsefenin alanına girdiğinden, çalışma boyunca hukuka itaat

yükümlülüğünü felsefi açıdan izah edip temellendirmeyi amaçlayan eserlere

başvurulmuş, sosyoloji ve psikoloji gibi konuyla ilgili diğer disiplinlere ait

araştırmaların verileri bilinçli olarak dışarıda bırakılmıştır.

Bu önsözü bitirmeden önce dört yıl gibi uzun bir süre boyunca gösterdiği

anlayış, yardımseverlik ve hepsinden önemlisi dostluk için danışman hocam Sayın

Prof. Dr. Yasemin Işıktaç’a, tez izleme komitesinde yer alan ve her seferinde verdiği

bilgilerle tezin şekillenmesinde önemli rol oynayan Sayın Prof. Dr. M. Tevfik

Özcan’a, yine tez izleme komitesinde bulunan ve sadece tezle ilgili değil her konuda
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Sevtap Metin’e, kendi imkânlarımla bulamadığım kaynakları bana en kısa sürede
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tez yazmamı bana tavsiye eden ve temin ettiği kaynaklarla tezi daha zengin bir hale

getirmemi sağlayan Sayın Araş. Gör. Halit Uyanık’a, üniversitedeki görevlerimin
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GİRİŞ

Çağdaş dünyada hemen hemen herkesin belirli bir siyasal topluluğun üyesi

olduğu söylenebilir. Siyasal topluluğun günümüzdeki en yaygın biçimiyse devlettir.

Bugün belirli bir devlete vatandaşlık bağı ile bağlı olmayan neredeyse hiç kimse

yoktur. Yani vatandaşlık, çağdaş birey için genel bir insanlık durumudur. Hepimizin

yaşamı, önemli ölçüde bu gerçek tarafından belirlenir. Gündelik yaşamında siyasetle

hiçbir şekilde ilgilenmeyen bir kişi bile vatandaşlık bağı ile bağlı olduğu devletin

siyasal niteliğinin, vatandaşlara yönelik taleplerinin, toplumu düzenlemek amacıyla

koyduğu kuralların kendi kişisel yaşamını ciddi ölçüde belirlediğini görmezden

gelemez1. Dolayısıyla pek çok kişi, vatandaşı olduğu devlet ile arasında özel bir

bağın bulunduğunu kabul eder. Üstelik bu bağ, sevgi veya korku gibi duygusal

temellere dayanmadığı gibi salt alışkanlığa da dayanmaz; kişi ile devlet arasında

ahlâki bir irtibat niteliğindedir2. Diğer bir deyişle vatandaşlar açısından devlet,

sadece hayranlık uyandıran veya cezalandırma hakkını saklı tutan, zor kullanma

yetkisine sahip basit bir iktidardan daha fazla bir şeydir; hakiki bir otoritesi ve

bireylerin davranışlarını düzenlemeye yönelik kural koyma hakkı vardır3.

Devlete atfedilen bu özelliğin doğal bir sonucu, vatandaşların zaman zaman

şikâyet etmelerine karşın kendilerini, devletin kurumlarını desteklemek ve koyduğu

kurallara itaat etmek zorunda hissetmeleridir. Üstelik kendi devletle rine karşı

hissettikleri bu zorunluluğu, diğer devletlere karşı hissetmezler4. Ne var ki hayranlık

duygusu veya cezalandırılma korkusu veyahut da kişisel menfaat beklentisi dışında

bir takım ahlâki sebeplerle vatandaşları devletin kurumlarını desteklemeye ve

1 John Hurton, Political Obligation, Atlantic Highlands, NJ, Humanities Press International, Inc.,
1992, p. 1.
2 A. John Simmons, Moral Principles and Political Obligations, Princeton, New Jersey, Princeton
University Press, 1979, p. 3.
3 A. John Simmons, “Political Obligation and Authority”, The Blackwell Guide to Social and
Political Philosophy, Ed. Robert L. Simon, Oxford, Blackwell Publishers Ltd., 2002, pp. 17-37, p.
17.
4 Simmons, Moral Principles and Political Obligations, p. 3.
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kurallarına itaat etmeye yönelten bu zorunluluk hissinin5, diğer bir deyişle

vatandaşlar ile devlet arasında olduğu varsayılan ahlâki bağın anlamını ve değerini

tespit etmek kolay değildir. İşte kişi ile vatandaşı olduğu devlet arasındaki bu özel

ilişkinin veya ahlâki bağın niteliğini ve kapsamını tespit etme, felsefi literatürde

siyasal yükümlülük sorunu şeklinde isimlendirilir6.

Aslında içinde yaşadığı toplumun siyasal düzeninden rahatsızlık duymayan

veya toplumsal konumundan şikâyet etmeyen bir kişi, devlet ile arasındaki ilişkinin

niteliği üzerine düşünme ihtiyacı hissetmeyebilir. Bu tür kişiler devletin taleplerini

düşünmeden, sorgusuz sualsiz yerine getirir. Devletin koyduğu kurallara uyma bu

kişiler için âdeta bir alışkanlıktır. Devlet ile aralarındaki ilişki tıpkı aile ve iş ilişkileri

gibidir; yani hakkında uzun uzadıya düşünülmesine gerek yoktur. Mesele her ne

kadar bireylerin kişisel yaşamını derinden etkilemesi bakımından büyük bir öneme

sahipse de bu tür bir ilişki, pratikte çok fazla sorun çıkartmaz. Yani kişi ile devlet

arasındaki ilişkinin çoğu zaman sorunsuz olduğu söylenebilir. Buna karşılık kişi ile

5 Simmons, “Political Obligation and Authority”, p. 17.
6 Simmons, Moral Principles and Political Obligations, pp. 3-4. Siyasal yükümlülük ifadesi
ilk kez XIX. yy.’da İngiliz idealist filozof Thomas Hill Green (1836-1882) tarafından kullanılmıştır.
1883 tarihli Lectures on the Principles of Political Obligation [Siyasal Yükümlülüğün İlkeleri Üzerine
Dersler] başlığını taşıyan eserinde siyasal yükümlülük teriminin, tabi durumdakilerin egemene,
vatandaşların devlete ve siyasal iktidar tarafından konulmak koşuluyla kişilerin birbirlerine karşı sahip
oldukları yükümlülükleri ifade ettiğini söylemektedir. Hukukun veya devlet tarafından uygulanan hak
ve yükümlülükler sisteminin ahlâki amacını ve işlevini açıklamak istediğini belirten Green, böylelikle
hukuka itaatin de temelini izah edebileceğini düşünmektedir, T. H. Green, Lectures on the Principles
of Political Obligation, Kitchener, Batoche Books, 1999, p. 5. Green’in görüşlerinin analizi ve
eleştirisi için bkz. H. A. Prichard, Moral Obligation: Essays and Lectures, Reprinted, Oxford,
Oxford University Press, 1957, pp. 54-86. Siyasal yükümlülüğün etimolojik kökeni her ne kadar XIX.
yy. gibi görece yeni bir döneme uzansa da bağımsız bir felsefi sorun olarak ele alınıp incelenmesi
biraz daha eskiye, modern siyaset felsefesinin başlangıcına dayanır. Siyasal yükümlülüğe bug ünkü
anlamını veren kuşkusuz Thomas Hobbes (1588-1679), John Locke (1632-1704), Jean Jacques
Rousseau (1712-1778) ve Immanuel Kant (1724-1804) gibi klasik toplum sözleşmesi filozoflarıdır.
Dolayısıyla siyasal yükümlülüğün aslında bir XVII. yy. sorunu olduğu, fakat isminin XIX. yy.’da
konduğu söylenebilir, John Dunn, The History of Political Political Theory and Other Essays,
Cambridge, Cambridge University Press, 1996, p. 67. Bununla birlikte siyasal yükümlülük sorununun
belirli bazı yönlerinin felsefi açıdan sorunsallaştırıldığı ilk eser, kuşkusuz Platon’un Kriton
diyaloğudur. Platon, bu eserde hocası Sokrates’in ağzından kişilerin üyesi olduğu siyasal topulumun
kurallarına niçin itaat etmesi gerektiğini açıklar. Sokrates’in ortaya koyduğu bu gerekçeler,
günümüzde anlaşıldığı şekliyle siyasal yükümlülüğü izah etmek için yeterli olmasa bile önemini hâlâ
korumaktadır. Sokrates’in görüşleri için bkz. Platon, Kriton, Çeviri ve Yorum Filiz Öktem, Candan
Türkkan, İstanbul, Kabalcı Yayınevi, 2005, passim. Platon’un Kriton diyaloğu üzerine eleştirel
çalışma için bkz. A. D. Woozley, Law and Obedience: The Arguments of Plato’s Crito, Chapel
Hill, Nort Carolina, The University of North Carolina Press, 1979, passim.
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devlet arasındaki ilişki, zaman zaman ciddi sorunlara yol açabilir. Devlet karşısında

bireyin konumunu sorgulama ihtiyacı hissettiği veya devletin taleplerine nasıl

karşılık vereceğini bilemediği, kısaca ne yapması gerektiğine karar veremediği

durumların ortaya çıkması düşük bir ihtimal değildir7.

Devlet ile arasındaki ilişki bu şekilde sorunlu hale geldiğinde kişi, devletin

vatandaşlara yönelik taleplerini veya itaat edilmek üzere koyduğu kuralları

sorgulamaya başlar. Bu, aynı zamanda devlet ile arasındaki ilişkinin niteliğini ve

kapsamını sorgulamasına da yol açar.  Nitekim tarihe bakıldığında toplum genelinde

devlete karşı büyük bir hoşnutsuzluğun ortaya çıktığı, devletin koyduğu kurallara

itaatsizlik eğiliminin arttığı, hatta mevcut toplum düzeninin tamamen ortadan

kalkmasına yol açabilecek nitelikte iç çatışmaların yaşandığı siyasal kriz

dönemlerinde, siyasal yükümlülük sorununun da siyasal tartışmaların merkezinde yer

aldığı görülür. İşte bu tür dönemlerde kişiler, siyasal otoriteyi sorgulama ve devlet ile

aralarındaki ilişkiyi gözden geçirme ihtiyacı hissederler. Devletin vatandaşlara

yönelik taleplerinin meşruiyeti ve vatandaşların da devlete karşı ödevleri tartışmaya

açılır; siyasal yükümlülük kavramı siyaset felsefesinin temel sorunu hâline gelir. O

zaman da kişilerin siyasal yükümlülük sorununu, artık kişisel bir sorun şeklinde

algılamaya başladığı görülür8.

Siyasal yükümlülüğü felsefi açıdan izah etmeyi amaçlayan kuramsal

çabaların gelişim süreci yakından incelenirse devlet ile kişiler arasındaki ilişkinin

sorgulanmasına yönelik bu ihtiyacın ne kadar önemli olduğu daha iyi anlaşılabilir.

Örneğin yukarıda da belirtildiği gibi siyasal yükümlülük sorununun ele alındığı ilk

felsefi eser sayılan Platon’un Kriton diyaloğu, aslında üyesi olduğu Atina devleti ile

arasındaki gerilimli ilişkinin Sokrates’e nasıl siyasal yükümlülüğün temeli hakkında

düşünme imkânı verdiğini gösterir. Devletin taleplerine boyun eğerek kurallarına

itaat etmek zorunda olduğu sonucuna varan Sokrates, bunun gerekçelerini de izah

eder. Böylece devletin kendisi hakkında verdiği ölüm cezasına razı olur. Sokrates’in

7 Hurton, op. cit., pp. 1-2.
8 Ibid., p. 2.
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görüşleri günümüzde pek fazla taraftar bulmasa da siyasal yükümlülük sorununun

aslında ne kadar hayati olduğunu göstermesi bakımından vazgeçilmez değerdedir9.

Keza siyasal yükümlülüğün bağımsız bir felsefi sorun olarak hayli kapsamlı

ve ayrıntılı ele alındığı klasik toplum sözleşmesi düşüncesinin oluşmasında özellikle

XVII. yy. İngilteresi’nin içinde bulunduğu çalkantılı dönemin ve siyasal koşulların

etkisi inkâr edilemez. En önemli temsilcileri arasında Hobbes ve Locke gibi İngiliz

filozoflarının bulunduğu klasik toplum sözleşmesi yaklaşımı, Eski Yunan ve Ortaçağ

düşüncesinin tersine siyasal yükümlülüğün mutlak olmadığını varsaymıştır. Toplum

sözleşmesi yaklaşımına göre siyasal ve toplumsal düzen, özü gereği değerli değildir.

Yine önceki görüşlerden farklı olarak toplum sözleşmesi yaklaşımı, bireysel

özgürlüğü siyasal yükümlülük sorununun en önemli unsurlarından biri kabul eder.

Dolayısıyla ancak feodal dönem sona erdikten sonradık ki kişiler açısından mevcut

siyasal düzenin meşruiyetini sorgulama imkânı ortaya çıkmış, böylece siyasal

yükümlülük ve siyasal otorite bağımsız birer felsefi sorun hâline gelmiştir.

Yeniçağ’ın toplum sözleşmesi kuramları ortaya çıkıncaya kadar siyasal yükümlülük

ve siyasal otorite kavramları, siyaset felsefesinin merkezinde yer almamıştır10.

Her ne kadar David Hume (1711-1776), Jeremy Bentham (1748-1832) ve

John Stuart Mill (1773-1836) gibi filozofların şekillendirdiği faydacılığın toplum

sözleşmesi yaklaşımına yönelik radikal eleştirileri, siyasal yükümlülük sorununun

uzun bir süre siyaset felsefesinin dışında kalmasına sebebiyet vermiş, T. H. Green

gibi istisnalar bir yana bırakılırsa modern siyaset kuramcılarının büyük bir

çoğunluğunun siyasal yükümülük gibi bir sorunu görmezden gelmesine yol açmıştır.

Buna karşın bireysel özerklik ile siyasal otorite arasındaki çatışma arttıkça siyasal

yükümlülük sorunu da tekrar siyaset felsefesinin gündemine gelmiştir11.

9 Simmons, “Political Obligation and Authority”, p. 21; Hurton, op. cit., p. 3. Sokrates’in bu konudaki
görüşleri aşağıda ayrıca ele alınacağından burada üzerinde daha fazla durulmayacaktır.
10 Simmons, “Political Obligation and Authority”, pp. 21-22; Hurton, op. cit., pp. 3-4.
11 Simmons, “Political Obligation and Authority”, p. 22.
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Bireysel özerklik ile devlet otoritesi arasındaki bu çatışma, dolayısıyla hem

felsefi, hem de siyasal ve toplumsal düzeyde siyasal yükümlülüğün bir sorun

şeklinde algılanması, kuşkusuz XX. yy.’da da devam etmiştir. Özellikle XX. yy.’ın

ikinci yarısından itibaren bir yandan sivil haklar mücadalesi ve Vietnam Savaşı gibi

askeri müdahalelerin haksızlığına yönelik itirazlar, diğer yandan Orta ve Doğu

Avrupa’da görülen iç savaşlar ve devrimler, siyasal yükümlülüğe ilişkin yerleşik

kabullerin tekrar sorgulanmasını zorunlu hâle getirmiştir12. 1960’lı yıllar boyunca

dünyanın hemen hemen her yerinde görülen bu çatışmalar, bireyin devletine karşı

ödevlerinin neler olması gerektiği sorusunu bir kez daha gündeme getirmiş, aynı

zamanda devletin de vatandaşlarına karşı ödevlerinin bulunup bulunmadığı

sorusunun sorulmasına zemin hazırlamıştır13.

Yukarıdaki açıklamalardan da anlaşılacağı üzere siyasal yükümlülük

sorununa ilişkin kuramsal yaklaşımlar, pratik siyasal yaşam açısından da bir takım

sonuçlar doğurmuştur. Siyaset felsefesinin, sıradan insanın akıl yürütme biçimiyle en

fazla ilişkiye geçtiği konuların başında siyasal yükümlülük gelir. Siyaset felsefesi

aynı zamanda, belirli bir devletin vatandaşı olarak nasıl davranmamız gerektiği

sorusuna cevap aramakla birlikte bireysel özgürlük, sosyal adalet, adil bölüşüm,

kültürel farklılıklar gibi konuları içeren, siyasal anlamda ideal bir toplumun nasıl

oluşturabileceği sorununu çözmekle de ilgilenir. Fakat toplumun ancak belirli bir

kesimi bu tür konularla ilgili kararların alınacağı süreçlere katılabilir ve dolayısıyla

ideal toplumun oluşturulmasında rol üstlenebilir. Örneğin sosyal adalet gibi bir

sorunla yakından ilgilenmek istesek bile bu konuda girişilecek herhangi bir

iyileştirme projesine katılma imkânımız sınırlıdır. Buna karşılık toplumda yaşayan

hemen hemen herkes, devletin taleplerini yerine getirip getirmeme, koyduğu

kurallara itaat edip etmeme sorunlarıyla karşı karşıyadır. Örneğin boş bir otoyolda

hız limitini aşmama yükümlülüğünün olup olmayacağı, ortaya çıkma ihtimali

bulunmasa bile vergi kaçırmanın kabul edilip edilmeyeceği veya yine hiç kimseye

12 Hurton, op. cit., pp. 3-4.
13 Joseph Raz, “The Obligation to Obey: Revision and Tradition”, Notre Dame Journal of Law,
Ethics and Public Policiy, Vol. 1, 1984-1985, pp. 139-155, p. 139.
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zarar vermemesi koşuluyla uyuşturucu madde kullanımına izin verilip verilmeyeceği

gibi konularda herkesin karar vermek zorunda olduğu söylenebilir. Bütün bu sorulara

verilecek cevaplar, siyasal yükümülük konusunda benimsenecek yaklaşımlarla

yakından ilgilidir. Dolayısıyla siyasal yükümlülük, gündelik yaşamda sürekli karşı

karşıya kaldığımız ve mutlaka çözmemiz gereken bir sorundur.

Farkedilmeyeceğini ve üstelik hiç kimseye de zararı dokunmayacağını bile

bile kişi, hukuka aykırı davranmaktan kaçınmalı mıdır? Siyasal iktidarın her talebini

yerine getirme zorunluluğu var mıdır? Bu tür sorular herkesi yakından ilgilendirir;

zira hemen hemen herkes ahlâki nitelikteki siyasal yükümlülükleri ve devlet ile

arasındaki ilişkiyi ciddiye alır14. Sonuç olarak siyasal yükümlülüğün niteliği ve

kapsamı sorunu, siyaset alanında geliştirilen bir kuramın uygulama açısından ne

kadar önem taşıdığını bize gösterir. Kişilerin siyasal otoriteye itaat etmeme hakkının

olup olmayacağı sorusu, hiçkimsenin görmezden gelemeyeceği kadar somuttur ve

sivil toplumun tarihi kadar eskidir15. Hatta bu özelliğinden dolayı siyasal yükümlülük

sorunu siyaset felsefesinin en önemli sorunlarından biri kabul edilmiştir16.

Siyasal yükümlülük sorunu, aslında bir ülkedeki mevcut meşru siyasal

otoriteye itaat yükümlülüğünün olup olmadığı sorunu diye de tanımlanabilir 17. Ne

zaman ve hangi gerekçelerle iyi vatandaş olma konusunda ahlâki bir yükümlülüğün

doğacağı ve siyasal otoritenin neye dayanarak toplumu yönetme ve kural koyma

hakkı iddia edebileceği, siyasal yükümlülük sorununun temelini oluşturur18.

Dolayısıyla siyasal yükümlülüğe ilişkin herhangi bir felsefi araştırmanın öncelikle şu

soruları cevaplaması gerekir19:

14 Simmons, “Political Obligation and Authority”, pp. 20-21.
15 Richard A. Wasserstrom, "The Obligation to Obey The Law", The Duty to Obey the Law, Ed.
William A. Edmundson, Lanham, Boulder, New York, Rowman & Littlefield Publishers, Inc., 1999,
pp. 17-47, p. 17.
16 Isaiah Berlin, Concepts and Categories: Philosophical Essays, Ed. Henry Hardy, Princeton, New
Jersey, Princeton University Press, 1999, p. 148.
17 Simmons, Moral Principles and Political Obligations, p. 4.
18 Simmons, “Political Obligation and Authority”, p. 17.
19 Hurton, op. cit., pp. 12-13; Simmons, Moral Principles and Political Obligations, p. 3.
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- Kime veya neye karşı siyasal yükümlülüğüm vardır?

- Siyasal yükümlülüklerimin içeriğini neler oluşturur ve sınırları nereye

kadardır?

- Siyasal yükümlülükler nasıl izah edilebilir veya temellendirilebilir?

Bu sorulardan ilk ikisi daha çok pratik sonuçları itibariyle önemliyken

üçüncüsü felsefi açıdan önemlidir. Keza ilk iki soruya nasıl cevap verileceği,

üçüncüye verilecek cevaba bağlıdır. Zira ancak siyasal yükümlülüklerin varlığı kabul

edildiğinde ilk iki soru bir anlam ifade eder. Nitekim üçüncü soru siyasal

yükümlülük diye bir şeyin olup olmadığını, eğer varsa nasıl temellendirilebileceğini

tespit etmeyi amaçlar.  Siyasal yükümlülüğün temellendirilmesine yönelik felsefi

girişimlerin hepsi, aynı zamanda siyasal yükümlülüklerin kime veya neye karşı

olduğu, kapsam ve sınırlarının nasıl tespit edileceği sorularını da cevaplamayı

amaçlar. Kısaca siyasal yükümlülüğe ilişkin bu üç soru birbirinden ayrı ele alınamaz

ve aralarında asıl belirleyici olan üçüncüsüdür20.

Yukarıdaki sorulara biraz daha yakından bakıldığında siyasal yükümlülüğün

aslında biri genel, diğeri özel iki farklı soruna işaret ettiği görülür. Siyasal

yükümlülüğe ilişkin kuramsal yaklaşımlar öncelikle niçin birilerinin diğer lerine itaat

etmek zorunda olduğunu açıklamalıdır. Bu bağlamda itaat, siyasal kurumların sahip

olduğu zor kullanma yetkisiyle yakından ilişkilidir. Dolayısıyla birilerinin hangi

gerekçelerle diğerlerini itaate zorlayabileceği de siyasal yükümlülüğün

temellendirilmesi sorununun bir parçasıdır. Bu aynı zamanda bir meşruiyet

sorunudur. Zira bir siyasal otoritenin meşruluğu, kural koyma ve muhataplarından bu

kurallara itaat etmesini isteme, itaat etmediklerindeyse muhataplarını cezalandırma

hakkına sahip olma anlamına gelir. Öyleyse siyasal yükümlülüğü temellendirmeyi

20 Hurton, op. cit., p. 13.
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amaçlayan herhangi bir kuramın, bireylerin niçin siyasal otoritenin koyduğu

kurallara itaat etmesi gerektiğini de açıklaması gerekir. Bu da siyasal yükümlülük

teriminin işaret ettiği özel sorunu gündeme getirir. Siyasal yükümlülük sorunu bu

anlamda bireylerin belirli bir hukuk kuralı karşısında nasıl davranması gerektiğiyle

ilgilidir. Bireyler niçin ayrı ayrı her yasaya itaat etmelidir? Herkesin bildiği üzere

modern devletlerin hemen hemen hepsinde vergi ödemek veya askerlik hizmetini

yerine getirmek bir yükümlülüktür. Bu durumda vatandaşların bu yükümlülükleri

niçin yerine getirmek zorunda olduğu sorusu sorulabilir. Hemen hemen bütün

vatandaşları ilgilendiren bu soru, hukuk tarafından düzenlenen diğer bütün

yükümlülükler için de geçerlidir. Bu açıdan bakıldığında siyasal yükümlülük

teriminin işaret ettiği genel itaat sorunu ile tek tek her bir kural açısından sonuç

doğuran özel itaat sorunu arasında yakın bir ilişkinin bulunduğu görülür21.

Siyasal yükümlülüğün genel ve özel anlamları arasındaki bu yakın ilişki,

günümüzde devletlerin faaliyetlerini çoğunlukla yasalar aracılığıyla gerçekleştirdiği

olgusu da dikkate alındığında bizi siyasal yükümlülük sorununun aslında hukuka

itaat yükümlülüğü sorunu olduğu sonucuna götürür22.

Konunun daha iyi anlaşılabilmesi için siyasal yükümlülük ve hukuka itaat

yükümlülüğü kavramlarının kullanımına ilişkin bir tartışmaya burada değinmek

gerekir. Günümüzde siyasal yükümlülük konusunu ele alan düşünürlerin büyük bir

çoğunluğu bu terimle aslında hukuka itaat yükümlülüğünü kastetmektedir.

Dolayısıyla siyasal yükümlülüğün izah edilmesi ve temellendirilmesi amacıyla ileri

sürülen görüşlerin, aynı zamanda hukuka itaat yükümlülüğü için de geçerli olduğu

söylenebilir. Bununla birlikte belirtilmelidir ki siyasal yükümlülük kavramı, hukuka

itaat yükümlülüğüne indirgenemez. Hukuka itaat yükümlülüğü dışında başka siyasal

yükümlülükler de vardır. Bu bağlamda siyasal yükümlülük ile vatandaşlık kavramı

arasında sıkı bir ilişki bulunur. Siyasal yükümlülük çoğu zaman iyi vatandaş olma

21 George Klosko, The Principle of Fairness and Political Obligation, Lanham, Rowman &
Littlefield Publishers, Inc., 1992, pp. 1-2; Leslie Green, The Authority of the State, Reprinted,
Oxford, Clarendon Press, 2008, pp. 221-223.
22 Simmons, Moral Principles and Political Obligations, p. 4.
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yükümlülüğü şeklinde de tanımlanmıştır. İyi vatandaş olmak ise hukuka itaatten

fazlasını, devlet kurumlarını hukuka itaatten başka yollarla da desteklemeyi

gerektirir. Örneğin hukuk tarafından düzenlensin veya düzenlenmesin, ülkenin

savunmasına katılmak kişinin devlet ile arasındaki siyasal bağın en önemli

göstergelerinden biridir. Keza genel seçimlerde oy kullanmak, kampanyalar

düzenlemek, kamu alanında aktif rol üstlenmek de siyasal yükümlülükler arasında

sayılabilir. Dolayısıyla en geniş anlamıyla siyasal yükümlülüğü, içinde yaşadığı

toplumun siyasal kurumlarına kişinin destek verme ve itaat etme yükümlülüğü

şeklinde tanımlayabilir, hukuka itaatin de bu tür bir yükümlülük olduğunu kabul

edebiliriz23.

Nitekim çalışmanın başlığı için siyasal yükümlülük değil de hukuka itaat

yükümlülüğü terimi tercih edilmiş, böylece tezin kapsamı daraltılmış ve pratik

sonuçları açısından daha fazla önem taşıdığı için birey ile devlet arasındaki ahlâki

ilişkinin sadece hukuka bakan yönünün incelenmesi amaçlanmıştır. Bunun yanısıra

hukuka itaat yükümlülüğünün diğer siyasal yükümlülüklerden ayrı, kendine özgü bir

takım özellikler sergileyip sergilemediği de tespit edilmeye çalışılmıştır.

Bu arada “itaat” terimiyle de ilgili bir açıklama yapmak gerekir. Bilindiği

üzere Türkçe’de “itaat”e yakın anlamda kullanılan bir de “uyma” kelimesi vardır.

Nitekim gündelik konuşmada çoğu zaman “kurallara uyma”dan bahsederiz. Türkçe

sözlüklerde “uyma” kelimesinin “uymak eylemi”nin ismi karşılığında, “uymak”

kelimesinin ise “bir kimsenin veya bir şeyin sistemine göre davranmak”, “bir inanışa,

bir anlayışa, bir duruma ya da bir güce uygun davranışta bulunmak” şeklinde

kullanıldığı görülmektedir. “Uyma” kelimesi daha teknik bir anlamdaysa

“organizmayla çevre arasında uyarım değişikliğine yol açmayan denge durumu”

23 Siyasal yükümlülük ile hukuka itaat yükümlülüğü arasındaki ilişki için bkz. Simmons, Moral
Principles and Political Obligations, pp. 4-5; Hurton, op. cit., pp. 15-16; Bikhu Parekh, “A
Misconceived Discourse on Political Obligation”, Political Studies, Vol. 41, 1993, pp. 236-251,
passim.; Leslie Green, "Law and Obligation", The Oxford Handbook of Jurisprudence and
Philosophy of Law, Ed. Jules Coleman and Scott Shapiro, Oxford, Oxford University Press, 2002,
pp. 514-547, pp. 544-545.
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veya “bir organizmanın çevresindeki şartlarda yaşabilmesi için kendini değiştirmesi”

şeklinde ifade edilebilir24.

Bu açıklamalardan hareketle “uyma” kelimesinin daha çok biyolojik,

psikolojik ve sosyo-psikolojik anlamlarda kullanıldığı söylenebilir25. Örneğin sosyal

psikoloji alanında “uyma davranışı”ndan bahsedilir ve bireyin, üyesi olduğu

toplumun kurallarına uyma süreci üzerinde durulur. Sosyal psikologların, “diğer

kişilerin veya grubun gerçek veya hayali varlığına bağlı olarak bireyin düşünce ve

davranışlarının diğerlerinin yönünde değişmesi” şeklinde tanımladığı uyma

davranışı, üyesi olduğu toplumsal grubun baskısını üzerinde hisseden bireyin verdiği

bir tepkidir26. Bireyin bu baskılara karşı tepkisi ya benimseme ya da itaat şeklinde

ortaya çıkar. Üyesi olduğu grubun düşüncelerini kendisininkinden daha güvenilir

bulan kişinin kendi düşüncelerine değil de grubununkilere uygun davranması

benimseme şeklinde isimlendirilir. Buna karşılık grubunun kendisinden istediği bir

davranışı gönüllü olmasa bile gerçekleştirmesi kişinin grubuna boyun eğmesi veya

24 Okyanus Ansiklopedik Sözlük, 2. Bası, C: VI, Haz. Pars Tuğlacı, İstanbul, Cem Yayınevi, 1978,
s. 2943; Türkçe Sözlük, Yeni Bası, C: II, Ankara, Türk Dil Kurumu Yayınları, 1988, s. 1523-1524;
Arkadaş Türkçe Sözlük, Haz. Ali Püsküllüoğlu, Ankara, Arkadaş Yayınları,1994, s. 1095.
25 Bireylerin hukuka niçin itaat ettiği sorusunu cevaplamak üzere, psikoloji ve sosyal  psik oloji
alanında pek çok çalışma yapılmıştır. Bunların en önemlilerine Türk asıllı Amerikalı sosyal psikolog
Muzaffer Sherif’in “otokinetik etki” veya diğer ismiyle “grup normunun oluşması” deneyi, Solomon
E. Asch’in “çizgiler deneyi” ismiyle de bilinen “uyma deneyi” ve Stanley Milgram’ın “itaat” deneyi
örnek verilebilir. Bu deneylerin ortak yönü, toplumsal etki ve uyma davranışının niteliğini ve
sebeplerini izah etmeyi amaçlamasıdır. Söz konusu bu üç deneyin özellikleri, ayrıntıları, sonuçlarının
yanısıra uyma davranışı ve itaatle ilgili diğer sosyo-psikolojik konular hakkında ayrıntılı bilgi için
bkz. Jonathan L. Freedman, David O. Sears, J. Merrill Carlsmith, Sosyal Psikoloji, Çev. Ali Dönmez,
İstanbul, Ara Yayıncılık, 1989, s. 361-397; Sibel A. Arkonaç, Sosyal Psikoloji, Genişletilmiş 2.
Baskı, İstanbul, Alfa Yayınları, 2001, s. 205-251; Çiğdem Kağıtçıbaşı, Yeni İnsan ve İnsanlar, 10.
Basım, İstanbul, Evrim Yayınevi, 2004, s. 67-99; Nuray Sakallı, Sosyal Etkiler: Kim Kimi Nasıl
Etkiler, 2. Baskı, Ankara, İmge Kitabevi Yayınları, 2006, s. 31-83. Daha genel düzeyde toplumsal
normların nasıl ortaya çıktığı şeklinde de ifade edilebilecek bu sorun, yukarıda belirtilen üç klasik
yaklaşımın dışında da incelenmiştir. Örneğin Freud’un “psikanaliz kaynaklı yaklaşımı” ile Jean
Piaget’nin “bilişsel ve ahlâki gelişme yaklaşımı” da başta ahlâki ve hukuki normlar olmak üzere her
türlü toplumsal normun ortaya çıkışı ve kişilerin bu normlara niçin uyduğu sorularının
cevaplanmasına yöneliktir. Bu iki yaklaşım için bkz. M. Tevfik Özcan, Hukuk Sosyolojisine Giriş,
İstanbul, Kavim Yayıncılık, 2007, s. 93-102.
26 “Konformite” maddesi, Sosyal Psikoloji Sözlügü: Kavramlar, Yaklaşımlar, Nuri Bilgin, İstanbul,
Bağlam Yayınları, 2003, s. 210; “Conformity” maddesi, Collins Dictionary: Sociology, David Jary,
Julia Jary, 2nd Ed., Glasgow, Harper Collins Publishers, 1995, p. 114; Shelley E. Taylor, Letitia Anne
Peplau, David O. Sears, Social Psychology, 12th Ed., New Jersey, Pearson Education, Inc., 2006, p.
205.
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itaat etmesi anlamına gelir27. Dolayısıyla bu anlamda boyun eğme veya itaat ile

siyaset felsefesinde kullanılan hukuka itaat birbirinden farklıdır.

İşte bu sebeple çalışmada, sosyo-psikolojik çağrışımlara sahip “uyma”

kelimesinin yerine, felsefi bir sorun olan hukuka itaat yükümlülüğünü daha iyi

karşıladığı düşünülen “itaat” kelimesi tercih edilmiştir.

İtaat sorunu sosyal psikolojinin yanısıra sosyolojinin de konusuna girer.

Bireylerin niçin siyasal otoriteye itaat ettiği sorunuyla ilgilenen sosyologların başında

Max Weber (1864-1920) gelir. Tarihte ortaya çıkan siyasal otorite tiplerini ve

egemenlik anlayışlarını inceleyen Weber, bireylerin siyasal otoriteye itaat sebepleri

üzerinde de durmuştur. Weber’in “belli bir arazi içinde, fiziksel şiddetin meşru

kullanımını tekelinde (başarıyla) bulunduran insan topluluğu”28 şeklinde tanımladığı

devlet, bir insan ile diğeri arasında ortaya çıkan ve meşru şiddet araçlarıyla da

desteklenen bir egemenlik ilişkisidir. Dolayısıyla devletin varlığı, egemenlik

altındakilerin, egemenlerin otoritesine itaat etmesine bağlıdır29.

Peki, insanlar ne zaman ve niçin egemen konumda bulunan kişi veya kişilerin

otoritesine itaat ederler? Weber, bu soruyu cevaplamak amacıyla tarihte görülen

farklı egemenlik anlayışlarını ve siyasal otorite türlerini ele alır. Weber’e göre

başlıca üç egemenlik anlayışı ve siyasal otorite tipi vardır. Bunlar sırasıyla

“geleneksel otorite”, “karizmatik otorite” ve “yasal otorite”dir. Geleneksel otorite

kaynağını, kökeni hayli eskiye uzanan geleneklerin kutsallığına inanılmasından alır.

Karizmatik otorite, egemen konumundaki bireyin, peygamberler, kahramanlar,

komutanlar ve liderlerde görülen, istisnai niteliğe sahip, diğer bireyler için örnek

27 Freedman, Sears, Carlsmith, op. cit., p. 363, 369; Arkonaç, op. cit., s. 206; Kağıtçıbaşı, op. cit., s.
67; Sakallı, op. cit., s. 32; Taylor, Peplau, Sears, op. cit., p. 215. Sosyal psikolojinin verilerini
kullanmak suretiyle cezalandırmanın amacı ve hukuka itaat yükümlülüğü gibi hu kuk felsefesinin
temel sorunlarını çözme girişimlerine bir örnek için bkz. Tom R. Tyler, “Psychology and The Law”,
The Oxford Handbook of Law and Politics, Ed. Keith E. Whittington, R. Daniel Kelemen, Gregory
A. Caldeira, Oxford, Oxford University Press, 2008, pp. 711-722, passim.
28 Max Weber, Sosyoloji Yazıları, Çev. Taha Parla, İstanbul, İletişim Yayınları, 1996, s. 132
[vurgular metne aittir].
29 Weber, Sosyoloji Yazıları, s. 133.
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teşkil eden Tanrı vergisi bir takım kişisel özelliklerine ve buyruk kabul edilen her

türlü söz veya davranışına kutsallık atfetmenin sonucunda ortaya çıkar. Yasal otorite

ise egemen konumundaki kişilerin koyduğu kuralların meşru olduğuna ve otorite

iddiasının ancak bu kurallar çerçevesinde geçerlilik taşıdığına inanılmasından

kaynaklanır. Buyrukları yasa niteliğinde olduğundan yasal otoritenin, devlet

memurları başta olmak üzere siyasal gücü elinde bulunduranlar tarafından

kullanıldığı söylenebilir. Bu yönüyle yasal otorite, günümüz devletlerinde geçerli

egemenlik anlayışını temsil eder30.

Weber’in otorite tiplerine ilişkin sınıflandırması, aynı zamanda kişilerin

otoriteye itaat etme gerekçelerine yönelik bir açıklama girişimidir. Bu açıklamalar

dikkate alındığında Weber’in bir siyasal otoritenin meşruiyetini, kişilerin tabi

oldukları otoriteye yönelik inançları, tavırları, düşünceleri ve değerlendirmeleriyle

izah ettiği söylenebilir31.

Hukuka itaat yükümlülüğü veya daha genel anlamda siyasal yükümlülük

sorunuysa yukarıda da belirtildiği gibi bireyler ile devlet arasındaki ahlâki ilişkinin

niteliğinin ve kapsamının izah edilmesi sorunudur. Siyasal yükümlülük sorununun

temelinde bireylerin hukuka niçin itaat etmesi gerektiği sorusu yer alır. Başka bir

deyişle siyasal yükümlülük sorunu açısından, bireylerin hukuka niçin itaat ettiği

önemli değildir. İnsanların büyük bir kısmı, yukarıda da belirtildiği gibi kişisel

menfaat beklentisi veya cezalandırılma korkusu gibi duygusal sebeplerden veyahut

da tamamen alışkanlıktan ötürü hukuka ve siyasal otoriteye itaat eder. Bu yönüyle

hukuka niçin itaat edildiği sorusu daha çok deneysel psikolojinin, sosyal

psikolojinin, sosyolojinin ve antropolojinin konusudur. Buna karşılık hukuka niçin

itaat edilmesi gerektiği ise normatif bir sorudur ve meşru otorite, egemenlik ilişkileri

30 Weber’in siyasal otorite tipleri için bkz. Max Weber, Toplumsal ve Ekonomik Örgütlenme
Kuramı, Çev. Özer Ozankaya, Ankara, İmge Kitabevi, 1995, s. 315-316; Weber, Sosyoloji Yazıları,
s. 133-134.
31 A. John Simmons, Justification and Legitimacy: Essays on Rights and Obligations, Cambridge,
Cambridge University Press, 2001, pp. 131, 132-133. Siyasal meşruiyet, siyasal otorite, siyasal iktidar
gibi konuların tarihsel ve sosyolojik bir yaklaşımla ele alınıp hukuk devleti bağlamında izah edildiği
kapsamlı bir çalışma için bkz. M. Tevfik Özcan, Modern Toplum ve Hukuk Devleti, İstanbul, XII
Levha Yayınları, 2008, passim.
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ve özgürlük gibi kavramların ahlâken temellendirilmesini gerektirir. Bu tür bir

temellendirmeyse ancak siyaset, hukuk ve ahlâk felsefesi alanlarında

gerçekleştirilecek felsefi bir sorgulamayla mümkündür32.

Dolayısıyla hukuka itaat yükümlülüğü sorunu, bireylerin hukuka ve siyasal

otoriteye niçin itaat ettiğini açıklayan psikoloji, sosyal psikoloji, antropoloji veya

sosyoloji disiplinlerinin verileri kullanılarak değil, hukuka itaat yükümlülüğünün

olup olmadığı, eğer varsa hangi ahlâki gerekçelerle bunun izah edilebileceği gibi

normatif soruları cevaplamayı amaçlayan felsefi-kuramsal bir yaklaşımla çözülebilir.

Sivil itaatsizlik, vicdani ret ve direnme hakkının ahlâken nasıl

temellendirileceği sorunu da kuşkusuz hukuka itaat yükümlülüğü sorunu

çerçevesinde tartışılabilir. Fakat bu iki sorun arasında doğrudan bir ilişki yoktur.

Buna karşın hukuka itaat yükümlülüğüne ilişkin literatürde bu iki sorunun çoğu

zaman birlikte ele alındığı görülür. Bu durum ise yanlış anlamalara yol açacak genel

bir kabulden kaynaklanır. Hukuka itaat yükümlülüğü sorununa ilişkin bu genel

kabul, siyasal yükülümlülüklerin izahına yönelik herhangi bir kuramsal yaklaşımın,

somut durumlarda bireylerin kararlarını doğrudan etkilediğine inanılmasıdır33.

Siyasal yükümlülüklerin tespiti, siyasal konularda somut bir durumla karşı

karşıya kalındığında her türlü ihtimal göz önünde bulundurulduktan sonra nasıl

hareket edilmesi gerektiği veya daha dar bir ifadeyle, hukukun o durumla ilgili

düzenlemesine itaat edilip edilmeyeceği sorusunu cevaplamaya çalışmak demek

değildir. Siyasal yükümlülükler, kişilerin siyasal konularda nasıl davranması

gerektiğini belirlemede kuşkusuz önemli bir işleve sahiptir. Fakat somut bir durumda

her türlü ihtimal göz önünde bulundurulduktan sonra nasıl davranılması gerektiğine

32 Berlin, loc. cit. Otorite, egemenlik, özgürlük vb. kavramlar uğruna emirler verilir, insanlar belirli
şekilde davranmaya zorlanır, savaşlar yapılır, toplumsal sistemler yıkılır ve yeniden inşa edilir. Kısaca
gündelik yaşamımızı yakından ilgilendiren bir takım sonuçların ortaya çıkmasına yol açacağından bu
tür kavramlara yüklenecek anlamlar büyük önem taşır. Buna karşın söz konusu kavramların anlamları
hakkında bugüne kadar tam bir uzlaşmaya varıldığı söylenemez.  İşte bu sebeple otorite, egemenlik ve
özgürlük gibi kavramların felsefenin en önemli konuları arasında yer aldığı inkâr edilemez, ibid., pp.
148-149.
33 Simmons, Moral Principles and Political Obligations, p. 29.
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karar vermede siyasal yükümlülükler tek başına yeterli değildir. Zira her somut

durumda karar verirken, yükümlülük ismini veremeyeceğimiz başka bazı etmenler de

devreye girebilir. Dolayısıyla sivil itaatsizlik, vicdani ret veya direnme hakkının

ahlâki meşruiyetinin kabul edilebilmesi, bağımsız bir siyasal yükümlülük kuramının

varlığını gerektirmez. Sivil itaatsizlik, vicdani ret ve direnme hakkıyla ilgili karar

verirken siyasal yükümlülük, dikkate alınması gereken diğer yükümlülüklerden

biridir sadece. Siyasal yükümlülüklerin tümüyle bağlayıcı olduğu düşüncesi, hiçbir

şekilde bağlayıcı olmadığı düşüncesi gibi, ne devrimi ne de sivil itaatsizliği

gerekçelendirebilir. Diğer bir deyişle hukuka itaat yükümlülüğünün kabulü de, reddi

de sivil itaatsizlik, vicdani ret ve direnme hakkının temellendirilmesinde nihai

belirleyici değildir34.

Nitekim çalışmanın konusu bir felsefi sorun olarak hukuka itaatin nasıl

temellendirilebileceği sorunuyla sınırlandırıldığı için sivil itaatsizlik, vicdani ret ve

direnme hakkı gibi kavramlar üzerinde ayrıca durulmamış, gerekli görüldüğü

yerlerde sadece değinilmekle yetinilmiştir.

Burada son bir nokta üzerinde daha durmak gerekir: İlk başıkta hukuka itaat

yükümlülüğü sorunu ile hukukun doğası, yani neliği sorununun birbiriyle yakından

ilikşkili olduğu, dolayısıyla hukukun doğasına ilişkin kabul edilen bir yaklaşımın,

hukuka itaat yükümlülüğünün bulunup bulunmadığı sorusuna verilecek cevabı da

belirleyeceği düşünülebilir. Bu açıdan bakıldığında, hukuk felsefesi tarihinde

geliştirilen iki temel yaklaşım olan doğal hukuk kuramı ile hukuki pozitivizmin

hukukun neliği hakkındaki kabullerinin, hukuka itaat yükümlüğünün varlığının

tespitinde de geçerli olduğu sonucuna varılabilir. Fakat günümüzdeki tartışmalara

bakıldığında zannedilenin aksine, hukukun doğası ile hukuka itaat yükümlülüğü

sorunlarının birbiriyle örtüşmediği görülmektedir. Zira ne doğal hukuk kuramının, ne

de hukuki pozitivizmin hukukun doğası hakkındaki görüşleri, hukuka itaat

34 Simmons, Moral Principles and Political Obligations, p. 30. Ayrıca bkz. Joseph Raz, The
Authority of Law: Essays on Law and Morality, Reprinted, Oxford, Oxford University Press, 2002,
p. 262.
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yükümlülüğü sorununun çözümünde tek başına yeterlidir. Hukuka itaat yükümlülüğü

sorunu açısından bakıldığında doğal hukuk kuramı ile hukuki pozitivizm arasında

keskin bir ayrım yapmak pek mümkün değildir.

Hukuku, başta ahlâk olmak üzere her türül hukuk dışı unsurdan bağımsız ele

alıp tanımlamayı amaçlamalarına karşın hukuki pozitivistlerin, belirli şekil şartlarıa

uygun olmak koşuluyla kabul edilen geçerli ve yürürlükteki her hukuk kuralına

mutlaka genel bir itaat yükümlülüğünün bulunduğunu savundukları söylenemez. Zira

öyle kanunlar vardır ki hukuki geçerlilik ve yürürlük koşullarını yerine getirmekle

birlikte itaati değil, bilâkis itaatsizliği gerektirecek şekilde ahlâka aykırıdır. Hatta

itaatsizlik durumunda ortaya ciddi boyutlarda toplumsal kargaşa çıkacak olsa bile

yine de bu tür kanunlara itaat yükümlülüğünün bulunduğu söylenemez. Bu, aynı

zamanda hukuki yükümlülüklerin her zaman ahlâki yükümlülük sayılamayacağı

anlamına gelir ki hukuki pozitivizm ile bu görüşün örtüşmediğini söylemek için bir

sebep yoktur.

Buna karşılık hukukun varlığını ve içeriğini ahlâkın değil de tamamen

toplumsal olguların belirlediği şeklindeki pozitivist görüş, genel itaat

yükümlülüğünün varlığını kabul etmeyi gerektirecek bir takım ahlâki sebeplerin

bulunduğunu inkâr etmek zorunda değildir. Örneğin söz verme ediminin geçerliliği

ve taraflar açısından ne tür hak veya yükümlülükler içerdiği, sözleşmenin ortaya

çıkış koşullarıyla ilgili bir takım olgulara bakılarak tespit edilebilir. Fakat kişinin

verdiği sözü niçin tutması gerektiği, toplumsal olgulardan hareketle değil de

hakkaniyet, karşılıklılık veya irade özgürlüğü gibi ahlâki bir takım gerekçelere

dayanarak izah edilebilir. Hukukun ne olduğu hakkında ahlâka başvurmaksızın bir

takım izahlar geliştirilebileceği kabul edilse bile bu, hukuka itaat yükümlülüğü

konusunda da ahlâki açıdan tarafsız bir görüşe sahip olunması gerektiği anlamına

gelmez. Nitekim ilgili bölümlerde görüleceği üzere Hobbes gibi toplumsal sözleşme

geleneğinin kurucuları da, Bentham gibi faydacılığın en önemli temsilcileri de

hukuki pozitivizmi savunmakla birlikte, hukuka itaat yükümlülüğünü neredeyse

mutlak şekilde kabul etmişlerdir.
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Aynı şekilde hukukun doğası gereği ahlâki bir niteliğe sahip olduğu görüşünü

savunan bir doğal hukukçu da hukuk ile ahlâk arasında zorunlu bir ilişikinin

bulunduğunu kabul etmesine karşın genel bir itaat yükümlülüğünün varlığını

reddedebilir35.

Sonuç itibariyle hukuka itaat yükümlülüğünün varlığını kabul etmek veya

kabul etmemek, mutlaka doğal hukuk kuramını veya hukuki pozitivizmi

benimsemeyi gerektirmemektedir. Zira bu iki kuram, hukukun varlığını ve doğasını

izah etmeyi amaçlayan temel hukuk felsefesi yaklaşımlarıdır. Buna karşılık hukuka

itaat yükümlülüğü sorunu, hukukun doğası veya niteliğiyle değil, bireye bakan

yönüyle ilgilidir; niteliği ne olursa olsun bir hukuk sisteminin, salt bir hukuk sistemi

olduğu için birey üzerinde ahlâki otoritesinin bulunup bulunmadığının

sorgulanmasıdır. Bu tür bir sorgulamaysa doğal hukuk-pozitivizm tartışmasına

başvurmayı gerektirmez.

Nitekim aşağıda ilgili bölümde de görüleceği gibi bu çalışmada hukukun

doğası ve niteliği hakkında herhangi bir tartışmaya girilmemiş, doğal hukukçu veya

pozitivist bir bakış açısıyla konuya yaklaşmaktan bilinçli şekilde kaçınılarak hukuka

ilişkin hemen hemen herkesin kabul edebileceği tamamen formel bir tanım vermekle

yetinilmiştir. Bu açıdan hukuk, yasama organı tarafından gerekli şekil esaslarına

uyularak yapılan her türlü işlemi kapsamakta, bu işlemlerin içeriği herhangi bir

değerlendirmeye tabi tutulmamaktadır.

Bütün bu açıklamaların ışığında çalışmanın dört ana bölümden oluşması

öngörülmüştür. Birinci bölümde hukuka itaat yükümlülüğünün kavramsal çerçevesi

çizilmeye çalışılmış, genel olarak yükümlülük kavramı ve türleri ele alınmış, hukuka

itaat yükümlülüğü ile diğer yükümlülükler arasındaki farklar belirtilmiştir. Bu arada

prima facie nitelikteki ahlâki ödevler üzerinde de durulmuş, hukuka itaat

yükümlülüğünün de bu tür ödevlerle ayın kategoride ele alınması gerektiği

35 Leslie Green, “Law, Legitimacy, and Consent”, California Law Review, Vol. 62, 1988-1989, pp.
795-826, pp. 796-797.
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vurgulanmıştır. Son olarak hukuka itaat yükümlülüğünü felsefi düzeyde ele alan ilk

filozof olma özelliğine sahip Sokrates’in bu konudaki görüşlerine yer verilmiş ve

günümüz açısından önem taşıyan yönleri tespit edilmiştir.

Çalışmanın ikinci ve üçüncü bölümleri hukuka itaat yükümlülüğünün ahlâki

temellendirilmesine yönelik geliştirilen felsefi görüşlerin incelenmesine ayrılmıştır.

Çalışmanın ikinci bölümünde rıza kuramı, hakkaniyet kuramı ve minnettarlık

kuramı gibi hukuka itaat yükümlülüğünü iradeci bir yaklaşımla temellendirmeyi

amaçlayan görüşlerin incelenmesine ayrılmıştır.

Çalışmanın üçüncü bölümünde hukuka itaat yükümlülüğünün

temellendirilmesine yönelik geliştirilen yaklaşımların incelenmesine devam

edilmiştir. Ünlü Amerikalı siyaset felsefecisi John Rawls’un doğal adalet ödevi

kuramı ve çağdaş faydacılık gibi hukuka itaat yükümlülüğünü iradeci olmayan bir

yaklaşımla izah etmeye çalışan görüşler bu bölümün konusunu oluşturmaktadır.

Son bölümdeyse hukuka itaat yükümlülüğünü reddeden kuşkucu yaklaşımlara

odaklanılmış, özellikle anarşist görüşler ayrıntılı bir şekilde incelenmiştir.

Anarşistlerin hukuka itaat yükümlülüğü tartışmalarına yeniden dahil ettikleri siyasal

otoritenin meşruiyeti ile itaat yükümlülüğü arasındaki ilişkinin niteliği sorunu ele

alınmıştır. Ardından hukuka itaat yükümlülüğünün reddedilmesinin sonuçları

üzerinde durulmuş, kuşkucu görüşlere yöneltilen eleştiriler bu çerçevede

değerlendirilmiş ve nihayet hukuka itaat yükümlülüğünün olup olmadığı sorusuna

cevap verilmeye çalışılmıştır. çalışma, bütün bu tartışmaların genel bir

değerlendirmeye tabi tutulduğu sonuç bölümüyle tamamlanmıştır.
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I. HUKUKA İTAAT YÜKÜMLÜLÜĞÜ SORUNUNUN

KAVRAMSAL ÇERÇEVESİ VE FELSEFİ KÖKENİ

A. Hukuka İtaat Yükümlülüğü Sorununun Kavramsal

Çerçevesi

1.  Yükümlülük Kavramı ve Türleri

a. Genel Anlamıyla Yükümlülük Kavramı

Türkçe sözlüklerde yükümlülük “yükümlü olma hali”, yükümlü de “yükümü

olan” şeklinde tanımlanır. “Yapmaktan kaçınılamayan” veya “yapılması zorunlu

olan” iş; “bir iş yapmaktan kaçınılamama hali”, “bir işi yapma zorunluluğu” gibi

anlamlara gelen yüküm kelimesinin köküyse “yük”tür (yük-ü-m). Mecazi anlamda

kullanıldığında yük kelimesi, “birinin üzerine almak zorunda kaldığı” veya “çok

sıkan ve üzen, ağır görev” demektir1.

Yükümlülük, Osmanlıca “mükellefiyet” kelimesinin karşılığında

kullanılmaktadır. Mükellefiyet “mükellef olma hali” veya “mükellef oluş” anlamına

gelirken mükellef, “bir şeyi yapmaya, bir şeyi ödemeye mecbur olan”, “vazifeli”

veya “vergi vermekle yükümlü kimse” gibi anlamlara gelir. Mükellef kelimesinin

kökü “külfet”tir. “Zahmet, meşakkat, sıkıntı, zorluk, yorgunluk, zorlu iş” gibi

karşılıklar verilen külfet kelimesinden türeyen bir diğer kelimeyse “teklif”tir. Teklif,

“birinden eziyetli, fakat başkası için faydalı olan bir iş isteme”, “vergi yükleme”,

“zor bir şey isteme”, “bir vazife ileri sürmek”, “önerge” gibi anlamlarda kullanılır2.

1 “Yükümlülük”, “yükümlü”, “yüküm” ve “yük” kelimelerinin anlamı için bkz. Meydan Larousse:
Büyük Lûgat ve Ansiklopedi, C: XII, Haz. Safa Kılıçlıoğlu, Nezihe Araz, Hakkı Devrim, İstanbul,
Meydan Yayınları, 1973, s. 867, 874; Okyanus Ansiklopedik Sözlük, C: VI, s. 3070, 3073; Türkçe
Sözlük, C: II, s. 1649, 1652; Arkadaş Türkçe Sözlük, s. 1191, 1193.
2 “Mükellefiyet”, “mükellef”, “külfet” ve “teklif” kelimeleri için bkz. Osmanlıca Türkçe Sözlük, 8.
Basım, Haz. Mustafa Nihat Özön, İstanbul, İnkılâp Kitabevi, 1997, 450, 590, 838; Osmanlıca-
Türkçe Ansiklopedik Büyük Lûgat, Haz. Abdullah Yeğin, Abdulkadir Badıllı, Hekimoğlu İsmail,
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Nitekim İngilizce’de de yükümlülüğün karşılığında kullanılan “obligation” ve

“to oblige” [mükellef etmek, mecbur etmek, zorlamak, zorunlu kılmak], “obligatory”

[mecburi, zaruri, gerekli, zorunlu], “obligee” [kendisine karşı yükümlü olunan,

alacaklı], “obligor” [yükümlü, yüküm altına giren kimse] gibi yükümlülükle ilgili

diğer kelimeler, Latince ob (“down”) ve ligare (“to bind”) kelimelerinden oluşan

obligare (“to bind down”) [mecbur etmek, mali kefaletle bağlamak, senetle bir işi

yapmaya mecbur tutmak] fiilinden türemiştir3.

Hem yükümlülük, hem de mükellefiyet kelimesine verilen bütün bu

karşılıklara daha yakından bakıldığında yükümlülüğün bir zorlamaya, baskıya işaret

ettiği görülür. Yükümlülük altına girmekle özgürlüğümüz kısıtlanır, irademiz belirli

yönde şekillenir. Üstelik bu kısıtlanma ve şekillenme, isteğimiz dışında gerçekleşir.

Kuşkusuz kendi arzumuzla da yükümlülük altına girebiliriz. Fakat herhangi bir

yükümlülüğün hakkımızda sonuç doğurması, arzularımızdan ve isteklerimizden

bağımsızdır. Sonuç itibariyle yükümlülük ile zorlama ve baskı kavramları arasında

yakın bir ilişki vardır. Hatta denilebilir ki zorlama ve baskı, yükümlülüğün ayırt edici

özelliğidir4.

Yükümlülük ile zorlama arasındaki ilişki şu şekilde ifade edilebilir:

Yükümlülüğünü yerine getirmeyen kişi belirli bir baskı veya müeyyideyle karşılaşır.

Örneğin vergimi ödemezsem ceza ödemek zorunda kalırım. Keza sözümde

durmazsam kınanırım veya söz verdiğim kişi benimle ilişkisini keser5. Yükümlülük,

kaçınılmaz surette zorlamayla birlikte ortaya çıkar:

İlham Çalım, İstanbul, Türdav Basım ve Yayım Ticaret ve Sanayii Anonim Şirketi, 1999, s. 536, 695,
968; Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lûgat, 18. Bası, Haz. Ferit Devellioğlu, Ankara, Aydın
Kitabevi Yayınları, 2001, s. 534, 716, 1067.
3 Chamber’s Etymological English Dictionary, New Edition, Ed. A. M. MacDonald, Edinburgh,
London, W. & R. Chambers, Ltd., 1954, p. 428; An English-Turkish Dictionary, Reprinted, Ed.
Fahir İz and H. C. Hony, Oxford, Clarendon Press, 1953, pp. 37, 292; İngilizce-Türkçe Redhouse
Sözlüğü, 26. Baskı, Haz. Robert Avery, Serap Bezmez, Anna G. Edmonds, Mehlika Yaylalı, İstanbul,
Sev Matbaacılık ve Yayıncılık A. Ş., 1997, s. 91, 668; Klosko, The Principle of Fairness and
Political Obligation, p. 7.
4 Simmons, Moral Principles and Political Obligations, p. 7.
5 Richard Dagger, “What is Political Obligation?”, The American Political Science Review, Vol. 71,
No. 1, 1977, pp. 86-94, p. 89.
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“Belirli bir davranışı gerçekleştirme yükümlülüğüm varsa bir anlamda kendimi o
şekilde davranmakla bağlı hissederim ve kendimi bağlı hissediyorsam söz konusu
davranışı gerçekleştirmek zorundayım demektir.”6

Burada cevabı verilmesi gereken soru yükümlülüğüm mü, yoksa zorlamanın

mı önce geldiğidir. Yukarıdaki alıntıdan da anlaşılacağı üzere yükümlülük,

zorlamadan önce gelir. Diğer bir deyişle belirli şekilde davranmak zorunda

kaldığımız için yükümlülük altına girmeyiz. Aksine, yükümlülüğümüz olduğu için

belirli şekilde davranma zorunluluğumuz vardır7. Örneğin kira ödemediğimde ev

sahibim, beni evden çıkartmakla tehdit edebilir. Bu durumda kira ödeme

zorunluluğum vardır. Fakat öncesinde ev sahibime kira ödeme yükümlülüğü altına

girdiğim için bu şekilde davranmak zorunda kalırım. Buradaki zorlamanın veya

müeyyidenin dayanağını yükümlülük oluşturur. Dolayısıyla yükümlülük her zaman

zorlamayla birlikte bulunsa da zorlamaya indirgenemez8.

Dikkat edilirse yükümlülük ile zorlama arasındaki ilişkinin, daha çok

yükümlülüğün ihlâli durumlarında önem taşıdığı görülür. Yükümlülüğünü yerine

getiren kişi herhangi bir zorlamayla karşılaşmaz. Zorlama, yükümlülüklerini yerine

getirmeyeceği anlaşılan kişilere yöneliktir. Hatta çoğu zaman yükümlülüklerini

yerine getirmeyen kişi, haklı bir takım sebeplerden ötürü mazur da görülebilir. Ancak

yükümlülüklerini yerine getirmeyi açıkça ve hiçbir haklı sebep göstermeksizin

reddeden kişilere karşı zor kullanılır, müeyyide uygulanır. Sonuç itibariyle

yükümlülükler yaşamımızı kolaylaştırmak, ilişkilerimizi daha sağlıklı hale getirmek

için başvurduğumuz araçlardır. Zorlama ve müeyyide de işte bu amacın

gerçekleşmesini kişisel menfaatleri sebebiyle engellemek isteyen kişinin söz konusu

davranışına karşı verilen cevaptır. Yani zorlama ve müeyyide yükümlülüğün temelini

oluşturmaz; yerine getirilmesinin garantisidir9.

6 H. L. A. Hart, “Legal and Moral Obligation”, Essays in Moral Philosophy, Ed. A. I. Melden,
Seattle, University of Washington Press, 1958, p. 95’den aktaran Dagger, loc. cit.
7 Dagger, loc. cit.
8 Ibid.
9 Ibid.
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Buraya kadarki açıklamalardan yükümülülüğün ahlâki bir nitelik sergilediği

sonucuna varılabilir. Yükümlülük terimiyle kastedilen de aslında ahlâki

yükümlülüktür. Dolayısıyla yükümlülüğü ahlâki kılan bu özelliklere biraz daha

yakından bakmak gerekir. Bu, aynı zamanda ahlâki yükümlülük kavramını

incelemek anlamına da gelir.

b. Ahlâki Yükümlülük

(1) Ahlâki Yükümlülüğün Nitelikleri

Yukarıda da belirtildiği gibi yükümlülük terimi, ahlâki yükümlülüğe işaret

eder. Ahlâki yükümlülükse diğer ahlâki gerekliliklerle ortak bazı özelliklere sahiptir.

Buna karşın kendine özgü bir takım nitelikleri de vardır. Ahlâki yükümlülüğün

kendine özgü bu nitelikleri hakkında daha sağlıklı bilgi edinebilmek için öncelikle

ahlâki gerekliliklerin doğasını anlamak gerekir10.

Ahlâki gereklilikler öncelikle vicdana seslenir. Haklı bir sebebe

dayanmaksızın ahlâkın gerektirdiği şekilde hareket etmeyen kişi, bir yandan

kendisini suçlu hisseder, diğer yandan da başkaları tarafından kınanır. Ahlâki

gerekliliklerin diğer bir özelliği sadece belirli bir sınıf, grup veya zümreye değil de

10 “Ahlâki gereklilik” terimi, konuyla ilgili İngilizce kaynaklarda yer alan “moral requirement”
teriminin karşılığıdır. Türkçe’de, “gerek” veya “gereklilik” kelimeleri ve “gerekmek” fiili ile
“…gereği” veya “…gereğince” gibi ifadeler aynı bağlamda kullanılır. “Gereklilik”  v eya “gerek”
yerine kullanılan bir başka kelime “icap”tır. “Gerekmek” fiilinin karşılığıysa “icap etmek”tir. Keza
“…icabı” ve “…mucibince” kalıpları da “…gereği” ve “…gereğince” ifadelerine karşılık gelir.
“Requirement” kelimesinin Türkçe karşılıkları için bkz. An English-Turkish Dictionary, p. 362;
İngilizce-Türkçe Redhouse Sözlüğü, s. 824. “Gerek”, “gereklilik” ve “icap” kelimeleri, “gerekmek”
ve “icap etmek” fiilleri, “… gereği”, “…gereğince”, “…icabı” ve “…icabınca” ifadeleri için bkz.
Özleştirme Kılavuzu, Ankara, Türk Dil Kurumu Yayınları, 1978, s. 39; Meydan Larousse, C: VI, s.
183-184, C: IX, s. 20; Okyanus Ansiklopedik Sözlük, C: III, s. 1153, C: IV, 2010; Arkadaş Türkçe
Sözlük, s. 515-516, 747. Daha yaygın bir kullanıma sahip olduğu düşünüldüğünden burada “icap”
değil de “gerelilik” kelimesi tercih edilmiştir. Bu bağlamda “ahlâki gereklilik” terimi, “ödev” ve
“yükümlülük” gibi kavramları, “-meli, -malı” eklerinin kullanıldığı gereklilik kipiyle kurulan
cümleleri ve “doğru-yanlış” yargılarını da içeren birbiriyle ilişkili pek çok ahlâki kavram ve ifadeye
işaret eder ve bu yönüyle hayli geniş bir anlama sahiptir. “Ahlâki yükümlülük” terimi için bkz. John
Ladd, “Legal and Moral Obligation”, Nomos XII: Political and Legal Obligation, Ed. J. Roland
Pennock, John W. Chapman, New York, Atherton Press, 1970, pp. 3-35, p. 7; Simmons, Moral
Principles and Political Obligations, pp. 7-8.
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toplumun geneline yönelik olmalarıdır. Ahlâkın gereğini yerine getirmeme, dürüstlük

veya başkalarının haklarına saygı gibi bir takım karakter özelliklerinin yokluğuna

işaret eder. Ahlâki gerekliliklerin bağlayıcılığı alışkanlık, tedbir veya kişisel menfaat

gibi sebeplere dayanmaz; ahlâkın gereğini yerine getirme, bir ilke sorunudur.

Nihayet ahlâki gereklilikler örf ve âdet, gelenek-görenek ve hukuk karşısında belirli

bir üstünlüğe sahiptir11.

Ahlâki gerekliliklerin genel özellikleri bu şekilde belirtildikten sonra

yükümlülüğün ne tür bir ahlâki gereklilik olduğu, diğer bir deyişle kendine özgü

niteliklerinin nasıl tespit edileceği sorunu üzerinde durulabilir. Yukarıda da

belirtildiği gibi yükümlülük öncelikle ahlâki bir gerekliliktir; bireyi belirli şekilde

davranmaya zorlayan veya yine belirli şekilde davranmaktan meneden bir ahlâki

norma işaret eder12. Bir davranış veya eylem, zorunlu bir ahlâk kuralı tarafından

emredilmişse ancak yükümlülük sıfatını taşır. Bu açıdan söz konusu ahlâk kuralına

uygun davranmanın, muhatabın arzu ve isteklerini gerçekleştirmesine  hizmet edip

etmeyeceği tek başına belirleyici değildir13.

Ahlâki gerekliliklerin özel bir türünü oluşturmasına karşın yükümlülüğü diğer

ahlâki gerekliliklerden ayıran niteliklerin nasıl tespit edileceği, çözümü hayli güç bir

sorundur. Zira gündelik dilde yükümlülükle aynı anlamda kullanılan pek çok başka

kelime ve ifade vardır. Örneğin  “A, x’i gerçekleştirmekle yükümlülüdür.” ile “A’nın

x’i gerçekleştirme ödevi vardır.” ifadeleri çoğu zaman birbirinin yerine kullanılır.

11 Richard B. Brandt, “The Concepts of Obligation and Duty”, Mind, New Series, Vol. 73, No. 291,
1964, pp. 381-382. Bir davranışa ahlâkilik niteliği kazandıran özelliklere ilişkin daha ayrıntlı bir izah
için bkz. H. L. A. Hart, The Concept of Law, Reprinted, Oxford, Oxford University Press, 1993, pp.
169-176.
12 Hans Kelsen, General Theory of Law and State, Trans. Anders Wedberg, Cambridge,
Massachusetts, Harvard University Press, 1949, p. 58. Kelsen’in bu kitabının İngilizce çevirisinde
yükümlülük anlamına gelen “obligation” değil de “ödev”in karşılığında kullanılan “duty” kelimesi
kullanılmıştır. Fakat kitabın geneli de göz önünde bulundurulduğunda burada aslında yükümlülüğün
kastedildiği sonucuna varılabilir. Fakat ödev veya yükümlülük niteliğinde bir davranışın varlığını
kabul etmenin, aynı zamanda geçerli bir ahlâk kuralının varlığını da kabul anlamına geldiğini
söyleyen Kelsen’e göre bu tür bir durumda, birey de ilgili kurala uygun davranmalıdır. Burada
Kelsen’in de yükümlülük, ödev ve gereklilik kipiyle kurulan cümleleri birbirinin yerine kullandığı
görülmektedir, bkz. ibid.
13 Joseph Raz, “Promises and Obligations”, Law, Morality, And Society: Essays in Honour of H. L.
A. Hart, Ed. P. M. S. Hacker, Joseph Raz, Oxford, Clarendon Press, 1977, pp. 210-228, 223.
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Keza “A, x’i gerçekleştirmelidir.”, “A’nın x’i gerçekleştirmemesi yanlıştır.” veya

“A’nın x’i gerçekleştirmesi doğrudur.” şeklindeki cümlelere de yükümlülük

durumunu anlatmak için başvurulur. Ahlâk felsefesi literatüründe zaman zaman söz

konusu kelime ve ifadelerin, özünde farklı olmadığı, aynı şeyin farklı şekillerde dile

getirilmesi olduğu ileri sürülmekte ve dolayısıyla yükümlülük kavramı hayli geniş

bir anlamda kullanılmaktadır14.

Buna karşın yükümlülüğün nasıl bir niteliğe sahip olduğu sorusunu

cevaplayabilmek için yine de öncelikle “ödev” kavramının ve “-meli, -malı”

eklerinin kullanıldığı gereklilik kipiyle kurulan cümlelerin ne anlama geldiği tespit

edilmeli, yükümlülük ile aralarındaki farklar gösterilmelidir. Böylece daha dar ve

teknik anlamda bir yükümülük tanımına ulaşılır ki hukuka itaat yükümlülüğü

açısından temel alınması gereken de bu anlamıyla yükümlülüktür.

Dolayısıyla ahlâki yükümlülüğün kendine özgü nitelikleri hakkında daha

sağlıklı bir bilgiye ulaşabilmek için, gündelik ahlâk dilinde çoğu zaman

yükümlülükle aynı anlamda kullanılan benzer diğer kavramlara biraz daha yakından

bakmak faydalı olabilir.

14 Brandt, op. cit., p. 374; Ladd, loc. cit.; Simmons, Moral Principles and Political Obligations, pp.
7-8. Yükümlülük ile ödev vb. diğer benzeri ahlâki kavramlar arasında fark görmeyen bu tür bir
yaklaşımın örneğini XX. yy.ın önemli ahlâk filozoflarından İngiliz H. A. Prichard’da (1871 -1947)
görebiliriz. Prichard, “Moral Obligation” [Ahlâki Yükümlülük] başlığını taşıyan makales inde Platon,
Hume, Kant, Bentham ve Mill gibi filozofların ahlâkla ilgili eserlerinde yükümlülük kavramını nasıl
kullandıklarını ayrıntılı bir şekilde inceler ve yükümlülük, ödev, doğru vb. diğer ahlâki terimlerin
birbirinin yerine kullanıldığını tespit eder. Sonuçta kendisi de ahlâk alanında kullanılan bu terimlerin
aslında aynı kavrama işaret ettiğini ileri sürer, bkz. Prichard, Moral Obligation, pp. 89-95. İskoçyalı
ahlâk filozofu W. D. Ross da (1877-1971) The Right and The Good [Doğru ve İyi] (1930) isimli
eserinin hemen başında “ahlâki doğru” kelimesinin anlamını irdelerken, “ahlâken doğru davranış”
ifadesiyle aslında “gerçekleştirilmesi gereken” veya “ahlâken zorunlu” davranışın kastedildiğini, buna
karşılık “ahlâki iyi” kavramının başka bir anlama geldiğini söylemektedir. “Ahlâki doğru” ile “ahlâki
ödev” kavramları arasında ufak da olsa bir anlam farklılığının bulunduğunu belirten Ross,
“yükümlülük” kavramınaysa hiçbir şekilde değinmez, bkz. W. D. Ross, The Right and The Good,
Oxford, Oxford University Press, 1930, pp. 3-4. Keza yine XX. yy.ın tanınmış İngiliz ahlâk
filozoflarından R. M. Hare (1919-2002) da gündelik dilde kullanılan belli başlı ahlâki kavramları
analiz ettiği The Language of Morals [Ahlâkın Dili] (1952) isimli ünlü eserinde yükümlülük
kavramına yer vermez. Buna karşın “Ought” başlığı altında ele aldığı sorunlara bakıldığında Hare’in
yükümlülük kavramı ile gereklilik kipiyle kurulan cümleleri aynı anlamda kullandığı söylenebilir.
Hare’in yaklaşımı için bkz. R. M. Hare, The Language of Morals, Reprinted, Oxford, Clarendon
Press, 2003, pp. 151-197.
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(2) Ahlâki Yükümlülük ile Benzer Ahlâki Kavramlar

Arasındaki İlişki

i. Ahlâki Yükümlülük ve Gereklilik Kipi

Öncelikle belirtilmelidir ki ahlâki gereklilikler arasında yer almasına karşın

yükümlülük ne mutlaktır, ne de diğer ahlâki gerekliliklerden her zaman için

üstündür. Nitekim gündelik yaşamda belirli bir konuda yükümlülüğümüz olsa da her

zaman bu yükümlülüğümüzü yerine getiremeyebiliriz15. Yükümlülük niteliği taşıyan

davranışların, gereklilik kipiyle kurulan cümlelerin konusunu oluşturan

davranışlardan farkı dikkate alındığında bu durum daha iyi anlaşılır.

Daha çok belirli bir eylem türüne işaret eden yükümlülüğün tersine gereklilik

kipiyle kurulan cümlelerin konusu tek bir eylemdir. Nitekim ebeveynlerin

çocuklarına karşı yükümlülükleri olduğunu söylediğimizde kastettiğimiz bir dizi

davranış şeklidir. Buna karşılık ebeveynler, söz konusu davranışların her birini

gerekti hallerde yerine getirmelidir. Diğer bir deyişle tek tek her bir davranışın yerine

getirilmesi gerektiğini anlatmak için yükümlülük kelimesi değil de gereklilik

kelimesi tercih edilir16.

Herhangi bir yükümlülüğün geçerliliği, geçmişe ait bir edimin varlığına

bağlıdır. Yükümlülük ancak daha önce gerçekleştirilen bir edimle ortaya çıkar. Yani

bir kişinin yükümlü olduğunun kabul edilebilmesi için öncelikle yükümlülük altına

girmesi, belirli bir yükümlülüğü üstlenmesi gerekir. Başkasından 100 lira alan kişinin

borcunu ödeme yükümlülüğü vardır, zira borcunu ödeyeceğine dair söz vermiştir.

Kişinin, zamanı geldiğinde borcunu ödemek zorunda olmasıysa gereklilik kipiyle

kurulan bir cümle içerisinde dile getirilir 17.

15 Simmons, Moral Principles and Political Obligations, pp. 7-8.
16 Sidney Zink, The Concepts of Ethics, London, MacMillan and Co. Ltd., 1962, pp. 125-126.
17 Dagger, op. cit., p. 87; Zink, op. cit., p. 126.



25

Yükümlülük her zaman ahlâki anlamda kullanılırken, gereklilik kipiyle

kurulan cümlelerin konusunu oluşturan davranışlar ahlâk alanında yer almayabilir.

Örneğin cep telefonunun şarj aletini bulamayan kişiye çantasının içini de araması

gerektiğini hatırlattığımızda, karşımızdakinin yükümlülüklerinden bahsetmez,

herhangi bir ahlâki talepte bulunmayız18. Buna karşın gereklilik kipiyle kurulan

cümlelerin etkisi hayli güçlüdür. Örneğin şarj aletinin, çantanın içerisinde bulunma

ihtimali son derece yüksektir; böyle bir durumda yapılması gereken yegane şey,

çantaya bakmaktır.

Özellikle ahlâk alanında bu daha da belirgindir. Zira belirli şekilde

davranmakla yükümlü olduğu kendisine bildirilen kişi, sadece söz konusu davranışın

gerçekleştirilmesi için eşit değerde geçerli bazı sebeplerin varlığından haberdar

edilir, fakat bu sebeplerden hangisine uygun davranması gerektiği konusunda nihai

kararı kendisi verir. Buna karşılık gereklilik kipiyle kurulan cümeleler nasihat

niteliğindedir; kişinin istenilen doğrultuda hareket etmesi için güçlü sebeplerin

bulunduğunu gösterir. Diğer bir deyişle gereklilik kipiyle kurulan cümleler ahlâki

düşünme sürecinin sonucunda varılan nihai yargılarken, yükümlülük ve ödev gibi

kavramlar sadece bu süreçte dikkate alınması gereken zihinsel araçlardır.

Yükümlülük ve ödev gibi kavramların, kişiye nasıl davranması gerektiği konusunda

ancak bir fikir verebileceği, fakat tek başına belirleyici olamayacağı söylenebilir.

Belirli şekilde davranmak için geçerli sebeplerin bulunduğuna işaret eden

yükümlülük kavramı, koşullar gereği diğer ahlâki yükümlülükler tarafından ihlâl

edilebilir. Buna karşılık gereklilik kipiyle kurulan cümlelerde yer alan ahlâki

yargılar, her türlü ihtimal gözönünde bulundurulduktan sonra gerçekleştirilmesi için

hâlâ en güçlü sebeplerin bulunduğu davranışları düzenler19.

Gereklilik kipiyle kurulan cümlelerin konusunu oluşturan davranışlardan

yükümlülüğün ayrıldığı son noktaysa daima belirli bir ilişkiyi gerektirmesidir. Bu

özelliği sebebiyle yükümlülük kavramı daha çok, söz verme, anlaşma ve sözleşme

18 Zink, loc. cit.
19 Dagger, loc. cit.; Simmons, Moral Principles and Political Obligations, bb, 9-10.
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gibi iradi bir edimin söz konusu olduğu durumlarda karşımıza çıkar20. Nitekim

Oxford English Dictionary’de yer alan ve kökeni XIII. yy.a kadar uzanan

yükümlülüğe ilişkin ilk tanım da bunu kanıtlar niteliktedir. Bu tanıma göre

yükümlülük:

“[y]emin, söz verme veya sözleşme aracılığıyla kişinin belirli bir davranışta
bulunma veyahut da bulunmama konusunda kendisini bağlamasıdır; [yükümlülük
ilişkisi] bir kişinin diğerini mecbur kıldığı veya iki ya da daha fazla kişinin karşılı klı
bağlandığı bir anlaşma olduğu kadar kişinin kendi kendisini bağladığı biçimsel bir
söz vermedir de.”21

Daha çok iradi edimlerin alanında geçerli olması ahlâki yükümlülüğün,

ödevden farkını da gösterir. Dolayısıyla ahlâki yükümlülük kavramını daha iyi

anlayabilmek için ahlâki ödev ile arasındaki ilişkiyi de incelemek gerekir.

ii. Ahlâki Yükümlülük ve Ahlâki Ödev

Ahlâki yükümlülük ile ahlâki ödev arasındaki ilişkiyi incelemeye geçmeden

önce ödev kelimesine verilen anlamlara biraz daha yakından bakmak faydalı olabilir.

Türkçe sözlüklerde ödev kelimesinin karşılığında “yapılması, yerine

getirilmesi insanlık duygusu, töre veya yasa bakımından gerekli olan şey”, “örf ve

âdetlere, geleneklere veya yer ve zaman şartlarına göre kabul edilen özel ahlâki

görev”, “bir kimsenin yapmağa mecbur olduğu belli bir iş” gibi ifadeler

kullanılmaktadır. Bu karşılıklara bakıldığında daha çok ahlâki anlamlarda

kullanıldığı görülen ödev kelimesi, “davranışlarımızın temelini ve ilkesini meydana

getiren ahlâk kuralı” şeklinde de ifade edilebilir22.

“Ödemek” fiilinden türeyen ödeve (öde-v) İngilizce’de karşılık gelen duty

kelimesinin etimolojik kökeni Fransızca “dueté”, “duelté” ve “duité” kelimeleridir.

20 Brandt, op. cit., p. 386; Klosko, op. cit., pp. 7-8.
21 Oxford English Dictionary’den aktaran Klosko, op. cit., p. 8.
22 Bkz. Meydan Larousse, C: IX, s. 732; Okyanus Ansiklopedik Sözlük, C: V, s. 2225.
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İngilizce “ödenmesi gerekli olan”, “vadesi dolmuş”, “vakti gelmiş”, “yerine

getirilmesi gereken”, “uygun, münasip”, “icap eden” karşılığında kullanılan due

kelimesiyle aynı anlama sahip bu Fransızca kelimeler de gösteriyor ki ödev, özel bir

takım durumlar veya konumlar için kullanılır23.

Yukarıda verilen tanımlar dikkate alındığında ödev kelimesinin iki farklı

anlama geldiği söylenebilir. Diğer bir deyişle iki tür ödevden bahsedilebilir. Ödev

kelimesi, bir yandan kurumsal düzenlemelerden, toplumsal rol ve statülerden

bağımsız bir ahlâki gerekliliğe işaret eder. Örneğin hangi kurumsal düzenlemelere

tabi olursa olsun, toplumsal rol ve statüsü neyi gerektirirse gerektirsin herkesin,

boğulan bir çocuğu kurtarma ödevi vardır. Zira zor durumdakilere yardım etme

“yapılması, yerine getirilmesi insanlık duygusu, töre veya yasa bakımından gerekli”

bir davranış biçimidir ve bu tür davranışlar “doğal ödevler” ismiyle anılır. Diğer

yandan ödev kelimesi belirli görevlere, durumlara veya rol ve statülere bağlı ortaya

çıkan bir takım gereklilikler için kullanılır. Kişilerin, mevki ve makamlarının

gereğini yerine getirme ödevi şeklinde de ifade edilebilecek bu ödev türü, çoğu

zaman belirli bir kuruma üyelikten kaynaklanır. Fakat herhangi bir kurum üyeliğiyle

ilişkili olmayan ödevler de vardır. Vatandaşlık, hocalık, devlet başkanlığı gibi roller

bu tür ödevlerin kaynakları arasında yer alır. Keza karı-koca veya ebeveyn-çocuk

ilişkisinden kaynaklanan ödevler de bu bağlamda örnek gösterilebilir. Kişiler salt bu

rollerinden ötürü bir takım ödevlere sahip olurlar24.

Ödev kavramıyla ilgili bu açıklamalardan sonra yükümlülüğün ödevden

hangi açılardan farklılaştığı üzerinde durmak gerekir.

23 Chambers’s Etimological English Dictionary, p. 190; Oxford, An English-Turkish Dictionary,
p. 125; İngilizce-Türkçe Redhouse Sözlüğü, s. 293; Klosko, op. cit., p. 9.
24 Simmons, Moral Principles and Political Obligations, pp. 12-13; Klosko, loc. cit. Bu arada
kişilerin konumları itibariyle gerçekleştirmek zorunda oldukları davranışların da ödev kapsamında
değerledirilmesinin, ödev kelimesinin anlamını gereğinden fazla genişletmek suretiyle muğl ak hale
getirdiğini ve dolayısıyla yaygın kabul gören ödev tanımına aykırılık oluşturduğunu, üstelik ödev ile
yükümlülük kavramlarının arasındaki farkların görülmesini de zorlaştırdığını ileri süren görüşler de
vardır. Bu görüşe göre günümüzde kişilerin içinde bulunduğu toplumsal konumların veya
üstlendikleri rollerin önemli bir kısmı iradi tercihler sonucunda elde edilmiştir. Dolayısıyla bu tür
konumların veya rollerin gereğini yerine getirmek ödev değil, yükümlülük sayılmalıdır, Brandt, op.
cit., p. 389.



28

Öncelikle yükümlülüğün, belirli bir iradi edimin sonucunda ortaya çıktığı

belirtilmelidir. Yükümlülük doğuran edimlerin başında yukarıda da belirtildiği üzere

söz verme gelir. A, söz vermek suretiyle kendisini B’ye karşı yükümlü kılar25. Buna

karşılık A’nın ödevleri, herhangi bir iradi edimin gerçekleştirilip

gerçekleştirilmemesine bağlı değildir26.

Yükümlülüğün ikinci özelliği, ancak belirli bir kişi veya kişilere karşı

yükümlülük altına girilebileceğidir. Buna karşılık herkesin, herkese karşı ödevi

olabilir. Eğer A, B’ye söz vermişse sadece B’ye karşı sözünü tutmakla yükümlüdür.

Yani yükümlülük, ödeve göre daha kişisel niteliktedir; yükümlü olan ile yükümlü

olunan arasında sonuç doğurur. Keza yükümlülükler bir defa yerine getirilmekle sona

ererken, ödevler her zaman için geçerlidir27.

Yukarıdaki özellikle birlikte ele alınması gereken diğer bir özellikse her

yükümlülüğün karşısında bir hakkın yer aldığıdır. Yükümlülük ile hak arasında

kopmaz bir bağ vardır. Yükümlülük altına girmekle kişi, yükümlü olduğu kişiye bir

hak kazandırır. Kendisine karşı yükümlü olunan kişi, yükümlülük altındaki kişiden

yükümlülüğünü yerine getirmesini isteme hakkına sahiptir28. Bu hak, yükümlülük

altındaki kişiyi yükümlülüğünü yerine getirmeye zorlama ve yerine

getirmediğindeyse belirli bir müeyyidenin uygulanmasını isteme imkânını da içerir29.

Yükümlülük ile ödev arasındaki bu farklar, hukuk doktrininde kullanılan

“mutlak hak - nispi hak” ayrımının30 ahlâki alana uygulanması suretiyle daha iyi

25 H. L. A. Hart, “Are There Any Natural Rights?”, The Philosophical Review, Vol. 64, No. 2, 1955,
pp. 175-191, p. 179, dipnot 7; Ladd, op. cit., p. 11; Simmons, Moral Principles and Political
Obligations, p. 14; Klosko, loc. cit.
26 Simmons, Moral Principles and Political Obligations, p. 14; Klosko, loc. cit.
27 Hart, “Are There Any Natural Rights?”; Ladd, op. cit., 12; Simmons, Moral Principles and
Political Obligations, p. 14; Klosko, loc. cit.
28 Simmons, Moral Principles and Political Obligations, pp. 14-15; Klosko, loc. cit.
29 Ladd, op. cit., pp. 12-13.
30 Bilindiği üzere hukuk doktrininde kullanıldığı anlamıyla haklar, mutlak haklar ve nispi haklar
şeklinde ikiye ayrılır. Mutlak haklar, “herkese karşı ileri sürülebilen ve buna karşılık herkes tarafından
ihâl edilebilen”, dolayısıyla “hak sahibine eşyalar veya maddi olmayan mallar veyahut da kişiler
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anlaşılır. Buna göre yükümlülükler, kendisine karşı yükümlü olunan kişi için nispi

bir hak doğurur. Yani yükümlü olunan kişinin bu hakkı, sadece yükümlülük altındaki

kişiye karşı ileri sürülebilir. Buna karşılık ödevlerin, herkese karşı ileri sürülebilen

mutlak bir hak doğurduğu tartışma götürmez. Zira herkesin hırsızlık yapmama ödevi

vardır. Dolayısıyla herkesin, herkese karşı kendi malını koruma hakkı olduğu da

rahatlıkla söylenebilir31.

Yükümlülüğün son bir özelliğiyse herhangi bir eyleme yükümlülük niteliği

atfedilip atfedilemeyeceğini, eylemin bizatihi kendi özellikleri değil de yükümlülük

sahibi ile kendisine karşı yükümlü olunan kişi arasındaki ilişkinin bizatihi kendisinin

belirlediğidir. Kuşkusuz ahlâken yanlış bir eylem, yükümlülük kabul edilemez. Buna

karşılık ahlâken doğru bir eylem de salt bu niteliğinden ötürü yükümlülük sayılamaz.

Yükümlülükler, yükümlülüğün konusunu oluşturan eylemin değil de yükümlülük

sahibi ile kendisine karşı yükümlü olunan kişi arasındaki ilişkinin doğasına bakılarak

tanımlanır. Buna karşılık bir eyleme ödev niteliğini kazandıran, eylemin kendine

özgü nitelikleridir. Yani ahlâki ödevler, kişinin başkalarıyla girdiği ilişkilerden

bağımsızdırlar32.

Ahlâki yükümlülük ile ahlâki ödev kavramları arasındaki ilişki bu şekilde

ortaya konduktan ve ahlâki yükümlülüğün kendine özgü nitelikleri tespit edildikten

sonra hukuka itaat yükümlülüğü sorununun izah edilmesinde büyük bir öneme sahip

başka bir kavrama geçilebilir. Bu da hukuki yükümlülük kavramıdır.

c. Hukuki Yükümlülük

üzerinde […] mutlak bir iktidar sağlayan haklar” şeklinde tanımlanırken nispi haklar, “belli bir kişiye
veya kişilere karşı ileri sürülebilen ve ancak onlar tarafından ihlâl” edilebilen haklar şeklinde
tanımlanır, Aytekin Ataay, Medenî Hukukun Genel Teorisi: Temel Bilgiler-Genel Kavramlar, 3.
Bası, İstanbul, Fakülteler Matbaası, 1980, s. 366.
31 Simmons, Moral Principles and Political Obligations, p. 15.
32 Hart, “Are There Any Natural Rights?”; Simmons, Moral Principles and Political Obligations, p.
15.
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Hukuk, en yalın şekilde, insan davranışlarını düzenlemek amacıyla yine insan

iradesi tarafından konulan ve ihlâl edildiğinde devlet eliyle belirli bir müeyyidenin

uygulanacağı kurallar toplamı olarak tanımlanabilir33. Bu tanımdan da anlaşılacağı

üzere hukuk kuralları, bir takım emir ve izinlerden oluşur. Kurallarının emir ve

izinlerden oluşması hukukun, normatif bir düzen olduğunu gösterir34. Normatiflikse

hukuka hak ve yükümlülük alanı olma niteliğini kazandırır.

Modern hukuk felsefesinde kaba güçten farkını göstermek amacıyla hukuku

hak ve yükümlülüklerden oluşan normatif bir düzen şeklinde ele almak genel kabul

gören bir yaklaşımdır. Buna karşın hak ve yükümlülük kavramlarından ne

anlaşılması gerektiği konusunda tam bir görüş birliği yoktur. Hukukun hak,

yükümlülük, ödev, müeyyide ve zorlama gibi kavramlarla ilişkisine yönelik belli

başlı üç görüşün olduğu söyenebilir.

Bu görüşlerden ilki İngiliz hukuk filozofu John Austin’e (1790-1859) aittir.

Hukuku salt bir buyruklar toplamı olarak kabul eden Austin’e göre buyruk kavramı,

akıl sahibi birinin diğer akıl sahibi bir kişinin belirli şekilde davranması veya

davranmaması yönündeki arzusunu, arzusu yerine getirilmediğinde uyguladığı

müeyyideyi ve söz konusu arzunun dile getirildiği ifade biçimlerini içerir. Bu üç

unsur kısaca buyruk, müeyyide ve yükümülük şeklinde isimlendirilebilir. Austin, bu

33 Kemal Gözler, Hukuka Giriş, Güncelleştirilmiş 5. Baskı, Bursa, Ekin Basın Yayın Dağıtım, 2008,
s. 22, 31. Kuşkusuz hukuka ilişkin başka tanımlar da verilebilir. Hukukun ancak adalet değeri merkeze
alınmak suretiyle anlamlı olacağını ileri süren doğal hukuk yaklaşımının, hukuku siyasal otoritenin
iradesine indirgeyen iradeci pozitivizmin ve hukuktan sadece devletin yetkili organları tarafından
belirli usul kurallarına uyulmak suretiyle konan kurallar anlamında pozitif hukukun anlaşılmaması,
toplum yaşamında etkin halde bulunan her türlü hukuki olgunun da hukuk kabul edilmesi gerektiğini
savunan sosyolojik yaklaşımın tanımları örnek verilebilir. Farklı hukuk ta nımları için bkz. Özcan,
Hukuk Sosyolojisine Giriş, s. 21, 23-44. Fakat tezin konusunun daha iyi anlaşılabilmesi amacıyla
burada, hukukun normatif niteliğini ön plana çıkaran ve içeriğine bakmaksızın hukuku salt biçimsel
özellikleri itibariyle ele alan formalist veya normativist yaklaşımların kabul ettiği tanım esas
alınmıştır.
34 Hukukun normatifliği ve normatifliğine bağlı diğer özellikleri için bkz. Hans Kelsen, Pure Theory
of Law, Trans. Max Knight, Berkeley and Los Angeles, University of California Press, 1967, pp. 30-
58; Kemal Gözler, Hukukun Genel Teorisine Giriş: Hukuk Normlarının Geçerliliği ve Yorumu
Sorunu, Ankara, Us-A Yayıncılık, 1998, s. 27-52; Vecdi Aral, Hukuk ve Hukuk Bilimi Üzerine,
İstanbul, Filiz Kitabevi, 2001, s. 53-56; Adnan Güriz, Hukuk Felsefesi, 6. Bası, Ankara, Siyasal
Kitabevi, 2003, s. 22-26; Yasemin Işıktaç, Sevtap Metin, Hukuk Metodolojisi, 2. Baskı, İstanbul,
Filiz Kitabevi, 2010, s. 55-163.
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üç unsurun birbirinden ayrılamayacağına, diğer bir deyişle aynı olgunun farklı

görünümleri olduğuna dikkat çeker. Bu görüşlerinden hareketle Austin’in, hukukun

özünde zorlayıcılığın bulunduğunu kabul ettiği ve böylece hukuku kaba güçten pek

de ayrımadığı söylenebilir. Hukuk ile kaba güç arasında herhangi bir fark görmeyen

bu yaklaşım, yükümlülük kavramını da salt müeyyideye tabi olmayla izah eder.

Dolayısıyla bu tür bir yaklaşımın hukuka itaat yükümlülüğü sorununu çözmede

yetersiz kalacağı aşikârdır35.

Hukuku, yükümlülük kavramı çerçevesinde inceleyen diğer iki görüşse

Avusturyalı Hans Kelsen (1881-1973) ve İngiliz H. L. A. Hart (1907-1992)

tarafından geliştirilmiştir. Austin’den farklı olarak Kelsen ve Hart, hukukun özünü

zorlayıcılığın değil de normatifliğin oluşturduğunu ileri sürer. Dolayısıyla bu iki

felsefeciye göre hukuk ile kaba gücü birbirinden ayıran ölçüt, hukukun işte bu

normatif niteliğidir. Hukukun normatif yönünü merkeze almakla birlikte bu iki

hukuk felsefecisi belirli noktalarda birbirinden ayrılır.

Kelsen, hukukun normatifliğini müeyyide unsurundan hareketle izah etmeye

çalışır. Her ne kadar hukuk ile bir hırsız çetesi, muhatapları üzerinde tehdit

oluşturacak şekilde zor kullanma yoluna başvurmaları açısından birbirine benzese de

salt tehdit, muhatapları açısından gelecekte ortaya çıkacak bir olumsuzluğa işaret

ederken hukukun müeyyide koyması, ileride ortaya çıkması belirli koşullara bağlı

bir olumsuzluğu dile getirir. Yani tehdit geleceğe yönelik kesin ifadelerden oluşurken

hukuki müeyyideler, koşula bağlı olduklarından sadece gelecekle ilgili bir ihtimalden

söz ederler. Bu anlamda “Kazandığının yarısını vermezsen seni öldürürüm!” ifadesi

bir tehditken, “Vergisini ödemeyen cezalandırılır!” ifadesi bir hukuki normu ve

müeyyidesini gösterir. Üstelik hukuk, sadece öznel anlamlarını değil nesnel

anlamlarını da dikkate alarak müeyyide getirir. Nitekim ancak normatif nitelikte

35 Austin’in görüşleri için bkz. John Austin, The Province of Jurisprudence Determined, Reprinted,
Ed. Wilfrid E. Rumble, Cambridge, Cambridge University Press, 2001, Lecture 1, pp. 21 -25; Kurt
Baier, “Obligation: Political and Moral”, Nomos XII: Political and Legal Obligation, Ed. J. Roland
Pennock, John W. Chapman, New York, Atherton Press, 1970, pp. 116-141, pp. 118-120; Philip
Soper, A Theory of Law, Cambridge, Massachusetts, London, Harvard University Press, 1984, pp.
17-26.
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nesnel bir anlama sahip müeyyideler hukuki müeyyide sayılır. Dolayısıyla hukuku

uygulamakla görevli bir kişi ile çete üyesinin farkı, hukuku uygulamakla görevli

kişilerin bir hukuk kuralına dayanarak hareket etmeleridir. Nesnel anlamda norm

kabul edilen bu kuralın temelinde de anayasa yer alır. Anayasaya saygı duymamız

gerektiğini kabul ettiğimizde, anayasaya uygun diğer hukuk kurallarına da saygı

duyarız. Böylece Kelsen’in, hukuki yükümlülük kavramını hukukun nesnelliğinden

çıkarttığı söylenebilir36.

Hukuki yükümlülük, zorlama ve müeyyide kavramları arasındaki ilişkiyi yine

hukukun normatif niteliğinden hareketle izah eden Hart, hukukun bazı davranışları

zorunlu kıldığını, yani kişilerin tercihlerinden bağımsız bir takım yükümlülükler

şeklinde düzenlediğini belirtir. Hukukun bu niteliği aslında hukuk uygulayıcılarının

bağlayıcı kararlar alabilme yetkisini, diğer bir deyişle otorite iddiasında bulunma

hakkını tanıyan toplumsal bir kabulden kaynaklanır. Fakat bu niteliği hukukun salt

bir zorlamaya indirgenmesini gerektirmez. Zira salt zorlamadan oluşan silahlı bir

örgütün buyrukları ile hukukun kuralları arasında fark vardır. Hart’a göre kişi silahlı

bir örgütün buyruklarına uymak zorundayken, hukuk kurallarına uymakla

yükümlüdür. Diğer bir deyişle silahlı örgütün buyrukları kişiler açısından salt

zorlama niteliğindeyken, hukuk kuralları yükümlülük niteliğindedir. Buradaki fark,

belirli şekilde davranmaya zorlanmak ile yükümlü olmak arasındadır. Zorlama ile

yükümlülük arasındaki farka önem verilmemesi, yani yükümlülüğün zorlamaya

indirgenmesi hukuku silahlı örgütten ayıran niteliklerin görmezden gelinmesine yol

açar ki bu, pek makul bir yaklaşım değildir37.

2. Hukuka İtaat Yükümlülüğü

36 Kelsen’in görüşleri için bkz. Kelsen, Pure Theory of Law, pp. 44-50; Soper, op. cit., pp. 27-34;
Ahmet Halûk Atalay, “Kelsen ve Hart: Bilinebilir Hukuk”, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi,
19. Kitap, Haz. Hayrettin Ökçesiz, Gülriz Uygur, İstanbul, İstanbul Barosu Yayınları, 2010, s. 104 -
113, s. 105-109.
37 Hart’ın bu konudaki görüşleri için bkz. Hart, The Concept of Law, pp. 79-80; Baier, op. cit., pp.
120-127; Soper, op. cit., pp. 30-31; Atalay, op. cit, s. 109-112.
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a. Hukuka İtaat Yükümlülüğü Sorunu

Hukuk, yukarıda da belirtildiği üzere bizden gerektiğinde ülkemiz için

savaşmamızı, suç oluşturan eylemleri gerçekleştirmekten kaçınmamızı, vergilerimizi

düzenli ödememizi, yaptığımız anlaşmalara uymamızı, verdiğimiz sözleri yerine

getirmemizi, çevremizi korumamızı ve yargı organlarının verdiği kararları bağlayıcı

kabul etmemizi ister. Bu şekilde kişileri yükümlü kılan hukuk, aynı zamanda hak ve

yetkilerle de donatır. Hukukun kişilere tanıdığı hak ve yetkiler, her ne kadar

yükümlülük kavramına indirgenemese de yükümlülük kavramından ayrı ele

alınamaz. Örneğin sözleşme yetkisi kişinin sözleşmenin konusunu gerçekleştirme,

gerçekleştirmediğinde de doğan zararı giderme ödevi olmadan anlaşılamaz. Düşünce

ve inançlarını açıklama özgürlüğü, ancak başkalarının bu özgürlüğü ihlâl etmeme

ödevi varsa anlamlıdır. Keza hukuk açısından “küçükler”in veya “ehliyetsizler”in

kimlerden oluştuğu, bu kişilerin hangi yükümlülüklerden muaf tutulduğu bilinmeden

tespit edilemez38.

Hukukun yükümlü kılıcı niteliği başka bir açıdan da önemlidir. Hukuki

yükümlülükler bazen birbirleriyle çatışabilir. Üstelik bu, salt basit bir çıkar çatışması

da değildir; temel bazı yükümlülüklerin çatışması söz konusudur. Örneğin kişinin

ailesini geçindirme yükümlülüğü ile zorunlu askerlik görevi veya dini inançları ile

çocuğunu zorunlu ilköğretim okullarına gönderme yükümlülüğü arasında bir çatışma

olabilir. Bu tür durumlarda hukukun tavrı açıktır: Hukuki yükümlülükler, diğer her

türlü yükümlülükten önce gelir39.

Dolayısıyla “Hukuka itaat yükümlülüğü var mıdır?” sorusu ilk bakışta

gereksiz görülebilir. Zira cevabı kısaca “evet”tir. Çünkü kişilere bir takım ödevler

yüklemek, diğer bir deyişle onları yükümlü kılmak bir hukuk sisteminin en temel

özelliklerindendir. Örneğin ceza hukuku alanında bu özellik, daha da belirgindir.

Kişi, hukukun kendisini yükümlü kıldığı davranışları yerine getirmediğinde

38 Green, “Law and Obligations”, p. 514.
39 Ibid.
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müeyyideyle karşılaşır. Kişilere ödevler yüklemek ve bu ödevlere uyulmaması

getirilmemesi durumunda müeyyide uygulamak aslında sadece hukuk sisteminin

değil, bütün değer sistemlerinin temel özelliklerindendir. Nitekim en küçük dernek

veya klüpten geniş toplumsal davranış sistemlerine kadar her türlü değer sistemi,

üyelerine benzer yükümlülükler ve müeyyideler getirir. Söz konusu sistemlerin veya

kurumların sağlıklı çalışması için bu tür yükümlülüklerin varlığı gereklidir ve hiç

kimse bunu sorgulamaz. Fakat “Hukuka itaat yükümlülüğü var mıdır?” sorusu bu tür

yükümlülüklerin varlığı ile değil, ahlâki değeri ile ilgilidir40. Diğer bir deyişle

buradaki sorun, hukukun yukarıda belirtilen önceliğini her koşulda kabul etmek

zorunda olup olmadığımızdır41.

Kuşkusuz bazı yükümlülükler, salt hukuki nitelikte olmaları dışında da değere

sahiptir. Yani aynı zamanda ahlâki yükümlülüktürler. Buna karşılık ahlâki nitelik

taşımayan bazı yükümlülüklerin, en azından adil bir hukuk sisteminde, salt hukuki

oldukları için ahlâken de bağlayıcı olmaları gerektiği düşünülebilir. Sorun hem

felsefi açıdan, hem de pratik sonuçları itibariyle önemlidir. Çünkü hukukun yükümlü

kılıcı niteliği, başka hiçbir değer sisteminde görülmeyecek ölçüde ciddi sonuçlar

doğurur. Zira bir hukuki yükümlülüğe aykırılık, bir kere daha vurgulamak gerekirse,

bazen ölümü dahi içeren cezalarla müeyyidelendirilmiştir42.

Aslında burada cevabı aranan soru bir hukuki buyruğun veya yasağın, salt

hukuk buyruğu veya yasağı olarak, kişiye buyrulan veya yasaklanan eylemi

gerçekleştirmemesi için yeterli bir ahlâki sebep oluşturup oluşturmayacağıdır. Diğer

bir deyişle hukuka ahlâken itaat yükümlülüğünün olup olmamasıdır. Zira hukuka

hukuken itaat yükümlülüğü ifadesi ancak bir totolojiden ibarettir43.

40 A. John Simmons, “The Duty to Obey and Our Natural Moral Duties”, Is There a Duty to Obey
the Law?, Christopher Heath Wellman and A. John Simmons, Cambridge, Cambridge University
Press, 2005, pp. 91-196, p. 93.
41 Green, “Law and Obligations”, p. 514.
42 Ibid., pp. 514-515.
43 Brian Bix, Jurisprudence: Theory and Context, 2nd Ed., London, Sweet & Maxwell, 1999, p. 156.
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Aslında pek çok durumda, bir yasaya itaat etmek ile ayrı ve bağımsız bir

ahlâki yükümlülüğü yerine getirmek aynı anlama gelir. Zira ilgili yasada dile

getirilen hukuki yükümlülük ile yasanın temelinde yer alan ahlâki yükümlülük

örtüşür. Örneğin ceza hukukunda gördüğümüz adam öldürme, yaralama, hırsızlık vb.

suçlar aynı zamanda ahlâken de kötü eylemlerdir; bir ahlâki yükümlülüğün

kurumsallaşmış ve cezai bir müeyyideyle kuvvetlendirilmiş görünümüdürler. Keza

sözleşme hukukunda tarafların üzerine düşeni yerine getirme yükümlülüğü, daha

genel bir ahlâki yükümlülük sayılan sözünde durmadan başka bir şey değildir. Yine

haksız fiil hukukunda zararların tazmini de aslında bir ahlâki yükümlülüktür. Bu

örneklerde görülen ahlâki yükümlülükler, hukuka itaat yükümlülüğü sorunu

çerçevesinde ele alınması gereken yükümlülükler arasında yer almaz. Bir hukuk

kuralına itaati emreden ahlâki yükümlülükler, o hukuk kuralına salt geçerli bir hukuk

kuralı olması sebebiyle itaat edilmesini emreden yükümlülüklerdir. Söz konusu

kuralın ayrıca bağımsız bir ahlâki yükümlülükle de örtüşmesi gerekmez. Dolayısıyla

buradaki sorun, kanunların veya bir bütün olarak hukuk sisteminin genel bir ahlâki

otoritesinin olup olmadığıdır; hukukun, kendisinden önce de varolan, daha genel ve

bağımsız ahlâki yükümlülüklerle örtüşüp örtüşmediği değildir44.

Hukuka itaat yükümlülüğünden bahsedilirken üzerinde durulması gereken, aynı

anda hem hukuka aykırı, hem de ahlâken gerekçelendirilebilir bir eylemin mümkün

olup olmayacağıdır. Buradaki sorun, bir eylemin hukuka uygunluğu veya aykırılığı

ile ahlâka uygunluğu veya aykırılığı arasında nasıl bir ilişkinin bulunduğudur. Bu,

konuyla ilgili diğer bazı sorunları baştan dışarıda bırakmak için elverişli bir zemin

sağlar. Nitekim üzerinde durulan sorunlar arasında birçok kişinin neden hukuka itaat

ettiği veya hukuka itaatin ahlâk dışı gerekçelerinin neler olduğu vb. sorunlar yer

almaz. Keza, hukuka aykırı olsun olmasın ahlâka aykırı bir takım eylemlerin niteliği

de bu bağlamda önem taşımaz. Bir eylemin salt ahlâka aykırılığı, hukuka aykırılığına

bakılmaksızın eleştirilmesi için yeterli bir gerekçe oluşturur. Fakat bu, hukuka itaat

yükümlülüğü sorunu ile doğrudan ilgili değildir45.

44 Simmons, “The Duty to Obey and Our Natural Moral Duties”, pp. 94, 95.
45 Wasserstrom, "The Obligation to Obey The Law", pp. 21-22.
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Bu açıdan bakıldığında, “Hukuka itaat yükümlülüğü var mıdır?” sorusuna her

zaman “Evet vardır.” şeklinde bir cevap verilemeyeceği görülür. Zira bir hukuk

sisteminde yükümlülük sayılan davranışlar diğer bir hukuk sisteminde yükümlülük

kabul edilmeyebilir. Hatta aynı hukuk sistemi içerisinde bile her kuralın ahlâki değeri

farklı olabilir. Genel çerçevesi itibariyle adil kabul edilebilecek bir hukuk sistemi

dahi öyle kurallar içerebilir ki bu kurallara itaatin, bir ahlâki yükümlülük olduğunu

söylemek pek de kolay değildir46.

Hukuka itaat yükümlülüğü hakkındaki tartışmalar genellikle hukuka itaat

yükümlülüğünün gerçekten olup olmadığı sorusunu sorarak başlamaz. Aksine böyle

bir yükümlülüğün varlığını veri kabul edip, bu yükümlülüğü açıklamayı ve

gerekçelendirmeyi amaçlar47. Nitekim geleneksel görüşlerin hemen hemen hepsi,

sorunun sadece bir yönünü dikkate alır. Örneğin Locke ve Hume gibi düşünürler,

konuyu ele alırken hukuka itaatsizliğin koşullarını devrim koşulları ile

özdeşleştirmiş, diğer bir deyişle itaatsizliğin meşru sayılacağı durumlar ile devrimin

meşru sayılacağı durumları birlikte ele almış ve her iki durumda da meşruiyet

sebeplerinin aynı olduğunu ileri sürmüştür. Hukuka itaat sorunu ile devrim sorununu

bir arada ele almak hatalıdır ve yaygın bir hakikati görmezden gelir: Hukuka itaat

etmeyen pek çok kişi devrimci değildir. Bunlar arasında adi suçlular bulunduğu

46 Simmons, “The Duty to Obey and Our Natural Moral Duties”, p. 95. Bu bağlamda bir noktanın
üzerinde durmak gerekir. Bir hukuk sistemi içerisinde birbirinden farklı tipte kurallar vardır ve
kişilerin gerçekleştirdiği eylemler ile bu kurallar arasındaki ilişkiler birbirinden çok farklı özellikler
gösterir. Buna karşın hukuka itaat yükümlülüğü sorunuyla ilgili tartışmalarda, çoğu zaman bir hukuk
sistemi içerisinde yer alan bütün kurallar tek bir modelle açıklanmaya çalışılmaktadır. Diğer bütün
kuralların indirgendiği bu model ise genellikle doğrudan müeyyideye tabi kurallar dikkate alınarak
oluşturulmaktadır. Böylece bütün kurallar veya yasalar ve dolayısıyla hukuki yükümlülükler, bir ceza
hukuku kuralı şeklinde düşünülmekte, tıpkı bir ceza yasası gibi ihlâl edilebilecekleri varsayılmaktadır.
Fakat bu, büyük bir hatadır. Zira hukuk sistemi içerisinde öyle kurallar veya yasalar vardır ki tipik bir
ceza yasasından çok farklı özelliklere sahiptir. Dolayısıyla ihlâl edilmeleri de ceza yasasından
farklıdır, hatta denilebilir ki alışıldık anlamda ihlâl edilmeleri bile söz konusu değildir. Örneğin bir
bağışlama işleminde yasanın gerekli gördüğü şekil şartı, alışıldık anlamda bir yükümlülük doğurmaz.
Bir bağışlama işleminde bulunan, eğer şekil şartına uymamışsa hukuka itaatsizlik etmiş sayılamaz;
sadece yaptığı işlem geçersiz bir bağışlama işlemidir. Buna karşılık hukuka itaat yükümlülüğü söz
konusu olduğunda hukuka itaatsizlik oluşturan eylem çok daha farklı, özel nitelikli bir eylem
olmalıdır, Wasserstrom, op. cit., p. 22.
47 Simmons, “The Duty to Obey and Our Natural Moral Duties”, pp. 99-100.
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kadar, itaatsizliği belirli bir ahlâki gerekçelendirme sonucunda tercih edenler de

vardır48.

Hukuka itaat yükümlülüğü sorununu daha iyi anlayabilmek için iki yönü

olduğu belirtilmelidir. Hukuka itaat yükümlülüğü sorunu öncelikle, hukukun salt

hukuk olarak ahlâki otoriteye sahip olup olmadığıdır. Hukukun yasakladığı bir eylem

ahlâken de yanlışsa bu yasak, kişinin o eylemi gerçekleştirmemesi için başlı başına

bir sebep oluşturur mu? Tersine, bir eylem ahlâken doğru veya en azından ne doğru

ne de yanlışsa hukukun bu eylemi yasaklaması, o eylemin gerçekleştirilmesini

ahlâken de yanlış kılar mı? Bu açıdan bakıldığında hukuka itaat yükümlülüğünün

olup olmamasının, kişinin kendi ahlâki tercihleri açısından önem arzettiği

söylenebilir49.

Diğer yönüyle hukuka itaat yükümlülüğü, bir toplumda yaşayan kişilerin,

yöneticilerine veya toplumda yaşayan diğer kişilere karşı ne tür yükümlülüklere

sahip olduğu sorunudur. Burada cevaplanması gereken, bir devletin vatandaşlarının

hepsinin veya o ülkede geçici bir süre bulunanların, devletin koyduğu kurallara

kayıtsız şartsız uymak zorunda olup olmadığıdır. Genellikle hukuka itaat

yükümlülüğünden, bir vatandaşın salt vatandaş olarak sahip olduğu yükümlülükler

anlaşılır. Burada şu ihtimaller söz konusudur: Vatandaşlar ya devletin koyduğu her

kurala, ya sadece adil kurallara, ya adil bir siyasal iktidarın koyduğu kurallara

veyahut da adil bir siyasal iktidarın koyduğu adil kurallara uymak zorundadır50.

Bu iki konu dikkate alındığında, hukuka itaat yükümlülüğü sorunun hukuki

ve ahlâki yükümlülükler açısından doğurduğu sonuçlar, üç farklı soru çerçevesinde

incelenebilir51:

48 Wasserstrom, op. cit., p. 18.
49 Kent Greenawalt, “The Natural Duty to Obey The Law”, Michigan Law Review Vol. 84, 1985-
1986, pp. 1-62, pp. 3-4.
50 Ibid., p. 4.
51 Matthew H. Kramer, "Legal and Moral Obligation", The Blackwell Guide to the Philosophy of
Law and Legal Theoy, Ed. Martin P. Golding and William A. Edmundson, Oxford, Blackwell
Publishing, 2005, pp. 179-190, p. 179.
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- Bunlardan ilki, hukuki yükümlülüklerin ne tür ahlâki yükümlülükler

doğurduğudur. Bu, siyasal yükümlülük olarak isimlendirilen

sorundur: Bir devletin vatandaşları, bu devletin koyduğu hukuk

kurallarına, salt hukuk kuralı olduğu için ahlâken uymakla yükümlü

müdür?

- İkincisi, hukuk kurallarının içerdiği hukuki yükümlülüklerin, doğaları

gereği ahlâki yükümlülükler de içerip içermediğidir. Bir hukuk

sisteminde hukuk yapmakla görevli kişilerin, vatandaşların hukuki

yükümlülüklerini belirlemek amacıyla kural koyması, bu

yükümlülüklere ahlâken de uyulması gerektiği anlamını taşır mı?

Kişilerin yükümlülüklerini belirleyen hukuk kurallarının, gerçekten

itaat yükümlülüğü doğurup doğurmaması veya yargı organlarının bu

kuralların, bu tür bir yükümlülük getirdiğine inanıp inanmaması bir

yana, hukuk yapan organların hukuki gereklilikleri belirleyen

işlemleri ahlâken bağlayıcı mıdır? Diğer bir deyişle bu işlemler,

hukuk yapan organların bu faaliyetinin ahlâken meşru olduğunu

gösterir mi?

- Üçüncüsü ise, hukuki ve ahlâki yükümlülüklerin genel niteliklerinin

neler olduğudur? Bu yükümlülüklerin arasında biçim veya içerik

farklılığı var mıdır yoksa terminolojik ve kavramsal benzerliklerden

hareketle bunların birbiriyle örtüştüğünü söyleyebilir miyiz?

Yükümlülükler (veya ödevler) ile haklar tam bir karşılıklılık

içerisinde midir yoksa haklardan bağımsız bazı yükümlülükler var

mıdır?

b. Hukuka İtaat Yükümlülüğünün Özellikleri

Yukarıdaki açıklamalara bakıldığında hukuka itaat yükümlülüğünün

kendine özgü bir takım özellikleri olduğu görülür. Bu özellikler aynı zamanda
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hukuka itaat yükümlülüğünün nasıl bir yükümlülük türü olduğunu da gösterir.

Dolayısıyla hukuka itaat yükümlülüğünü temellendirmeyi amaçlayan her teorik çaba,

hukuka itaat yükümlülüğünün bu özelliklerine uygun bir izah şekli geliştirmelidir.

Hukuka itaat yükümlülüğünü diğer yükümlülük türlerinden ayıran özellikler

şu şekilde sıralanabilir52:

- Ahlâkilik

- İçerikten bağımsızlık

- Bağlayıcılık

- Belirli bir topluma ve hukuk sistemine özgülük

- Genellik

- Prima facie nitelikte bir yükümlülük olma

Şimdi bu nitelikler üzerinde biraz daha ayrıntılı durulabilir.

Hukuka itaat yükümlülüğü öncelikle ahlâki bir yükümlülüktür. Ahlâki

yükümlülükler arasında yer alması, yukarıda da belirtildiği gibi hukuka itaat

yükümlülüğünün izahında, sevgi, korku veya alışkanlık gibi daha çok psikoloji,

sosyoloji ve sosyal psikoloji gibi disiplinlerin ilgi alanına giren itaat sebeplerinin,

dışarıda bırakılmasını gerektirir. Hukuka itaat yükümlülüğü sorunu, bireylerin fiilen

niçin hukuka itaat ettiği değil, niçin itaat etmesi gerektiği veya itaat etmesi gerekip

gerekmediği sorunudur.

Devletin koyduğu kurallara hukuken itaat yükümlülüğümüz olduğu açıktır.

Bu, hukukun yukarıda ele alındığı şekliyle normatif niteliğine biraz daha yakından

bakılıp da muhatapları için bir takım yükümlülükler getirdiği görüldüğünde daha da

iyi anlaşılır. Keza yine çoğu kişinin fiilen hukuka itaat ettiği de bir gerçektir.

Kişilerin niçin hukuka itaat ettiği, bir takım sosyolojik incelemeler neticesinde

52 Hukuka itaat yükümlülüğünün bu nitelikleri için bkz. Simmons, Moral Principles and Political
Obligation, pp. 29-38; Klosko, op. cit., pp. 2-6; Green, The Authority of the State, pp. 225-231;
Kramer, op. cit., pp. 179-180.



40

ulaşılacak genellemelerle açıklanabilir. Fakat bunların hiçbiri hukuka itaat

yükümlülüğünün izahında kullanılamaz. Hukuka itaat yükümlülüğünün varlığı,

ahlâki bir eylem sebebi teşkil eder ve dolayısıyla hukuka itaat yükümlülüğü de

herhangi bir gerekliliğin ahlâki sayılabilmesi için zorunlu her türlü unsuru

içermelidir. Bu niteliği hukuka itaat yükümlülüğünün kişisel menfaat, korku ve

tedbir gibi her türlü sıradan itaat sebeplerinden ayırdedilmesini sağlar. Sonuç olarak

hukuka itaat yükümlülüğünün varlığı sorunu, söz konusu bu sıradan itaat sebepleri

göz ardı edilerek tartışılmalıdır53.

Hukuka itaat yükümlülüğünün ikinci özelliği içerikten bağımsız oluşudur.

İçerikten bağımsızlığı, belirli bir davranışın salt hukuk tarafından emredildiği için

vatandaşların pratik akıl yürütmesini etkilemesi gerektiği, ayrıca bağımsız olarak

ahlâki doğasının önem taşımadığı anlamına gelir. Kuşkusuz hukuk tarafından

yasaklansın veya yasaklanmasın örneğin cinayet işlemekten kaçınmak gerekir. Keza

sözleşme hukukunun gereği ne olursa olsun verilen söz yerine getirilmelidir. Fakat

hukuka itaat yükümlülüğünün varlığını kabul eden kişi bundan fazlasına razı olur.

Devletin veya hukukun bir davranışı emretmesi olgusunun bizatihi kendisi, ahlâki

tercihimizi değiştirecektir. Bunu, ya bağımsız ahlâki ödevlerin dışında başka ödevler

yükleyerek ya da mevcut ödevlere yeni bir ahlâki temel sunarak gerçekleştirir.

Burada, emredilen davranışın niteliği önemli değildir54.

İçerikten bağımsızlıkla yakından ilişkili diğer bir özellikse bağlayıcılıktır.

Hukuka itaat yükümlülüğü, diğer ahlâki yükümlülükler gibi bireyleri belirli şekilde

davranmaya veya davranmamaya zorlar. Yani bireyler açısından bağlayıcıdır; karar

alırken bir takım ilkeleri de gözetmeleri gerektiğini gösterir.

Birlikte ele alındığında içerikten bağımsızlık ile bağlayıcılık, hukuka itaat için

hangi ahlâki sebeplerin gerekli olduğu konusunda çok daha net bir bilgi verir bize.

Zira bazı davranışlar, ahlâki açıdan özel bir ağırlığa ve öneme sahip değil gibi

53 Green, The Authority of the State, p. 225.
54 Ibid.
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görünse de yükümlülük doğurur. Hukuka itaat davranışını gerekli kılan sebepler,

itaatsizliğe yönelten geçerli sebepleri dışarıda bırakır55.

Belirli bir topluma özgü olması, diğer yükümlülükler gibi hukuka itaat

yükümlülüğünün de belirli bir alana yönelik olduğunu gösterir. Nasıl ki söz verme,

herkese değil de sadece belirli kişilere özgü yükümlülükler doğuruyorsa hukuka itaat

yükümlülüğü de sadece belirli bir devlete ve o devletin vatandaşlarına özgü bir

geçerliliğe sahiptir. Hukuka itaat yükümlülüğünün belirli bir devlete ve o devletin

vatandaşlarına özgü oluşu, bazı kişilerin birden fazla vatandaşlığının olması

sebebiyle birden fazla devlete karşı yükümlü olması vb. çoğulcu durumları dışarıda

bırakmazken, herkese karşı veya insanlığa karşı yükümlü olması anlamında genel bir

yükümlülük düşüncesini dışarıda bırakır. Hukuka itaat yükümlülüğü, insanlığa karşı

genel bir ahlâki ödev değildir; belirli bir devlet ile vatandaşları arasındaki özel bir

ahlâki ilişkiye işaret eder56.

Bir ülkede bazı kişilerin yasaların bir kısmına itaat etmekle yükümlü olduğu

tartışma götürmez. Keza bazı kişiler de yürürlükteki yasaların tamamına itaat

etmekle yükümlüdür. Örneğin göreve gelirken ettikleri yemin devlet görevlilerini,

devletin koyduğu kurallara itaatle yükümlü kılar. Yine bazı yasalara herkes

tarafından itaat edilmesi gerektiği de bir gerçektir. Örneğin cinayet, yaralama ve

hırsızlık gibi ahlâken de yanlış kabul edilen davranışları düzenleyen yasalara

herkesin itaat yükümlülüğü vardır. Fakat hukuka itaat yükümlülüğü sorunu, bu tür

durumlarla ilgili değildir. Bağımız bir ahlâki yükümlülük olarak hukuka itaat

yükümlülüğü, bütün vatandaşlar için ve bütün yasalar açısından itaati gerektirir57.

Dolayısıyla niçin belirli bir ülkede yaşayan herkesin hukuka itaatle yükümlü olduğu

izah edilemezse tek tek her vatandaşın hukuka itaat yükümlülüğü için de bu tür bir

izah getirilemez58.

55 Ibid.
56 Ibid., pp. 227-228.
57 Ibid., pp. 228-229.
58 Simmons, Moral Principles and Political Obligations, p. 35.
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Belirli bir topluma özgü oluşun bir sonucu olarak hukuka itaat yükümlülüğü,

genel bir yükümlülüktür; hukukun bütün muhatapları ve tek tek her kuralı için, bu

kuralların uygulandığı her durumda geçerlidir. Belirli bir ülkenin hukukuna itaat

yükümlülüğünün olup olmadığını araştırmak, o ülkede yaşayanların her zaman

hukukun gereğini yerine getirmek için geçerli sebeplerinin bulunup bulunmadığını

araştırmaktır. Kuşkusuz bu sebepler herkes için ve her durumda aynı şekilde geçerli

olmak zorunda değildir. Hukuka itaat için geçerli bir sebebin bulunduğunu kabul

için, genel nitelikli bir kaç izah şekline imkân tanıyacak ölçüde bir genellik de

yeterlidir. Bu açıdan bakıldığında hukuka itaat yükümlülüğüne ilişkin her teorik

araştırmanın, belirli bir ülkede yaşayan herkesin o ülkenin yasalarına uygun

davranması gerektiği sonucuna götüren bir takım genel ilkelerin tespitine ilişkin

felsefi ve ahlâki bir sorgulama olduğu kabul edilebilir. Üstelik bu tür bir sorgulama

sonucunda ulaşılan ilkelerin geçerliliği, başka bir takım temel ilkelerden de

kaynaklanmaz59.

Hukuka itaat yükümlülüğünün genelliği ile içerikten bağımsızlığı da

birbiriyle yakından ilişkilidir. Eğer belirli bir hukuk kuralı, içeriğinden bağımsız bir

ahlâki bağlayıcılığa sahipse bu bağlayıcılık, salt hukuk kuralı olmasından

kaynaklanır. İşte bu sebeple bütün hukuk kurallarına itaat yükümlülüğünün olması

gerekir. Peki, bu fazlasıyla ağır bir yükümlülük değil midir? Bazı yasalara itaatsizlik

haklı görülemez mi? Örneğin zorunlu hallerde geçerli bir hukuk kuralının ihlâli kabul

edilemez mi? Evet edilebilir, fakat hangi durumlarda bu tür bir istisna kabul

edileceğini de yine hukukun kendisi belirler. Tıpkı evrensel doğa kanunları gibi

hukuka itaat yükümlülüğünün kabulü için de tek bir karşı örneğin bile bulunmaması

gerekir. Adil bir devlette ahlâken yanlış hiçbir geçerli yasa olmamalıdır. Aksini

düşünmek hukuka salt hukuk olduğu için itaat yükümlülüğünün bulunduğunu

reddetmektir60.

Bütün bunlara karşın hukuka itaat yükümlülüğünün mutlak olduğu yine de

59 Raz, The Authority of Law, p. 234.
60 Green, The Authority of the State, pp. 228-229.
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söylenemez. Diğer bir deyişle hukuka itaat yükümlülüğü, prima facie bir

yükümlülüktür. Hukuka itaat yükümlülüğü, daha ağır başka ahlâki yükümlülükler

tarafından ihlâl edilebilir. Hukuka itaat yükümlülüğünün varlığı kabul edilse bile

somut durumda bireyin hukuka itaati değil de itaatsizliği tercih etmesini gerektiren

başka ahlâki yükümlülükler bulunabilir. Daha ağır bu tür bir ahlâki ilkeyle karşı

karşıya kalan bireyin, hukuka itaat etmemesi mazur görülebilir. Örneğin çok açık ve

ciddi bir adaletsizliğe veya eşitsizliğe yol açacak veyahut insan onuruyla hiçbir

şekilde bağdaşmayacak nitelikte hukuk kurallarına da bireylerin itaat etmesi gerektiği

söylenemez61.

Hukuka itaat yükümlülüğünün varlığını kabul eden herhangi bir kuramsal

yaklaşımın, yukarıda belirtilen işte bu dört özelliğin hepsini kapsayacak nitelikte bir

izah geliştirmesi, yani belirli bir toplumda yaşayan herkesin, o toplumun tabi olduğu

hukuk kurallarının hepsine itaat etmesini gerektiren prima facie nitelikte bir ahlâki

yükümlülüğün bulunup bulunmadığını cevaplaması gerekir.

Hukuka itaat yükümlülüğünün yukarıda ele alınan özellikleri arasında prima

facie nitelikte bir yükümlülük olma ayrı bir öneme sahiptir. Dolayısıyla prima facie

yükümlülük kavramı aşağıda ayrı bir başlık altında ele alınacaktır. Fakat prima facie

nitelikle yükümlülük kavramına geçmeden önce hukuka itaat yükümlülüğünü

yukarıdaki özellikleri dikkate almayı gerekli görmeden izah etmeyi amaçlayan, fakat

günümüzde pek taraftar bulmayan analitik yaklaşımı incelemek ve bu yaklaşımın

niçin yetersiz kaldığını açıklamak faydalı olacaktır.

c. Hukuka İtaat Yükümlülüğünü İzah Etmede Analitik

Yaklaşım ve Yetersizliği

Yukarıda da belirtildiği gibi kişilerin hukuka itaat etmesinin sebebi,

genellikle müeyyide korkusu, öğrenme, alışkanlık veya topluluk, ulus ve devlet gib i

61 Klosko, op. cit., p. 3, 12-16; Kramer, loc. cit.
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oluşumlara yüklediği mistik anlamdır. Yani bu sebeplerden ötürü kişilerin hukuka

itaati, çoğu zaman akli bir sürecin ürünü değildir. Dolayısıyla hukuka itaatin aynı

zamanda ahlâki bir yükümlülük sayılıp sayılmayacağına karar vermek için, akli

olmayan bu tür sebeplerin yanısıra başka sebeplerin de kişileri nasıl etkilediğinin

tespit edilmesi gerekir. Adaletin asgari şartlarını gerçekleştirdiğine inanılan bir

hukuk sisteminde hemen hemen herkes, hukuka itaat konusunda kendisini yükümlü

hissedebilir. Fakat bu his, felsefi bir düşünme sürecine tabi tutulup

temellendirilmedikçe hukuka itaat olgusunu tam anlamıyla izah edemez62.

Her ne kadar hukuka itaat yükümlülüğü sorunu, ahlâki temellendirmeye

başvurmayı gerektirse de bazı düşünürler, bu tür bir girişimin sağlıklı sonuç

vermeyeceğini, zira hatalı bir varsayıma dayandığını ileri sürmüş ve hukuka itaat

yükümlülüğünün ahlâki temellendirmeyle değil de salt kavramsal analiz yoluyla izah

edilebileceğini düşünmüştür.

Aşağıda hukuka itaat yükümlülüğü sorununu salt kavram analizi yöntemiyle

çözmeyi amaçlayan bu analitik yaklaşım üzerinde durulacak ve yetersizliği

gösterilmeye çalışılacaktır.

Bir yandan liberal demokratik siyasal yönetimlere karşı duyulan aşırı bir

güvenden, diğer yandan da Wittgenstein gibi XX. yy.’ın en önemli dil ve mantık

filozoflarından birinin geliştirdiği ve gündelik dilin felsefesi63 kuramından etkilenen

62 Simmons, “The Duty to Obey and Our Natural Moral Duties”, p. 98.
63 “Gündelik dilin felsefesi” [ordinary language philosophy], Avusturya asıllı dil ve mantık filozofu
Ludwig Wittgenstein’ın (1889-1951) ölümünden sonra yayınlanan Philosophical Investigations
[Felsefi Soruşturmalar] (1953) isimli eserinde ortaya koyduğu bir dil felsefesi kuramıdır. 20. yy.ın
başında ortaya çıkan ve batı felsefe geleneğini hayli etkileyen “analitik felsefe” (çözümleyici felsefe)
geleğinin ilk kuşak temsilcilerinin savunduğu “ideal dil” anlayışına karşı çıkan ve daha sonra İngiliz
Gilbert Ryle (1900-1976) ve John L. Austin (1911-1960) ile Amerikalı John R. Searle (1932-) gibi dil
filozofları tarafından geliştirilen “gündelik dilin felsefesi” kuramı, felsefenin, özellikle de metafiziğin
klasik sorunlarının aslında hakiki sorunlar değil de dilin yanlış kullanımı dolayısıyla ortaya çıkan bir
kavram kargaşasından ibaret olduğunu ileri sürer. Felsefe tarihi boyunca sık sık karşılaşılan bu kavram
kargaşası, ancak gündelik dilde kullanılan cümlelerin (analitik filozofların kullandığı şekliyle
sözcelemlerin) yapısı ve anlamı analiz edilerek çözülebilir. Filozoflar, felsefenin t emel kavramlarını
izah ederken bu kavramların gündelik dildeki kullanımlarını esas almalıdır. Felsefi kavramların
gündelik dildeki kullanımlarını dikkate almayan filozof, izah etmeyi amaçladığı kavramları yanlış



45

analitik yaklaşım, siyasal yükümlülüğün aslında hakiki bir felsefi sorun olmadığını

ileri sürer. Hukuka itaat yükümlülüğü de dahil siyasal yükümlülüklerin ahlâken

temellendirilmesi gerektiği düşüncesini kavram kargaşasından ibaret gören analitik

yaklaşımın sonuçta vardığı yer, hukuka itaat yükümlülüğüne ahlâki bir temel bulma

girişimlerini daha baştan hatalı bulma ve dolayısıyla başarısızlığa mahkûm etmedir64.

Kavramsal argüman65 veya dilsel argüman66 şeklinde de ifade edilen analitik

yaklaşıma göre toplum yaşamına ilişkin tutarlı bir kavramsallaştırma çabasının,

belirli bir yükümlülük düşüncesini içermesi kaçınılmazdır. Örneğin verilen sözü

yerine getirme yükümlülüğü reddedildiği takdirde toplumsal üyelik gibi bir olgudan

bahsedilemeyeceği gibi, toplum yaşamının neyi gerektirdiği sorusunu sormak da

anlamsız hale gelir67. Siyasal bir toplumdan bahsediliyorsa şayet o toplumun üyesi

olmak ile yasalarına itaat etmek birbirinden ayrı düşünülemez. Diğer bir deyişle

siyasal topluma üyelik kavramının, hukuka itaat yükümlülüğünü de içermesi

mantıksal bir zorunluluktur. Hukuka itaat yükümlülüğü, siyasal toplumun tanımına

içkindir. Bu, hukuka itaat yükümlülüğünün olup olmadığı sorusunun, olgulara veya

tanımlamış, böylece doğruluktan uzaklaşmış sayılır. “Gündelik dilin felsefesi” kuramı, tanımından da
anlaşılacağı üzere kavram analizi yöntemini kullanır. Kavram analizi, kavramların ve düşünsel
kategorilerin mantıksal yapısını veya özgül niteliklerini en küçük parçalarına ayırmak suretiyle
varlığın değişik görünümleri hakkında doğru bilgiye ulaşmayı amaçlayan bir kuramsal araştırma
yöntemidir ve bu anlamda aslında sadece “gündelik dilin felsefesi” kuramınca değil, analitik felsefe
geleneği içerisinde yer alan her felsefi yaklaşım tarafından da kullanılır. Örneğin çağdaş hukuk
felsefesinde “kavram analizi” yöntemine başvuran en önemli eserler Hart’ın yukarıda anılan The
Concept of Law’uyla [Hukuk Kavramı] (1961) Joseph Raz’ın The Concept of Legal System [Hukuk
Sistemi Kavramı] (1970) isimli eseridir. “Gündelik dilin felsefesi” kuramı ve “kavram analizi”
yöntemi hakkında bkz. “Gündelik Dilin Felsefesi” maddesi, Dil Felsefesi Sözlüğü, Haz. Atakan
Altınörs, İstanbul, Paradigma Yayınları, 2000, s. 39; John Heil, “Ordinary Language Philosophy”,
The Cambridge Dictionary of Philosophy, Reprinted, Ed. Robert Audi, Cambridge, Cambridge
University Press, 1998, p. 551; Anthony M. Quinton (Lord Quinton), “Lingistic Philosophy”, The
Oxford Companion to Philosophy, Ed. Ted Honderich, Oxford, Oxford University Press, 1995, pp.
489-491; “Conceptual Analysis” maddesi, A Dictionary of Legal Theory, Brian H. Bix, Oxford,
Oxford University Press, 2004, p. 37-38.
64 Hurton, Political Obligation, pp. 12-13.
65 “Kavramsal argüman” terimi için bkz. Carole Patemann, The Problem of Political Obligation: A
Critique of Liberal Theory, Reprinted, Cambridge, Polity Press, 1985, p. 27; Hurton, op. cit., p. 12.
66 “Dilsel argüman” terimi için bkz. Simmons, Moral Principles and Political Obligations, p. 39.
67 Patemann, op. cit., pp. 27-28.
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kişisel tecrübelere başvurularak çözülemeyeceği anlamına da gelir68. Nitekim analitik

yaklaşımı savunan düşünürlerden Thomas McPherson, hukuka itaat yükümlülüğünün

niçin ampirik bir araştırmaya konu edilemeyeceğini şöyle açıklar:

“Toplumsal insanın yükümlülüklerinin olması, […] açıklamayı veya
‘temellendirmeyi’ gerektiren ampirik bir olgu değildir. Toplumsal insanın
yükümlülükleri vardır [şeklindeki önerme] sentetik değil, analitik bir önermedir.
Dolayısıyla ‘Niçin yükümlülüklerimizi[n olduğunu] kabul etmeliyiz?’ biçiminde
ifade edilen genel nitelikli her türlü soru yanlıştır. ‘(Üyesi olduğum) klubün
kurallarını niçin kabul etmeliyim?’ sorusu saçma bir sorudur. Klubün kurallarını
kabul etmek, klube üyeliğin tanımında saklıdır. Keza ‘Niçin hükümete itaat
etmeliyim?’ de aynı şekilde saçma bir sorudur. Siyasal yükümlülüğü, sanki istersek
sahip olmayabileceğimiz, dolayısıyla [geçerli kabul edilebilmesi için] mutlaka
temellendirilmesi gereken bir şeymiş gibi düşünürsek, siyasal topluma üyeliğin ne
anlama geldiğini kavrayamayız.”69

Analitik yaklaşıma göre devlet, siyasal otorite ile siyasal yükümlülük

kavramları arasında mantıksal ve dilsel açıdan zorunlu bir bağ bulunduğundan,

hukuka itaat yükümlülüğüne ilişkin bağımsız bir ahlâki temellendirmeye başvurmak

hem gereksiz, hem de imkânsızdır70. Bu açıdan sözünde durma ile hukuka itaat

yükümlülüğü benzer niteliktedir. Nasıl ki söz verme ile sözünde durma yükümlülüğü

arasında mantıksal bir ilişki varsa devlet, meşru otorite, geçerli hukuk ile hukuka

itaat yükümlülüğü arasında da benzeri bir mantıksal ilişki vardır. Sözünde durma

yükümlülüğü, söz verme kavramının tanımından çıkarılabileceği gibi hukuka itaat

yükümlülüğü de devlet, meşru otorite ve geçerli hukuk kavramlarının tanımından

çıkarılabilir. Keza aynı şekilde kişilerin hem sözünde durma, hem de hukuka itaat

yükümlülüklerinin, kendisinden tümdengelim yoluyla türetilebileceği tümel bir

önerme yoktur71.

68 Margaret Gilbert, A Theory of Political Obligation: Membership, Commitment, and the Bonds
of Society, Oxford, Clarendon Press, 2006, p. 7.
69 Thomas McPherson, Political Obligation, London, Routledge & Kegal Paul, 1967, p. 64’ten
aktaran Hurton, op. cit., p. 141.
70 Hanna Pitkin, “Obligation and Consent-II”, The American Political Science Review, Vol. 60 No.
1, 1966, pp. 39-52, pp. 39-40; Hurton, op. cit., p. 138.
71 Pitkin, op. cit., pp. 48, 49. Analitik yaklaşımın buradaki akıl yürütmesi şöyledir: Hiçbir kuramsal
araştırma yoktan varolamaz. Felsefenin her dalında filozof, kuramsal araçlar niteliğindeki bir dizi
kavramla işe başlamak zorundadır. Bu kavramlar, aynı zamanda felsefenin ilgili dalının temel yapısını
oluşturur. Bir felsefe dalının temel yapısını oluşturan bu kavramlar, kendi aralarında belirli bir ilişki
içerisindedir. Birbirlerini etkileyebilir, değiştirebilir veya sınırlandırabilirler. Aynı felsefe dalı
içerisinde yer alan ve ikincil nitelikteki diğer kavramları izah etmek için de kullanılan bu kavramların
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Analitik yaklaşımın temel argümanı aşağıdaki alıntıya bakıldığında daha da

iyi anlaşılabilir:

“Maddi nesnelerin varlığına ilişkin genel bir kanıt getirmek imkânsız gözükür, bu
tür bir arayış saçmadır. Tek tek her bir doğru eylem için genel bir ölçüt ortaya
koyulamaz. Aynı şekilde “Niçin herhangi bir hukuk düzenine itaat etmeliyim, niçin
herhangi bir devletin otoritesini kabul etmeliyim veya niçin herhangi bir siyasal
yönetimi desteklemeliyim?” sorusuna verilebilecek tek cevap da bunun anlamsız bir
soru olduğudur. Dolayısıyla bu soruya verilebilecek herhangi bir cevap, baş ka
açılardan faydalı veya zararlı bir işlev görebilse de anlamsızlığa mahkûmdur. [Buna
karşılık] “Niçin Askerlik Yasası’na itaat etmeliyim?” veya “Niçin mevcut Alman
hükümetine karşı çıkmalıyım?” gibi soruları cevaplamak anlamlıdır. Zira [bu tür
durumlarda] somut koşulları ve ilgili her özelliği göz önünde bulundurmak suretiyle
itaat ve destek konusunda lehte veya aleyhte bir karar vermek mümkündür. Bu tür
meseleler hakkında kendisine bakarak karar verebileceğimiz ölçüt türlerini hepimiz
biliriz. Bu tür örneklerden hareketle bir genellemeye gitmek [ve] “Niçin herhangi
bir hukuk düzenine itaat etmeliyim, niçin herhangi bir siyasal yönetimi
desteklemeliyim?” sorusuna sormak, zararsız ve hatta hayli felsefi olabilir. Buna
karşın soru önemini yine de yitirir. Zira genel bir soru, eşit derecede genel bir cevap
ister. Zaten bütün siyaset filozoflarının yapmaya çalıştığı da budur. Fakat her somut
örneğe uygulanabilecek genel bir ölçüt yoktur. Herhangi bir hukuk düzenine niçin
itaat etmeliyim sorusunu sormak, siyasal yükümlülüğün olmadığı bir siyasal toplum
düşünülebilir mi sorusunu sormaktır ki bu tür bir soru, saçmadır. Çünkü siyasal
toplumdan anladığımız, üyelerinin bir kısmının koyduğu kurallara göre yönetilen
insan topluluklarıdır.”72

Analitik yaklaşım, gündelik dilde kullanılan kavramların mantıksal yapısını

vurgulamasıyla ilk bakışta güçlü bir argüman gibi görünebilir. Fakat biraz daha

yakından bakıldığında analitik yaklaşımın, hukuka itaat yükümlülüğüne ilişkin genel

kendileri izah edilemez. Yani aynı felsefe dalı içerisinde bu temel kavramların kendisinden türediği
daha genel başka kavramlar yoktur. İşte siyaset ve hukuk felsefesinin temel kavramlarından biri de
hukuktur. Hukuk kavramı, siyaset ve hukuk felsefesi açısından veri kabul edilir; diğer ikincil
kavramları izah etmek için kullanılır. Fakat kendisinin daha temel bir başka kavrama bakılarak izah
edilmesi mümkün değildir. Hukukun kendine özgü niteliklerinin başında  kişileri yükümlü kılmak
gelir. Dolayısıyla siyaset ve hukuk felsefesinin temel kavramlarından bir diğeri de hukukun bu
niteliğidir. Dolayısıyla “Niçin hukuka itaat etmek gerekir?” sorusu anlamsızdır. Zira bu soruya
verilebilecek tek cevap, “Hukuka, hukuk olduğu için itaat etmelisin.” veya diğer bir ifadeyle “Hukuka
itaat etmelisin, zira hukuka itaat edilmelidir.” şeklindedir. Sonuç itibariyle siyaset ve hukuk felsefesi
açısından “Niçin…?” ile başlayan bu tür soruların, en azından felsefi nitelikli cevabı yoktur.
Dolayısıyla siyasal yükümlülük veya hukuka itaat yükümlülüğü sorunu da aslında hakiki bir felsefi
sorun değildir. Bu akıl yürütme tarzı için bkz. John R. Carnes, “Why Should I Obey the Law?”,
Ethics, Vol. 71, No. 1, 1960, pp. 14-26, pp. 15-16.
72 Margaret MacDonald, “The Language of Political Theory”, Logic and Language, Ed. A.G.N.
Flew, 1st series, Oxford, Basil Blackwell, 1951, pp. 183-184’ten aktaran Hurton, op. cit., pp. 138-139.
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bir izah getirememesi bir yana, hukuka itaat yükümlülüğü sorununu tamamıyla

görmezden gelmeyle sonuçlandığı görülür.

Kuşkusuz gündelik dilde kullanılan kavramların ne anlama geldiği ahlâki

konulardaki kararlarımızı etkiler. Kavramların anlamlarını belirlemede, toplumsal

kabullerimiz ile gündelik dile ait yerleşik kullanımların etkisi görmezden

gelinemez73.  Fakat salt kavramların anlamları ve aralarındaki ilişkiye odaklanan bir

kuramsal çalışma, ahlâki kararlar almada bize yardımcı olamaz. Nitekim hukuka itaat

yükümlülüğü sorunu da sonuçta ahlâki bir sorundur, ahlâk felsefesini ilgilendiren her

konuda olduğu gibi burada da kavramların mantıksal yapısını ve aralarındaki

ilişkinin niteliğini incelemekten fazlası gerekir.

Örneğin yukarıdaki uzun alıntıya bakıldığında şöyle bir itiraz ileri sürülebi lir:

Maddi nesnelerin varlığına ilişkin herhangi bir genel kanıtın ortaya konulamayacağı,

daha doğrusu bu tür bir kanıta gerek olmadığı, zira maddi nesnelerin varlığını kabul

etmeden herhangi bir düşünsel faaliyete girişilemeyeceği görüşü doğru sayılsa bile

bu görüş, siyasal yükümlülüklerin izahında kullanılamaz. Zira siyasal

yükümlülüklerin varlığını temellendirmeyi amaçlayan herhangi bir girişim, bu

konuda belirli bir ahlâki zeminin bulunup bulunamayacağının araştırılmasıdır.

Burada söz konusu olan genel anlamda ahlâkın varlığının temellendirilmesi değildir.

Dolayısıyla maddi nesnelerin varlığına ilişkin herhangi bir genel kanıt

getirilememesi, hukuka itaat yükümlülüğünün de tartışmasız kabul edileceği

anlamına gelmez. Diğer bir deyişle hukuka itaat yükümlülüğünün olup olmadığı

sorunu, salt kavramsal analiz yöntemine başvurularak çözülemez74.

Bu genel eleştirinin yanısıra analitik yaklaşıma iki özel eleştiri daha

yöneltilebilir.

73 Gündelik dile ait yerleşik kullanımların ve toplumsal kabullerin bireysel eylemlerimizin ahlâki
açıdan değerlendirilmesinde oynadığı role ve bu rolün yükümlülüklerimiz açısından doğurduğu
sonuçlar için bkz. Richard E. Flathman, Political Obligation, London, Croom Helm Ltd., 1972, pp.
66-116, 121.
74 Hurton, op. cit., pp. 139-140.
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Analitik yaklaşım, yukarıda da belirtildiği gibi siyasal otorite ile itaat

yükümlülüğü arasında tıpkı hak ile ödev arasındakine benzer bir ilişkinin

bulunduğunu varsaymaktadır. Analitik yaklaşıma göre nasıl ki hak ile ödev arasında

mantıksal bir zorunluluk ilişkisi varsa siyasal otorite ile hukuka itaat yükümlülüğü

arasında da benzer bir ilişki vardır. Bu mantıksal zorunluluk ilişkisini yine analitik

yaklaşımın savucularından D. D. Raphael şu şekilde ifade eder:

“Eğer devletin otoritesi varsa yani vatandaşlarına yönelik kural koyma ve kendisine
itaat edilmesini isteme hakkına sahipse bundan mantıksal olarak vatandaşların da bu
kurallara itaat yükümlülüğü olduğu sonucu çıkar. Devletin vatandaşlar tarafından
itaat edilmeyi isteme hakkı ile vatandaşların itaat yükümlülüğü aynı şeyin, […] iki
farklı şekilde ifade edilmesidir”75

Burada bahsedilen kuşkusuz ahlâki değil, hukuki bir yükümlülüktür. Hukuka

itaat edilmesi gerektiği konusunda hukuki bir yükümlülüğün olduğu açıktır.

Dolayısıyla devletin otoritesini, hukuki yükümlülüklerin varlığından türetmek

gereksizdir. Zira hukuki yükümlülükler zaten bu tür bir otorite tarafından konur ve

devletin otoritesine dayanarak koyduğu bu yükümlülüklerin geçerliliği tartışma

götürmez. Fakat bu yaklaşımın asıl hatası, genel anlamda otorite ile itaat arasında

mantıksal bir zorunluluk ilişkinin olduğunu varsaymasıdır. Öncelikle belirtilmelidir

ki genel bir önerme şeklinde ifade edildiğinde otorite ile itaat yükümlülüğü arasında

her zaman bu tarz bir zorunluluk ilişkisinin bulunduğu söylenemez. Çünkü otorite

söz konusu olduğunda çoğunlukla hak ve ödev değil de yetki ve sorumluluk

kavramları geçerlidir. Otorite sahibi bir kişi, başkasının ahlâki konumunu

değiştirecek normatif bir yetkiye sahiptir ve otoritenin muhatabının da konumunu

değiştirme sorumluluğu vardır. Bu ilişki bazen ödev yüklemek şeklinde gerçekleşse

de diğer durumlarda ödevlerin kaldırılması veya özgürlük yaratılması şeklinde de

ortaya çıkabilir. Kural koyma hakkı ve kurala uyma ödevi şeklinde ortaya çıkan

ilişkiyse sadece siyasal otorite açısından geçerlidir76.

75 D. D. Raphael, Problems of Political Philosophy, London, Macmillan, 1976, p. 78’den aktaran
Green, The Authority of the State, p. 235.
76 Green, The Authority of the State, p. 235.
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Daha da önemlisi, hak ile ödev arasında mantıksal bir zorunluluk ilişkisinin

bulunup bulunmadığı sorununun analitik bir sorun olmadığı, siyaset felsefesinin

maddi sorunları arasında yer aldığıdır. Maddi sorunların çözümündeyse yine

yukarıda belirtildiği gibi kavram analizi yöntemi tek başına yeterli değildir. Sonuçta

burada devlet ve vatandaştan oluşan iki taraflı bir ilişkiden bahsedildiği

unutulmamalıdır. Bu durumda eğer devleti vatandaşların amaçlarına hizmet etmekle

görevli, bir anlamda varlığını vatandaşlara borçlu bir kurum şeklinde düşünürsek

devlet ile vatandaşlar arasında salt bir mantıksal zorunluluk ilişkisi bulunduğunu

söyleyemeyiz. Zira bu durumda vatandaşların yükümlülükleri, devletin otoritesinin

ahlâki temelini oluşturmaktadır ve bu da salt mantıksal zorunlulukla izahı mümkün

olmayan daha güçlü bir ilişkinin varlığını kabul etmeyi gerektirir. Buna karşılık

devlet ile vatandaşlar arasındaki ilişkiyi devletin, vatandaşların varlık sebebi olduğu

bir ilişki şeklinde düşünürsek bu kez de itaat yükümlülüğünün, siyasal otoritenin

meşruiyetinden türediğini ileri sürmek zorunda kalırız. Siyasal otoritenin

meşruiyetiyse yine ancak bağımsız bir ahlâki temellendirmeyle izah edilebilir. Yani

devleti nasıl tanımlarsak tanımlayalım, siyasal otorite ile itaat yükümlülüğü

arasındaki ilişki sorununu salt kavram analizi yöntemiyle değil, felsefi argümanlara

dayalı ahlâki temellendirmeyle çözebiliriz77.

Analitik yaklaşıma yöneltilebilecek bir diğer eleştiriyse bu yaklaşımı

benimseyen düşünürlerin meşru otorite, geçerli hukuk vb. kavramları, ne anlama

geldiklerini tartışmaksızın ele almaları, bu kavramların çağdaş liberal toplumlarda

yüklendiği anlamları verili kabul etmeleridir. Bu bölümün başında da belirtildiği gibi

analitik yaklaşımın temelinde yer alan unsurlardan biri çağdaş liberal demokrasilere

duyulan güvendir. Devlet, meşru otorite ve geçerli hukuk gibi kavramlar ile hukuka

itaat yükümlülüğü arasında mantıksal bir bağ olduğu varsayımı da işte bu güvenden

kaynaklanır. Geçerli hukuku bir kenara bırakırsak burada asıl üzerinde durulması

gereken meşru otorite kavramıdır. Siyasal meşruiyetin çok farklı anlamları vardır ve

bunların hiçbiri hukuka itaat yükümlülüğünü mantıksal bir zorunluluk şeklinde

77 Green, The Authority of the State, pp. 235-236.
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düşünmeyi gerektirmez. Keza otorite sahibi olmak da çok farklı anlamlara gelebilir

ve otorite sahibi olmanın zorunlu bir şekilde, üzerinde otorite kurulan kişileri her

zaman hukuka itaatle yükümlü kılıp kılmadığı açık değildir78. Meşru iktidar,

yönetilenler üzerinde ahlâki otorite kurma hakkı olarak tanımlandığında ve otorite

karşısında kişilerin itaat yükümlülüğü olduğu kabul edilse bile yine de analitik

yaklaşımın geçerliliğinden bahsedemeyiz. Zira bu tür bir durumda kişilerin niçin

hukuka itaat etmesi gerektiği sorusunun cevaplandırılması gerekir. Bu tür bir soruysa

mantığın değil, ahlâki temellendirmenin konusunu oluşturur79.

Varılan bu sonuç bir örnekle daha iyi ifade edilebilir. İnsanı, akıl sahibi varlık

şeklinde tanımladığımızda her akıl sahibi varlığın da insan olduğunu söyleyebiliriz.

Bu analitik bir önermedir, zira akıl sahibi olma insan kavramının tanımına içkindir.

Fakat insanı akıl sahibi varlık şeklinde tanımlamak, insanın niçin akıl sahibi olduğu

sorusunu cevaplamaya yetmez. İnsanın niçin akıl sahibi olduğunu açıklayabilmek

için başka bazı önermelere de ihtiyaç vardır. İnsanın niçin akıl sahibi olduğu

sorusunu cevaplarken salt kavramsal bir araştırmayla yetinilemez, daha fazlası

gerekir. Aynı şekilde meşru otorite kavramının tanımından zorunlu olarak hukuka

itaat yükümlülüğü çıkarılabilse bile meşru otoritenin niçin hukuka itaat

yükümlülüğünü gerektirdiği sorusunun cevaplanabilmesi için başka argümanlar ileri

sürülmelidir. Meşru otorite hakkında ileri sürülebilecek bu tür diğer argümanlarsa

ancak ahlâki bir temellendirmeyle ortaya konabilir80.

78 Meşru iktidar ve otorite kavramlarının farklı anlamları ve hukuka itaat yükümlülüğü ile ilişkisi
aşağıda anarşizmle ilgili bölümde ayrıca incelenecektir.
79 Analitik yaklaşıma yönelik bu eleştiri için bkz. Simmons, Moral Principles and Political
Obligations, pp. 39-45. Analitik yaklaşım, aslında liberal toplumlar için geçerli bir siyasal
yükümlülük tanımı geliştirme çabasının üründür. Fakat bu tür bir çaba, siyaset ve hukuk felsefesinin
bazı genel kavramlarının kullanım alanının sınırlarını zorlayacak bir bakış açısına yol açar. Bütün
toplumların zorunlu olarak siyasal nitelik taşıdığı, dolayısıyla topluma ilişkin her türlü tanımlama
girişiminin meşru otorite gibi kavramları da içermesi gerektiği kabul edilse bile bu tür genel kavramlar
aracılığıyla otoritenin her ortaya çıkış şeklini izah edebilmek pek mümkün değildir. Siyasal topluma
ilişkin genel ve soyut tanımlar, hâlihazırda varolan liberal devletlerin kurumlarını ve bu kurumlara
karşı bireylerin sahip olduğu yükümlülükleri ifade etmede yetersiz kalır, Pateman, op. cit., p. 104.
80 Benzer bir örnek için bkz. Simmons, Moral Principles and Political Obligations, pp. 42-43
(Bütün mıknatıslar, metalleri çeker. Dolayısıyla metalleri çekme özelliği, mıknatısın tanımında vardır.
Fakat buradan hareketle mıknatısların niçin metalleri çektiğini söyleyemeyiz. Bunun için ayrı bir
araştırmaya ve açıklamaya ihtiyacımız vardır).
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Hukuka itaat yükümlülüğünü temellendirmek için günümüzde başvurulan

argümanlara geçmeden önce bu argümanların hepsinin temelinde yer alan ve

yukarıda kısaca değinilen prima facie yükümlülük kavramı üzerinde durmak gerekir.

d. Prima Facie İtaat Yükümlülüğü

Hukuka itaat yükümlülüğünü temellendirmeyi amaçlayan görüşler kabaca iki

grupta ele alınabilir. Bunlardan ilki, hukuka itaatin mutlak olması gerektiğini

söyleyen görüşlerden oluşur. Hukuka itaatin mutlak olması gerektiğini savunan bu

görüşlere göre, kişinin hukuka aykırı eylemleri hiçbir şekilde meşrulaştırılamaz. Bir

eylemin hukuka aykırı oluşu, salt bu özelliğinden dolayı gerçekleştirilmemesini

gerektirir. Hukuka aykırılık, bir eylemin gerçekleştirilmemesi için yeterli sebeptir 81.

Bu görüşlere en iyi örnek Amerikan başkanı Kennedy’nin bir konuşmasıdır:

“…Ulusumuz şu ilke üzerine kuruludur: Özgürlüğü ebediyen koruyacak olan, hukuka
uygun davranmaktır ve hukuka aykırılık tiranlığa götüren en emin yoldur.

İtaat ettiğimiz hukuk, mahkemelerin nihai kararlarından ve yasama organlarımızın
işlemlerinden oluşur. Hukuka uygun davrananlar için bile ancak çok az yasa, genel bir
beğeniyle karşılanır. Fakat yine de [bu yasalara] genellikle saygı duyulur ve karşı
çıkılmaz.

Kısaca söylemek gerekirse Amerikalılar hukuku beğenmeme özgürlüğüne sahiptir, fakat
hukuka aykırı davranma özgürlüğüne değil. Zira, insanlar tarafından değil de yasalarca
yönetilen hiçbir devlette, ne kadar etkin ve güçlü olursa olsun hiçbir insan veya ne kadar
kuralsız ve zalim olursa olsun hiçbir zorba, yargı kararlarına uymama hakkına sahip
değildir.

Şayet bu ülke herhangi bir kişinin veya grubun, kaba kuvvet aracılığıyla veya kaba
kuvvet tehdidi ile mahkemelerimizin kararlarını ve Anayasamızın hükümlerini inkâr
edebilecek bir noktaya gelirse o takdirde hiçbir yasa güvenilir olmaz, hiçbir yarg ıç
kendinden emin bir şekilde karar veremez ve hiçbir vatandaş komşusuna güvenemez.” 82

Hukuka mutlak itaati savunan bu tür bir görüş pek taraftar bulmadığından, daha

makul ve kabul edilebilir ikinci bir görüş ortaya atılmıştır. Bu görüşe göre hukuka

itaat yükümlülüğü mutlak değil, prima facie bir yükümlülüktür. Hukuka itaatin

prima facie bir yükümlülük olduğunu kabul eden görüşe göre bir eylemin hukuka

81 Wasserstrom, op.cit., pp. 17-47, p. 19; Bix, Jurisprudence: Theory and Context, p. 155.
82 New York Times, October 1, 1962, s. 22, sütun. 6’dan aktaran Wasserstrom, op.cit., pp. 19-20.
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aykırılığı, gerçekleştirilmemesi için geçerli bir sebeptir, fakat tek başına yeterli

değildir. Bir itaatsizlik eylemi haklılaştırılabilir ve haklılaştırılmalıdır. Buna karşılık

itaat eyleminin haklılaştırılma zorunluluğu yoktur83.

Hukuka itaat yükümlülüğü sorununa ilişkin tartışmalara bakıldığında, prima

facie yükümlülüğün sorgulanmadan kabul edildiği, gerçekten var olup

olmadığındansa nasıl haklılaştırılabileceği üzerinde durulduğu söylenebilir84:

“Şüphesiz bazı durumlarda daha ağır başka yükümlülükler tarafından geri plana
atılabilse de en azından bizimki gibi bir toplumda, ahlâken hukuka itaat
yükümlülüğü olduğunu, herhangi bir kanıta gerek duymaksızın ileri sürmeliyim.” 85

Her ne kadar hangi yükümlülüklerin prima facie yükümlülük olduğu

konusunda yazarlar arasında tam bir uzlaşma bulunmasa da hukuka itaati, prima

facie yükümlülük kavramıyla açıklama çabalarının günümüz tartışmalarındaki etkisi

yadırganamaz. Dolayısıyla prima facie itaat yükümlülüğüyle ilgili genel bir kaç

nokta üzerinde durmak gerekir.

Öncelikle belirtilmelidir ki kişinin bir eylemi gerçekleştirme konusunda

prima facie yükümlülüğü vardır diyebilmek için, söz konusu eylemi

gerçekleştirmesinin ahlâki bir sebebinin bulunduğunu kabul etmek gerekir. Yani A

kişisinin, B eylemini gerçekleştirme yükümlülüğünden, ancak B’yi gerçekleştirmek

için bir ahlâki sebebi varsa söz edilebilir. Diğer bir deyişle, B’yi gerçekleştirmemesi

için sahip olduğu ahlâki sebep, gerçekleştirmesi için sahip olduğu ahlâki sebep kadar

güçlü değilse A’nın B’yi gerçekleştirmesi gerekir; gerçekleştirmemesi ahlâken

yanlıştır86.

Hukuka itaat yükümlülüğünün prima facie bir yükümlülük olduğunu ilk kez

83 Wasserstrom, op.cit., p. 20; Bix, Jurisprudence: Theory and Context, p. 155.
84 M. B. E. Smith, “Is There A Prima Facie Obligation to Obey The Law?”, Ed. William A.
Edmundson, The Duty to Obey the Law, Lanham, Boulder, New York, Oxford, Rowman &
Littlefield Publishers, Inc., 1999, pp. 75-105, p. 75.
85 John Rawls, "Legal Obligations and the Duty of Fair Play", Ed. S. Hook, Law and Philosophy,
New York, New York University Press, 1964, pp. 3-18, p. 3.
86 Smith, “Is There A Prima Facie Obligation to Obey The Law?”, p. 76.



54

The Right and the Good isimli eserinde W. D. Ross ileri sürmüştür. Ross, XX. yy.

sezgiciliğinin en önemli temsilcilerinden biridir. XX. yy. sezgiciliğiyse tüm

insanlarda ortak bir ahlâk yetisinin bulunduğunu kabul eden nispeten eski bir ahlâk

felsefesi geleneğinin devamıdır. Bu geleneğin diğer önemli temsilcileri arasında,

Francis Hutcheson (1694-1746) ve Hume gibi ahlâk duygusunu savunan duygucular

ile Thomas Aquinas (1225-1274) gibi akılcılar bulunur.

Ross, mutlak yükümlülükler (ödevler) ile prima facie yükümlülükler (ödevler)

arasında bir ayrım yapar. Bu ayrımın amacı kendi geleneğinin diğer kuramlarında

bulunduğunu düşündüğü bir yanlışlığı düzeltmektir. Bütün diğer kuramlar, tüm

insanlarda bulunduğuna inanılan ortak ahlâk yetisine ilişkin ilkeleri bulmayı amaçlar.

Çağdaş sezgiciler ise Sidgwick'i izleyerek ahlâken neyin doğru neyin yanlış

olduğunu belirleyen bir takım ahlâk ilkeleri bulmaya çalışmanın bir sonuç

vermeyeceğini kabul eder. Zira bu tür ilkeler ya söz konusu somut durumla ilgili

sezgilerimizle uyumsuzdur ya da "Cinayet kötüdür", "Adalet herkese hak ettiğini

vermektir" vb. ifadelerde olduğu gibi totolojidir. Fakat Ross, bir takım ahlâk

ilkelerinin oluşturulabileceğini söyler. Fakat bu ilkeler prima facie ilkelerdir. Ross'un

bu konuda verdiği klasik örnek söz vermedir. Hemen herkes verilen bir sözün yerine

getirilmemesinin, her ne kadar ahlâken yanlışsa da, bazı durumlarda meşru olduğunu

kabul eder. Verilen sözün yerine getirilmemesi, diğer koşullar aynı kaldığı müddetçe

yanlıştır. Diğer bir deyişle şayet sözün yerine getirilmediği koşullar farklılaşırsa

verilen söze aykırılık yanlış kabul edilemez. Örneğin eğer verilen söze uyulmaması,

daha ağır başka bir takım ahlâki sebeplere dayanıyorsa yanlış değildir87. Ross belli

başlı prima facie yükümlülüklere, doğruluk (dürüstlük, söze bağlılık), minnettarlık,

iyilik ve kötü olmamayı örnek gösterir. Ross'a göre hukuka itaat de bu tür

yükümlülüklerdendir, fakat çok farklı şekillerde ortaya çıkar:

“[...] kişinin ülkesinin yasalarına itaat yükümlülüğü kısmen, (Sokrates'in Kriton’'da
söylediği gibi) ülkesinden sağladığı faydaya karşılık beslemesi gereken minnettarlıktan;
kısmen, itaat edeceğine ilişkin verdiği zımni sözden kaynaklanır. İtaat edeceğimize

87 Ross, op. cit., p. 28; M. B. E. Smith, "The Duty to Obey the Law", Ed. Dennis Patterson, A
Companion to Philosophy of Law and Legal Theory, Blackwell Publishing Ltd., 1999, pp. 465-
474, p. 466.
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ilişkin söz verdiğimiz, yasalarına itaat etmemizi beklediğini bildiğimiz bir ülkede
ikamet ediyor oluşumuzdan ve daha açık bir şekilde de yasalara uymamızdan anlaşılır.
İtaat yükümlülüğü kısmen de (ülkemiz açısından şanslıysak eğer) yasaların genel iyinin
gerçekleşmesinde potansiyel bir araç olması gerçeğinden kaynaklanır”88.

Hukuka itaat yükümlülüğünü prima facie bir yükümlülük kabul eden Ross’un

bu görüşü, XX. yy.’ın ortalarına kadar pek ilgi görmemiştir. Fakat özellikle Hart’ın

“Are There Any Natural Rights?” isimli makalesinde bu görüşe dikkat çekmesi ve

daha sonra Rawls’un da Hart’ı izlemesi ile birlikte prima facie yükümlülük kavramı

tekrar gündeme gelmiş, hukuka itaat yükümlülüğünün ahlâki temelini izah etmeyi

amaçlayan kuramların ortak noktası olmuştur. Dolayısıyla hukuka itaat

yükümlülüğünün temellendirilmesine ilişkin her türlü kuramsal yaklaşımın, öncelikle

hukuka itaat yükümlülüğünün bu özelliğini kabul etmesi gerekir.

Bireylerin niçin hukuka itaat etmesi gerektiği sorusunu, en azından felsefi

düzeyde ilk kez soran ve böylece hukuka itaat yükümlülüğünün ahlâken nasıl

temellendirilebileceğinin de ilk örneğini veren kişi Sokrates’tir. Dolayısıyla bu

noktada Sokrates’in görüşlerinin incelenmesinde fayda vardır.

B. Hukuka İtaat Yükümlülüğü Sorununun Felsefi Kökeni:

Platon’un Kriton Diyaloğu

Hukuka itaat yükümlülüğü sorununu felsefi açıdan ilk ele alan kişi, bilindiği

kadarıyla Platon’dur. Platon, Kriton isimli diyaloğunda sorunu Sokrates üzerinden

tartışmış ve kişinin, içinde bulunduğu toplumun hukuk kurallarına uyma

yükümlülüğü olduğu sonucuna varmıştır. Platon, bu görüşünü desteklemek için

çeşitli gerekçeler ileri sürmüştür. Platon’un, kişinin hukuka itaat yükümlülüğü

olduğunu kanıtlamak için başvurduğu bu gerekçeler günümüzde hâlâ tartışılmakta,

hukuka itaat yükümlülüğünü açıklamaya çalışan birbirinden farklı kuramlara zemin

oluşturmaktadır.

88 Ross, op. cit., pp. 27-28.
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Kriton, Platon’un gençlik dönemi Sokratik diyaloglarındandır. Sokrates ile

Kriton arasında geçen bu diyalog Platon’un, Sokrates’in ölümünü konu edinen dört

eserinden biridir. Diğerleri ise sırasıyla Euthyphron, Sokrates’in Savunması ve

Phaedon’dur89.

Kriton’un konusu kısaca şöyledir: Sokrates, Atina’nın tanrılarına karşı geldiği

ve gençlerin ahlâkını bozduğu için dini sapkınlık ile suçlanmış ve yargılama

sonucunda ölüm cezasına çarptırılmıştır. Cezası, baldıran zehri içmek suretiyle infaz

edilecektir. İnfazdan iki gün önce, Sokrates’in kaldığı hücreye eski arkadaşı ve

öğrencisi Kriton gelir. Kriton Atina’nın tanınmış zenginlerindendir. Dostu ve hocası

Sokrates’in içinde bulunduğu duruma çok üzülmüştür. O gün sabaha karşı hücresine

gelip, sahip olduğu imkânları kullanmak suretiyle Sokrates’i kaçırabileceğini söyler.

Aralarında geçen uzun bir diyalog sonucunda Sokrates, kendisine verilen cezaya razı

olduğunu belirtir ve Kriton’un bu teklifini reddeder. Bu arada, Kriton’a teklifini niçin

reddetttiğini de açıklar.

Sokrates, niçin kendisine verilen cezayı kabul edip, dostunun teklifini geri

çevirmek zorunda olduğunu Atina Yasaları’nın ağzından açıklar. Sokrates’in burada

ileri sürdüğü gerekçelere biraz daha yakından bakmak, hukuka itaat yükümlülüğü

sorununun daha iyi anlaşılmasını sağlayabilir.

Sokrates, kişinin doğru bildiği şeyi her koşulda yapması gerektiği konusunda

Kriton’u ikna ettikten sonra, kendisine verilen cezadan kurtulmak için Atina’dan

kaçıp gitmesinin doğru olup olmayacağını sorar. Kriton’un soruyu anlamadığını

söylemesinden sonra bunun neden doğru olmadığını anlatmaya başlar.

Sokrates’e göre, teklifini kabul edip Kriton’la birlikte Atina’dan kaçtığında

devlet ve yasalar gelip kendisine soracaktır:

89 Sokrates’in yargılanmasını ve idam cezasına çarptırılmasını konu edinen bu eserlerin hem biçim,
hem de içerik yönünden sahip olduğu özellikler, Kriton diyaloğunun diğerlerinden ayrıldığı noktalar
ve ayrıca bu eserlerde yer alan Sokrates ile tarihi bir kişilik olan gerçe k Sokrates arasındaki ilişki için
bkz. Woozley, Law and Obedience, pp. 1-5.
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“Söyle bakalım Sokrates, ne yapmak niyetindesin? Senin bu yaptığın, biz yasaları
ve devleti elinden geldiğince çiğnemek değil de nedir? Yoksa sence, mahkeme
kararlarının güçsüz kaldığı, olur olmaz kişiler tarafından etkisiz bırakılıp bozulduğu
bir devlet yine de varlığını sürdürebilir, ayakta kalabilir mi?”90

Sokrates, Yasalar’a söylettiği bu gerekçeyle hukuka itaat yükümlülüğünün

temelinde yatan ilk sebebi de açıklamış olmaktadır. Buna göre şayet kişi, içinde

bulunduğu toplumun hukuk kurallarına itaatsizlik ederse bu itaatsizlik durumu,

toplumun geri kalan üyeleri için kötü örnek oluşturabilir. Böylece bir süre sonra

itaatsizlik durumu daha da yaygınlaşır ve sonunda hukuk ve hatta devletin temeli

sarsılabilir. Yasalarına itaat edilmeyen bir hukuk sistemi ve devlet ise varlığını

sürdüremez.

Ardından Sokrates yine Yasalar’ın ağzından bir başka soru yöneltir:

“Devletin koyduğu yasalara uymaktan başka, bu da mı vardı aramızdaki
anlaşmada?”91

Dikkat edilirse burada Sokrates, kendisiyle devlet arasındaki bir anlaşmadan

bahsetmektedir. Sokrates’in kaçması, yani yasalara aykırı hareket etmesi,

aralarındaki bu anlaşmaya aykırılık oluşturacaktır. Bu ifadeyle Sokrates, kendisinden

yüzyıllarca sonra ortaya çıkan ve günümüzde hâlâ en etkili kuramlardan biri sayılan

sözleşmeciliği önceden haber verir gözükmektedir. Sokrates Yasalar’ın ağzından

şöyle devam etmektedir:

“[B]izde ve devlette ne suç buluyorsun da, bizi bozmaya kalkıyorsun? Bir kere her
şeyden önce, seni biz var etmedik mi, sonra, baban biz yasalara uygun olarak anneni
alıp seni dünyaya getirmedi mi? Söyle, yoksa içimizden evlilikle ilgili olan yasaları,
iyi değiller diye suçluyor musun? […] Yoksa sen çocukların  yetiştirilmesi ve
eğitilmesiyle ilgili yasalardan mı yakınıyorsun? Seni de bu yasalar yetiştirdi. Ya da
içimizden, babanın seni müzik ve jimnastik konusunda eğitmesini öngören yasalar
mı kötü? […] Peki, madem ki doğdun, yetiştirildin ve eğitildin, kendinin ve
atalarının bizim kulumuz kölemiz olmadığını söyleyebilir misin? […] Kuşkusuz
babana ya da varsa efendine karşı aynı haklara, yani maruz kaldığın şeyleri karşılık
olarak yapmak, sana kötü sözler söylenince karşılık vermek, vurulunca vurmak gibi

90 Platon, Kriton, 50b, s. 41.
91 Ibid.
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ve daha buna benzer başka haklara sahip olamazdın. Peki vatanına ve yasalara ka rşı,
biz doğru bulup seni yok etmeye kalkarsak, sen de biz yasaları ve vatanı elinden
geldiğince yok etmeye kalkacak ve bunları yapmakla doğru davrandığını mı
söyleyeceksin? […] Yoksa sen, vatanın anneden, babadan, bütün öteki atalardan
daha onurlu, daha saygıdeğer, daha kutsal, ayrıca hem tanrıların hem de aklı başında
kişilerin gözünde daha büyük değerde olduğunu; vatan öfkelendiği zaman, babadan
daha çok ondan utanmak, çekinmek ve onun hatırını saymak, ya onu inandırmak ya
da buyurduğunu yerine getirmek; ister dövülmeyi, ister zincire vurulmayı, ister
yaralanmak ya da ölmek için savaşa gitmeyi buyursun, bu buyruğu ses çıkarmadan
katlanmak gerektiğini bilmeyen bir bilge misin? Bütün bunları yerine getirmeli;
doğrusu da budur zaten: yani uzaklaşıp gitmemeli, savaşırken geri çekilmemeli, safı
bırakmamalı; tersine, savaşta, mahkemede, her yerde vatanın ve devletin buyurduğu
şeyleri yerine getirmeli ya da yasal yollarla onu inandırmalıyız; ana babaya, hele
vatana birazcık bile olsa karşı gelmemeliyiz.”92

Sokrates, devlet ile kendisi arasındaki anlaşmanın, bir karşılıklılık ilişkisi

içerdiğini söylemektedir. Buna göre devlet, babası ile annesinin evlenmesinden

başlayarak kendi çocuklarını yetiştirmesine kadar Sokrates’e birçok imkân

sunmuştur. Karşılığında kendisinden, örnek bir vatandaş olarak, yasalara uymasını

beklemektedir. Sokrates, devletin kendisine sunduğu bu imkânlara karşı minnet

borcu hissetmelidir. Minnettarlığını ise devletin yasalarına uymakla göstermelidir.

Böylece Sokrates, hukuka itaat yükümlülüğünün temelini minnettarlık duygusuyla

açıklamış ve yine günümüzde etkili olan minnettarlık kuramına da öncülük etmiştir.

Burada üzerinde durulması gereken bir başka nokta daha vardır: Yukarıdaki

uzun alıntıya biraz daha yakından bakılırsa Yasalar’ın aslında Sokrates’e bir tercih

imkânı sunduğu görülebilir. Sokrates, devletin yasalarına uymak zorundadır fakat

eğer uymuyorsa bunun sebeplerini göstermelidir. Diğer bir deyişle Sokrates için

mutlak bir itaat yükümlülüğü söz konusu değildir. Devletin yasalarında beğenmediği

bir yön varsa bunu ileri sürebilme hakkına sahiptir. Sokrates’in önünde iki yol vardır:

devletin koyduğu yasalara uymak veya yasalarda hoşuna gitmeyen bir şey varsa bunu

göstermek ve devleti bu konuda ikna etmek. Her ne kadar Sokrates’in devleti ikna

ettiğinde beraat edip etmeyeceği açık değilse de kayıtsız şartsız bir itaat

yükümlülüğünden bahsetmenin kolay olduğu da söylenemez93.

92 Ibid., s. 41-45.
93 Sokrates’in ikna etmek ile itaat etmek arasında bir tercihde bulunma imkânı olup olmadığı
tartışması için bkz. Woozley, op. cit., pp. 29-33.
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Sokrates, hukuka itaat yükümlülüğünün gerekçelerini yine Yasalar’ın

sözleriyle göstermeye devam eder:

“Biz seni dünyaya getirmekle, yetiştirmek ve eğitmekle, sana da öteki yurttaşlara da
elimizden gelen her şeyi sağlamakla kalmadık, Atinalılar arasından, yurttaşlar
sırasına girip, devletin nasıl çalıştığını ve biz yasaların nasıl işlediğini gördükten
sonra bizden hoşlanmayan birine, isterse varını yoğunu alıp dilediği yere gitme izini
verildiğini de söyledik. Gerçekten de sizden biri, bizden ve devletten hoşlanmayıp
bir koloniye gitmek ya da herhangi başka bir yere göç etmek isterse, biz yasalardan
hiçbiri ne varını yoğunu alıp dilediği yere gitmesine engeldir ne de böyle bir şeyi
yasaklar. İçinizden, bizim ne şekilde kararlar verdiğimizi ve devleti ne şekilde
yönettiğimizi görerek burada kalan birinin, buyurduklarımızı yerine getirmede
bizimle doğal olarak uzlaşmış olduğunu kabul ederiz […]”

Sokrates burada yine anlaşma üzerinde durur. Devlet, Sokrates’e ve diğer

vatandaşlara bir takım imkânlar sağlamakla kalmamış, eğer beğenmiyorlarsa ülkeden

gitmeleri için onları serbest bırakmıştır. Dolayısıyla kişi, devlet inin yasalarını ve

uygulamalarını beğenmediği halde şayet ülkesinde kalıyor, vatandaşlıktan

çıkmıyorsa yasalara itaat yükümlülüğü olduğunu da kabul etmiş sayılır. Zira burada

örtülü bir kabul vardır. Kişi, belki açıkça itaat yükümlülüğü olduğunu beyan

etmemiştir ama davranışları ile bunu göstermiştir. Üstelik Sokrates sıradan bir kişi

değildir; yükümlülüğü daha ağırdır:

“Hem bizden hem devletten hoşnut olduğunu gösteren büyük kanıtlarımız var
Sokrates. Sen bu kente özel bir bağlılık duymasaydın, bütün öteki Atinalılardan
farklı olarak devamlı bur[a]da yaşamazdın. Gerçekten de, bir kere Isthmos’a gitmeni
saymazsak, ne kutsal bir bayram için kentten ayrıldın ne de savaşa katılmak üzere
sefere çıkman dışında herhangi bir yere gittin; ne öteki insanlar gibi ba şka bir
ülkeye yerleştin ne de başka devletleri, başka yasaları tanıma dileğine kapıldın;
tersine biz ve devletimiz sana yettik; çünkü bizi bütün gönlünle seçtin, yurttaş
olarak bizim buyruğumuz gereğince yaşamayı kabul ettin, üstelik çocukların bile
hoşnut kaldığın için bu devlette dünyaya geldi. Dahası var, duruşma sırasında
dileseydin kendine sürgün cezası verdirebilirdin ve şimdi devletin iradesi dışında
giriştiğin şeyi, o zaman devetin rızasıyla yapmış olurdun. […] [Y]urttaş olmak için
bizimle üzerinde uyuştuğun şeylere ve anlaşmalara aykırı olarak kaçmaya
kalkışmakla, ancak en aşağılık bir kölenin davranacağı gibi davranıyorsun. Her
şeyden önce bize şunun cevabını ver: Biz diyoruz ki sen sözde değil gerçekte bizim
buyruğumuz gereğince yaşamayı kabul ettin: bu doğru mu, değil mi?”

“Bize aykırı olarak, anlaşma ve uyuşmaları bozmaktan başka ne yapıyorsun? […]
Oysa zorla anlaşmadın, aldatılmadın ve kısa zamanda karar vermeye zorlanmadın,
madem ki bizden hoşnut değildin ve yaptığımız anlaşmaları doğru bulmu yordun
yetmiş yıl zamanın vardı, istesen bur[a]dan çıkıp gidebilirdin. Oysa sen her fırsatta
iyi yasalarla yöneltildiklerini söylediğin halde, hiçbir zaman ne Ispartayı, ne Girit’i
ne de Yunan ya da barbar kentlerinden birini Atina’ya tercih etmedin. Körü, topalı,
her tür sakatı gerektiğinde kentten ayrılır, ama sen onlar kadar bile ayrılmadın. İşte



60

bu senin öteki Atinalılardan daha çok bu devletten ve biz yasalardan hoşnut
olduğunu açıkça gösteriyor: kim yasalarını beğenmediği bir devlete bağlanabilir?
Şimdi o anlaşmalara bağlı değil misin? Bizi dinlersen Sokrates, bağlı kalmalısın: bu
sayede şehirden çıkıp gitmeyecek, dolayısıyla gülünç duruma da düşmeyeceksin.” 94

Diğer Atinalılar’dan farklı olarak Sokrates, yasalara uymaya daha da

gönüllüdür. Ömründe sadece bir defa, o da sadece bayram için Atina’dan ayrılmıştır.

Çocuklarını Atina’da büyütmüştür. Daha da önemlisi, kendisine ceza olarak sürgün

ve zehir içerek ölüm seçenekleri sunulduğunda, sürgünü değil de zehir içerek ölüm

cezasını seçmiştir. Bu ve bunun gibi davranışları ile Sokrates, Atina yasalarına

uymaya razı olmuştur.

Günümüzde örtülü rıza kuramı olarak isimlendirilen bu yaklaşım, hukuka

itaat yükümlülüğünden bahsedebilmek için açık bir rıza beyanına gerek olmadığını

ileri sürmektedir. Kişilerin davranışları, hal ve hareketleri, eylemleri veya

eylemsizlikleri, hukuka itaat yükümlülüğünü kabul ettiklerini söyleyebilmek için

yeterlidir; ayrıca bu yönde bir irade beyanında bulunmaları gerekmez.

Sokrates bu gerekçeleri sıraladıktan sonra, hakkında verilen cezaya uyup

uymaması gerektiğiyle ilgili olarak Yasalar’ın ağzından nihai yargısını belirtir:

“Fakat Sokrates, gel biz seni yetiştirenleri dinle ve ne çocuklarını ne canını ne de
herhangi başka bir şeyi doğruluktan üstün tutma: öyle ki, Hades’e git tiğinde oradaki
yöneticilerin karşısında rahatça hesap verebilesin. Çünkü bizim dediklerimizi
yapacak olursan, senin için de yakınların için de böylesine bir davranıştan daha
iyisi, daha doğrusu, daha dine uygunu ne bu dünyada ne de gittiğinde, öteki dünya da
olabilir. Şimdi ölüme gidersen haksızlığa uğramış olarak gideceksin: fakat bu
haksızlığı biz yasalar değil, insanlar yapmış olacak; oysa böyle utanç verici bir
şekilde, haksızlığa karşı haksızlık, kötülüğe karşı kötülük yaparak, bizimle üzerinde
uzlaştığın sözleşme ve anlaşmaları bozarak, en az kötülük etmen gereken kendine,
dostlarına, vatanına ve bize kötülük ederek buradan çıkıp gidersen yaşadığın sürece
biz sana kızacağız; öteki dünyada ise, elinden geldiğince bizi bozmaya kalkıştığını
bildikleri için, kardeşlerimiz olan Hades yasaları seni bağışlamayacaklar. Sen bizi
dinle, sakın Kriton’a kanma!”95

94 Platon, op. cit., 51d-53a, ss. 45-51.
95 Ibid., 54b-c, s. 55.
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Böylece Sokrates, niçin Atina yasalarına itaatle yükümlü olduğunu açıklamış,

bu konuda neredeyse mutlak bir itaat yükümlülüğünden yana bir tavır sergilenmesi

gerektiğini, üstelik bunu Tanrı’nın da istediğini belirtmiş, karşısında söyleyecek bir

söz bulamayan Kriton’u da ikna etmeyi başarmıştır96.

Sokrates’in, özelde kendisi, geneldeyse bütün vatandaşlar için hukuka itaat

yükümlülüğü olduğunu kabul eden yaklaşımı, yukarıda da belirtildiği gibi, itaat

yükümlülüğüyle ilgili çağdaş tartışmalarda sık sık başvurulan argümanlar

içermektedir. Sokrates’in yaklaşımı her ne kadar farklı yorumlara açıksa da hukuka,

salt hukuk olduğu için itaat edilmesi gerektiğini savunan, yani genel hukuka itaat

yükümlülüğünü kabul eden bir yaklaşımdır97. Bu yaklaşımın temelinde yer alan

argümanlar kısaca üç grupta toplanabilir:

- Düzen argümanı (hukuka itaatsizlik, hukuk sistemini temelden

sarsabilir, hatta ortadan kaldırabilir. Dolayısıyla her koşulda hukuka

itaat etmek gerekir).

- Minnettarlık argümanı (kişinin, kendisine sağladığı imkânlardan ötürü

devletine minnet borcu vardır; dolayısıyla devletinin yasalarına

uymalıdır).

- Örtülü rıza argümanı (açık bir irade beyanı olmasa bile kişi, o güne

kadarki davranışları, hal ve hareketleri, eylem veya eylemsizlikleri ile

devletinin yasalarına uymayı, yani hukuka itaat yükümlülüğü

olduğunu kabul etmiştir).

96 Ibid., s. 57.
97 Sokrates’in, genel bir hukuka itaat yükümlülüğünü kabul edip etmediği tartışmalıdır. Konuyla ilgili
tartışmalarda, özellikle Sokrates’in Savunması ile Kriton karşılaştırılmakta, Sokrates’in bu iki eserde
farklı bir tutum sergileyip sergilemediği araştırılmaktadır. Bu tartışmalar için bkz. Woozley, op. cit.,
pp. 28-61; Anthony D’Amato, “Obligation to Obey the Law: A Study of the Death of Socrates”,
Southern California Law Review, No. 49, 1975-1976, pp. 1079-1108, passim; Donald H. J.
Hermann, “Socrates on Justice and Legal Obligation”, Saeton Hall Law Review, No. 11, 1980-1981,
pp. 663-678, passim; Frances Olsen, “Socrates on Legal Obligation: Legitimation Theory and Civil
Disobedience”, Georgia Law Review, No. 18, 1983-1984, pp. 929-966, passim.
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Bu üç argüman, her ne kadar ciddi eleştirilere maruz kalmışsa da önemini

hâlâ korumaktadır. Bu sebeple ayrıca incelenmeleri gerekir. Nihayet aşağıda her bir

argüman ayrı başlıklar altında ele alınacaktır.

Yukarıda da belirtildiği gibi hukuka itaat yükümlülüğünün ahlâki temelini izah

etmeyi amaçlayan yaklaşımlar, hukuka itaat yükümlülüğünü dayandırdıkları ilkeler

bakımından birbirinden ayrılırlar. Çağdaş hukuk felsefesinde hukuka itaat

yükümlülüğünün temellendirilmesine yönelik geliştirilen iki temel yaklaşım vardır.

Bunlardan ilki hukuka itaat yükümlülüğünü bireylerin iradesine dayandıran iradeci

yaklaşım, diğeriyse hukuka itaat yükümlülüğünün doğması için bireysel iradeyi

gerekli görmeyen iradeci olmayan yaklaşımdır. Tezin bundan sonraki iki bölümü, bu

yaklaşımlara ve eleştirilerine ayrılmıştır.
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II. HUKUKA İTAAT YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN

TEMELLENDİRİLMESİ: İRADECİ KURAMLAR

A. Hukuka İtaat Yükümlülüğü Kuramlarının Tasnifi

Ahlâki yükümlülükler bir yandan genel ve özel, diğer yandansa iradi ve gayri

iradi olmak üzere kabaca iki şekilde tasnif edilebilir. Genel yükümlülükler, ahlâken

eşit bireyler olmamız sebebiyle üstlendiğimiz, kişiliğimizi yakından ilgilendiren

yükümlülüklerdir. Genel yükümlülükler, kurduğumuz ilişkiler veya sahip olduğumuz

rol ve statüler ne olursa olsun, yerine getirmemiz gereken bir takım davranışlardan

oluşur. Dolayısıyla herkese karşı ileri sürülebilirler. Öldürme, yaralama, tecavüz,

saldırı ve yalan gibi davranışlardan kaçınma, adalet ve mutluluk gibi değerleri

destekleme ve geliştirme, genel yükümlülüklere örnek gösterilebilir. Buna karşılık

özel yükümlülükler, özgürce kurduğumuz ilişkilerden veya içinde bulunduğumuz

toplumsal konumdan, sahip olduğumuz rol ve statülerden kaynaklanan

yükümlülüklerdir. Dolayısıyla herkese değil, sadece belirli kişilere karşı ileri

sürülebilirler. Sözleşme yükümlülüğü, verilen sözün tutulması, aile üyelerine,

dostlara ve komşulara karşı yükümlülükler, özel yükümlülüklerdendir98.

Yukarıda da belirtildiği gibi diğer bir tasnif şekline göreyse iradi

yükümlülükler ve iradi olmayan yükümlülüklerden bahsedilebilir. İradi

yükümlülükler, kişilerin kendi eylemleri ile üstlendikleri, kişisel tercihlerinden doğan

yükümlülüklerdir. Rıza, söz verme, toplumsal nimetlerden istifade etme, iradi

yükümlülüklere örnek gösterilebilir. Buna karşılık iradi olmayan yükümlülükler salt

eşit ve özgür kişiler olmamızdan veya tercih etmediğimiz rol ve statülerden

kaynaklanan yükümlülüklerdir99.

98 Simmons, “The Duty to Obey and Our Natural Moral Duties”, p. 108.
99 Simmons, “The Duty to Obey and Our Natural Moral Duties”, p. 108.
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Ahlâki yükümlülüklerin bu şekilde tasnifinden dört sınıf ahlâki yükümlülük

elde edilebilir: hem genel, hem de iradi olan yükümlülükler; genel olan, fakat iradi

olmayan yükümlülükler; hem özel, hem de iradi olan yükümlülükler; özel olan, fakat

iradi olmayan yükümlülükler. Bu dört sınıf yükümlülük arasında hem genel, hem de

iradi olan yükümlülüklerden bahsetmenin pek bir anlamı yoktur. Zira genel bir

yükümlülük, kişilerin tercihlerine bakılmaksızın bağlayıcıdır. Dolayısıyla aslında üç

sınıf yükümlülükten bahsedilebilir: genel olan, fakat iradi olmayan yükümlülükler;

özel ve iradi olan yükümlülükler; özel olan, fakat iradi olmayan yükümlülükler100.

Hukuka itaat yükümlülüğü kuramlarını da yukarıdaki bu tasniften hareketle

gruplara ayırmak mümkündür. Buna göre itaat yükümlülüğü kuramları başlıca üçe

ayrılabilir 101:

1. Hukuka itaat yükümlülüğünü, bir topluluğun üyesi olmaya dayandıran

kuramlar: Bu kuramlara göre hukuka itaat yükümlülüğü, iradi

olmayan, fakat özel bir yükümlülüktür. Kuramın savunucuları,

Aristoteles ve Hegel gibi felsefe tarihinin önemli isimlerinden

etkilenerek, komüniteryan görüşler ileri sürmüştür. Bu kuramların

günümüzdeki en dikkat çeken örneği Dworkin’in Law’s Empire isimli

kitabında geliştirdiği hukuka itaat yükümlülüğü yaklaşımıdır102.

2. Hukuka itaat yükümlülüğünü karşılıklılığa dayandıran kuramlar: Bu

kuramlara göre itaat yükümlülüğü, özel ve iradi bir yükümlülüktür.

Dolayısıyla bu kuramlara iradeci kuramlar da denilebilir. Rıza kuramı

ve hakkaniyet kuramı, itaat yükümlülüğünü karşılıklılığa ve iradi

tercihlere dayandıran kuramların en önemlileridir103.

100 Simmons, “The Duty to Obey and Our Natural Moral Duties”, p. 108.
101 Simmons, “The Duty to Obey and Our Natural Moral Duties”, pp. 108-109.
102 Simmons, “The Duty to Obey and Our Natural Moral Duties”, pp. 109, 111.
103 Simmons, “The Duty to Obey and Our Natural Moral Duties”, pp. 109, 116.
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3. Hukuka itaat yükümlülüğünü doğal ödevlerimize dayandıran

kuramlar: Bu kuramlara göre itaat yükümlülüğü, genel bir

yükümlülüktür, fakat iradi değildir. Bu kuramlar, hukuka itaat

yükümlülüğünü doğal olduğu varsayılan adalet duygusundan

çıkartırlar. İtaat yükümlülüğünü doğal bir nitelik kabul eden bu

kuramlar ya Kant ve Rawls’un adalet yaklaşımından ya da

faydacılıktan esinlenmiştir104.

Hukuka itaat yükümlülüğü hakkındaki çağdaş tartışmaların büyük bir kısmını

iradeci kuramlara yönelik eleştiriler ve cevapları oluşturur. Dolayısıyla hukuka itaat

yükümlülüğü sorununun daha iyi anlaşılabilmesi için önce iradeci kuramlar e le

alınmalıdır. İşte bu sebeple tezin bu bölümü tamamen iradeci kuramlara ayrılmıştır.

B. İradeci Kuramlar

1. İradeci Kuramların Genel Özellikleri

İradeci kuramlara göre, sadece iradi fiillerimiz sonucunda yükümlülük altına

gireriz. Kendimizi hukuk kurallarıyla bağlamayı kabul ettiğimiz sözleşmeler, siyasal

iktidarın otoritesine razı olduğumuzu ifade eden beyanlar veya toplumsal ve siyasal

yaşamın sağladığı nimetlerden gönüllü istifade etme vb. davranışlar, bu tür iradi

fiillere örnek gösterilebilir.

İradeci kuramlar aynı zamanda bireycidir. Zira yükümlülüğün temelini,

içinde bulunduğumuz kurumsal rol ve statülere değil, bireysel tercihlere

dayandırırlar. Dolayısıyla kişiler ile toplum arasındaki ilişkileri, durağan ve önceden

belirlenmiş nitelikte ilişkiler şeklinde değil, tamamen rastlantısal ve kişisel iradelerin

ürünü kabul ederler105.

104 Simmons, “The Duty to Obey and Our Natural Moral Duties”, pp. 109, 120, 122.
105 A. John Simmons, “Political Obligation”, The Philosophy of Law: An Encyclopedia, Vol. II, Ed.
Christopher Berry Gray, New York & London, Garlan Publishing, Inc., 1999, pp. 653-657, p. 654.
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İradeci kuramların klasik örneği rıza veya toplum sözleşmesi kuramıdır.

Temel ilkeleri Locke tarafından belirlenmiştir. Locke’un rıza kuramına göre siyasal

yükümlülüklerin temelinde bireylerin, siyasal iktidarın otoritesine rıza göstermeleri

yer alır. Bu rıza açık olabileceği gibi, örtülü de olabilir. Rızaya dayanmayan bir

siyasal otorite meşru değildir; tiranlık sayılır. Açık rıza, modern toplumlarda ancak

sınırlı koşullarda ve çok az sayıda kişi için geçerlidir. Dolayısıyla siyasal

yükümlülüğün asıl kaynağı örtülü rıza edimleridir. İkamet, demokratik seçimlerde oy

kullanmak ve vatandaşlığa geçmek örtülü rıza örnekleridir.

Rıza kuramı kişilerin, kendilerine nasıl davranılacağını yine kendilerinin

özgür tercihlerinin belirlemesi gerektiğini kabul etmesiyle oldukça makul ve kabul

edilebilir bir yaklaşım gibi gözükür. Buna karşın gerçek hayatta uygulanabilme

ihtimalinin çok düşük olmasından ötürü ciddi itirazlarla karşılaşmıştır. Açık rıza bir

yana, birçok vatandaşın itaat yükümlülüğü, örtülü rızaya bile dayanmaz. Diğer bir

deyişle kişilerin, mevcut hukuki ve siyasal kararlara açıkça itiraz etmeyip uymayı

tercih etmeleri, rıza gösterdikleri anlamına gelmez. Zira çoğu zaman alternatifleri

yoktur veya göç etme vb. tercihlerin bedeli çok ağırdır.

Rıza kuramının bu zaaflarından ötürü, iradeci kuramlar itaat yükümlülüğünün

temelini başka şekilde açıklama yoluna başvurmuştur. Bazı kuramlar, rızaya dayalı

bir siyasal iktidarın kabul edilebilmesi için ek bir takım koşulların gerçekleştirilmesi

gerektiğine işaret ederken, diğer bazı kuramlar ise katılımcı demokrasinin

imkânlarının daha fazla geliştirilmesinin önemini vurgular. Bazı kuramlar ise rızanın

gerekli olmadığını ileri sürer. Örneğin hakkaniyet kuramı, kişilerin, bir toplumun

üyesi olmakla istifade edeceği nimetlerin karşılığında külfetlere katlanmasının

hakkaniyetin gereği olduğunu söyler. Buna göre, itaat yükümlülüğünün temelinde

rıza bulunması gerekmez106.

Yukarıda da belirtildiği gibi iradeci kuramların en önemlisi rıza kuramıdır.

Dolayısıyla aşağıda öncelikle bu kuram incelenecektir.

106 Simmons, “Political Obligation”, pp. 655-656.
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2. Rıza Kuramı

a. Liberal Sözleşmeci Gelenek ve Rıza Kuramı

Rıza kuramı ile sözleşmeci gelenek ve özellikle bu geleneğin önemli bir

kavramı olan toplum sözleşmesi arasındaki ilişkiye bakmadan önce sözleşmeci

geleneğe, diğer bir deyişle klasik toplum sözleşmesi yaklaşımına dair kısa bir bilgi

vermek gerekir.

Klasik toplum sözleşmesi ifadesi, Ortaçağ’dan itibaren gelişmeye başlayan

bir eğilime işaret eder. Bu eğilimin temelinde 1789 Fransız Devrimi’nin mottoları

sayılan “eşitlik”, “özgürlük” ve “kardeşlik” ilkeleri yer alır. Bu bağlamda ele alınan

özgürlük, sözleşme konusu olabilecek şeylerin, özgürce ve karşılıklı rızaya dayalı

mübadelesine işaret eder. Eşitlik ve kardeşlik terimleriyle anlatılmak istenense söz

konusu rıza beyanlarının sahiplerinin eşit ve insan onuruna uygun muamele

göreceğidir. Bu ise sözleşmeye taraf olanların karşılıklı faydasının gözetilmesi

sonucunu doğurur. Karşılıklı faydanın gözetilmesi, taraflar açısından rasyonel bir

tercih anlamına gelir. Klasik toplum sözleşmesinin fayda ve rasyonellik ilkeleri, aynı

zamanda liberalizmin temelinde yer alan ilkelerdir. Dolayısıyla toplum sözleşmesi

yaklaşımı ile liberalizmi birbirinden ayrı düşünmek pek de mümkün değildir107.

Siyasal yükümlülüğün temeli, liberal siyaset kuramı için her zaman sorun

olmuştur. Liberal düşüncenin bir yandan hukuk ile siyaseti, diğer yandan da hukuk

ile ahlâkı birbirinden ayırma eğilimi, diğer bir deyişle hukuki yükümlülük ile ahlâki

yükümlülük arasında fark görmesi, hukuka itaat yükümlülüğüne ahlâki bir temel

bulmayı bir hayli zorlaştırmaktadır. Dolayısıyla liberal kuramcılar siyasal

yükümlülük sorununu, hukuk ile ahlâkı birbirinden ayırmak suretiyle çözme yoluna

gitmiştir108.

107 Yasemin Işıktaç, Hukukun Kaynağı Olarak Sözleşme, İstanbul, Filiz Kitabevi, 2007, s. 98-99.
108 Jules Steinberg, Locke, Rousseau, and The Idea of Consent, Westport, Connecticut, Greenwood
Press, 1978, p. 3.
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Liberal kuramcıların çoğuna göre hukuki yükümlülük, hukukun gereğini

yerine getirme yükümlülüğüdür. Burada hukukilik, yani hukuka uygunluk kavramı

söz konusudur. Bu da insanın dışa yönelik davranışlarının düzenlenmesi demektir.

Buna karşılık ahlâka uygunluk, dışa yönelik davranışlardan ziyade saiklerle ilgilidir.

Ahlâka uygun davranış, ahlâki ödev duygusuyla hareket etmektir109.

Liberal kuramcılar, hukuki yükümlülüğü zorlayıcılık ile birarada düşünür.

Dolayısıyla hukuka itaat, ahlâki niyetler veya saiklerle pek uyuşmaz. Hukuki

yükümlülük ile ahlâki yükümlülüğün birbirinden ayrılması, hukukun işte bu

zorlayıcılık karakterine dayanır. Zira salt korku saikiyle hareket etmek, hakiki bir

ahlâki eylem değildir110.

Yasaların, bireyin hukuka itaat ederken ne tür saiklerle hareket ettiğini

dikkate alması mümkün değildir. Zira kişinin iradesi özerktir ve dış baskılardan

azadedir. Bu, hukuka itaatin ahlâki bir temeli olduğunu ileri sürmeyi zorlaştırır. Zira

hukuk açısından her zaman bir dış baskı söz konusudur. Hukuk, bireyleri, kendi

kişisel saiklerini geri plana atarak hareket etmeye zorlar. Bireyler hukuk karşısında

müeyyide tehdidi ile karşı karşıyadır. Sonuçta hukuki yükümlülük ile ahlâki

yükümlülüğün birbirinden ayrılması, liberal düşünce açısından, bireyin hukuka itaat

yükümlülüğüne ahlâki bir temel bulmayı oldukça zorlaştırmaktadır111.

Hukuki yükümlülük ile ahlâki yükümlülük arasındaki uyuşmazlığı gidermek

için liberal kuramcılar, “hukuka itaat etmeye razı olmuş bireyler” düşüncesine

başvurur. Rıza, hukuka itaati ahlâkileştirir. Rıza göstermek suretiyle birey, hukuka

itaat etmesi için gerekli ahlâki gerekçeyi kendi özgür iradesiyle belirlemiş olur.

Hukuka itaat etmekle, aynı zamanda ahlâka uygun hareket etmiş, itaat eyleminin

ahlâki sayılabilmesi için gerekli iradilik unsurunu da yerine getirmiştir. Sonuç olarak

siyasal yükümlülüğü rıza ile açıklama çabasının, bireylerin hukuki yükümlülüklerini

109 Ibid.
110 Ibid.
111 Ibid., pp. 3-4.
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gerçekleştirmesinin hakiki bir ahlâki yükümlülük haline nasıl gelebileceğini

göstermek için liberal kuramcıların başvurdukları bir yol olduğu söylenebilir112.

Hukuka itaate rıza göstermek suretiyle bireyler, kendi iradeleri doğrultusunda

hareket etmiş olurlar. Diğer bir deyişle hukuka itaate razı olmak, bireyin özgür

iradesine dayanarak hukuka itaat edebilmesini mümkün kılar. Yani rıza kuramı,

hukuka itaatin ahlâki temelini sağlamakta, hukuk ile ahlâk arasındaki klasik liberal

ayrımı ortadan kaldırmaktadır113.

Siyasal yükümlülüğün yönetilenlerin rızasına dayanması gerektiği düşüncesi,

Batı liberal siyaset düşüncesinin en önemli kabullerinden biridir. Hukuka karşı

ödevlerimizin, açık veya örtülü bireysel tercihlerimiz ile belirlendiği iddiası Hobbes,

Locke, Rousseau ve Kant gibi klasik toplum sözleşmesi filozoflarında sık sık

karşımıza çıkar114. Söz verme, sözleşme, yemin etme vb. edimler hep bu kategoriye

girer. Bu tür edimlerin özünde yer alan rıza, aynı zamanda kişileri eyleme sevk eder.

Yani bu tür edimler hak ve ödevleri, yetki ve sorumlulukları belirleme ve değiştirme

amacı taşır115.

Siyasal yükümlülüğü açıklamayı amaçlayan klasik toplum sözleşmesi

yaklaşımı, aslında toplum sözleşmesi kavramı ile rıza ilkesinden oluşan bileşik bir

kuramdır. Diğer bir deyişle rıza kuramı ile toplum sözleşmesi yaklaşımı, temelde

aynı ilkelere dayanır116.

Toplum sözleşmesi yaklaşımı ile rıza kuramı aynı ilkelere dayansa da hukuka

itaat yükümlülüğü sorununun daha iyi anlaşılabilmesi için, ikisini birbirinden

ayırmak ve aralarındaki ilişkiyi daha iyi tespit etmek gerekir.

112 Ibid., p. 4.
113 Ibid.
114 Bu düşünürlerin genel toplum sözleşmesi yaklaşımları için bkz. Işıktaç, op. cit., s. 246-256.
115 Green, "Law and Obligation", p. 525.
116 Edward A. Harris, “From Social Contract to Hypothetical Agreement: Consent and the Obligation
to Obey the Law”, Columbia Law Review, Vol. 92, 1992, pp. 651-683, p. 656.



70

Liberal düşüncenin tarihinde, vatandaşların hukuka itaat yükümlülüğünü

açıklayan yaklaşımlar arasında en çok kabul göreni toplum sözleşmesidir. Klasik

toplum sözleşmesi yaklaşımına göre kişi, hukuka itaat etmekle yükümlüdür. Zira

mevcut siyasal iktidara onay vermiştir. Bu onay, siyasal iktidarın kararlarına uymayı

da içerir117.

Toplum sözleşmesi terimi, de jure otorite ve siyasal yükümlülük kavramlarını

açıklamayı amaçlayan bir yaklaşıma işaret eder. Buna göre otorite, “doğal durum”

adı verilen koşullarda, akıl sahibi insanlar tarafından kabul edilir. Sözleşmecilik,

otoritenin, akıl sahibi kişiler tarafından birlikte hareket etmekten doğan sorunları

çözebilmek ve böylece ortak faydayı sağlamak amacıyla kabul edildiğini ileri sürer.

Rıza kuramıysa daha geniş içeriğe sahiptir ve hem siyasal yükümlülüğün, hem de de

jure otoritenin118 kaynağının rıza olduğunu söyler. Bu anlamda rızanın ortaya çıktığı

bağlam, kişilerin belirli bir takım toplumsal ve siyasal düzenlemelere veya kurumlara

rıza gösterdiklerini gösteren eylemlerin gerçekleştirildiği bağlamdır. Toplum

sözleşmesi yaklaşımı, rıza kavramına doğal durumdaki bireylerin davranışlarını

tanımlamak için başvurur. Bireyler, doğal durumdayken, toplumsal, siyasal ve

hukuki birliktelikler oluşturmak için rıza gösterecekleri bir ortamda biraraya

gelirler119.

De jure otoriteyi ve dolayısıyla siyasal yükümlülüğü açıklamaya çalışan

aslında birbirinden çok farklı toplum sözleşmesi yaklaşımı vardır. Fakat hepsinin

kabul ettiği bir ilke vardır ki o da bireylerin doğal halden medeni hale aralarında

yaptıkları bir sözleşme ile geçtikleridir120.

117 Kent Greenawalt, Conflicts of Law and Morality, New York, Oxford, Oxford University Press,
1989, p. 62.
118 De facto iktidar, yönetme hakkı iddiasında bulunan ve bu hakkı gerçekleştirmeyi başarabilen
iktidardır. Bu iktidar, sahip olduğunu iddia ettiği yönetme hakkının meşruluğunu, dolayısıyla
kendisine karşı itaat yükümlülüğü olduğunu ispatlayabilirse artık de jure otorite haline gelir, Harris,
op. cit. p. 656, dipnot 24.
119 Işıktaç, op. cit., s. 241-242, 245-246; Harris, op. cit., pp. 655-656, dipnot 21.
120 Harris, op. cit., p. 656.
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Toplum sözleşmesi kuramlarının hepsinin paylaştığı merkezi ilkeler ve

varsayımların başında yukarıda da belirtildiği gibi eşitlik, bireycilik ve özerklik gelir.

Her insan tekinin, eşit ve özerk olması demek, hiçbir kimsenin hiçbir kimse üzerinde

doğal bir otoritesinin olmaması demektir. Toplum sözleşmesi kuramı, ahlâki ve

siyasal yükümlülükleri açıklamak için akli iradecilik ilkesine başvurur. Bu kurama

göre özerk bireylerin, iradi olarak doğal özgürlüklerini devlete devretmesi ve böylece

ahlâki ve siyasal bir takım yükümlülükler üstlenmesi ise ancak rıza ilkesi ile

açıklanabilir121.

Klasik toplum sözleşmesi yaklaşımının cevabını aradığı soru, bir siyasal

yönetimin, özgür vatandaşlar üzerinde sahip olduğu zor kullanma yetkisinin nasıl

meşrulaştırılacağıdır. Buna göre siyasal iktidarın zor kullanma yetkisi, yönetilenlerin

rızasına dayalıdır. Kişiler siyasal iktidarın kararlarına uymayı kabul eder, zira bir

siyasal iktidarın yokluğu varlığından çok daha kötüdür. Siyasal iktidara onay verme,

kendisine devredilen yönetme yetkisi dahilinde gerçekleştirdiği eylemleri kabul

etmeyi kapsar. Her ne kadar kişilerin onayı, siyasal iktidarın yaptığı herşeyi kabul

etmeyi gerektirmese de itaat yükümlülüğünü doğurur. Dolayısıyla toplum sözleşmesi

kuramının temelinde şu kabul yer alır: Vatandaşların devlet veya diğer vatandaşlar

karşısındaki konumu, tıpkı herhangi bir konuda söz veren kişinin konumu gibidir;

kişi, verdiği söz ile hukuka itaat edeceğini kabul etmiştir. Bu yaklaşım, kişinin itaat

yükümlülüğünün temeline, hukuka uygun eylemlerde bulunmayı özgür bir karar ile

kabul etmeyi koyar. Buna göre, nasıl davranması gerektiği konusundaki sınırı kişinin

kendisi belirlemektedir122.

Klasik toplum sözleşmecilerinin iki amacı vardır: Bir yandan siyasal ve

toplumsal alanda kalıcı ve adil düzenlemeler yapabilmenin aracı olarak sözleşme

ilkesini kabul ederler; diğer yandan de jure otorite ve siyasal yükümlülüğü açıklamak

için rıza ilkesini kullanırlar. Her ne kadar bu iki amaç ve dolayısıyla iki ilke

121 Ibid., s. 657.
122 Greenawalt, op. cit., p. 63.
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birbiriyle ilişkili de olsa aslında tıpkı toplum sözleşmesi kuramı ile rıza kuramının

birbirinden bağımsız olması gibi birbirinden bağımsızdır123.

Son yıllarda liberal siyaset felsefesi, toplum sözleşmesi kavramını

kullanmaya devam etmiştir. Fakat açık ve örtülü rıza terimleri yerine varsayımsal

sözleşme kavramını kullanılmaya başlanmıştır. Bu değişim toplumsal rıza kuramını,

toplum sözleşmesi kuramından iyice ayırmıştır. Bunun sonucunda toplum sözleşmesi

kuramı, daha çok sosyal adalet üzerine odaklanmıştır. Bu noktada, Rawls’un orijinal

durum kavramını açıklarken kullandığı varsayımsal sözleşme terimi ayrı bir öneme

sahiptir. Fakat bu kavram, siyasal yükümlülük sorununun çağdaş siyaset felsefesinde

ikincil bir konuma geçmesine yol açmıştır124.

Rıza ilkesi, bireyin, doğal özgürlüğünden vazgeçip devlet otoritesine tabi

olmayı kabul ettiğini gösteren bir edimde bulunmasını gerektirir. Söz konusu edimin

rıza anlamına geldiğinin ölçütü iradi, bilişsel ve biçimsel olmasıdır. Edimin, rıza

niyeti taşıyan akıl sahibi ve bilinçli bir birey tarafından bile isteye gerçekleştirilmesi

gerekir. Keza bu edim, açıkça rıza anlamına geldiğinin kabul edilebileceği veya en

azından böyle bir çıkarımın yapılabileceği biçimde olmalıdır. Ayrıca kamuya açık

uygun bir ortam ve zamanda gerçekleştirilmelidir. Bu genel ölçütlere göre, bilinçli

bir bireyin kamuya açık bir ortamda herhangi bir konuda bile isteye söz vermesi, açık

bir rıza anlamı taşır. Bu rıza ile bireyin, siyasal yükümlülük altına girdiği

söylenebilir125.

Toplum sözleşmesi Hobbes ve Rousseau örneklerindeki gibi mutlaka liberal

gelenekle uyuşmayabilir. Günümüzde, özellikle Anglo-Sakson ülkelerinde kabul

edildiği şekliyle liberalizme temel teşkil eden toplum sözleşmesi yaklaşımıysa

Locke’unkidir.

123 Harris, op. cit., p. 655.
124 Ibid., p. 658.
125 Ibid.
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Locke’a göre siyasal iktidarın otoritesi sınırlıdır; varlık amacına aykırı

olamaz, yani vatandaşların istekleri doğrultusunda hareket etmelidir. Kayıtsız şartsız,

mutlak bir yükümlülükten bahsedilemez. İtaat yükümlülüğün geçerliliği, demokratik

süreçlerin devamlılığına ve siyasal iktidarın yetkilerini aşmamasına bağlıdır. Bir

başka deyişle toplum sözleşmesi, insanın özgürlüğü ve ahlâki özerkliği üzerine vurgu

yapan liberal insan doğası düşüncesinin bir ifadesidir126. Buna göre insanlar,

doğuştan eşit özgürlüğe sahiptir. Bu özgürlük, kişinin iradesi dışında

sınırlandırılamaz. Diğer bir deyişle bir kişinin özgürlüğü, bir başkası tarafından

ancak kendi isteği doğrultusunda sınırlandırılabilir. Yani, özgürlüğümün

sınırlandırılması, yine benim özgürlüğümün bir ifadesi şeklinde gerçekleşirse

meşrudur. Dolayısıyla toplum sözleşmesi yaklaşımı da tercihte bulunabilme, hayatını

denetleyebilme gücünün, yani özgürlüğün ifadesidir. Her ne kadar sözleşme

yaklaşımlarının hemen hepsi, kişilerin rızai fiillerinin bir sınırı olması gerektiğini

kabul etse de bu sınır özgürlüğün sınırlandırılmasına değil, tanımlanmasına

yöneliktir127.

b. Hukuka İtaat Yükümlülüğünü Temelendirme Girişimi

Olarak Rıza Kuramı

En azından Locke’dan beri, gündelik olsun felsefi olsun hukuka itaat

yükümlülüğüne dair her türlü fikri tartışmada, rıza kuramı hakim konumda olmuştur.

Rıza kuramının temelinde, hiç kimsenin, kendi rızası ile otoritesini kabul etmediği

bir siyasal iktidarın buyruklarına uyma yükümlülüğünün olamayacağı düşüncesi yer

alır128.

126 Greenawalt, op. cit., pp. 63-64. Locke’un siyasal iktidarın kaynağı, sınırı ve meşruiyeti hakkındaki
görüşleri için ayrıca bkz. M. Tevfik Özcan, “John Locke’da Delvet ve Hukuk” (Yayınlanmamış
Yüksek Lisans Tezi), İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Bölümü,
İstanbul, 1984, s. 83-89, 99-100.
127 Nancy J. Hirschmann, “Freedom, Recognition, and Obligation: A Feminist Approach to Political
Theory”, The Duty To Obey The Law, Ed. William A. Edmundson, Lanham, Boulder, New York,
Oxford, Rowman & Littlefield Publishers, Inc., 1999, pp. 243-269, p. 243.
128 Simmons, Moral Principles and Political Obligations, p. 57.
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Rıza kuramına göre bir devletin vatandaşlarının siyasal yükümlülükleri,

üzerinde düşünüp karar vererek gerçekleştirdikleri iradi eylemlerden doğar. Bu

anlamda siyasal yükümlülüğü söz verme, sözleşme veya açık ve gizli rıza gibi

kavramlara dayandıran her kuram bu gelenek içerisinde yer alır129.

Klasik rıza kuramında, siyasal yükümlülük ile siyasal otorite kavramları

birarada düşünülür. Yani, siyasal yükümlülüklerin varlığını kabul etmek, meşru bir

siyasal otoritenin varlığını da kabul etmeyi, meşru bir siyasal otoritenin varlığını

kabul etmek de siyasal yükümlülüklerin varlığını kabul etmeyi gerektirir130.

Rıza kuramının ilk örneğini Locke’un Two Treatises of Government (1689)

[Hükümet Üzerine İki Deneme] isimli eserinde görürüz. Locke bu eserinde, rıza

anlamına gelecek üç eylem tipinden bahseder: verilen sözler, yazılı sözleşmeler ve

başkasına yetki veren eylemler. Bu üç eylem tipinden sadece üçüncüsü, rıza

kuramının temelinde yer alan ‘rıza’ kavramına uygundur. Fakat bu üç eylem tipinin

ortak niteliği, üzerinde düşünülerek gerçekleştirilmiş iradi eylemler olmaları ve

başkalarının hak ve yükümlülüklerinde bir takım değişiklikler yapma amacı

taşımalarıdır. Bunların dışında, rıza kavramının, bir de gündelik dilde kullandığımız

başka bir anlamı daha vardır. Örneğin, bir hafta sonra konferans vermeye razı

olduğunu söyleyen kişi, aynı zamanda söz vermiş ve kabul etmiş sayılır. Fakat

buradaki rıza, itaat yükümlülüğünü açıklamak için elverişli değildir131.

Rıza kuramının temel kabullerini şu şekilde özetleyebiliriz132:

- İnsan doğuştan özgürdür.

129 Simmons, Moral Principles and Political Obligations, pp. 57-58.
130 Simmons, Moral Principles and Political Obligations, p. 58.
131 A. John Simmons, “Tacit Consent and Political Obligation”, Philosophy and Public Affairs, Vol.
5, No. 3, 1976, pp. 274-291, pp. 274-275.
132 Simmons, Moral Principles and Political Obligations, pp. 61-69.
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- İnsanın, doğal özgürlüğünden vazgeçip kendini bir takım

yükümlülüklerle bağlayabilmesi için kendi isteğinin olduğunu açıkça

belli etmesi gerekir.

- Rıza, kişileri devletin zararlarından korur.

- Devlet, vatandaşlarının çıkarlarına hizmet eden bir araçtır.

Rıza kuramının temel kabulleri dikkate alındığında, şu inancımıza dayandığı

görülür: Kişinin kendi hayatının nasıl olacağı, mümkün mertebe kendi kararları ve

eylemleri ile belirlenmelidir. Bir siyasal toplumda doğmak bizim kendi eylemimiz

neticesi olmadığı gibi, kendi kararımız neticesi de değildir. Bu sebeple, bir toplumda

doğmuş olmak, kendi başına, o toplumun siyasal iktidarının kararlarına razı olmak

zorunluluğunu doğurmamalı, dolayısıyla özgürlüğümüzü sınırlandırmamalıdır.

Buradan hareketle rıza kuramının siyasal yükümlülüğe dair yaklaşımı şöyle ifade

edilebilir: Bir kişinin, siyasal iktidarın kurallarına uymakla yükümlü olabilmesi için,

söz konusu siyasal iktidarı kabul ettiğini açık bir irade beyanı ile belirtmesi

gerekir133.

Rıza kuramının hukuka itaat yükümlülüğü konusundaki yaklaşımını daha iyi

anlayabilmek için rıza kavramını biraz daha yakından incelemek gerekir.

(1) Rıza Kavramı

Rıza edimi, muhatabının belirli şekilde davranması veya davranmaktan

kaçınması gerektiğini ifade eden bir taleptir. Fakat bu yeterli değild ir. Zira kişi,

başkasının belirli bir eylemi gerçekleştirmesini istese ve bu başkası da söz konusu

isteği yerine getirse bile bu istek, üçüncü kişiler tarafından rıza olarak

nitelendirilmeyebilir. Dolayısıyla rızanın varlığının kabul edilebilmesi için, bir

kişinin belirli tarzda eylemde bulunabilme hakkının bulunması, diğer bir kişinin (rıza

133 Simmons, Moral Principles and Political Obligations, p. 69.
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gösteren), o tarzda eylemde bulunması gerektiği yönünde bir istek bildirmesi

gerekir134.

Kişinin bir eylemde bulunma hakkı, kendi isteğinden veya

gerçekleştirildiğinde başkasını memnun eder düşüncesinden doğmuyor da

başkasının, söz konusu kişinin o şekilde eylemde bulunması isteğinden doğuyorsa

eylemde bulunan kişi, başkasının adına hareket ediyor demektir. Kişi, başkasının

yararına eylemde bulunsa bile şayet o başkası, bu yönde bir istek beyan etmemişse

kendi adına hareket etmiş sayılır. Kişinin başkası adına hareket ettiğinin kabul

edilebilmesi için, somut eylemi üzerindeki hakkının başkasının rızasına dayanması

gerekir135.

Kişinin bir eylemde bulunup bulunmayacağı, başkalarının, eylemin

gerçekleşmesini isteyip istememesine bağlı ise bu kişinin, kendi adına değil de

başkaları adına hareket ettiği düşünülür. Fakat aslında başkaları bu eylemin

gerçekleşmesini istemediğinde veya gerçekleşmemesini istediğinde, kişi, eylemi

gerçekleştirmeyecek olsaydı bile tek başına bu, başkalarının rıza gösterdiği anlamına

gelmezdi. Kişinin eylemde bulunup bulunmayacağının, başkalarının, bu kişinin kendi

tercihine göre hareket etmemesini istememesine bağlı olduğu şeklinde bir rıza

tanımı, tuhaf sonuçlara yol açar. Örneğin bir despot da bu tanıma göre, rızaya dayalı

yönetir. Zira yönetilenler, despotun farklı bir şekilde hareket etmesini isteyemeyecek

kadar cahil olabilir ve dolayısıyla iktidarın temelinde yönetilenlerin bu cehaleti

vardır denilebilir136.

Keza yine bir kişinin eylemlerinin sonuçlarının benimsenmesi, eylemlerin

kendilerinin rızaya dayalı olduğu anlamına gelmez. Genellikle, yönetenlerin

kararları, yönetilenlerin isteklerine uygunsa veya bu kararların uygulanmasının

sonuçları benimseniyorsa yönetilenlerin rızalarının olduğu kabul edilir. Bu doğruysa

134 J. P. Plamenatz, Consent, Freedom and Political Obligation, 2nd. Ed. London, Oxford, New
York, Oxford University Press, 1968, pp. 3-4.
135 Ibid., p. 4.
136 Ibid., p. 5.
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Tanrı’nın da evreni, kendisine iman edenlerin rızasına dayanarak yönettiği

söylenebilir. Zira kişi, ancak Tanrı iradesinin sonuçlarını kabul ediyorsa mümin

sayılır. Fakat asıl önemli olan ateistlerin durumudur. Bir ateist, kaynağının farklı

olduğuna inansa bile şayet Tanrı iradesinin sonuçlarını kabul ediyorsa rıza göstermiş

sayılacaktır. Dolayısıyla bir kişinin eylemlerine rıza göstermek ile eylemlerinin

sonuçlarına rıza göstermek arasında fark vardır137.

Rıza ile karıştırılabilecek bir başka durum da şudur: Kişi, başkasının da

istediğini düşünerek bir eylemde bulunuyorsa bu, eylemin rızaya dayalı olduğu

anlamına gelmez. Örneğin bir çocuk, babasından hediye almak istediğinde babası,

çocuğunun ne istediğini bilerek hediyeyi verse hediyenin verilmesini, rızaya dayalı

bir eylem kabul etmek pek de makul değildir. Keza çoğu zaman vatandaşlarının

beklentisine uygun hareket etmesi, Kraliçe Elizabeth’in eylemlerinin vatandaşların

rızasına dayalı olduğunu göstermez138.

Herhangi bir eylem veya eylemsizlik ancak şu koşulda bir rıza beyanı kabul

edilebilir: Bu beyan, muhatabının söz konusu eylemi gerçekleştirme hakkı ortaya

çıkmadan önce var olmalıdır ve beyan sahibi, muhatabının bu eylemi

gerçekleştirmesine izin verme niyeti taşımalıdır. Dolayısıyla kişinin belirli bir

eylemin gerçekleştirilmesini istediğini beyan etmesi tek başına, karşı tarafa eylemi

gerçekleştirme izni verdiğinin kabul edilmesi için yeterli değildir. Hatta kişinin, söz

konusu izni verme hakkı olup olmaması da önemli değildir. Örneğin II. Henry’nin St.

Thomas à Becket’e ölüm cezası verme hakkı olabilir, fakat şövalyeleri II. Henry’nin

iznini almaksızın Becket’i öldürdüğünde, krallarının bir keresinde bu rahipten

kurtulmak istediğini beyan ettiğini dikkate alarak hareket etmiş olsalar bile yine de

kralın rızasına dayanarak hareket ettikleri söylenemez139.

137 Ibid., pp. 5-6.
138 Ibid., p. 6.
139 Ibid., pp. 8-9.
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Rıza oluşturan irade beyanı, gerçek bir izin verme olmalıdır. Belirli bir

eylemi gerçekleştirme hakkı olduğuna dair muhatabını bilgilendirme niyeti

taşımalıdır. Bu niyeti taşıdığı sürece ifade biçimi o kadar da önemli değildir. Sözlü

olabileceği gibi yazılı da olabilir; baş sallama, el sıkma veya karşılıklı bilinen

herhangi bir eylem ile de gerçekleştirilebilir. Hatta sessiz kalma şeklinde de ortaya

çıkabilir. Fakat bu sessizlik, izin verme niyeti taşımalıdır ki bu da zaten örtülü

rızadır140.

Rıza herhangi bir şeye değil, sadece bir başkasının eylemine yöneliktir. Rıza

göstermek, karşıdaki kişiye belirli şekilde eylemde bulunma hakkı vermekten başka

bir şey değildir. Örneğin bir grup insan, çoğunluğun oyu ile belirli bir eylem

kuralının yasa olmasına karar verdiğinde, rızaları eylem kuralının kendisine değil de

yetkililer tarafından uygulanmasına yöneliktir. İnsanların eylemlerinin nasıl

denetleneceğini gösteren bir eylem kuralının kendisi, rıza gösterilecek bir şey

değildir. Rıza gösterilecek olan, yetkililere kuralı uygulama otoritesi vermektir ki bu,

yasama faaliyetinin özüdür. Rıza göstermek aslında izin vermektir. Kişinin eylemde

bulunma hakkı, bir izin verme edimine dayanmıyorsa rızaya dayalı bir eylemden söz

edilemez141.

İzin, ancak bir kişiden diğerine yönelik olabilir. Zaman zaman insanlar, “şunu

yapmayı onaylıyorum / yapmaya razıyım” derler. Fakat buradaki rıza, itaat

yükümlülüğü sorunu ile ilgili değildir. Zira kişinin rızası başkasının değil, kendisinin

eylemine yöneliktir. Buna karşılık bir babanın kızının evlenmesine onay vermesi /

rıza göstermesi, gerçek anlamda bir rızadır. İlk örnekte sadece kendi kendine bir söz

verme var iken, ikincisinde bir kişi, karşısındakinin belirli şekilde eylemde

bulunmasına izin vermektedir. Diğer bir deyişle ilk örnekte kişi, kendi kendisini

yükümlülük altına sokarken, ikincisinde karşısındakine hak kazandırmaktadır.

Kendisine belirli bir eylemi gerçekleştirebilme hakkı verilen, bu hak olmasa o eylemi

140 Ibid., p. 9.
141 Ibid., pp. 9-10.
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gerçekleştiremez. Şayet kız, zaten evlenme hakkına sahipse yani reşitse babasının

onayı, artık rıza sayılmaz142.

Yukarıda söylenenlerden hareketle rıza ile söz verme arasında da fark olduğu

sonucuna varılabilir. Öncelikle rıza, muhakkak bir başkasının eylemlerine yöneliktir.

Diğer bir deyişle muhatabının herhangi bir şekilde hareket etmesine rıza gösterilir.

Buna karşılık söz verme, ancak çok istisnai koşullarda karşıdaki kişinin eylemlerine

yöneliktir; aksine kişinin kendi eylemleri ile ilgilidir. İkinci olarak söz vermenin asıl

amacı, sahibine bir takım yükümlülükler getirmesidir; karşıdaki için haklar

doğurması tali öneme sahiptir. Buna karşılık rızada esas, karşıdaki kişi için hak

doğurmadır; rıza gösterenin yükümlülük altına girmesi daha az önemlidir143.

Söz verme, rızadan farklı olarak her zaman yükümlülük altına girme ve hak

doğurma amacıyla gerçekleştirilir. Buna karşılık başka amaçlara yönelik eylemlerin

rıza oluşturabilmesi için, hak doğurduğuna veya ödev yüklediğine dair bir inanç ile

gerçekleştirilmesi ve eylemin sonucunun da bu inançtan kaynaklanması gerekir144.

Yükümlülüğün, yükümlülük altına giren kişinin bu yöndeki inancına bağlı

ortaya çıktığı görüşünün temelinde, bazı koşullarda kişilerin ancak bu şekilde

yükümlülüklerini kontrol edebileceği düşüncesi yer alır. Bu koşullar, rıza edimlerinin

geçerliliğini belirler. Rıza, özgür ve bilgiye dayalı olmalıdır. Ayrıca bireylerin

ahlâken gerçekleştirmesi mümkün edimlerine dayanmalıdır. Eğer kişi, zarar görme

korkusu sebebiyle söz veriyorsa bu söz, kendisini bağlamaz145.

Yukarıda anlatılanlardan da anlaşılacağı üzere, rıza ifade eden eylemlerimiz

aracılığıyla karşımızdakine, belirli bir düşünceyle ve belirli bir tarzda hareket

edeceğimizi bildiririz. Dostları, iş arkadaşları veya aile yakınları olarak bize

142 Ibid., p. 10.
143 Simmons, “Tacit Consent and Political Obligation”, p. 276.
144 Green, “Law, Legitimacy, and Consent”, p. 809.
145 Green, “Law, Legitimacy, and Consent”, pp. 809-810.
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güvenebileceklerini, bizimle ilgili bir takım beklentilere girebileceklerini, kendi

hayat planlarını bize göre belirleyebileceklerini garanti ederiz. Karşımızdaki kişiler,

böylece bize karşı ileri sürebileceği bazı haklara sahip olur ve bu haklar, bizim

yükümlülüklerimizi belirler. Dolayısıyla rıza beyanları, bizim dışımızdaki kişilerde

haklı beklentiler oluşturmaya yönelik taahhütte bulunma faaliyetidir. Bu sebeple

daima kendi eylemlerimiz ile tanımlanır ve başkaları lehine feragat oluştururlar.

Geçmişte gerçekleştirdiğim eylemler aracılığıyla gelecekte başka bazı eylemler

gerçekleştirmeyi taahhüt eder, böylece kendimi bağlarım. Karşımdaki kişiler ise

benden bu taahhüdümü yerine getirmeyi isteme hakkına sahiptir. Bir kişinin

yükümlülüklerinin neler olduğu ilkece, karşısındaki kişilere sorulmak suretiyle tespit

edilebilir146.

(2) Rıza Türleri ve Hukuka İtaat Yükümlülüğü

Rıza kuramının temel dayanağını oluşturan rıza ediminin geçerliliği, hukuka

itaat yükümlülüğü açısından şöyle izah edilebilir: Kişinin mevcut siyasal otoriteye

rıza gösterdiği sonucuna varılabilmesi için, bir takım haklarını kullanmaktan

vazgeçtiği ve siyasal otoritenin koyduğu kurallara uymayı kabul ettiğine dair bir

irade beyanında bulunması gerekir. Bu beyanın geçerliliği, bir takım koşulları yerine

getirmesine bağlıdır147. Bir irade beyanının rıza niteliğini taşıyabilmesi için iki temel

unsurdan oluşması gerekir: niyet ve irade. Kişi, öncelikle rıza gösterme niyeti ile

hareket etmelidir. Kişinin irade beyanı, bu yöndeki bir niyeti de barındırmalıdır. Kişi,

rızasında samimi olmayabilir, ama eylemini rıza gösterme niyetiyle

gerçekleştirmelidir. İkinci olarak kişi bile isteye, kendi şahsi iradesi ile hareket

etmelidir. Hile, zorlama vb. koşullar altında gösterilen rıza, hakiki bir rıza beyanı

değildir148.

146 Michael Walzer, Obligations, Essays on Disobedience, War and Citizenship, Cambridge,
Massachusetts, Harvard University Press, 1970, pp. xi-xii; Simmons, op. cit., p. 77.
147 Harris, op. cit., p. 658.
148 Simmons, “Tacit Consent and Political Obligation”, pp. 276-277; Greenawalt, op. cit., p. 64.
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Bir irade beyanını rıza niteliğini taşıdığına, yani rızanın varlığına hükmetmek

için gerekli koşulları şu şekilde de sıralayabiliriz:

- Kişinin irade beyanı, karşıdaki kişinin ahlâki statüsünde değişikliğe

yol açacağı inancı ile gerçekleştirilmelidir.

- İrade beyanı, salt böyle bir inanç ile gerçekleştirildiği için amaçlanan

değişikliğe yol açmalıdır.

- İrade beyanı, üçüncü kişiler için de aynı anlamı taşımalıdır.

İlk özellik rızanın hak ve ödevlerde, yetki ve sorumluluklarda değişikliğe yol

açacak nitelikte olduğu anlamına gelir. İkinci özellik rızanın, kişinin kendisine dönük

özelliğine işaret eder. Nihayet üçüncüsü özellikse rızayı, kamuya mâl eder149.

Her ne kadar bir irade beyanının rıza niteliği taşıyıp taşımadığı bu

özelliklerden hareketle tespit edilebilirse de bu, her zaman göründüğü kadar kolay

değildir. Özellikle irade beyanının rıza niteliği taşıyıp taşımadığı açıkça belli değilse

rızanın varlığından bahsetmek daha da zorlaşır. İşte bu sebeple rıza kuramcıları, rıza

niteliğine sahip irade beyanları arasında bir ayrıma gitmek zorunda kalmıştır. Bu

açıdan rıza edimleri, açık rıza ve örtülü rıza olmak üzere ikiye ayrılır.

Açık rıza ve örtülü rıza ayrımı, belirgin bir şekilde ilk kez Hobbes’da görülür:

“Aleni sözleşme işaretleri. Vaat. Sözleşme işaretleri ya aleni ya da zımni

niteliktedir. Ne anlama geldikleri bilinerek söylenmiş sözler aleni işaretlerdir: ve

böyle sözler ya şimdiki ya geçmiş zamandadır; veriyorum, bağışlıyorum, verdim,

bağışladım, bunun senin olmasını istiyorum: veya gelecek zamandadır; vereceğim,

bağışlayacağım gibi: gelecek zamanla ilgili bu sözlere VAAT denilir.

149 Green, “Law, Legitimacy, and Consent”, pp. 807-809; Joseph Raz, “Authority and Consent”,
Virginia Law Review, Vol. 67, 1981, pp. 103-131, p. 120.
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Zımni sözleşme işaretleri. Zımni işaretler, bazen sözlerin; bazen sükûtun; bazen

hareketlerin; bazen de bir şeyi yapmaktan imtina etmenin sonucudur: ve bir

sözleşmenin zımni bir işareti, genellikle, sözleşmeye taraf olan kişinin iradesini

yeterli bir biçimde gösteren herhangi bir şeydir.”150

Açık rıza, kişinin doğal bir takım haklarından vazgeçip, siyasal otoriteye

boyun eğmeyi kabul ettiğini gösteren bir irade beyanıdır. Kişi, bu irade beyanı ile

içinde yaşadığı toplumun hukuk kurallarına uyma ve karşılığında kişiliğini ve

mülkiyetini koruma altına alma konusunda toplumun diğer üyeleri ile gerçek bir

anlaşma yapmış olur.

Keza John Locke’a göre de mevcut siyasal iktidara gerçek bir anlaşmayla ve

açıkça razı olduğunu beyan eden kişi,

“[…] [S]ürekli ve kaçınılmaz bir biçimde yükümlülük altına girmiştir; bu kişi,

herhangi bir felaket yüzünden uyruğu olduğu devlet çökmez veya herhangi bir

toplumsal olay üyelikten çıkmasına sebebiyet vermez ise yeniden doğal halin

özgürlüğüne geri dönemez”151

Açık rıza, hukuka itaat yükümlülüğünü açıklamada pek de elverişli sayılmaz.

Zira gerçek hayatta hukuka ve siyasal otoriteye itaat eden kişilerin sadece az bir

kısmı, bu şekilde bir irade beyanında bulunur. Örneğin vatandaşlığa kabul sırasında

veya belirli bir resmi göreve gelirken kişilerin gerçek anlamda bir açık rıza

beyanında bulunduğu söylenebilir. Fakat hukuka itaat yükümlülüğüne ve meşru

siyasal otoriteye dair genel bir açıklama şekli, açık rızaya dayanamaz152.

Bu durumda rıza kuramının tercih edebileceği iki yol vardır: ya hukuka itaat

yükümlülüğünün toplumun sadece belirli bir kesimi için geçerli olduğunu, geri

150 Thomas Hobbes, Leviathan, 3. Baskı, Çev. Semih Lim, İstanbul, Yapı Kredi Yayınları, 2001, I,
14, s. 100.
151 John Locke, “Second Treatise”, Two Treatises of Government and A Letter Concerning
Toleration, Edited and with an Introductuon by Ian Shapiro, New Haven and London, Yale
University Press, 2003, pp. 100-209, §121, pp. 153-154.
152 Harris, op. cit., p. 659; Simmons, “Tacit Consent and Political Obligation”, p. 278.
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kalanlarınınsa bu tür bir yükümlülük altına girmediğini ve dolayısıyla bu kişiler

açısından de facto bir siyasal otoriteden bahsedilebileceğini kabul etmek ya da en

azından toplumun çoğunluğu için geçerli olabilecek bir rıza şekli bulmak ve hukuka

itaat yükümlülüğünü buna dayandırmak. Rıza kuramcıları zaman içerisinde ikinci

yolu tercih etmiş ve örtülü rıza kavramını geliştirmiştir153.

Örtülü rıza kavramı bireylerin ne tarihsel anlamda doğal hâl içerisindeyken,

ne de varsayımsal olarak rıza niteliği taşıyan herhangi bir eylemde bulunması

gerektiğine işaret eder. Şu an fiilen varolan siyasal iktidarı ve hukuk düzenini dikkate

almak suretiyle kişilerin nasıl yükümlülük altına girdiğini izah etmede başvurulan bir

kavramsal araçtır. Dolayısıyla örtülü rızadan bahsedebilmek için kişinin, rızasını

açıkça beyan etmesi gerekmez; bir takım davranışlarından, eylemlerinden veya

suskunluğundan rıza gösterdiği sonucuna varılır. Böylece daha fazla sayıda kişiyi,

yükümlülük altına sokma ihtimali artar. Zira sadece rızasını açıkça beyan edenleri

değil, rıza gösterdiği herhangi bir yolla anlaşılan herkesi kapsar. Kişilerin rıza

anlamına gelebilecek davranışlarına ikamet, seçimlere katılma, vergi ödeme,

toplumsal nimetlerden gönüllü istifade etme örnek gösterilebilir154.

Bu isimle olmasa da örtülü rıza kavramına ilk defa Platon’un Kriton eserinde

rastlanır. Platon, özellikle bir devletin ülkesinde “ikamet etme”nin örtülü bir şekilde

o devletin kurallarına uymayı kabul etmek anlamına geldiğini belirtmiştir 155. Örtülü

rıza terimi daha belirgin bir şekilde ilk önce Hobbes’da görülse de156 asıl anlamını

Locke ve Rousseau’da kazanmıştır.

Açık rızanın hukuka itaat yükümlülüğünü açıklamada elverişsiz olduğu

konusunda pek anlaşmazlık yoksa da örtülü rıza için aynı şey söylenemez. Nitekim

153 Harris, loc. cit.
154 Ibid., p. 660.
155 Platon’un bu konudaki görüşleri için yukarıdaki ilgili bölüme bakılabilir.
156 Bkz. Hobbes, loc. cit.
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Locke, açık rızanın tespitinde herhangi bir sorunla karşılaşılmayacağını, asıl

zorluğun örtülü rıza ile ilgili olduğunu belirtmektedir:

“Açık rıza ile örtülü rıza arasında […] bilindik bir ayrım vardır. Herhangi birinin bir

topluma katılırken gösterdiği açık rızanın, bu kişiyi toplumun gerçek bir üyesi

haline getirdiği ve siyasal iktidara tabi kıldığı konusunda hiçkimse şüphe etmez.

Zorluk, örtülü rızanın nasıl anlaşılması gerektiği ve ne kadar bağlayıcı olduğudur.

Yani, kişinin açıkça ifade etmediği durumda, gerçekten rıza gösterip

göstermediğinin ve böylece siyasal iktidara tabi olmayı kabul edip etmediğinin ne

kadar geçerli olduğudur.”157

Örtülü rıza kişinin, rızasını sessiz kalmak veya herhangi bir eylemde

bulunmaktan kaçınmak suretiyle beyan etmesidir. Burada dikkat edilmesi gereken,

örtülü rızanın da aslında bir rıza edimi olduğudur. Diğer bir deyişle ortada bir irade

beyanı vardır; fakat bu, açık bir şekilde gerçekleştirilmemiştir. Dolayısıyla örtülü

rıza aslında rızanın yokluğuna değil, farklı bir şekilde gösterildiğine işaret eder158.

Sessiz kalmanın veya eylemde bulunmaktan kaçınmanın örtülü rıza

sayılabilmesi için gerekli koşullar şunlardır:

- Örtülü rıza sahibinin, rızasını gerektiren bir durumun içerisinde

buluduğunu bilmesi gerekir.

- Örtülü rıza sahibine, eğer itirazı varsa düşünmesi için makul ve yeterli

bir sürenin verilmesi ve hangi yollarla itiraz edebileceğinin

bildirilmesi gerekir.

- Örtülü rıza sahibinin, itirazlarının ne zamana kadar kabul

edilebileceğini de bilmesi gerekir.

157 Locke, op. cit., §119, p. 152.
158 Simmons, “Tacit Consent and Political Obligation”, p. 279.
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Bu üç koşul birarada olduğunda, kişinin sessiz kalması örtülü rıza açısından

dikkate alınmaya değer niteliktedir. Zira sessiz kalma hali, ne mevcut durumun

niteliği hakkındaki bilgisizlikten, ne rıza göstermeme tarzlarının

anlaşılamamasından, ne de kişinin en son ne zamana kadar karşı çıkabileceği

konusunda yanılmasından kaynaklanmıştır. Eğer bu koşullar gerçekleşmemişse

sessiz kalma hali, bir iletişimsizlikten veya iletişimin kesilmesinden kaynaklanıyor

olabilir ve dolayısıyla örtülü rıza anlamına gelmez. Fakat sessiz kalmanın gerçek

anlamda bir örtülü rıza sayılabilmesi için iki koşul daha gerekir:

- Örtülü rıza sahibinin itiraz edebilmesi için gerekli araçlar, makul ve

kolay ulaşılabilir nitelikte olmalıdır.

- Örtülü rıza sahibi, itiraz ettiğinde katlanılması zor bir bedel

ödememelidir. Diğer bir deyişle herhangi bir korku veya tehditten

ötürü, aslında itiraz edecekken bundan vazgeçmesi sonucunu

doğuracak koşullar bulunmamalıdır.

Diğer üç koşul gerçekleşse bile eğer son iki koşul gerçekleşmemişse sessiz

kalma hali yine de örtülü bir rıza oluşturmaz159.

Örtülü rıza için gerekli koşulları bu şekilde inceledikten sonra hangi

davranışların örtülü rıza oluşturduğu üzerinde durmak gerekir. Rıza kuramcılarının,

çoğu zaman örtülü rıza başlığı altında ele aldığı davranışlar arasında yukarıda da

belirtildiği üzere bir ülkede ikamet etmek, seçimlere katılmak, vergi ödemek,

toplumsal nimetlerden gönüllü istifade etmek yer alır. Örneğin Locke şöyle yazar:

“[…] [H]er insan, bir devletin hakimiyetindeki herhangi bir toprak parçasında mülk

edinmiş veya ikamet etmişse [devletin otoritesine] örtülü bir şekilde rıza göstermiş,

böylece ikameti süresince, tıpkı orada yaşayan diğerleri gibi, kanunlarına itaat etme

yükümlülüğü altına girmiştir. Bu yükümlülük mülk sahibinin kendisi ve yasal

159 Örtülü rızanın koşulları hakkındaki açıklamalar için bkz. Simmons, Moral Principles and
Political Obligations, pp. 80-81.
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mirasçıları için sonsuza kadar geçerli olduğu gibi, bir haftalığına ikamet eden veya

sadece ana yollarını kullanan için de geçerlidir. Üstelik bu yükümlülüğün

kapsamına, söz konusu devletin sınırlarından içeriye bir şekilde girmiş herhangi

birisi de dahildir”.160

Aynı şekilde Jean Jacques Rousseau da özellikle ikameti, örtülü rıza kabul

eder:

“Devlet kurulduktan sonra, orada oturan, sözleşmeyi onamış sayılır; devletin

topraklarında oturmaksa, o devletin egemenliğine boyun eğmeyi gerektirir.” 161

Yine Rousseau’ya göre sürekli ikamet, ancak iradi olursa örtülü rıza için

elverişli bir örnek oluşturur:

“Bu [sürekli ikamet] daima ancak özgür bir devlet için düşünülmelidir. Zira aksi

takdirde, aile, nimetler, iltica talebi, zorunluluk veya şiddet, bir mukimi kendi rıza sı

hilafına ülkede kalmaya zorlayabilir. Bu durumda, kişinin salt ikameti, artık

sözleşmeye uymaya veya aykırı davranmaya razı olduğunu göstermez.” 162

Hatta kimi yazarlara göre “rıza” kavramı, özü gereği bir devletin vatandaşı

olmanın sonucudur:

“Rıza, bir ülkede yaşayan herkesin vatandaşlığı kabulünden ibarettir. Çünkü,

herhangi bir kurumun üyeliğini kabul etmekle kişi, bu kurumun kurallarına uymayı

da kabul etmiş sayılır. Bu kurumun devlet olup olmaması da önemli değildir.

Devletin kurallarına uymayı kabul etmekle de kişi, kendisini bir yükümlülük altına

sokmuş ve yönetmesi için devlete yetki [otorite] vermiştir. Sonradan vatandaşlığa

geçenler, vatandaşlığa kabul töreniyle devletin kurallarına uymayı açıkça kabul

etmiştir. Doğuştan vatandaş olanlar ise küçüklükten çıkıp reşit statüsüne geçmekle

160 Locke, op. cit., §119, pp. 152-153.
161 J. J. Rousseau, Toplum Sözleşmesi, 6. Basım, Çev. Vedat Günyol, İstanbul, Adam  Yayınları,
1994, IV, 2, s. 122.
162 Ibid.
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yani tam anlamıyla vatandaşlık statüsü kazanmakla devletin kurallarına uymayı

örtülü bir şekilde kabul etmiş sayılırlar”163.

Nitekim Locke da rıza ile vatandaşlık arasında yakın bir ilişki olduğunu şu

sözler ile belirtmektedir:

“Bir bireyi, fiilen olumlu bir girişimde bulunma veya açıkça söz verme dışında

hiçbirşey bir vatandaş haline getiremez.”164

Bununla birlikte Locke, ikamet koşulundan bahsederken bir ayrıma gider.

Bazı kişilerin ülkedeki ikameti süreklidir. Bu kişiler, gerçek anlamda vatandaştır ve

dolayısıyla devletin kurallarına itaat yükümlülükleri de tamdır. Buna karşılık diğer

bazı kişilerin ikameti geçicidir. Fakat bu kişiler de, tıpkı sürekli ikamet edenler gibi

itaat yükümlülüğü altındadır165.

Çağdaş rıza kuramcıları arasında, sürekli ikametin ancak belirli koşullar

altında örtülü rıza kabul edileceğini ileri süren ve böylece örtülü rıza yaklaşımını

biraz daha incelikli hale getirmeyi amaçlayan girişimler de olmuştur. Örneğin

Michael Walzer, sürekli ikametin ancak demokratik bir ülkede örtülü rıza

oluşturacağını ve dolayısıyla itaat yükümlülüğü doğuracağını ileri sürer. Walzer’a

göre,

“Demokratik bir devlette ikamet etmek […] kanunlarına itaat etmeye yönelik prima

facie bir yükümlülük doğurur. Sebebi kısmen, ikamet aracılığıyla elde edilen

nimetler; kısmen, toplumun diğer üyelerinde oluşan haklı beklentiler; nihayet

demokratik bir devlette hiçbir vatandaşın, kendisini dışarıda bırakamayacağı

evrensel bir yükümlülüğün bulunmasıdır. Buna karşılık, demokratik olmayan bir

devlette ikametin doğuracağı sonuçlar çok farklıdır. Bu tür bir devlette, direnme ve

163 Harry Beran, “In Defense of the Consent Theory of Political Obligation and Authority”, Ethics,
Vol. 87, No. 3, 1977, pp. 260-271, p. 262.
164 Locke, op. cit., §122, p. 154.
165 David-Hillel Ruben, “Tacit Promising”, Ethics, Vol. 83, No. 1, 1972, pp. 71-79, p. 77; Locke, loc.
cit.
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devrim yapma hakkı geniş bir kesim için söz konusudur ve yeni bir mukimin, resmi

otoriteler yerine isyankârlar ile birlikte hareket etmemesi için bir sebep yoktur”166.

Dolayısıyla sürekli ikametin örtülü rıza sayılabilmesi için, öncelikle

bireylerin ülkeyi terketme özgürlüğünün bulunduğu bir devletin varlığı gerekir.

Ayrıca ülkede kalmak, kişiler için tercih edilebilir bir yol olmalıdır. Yani kişiler ,

herhangi bir tehlike ile karşılaşmayacaklarından emin şekilde ülkede kalmayı tercih

edebilmelidirler167.

Her ne kadar rıza kuramcıları rıza türlerini birbirinden ayırmak suretiyle

hukuka itaat yükümlülüğünü daha iyi izah ettiklerini düşünseler de r ıza kuramı,

günümüzde çeşitli açılardan eleştirilmiştir. Şimdi bu eleştiriler ve bu eleştirilere karşı

rıza kuramcılarının verdiği cevaplar üzerinde durulabilir.

c. Rıza Kuramına Yönelik Eleştiriler

Yukarıda da belirtildiği üzere Walzer, bir örtülü rıza türü olarak sürekli

ikameti, çağdaş demokratik devletlerin vatandaşlarının hukuka itaat yükümlülüğünü

açıklamak amacıyla yeniden formüle etmiştir. Buna karşın rızanın ortaya çıkması

için gerekli koşullar dikkate alındığında, bu çabanın pek de başarılı olduğu

söylenemez. Ne kadar demokratik sayılırsa sayılsın bir ülkede ikamet etmenin

alternatifleri sınırlı olabilir veya ülkeden özgürce ayrılma imkânı bulunsa bile kişi,

bunun bedelini çok ağır ödeyebilir. Bu durumda kişinin sürekli ikametinin iradi

olduğu söyenemeyeceği gibi, siyasal otoriteye itaat yükümlülüğünü kabul ettiğini

gösteren örtülü rızası da kendisi açısından bir sonuç doğurmaz. Kişiler, ikamet

ettikleri ülkelerdeki aile veya dostluk bağlarından vazgeçip, alternatif hayat

koşullarını tercih etmek istemeyebilirler. Tercih edilebilir alternatifler bulunması

durumunda bile rıza için gerekli niyet ve irade koşullarının yerine getirildiği

söylenemez. Zira ikametin bizatihi kendisi tek başına bir rıza edimi oluşturmaz.

166 Walzer, op. cit., p. 28.
167 Harris, op. cit., p. 661. Ayrıca bkz. Woozley, Law and Obedience, pp. 82-85.
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Dolayısıyla sürekli ikametin rıza anlamına geldiğini kabul edebilmek için kişinin

ikametinin, iradi ve bilinçli olarak hukuka itaat etmeye rıza gösterme niyeti taşıması

gerekir. Bu kouşlların ancak bir avuç insan için geçerli olduğu açıktır. Sonuçta

sürekli ikametin, hukuka itaat yükümlülüğünün kabulü için örtülü bir rıza niteliği

taşımadığı söylenebilir168.

Rıza kuramı, sadece örtülü rıza açısından eleştirilmiş değildir. Rıza

kuramının hiçbir şekilde hukuka itaat yükümlülüğünü açıklamaya elverişli olmadığı

da ileri sürümüştür. Rıza kuramına yönelik bu itirazların en önemlilerinden biri ve

ilki Hume’unkidir. Hume, öncelikle sürekli ikametin hukuka itaat yükümlülüğünün

kabulü anlamına geldiği düşüncesini sert ve biraz da alaylı bir şekilde şöyle eleştirir:

“Hiçbir yabancı dil veya âdet bilmeyen ve sadece gündelik yaşamını devam

ettirmeye yetecek kadar bilgiye sahip fakir bir köylünün veya zanaatkârın, tedarik

ettiği küçük bir atlı arabayla ülkesini terketme özgürlüğüne sahip olduğunu

söyleyebilir miyiz gerçekten? [Bu açıdan bakıldığında] uykusunda zorla güverteye

çıkartılan ve gemiden ayrıldığı an okyanusa düşüp ölme ihtimali bulunan bir

adamın, buna karşın yine de gemide kalmayı tercih etmesini de gemi komutanının

hakimiyetine özgürce rıza gösterdiği şeklinde yorumlayabiliriz” 169

Hume’un eleştirileri bu kadarla kalmaz, rıza kavramının temelden geçersiz

olduğu sonucuna varır:

“Siyasal otoriteye itaat gerekçesi nedir diye sorulduğunda tereddütsüz şu cevabı

veririm: Çünkü aksi takdirde toplum varlığını sürdüremez. Bu cevap gayet açık ve

herkesin anlayabileceği şekildedir. Senin cevabınsa çünkü sözümüzde durmamız

gerekir şeklindedir. Fakat buna karşın, felsefe eğitimi görmemiş hiçbir kimse bu

cevabı akledemez veya memnuniyetle karşılamaz. Ayrıca şunu belirtmeliyim ki peki

niçin sözümüzde durmamız gerekir diye sorulursa bu kez kendini mahçup

168 Harris, op. cit., p. 662.
169 David Hume, “Of the Original Contract”, Essays: Moral, Political, and Literary, Edited with
Preliminary Dissertations and Notes by T. H. Green and T. H. Grose, New York, London, Longmans,
Green, and Co., 1907, pp. 443-460, p. 451.
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hissedersin. Keza itaat yükümlülüğümüzü kısır döngüye düşmeksizin nasıl izah

edebiliriz sorusunu da cevaplayamazsın.”170

İlk örneğini Hume’da gördüğümüz bu ve benzeri eleştirilere maruz kalan rıza

kuramcıları, zaman içerisinde hukuka itaat yükümlülüğünün temelini rızaya

dayandırabilecekleri yeni izah şekilleri bulmaya çalışmış, rıza kuramını yeniden

yorumlamışlardır. Rıza kuramcılarının bir kısmı özellikle Hume’un eleştirilerini

cevaplamaya çalışmış, diğer bir kısmıysa “rıza”, “söz verme”, “sözünde durma” vb.

kavramlara yeni bir ahlâki temel bulmak suretiyle hukuka itaat yükümlülüğünü

tamamen ahlâki bir çerçevede açıklama yoluna başvurmuştur171. Diğer bir kısım  rıza

kuramcısıysa klasik anlamda rıza ilkesinden ve toplum sözleşmesi yaklaşımından

büyük ölçüde feragat etme pahasına yeni kavramlar geliştirme yoluna gitmiştir. İşte

bu kavramlardan biri de hükmi rızadır.

Hükmi rızanın ne anlama geldiğini belirleyebilmek için öncelikle rıza

edimiyle ilgili iki ayrı ihtimali gözönünde bulundurmak gerekir. Bu ihtimallerden

ilkinde ortada bir rıza vardır ve rızanın varlığını bir takım edimlere bakarak

anlayabiliriz. Zira bu edimler rıza beyanı niteliğindedir. Buna karşılık diğer ihtimalde

ortada gerçek bir rıza yoktur, fakat varmış gibi kabul edilir. Bu durumda

gerçekleştirilen edimler, rıza beyanı niteliği taşımamakla birlikte işlevi görür 172.

Rıza edimleri, gerçekleştirildikleri koşullara bakarak rıza sahibinin bu yönde

bir niyet taşıyıp taşımadığını anlayabileceğimiz edimlerdir. Buna karşılık hükmi rıza

edimleri, gerçekleştirildikleri koşullara bakarak, rıza sahibinin bu yönde bir niyet

170 Ibid., p. 456. (Vurgular metne aittir.)
171 Hume’un bu eleştirilerine karşı geliştirilen cevaplar için bkz. Pitkin, “Obligation and Consent-II”,
pp. 48-49; Beran, op. cit., pp. 264-265. Rıza kuramına yönelik liberal inancın temelinde, ahlâki
yükümlülük kavramının mantıken rıza kavramını gerektirdiği, ahlâki yükümlülüklerin rıza ediminden
doğduğu varsayımı yer alır. Yani siyasal yükümlülüğü rıza ile izah eden kuram aslında, ahlâki
yükümlülük kavramına dair daha genel bir kuramın türevidir, Steinberg, op. cit., pp. 5-6. Rıza
gösterme, söz verme ve sözünde durma gibi edimlere ahlâki bir temel bulma girişimlerine bir örnek
için bkz. Samuel Stoljar, “Keeping Promises: The Moral and Legal Obligation”, Legal Studies, Vol.
8, 1988, pp. 258-266, passim. Bu konuda daha ayrıntılı bilgi için bkz. Işıktaç, op. cit., s. 216-217,
217-237.
172 Simmons, Moral Principles and Political Obligations, p. 88.
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taşıyıp taşımadığının ne açıkça ne de yorum yoluyla anlaşılabildiği durumlarda söz

konusudur173.

Daha yakından bakıldığında hükmi rızadan bahsedebilmek için şu koşulların

birarada bulunması gerektiği söylenebilir:

- Rıza gösteren kişinin açıkça ifade etmediği bir kabul beyanı,

- Böyle bir beyanın varlığı konusunda karşı tarafta da oluşan kanaat,

- İspat yükünün, kabul beyanında bulunmadığını iddia edene düştüğü

konusunda bir uzlaşımın varlığı174.

Hükmi rızanın varolup olmadığının tespitinde üç ihtimalden bahsedilebilir:

- Bu ihtimallerden ilki eylemine bakılarak kişinin, uygun koşullar

ortaya çıkarsa rıza göstereceği sonucuna varılabildiği durumları

kapsar. (A kişisi, belirli şartlar oluşursa X’e rıza gösterecektir).

- İkinci ihtimal, eylemin rıza sahibine atfedilebildiği durumlara işaret

eder. (A kişisi rıza göstermeyecekse eyleminin bir anlamı

kalmayacaktır. Eylem ile A kişisinin rıza göstermesi arasında

mantıksal bir bağlantı vardır).

- Nihayet üçüncü ihtimalde kişi aslında rıza anlamına gelmeyen bir

eylemde bulunmuştur fakat bu eylem, gerçekten rıza göstermiş gibi

kişiyi bağlamaktadır. (A kişisi, X eylemini gerçekleştirmiştir. Fakat bu

eylem bir rıza niteliği taşımamaktadır. Yine A kişisi, rıza niteliği

taşıyan Z eylemini gerçekleştirmiş olsaydı, Y şeklinde hareket etmekle

173 Simmons, Moral Principles and Political Obligations, p. 88.
174 Greenawalt, op. cit., pp. 66-67.
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yükümlü olacaktı. Bu durumda şayet A kişisinin X eylemi de Z

eyleminin doğurduğu Y yükümlülüğünü doğuruyorsa artık rıza yerine

geçen bir eylemden bahsedilebilir.)175

Hükmi rıza ile ilgili bu açıklamalardan sonra rıza kuramcılarının üzerinde

ısrarla durdukları örtülü rıza edimlerinin aslında hükmi rıza sayılıp sayılamayacağını

tartışmak gerekir.

Örtülü rıza, yukarıda da belirtildiği gibi rızanın ifade edilme biçimlerinden

biriyken hükmi rıza, bir rıza beyanı bile değildir. Örtülü rıza, sözsüz veya yazısız

olsa da sonuçta temelinde rıza gösterme niyeti vardır. Buna karşılık hükmi rızada

böyle bir niyet dahi yoktur. Buna karşın kişinin yine de rıza gösterdiği varsayılır.

Buradaki akıl yürütme şöyledir: Şayet bir kişi, kuralları olan bir etkinliğe katılmayı

kendi özgür iradesi ile kabul etmişse bu kurallara uymayı da göze almıştır176.

Bu açıklamalardan da anlaşılacağı üzere, Locke’un örtülü rıza niteliği

atfettiği ikamet vb. edimler aslında örtülü rıza değildir. Zira örneğin, bir devletin

hukuk düzenini yıkmak isteyen kişiler de amaçlarını gerçekleştirmek için belirli bir

süre o ülke sınırları içerisinde kalabilir, hatta devletin bazı imkânlarından istifade

edebilir. Fakat bu, o devletin yasalarına uymaya razı oldukları anlamına gelmez177.

Rızayı siyasal yükümlülüğün yegâne temeli kabul etmesi Locke’un, devletin

sağladığı nimetlerden istifade etmeyi de özel bir rıza türü, yani örtülü rıza saymasına

yol açmıştır. Hâlbuki bu gibi edimler hakiki bir rızanın varlığını göstermez; olsa olsa

hükmi rıza niteliği taşıyan edimler arasında yer alabilirler. Bu edimler, belirli bir

düşünme sürecinin, yani bir iradi tercihin ürünü değildirler. Locke’un verdiği

örneklerin hiçbiri, hakiki anlamda rıza niteliği taşımaz. Yani bu edimlere bağlı ortaya

çıkan yükümlülükler, rızaya dayalı yükümlülükler sayılmaz. Belki daha çok

hakkaniyete dayalı veya minnettarlık duygusundan kaynaklanan yükümlülüklerle

175 Simmons, Moral Principles and Political Obligations, pp. 88-89.
176 Woozley, op. ct., pp. 85.
177 Plamenatz, op. cit., pp. 7-8.



93

birlikte ele alınabilirler178. Dolayısıyla Locke rızayı, itaat yükümlülüğünün diğer

kaynakları ile karıştırmıştır. Fakat farkında olmadan hukuka itaat yükümlülüğünün

geçerli başka bazı kaynaklarının varolduğuna da dikkati çekmiştir179.

Son olarak klasik rıza kuramından önemli ölçüde ayrılan, fakat yine de

hukuka itaat yükümlülüğünü rıza ilkesine dayandıran bir başka yaklaşıma değinmek

gerekir. Bu, varsayımsal sözleşme yaklaşımıdır.

Çağdaş rıza kuramcılarının önemli bir kısmı rıza ilkesini terketmiş, yerine

varsayımsal sözleşme düşüncesini kabul etmiştir. Bu düşünürler sözleşmeciliği yeni

bir yoruma tabi tutmuştur. Buna göre devletin siyasal ve hukuki kurumları, belirli

koşullar altında karar veren bireylerin kabul edeceği şekilde yeniden

tanımlanmalıdır180.

Aslında yine toplum sözleşmesi düşüncesine dayanmakla birlikte çağdaş

liberal siyaset kuramcıları, siyasal yükümlülük sorununu klasik toplum

sözleşmecilerinden farklı bir şekilde ele almaktadır. Klasik toplum sözleşmesi

yaklaşımı, rıza ilkesine devletin de jure otoritesini ve yasalarına uyma

yükümlülüğünü açıklamak için başvurur. Açık veya örtülü rızadan varsayımsal

sözleşmeye geçmekle çağdaş toplum sözleşmecileriyse siyasal yükümlülüğü izah

etmekten vazgeçmişlerdir. Bu kuramcılara göre siyasal yükümlülük sorunu, örneğin

sosyal adalet ve sivil itaatsizlik gibi sorunlarla kıyaslandığında ikincil öneme

sahiptir. Bu yeni yaklaşımın en önemli temsilcisiyse John Rawls’tur181.

Bu yeni yaklaşım içerisinde de kuşkusuz çok farklı görüşler yer alır. Fakat

hemen hemen hepsinin benimsediği temel kabul, örtülü rızaya dayalı bir toplum

178 Simmons, Moral Principles and Political Obligations, p. 91.
179 Simmons, “Tacit Consent and Political Obligation”, p. 291.
180 Harris, op. cit., p. 678.
181 Ibid., s. 679.
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sözleşmesi yaklaşımının siyasal yükümlülüğü açıklamada yetersiz kaldığıdır182.

Nitekim Dworkin’in de dediği gibi “varsayımsal sözleşme, gerçek bir sözleşmenin

zayıf bir türü olmadığı gibi, sözleşme de değildir”183.

Sonuçta rıza ilkesinin ancak çok sınırlı sayıda birey için geçerli olduğu

söylenebilir. Zira en azından bazı bireylerin itaat etmeye açıkça rıza gösterdikleri

kabul edilebilir. Örneğin vatandaşlığa geçen yabancıların vatandaşlık yemini etmeleri

veya bir resmi göreve gelenlerin, görevin gerektirdiği koşulları üstlendiğini beyan

etmeleri, bu tür bir açık rıza edimi sayılabilir. Fakat buradaki yükümlülük genellik

koşulun yerine getirmemektedir. Hukuka itaat yükümlülüğüne yönelik bu izah şekli

ikamet, devletin sağladığı nimetlerden gönüllü istifade etme ve oy kullanma gibi

örtülü rıza kabul edilebilecek bir takım edimleri de kapsayacak biçimde yeniden

gözden geçirilse dahi, yine de genellik koşulunu yerine getiremez. Zira açık rızaya

gaöre örtülü rıza, çok daha dar bir alanda geçerlidir. Doayısıyla gerek pratik

imkânsızlıkları, gerekse kavramsal sınırlılıkları sebebiyle rıza ilkesinin, siyasal

yükümlülüğü başarılı bir şekilde izah edemediği rahatlıkla ileri sürülebilir184.

Rıza kuramının bu zaaflarından ötürü bazı düşünürler hukuka itaat

yükümlülüğü olmadığı sonucuna varmıştır185. Fakat rıza kuramının alternatifi sadece

hukuka itaat yükümlülüğünü reddeden yaklaşımlar değildir. Yine iradeci yaklaşımı

benimseyen, buna karşın rıza ilkesine başvurmayan başka bazı kuramlar da zaman

içerisinde ortaya çıkmıştır. Bunlar arasında özellikle hakkaniyet ve minnettarlık

kuramları dikkati çeker. Dolayısıyla bu bölümün geri kalanında, hukuka itaat

yükümlülüğünü rızaya dayandırmaksızın açıklayan bu iki iradeci kuram

incelenecektir.

182 Ibid.
183 Ronald Dworkin, “The Original Position”, Reading Rawls: A Critical Studies on Rawls’ A
Theory of Justice, Ed. Norman Daniels, New York, Basic Books Inc., Publishers, 1975, pp. 16-53, p.
18.
184 Harris, op. cit., pp. 682-683.
185 Hukuka itaat yükümlülüğünün olmadığını savunan düşünürlerin başında anarşistler gelir. Hem
anarşistler, hem de hukuka itaat yükümlülüğünü kabul etmeyen diğer düşünürlerin görüşleri aşağıda
dördüncü bölümde ayrıntlı bir şekilde ele alınacağından burada söz konusu görüşler hakkında daha
fazla bilgi verilmeyecektir.



95

3. Hukuka İtaat Yükümlülüğünü Karşılıklılığa Dayandıran

Kuramlar

1960’lara kadar hukuka itaat yükümlülüğü tarışmalarına rıza kuramı hakim

olmuştur. Rıza kuramı, temelinde yer alan sözleşme yaklaşımının da doğal bir

sonucu olarak, hukuka itaat yükümlülüğünün kaynağını önceden düşünülüp

tasarlanmış iradi tercihlere dayandırır. Rıza kuramına göre kişi hukuka itaat etmeye

rıza göstermiş,  rızasını açık veya örtülü bir irade beyanı ile ifade etmiştir. Buradan

da anlaşılacağı üzere rıza kuramı iki varsayıma dayanır. Bunlardan ilki, bir toplumda

yaşayan herkesin veya en azından çoğunluğun, o toplumun hukuk kurallarına itaat

etmekle yükümlü olduğudur. Diğeriyse bu yükümlülüğün rızaya dayandığıdır186.

Tarihi hayli eskiye uzanan rıza kuramı, aynı zamanda en geniş taraftar bulan

hukuka itaat yükümlülüğü yaklaşımıdır. Buna karşın günümüzde ciddi eleştirilere

maruz kalmıştır. Rıza kuramının dayandığı varsayımlardan özellikle ikincisi, yani

itaat yükümlülüğünün temelinde kişilerin rızalarının, yani bilinçli tercihlerinin yer

aldığı kabulü, çok farklı yaklaşımlar tarafından eleştirilmiştir. Burada özellikle

üzerinde durulan nokta, bu varsayımın gerçek toplum yaşamıyla örtüşmediğidir. Zira

toplum yaşamına bakıldığında değil toplumun tamamı, çoğunluğu bile hukuka itaate

rıza göstermiş değildir. Pek çok kişi, razı olmadığı halde mevcut hukuk kurallarına

itaat eder. Dolayısıyla kişilerin hukuka itaat yükümlülüğünün kaynağını farklı bir

şekilde izah etmek gerekir. Fakat burada hemen belirtilmelidir ki rıza kuramına

yönelik eleştirilerin çoğunluğu hukuka itaat yükümlülüğü kabul etmekte, fakat bu

yükümlülüğün rızai edimlerin dışında bir kaynağa sahip olması gerektiğini ileri

sürmektedir187.

Rıza kuramına yönelik eleştirilerden hareket eden kuramların başında fair

play veya diğer bir deyişle hakkaniyet kuramı gelmektedir. Hukuka itaat

186 A. John Simmons, “The Priniciple of Fair Play”, Philosophy and Public Affairs, Vol. 8, No. 4,
1979, pp. 307-337, p. 307.
187 Simmons, “The Priniciple of Fair Play”, p. 307.
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yükümlülüğünü rızaya dayandırmanın doğurduğu sorunlardan kaçmak isteyen

düşünürler, hukukun sağladığı nimetlerden faydalanmanın da bir yükümlülük

doğurduğu sonucuna varmıştır. Dolayısıyla toplu halde yaşamanın nimetlerinden

faydalanmanın, ya toplumun diğer üyelerine ya da bir bütün olarak topluma karşı bir

takım yükümlülükler doğurması gerektiği kabul edilmiştir. Burada üzerinde durulan,

kişilerin tek taraflı rızai irade beyanlarından çok, birbirleri ile aralarındaki karşılıklı

ilişkiler ve bu ilişkilerin doğurduğu yükümlülüklerdir. Bu tür bir bakış açısından

hareket eden iki temel yaklaşım vardır. Bunlardan ilki kişilerin toplumun diğer

üyelerine karşı yükümlü olduğunu savunan fair play kuramı, diğeriyse kişilerin

toplumuna veya devletine karşı yükümlü olduğunu savunan minnettarlık kuramıdır.

Aşağıda ilk önce fair play kuramı, daha sonra da minnettarlık kuramı ele alınacaktır.

a. Fair Play Kuramı

(1) Genel Olarak Fair Play Kuramı

Fair play kuramı kişilerin, üyesi oldukları toplumun kendilerine sağladığı

nimetlerden faydalanmaları karşısında toplumun diğer üyelerine karşı bir takım

yükümlülükler altına girmeleri gerektiğini ileri sürer. Kişilerin, mevcut hukuk

kurallarına itaat etmeye rıza gösterdikleri varsayımını reddeden fair play kuramı,

hukuka itaat yükümlülüğünü toplum içerisinde yaşamanın nimetlerinden

faydalanmayı kabul etmeye dayandırır. Bu sebeple iradeci kuramlar arasında yer

alır188.

Fair play kuramı çağdaş toplumlara dair bir gözleme dayanır. Buna göre

çağdaş toplumlar, işbirliği esasına dayalı büyük ölçekli ortaklıklar gibidir. Böyle bir

toplumda yaşamanın bir takım nimetleri vardır. Örneğin kişinin canı ve malı

güvendedir. Ayrıca kişi, sağlıklı bir çevrede yaşama imkânı bulur. Fakat bu tür

nimetlerden faydalanması karşılığında kişi, bir takım yükümlülükler altına da girer.

188 Greenawalt, op. cit., pp. 121-122.
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Bunların başında yukarıda bahsedilen nimetlerin üretim sürecine katılma veya en

azından bu sürecin sağlıklı bir şekilde gerçekleşmesi için bir takım fedakârl ıklarda

bulunma yükümlülüğü gelir. Daha geniş bir açıdan bakıldığında siyasal iktidarın,

kendisine itaat edilmesini isteme hakkının da kişilerin bu yükümlülüklerine

dayandığı söylenebilir. Diğer bir deyişle kişilerin itaat yükümlülüğüne koşut olarak

siyasal iktidarın da bu tür bir yükümlülüğü talep hakkı doğar ve bu, yukarıda

belirtildiği gibi çağdaş toplumların işbirliğine dayanması özelliğinden kaynaklanır 189.

Bu nokta, fair play kuramını rıza kuramına göre daha gerçekçi kılar. Zira rıza

kuramı kişilerin, kendilerini yönetmesi için mevcut siyasal iktidara bir takım haklar

devrettiğini varsayar. Bu varsayım, ancak ideal bir toplum için geçerlidir ve ancak bu

tarz bir toplumda siyasal iktidarın meşruiyeti sağlanabilir. Fakat gerçek dünyaya

bakıldığında, siyasal iktidarların bu tarz bir hak devri ile ortaya çıktığını söylemek

pek de mümkün değildir. Diğer bir deyişle rıza kuramı, pek açık olmayan, gerçek

hayatla her zaman birebir örtüşmeyen bir kavrama, yani rızaya dayalıdır. Buna

karşılık fair play kuramı, çok az kişinin reddedebileceği şekilde basit bir olgudan

hareket eder. Toplum biçimi nasıl olursa olsun kişiler, içinde yaşadıkları toplumdan

bir takım faydalar sağlar.

Gündelik yaşamın gerçeklerine tam uymasa da rıza kuramı, fair play

kuramıyla karşılaştırıldığında daha basit bir ahlâki akıl yürütmeye dayanır: Kişiler,

sahip oldukları haklardan ancak kendi rızaları ile feragat edebilirler. Fair play

kuramıysa sıradan insan için biraz soyut kalabilecek bir ahlâki ilkeye başvurur:

Kişilere bir takım faydalar sağlamak, onlardan itaat etmelerini isteme hakkı doğurur.

İlk bakışta bu ilke aslında pek de kabul edilebilir nitelikte değildir. Zira kişinin,

içinde yaşadığı toplumun sağladığı nimetlerden faydalanmasının karşılığı, niçin itaat

yükümlülüğü olsun? Fair play kuramcılarının akıl yürütme şekli şöyledir: Öncelikle

bu tarz bir ahlâki ilkenin pek çok kişiyi ikna edeceği söylenebilir. Fair play

kuramının dayandığı ahlâki ilke belki pek açık değildir, ama temelinde basit bir

189 Daniel McDermott, “Fair-Play Obligations”, Political Studies, Vol. 52, 2004, pp. 216-232, pp.
216-217.
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ahlâki sezgi yer alır: Karşılığını ödemeden herhangi bir fayda elde etmek ahlâken

yanlıştır. Hukuka itaat yükümlülüğü söz konusu olduğunda da her ne kadar bazıları,

karşılığını vermeksizin toplumun sağladığı nimetlerden faydalanmanın bir mahzuru

olmadığını düşünse de pek çok insan bunun ahlâken kötü ve yanlış bir davranış

olacağını kabule hazırdır190.

Fair play kuramına ilişkin bu genel açıklamalardan sonra kuramın temel

kabullerine, genel özelliklerine ve farklı yorumlarına daha yakından bakılabilir.

(2) Hart ve Rawls’un Yaklaşımları

Her ne kadar bu terimi açıkça kullanmasa da fair play191 kuramını ilk kez

ortaya koyan Hart’tır192. 1955 tarihli ve “Are There Any Natural Rights?” [Doğal

Haklar Var mıdır?] isimli makalesinde Hart, kişiler arasında hak ve yükümlülük

doğuran ilişkileri ele alır, hak ve yükümlülüklerin hangi koşullarda ortaya çıktığını

190 Ibid., p. 217; Greenawalt, op. cit., p. 122.
191 Fair play terimini ilk kez kullanan Rawls’tur. Rawls, aslında Hart’ın ortaya koyduğu yaklaşımı
temel almış, daha ayrıntılı açıklamaya çalışmış, bu arada söz konusu yaklaşımı ifad e etmek için bazen
fair play, bazen de fairness terimini kullanmıştır, bkz. Rawls, "Legal Obligations and the Duty of Fair
Play", passim. Ayrıca bkz. Simmons, Moral Principles and Political Obligations, p. 213, dipnot 1;
Richard J. Arneson, “The Principle of Fairness and Free-Rider Problems”, Ethics, Vol. 92, No. 4,
1982, pp. 616-633, p. 616. Bu çalışmada fair play terimi, Türkçe’de de benzer bir anlamla kullanıldığı
için aynen muhafaza edilmiş, Türkçe’ye çevrilmemiştir. Fairness terimi Türkçe hakkaniyet anlamına
gelir. Hakkaniyet terimiyse Türkçe hukuk felsefesi literatüründe bir adalet türü olarak bilindiğinden
çalışmanın konusu dışında bir takım çağrışımlara yol açmaması için tercih edilmemiştir.
192 Fair play yaklaşımı, hukuka itaat yükümlülüğüne dair bir kuram olarak ilk kez Hart tarafından ele
alınmışsa da aslında fair play yükümlülüklerinin önemine daha önce de dikkat çekilmiştir. Örneğin C.
D. Broad, kişilerin, sonuçlarından kendilerinin de istifade edecekleri belirli bir toplumsal projenin
gerçekleşmesi için bir takım fedakârlıklarda bulunmaları gerektiğini ve bunun fair play yükümlülüğü
olduğunu belirtmiştir. Üstelik bu yükümlülük, projenin başarılı bir şekilde gerçekleşmesi için söz
konusu kişilerin katılımının mutlaka gerekli olmadığı durumlarda da geçerlidir. Yani kişi, projenin,
kendi katılımı olmaksızın da gerçekleşebileceği durumlarda bile üzerini düşeni yapma yükümlülüğü
altındadır. Aslında Broad bu soruna, ahlâki evrenselleştirme kavramını incelediği bir makalesinde
değinmiştir. Bir eylem, eğer herkes tarafından gerçekleştirildiğinde bir takım kötü sonuçlar
doğuracaksa kişinin bu eylemi gerçekleştirmemesi gerekir şeklindeki önermeyi eleştiren Broad, bu
durumda kişilerin o eylemi gerçekleştirmekten kaçınma yükümlülüğü olmadığını söyler. Yani kişi,
herkes tarafından gerçekleştirildiğinde kötü sonuçlara yol açacağını bilse bile bir eylemi
gerçekleştirebilir. Buradan hareketle, külfetlerin hakkaniyete uygun dağıtıldığı bir ortak projede şayet
bir takım nimetlerden sadece belirli bir grup istifade etse bile kişinin yine de üzerine düşeni yerine
getirme yükümlülüğü vardır, bkz. Greenawalt, op. cit., p. 122; Simmons, Moral Principles and
Political Obligations, p. 213, dipnot 1.
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araştırır. Bir ilişkide taraflardan birinin hak kazanmasına, diğerinin de yükümlülük

altına girmesine yol açan durumlar arasından önce söz vermeyi inceler, sonra bir

başkasına geçer:

“Gündelik yaşamın pek çok alanından tanıdığımız özel bir takım hak ve

yükümlülüklerin diğer üçüncü önemli kaynağı karşılıklı sınırlandırma şeklinde

isimlendirilebilir. Bence siyasal yükümlülük de ancak bunun tam olarak ne anlama

geldiği ve hak doğuran diğer ilişkilerden (rıza, söz verme) nasıl farklılaştığı

bilindiğinde anlaşılır hale gelir ki [bugüne kadar] filozoflar, karşılıklı sınırlandırma

şeklinde isimlendirdiğimiz bu hak ve yükümlülük kaynağını diğer hak doğurucu

ilişkiler içerisinde eritmiştir.”193

“Bir grup insan, belirli bir takım kurallara dayanmak ve böylece kendi

özgürlüklerini sınırlandırmak suretiyle herhangi bir işbirliği içerisine girdiğinde,

sınırlandırma altına girenler, gerektiğinde bundan istifade edenlerin de aynı şekilde

sınırlandırma altına girmesini isteme hakkına sahiptir. Buradaki kurallar resmi

görevlilerin, kurallara itaat etmeleri için kişileri zorlama gücüne sahip olmasını

sağlar. Fakat bu tür bir ortamda ahlâken kurallara itaat yükümlülüğü o topluluğun

işbirliği içerisindeki diğer üyelerine yöneliktir. Bu üyeler de aynı şekilde

diğerlerinin itaat etmesini isteme hakkına sahiptir.”194

Rawls’un daha sonra fair play ismini vereceği yükümlülükleri, diğer

yükümlülük doğuran kaynaklar ile karşılaştıran Hart, fair play yaklaşımının

faydacılıktan ve sözleşmecilikten farkını da gösterir. Bu arada karşılıklı

sınırlandırmaya dayalı bu yükümlülüklerin mutlak olmadığını, gerektiğinde başka

yükümlülükler tarafından ihlâl edilebileceğini söyler. Hukuka itaat yükümlülüğünü,

yapılan bir iyiliğin karşılığını ödeme duygusuna dayandıran sözleşme yaklaşımı  da

Hart’a göre aslında bir siyasal toplumda hukuka itaat yükümlülüğünün karşılıklı

ilişkilerden doğduğunu kabul eder. Fakat sözleşme yaklaşımının hatası, hak ve

yükümlülük doğuran bu durumun tek örneğinin söz verme edimi olduğunu ileri

sürmesidir. Karşılıklı sınırlandırma ile söz verme arasında kuşkusuz büyük

benzerlikler vardır. Sonuçta her ikisi de kişilerin arasındaki ilişkiden doğar. Diğer bir

193 Hart, “Are There Any Natural Rights?”, p. 185.
194 Ibid.



100

deyişle hem karşılıklı sınırlandırma, hem de söz verme kişilerin birbi rine yönelik

davranışlarının sonuçlarıyla değil, aralarındaki ilişkinin niteliğiyle ilgilidir. Fakat bu

benzerlik, hukuka itaat yükümlülüğünün temelini söz verme edimine dayandırmak

ile karşılıklı sınırlandırmaya dayandırmak arasındaki farkın görmezden gel inmesine

yol açmamalıdır195.

Hart’ın temel ilkesini ortaya koyduğu fair play yaklaşımına bu ismi veren

yukarıda da belirtildiği gibi Rawls’tur. Rawls fair play terimini ilk kez kullanmakla

kalmamış, bu yaklaşımın Hart tarafından eksik bırakılan yönlerini tamamlayarak

hukuka itaat yükümlülüğüne dair kapsamlı bir kuram haline gelmesini de

sağlamıştır196.

Rawls, 1964 tarihli “Legal Obligation and the Duty of Fair Play” [Hukuki

Yükümlülük ve Fair Play Ödevi] isimli makalesinde fair play kuramını savunmuş,

1971 tarihli temel eseri A Theory of Justice’daysa [Adalet Kuramı] genel olarak fair

play kuramını kabul etmiş, fakat hukuka itaat yükümlülüğünü açıklamada yetersiz

kaldığını ileri sürmüştür197.

Rawls’un A Theory of Justice’daki açıklamaları daha sonra ele alınacağından

burada sadece “Legal Obligation and the Duty of Fair Play” makalesi incelenecektir.

Hukuka itaat yükümlülüğünün prima facie niteliğini taşıdığını ve fair play

ödevinin özel bir türü olduğunu söylemek suretiyle Rawls hem kendi görüşünü

sergilemekte, hem de Hart’ın yaklaşımının ismini koymaktadır198.

195 Ibid., pp. 185-186, 186.
196 Greenawalt, op. cit., p. 122; Simmons, Moral Principles and Political Obligations, p. 103.
197 Simmons, “The Priniciple of Fair Play”, p. 309, dipnot 4. Ayrıca bkz. John Rawls, A Theory of
Justice, Cambridge, Massachusetts, Harvard University Press, 1971, pp. 108-114, 342-350.
198 Rawls, “Legal Obligation and the Duty of Fair Play”, p. 3. Burada işaret edilmesi gereken bir husus
vardır: Rawls fair play ödevinden bahsetmekte, “ödev” ile “yükümlülük” arasında herhangi bir fark
görmemekte veya böyle bir ayrımla ilgilenmemektedir, bkz. Simmons, “The Priniciple of Fair Play”,
p. 309. Çalışmanın bu bölümü açısından iki terim arasında fark olup olmadığı pek önemli değildir.
Dolayısıyla bu iki terim birbiriyle aynı anlama gelecek şekilde kullanılmıştır.
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Hukuka itaat yükümlülüğünün aslında fair play ödevi olduğunu belirttikten

sonra Rawls, çağdaş toplumlarda kişilerin hukuka itaat yükümlülüğünün

bulunduğunu, fakat gerektiğinde daha ağır başka yükümlülükler tarafından ihlâl

edilebileceğini söylemektedir. Rawls’a göre hukuka itaat yükümlülüğünün bizatihi

kendisi, nihai bir ahlâki ilke değildir; daha genel başka ahlâki ilkelerden türer. Bu

noktada henüz herhangi bir ilkeyi tercih etmeyen Rawls, sadece hukuka itaat

yükümlülüğünün ahlâki bir ilkeye dayandığını tespit etmekle yetinmektedir. Buradan

hareketle, hukuk niteliği taşıdığını rahatlıkla söyleyebileceğimiz herhangi bir kurallar

sisteminde, kişilerin hukuka itaat yükümlülüğünün bulunmasının ahlâkın bir gereği

olduğunu, hem de daha fazla gerekçelendirmeye gerek duymaksızın ileri

sürmektedir. Arkasından da hukuka itaat yükümlülüğüne temel oluşturacak ahlâk

ilkesinin adalet, toplumsal fayda vb. olabileceğini belirtmektedir. Rawls’a göre

bundan sonra yapılması gereken, söz konusu ilkelerden hangisinin hukuka itaat

yükümlülüğünü en iyi şekilde izah edebileceğini tespit etmektir199.

Rawls, tercihini fair play ismini verdiği ilkeden yana kullandığını daha baştan

ortaya koymakta, ardından gerekçelerini belirtmeden fair play ilkesinden ne

anladığını açıklamaya geçmektedir. Fakat fair play ilkesini açıklamaya geçmeden

önce bu ilkenin ancak hukukun üstünlüğünün kabul edildiği bir sistemde geçerli

olabileceğini söylemektedir. Kişilerin itaat yükümlülüğünün bulunduğu, hukukun

üstünlüğüne dayanan sistemden Rawls’un kastettiği, anayasal demokrasidir200.

199 Rawls, “Legal Obligation and the Duty of Fair Play”, pp. 3-4.
200 Bkz. Rawls, “Legal Obligation and the Duty of Fair Play” , pp. 5-9. Rawls’a göre hukukun
üstünlüğüne dayalı bir sistemin temel özellikleri, hukuk kurallarının aleni olması, benzer o layların
benzer şekilde ele alınması, yargısız infazların olmamasıdır, Rawls, “Legal Obligation and the Duty of
Fair Play”, p. 5. Rawls’un anayasal demokrasiden kastettiği ise sadece kuralların kabul edilme
sürecine herkesin serbestçe katılabilmesi değildir. Diğer bir deyişle salt bir  hukuki karar alma
mekanizmasından bahsetmemektedir Rawls. Söz konusu olan daha genel bir toplumsal karar alma
sürecidir; topluma dair belirli politikaların kararlaştırılmasıdır. Burada kişiler, sadece önlerine
getirilen tasarı veya teklifleri oylamamakta, bizzat kendileri tasarı ve teklif sunma yetkisini
kullanabilmektedirler. Rawls’a göre anayasa ancak bir toplum projesi olarak görüldüğü takdirde
kişiler tarafından adil kabul edilir ve ancak bu durumda kendileri açısından söz konusu anayasaya itaat
yükümlülüğü doğar, Rawls, “Legal Obligation and the Duty of Fair Play”, p. 9.
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Fair play ilkesinin geçerli olabilmesi için gerekli koşulları bu şekilde

belirttikten sonra Rawls, bu ilkeden ne anladığını şöyle açıklar:

“Varsayalım ki karşılıklı fayda sağlayan ve adil bir toplumsal işbirliği projesi söz
konusu. Yine varsayalım ki bu projenin avantaj doğurması, ancak ve ancak herkesin
veya hemen hemen herkesin katılımına bağlı. Varsaymaya devam edelim: Bu
işbirliği, her bir kişinin bir takım fedakârlıklarda bulunmasını veya en azından kendi
özgürlüğünü sınırlandırmasını gerektirmekte. Son olarak yine varsayalım ki bu
işbirliğinin sağladığı faydalar, belirli bir ölçüye kadar herkesin istifadesine açık.
[…] Şöyle ki diğer herkes veya hemen hemen herkes kendi üzerine düşeni
gerçekleştirdiğinde kişi, kendi üzerine düşeni yerine getirmese bile yine de bu
projenin faydalarından istifade edebileceğinin farkında. Bu koşullar altında, projenin
faydalarından istifade eden kişinin, kendi üzerine düşeni yerine getirme ve […]
karşılıksız fayda sağlamanın avantajlarından istifade etmeme konusunda bir fair
play yükümlülüğü vardır. Karşılıksız fayda sağlamama yükümlülüğünü kabul etme
sebebi, bu faydanın herkesin çabaları sonucunda elde edilmiş olmasıdır […]. 201”

Rawls, fair play ilkesinden türeyen hukuka itaat yükümlülüğünün devlet

görevlilerine veya siyasal iktidara değil, kişinin içinde yaşadığı toplumun diğer

üyelerine karşı olduğunu belirtmektedir. Ayrıca hukuka itaat yükümlülüğünün, adil

olmayan bir yasaya itaati de kapsayabileceğini eklemektedir. Zira burada önemli olan

mevcut anayasanın niteliğidir. Şayet demokratik bir anayasa söz konusuysa bu

anayasaya göre çıkartılan herhangi bir yasaya, adil olmasa bile itaat edilmesi

gerekir202.

Bu noktada Rawls’un yaklaşımı ile Hart’ın yaklaşımı arasındaki farklılıklara

daha yakından bakmak ve fair play kuramının temel özelliklerini biraz daha ayrıntılı

gözden geçirmek faydalı olacaktır.

Rawls’un fair play ilkesine göre kişilerin hukuka itaat yükümlülüğünün

doğabilmesi için belirli bazı koşullar gereklidir203:

201 Rawls, “Legal Obligation and the Duty of Fair Play”, pp. 9-10.
202 Rawls, “Legal Obligation and the Duty of Fair Play”, pp. 10-11. Fair play kuramı, Rawls’un da
işaret ettiği gibi kişinin, diğer toplum üyelerine karşı yükümlü olduğunu kabul eder. Bu yönüyle fair
play kuramı, kişinin, kendisine sağladığı nimetlerden ötürü devletine karşı itaat yükümlülüğü altında
olduğunu ileri süren ve aşağıda daha ayrıntılı incelenecek olan minnettarlık kuramlarından
ayrılmaktadır.
203 Bu koşullar için bkz. Simmons, “The Priniciple of Fair Play”, pp. 310-312.
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1. Öncelikle toplumsal bir işbirliği projesi olmalıdır. Bu yönüyle

Rawls’un yaklaşımı, Hart’ınkinden pek de farklı sayılmaz. Buradaki

işbirliğinden kasıt, ortaklaşa gerçekleştirilen herhangi bir toplumsal

projedir. Apartman veya site yönetimi, dernek veya vakıf toplantıları,

yerel yönetim, hatta en geniş anlamıyla siyasal yönetim de bu tarz bir

toplumsal projeye örnek gösterilebilir. Fakat Hart’tan farklı olarak

Rawls, bu tarz bir toplumsal projenin iki koşulu yerine getirmesi

gerektiğinden de bahseder. Söz konusu toplumsal proje öncelikle

katılımcılar açısından karşılıklı fayda sağlamaya yönelik olmalıdır.

İşbirliğine dayalı bu tür bir toplumsal projenin itaat yükümlülüğü

doğurabilmesi için ayrıca adil olması da gerekir.

2. İşbirliğine dayalı bu tarz bir proje, katılımcılar açısından bir takım

sınırlandırmalar getirmelidir.

3. İşbirliğinin sağladığı faydalar, en azından bazı durumlarda katılım

sağlamayanların da ulaşabileceği nitelikte olmalıdır. Hart, bu

koşuldan da bahsetmemiştir. Rawls, bu koşula ayrıca bir koşul daha

eklemiştir. Buna göre işbirliğinin sağladığı faydalar, hemen hemen

bütün katılımcıların çabaları sonucunda elde edilmelidir

4. Hart’ın yaklaşımına Rawls’un asıl katkısı, itaat yükümlülüğünün

doğabilmesi için işbirliğinin sağladığı nimetlerden salt faydalanmayı

yeterli görmemesi, kişilerin bu nimetlerden faydalanmayı bile isteye

tercih etmeleri gerektiğini söylemesidir. Diğer bir deyişle Hart toplu

halde yaşamanın nimetlerinden öyle veya böyle bir şekilde faydalanan

herkes için itaat yükümlülüğü doğacağını söylerken Rawls, ancak bu

nimetlerden faydalanmayı bile isteye kabul edenler açısından itaat

yükümlülüğünün söz konusu olabileceğini ileri sürmektedir.
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Bu açıklamalardan hareketle fair play kuramının temel kabullerini, siyasal

topluma uyarlamak suretiyle şu şekilde formüle edebiliriz204:

- Ortaklaşa gerçekleştirilen bir projenin sağladığı nimetlerden, hiçbir

katkıda bulunmaksızın faydalanmak ahlâken yanlıştır.

- Siyasal toplum, ortaklaşa gerçekleştirilen bir projedir.

- Siyasal bir toplumda yaşamanın kişiye sağladığı bir takım nimetler

vardır.

- Bu tür bir projede kişinin payına düşeni yerine getirmesinin gerekli

koşulu, projenin kurallarına uymaktır.

- Sonuç olarak bir siyasal toplumda yaşayıp da kurallarına uymamak

ahlâken yanlıştır.

Hart ve Rawls tarafından ortaya konan fair play kuramının temel ilkelerini bu

şekilde ele aldıktan sonra, kurama yöneltilen eleştiriler ve bu eleştirilere karşı fair

play kuramcılarının verdiği cevaplar üzerinde durulabilir.

(3) Fair Play Kuramına Yönelik Eleştiriler

Fair play kuramına yönelik en önemli eleştiri Amerikalı siyaset felsefecisi

Robert Nozick’ten gelmiştir. 1974 tarihli Anarchy, State, and Utopia [Anarşi, Devlet

ve Ütopya] isimli kapsamlı eserinin bir alt bölümünü Nozick, fair play kuramının

eleştirisine ayırmıştır. Her ne kadar burada öncelikle Hart’ın görüşleri üzerinde

durmuşsa da söyledikleri, Rawls’un yaklaşımını da hedef almaktadır.

Nozick, fair play kuramını şu şekilde eleştirmektedir:

204 Bu koşullar için bkz. Brian Penrose, “Fairness and Political Obligation”, South African Journal
of Philosophy, 23, 2004, pp. 282-291, p. 282.
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“Diyelim ki, oturduğunuz civardaki insanlardan bazıları (sizden başka 364 yetişkin
daha vardır), bir ses düzeni kuruyorlar ve toplu bir eğlence sistemi oluşturmaya
karar veriyorlar. Bir listedeki isimleri, her gün için bir kişi olmak üzere
postalıyorlar. (Sizin isminiz de bunların arasında bulunmaktadır.) Kendisine tahsis
edilen günde (bu günler değiştirilebilir) bir kişinin ses düzenini çalıştırması, çeşitli
plaklar çalması, haberleri okuması, duyduğu ilginç hikâyeleri anlatması vs.
gerekmektedir. 138 gün sonra herkes üstüne düşeni yapmış olur ve sıra size gelir.
Sıranız geldiğinde üstünüze düşeni yapmak zorunda mısınız? Şimdiye kadar siz bu
sistemden faydalanmıştınız. Sesi daha iyi duymak için pencerenizi açmış, çalınan
müziğin zevkini almış ya da komik hikâyelere gülmüştünüz. Diğer insanlar bu
zahmete girmişlerdi. Fakat sıra size geldiğinde çağrıya cevap vermek zorunda
mısınız? Elbette ki hayır. Bu düzenlemeden fayda sağlamış da olsanız, diğerleri
tarafından sağlanan 364 günlük tüm eğlencenin sizin bir günden vazgeçmenize
değmeyeceğini düşünebilirsiniz. 364 günlük böyle bir eğlenceye sahip olup bir
gününüzü harcamak yerine, böyle bir eğlencenin tümüyle or tadan kalkmasını ve bir
gününüzden vazgeçmemeyi tercih edersiniz. Bu tercihlere bakıldığında, size
planlanmış zaman geldiğinde buna katılmaya nasıl zorlanabilirsiniz? Canının
istediği zaman, belki de gece yarısı yorgunken, radyoda felsefe ile ilgili konuşmalar
dinlemek hoş olurdu. Fakat aynı programda bir konuşmacı olmak durumunda
kalmak ve koca bir gününüzü harcamak pek hoş olmayabilir. Diğer insanlar, ne
istediğinizi sormadan öncülük edip programı kendileri başlatarak sizi bir
yükümlülük içine sokabilir mi? Bu durumda, radyoyu açmamak suretiyle bu
menfaatten imtina etmek yolunu seçebilirsiniz; diğer durumlarda menfaatlerden
kaçınmak mümkün değildir”205.

Nozick, bundan başka örnekler de verir. Örneğin komşularımız her gün

sokağı süpürüyorsa sıra bize geldiğinde, sokağın temizliği bizim için pek de önemli

olmadığı halde süpürme işlemine katılmak zorunda mıyız? Keza komşularımız,

kendi evleri önündeki çimenleri belirli aralıklarla biçiyorsa biz de evimizin önündeki

çimenleri biçme yükümlülüğü altında mıyız? Şayet biri, isteğimiz dışında bize bir

kitap verse ve bizden bedelini istese paramızı daha iyi bir yere harcamayacak olsak

bile kitabın bedelini ödemek zorunda mıyız?206

Nozick’in bu örneklerle anlatmak istediği, fair play ilkesinin başarılı

sayılabilmesi için kişinin, başkalarının çabası sonucunda elde ettiği menfaatlerin,

kendi çabası sonucu elde ettiği menfaatlerden daha tercih edilebilir olması

gerektiğidir. Böyle olsa bile fair play ilkesi yine de eksik kalacaktır. Zira elde

ettiğiniz menfaatler, kendi üzerinize düşeni yerine getirmenin külfetinden çoğu

205 Robert Nozick, Anarşi, Devlet ve Ütopya, 2. Baskı, Çev. Alişan Oktay, İstanbul, İstanbul Bilgi
Üniversitesi Yayınları, 2006, s. 135-136.
206 Bu örnekler için bkz. ibid., s. 136, 137.
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zaman daha değersizdir. Dolayısıyla bir kişi, başkasına bir takım menfaatler

sağladığı diye ondan karşılığını isteme hakkına sahip olamaz207. Sonuç olarak

Nozick’e göre fair play ilkesi:

“[…] kendisiyle ortaya çıkan yükümlülüklerin tabiat hali içinde zorlamayı meşru
kılan özel bir ilke ile birleştirilemeyecek derecede karmaşık ve kompleks[tir]. Bu
nedenle, söz konusu ilke herhangi bir itiraza meydan bırakmayacak şekilde formüle
edilebilse bile, diğer insanların işbirliği yapmaya ve kendi faaliyetlerini sınırlamaya
rıza göstermeleri için duyulan ihtiyacı gereksiz kılacak bir hizmette bul unmaz.”208

Nozick’in fair play ilkesine yönelik eleştirilerini şu şekilde özetleyebiliriz209:

- Fair play ilkesi,  bir grup kişinin belirli ölçüde katılımı gerektiren

ortak bir işbirliği projesi oluşturması durumunda, bu projenin

nimetlerinden istifade eden herkesin söz konusu katılımın gereklerini

yerine getirme yükümlülüğü olduğunu ileri sürer. Fakat bu yanlıştır.

Zira kişilerin, işbirliğinden elde ettiği fayda, bu faydanın elde edilmesi

için gerekli fedakârlıkta bulunmanın bedeline değmeyebilir. Yani

kişilerin fedakârlıkta bulunmalarının bedeli, elde ettikleri faydadan

ağır olabilir.

- Fair play ilkesi, işbirliğine dayalı bir projenin, kişilere farklı ölçüde

fayda sağlamasına rağmen her birinden eşit fedakârlıkta bulunmasını

bekler, fakat bu kabul edilemez. Zira bazıları söz konusu işbirliğinden

diğerlerine göre çok daha fazla fayda sağlarken, diğerleri

fedakârlıklarına eşit miktarda fayda elde eder.

- Fair play ilkesi kişinin, işbirliğine katkı sağlamakla yükümlü

olduğunu ileri sürer. Fakat yükümlü kişinin, mevcut işbirliğine karşı

çıkmak için bir takım sebepleri olabilir ve başka bir işbirliği

207 Ibid., s. 136, 137.
208 Ibid., s. 138.
209 Nozick’in eleştirilerinin bu şekilde özetlenmesi için bkz. Arneson, op. cit., s. 617; Penrose, op. cit.,
pp. 283, 284.
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projesinin hayata geçirilmesini isteyebilir. Dolayısıyla bu kişinin, yine

de mevcut işbirliğine katkı sağlamakla yükümlü olduğunu kabul

etmek doğru değildir.

- Son olarak, bir başkasına iradesi dışında fayda sağlayıp daha sonra

bedelini istemek kabul edilemez.

Hatırlanacağı üzere rıza kuramına yönelik eleştirilerinde Hart, rıza kuramının

bütün yükümlülük türlerini sadece rızai edimlere dayandırarak diğer muhtemel

yükümlülük kaynaklarının hepsini tek bir açıklama modeline indirgediğini ileri

sürmüş, rızai yükümlülüklerin yanısıra bir de fair play yükümlülüklerinin bulunduğu

üzerinde durmuştur. Nozick ise Hart’ın aksine, hukuka itaat yükümlülüğünden

bahsedebilmek için mutlaka kişilerin bu yönde gerçek bir rızai irade beyanında

bulunmaları gerektiğini ileri sürmektedir. Dolayısıyla Nozick’e göre fair play

kuramı, itaat yükümlülüğünü açıklamada yetersiz kalmakta, diğer bir deyişle bu tür

bir yükümülüğün doğması için rızai bir irade beyanına duyulan ihtiyacı

giderememektedir210.

Nozick’in fair play kuramına yönelik bu eleştirileri fair play kuramını

savunanların kuramı tekrardan gözden geçirip, Nozick’in eleştirilerine de cevap

verecek şekilde yeniden yorumlamalarına yol açmıştır. Fair play kuramının hukuka

itaat yükümlülüğünü izah etmede başarılı olup olmadığını anlamak için bu yorumlar

üzerinde de durmak gereklir.

(4) Fair Play Kuramına Yönelik Eleştirilere Karşı Geliştirilen

Cevaplar

i. Simmons’ın Yaklaşımı

210 Nozick, op. cit., s. 138. Ayrıca bkz. Simmons, “The Priniciple of Fair Play”, p. 320, Arneson, op.
cit., pp. 616-617.
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Fair play kuramınına ilişkin bu yorum çabalarından ilki John Simmons’a

aittir. Aslında Simmons, ileride ayrıca inceleneceği üzere hukuka itaat

yükümlülüğünü kabul etmeyen düşünürlerdendir. Fakat buna karşın, Nozick’in

eleştirilerini cevaplamış ve fair play kuramının daha kabul edilebilir bir versiyonunu

geliştirmeye çalışmıştır.

“The Principle of Fair Play” [Fair Play İlkesi] (1979) isimli makalesinde211

Simmons, Nozick’in eleştirilerinin, fair play kuramının zayıf bir versiyonunu alıp,

zor örneklerden hareketle başarısızlığını ispatlamak gibi bir amaç taşımadığını,

bilakis kuramın daha güçlü bir versiyonu için gerekli koşulların neler olduğuna işaret

ettiğini söylemektedir212.

Yukarıda da belirtildiği gibi Nozick’e göre kişi, kendisine fayda sağlayan bir

işbirliği projesinin doğurduğu yükümlülükleri, ancak bunları üstlenmeye rıza

gösterdiyse yerine getirmek zorundadır. Simmons’a göre Nozick, kendi verdiği

örneklerde yer alan fayda biçimlerinin görece önemsiz olduğunu bildiğinden, fair

play kuramının kabul edilebilmesi için bir koşul daha ortaya koyar. Buna göre şayet

elde ettiği fayda proje için yapacağı fedakârlıklara değiyorsa kişi, projenin

gerçekleşmesi için üzerine düşeni yerine getirmekle yükümlüdür. Yani kişi, elde

ettiği bu faydaya karşılık bir takım fedakârlıklarda bulunmalıdır. Fakat Simmons fair

play kuramcısının bu görüşe şu şekilde cevap verebileceğini belirtir: Eğer üzerine

düşeni yapmaya hazır değilsen, ne kadar önemsiz olursa olsun projenin sağlayacağı

herhangi bir nimetten faydalanamazsın. Fakat fair play ilkesi adına ileri sürülebilecek

bu muhtemel savunmaya karşı Nozick’in vereceği bir cevap vardır. Nitekim Nozick,

fair play ilkesi aleyhinde başka kanıtlar da getirmektedir. Kişinin elde edeceği fayda

fedakârlıkta bulunduğunda ödeyeceği bedelle aynı değerde olabilir. Fakat buna

karşın bir başkası veya başkaları projenin nimetlerinden daha fazla istifade edebilir.

211 Simmons’ın bu makalesi aslında Moral Principles and Political Obligations [Ahlâki İlkeler ve
Siyasal Yükümlülükler] (1979) isimli kitabının makaleyle aynı ismi taşıyan 5. bölümünün gözden
geçirilmiş ve özetlenmiş daha yeni tarihli versiyonudur. Dolayısıyla çalışmanın bu kısmı nda
Simmons’un söz konusu makalesi temel alınacaktır.
212 Simmons, “The Priniciple of Fair Play”, p. 320.
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Bu durumda kişi, elde ettiği az miktarda fayda için de diğerleriyle (yani daha fazla

fayda elde edenler) aynı ölçüde fedakârlıkta bulunma yükümlülüğü altında mıdır?

Nozick’un buradaki cevabı, bu durumdaki kişinin diğerleriyle aynı ölçüde yükümlü

tutulamayacağı yönündedir213.

Nozick’in eleştirisini kabul eden Simmons, bu eleştirinin yine de fair play

ilkesini terk etmeyi gerektirmediğini söyler. Zira fair play ilkesi, bir işbirliği

projesinin nimetlerinden farklı oranda istifade eden kişilerin her birinin aynı ölçüde

yükümlü olduğunu ileri sürmez. Kişilerin, üzerlerine düşeni yerine getirme

yükümlülüğü, işbirliği içerisinde yer alan herkesin yükümlülüğünün aynı olması

demek değildir. Herkes istifade ettiği oranda yükümlüdür. Dolayısıyla işbirliği

projesinden diğerlerine göre daha az faydalanan bir kişi, diğerleriyle kıyaslandığında

üzerine düşeni yerine getirme konusunda da daha az yükümlülüğe sahiptir. Eğer fair

play ilkesi bu şekilde yorumlanırsa Simmons’a göre, Nozick’in verdiği örnekler

geçersiz hale gelir. Zira Nozick’in örneğinde yer alan radyo yayınından, diğerlerine

göre daha az istifade eden bir kişi, daha çok istifade edenlerle kıyaslandığında,

yayının devamı için daha az katkıda bulunmakla üzerine düşeni yerine getirmiş olur.

Yani bu kişi bir yandan yine yükümlüdür, fakat diğer yandan diğerlerininkine göre

yükümlülüğü daha zayıftır. Simmons, böylece Nozick’in fair play ilkesine yönelik

eleştirisinin cevaplanmış olduğunu düşünür214.

Bununla birlikte Simmons, Nozick’in eleştirisine yönelik fair play

kuramcıları adına çok daha temel bir karşı tezin ortaya konulabileceğini söyler.

Simmons’a göre Nozick’in örneklerinde yer alan ve yükümlü olup olmadığı tartışılan

kişi ile Hart ve Rawls’un işbirliği projesinden faydalandığını düşündükleri kişi aynı

değildir215. Hart ve Rawls’un yaklaşımını yanlış yorumlayan Nozick fair play

ilkesinin, bir işbirliği projesinden herhangi bir şekilde istifade eden herkesin

yükümlülük altına girmesini gerektirdiğini düşünür. Böyle düşünmekle Nozick, her

213 Simmons, “The Priniciple of Fair Play”, pp. 320-321.
214 Simmons, “The Priniciple of Fair Play”, p. 321.
215 Simmons, “The Priniciple of Fair Play”, p. 321.
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bir kişinin işbirliği projesi karşısındaki özel konumunu görmezden gelmiştir. Bu

açıdan bakıldığında Nozick’in eleştirileri aslında haklıdır; zira böyle bir durumda

işbirliğinin gerektirdiği yükümlülükler, bazıları için haksız sonuçlara yol açabilir216.

Simmons’a göre Hart ve Rawls, fair play ilkesinin ancak işbirliği porjesinin

aktif üyesi olan kişiler için sonuç doğuracağını kabul eder. Dolayısıyla Nozick’in

bahsettiği yayın düzeneği, fair play ilkesinin uygulanamayacağı bir işbirliği

örneğidir. Zira kendi üzerine düşeni yerine getirmek istemeyen, yani sırası

geldiğinde kendi yayınını yapmamayı tercih eden kişi, bu işbirliği projesinin aktif bir

üyesi değildir. Üstelik insanların böyle düşünmesini gerektirecek herhangi bir

teşebbüsde dahi bulunmamıştır. Dolayısıyla burada fair play ilkesi söz konusu

değildir ki başarızlığından bahsedilsin. Tıpkı yayın düzeneğinde olduğu gibi

Nozick’in diğer örneklerinde de (sokak temizleme, bahçe düzenleme, kitap dağıtımı)

herhangi bir aktif üyelikten, dolayısıyla fair play ilkesinin uygulanabileceği

koşullardan söz edilemez217.

Simmons, bu tespitinden sonra bir işbirliğinin aktif üyesi olma ile dışında yer

almayı nasıl birbirinden ayırabileceğimizi sorgular. Bu tarz bir ayrımın pek de kolay

olmadığını söyleyen Simmons, öncelikle bir işbirliği projesinin dışında kalmak ne

demek onun cevabını bulmaya çalışır. Simmons’a göre bir toplumsal gruba üye

olmakla kişi, grubun diğer üyelerinin giriştiği bir işbirliği projesine de katılmış

sayılmaz. Nozick’in örneğine tekrar bakılırsa yayın yükümlülüğünü yerine

getirmeyen kişi, belki kendi yükümlülüklerini yerine getiren diğer kişilerle komşuluk

bakımından bir grup oluşturmaktadır, fakat sadece komşuluk ilişkisi içerisinde olmak

kişiyi diğer komşuların birlikte gerçekleştirdiği her projenin de doğal üyesi haline

getirmeye yetmez. Simmons’a göre bir işbirliği projesinin aktif üyesi olmanın iki

koşulu vardır:

216 Simmons, “The Priniciple of Fair Play”, pp. 321-322.
217 Simmons, “The Priniciple of Fair Play”, p. 322.
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- Kişi ya projeye açıkça destek verdiğini beyan etmeli ya da projenin

kendisi için doğuracağı yükümlülükleri yerine getireceğine örtülü bir

şekilde de olsa söz vermelidir.

- Kişi, gerçekleşmesinden itibaren projenin yürütülmesinde aktif bir rol

üstlenmelidir218.

Simmons fair play kuramı adına geliştirilebilecek bu argümana karşı da itiraz

edilebileceğini kabul eder. Fair play kuramı adına geliştirilen bu argüman kabul

edilse bile sorun tam anlamıyla yine de çözülmüş değildir. İşbirliğine dayalı bir

projenin nimetlerinden faydalanan kişinin, salt bu faydalanma karşılığında bir takım

yükümlülükler altına girebilmesi için ayrıca grubun aktif bir üyesi olması da

gerekiyorsa bu, şu anlama gelir: Kişi, işbirliğinin sağladığı nimetlerden

faydalanacağını ve bu fayda karşılığında da üzerine düşeni yerine getireceğini, yani

bir takım yükümlülükleri olduğunu açık veya örtülü şekilde beyan etmelidir. Fakat

bu durumda, fair play kuramı rıza kuramına indirgenmiş olmaz mı? Zira bir yandan

fair play yükümlülüğünün doğması için işbirliğinin sağladığı nimetlerden kişinin

faydalanmasını yeterli bulmuyor, aktif grup üyeliğini gerekli görüyoruz, diğer

yandan da grup üyeliğini kabul etmeyi açık veya örtülü rıza beyanına bağlıyoruz.

Fakat kendi rızasıyla grup üyeliğini kabul eden kişi, zaten işbirliği projesinin

başarıyla sürdürülmesi için üzerine düşeni yerine getirme konusunda yükümlülük

altına girmiştir. İşbirliğinin sağlayacağı nimetlerden faydalanıp faydalanmadığı artık

önemsizdir. Bu durumda ayrıca bir de fair play ilkesine başvurmanın pek de anlamı

yoktur. Sonuç olarak fair play kuramı, rıza kuramının içerisinde erimiştir219.

Yukarıda ele alınan bu akıl yürütme doğruysa fair play kuramının pek de

başarı şansının kalmayacağını söyleyen Simmons, hemen ardından rıza kuramı

lehine gibi gözüken bu akıl yürütmenin pek de doğru olmadığını belirtir.

218 Simmons, “The Priniciple of Fair Play”, p. 323.
219 Simmons, “The Priniciple of Fair Play”, pp. 323-324.
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Simmons’a göre fair play ilkesine dair tartışmalarda çoğu zaman gözden

kaçan bir husus vardır. Fair play ilkesini açıklarken Rawls, işbirliğine dayalı bir

projenin nimetlerinden faydalanan herkesin, salt bu faydalanma karşılığında bir

takım yükümlülükler altına girmesi ve dolayısıyla üzerine düşeni yerine getirmesi

gerektiğini söylememektedir. Rawls’a göre bir işbirliği projesinin nimetlerinden

bilerek ve isteyerek faydalanan kişi açısından yükümlülük doğar. Dolayısıyla fair

play ilkesinin daha iyi anlaşılabilmesi için, belirli bir işbirliği projesinin

nimetlerinden kendi iradesi dışında faydalanan kişi ile bilerek ve isteyerek

faydalanan kişi arasında ayrıma gitmek gerekir. Simmons’a göre Nozick, bu ayrımı

görmezden gelmiştir. Bir işbirliği projesinin aktif üyesi olup olmama sorunuysa

ancak bu ayrım dikkate alındıktan sonra çözülebilir220.

Simmons’ın bu tür bir ayrıma gitmekteki amacı şudur: Nozick, bir işbirliği

projesinin aktif üyesi olması için kişinin bu yönde bir rıza beyanında bulunması

gerektiğini savunmaktadır. Fakat Simmons’a göre bu tür bir üyelik sadece rıza ile

elde edilmez. Şayet herhangi bir işbirliği projesinin nimetlerinden faydalanmayı

bilerek ve isteyerek tercih ediyorsa kişi, artık projenin aktif bir üyesidir. Bu durumda

kişi, her ne kadar bu yönde bir rıza beyanında bulunmasa da işbirliğinin sağladığı

nimetlerden faydalanmayı kabul ederek kendisi açısından bir takım yükümlülüklerin

doğmasına yol açmıştır221.

Buradaki yaklaşımını Simmons bir örnekle açıklar. Bir sitenin su deposunda

ortaya çıkan kirliliği gidermek için site sakinleri tarafından bir karar alınır. Buna göre

herkesin maddi katkısıyla su deposu temizletilecek ve dolayısıyla tekrar temiz su

elde edilecektir. Bu kararın hayata geçirilmesi için oylama yapılır. A dışında herkes

kabul eder. Sonuçta karar uygulamaya konur; su deposu temizlettirilir. Böylece

herkes gidip temiz su deposundan ihtiyacı oranında su alma imkânına kavuşur. Fakat

bir süre sonra A, suyun azaldığını kimsenin farketmeyeceğini de hesaba katarak her

gece su deposuna gitmeye ve istediği miktar suyu almaya başlar. Simmons’a göre

220 Simmons, “The Priniciple of Fair Play”, p. 324.
221 Simmons, “The Priniciple of Fair Play”, pp. 325, 326.
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burada A, artık mevcut işbirliği projesinin aktif bir üyesi haline gelmiştir. Zira

projenin nimetlerinden faydalanmayı bilerek ve isteyerek tercih etmiştir. Dolayısıyla

projenin devamı için üzerine düşeni yerine getirmekle yükümlüdür. Burada dikkat

edilmesi gereken nokta, A’nın söz konusu projeye rıza göstermemiş olmasıdır. Fakat

rıza göstermese bile A, nimetlerinden faydalanmayı bilerek ve isteyerek tercih

ettiğinden projenin gereklerini yerine getirme yükümlülüğü altına girmiştir222.

Simmons, yine de nimetlerden bilerek ve isteyerek faydalanma ifadesinin

içinin çok farklı şekillerde doldurulabileceğinin de farkındadır. Simmons’a göre

kişinin, bir işbirliği projesinin nimetlerinden faydalanmayı bilerek ve isteyerek tercih

etmiş sayılabilmesi için iki temel koşuldan birinin gerçekleşmesi gerekir. Buna göre

kişi:

- Ya söz konusu faydayı elde etmek için çaba göstermeli ve bu çabası

başarılı olmalı

- Ya da söz konusu faydayı bilerek ve isteyerek kabul etmelidir223.

Bu noktada Simmons, fair play kuramının karşı karşıya kaldığı bir sorundan

daha bahseder. Bazı durumlarda kişi, yükümlülük altına girmemek için işbirliği

projesinin nimetlerinden faydalanmamayı tercih edebilir, fakat bundan

kaçınamayabilir. Örneğin kişi, Nozick’in yayın düzeneğinin nimetlerinden

faydalanmayı istemeyebilir. Bir başka deyişle, yükümlü olmadığını söyleyen kişiye

“İsteseydin bu nimetten faydalanmamayı tercih edebilirdin.” denebilir. Bu durumda

kişi, “Böyle bir tercihte bulunma imkânım yoktu ki!” şeklinde cevap verebilir. Zira

bu örnekte kişinin söz konusu nimetten faydalanmamayı tercih etmesi, kendisi için

telafisi imkânsız veya en azından bedeli hayli ağır bir takım sonuçlara yol açabilir.

Kişi, belki uzun bir süre camlarını açamayacak veya balkonuna çıkamayacak bir

durumda kalabilir. Bu tür durumlarda kişinin elde ettiği fayda karşılığında

222 Simmons, “The Priniciple of Fair Play”, pp. 325-326.
223 Simmons, “The Priniciple of Fair Play”, p. 327.
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yükümlülük altına girdiğinden söz edilemez. İşte bu tür faydalara Simmons,

“tercihine bakılmaksızın herkesin istifadesine sunulan faydalar” [open benefits]

demektedir. Bunun karşınaysa “tercihe dayalı faydalar” [readily available benefits]

kavramını koymaktadır. Bu tür faydalardan istifade etmediğinde kişi, herhangi bir

olumsuz sonuçla karşılaşmaz, ağır bir bedel ödemek zorunda kalmaz. Örneğin

devletin sağladığı güvenlik hizmetine bakıldığında herkesin faydasına olacak şekilde

kamuya açık mekânlarda polislerin görevlendirilmesinin, “tercihine bakılmaksızın

herkesin istifadesine sunulan faydalar” arasında yer aldığı söylenebilir. Zira polisin

doğal görevi olan cadde ve sokakları gözetleme ve denetleme, kişilerin bu konudaki

tercihi ne olursa olsun yerine getirilmesi gereken bir hizmettir224.

Öte yandan kişilerin bu tür bir hizmetten faydalanmamayı tercih etmeleri, çok

ciddi sıkıntılara yol açar; bu tür bir vazgeçmenin kişiler için bedeli ağırdır. Buna

karşılık devletin normal güvenlik hizmetinin yanısıra bazı kişiler, kendileri için özel

bir güvenlik hizmeti talep edebilir, kendi evinin 24 saat gözetlenmesini, kendisinin

sürekli takip edilmesini isteyebilir. Bu tür bir hizmetse “tercihe dayalı

faydalar”dandır. Sonuçlarına katlanmak koşuluyla kişiler, bu tür bir hizmetten

faydalanmamayı rahatlıkla tercih edebilir. Simmons’a göre fair play ilkesi “tercihine

bakılmaksızın herkesin istifadesine sunulan faydalar” için değil, “tercihe dayalı

faydalar” için geçerlidir. Zira bu tür faydalardan kişiler, bilerek ve isteyerek istifade

eder. Kişi, bu tür bir faydadan istifade etmekten vazgeçebilecekken vazgeçmemiştir.

Bu tercihi kişi açısından bir takım yükümlülüklerin doğmasına yol açar. Artık kişi,

söz konusu faydanın ortaya çıkarılması sürecine katılmak ve üzerine düşeni yerine

getirmek yükümlüğü altındadır225.

Böylece Simmons, belirli bir grubun üyesi olan ve dolayısıyla gruba üyeliğin

sağladığı nimetlerden faydalanan bir kişinin, bu nimetlerin elde edilmesinde üzerine

düşeni yerine getirme yükümlülüğü bulunduğunu ve söz konusu yükümlülüğün rıza

224 Simmons, “The Priniciple of Fair Play”, p. 327.
225 Simmons, “The Priniciple of Fair Play”, pp. 327-328.
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kavramına başvurulmaksızın fair play ilkesine dayanmak suretiyle de

açıklanabileceğini kanıtlar226.

Bütün bu açıklamalara karşın fair play kuramı Simmons’a göre yine de bir

noktada sorunla karşı karşıya kalmaktadır. Gündelik hayata bakıldığında çoğu zaman

kişiler, bir topluluğa üye olmanın sağladığı nimetlerden bilerek ve isteyerek

faydalanmayı tercih etmedikleri halde, yine de bir takım yükümlülükler altına

girerler. Örneğin, eğer bir sitenin çevre düzenlemesi yapılacaksa ve tek bir kişi

dışında herkes bu tür bir düzenleme yapmayı kabul etmişse kabul etmeyen site

sakininin, hiç bir fedakârlıkta bulunmadan yeni çevre düzenlemesinin nimetlerinden

faydalanması, diğer site sakinleri tarafından pek hoş karşılanmaz. Nitekim Hart ve

Rawls’un yaklaşımları da ilk bakışta, bu kişi açısından yükümlülüğün doğduğunu

kabul etmektedir. Eğer bu şekilde yorumlanırsa fair play ilkesi, Nozick’in eleştirileri

karşısında tutunamaz. Zira tercihini çevre düzenlemesi projesinden yana

kullanmayan kişi, aslında bu projeye rıza göstermiş sayılamaz. Rıza göstermediği bir

projenin bedelini kişiye yükletmek, projenin nimetlerinden faydalanıyor olsa bile

yine de hakkaniyete uygun değildir. Bu açıdan, çevre düzenlemesine rıza

göstermeyen site sakinin durumu ile sitede hemen hemen hergün satış yapan

pazarlamacının durumu arasında bir fark yoktur227.

Sonuç olarak Simmons fair play kuramı açısından bir tercihte bulunmamız

gerektiğini söylemektedir: Hart ve Rawls’un yaklaşımlarını en geniş anlamıyla

yorumlayabilir, bir işbirliği projesinin nimetlerinden faydalanan istisnasız herkesin,

elde ettiği fayda karşılığında bir takım yükümlülükler altına girdiğini, dolayısıyla

kendi üzerine düşen vazifeleri yerine getirmek zorunda olduğunu kabul edebiliriz.

Fakat bu yorum pek makul değildir ve hakkaniyete aykırıdır. Fakat Hart ve Rawls’u

daha dar yorumlama imkânımız da vardır. Buna göre ancak bir işbirliği projesinin

nimetlerinden bilerek ve isteyerek faydalanan kişiler yükümlülük altına girer. Bu

yorum hem daha makul, hem de hakkaniyete daha uygun gözükmektedir. Aslında bu

226 Simmons, “The Priniciple of Fair Play”, pp. 328-329.
227 Simmons, “The Priniciple of Fair Play”, pp. 330-332.
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yorum Simmons’a göre, Hart ve Rawls’un öngörebildiğinden çok daha sınırl ıdır.

Hatta bu, Hart ve Rawls’un kabul edemeyeceği bir sonuç da olabilir. Fakat Nozick’in

eleştirilerinin hedefi, biraz da fair play ilkesini bu şekilde yeniden yorumlamaktır.

Böylece fair play kuramı, Nozick’in yapıcı eleştirileri ve Simmons’ın

katkıları aracılığıyla rıza kuramına indirgenmeksizin, fakat iradeci niteliğini de

koruyarak, itaat yükümlülüğü konusunda daha kabul edilebilir bir açıklama modeli

haline getirilmiş olmaktadır.

Fair play kuramını yeniden yorumlamayı amaçlayan yaklaşımlar bunlardan

ibaret değildir. Yine Nozick’in eleştirilerine cevap verme kaygısı ile geliştirilmiş, bu

arada Simmons’ın katkılarını da göz ardı etmeyen başka fair play yaklaşımları da

vardır. Aşağıda bunlardan öne çıkan bir kaçı üzerinde durulacaktır.

ii. Arneson’un Yaklaşımı

Nozick’in eleştirilerine cevap vermek amacıyla fair play kuramını yeniden

yorumlamayı deneyen isimlerden biri Richard J. Arneson’dur. “The Principle of

Fairness and Free-Rider Problems” [Hakkaniyet İlkesi ve Karşılıksız Faydalanmanın

Yol Açtığı Sorunlar] (1982) isimli makalesinde Arneson, amacının fair play

kuramını Nozick’in itirazlarını da giderecek şekilde yeniden yorumlamak olduğunu

açıkça söylemektedir228.

Tıpkı Simmons gibi Arneson da Nozick’in asıl amacının fair play kuramını

tamamen reddetmek olmadığını, itaat yükümlülüğü sorununu daha iyi

açıklayabilmek için bu kuramın eksikliklerinin giderilmesi gerektiğini düşündüğünü

ileri sürer229.

228 Arneson, op. cit., p. 617.
229 Ibid., p. 616.
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Arneson, yukarıda özetlenmeye çalışılan Nozick’in eleştirilerinden ilk

üçünün pek güçlü olmadığını, zira Rawls’un kendi yaklaşımındaki “adalete

uygunluk” koşulu aracılığıyla bu eleştirilerin geçersiz kılınabileceğini söyler. Buna

karşılık hiç kimsenin, iradesi dışında belirli bir fayda sağladığı kişiden, bu faydanın

karşılığında bir takım yükümülükler altına girmesini isteyemeyeceği şeklindeki

dördüncü eleştirisinin haklı olduğunu kabul eder. Fakat fair play kuramında

yapılacak bir değişiklikle bu eleştirinin de geçersiz kılınabileceğini belirtir230.

Nozick’in bu eleştirisini cevaplamak için Arneson da bir işbirliği projesinin

kişilere sağladığı faydalar arasında bir ayrıma gidilmesi gerektiğini ileri sürer.

Arneson’a göre bir işbirliği projesinin sağladığı faydalar ikiye ayrılır: kişiye yönelik

faydalar [private goods] ve kamuya yönelik faydalar [public goods]231.

Arneson, kamuya yönelik bir faydadan bahsedilebilmesi için gerekli koşulları

da şu şekilde sayar:

- Eğer tek bir kişi bir birim faydadan istifade ediyorsa bu, diğer

kişilerin geri kalan faydalardan daha az istifade etmesine sebebiyet

vermemelidir. Arneson buna “katılım” [jointness] koşulu demektedir.

- Arneson’un “dışarıda bırakılamama” [nonexcludability] ismini verdiği

ikinci koşula göre, eğer bir kişi belirli bir faydadan istifade ediyorsa

aynı faydadan diğer herhangi bir kişinin de istifade etmesi

engellenemez.

- Sağlanan bu faydadan topluluğun üyelerinin hepsi de eşit miktarda

istifade etmelidir.

230 Ibid., p. 618.
231 Ibid.
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Arneson’a göre üçüncü koşul ikincisini gerektirirken, ikincisi üçüncüsünü

gerektirmez. Ayrıca birinci ve ikinci koşullar birbirinden tamamen bağımsızdır232.

Yukarıda bahsedilen kamuya yönelik fayda kavramını daha iyi açıklamak için

Arneson şu örnekleri vermektedir. Televizyon yayınlarını insanlara ulaştıran bir

vericiyi düşünelim. Bu vericinin yaydığı sinyaller herhangi bir televizyonun

kolaylıkla alabileceği türden olsun. Yani özel bir donanıma ihtiyaç duyulmasın. Eğer

bu tarz televizyon aletleri piyasada bol miktarda bulunuyorsa tek bir kişinin

televizyon alması, diğerlerinin televizyon alma imkânını zayıflatmaz. Bu durumda

söz konusu televizyon yayını birinci koşula, yani katılım koşuluna uygundur. Şayet

televizyon yayını karlı bir görüntüye sahipse ve ancak televizyona eklenen özel bir

araçla düzgün görüntü alınabiliyorsa bir tek kişinin bu aracı temin edip televizyon

yayınını düzgün bir şekilde alması, diğerlerinin bu imkânını ortadan kaldırmıyorsa

hem katılım koşulu, hem de ikinci koşul yani dışlanamama koşulu yerine getirilmiş

olur. Fakat bu durumda üçüncü koşuldan, yani eşitlik koşulundan bahsedemeyiz.

Üçüncü koşula tam anlamıyla uygun bir örnek olarak belirli bir coğrafi bölgede

yaşayanlara sağlanan ulusal güvenlik düşünülebilir. Ulusal güvenlik Arneson’a göre,

kamuya yönelik faydanın üç koşulunu da yerine getirmektedir. Aslında Arneson’ın

zikrettiği bu üç koşul, aynı zamanda kamuya yönelik faydaların üç türüne tekabül

eder. Birinci koşula sadece kamuya yönelik fayda ismi verilebilecekken, ikinci

koşulu yerine getiren faydalara kolektif fayda [collective good], üçüncü koşulu yerine

getiren faydalaraysa mutlak kamuya yönelik fayda [pure public good] ismi

verilebilir233.

Arneson fair play kuramının, ancak mutlak kamuya yönelik faydaların

üretildiği işbirliği projeleri için geçerli olabileceğini ileri sürmektedir. Devlet eliyle

sağlanan asker ve polis güvenliği, hukukun üstünlüğü gibi faydalardan herkes büyük

ölçüde eşit istifade eder. Nitekim bu faydaları sağladığı için devlet, vatandaşlarından

kendisine itaat etmesini bekler. Yani siyasal iktidarın meşru otorite iddiası, sağladığı

232 Ibid.
233 Ibid., pp. 618-619.
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bu tür faydalara dayanır. Arneson’a göre hatta Hobbes ve Locke gibi rıza kuramcıları

bile aslında bu görüşü kabul edebilir. Zira rıza kuramcıları da bu tür faydaları

sağlayamayan bir siyasal iktidarı meşru kabul etmez, vatandaşlar açısından itaat

yükümlülüğü doğurmadığını düşünürler. Dolayısıyla fair play kuramı, siyasal

yükümlülüklerin kaynağını izah etmeyi amaçlayan her türlü kuramsal yaklaşıma

örnek oluşturabilir234.

Arneson’un burada göstermeye çalıştığı, kişilerin sahip olduğu

yükümlülüklerin, belirli bir işbirliği projesinin nimetlerden bilerek ve isteyerek

faydalanmalarından bağımsız şekilde doğduğudur. Özellikle mutlak kamuya yönelik

faydalardan bilerek ve isteyerek istifade etmek gerekli değildir. Bu tür durumlarda

nimetlerden faydalanmanın bizatihi kendisi, yükümlülüğün doğması için yeterlidir235.

Arneson’un yorumladığı şekliyle fair play kuramının geçerli olduğu koşulları

şu şekilde sıralayabiliriz: Öncelikle bir işbirliği projesi söz konusu olmalıdır. Bu

proje kolektif bir fayda sağlamalıdır. Projenin sağladığı fayda, istifade eden herkesin

bunun için ödeyeceği bedele değmelidir. Bunun yanısıra projenin, istifade edenler

için doğurduğu külfetin dağılımı hakkaniyetli olmalıdır. Bir takım ek özel faydalar

aracılığıyla kişilerin projenin gereklerini isteyerek yerine getirmelerini sağlamak

mümkün olmamalıdır. Kolektif faydadan kişilerin kendi iradeleriyle istifade etmesi

mümkün olabileceği gibi olmayabilir de. Bu koşullar altında kendi payına düşeni

yerine getiren kişi, diğerlerinin de kendi paylarına düşeni yerine getirmelerini isteme

hakkına sahiptir. Yani projenin gerçekleşmesi için herkesin kendi payına düşeni

yerine getirme konusunda ahlâki bir yükümlülüğü vardır. Üstelik bu yükümlülüğün

yerine getirilmesi için gerektiğinde asgari düzeyde zor kullanılabilir. Arneson’a göre

fair play kuramının bu yeni versiyonu kişilerin, bir işbirliği projesinin nimetlerinden

kendi iradeleriyle faydalanmalarını açıklayabildiği gibi, iradeleri dışında

faydalanmalarını da açıklayabilir. Böylece itaat yükümlülüğü sorunu, rıza kuramını

234 Ibid., pp. 619-620.
235 Ibid., pp. 620.
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tamamlayacak şekilde, ama rıza kuramcılarının üzerinde durduğu örtülü rıza gibi

oldukça muğlâk bir kavrama başvurmaksızın çözülebilecektir236.

Görüldüğü üzere, Nozick’in fair play kuramına yönelik eleştirilerini

cevaplamak üzere ortaya konmuş bu iki yaklaşım, aynı noktadan hareket etse de

farklı sonuçlara varır. Simmons, daha çok kişilerin menfaatler karşısındaki tavırlarına

odaklanmıştır. Simmons’a göre fair play kuramının kabul edilebilmesi için kişilerin,

bir işbirliği projesinin sağladığı nimetlerden bilerek ve isteyerek, yani kendi

iradeleriyle faydalanmaları gerektiğini ileri sürmüştür. Böylece fair play kuramının

iradeci niteliğini biraz daha ön plana çıkarmıştır. Simmons aslında fair play kuramını

bir ölçüde rıza kuramına yaklaştırmıştır. Buna karşılık Arneson kişilerin

iradelerinden çok, elde edilen fayda türleri üzerinde durmuştur. Arneson’a göre fair

play kuramı ancak kamuya yönelik bir faydanın söz konusu olduğu durumlarda

geçerlidir. Kamuya yönelik faydaları da kendi içinde üç farklı türe ayıran Arneson,

kolektif fayda ve mutlak kamuya yönelik fayda şeklinde isimlendirdiği fayda türleri

için fair play kuramının kabul edilebileceğini ileri sürmektedir. Bu açıdan

bakıldığında kişilerin bir işbirliği projesinin nimetlerinden kendi iradeleriyle veya

iradeleri dışında faydalanmalarının önemi yoktur.

iii. Klosko’nun Yaklaşımı

Eleştirilere karşı fair play kuramını, yeniden formüle edip savunmayı

amaçlayan bir başka yazar da George Klosko’dur. Fair play kuramının günümüzün

en kararlı savunucuları arasında yer alan Klosko, “The Principle of Fairness”

[Hakkaniyet İlkesi] (1987) ve “Presumptive Benefit, Fairness and Political

Obligation” [Muhtemel Yararlar, Hakkaniyet ve Siyasal Yükümlülük] (1987)

başlığını taşıyan makaleleri ile The Principle of Fairness and Political Obligation

[Hakkaniyet İlkesi ve Siyasal Yükümlülük] (1992) isimli kitabında, eleştirilere karşı

fair play kuramını tekrar yorumlayarak kabul edilebilir bir hale getirmeyi amaçlar.

236 Ibid., p. 623.
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Fair play kuramına yönelik bu eleştirileri Klosko, “sınırlandırıcı argüman” [limiting

argument] ismini verdiği genel bir başlık altında ele alıp cevaplamaya çalışmaktadır.

“Sınırlandırıcı argüman” ismini verdiği fair play eleştirilerini incelemeye

geçmeden önce Klosko, fair play kuramının uygulanabileceği farklı durumları ele

alır. Klosko’ya göre fair play kuramı, farklı işbirliği ve fayda türlerine

uygulandığında farklı sonuçlara yol açar237.

Klosko, bir işbirliği sonucunda iki türlü fayda sağlanabileceğini söyler.

Bunlardan ilkine “göz ardı edilebilir faydalar” [excludable goods], ikincisine de “göz

ardı edilemez faydalar” [nonexcludable goods] ismini verir. “Göz ardı edilebilir

faydalar”, bir topluluğun sadece belirli üyelerinin istifadesine sunulan faydalardır.

Diğer bir deyişle bu tür faydalardan o topluluğun her üyesi istifade edemez; bazıları

için böyle bir imkân varken, diğerleri için yoktur. Buna karşılık “göz ardı edilemez

faydalar”, hiçbir topluluk üyesinin istifade etmekten alıkonamayacağı faydalardır;

her bir topluluk üyesinin istifadesine sunulmak amacına yöneliktirler. Hukukun

üstünlüğü, sağlıklı çevre, milli savunma bu tür faydalara örnek verilebilir. Bu tür

faydalar, aynı zamanda kamuya yönelik faydalar [public goods] ismiyle de anılır238.

Klosko, kamuya yönelik faydaların iki temel özelliği olduğunu söyler. Bunlar

öncelikle “göz ardı edilemez” faydalar grubuna girerler. Bunun yanısıra çok fazla

sayıda kişinin işbirliği neticesinde üretilirler239.

Klosko’ya göre fair play kuramı, “göz ardı edilebilir” faydaların üretildiği

işbirliği projelerinde uygulanabilir. Klosko burada şöyle bir örnek verir: Varsayalım

ki A, B, C ve D, temiz su alabilmek için bir kuyu açar. Eğer başkaları da temiz su

almak istiyorsa kuyunun açılabilmesi için gerekli katkıyı sağlamakla yükümlüdür.

237 George Klosko, “Presumptive Benefit, Fairness and Political Obligation”, Philosophy and Public
Affairs, Vol. 16, No. 3, 1987, pp. 241-259, p. 242.
238 Klosko, “Presumptive Benefit, Fairness and Political Obligation”, p. 242. Ayrıca bkz. George
Klosko, “The Principle of Fairness and Political Obligation”, Ethics, Vol. 97, No. 2, 1987, pp. 353-
362, p. 354.
239 Klosko, “Presumptive Benefit, Fairness and Political Obligation”, p. 243. Ayrıca Klosko, “The
Principle of Fairness and Political Obligation”, pp. 353-354.
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Yani, eğer kişi bu işbirliğinin nimetlerinden faydalanmak istiyorsa külfetlerine de

katlanmak zorundadır. Dolayısıyla A, B, C ve D, bu tür bir katkıda bulunmaktan

kaçınmasına karşın yine de temiz su almak isteyen E’yi engellemekte haklıdır.

Buradan hareketle denilebilir ki “göz ardı edilebilir” faydalar sağlayan bir işbirliği

projesine katılan kişiler, projenin sağlayacağı faydalardan istifade etmek istiyorlarsa

şayet, söz konusu faydaların üretilmesinde üzerlerine düşeni yerine getirmekle

yükümlüdürler. Diğer bir deyişle kişiler, ancak “göz ardı edilebilir” faydalar

sağlayan bir işbirliği projesinin sağladığı nimetlerinden faydalanıyorlarsa salt bu

faydalanma karşılığında yükümlülük altına girerler. Buradaki temel kabul şudur: Bir

takım fedakârlıklarda bulunmakla bireyler, aslında külfete katlanıp katlanmamaya

kendileri karar vermektedir. Bu açıdan yukarıdaki örneğe bakılırsa kuyu açma

sürecine katılıp katılmayacağına E’nin bizzat kendisinin karar vermesi gerektiği

görülür. E, temiz su almaktan alıkonabildiğine, yani bu projenin dışında

bırakılabildiğine göre ancak böyle bir muamele görmeyi istemeyip söz konusu

faydadan istifade etme yoluna gittiğinde yükümlülük altına girer. “Göz ardı

edilebilir” faydalar sağlamaya yönelik işbirliği projeleri, iradi girişimlerdir. Bu

yönüyle de sözleşme benzeri bir yapıya sahiptirler. Dolayısıyla bu tür projelere fair

play ilkesi de sorunsuz bir şekilde uygulanabilir240.

Klosko’ya göre asıl “göz ardı edilemez faydalar” söz konusu olduğunda, bir

takım sorunlarla karşılaşılır. Bu tür faydaların sağlandığı işbirliği projelerinde,

bireyler bu faydalardan istifade edip etmeyeceklerine bizzat kendileri karar

veremezler; bu projelere sözleşme benzeri bir yaklaşımın uygulanması pek mümkün

değildir. Yine yukarıdaki örneğe dönülürse burada sağlanan faydanın, yani kuyudan

temiz su çekme imkânının, kendi tercihine bakılmaksızın E’ye sunulduğu görülür.

Dolayısıyla bu tür bir faydadan istifade etmesi, E’yi yükümlülük altına sokmaz. İşte

bu yaklaşıma Klosko, “sınırlandırıcı argüman” ismini vermektedir. Zira bu, fair play

kuramının uygulama alanını daraltan, sınırlandıran bir yaklaşımdır241.

240 Klosko, “Presumptive Benefit, Fairness and Political Obligation”, p. 243.
241 Klosko, “Presumptive Benefit, Fairness and Political Obligation”, pp. 243-244. Klosko, fair play
kuramına yönelik bu eleştiriden bahsederken Rawls ve Nozick gibi düşünürlerin isimlerini zikreder,
Klosko, “Presumptive Benefit, Fairness and Political Obligation”, p. 244, dipnot 10.
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Klosko, burada Rawls’a atıf yapar. Nitekim Rawls da A Theory of Justice’da

fair play kuramına yönelik açıklamalarında bu özelliğe dikkat çeker. Rawls’a göre

kişinin, bir kurumun veya topluluğun üyesi olarak üstlendiği yükümlülüklerini yerine

getirmesi için iki koşul gereklidir. Öncelikle kişinin üyesi olduğu kurum veya

topluluk adalete veya hakkaniyete uygun olmaldır242. Bunun yanısıra kişi, kurumun

veya topluluğun sağladığı nimetlerden bilerek ve isteyerek faydalanmalıdır243.

Klosko, Rawls’un bu koşullardan bahsetmesine karşın, kişiler için genel bir

itaat yükümlülüğünün doğması için neyin gerekli olduğunu tam tespit edemediğini,

bu yüzden A Theory of Justice’ın ilerleyen bölümlerinde fair play kuramının bu

konuda yetersiz kaldığını kabul ettiğini belirtmektedir244.

Klosko fair play kuramının bu tür sorunları çözebilmesi için, “göz ardı

edilemez” faydaların söz konusu olduğu projelere de uygulanabilmesi gerektiğini

söylemektedir. Nitekim kendisinin amacı da fair play kuramını, “göz ardı edilemez”

faydaları, yani kamuya yönelik faydaları da kapsayacak biçimde genişletmektir245.

242 Rawls, A Theory of Justice, p. 111. Ayrıca bkz. Klosko “Presumptive Benefit, Fairness and
Political Obligation”, p. 244. Rawls’un burada ikinci koşul olarak bahsettiği adaletin ne anlama
geldiği, konumuzu ilgilendirmediğinden ayrıca üzerinde durulmayacaktır. Şu kadar söylenebilir ki
Rawls’un adaletten anladığı A Theory of Justice’da yer alan iki adalet ilkesidir, bkz. Rawls, A Theory
of Justice, pp. 111-112. Bu iki adalet ilkesi aslında A Theory of Justice’ın temel argümanlarını
oluşturur. Her ne kadar yükümlülüğün doğması için adalet koşulunun gerekli olduğunu belirtse de
Rawls, bu görüşünü daha fazla gerekçelendirmez. Bu noktaya dikkat çeken ve Rawls adına adalet
koşulundan ne anlaşılması gerektiğini açıklamaya çalışan bir yaklaşım için bkz. Simmons, “The
Priniciple of Fair Play”, pp. 312-317.
243 Rawls, A Theory of Justice, p. 112. Dikkat edilecek olursa Rawls’un adaletin yanısıra bilerek ve
isteyerek faydalanma koşulunu da gerekli görmesi, yukarıda ayrıntılı şekilde incelenen Simmons’ın
fair play yaklaşımının çıkış noktasını oluşturur. Dolayısıyla yine yukarıda ilgili bölümde belirtildiği
gibi, aslında Rawls da ilk haliyle fair play kuramının yetersiz kaldığını görmüş, uygulanabilmesi için
bilerek ve isteyerek faydalanma koşulunun da yerine getirilmesi gerektiğini kabul etmek zorunda
kalmıştır.
244 Klosko, “Presumptive Benefit, Fairness and Political Obligation”, p. 244. Rawls’un, fair play
kuramının yetersizliğinden hareketle yükümlülük doğuran başka kavramlara başvurulması gerektiği
yönündeki düşünceleri için bkz. Rawls, A Theory of Justice, pp. 113-116. Rawls’un fair play ilkesi
yerine doğal yükümlülükler dediği bir takım yükümlülüklere dayalı yaklaşımı aşağıda ayrı bir bölüm
olarak inecelenecektir. Dolayısıyla burada daha fazla ayrıntıya yer verilmeyecektir.
245 Klosko, “Presumptive Benefit, Fairness and Political Obligation”, p. 244.
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Klosko’ya göre “göz ardı edilemez” faydaların söz konusu olduğu projelerde

fair play kuramının uygulanmasında bir takım güçlüklerle karşılaşılır. Bu tür bir

projenin gerçekleşmesi için katkısına ihtiyaç duyulan kişi, böyle bir katkıyı hayli

külfetli bulabilir. Ayrıca söz konusu işbirliği projesi, daha fazla katkıya gerek

kalmaksızın da “göz ardı edilemez” faydaları sağlayabilir. Bu durumda “göz ardı

edilemez” faydalar, tercihine bakılmaksızın yine de kişinin istifadesine sunulacaktır.

Bu ise kişiyi, hiç bir külfete girmeksizin projenin sağladığı nimetlerden faydalanma

yoluna gitmesine yol açacaktır. Dolayısıyla burada bir karşılıksız faydalanma

durumunun ortaya çıktığı söylenebilir. Yani söz konusu kişi, bedelini ödemeden bir

hizmetten faydalanan kişi [free-riders] konumundadır246.

Bir hizmetten karşılıksız yararlananların durumu, bir ikilem ortaya çıkarır ve

bu bazen mahkûmun ikilemi [prisoner’s dilemma] şeklinde adlandırılır. Buna göre

büyük bir insan topluluğu içerisinde belirli bir faydanın sağlanması için n sayıda

kişinin katkısı gerekiyorsa iki ihtimal vardır: Birinci ihtimalde söz konusu faydanın

sağlanabilmesi için n sayıda kişinin katkısı yeterlidir ve ayrıca bir de A kişisinin

katkıda bulunmasına ihtiyaç yoktur. Bu durumda A kişisi herhangi bir katkıda

bulunmaksızın, ortaya çıkan faydadan istifade etme yoluna gidebilir. İkinci

ihtimaldeysee n sayıda kişi hiçbir şekilde katkıda bulunmaz ve dolayısıyla herhangi

bir fayda da sağlanamaz. Bu durumda A kişisi eğer katkıda bulunursa gereksiz yere

bir külfete girmiş olur. A kişisi bencilce duygularla hareket etmese ve kendi üzerine

düşeni seve seve yerine getirse bile bu kendisi için pek de makul bir davranış

sayılmaz. Zira diğerlerinin, yani n sayıda kişinin de kendi payına düşeni yerine

getirip getirmeyeceği kesin değildir. Diğer bir deyişle n sayıda kişinin de katkıda

bulunacağından tam anlamıyla emin olmadığı sürece A kişisinin, söz konusu

faydanın sağlanması için katkıda bulunması gereksiz bir çabadır. Tabi, herkes bu

düşünceyle hareket ederse hiçbir şekilde fayda elde edilemez. Dolayısıyla fayda elde

edilmek isteniyorsa yeterli sayıda kişinin katkıda bulunması sağlanmalıdır. Bunun

yoluysa kişilerin belirli bir zorlamaya tabi tutulmasıdır. Zorlama, bu konuda isteksiz

olanların işbirliğinde bulunmaya zorlanması anlamına gelir.  Elde edilmek istenen

246 Klosko, “Presumptive Benefit, Fairness and Political Obligation”, pp. 244-245.
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fayda ancak bu şekilde sağlanabilir. Fakat kişilerin zorlamaya tabi tutulması, meşru

bir temele dayanmalıdır. Kişiler, ancak fair play ilkesine dayanarak işbirliğinde

bulunmaya zorlanabilir. Aksi takdirde işbirliği konusunda kişileri yükümlü kılmak

hakkaniyetle uyuşmaz247.

Klosko’nun sözünü ettiği “sınırlandırıcı argüman”a göre fair play ilkesi, “göz

ardı edilemez” faydaların söz konusu olduğu projeler açısından, işbirliğinde

bulunmak istemeyenleri, bu konuda zorlamak için elverişli değildir. “Sınırlandırıcı

argüman”a dayanarak fair play ilkesini eleştiren yaklaşımlara Klosko, Nozick’in

görüşlerini örnek gösterir.

Klosko, Nozick’in verdiği örneklerin fair play kuramını çürütmek için yeterli

olmadığını ileri sürmektedir. Zira bu örneklerde yer alan fayda türleri hayati öneme

sahip değildir. Halbuki daha önemli fayda türlerini göz önünde bulundurursak fair

play ilkesinin uygulama alanı bulup bulamayacağını daha iyi anlarız248.

Klosko bir yandan Nozick’in eleştirilerini cevaplamayı, diğer yandan fair

play ilkesinin “göz ardı edilemez” faydalar için de uygulanıp uygulanamayacağını

göstermeyi amaçlar. Klosko”ya göre fair play kuramının, “göz ardı edilemez”

faydaları da kapsayacak şekilde uygulama alanı bulabilmesi için bazı koşullar

gereklidir:

- “Göz ardı edilemez” faydaların niteliği, elde edilebilmeleri için

katlanılan külfete değmelidir,

- Faydalanılan nimetler ile bu nimetlerin elde edilebilmesi için

katlanılan külfetlerin dağılımı adil olmalıdır,

247 Klosko, “Presumptive Benefit, Fairness and Political Obligation”, p. 245.
248 Klosko, “Presumptive Benefit, Fairness and Political Obligation”, p. 246.



126

- “Göz ardı edilemez” faydalar herkesin, göz ardı edilemez olduğunu

kabul edeceği faydalar olmalıdır249.

Yukarıda belirtilen koşullardan sonuncusunda işaret edilen faydalara Klosko,

“tercih edilmesi muhtemel faydalar” [presumptive goods] ismini vermekedir. “Göz

ardı edilemez” faydaların bu özel türüne biraz daha yakından bakmak gerekir.

Klosko’ya göre “tercih edilmesi muhtemel faydalar”, kişinin hayatını sürdürebilmesi

için ihtiyaç duyduğu asgari koşulları sağlayan faydalardır. Dünya görüşü, beğenileri,

gelecekle ilgili planları, ahlâki kabulleri ne olursa olsun her makûl insan, normal

koşullarda bu tür faydaları elde etmeyi isteyecektir250.

Klosko, “tercih edilmesi muhtemel faydalar” kavramını, Rawls’un “öncelikli

faydalar” [primary goods] kavramına benzetir251. Fakat burada söz konusu olan

sadece kamuya yönelik faydalardır. Yani Klosko’nun üzerinde durduğu, sadece

“kamuya yönelik tercih edilmesi muhtemel faydalar”dır [presumptive public goods].

Tıpkı Rawls’un “öncelikli faydalar”ı gibi, “kamuya yönelik tercih edilmesi

muhtemel faydalar” da bir toplumda yaşayan herses için vazgeçilmezdir. Her ne

kadar bu faydaların neler olduğu tüketici bir şekilde tespit edilemese de daha ilk

bakışta bazı faydaların bu kategoriye girdiği görülür. Örneğin kişinin maddi ve

249 Klosko, “Presumptive Benefit, Fairness and Political Obligation”, p. 246. Ayrıca bkz. Klosko,
“The Principle of Fairness and Political Obligation”, p. 355. Burada belirtilen koşullardan ikincisini,
yani nimet ve külfetlerin adil dağılımını gerektiren koşulu Klosko, ayrıntılarıyla incelemez. Sadece bir
işbirliği projesinde, kişilerin elde edeceği faydalar ile bunun için katlanacakları külfetin adil
paylaşılması gerektiğini, bu koşulun gerçekleşmesi durumunda söz konusu projenin “adil paylaşım”
[fair distirbution] testini geçeceğini, fakat gerçek hayatta bu tür projelerin hayli karmaşık bir yapıda
karşımıza çıktığını, dolayısıyla adalet koşulunun tespitinin kolay olmadığını söylemektedir. Klosko,
bir projenin hangi noktadan itibaren adalet koşulundan uzaklaşmaya başladığının tespitinin pek
mümkün olmadığını, fakat eğer böyle bir değişim baş göstermişse kişilerin yükümlülüğünün
kendiliğinden ortadan kalkacağını ileri sürmektedir, Klosko, “Presumptive Benefit, Fairness and
Political Obligation”, pp. 246, 253 dipnot 19. Aslında Klosko’nun buradaki yaklaşımı, Rawls’un
adalet koşulunu ortaya koyduğu ve Simmons’un da bu koşulu daha ayrıntılı ele aldığı yaklaşımdan
farklı değildir.
250 Klosko, “The Principle of Fairness and Political Obligation”, p. 355.
251 Klosko “Presumptive Benefit, Fairness and Political Obligation”, pp. 246-247. Klosko’nun,
“muhtemel yararlar” kavramını tanımlarken yaptığı açıklamanın benzerini Rawls da “öncelikli
yararlar” kavramı için yapmaktadır. Rawls’a göre “öncelikli yararlar”, her makul insanın isteyeceği
yararlardır. Kişilerin kendi hayatları ile ilgili gelecek planlarının farklı olması, “öncelikli yararlar”
açısından önemli değildir. Bu tür yararlara örnek olarak hak ve özgürlükler, fırsat eşitliği, düzenli gelir
ve maddi kazanç sağlama hakkı gösterilebilir, bkz. Rawls, A Theory of Justice, p. 62.
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manevi varlığının korunması, yaşamak için gerekli temel ihtiyaçlar, “ tercih edilmesi

muhtemel faydalar” kategorisine rahatlıkla sokulabilir. Bu tür faydaları sağlamak her

devletin görevidir252.

Klosko’ya göre fair play ilkesi kamuya yönelik her fayda için değil, sadece

“kamuya yönelik tercih edilmesi muhtemel faydalar” için geçerlidir. Zira daha önce

de belirtildiği gibi kişiler, fayda sağlamak için bir takım külfetlere katlanıp

katlanmayacaklarına tamamen kendi iradeleri ile karar vermelidirler. Fakat burada

söz konusu olan fayda türü, herhangi bir toplumun sağlıklı şekilde varlığını

sürdürebilmesi için vazgeçilmez niteliktedir. Dolayısıyla kişilerin bu konduaki tercihi

önemli değildir. Yani elde edilecek faydanın değeri, kişilerin bu faydanın elde

edilmesi için gerekli katkıyı sağlayıp sağlamama konusundaki tercih hakkından önce

gelir253. Örneğin gerektiğinde bir ülkenin milli savunma önlemleri alması konusunda

çoğunluk hemfikirse, ayrıca bu konuda kendi üzerlerine düşeni yerine getirmeye

hazırsa rıza göstermese bile A kişisinin de üzerine düşeni yerine getirmesi gerekir.

Keza yine çevre kirliliğinin önlenmesi veya genel sağlık koşullarının iyileştirilmesi

konusunda A kişisi dışında herkes gerekli katkıyı sağlıyorsa A’nın da katkıda

bulunma yükümlülüğü vardır. Bu tür durumlarda A kişisinin, elde edilecek faydadan

istifade etmeyi isteyip istememesi önemli değildir. Bir “muhtemel fayda” söz konusu

olduğundan A kişisinin tercih hakkı, elde edilecek faydanın değeri karşısında ikinci

planda kalır254.

Sonuç olarak Klosko’ya göre, “tercih edilmesi muhtemel faydalar” açısından

da fair play ilkesinin uygulama alanı bulduğu rahatlıkla söylenebilir.

252 Klosko’nun “tercih edilmesi muhtemel yararlar” ismini verdiği ve Rawls’un “öncelikli yararlar”
kavramına benzettiği yararların her birinin anarşist bakış açısından ayrı ayrı eleştirildiği ve bir
devletin, sınırları içerisinde yaşayanlara bu yararları sağlamasının itaat yükümlülüğü
doğurmayacağının, zira devletin buradaki amacının, kişilerin menfaatini korumak değil kendi
iktidarını daha da sağlamlaştırmak olduğunun iddia edildiği ayrıntılı bir çalışma için bkz. Alan Carter,
“Presumptive Benefits and Political Obligation”, Journal of Applied Philosophy, Vol. 18, No. 3,
2001, pp. 229-243, passim.
253 Klosko, “Presumptive Benefit, Fairness and Political Obligation”, p. 247; Klosko, “The Principle
of Fairness and Political Obligation”, p. 355.
254 Klosko, “The Principle of Fairness and Political Obligation”, p. 355.
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Fair play kuramını “tercih edilmesi muhtemel faydalar”ı da kapsayacak

şekilde yeniden yorumladıktan sonra Klosko, Nozick’in eleştirilerine döner.

Nozick’in eleştirilerine cevap vermek için “tercih edilmesi muhtemel faydalar”ın

karşısına “ihtiyari faydalar”ı [discretionary benefits] koyar. “İhtiyari faydalar”,

“tercih edilmesi muhtemel faydalar”a göre insanlar için daha az önemlidir. İnsanlar

bu tür bir faydayı elde etmek ister, fakat kendileri için hayati önemde görmezler255.

Klosko’ya göre Nozick’in örneklerindeki fayda türü, “ihtiyari faydalar”dandır. Elde

etmekten kolayca vazgeçecekleri faydalardan ötürü kişilere, bir takım

sınırlandırmalar ve yükümlülükler getirmek pek de makûl değildir. Elde edilip

edilmemeleri kişiler açısından hayati öneme sahip olmadığından bu fayda türleri,

elde edilmeleri, ödenen bedele değse bile yükümlülük doğurmazlar. Dolayısıyla

Nozick, fair play ilkesini eleştirmekte haklıdır. Zira fair play ilkesi, “ihtiyari

faydalar” açısından ele alındığında geçerliliğini yitirir; “sınırlandırıcı argüman”ı

haklı çıkarır. Diğer bir deyişle “ihtiyari faydalar” söz konusuysa kişilerin

yükümlülük altına girmeleri, bu faydalardan bilerek ve isteyerek istifade etmelerine

bağlıdır. Rızası hilafına kendisine sunulan “ihtiyari faydalar” için hiç kimse,

yükümlülük altına sokulamaz. Buna karşılık şayet “tercih edilmesi muhtemel

faydalar” söz konusuysa kişilerin bu tür faydalardan bilerek ve isteyerek istifade

etme koşulu aranmaz; eğer “tercih edilmesi muhtemel faydalar”dan bir şekilde

istifade etmişse kişi, kendi rızası olmasa bile salt bu istifadeden ötürü bir bedel

ödeme yükümlülüğü altına girer.

Klosko’nun yorumladığı şekliyle fair play kuramına göre şayet yukarıda

belirtilen üç koşul (elde edilen fayda bu uğurda katlanılan külfete değmelidir, nimet

ve külfet dağılımı adil olmalıdır ve elde edilen fayda, “tercih edilmesi muhtemel

faydalar” arasında yer almalıdır) gerçekleşirse kişiler, “göz ardı edilemez” faydalar

sağlayan bir işbirliği projesine katkıda bulunma yükümlülüğü altındadır. Klosko, bu

şekilde yorumlandığında fair play ilkesinin, bir yandan Simmons’ın üzerinde

durduğu “bilerek ve isteyerek faydalanma” koşuluna ihtiyaç duymayacağını, diğer

yandan da kişilerin yükümlü sayılabilmesi için işbirliği projesine mutlaka rıza

255 Klosko, “Presumptive Benefit, Fairness and Political Obligation”, p. 248.
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göstermeleri gerektiği şeklindeki Nozik’in iddiasını geçersizleştireceğini

düşünmektedir256.

(5) Rıza Kuramı ile Fair Play Kuramının Karşılaştırılması

Fair play kuramı, hukuka itaat yükümlülüğünü izah etmeyi amaçlayan iki

büyük iradeci kuramdan biridir. Rıza kuramı ismi verilen diğeriyse temelinde

sözleşme yaklaşımının bulunduğu kuramdır. Her iki kuramın da üzerinde durduğu

temel nokta, devletin kişilere bir takım nimetler sağladığı gerçeğidir. Her iki kuram

da itaat yükümlülüğünü işte bu olguya dayandırır. Fakat ayrıldıkları nokta, bu

nimetlerden kişilerin faydalanmasına nasıl bir anlam yükleneceği ve bu tür bir

faydalanmanın niçin itaat yükümlülüğü doğurduğudur. Rıza kuramı kişilerin,

devletin kendilerine sağladığı menfaatlerden faydalanmalarının, hukuk kurallarına

uymaya rıza gösterdikleri anlamına geldiğini ileri sürer. Yani kişiler, devletin

kendilerine sağladığı menfaatlerden faydalanmakla aslında mevcut hukuk kurallarına

itaat edeceklerine dair söz vermişlerdir. Buna karşılık fair play kuramı kişilerin,

kendilerine sağladığı menfaatlerden faydalanma karşılığında devletin kurallarına itaat

yükümlülüğü altına girmelerinin sebebini, bu menfaatlerin üretiminde başkalarının

da katkı sağlamasına dayandırır. Yani kişinin kendisine sunulan menfaatlerin

üretiminde toplumun diğer üyelerinin de katkısı vardır. Dolayısıyla bu menfaatlerden

faydalanma karşılığında kişinin kendisi de üzerine düşeni yerine getirmekle

yükümlüdür. Burada kişinin yükümlülüğü aslında devlete karşı değil, toplumun diğer

üyelerine karşıdır257.

Bu bölümün başında da belirtildiği gibi hukuka itaat yükümlülüğü

tartışmalarına yakın zamanlara kadar rıza kuramı hakim olmuştur. Fakat rıza kuramı,

günümüz toplumlarında geçerli itaat olgusunu izah etmede yetersizdir. Zira rıza

kuramının iddiasının tersine gerçek hayatta çok az kişi, devletin koyduğu kurallara

itaat edeceğine söz vermiş, bu konuda bir yükümlülük altına girmeye rıza

256 Klosko, “Presumptive Benefit, Fairness and Political Obligation”, pp. 252-253.
257 Bkz. Simmons, Moral Principles and Political Obligations, pp. 157-158.
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göstermiştir. Rıza kuramının bu konudaki başarısızlığı fair play kuramının ortaya

çıkmasına zemin hazırlamıştır. Fair play kuramı, kişilerin itaat yükümlülüğünü rızai

edimlere değil, toplumun üyeleri arasındaki ahlâki karşılıklılığa dayandırmaktadır.

Kısaca kişiler, eğer toplu halde yaşamanın nimetlerinden faydalanıyorlarsa bu

faydalanmanın karşılığını vermekle yükümlüdürler. Burada dikkat edilmesi gereken,

bu karşılıklılığın devlet ile birey arasında değil de bireyler ile bireyler arasında

geçerli olduğudur.

Fair play kuramının, itaat yükümlülüğünü rıza kavramına başvurmaksızın

izah etme girişimi de kısa bir süre sonra eleştirilere muhatap olmuştur. Bu eleştirilere

göre, belirli bir menfaatten faydalanıyor diye kişi, bu faydalanmasının karşılığında

mutlaka yükümlülük altına girmez. Zira kişilere kendi istekleri dışında sunulan

nimetler de vardır. Kuşkusuz kişiler, bu tür nimetlerden faydalanmamayı tercih

edebilir. Fakat bu tür bir tercihin kişiler açısından bedeli ağır olabilir. Dolayısıyla

kişilerin yükümlü tutulabilmeleri için, söz konusu nimetlerden faydalanmayı kendi

rızalarıya tercih etmeleri gerekir. Yani fair play kuramı, itaat yükümlülüğünü izha

etmede rıza kuramına duyulan ihtiyacı ortadan kaldıramamıştır.

Eleştiriler karşısında fair play kuramı, savunucuları tarafından bu eleştirileri

cevaplayacak şekilde yeniden formüle edilmiştir. Fair play kuramını yeniden

formüle edenlerin bir kısmı fair play ilkesinin geçerliliğini, kuramın uygulanacağı

topluluğa üye olmaya dayandırmıştır. Topluluğa üyelikse kişinin, o topluluk içinde

üretilen nimetlerden bilerek ve isteyerek faydalanmasını gerektirir. Kendisine

sunulan bir nimetten faydalanması kişinin, salt bu faydalanmadan ötürü yükümlü

sayılabilmesi için yeterli değildir. Söz konusu nimetten ancak bilerek ve isteyerek

faydalanan kişi, bu faydalanmasının karşılığını vermekle yükümlüdür. Görüldüğü

üzere fair play kuramının bu yorumu, itaat yükümlülüğünü bir anlamda yine irade

beyanına dayandırmak suretiyle rıza kuramına yaklaşmıştır. Fakat rıza kuramının

tersine söz konusu irade beyanını, rıza veya söz verme edimi saymamaktadır.

Fair play kuramını yeniden formüle edenlerin diğer bir kısmıysa sunulan bir

nimetten faydalanma ediminin kendisinin değil de nimetin veya faydanın niteliği
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üzerinde durmaktadır. Fair play kuramının bu yorumuna göre işbirliğine dayalı bir

projede iki tür fayda sağlanabilir. Bu faydalar ya kamunun kullanımına açıktır ya da

kişisel kullanımla sınırlıdır. İlk durumda kamuya yönelik bir faydadan,

ikincisindeyse kişisel faydadan bahsedilebilir. Her ne kadar fair play kuramı kişisel

faydalara uygulanabilse de daha çok kamuya yönelik faydalar açısından bir

uygulama imkânı bulur. Kamuya yönelik faydalar da kendi içerisinde göz ardı

edilebilir olanlar ile göz ardı edilemez olanlar şeklinde ikiye ayrılabilir. Kamuya

yönelik göz ardı edilemez faydalar kişisel tercihleri, beğenileri, amaçları ne olursa

olsun herkesin istifade etmeyi isteyeceği, temel hayati ihtiyaçları karşılamaya

yönelik faydalardır. Fair play ilkesi işte bu tür faydalar açısından geçerlidir. Bu tür

bir faydanın söz konusu olduğu durumlarda kişilerin, söz konusu faydadan istifade

etmek isteyip istememesi önemli değildir. Kamuya yönelik göz ardı edilemez

faydalardan istifade eden herkes, söz konusu faydaların elde edilmesi sürecine

katılma ve üzerine düşeni yerine getirme yükümlülüğü altındadır. Fair play

kuramının bu yorumuna daha yakından bakıldığında, itaat yükümlülüğünün izahında

kişilerin iradelerine ikincil planda yer verdiği görülür. Burada asıl önem taşıyan, elde

edilen faydanın niteliğidir. Eğer herkesin istifadesine sunulan bir faydadan

bahsedebiliyorsak bu faydanın elde edilmesi sürecinde herkese, üzerine düşeni yerine

getirme yükümlülüğü düşer. Bu yorumuyla fair play kuramı, aslında iradeci

niteliğinden biraz uzaklaşmış gibi gözükmektedir. Buna karşın günümüz

toplumlarında geçerli hukuka itaat olgusunu izah etmede bu yorumun, daha elverişli

olduğu söylenebilir.

Yakın geçmişi dikkate alındığında hukuka itaat yükümlülüğü tartışmalarının,

iradeci görüşlerin hakimiyetinden iradeci olmayan görüşlerin hakimiyetine doğru

evrildiği görülmektedir. Nitekim tezin bundan sonraki üçüncü bölümü de iradeci

olmayan kuramların incelenmesine ayrılmıştır. Fakat iradeci olmayan kuramlara

geçmeden önce, hukuka itaat yükümlülüğünü fair play kuramı gibi yine karşılıklılığa

dayandıran minnettarlık kuramına da kısaca göz atmakta yarar vardır.



132

b. Hukuka İtaat Yükümlülüğünü Minnettarlık Duygusuna

Dayandıran Kuramlar

(1) Minnettarlık Kuramının Felsefi Kökeni

Rıza kuramı ile fair play kuramının hukuka itaat yükümlülüğünü izah etmede

yetersiz kalması, başka izah şekillerine ihtiyaç doğurmuştur. Minnettarlık kuramı da

işte bu ihtiyaca cevap vermeyi amaçlar. Her ne kadar rıza kuramı ve fair play kuramı

gibi nispeten yeni sayılan yaklaşımlara alternatif olma iddiası taşısa da minnettarlık

kuramının kökeni çok daha eskilere, Sokrates’e kadar uzanır. Nitekim minnettarlık

duygusuna, itaat yükümlülüğünün kaynağı olarak işaret eden ilk felsefi yaklaşım

Sokrates’e aittir. Sokrates, yukarıda ilgili bölümde daha ayrıntılı incelendiği gibi

Platon’un Kriton isimli eserinde niçin devletin koyduğu kurallara itaat yükümlülüğü

bulunduğunu açıklarken minnettarlık duygularına da yer vermiştir:

“[B]izde ve devlette ne suç buluyorsun da, bizi bozmaya kalkıyorsun? Bir kere her
şeyden önce, seni biz var etmedik mi, sonra, baban biz yasalara uygun olarak anneni
alıp seni dünyaya getirmedi mi? Söyle, yoksa içimizden evlilikle ilgili olan yasaları,
iyi değiller diye suçluyor musun? […] Yoksa sen çocukların yetiştirilmesi ve
eğitilmesiyle ilgili yasalardan mı yakınıyorsun? Seni de bu yasalar yetiştirdi. Ya da
içimizden, babanın seni müzik ve jimnastik konusunda eğitmesini öngören yasalar
mı kötü? […] Peki, madem ki doğdun, yetiştirildin ve eğit ildin, kendinin ve
atalarının bizim kulumuz kölemiz olmadığını söyleyebilir misin? […] Kuşkusuz
babana ya da varsa efendine karşı aynı haklara, yani maruz kaldığın şeyleri karşılık
olarak yapmak, sana kötü sözler söylenince karşılık vermek, vurulunca vurma k gibi
ve daha buna benzer başka haklara sahip olamazdın. Peki vatanına ve yasalara karşı,
biz doğru bulup seni yok etmeye kalkarsak, sen de biz yasaları ve vatanı elinden
geldiğince yok etmeye kalkacak ve bunları yapmakla doğru davrandığını mı
söyleyeceksin? […] Yoksa sen, vatanın anneden, babadan, bütün öteki atalardan
daha onurlu, daha saygıdeğer, daha kutsal, ayrıca hem tanrıların hem de aklı başında
kişilerin gözünde daha büyük değerde olduğunu; vatan öfkelendiği zaman, babadan
daha çok ondan utanmak, çekinmek ve onun hatırını saymak, ya onu inandırmak ya
da buyurduğunu yerine getirmek; ister dövülmeyi, ister zincire vurulmayı, ister
yaralanmak ya da ölmek için savaşa gitmeyi buyursun, bu buyruğu ses çıkarmadan
katlanmak gerektiğini bilmeyen bir bilge misin? Bütün bunları yerine getirmeli;
doğrusu da budur zaten: yani uzaklaşıp gitmemeli, savaşırken geri çekilmemeli, safı
bırakmamalı; tersine, savaşta, mahkemede, her yerde vatanın ve devletin buyurduğu
şeyleri yerine getirmeli ya da yasal yollarla onu inandırmalıyız; ana babaya, hele
vatana birazcık bile olsa karşı gelmemeliyiz”258.

258 Platon, Kriton, s. 41-45.
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İlk örneğini Sokrates’te gördüğümüz minnettarlık duygusuna dayalı

yaklaşım,  günümüzde farklı düşünürler tarafından tekrar ele alınmış, hukuka itaat

yükümlülüğü sorununa ilişkin bağımsız bir kuram haline getirilmeye çalışılmıştır.

Çağdaş hukuka itaat yükümlülüğü tartışmalarını daha iyi anlayabilmek için

minnettarlık duygusunu temel alan bu kuramların da gözden geçirilmesi gerekir.

(2) Çağdaş Minnettarlık Kuramı ve Dayandığı Temel İlkeler

Tıpkı Sokrates gibi minnettarlık kuramının çağdaş savunucuları da kişinin

devletine karşı yükümlülükleri ile ailesine karşı yükümlülükleri arasında benzerlik

kurmak suretiyle hukuka itaat yükümlülüğünü izah etmeye çalışır:

“Kişinin ülkesine ve devletine karşı yükümlülüğü, bir iş ilişkisinden doğan
yükümlülüklerden ziyade ebeveynine karşı olan yükümlülüklerine benzer. Burada
da iradi olmayan bir yolla yükümlülük altına girilir […] ve buradaki yükümlülük
yine rızamıza dayanmayan bir yolla bize sağlanan yararlardan doğar”259.

Minnettarlık kuramının bu temel yaklaşımına biraz daha yakından

bakıldığında iki unsur göze çarpar. Bunlardan ilki, kendisine yaptığı iyiliklerden

ötürü kişinin ebeveynine minnet duyması, vefa borcu hissetmesi gerektiği kabulüdür.

İkinciyse ebeveyn-çocuk ilişkisi ile vatandaş-devlet ilişkisinin benzerliğinin

vurgulanmasıdır. Nasıl ki kişinin, ebeveynine karşı yükümlülükleri varsa vatandaşın

da devletine karşı yükümlülükleri vardır. Yani minnettarlık kuramı iki varsayıma

dayanır: Çocuk, ebeveynine karşı yükümlüdür ve çocuğun bu yükümlülüğü ile

vatandaşların devlete karşı yükümlülüğü benzerdir. Dolayısıyla minnettarlık

kuramının başarılı olması, bu iki varsayımın doğruluğuna bağlıdır260.

Minnettarlık kuramlarının temelinde aslında daha genel bir ilke yer alır: Kişi,

kendisine yardım eden kişi veya kişilere, bu yardımlarından ötürü salt teşekkürün

259 A. C. Ewing, The Individual, The State, and World Government, Macmillan, 1947, s. 218’den
aktaran Simmons, Moral Principles and Political Obligations, p. 161.
260 Simmons, Moral Principles and Political Obligations, pp. 161-162.
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ötesinde bir edimle karşılık vermelidir261. Burada yine bir fayda ve faydadan istifade

etmenin karşılığı olarak yükümlülük altına girme söz konusudur. Bu yönüyle

minnettarlık kuramı da tıpkı fair play kuramı gibi temeline bir karşılıklılık ilişkisini

koyar. Dolayısıyla minnettarlık kuramını daha yakından incelemeye geçmeden önce

fair play kuramı ile benzer ve farklı yönleri nelerdir, bunların üzerinde durmak

gerekir.

Minnettarlık kuramı iki farklı şekilde ele alınabilir: ya fair play kuramı ile

örtüşür ve aynı işlevi görür ya da fair play kuramının yetersiz kaldığı veya uygulama

alanına girmeyen durumlara uygulanır. Minnettarlık kuramı ile fair play kuramının

örtüştüğü durumlarda minnettarlık duygusu, fair play ilkesinin gerektirdiği

yükümlülüklerin bir başka görünümüdür; ayrı bir ahlâki gücü yoktur. Minnettarlık

kuramının bağımsız uygulama alanı bulduğu durumlardaysa minnettarlık duygusu,

fair play ilkesinden bağımsız olarak bir eylem sebebi oluşturur. Fair play ilkesinin

varsaydığı yükümlülüğün temelinde kişinin, üyesi olduğu topluluğun diğer

üyelerinin, bir menfaatin elde edilmesinde kendi paylarına düşeni yaptıklarına dair

bir kabul yer alır. Eğer topluluğun diğer üyeleri, kendi üzerlerine düşenin ötesinde

bir katkı sağlamıyorlarsa minnettarlık kuramına başvurmak gereksizdir. Zira bu

durumda minnettarlık kuramının işlevi ile fair play kuramının işlevi örtüşecek,

dolayısıyla minnettarlık kuramına ihtiyaç kalmayacaktır. Buna karşılık, şayet

topluluğun diğer üyeleri, kendi üzerlerine düşeni yerine getirmekle yetinmeyip özel

bir ilgi ve gayretle hareket ediyorlarsa minnettarlık duygusu ve bu duygunun

doğurduğu yükümlülükler söz konusudur. Yani burada kişilerin, bir takım nimetlerin

elde edilmesi uğruna katlandıkları külfetler, minnettarlık duygusundan

kaynaklanmaktadır262.

Minnettarlık duygusundan kaynaklanan yükümlülüklerin neler olduğunu

tespit etmek çoğu zaman pek kolay değildir. Kişiler, duydukları minnet borcunu nasıl

ödeyeceklerini kendileri belirler. Bu açıdan fair play ilkesinin doğurduğu

261 Greenawalt, op. cit., p. 149.
262 Ibid., pp. 149-150.
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yükümlülükler, belki daha sınırlıdır ama çok daha belirgindir263. Buna karşılık

minnettarlık duygusundan doğan yükümlülükler, fair play ilkesinin gerektirdiği

yükümlülüklerin kapsamına girmeyen alanlarda geçerlidir. Fakat sonuçta her iki

yükümlülük türü de kişilerin iradeleri doğrultusunda bir takım nimetlerden

faydalandıkları durumlarda ortaya çıkar. Fair play ilkesinin gerektirdiği

yükümlülükler sadece işbirliğine dayalı topluluklarda geçerliyken, minnettarlık

duygusundan doğan yükümlülüklerin daha geniş bir uygulama alanı vardır264.

Fair play ilkesinin gerektirdiği yükümlülükler ile minnettarlık duygusundan

kaynaklanan yükümlülüklerin neler olduğunun tespiti bazen o toplumdaki kabullere

bağlıdır. Varsayalım ki bir kişi, arabasıyla giderken yolda yaralı birine rastlamıştır.

Yaralıyı arabasına almış ve en yakın hastaneye götürmüştür. Fakat hastane yolunda

arabası büyük bir hasar görmüştür. Hastanın burada araba sahibinin hasarını

karşılama yükümlülüğü var mıdır, varsa bu yükümlülüğün ahlâki temeli nedir? Eğer,

o toplumda böyle bir durumda hastanın hasarı karşılama yükümlülüğü olduğu kabul

ediliyorsa fair play ilkesinden kaynaklanan bir yükümlülük var demektir. Zira burada

hasta kişinin arabanın hasarını karşılama yükümlülüğü, önceden belirlenmiş, özel bir

yükümlülüktür. Hasarı karşılamakla kişi, payına düşenden fazlasını ödemiş değildir.

Bir yükümlülüğün minnettarlık duygusundan kaynaklandığının kabul edilebilmesi

içinse önceden belirlenmiş herhangi bir yükümlülüğün bulunmaması gerekir. Kişi,

zaten yerine getirmekle yükümlü olduğu bir edimi değil, daha fazlasını

gerçekleştirmelidir265.

Özetle fair play ilkesinden kaynaklanan yükümlülükler de minnettarlık

duygusundan kaynaklanan yükümlülükler de karşılıklılığa dayanır. Fakat fair play

ilkesinde bir işbirliği, bir ortaklık söz konusudur. İşbirliği veya ortaklık durumlarıysa

iyilikte bulunma ile ilgili değildir; daha çok kişisel menfaat amacına yöneliktir.

İşbirliğinde bulunan kişilerin kendi kişisel menfaatlerini gözetmeleri, işbirliği

263 Ibid., p. 150.
264 Ibid.
265 Ibid., pp. 150-151.



136

sonucunda elde edilen faydadan istifade eden kişinin, karşılığında kendi üzerine

düşeni yerine getirme yükümlülüğünü azaltmaz. İşbirliği içerisinde yer almanın

amacı karşılıklı fayda elde etmedir. Dolayısıyla bu işbirliğinin nimetlerinden

faydalanan kişi, diğerlerinin salt kişisel menfaatlerini gözetme niyeti ile işbirliğinde

bulundukları iddiasına dayanarak kendisinin yükümlü olmadığını ileri süremez.

Minnettarlık kuramının iddiasının tersine, kişilerin salt kendi menfaatlerini gözeterek

hareket etmeleri gerçeği, karşılıklılığa dayalı yükümlülüğün doğmadığı iddiasında

bulunmak için yeterli değildir. Bilakis, herkesin kendi üzerine düşeni yerine getirme

yükümlülüğünün temeli işte bu kişisel menfaat düşüncesidir. Fayda elde etme, kişiye

verilen bir hediye veya kendisine yönelik bir iyilik değildir. Sonuç itibariyle

minnettarlıktan doğan yükümlülükler açısından kişinin, üzerine düşeni nasıl yerine

getireceğinin tespiti önemliyken, fair play ilkesine dayanan yükümlülükler için bu tür

bir özellikten bahsedilemez. Ayrıca yine minnettarlıktan doğan yükümlülüklerin

kapsamı ile fair play ilkesine dayanan yükümlülüklerin kapsamı çoğu zaman

birbirinden farklıdır266.

Fair play ilkesine dayanan yükümlülükler ile minnettarlık duygusundan

doğan yükümlülükler arasındaki ilişkiyi bu şekilde gördükten sonra minnettarlık

kuramının hangi durumlarda ve nasıl uygulama alanı bulabileceği üzerinde durmak

gerekir.

(3) Minnettarlık Kuramının İki Farklı Yorumu

Hukuka itaat yükümlülüğünü minnettarlık duygusuna dayandıran kuramların

iki farklı yönü ve dolayısıyla iki farklı yorumu vardır. Bunlardan ilki, kişilerin itaat

yükümlülüğünü açıklamada, çocuğun ebeveynine karşı hissettiği minnet borcunu

esas alır. Minnettarlık kuramları denildiğinde ilk akla gelen de bu yorumdur. Buna

göre, yukarıda da belirtildiği gibi vatandaşların devlete karşı yükümlülüğü, çocuğun

266 Fred R. Berger, “Gratitude”, Ethics, Vol. 85, No. 4, 1975, pp. 298-309, p. 301; A. D. M. Walker,
“Political Obligation and the Argument From Gratitude”, Philosophy and Public Affairs, Vol. 17,
No. 3, 1988, pp. 191-211, p. 201; Simmons, Moral Principles and Political Obligations, pp. 172-
173.
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ebeveynine karşı yükümlülüğüne benzer. Diğer yorumuyla minnettarlık kuramı,

böyle bir benzerlikten hareket etmez; minnettarlık duygusunu, genel bir ahlâk ilkesi

kabul eder ve kendisine fayda sağlayanlara kişinin, karşılığını ödemesi gerektiği

düşüncesine dayanır. Vatandaşların devlete karşı yükümlülüğü de bu ilkeden

çıkarılır. Devlet, vatandaşlarına bir takım faydalar sağlamıştır. Vatandaşlar da

karışılığında devletin kurallarına itaat yükümlülüğü altına girmiştir. Zira bu, minnet

borcudur267.

Minnettarlık kuramının ilk yorumu, savunucularının hemen hemen hepsi

tarafından eleştirilmektedir. Bu eleştirilerin ortak noktası, çocuk ile ebeveyn

arasındaki ilişkinin, vatandaşlar ile devlet arasındaki ilişkiden çok farklı olduğudur.

Bu farklılık bir yana, çocuğun ebeveynine karşı yükümlülüğünü minnettarlıkla

açıklamak da her zaman doğru olmayabilir. Çocuk, ebeveynine karşı yükümlü

olabilir, hatta bu yükümlülük itaati de kapsayabilir. Fakat buna karşın yine de bu

yükümlülüğün mutlaka minnettarlıktan doğan bir yükümlülük olduğunu kabul etmek

gerekmez. Eğer çocuğun, ebeveynine karşı yükümlülüğü minnettarlık yükümlülüğü

değilse vatandaşların devlet karşısındaki yükümlülüklerini de minnettarlık

duygusuyla izah etmenin anlamı kalmaz268.

Hukuka itaat yükümlülüğünü minnettarlık kuramının bu ilk yorumuyla izah

etmek mümkün olmadığından, ikinci yorum gündeme geir. Nitekim minnettarlık

kuramıyla ilgili tartışmalar da bu ikinci yorum üzerinden yapılmaktadır.

Fair play kuramı gibi minnettarlık kuramının ikinci yorumu da bir topluluğun

üyelerinin, toplu halde yaşamanın nimetlerinden faydalandığı gerçeğinden ve

karşılıklılık esasından hareket eder. Fakat fair play kuramının tersine buradaki

karşılıklılık, kişilerin kendi aralarında değil kişiler ile devlet arasındadır. Minnettarlık

kuramına göre kişi, kendisine fayda sağladığı için devletine karşı yükümlüdür. Diğer

267 Minnettarlık kuramının bu iki farklı yorumu için bkz. Walker, “Political Obligati on and the
Argument From Gratitude”, pp. 193-194; Simmons, Moral Principles and Political Obligations, pp.
160-162; Woozley, op. cit., pp. 64-70.
268 Walker, “Political Obligation and the Argument From Gratitude”, p. 193.
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vatandaşların bu faydanın sağlanmasındaki katkısı önemli değildir. Minnettarlık

duygusundan doğan yükümlülüklerin temelinde kişilerin, vatandaşı olduğu devletin

sağladığı imkânlardan, nimetlerden faydalanması olgusu yer alır269. Yani devletin

sağladığı nimetlerden faydalandığı için kişi, devletine karşı minnet borcu hissetmeli,

bir takım yükümlülükler altına girmelidir. Kişinin buradaki yükümlülüğü, ne daha

önce bu konuda gösterdiği rızadan, ne de fair play ilkesinden doğar:

“Belirli bir siyasal yönetimin ve belirli yasaların koruması altında yaşamak, o
siyasal yönetimin ve o yasaların varlığına yönelik bir rıza oluşturmaz, koruma
altındaki kişi için itaat yükümlülüğü doğurmaz. Buradaki yükümlülük, rızadan
kaynaklanmaz, sadece bize fayda sağlayan kişilere yardım etmemizi gerektiren
genel yükümlülüğün özel bir türüdür”270.

Minnettarlık kuramının bu yorumu kabul edildiğinde de karşımıza bazı

sorunlar çıkmaktadır. Öncelikle bir kişi için minnet borcu ne zaman, hangi koşullarda

doğacaktır? Ayrıca kişi, minnettarlık duygusunun gerektirdiği yükümlülükleri nasıl

yerine getirecektir? Hangi davranışlar minnettarlık göstergesidir? Minnettarlık

kuramına yönelik eleştiriler çoğunlukla bu noktalarda toplanır. Dolayısıyla öncelikle

minnettarlık kuramını savunanların bu soruları nasıl cevapladıkları üzerinde

durulmalı, ardından eleştirilere geçilmelidir.

(4) Minnettarlık Duygusuna Dayalı Yükümlülüklerin Kapsamı

Minnettarlığa dayalı yükümlülüklerle ilgili üzerinde durulması gereken ilk

nokta minnettarlığın neyi kapsadığıdır. Minnettarlık öncelikle bir duygudur. Kişi,

öncelikle başkasına karşı kendisini minnet borcu altında hisseder. Minnettarlığın

ikinci yönüyse hissettiği minnet borcunu kişinin, bir takım davranışlar dışa

vurmasıdır. Yani minnettarlıktan doğan yükümlülükler iki şekilde karşımıza çıkar:

Minnettar kişi hem belirli bir duygu hisseder, hem de bu duygusunu dışa vuracak

davranışlarda bulunur. Dolayısıyla bir kişinin minnettarlıktan doğan

yükümlülüklerine aykırı hareket ettiğini söylediğimizde, bir yandan hissetmesi

269 Ross, The Right and The Good, p. 27.
270 Plamenatz, op. cit., p. 24.
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gerekenleri hissetmediğini, diğer yandan da minnettar olduğunu gösteren bir takım

davranışlarda bulunmadığını iddia ederiz. Hukuka itaat yükümlülüğü açısından asıl

önem taşıyan, kişinin minnettarlığını gösterecek davranışlarda bulunup

bulunmadığıdır; burada kendisini minnettar hissedip hissetmediği önemli değildir,

zira bunu tespit etmek çok zordur. Diğer bir deyişle minnettarlık kuramına göre

minnettarlıktan doğan yükümlülükler, kişinin eylemleriyle sınırlıdır. Bunun ötesinde

kişinin iç dünyasına ilişkin herhangi bir yükümlülük durumundan bahsedemeyiz271.

Minnettarlıktan doğan yükümlülükleri bir takım davranışlarla, eylemlerle

sınırlandırmak yeterli değildir; bu davranışların veya eylemlerin neler olduğunun da

tespit edilmesi gerekir.

Öncelikle belirtilmelidir ki hangi davranış veya eylemlerin minnettarlığın

göstergesi olduğu önceden belirlenemez. Örneğin verilen bir sözün yerine getirilmesi

veya bir sözleşmenin gereğinin yapılması gibi durumlarda kişinin yükümlülüğü,

diğer kişi ile arasındaki anlaşmada veya sözleşmede kabul edilen şartlara göre

belirlenir. Buna karşılık minnettarlık duygusundan kaynaklanan yükümlülüklerin

neler olacağı, iyilikte bulunan kişi ile kendisine iyilikte bulunulan kişinin o an içinde

bulundukları koşullara bağlıdır. Birisine minnet borcu duyan kişi, bu borcun neyi

gerektirdiğini bilemeyebilir. Fakat yine de minnettarlıktan doğan bir yükümlülük

altına girdiği söylenebilir272.

Minnettarlıktan doğan yükümlülüklerin önceden belirlenemezliği, hangi

davranışların minnettarlık göstergesi olduğunun tespitini de güçleştirir. Buna karşın

ortak bir takım özellikler üzerinde durulabilir.

Minnettarlık, bize yönelik bir iyiliğin karşılığını vermek değildir sadece.

Burada iki unsur üzerinde durmak gerekir. Bunlardan ilki bize yönelik iyiliğin

271 Simmons, Moral Principles and Political Obligations, pp. 166, 167.
272 Simmons, Moral Principles and Political Obligations, pp. 167-168.
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değeri, diğeri de iyilikte bulunanın fedakârlığıdır273. Bu iki unsura biraz daha

yakından bakıldığında ilkinin iyiliğin mahiyeti, ikincisininse iyilikte bulunanın

niteliğiyle ilgili olduğu görülür.

Minnettarlık duygusundan kaynaklanan bir yükümlülükten bahsedebilmek

için iyilikte bulunanın fedakârlığı özel nitelikli bir fedakârlık olmalıdır. Örneğin kişi,

kendi işi gereği bir takım fedakârlıklarda bulunmak zorundaysa ve bu fedakârlığının

sonucunda karşısındakine bir iyiliği dokunmuşsa karşısındaki kişi için minnet borcu

doğmaz. Varsayalım ki beni havaalanına götüren taksi gecikti ve bu yüzden uçağımı

kaçırdım. Fakat kaçırdığım uçak havalandıktan sonra düştü ve maalesef hiç kimse

kurtulamadı. Bu durumda hayatımı kurtardığı için taksiciye karşı minnet borcu

hissetmem gerekmez. Zira taksici, beni havaalanına götürürken özel bir çaba sarfedip

benim için bir fedakârlıkta bulunmuş değildir. Kuşkusuz taksiciye karşı bir teşekkür

borcum vardır, fakat bu minnettarlık yükümlülüğü değildir274.

Minnet borcunun doğabilmesi için iyilikte bulunana dair başka bazı koşullar

da gerekir. İyilikte bulunan kişi, bunu iyilikte bulunma niyetiyle, kendi iradesiyle ve

kendi çıkarını düşünmeden gerçekleştirmelidir. Her ne kadar gerçek durumlarda

kişinin niyetinin tespiti zor olsa da pek çok örnekte böyle bir niyetle hareket

edilmediği anlaşılabilir. Örneğin ölüm tehdidi altında bir iyilikte bulunan kişinin bu

iyiliği, karşısındaki açısından bir minnet borcu doğurmaz. Keza örneğin sadece

gelecek seçimlerde oyunu arttırmak amacıyla yoksullara erzak dağıtan bir siyasal

partinin bu davranışı, yoksullar açısından minnet borcu doğurmaz. Kişiler bu tarz

iyiliklerin karşılığını verme yükümlülüğü altında değildir275.

Bu açıklamalar şunu gösterir: Minnet borcunun doğabilmesi için kişinin

kendisine yönelik davranışın salt iyilik amacıyla gerçekleştirilmesi gerekir. Ancak bu

273 Berger, op. cit., p. 299; Simmons, Moral Principles and Political Obligations, p. 169; Walker,
“Political Obligation and the Argument From Gratitude”, p. 200.
274 Simmons, Moral Principles and Political Obligations, pp. 170-171.
275 Berger, op. cit., p. 299; Simmons, Moral Principles and Political Obligations, pp. 171-172.



141

durumda kişi minnettarlık yükümlülüğü altına girer, yani kendisine yönelik iyiliğe

karşılık vermesi gerekir276.

Bu koşullar iyilik sahibiyle ilgilidir277. Bunun yanısıra kendisine iyilikte

bulunulan kişiyle ilgili bir takım koşulların da bulunması gerekir. Öncelikle iyilik

sahibi kişi, karşısındakinin rızası hilafına iyilikte bulunmamalıdır. Zira hiç kimse,

kendisine isteği dışında yapılan bir iyiliğin karşılığını verme yükümlülüğü altına

sokulamaz. Bununla bağlantılı diğer bir koşulsa kişinin, kendisine yönelik iyiliği

istemesidir. Üstelik buradaki istek en geniş anlamıyla kabul edilmelidir. Yani

kendisine yönelik iyiliği kişi o an istemese bile eğer içinde bulunduğu koşullar

düzeltilir veya değiştirilirse isteyeceği varsayılabiliyorsa yine minnet borcunun

doğduğu söylenebilir. Örneğin kendisine yönelik iyiliğin niteliğine dair kişi

bilgilendirildiğinde bu iyiliği kabul edeceği söylenebiliyorsa minnet borcu doğmuş

demektir. Buna karşılık şayet iyiliğin kendisine değil de sahibine bir itirazı varsa kişi

açısından yine minnet borcu doğmaz. Örneğin şehir dışındayken çimenlerimin

biçilmesini isteyebilirim, fakat bunu komşumun yapmasını istemeyebilirim. Buna

karşın komşum çimenlerimi yine de biçmiş, hatta tamamen bana bir iyilikte bulunma

niyetiyle hareket etmişse bile benim açımdan bir minnet borcu söz konusu değildir.

Keza burada da kendisine iyilikte bulunulan kişi, koşullar hakkında daha sağlıklı bir

bilgiye sahip olduğunda bile söz konusu iyiliğin sahibine yine itiraz etmelidir278.

Bir başka açıdan bakıldığında minnettarlığın, kendisine sunulan iyiliği takdir

etmeyi, değerini bilmeyi ve iyilik sahibine karşı belirli bir saygı ve iyi niyet

beslemeyi gerektirdiği söylenebilir279.

276 Berger, op. cit., p. 299.
277 Berger bu koşullara, minnettarlık yükümlülüğünün dış görünümleri demektedir, ibid., p. 301.
278 Simmons, Moral Principles and Political Obligations, pp. 175-178.
279 Walker, “Political Obligation and the Argument From Gratitude”, p. 200. Berger b u unsurları,
yukarıda ele alınan minnettarlığın dış unsurlarının karşısına koymakta ve minnettarlığın iç unsurları
olduğunu belirtmektedir, Berger, op. cit., p. 301.
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Minnet borcunun ifadesi, karşımızdakinin bize değer verdiğini gösteren bir

davranışta bulunduğunu kabul ettiğimizi belirtmemizdir. Bunun için de iyilik

sahibinin davranışını takdir etmeli, değerini bilmeliyiz. Yani bu davranışın bize

yönelik bir iyilik olduğunu ve ayrıca bu amaçla gerçekleştirildiğini kabul etmeliyiz.

Ayrıca iyilik sahibini, bizim iyiliğimizin gerçekleşmesi için salt bir araç konumunda

görmemeliyiz. Son olarak iyilik sahibi ile karşılıklı saygıya dayalı bir ilişkiye girmiş

olmalıyız280.

Görüldüğü üzere minnettarlıktan doğan yükümlülüklerin temelinde bir takım

kabuller, davranışlar, tavırlar vardır281. Dolayısıyla bu davranış biçimleri zaman

zaman birbiriyle karıştırılabilir, farklı yükümlülükler gündeme gelebilir. Fakat

minnet borcuna zemin oluşturan davranışlar, temelde iki tür yükümlülük doğurur.

Minnettarlık yükümlülüğünün ilk türü açıklayıcı niteliktedir. Kişi, kendisine iyilikte

bulunana karşı minnet borcu hissettiğini bildirmek için iletişim kurması gerekir.

Minnet borcu, çoğu zaman sembolik davranışlarla ifade edilir. Bu amacını kişi,

bazen sözle teşekkür ederek, bazen sadece el sıkarak veya herhangi bir yüz ifadesiyle

yerine getirir. Minnettarlık yükümlülüğünün bu tarz davranışlarla yerine getirilen

birinci türü, iyilikle aynı anda ortaya çıkar ve sadece o iyilik için geçerlidir. Buna

karşılık ikinci tür minnettarlık yükümlülüğü açıklayıcı nitelikte değildir. Minnet

borcu hisseden kişi sadece minnettarlığını göstermek için değil, gerçekten minnettar

olduğu için iyilik sahibine karşılık vermek ister. Örneğin iyilik sahibi, zor duruma

düşmüş ve daha önce iyilikte bulunduğu kişinin yardımına muhtaç hale gelmiş

olabilir. Burada minnet borcu hisseden kişi, iyilik sahibine sadece minnettar

olduğunu göstermek istemez; gerçekten minnettarlık duygularına dayanarak iyilik

sahibine yardım eder. Hatta bunu bazen kendi kimliğini gizleyerek de

gerçekleştirebilir. Bir başka deyişle minnettarlık yükümlülüğünün bu türü, sadece

sembolik bir takım davranışlarla yerine getirilemez. Ayrıca iyilikle aynı anda ve bir

kereliğine de gerçekleşmez. Burada tarafların içinde bulunduğu koşullar

280 Ibid., p. 302.
281 Ibid.; Walker, “Political Obligation and the Argument From Gratitude”, p. 200.
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belirleyicidir. İyilik sahibine bir kere yardım ederek kişi, yükümlülükten kurtulmaz.

Koşullar gerektirdiğinde tekrar yardım etme yükümlülüğü altında girebilir282.

Minnettarlık yükümlülüklerinin bu ikinci türü açısından, iyilik sahibine karşı

iyi niyet besleme ve minnet borcuna aykırı davranışlarda bulunmama özel bir öneme

sahiptir. Bu anlamda iyi niyet şu unsurlardan oluşur:

- İyi niyet, iyilik sahibi zor durumdayken kendisine yardım etmeyi

gerektirir. Fakat buradaki yardım, yardım edecek kişinin ağır bir bedel

ödemesini gerektirmeyecek şekilde olmalıdır.

- İyi niyet, zor durumda kalan iyilik sahibinin yardım talebine uygun

davranmayı gerektirir. Kuşkusuz iyilik sahibinin yardım talebi makul

olmalıdır.

- İyi niyet, zor durumdaki iyilik sahibine zarar vermemeyi, çıkarlarına

aykırı davranmamayı ve haklarına riayet etmeyi gerektirir283.

Özetle minnettarlık yükümlülüğünün temel kabulleri şu şekilde sıralanabilir:

- Birine karşı minnettar olmak, bir dizi duygu ve düşünce açıklaması

içerir.

- Minnettarlık, bu duygu ve düşüncelerin sözel açıklamalarının yanısıra

belirli bir takım davranışlarda bulunmayı da gerektirir.

- Minnettarlığın ifade edildiği davranışlar, minnettar kalınan kişinin

bize yönelik bir iyiliğine karşılık verme niteliğinde olmalıdır.

282 Walker, “Political Obligation and the Argument From Gratitude”, pp. 200-201. Ayrıca bkz. Berger,
op. cit., pp. 302-303.
283 Walker, “Political Obligation and the Argument From Gratitude”, p. 202.
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- Keza yine minnettarlığın ifade edilmesi, karşılıklı saygı ve kabulü de

içerir. Yani başkasının kişisel amaçları için hiç kimse araç kabul

edilmemeli, bu anlama gelecek bir muameleye maruz

bırakılmamalıdır.

- Son olarak minnettarlık ifade eden davranışlar ve uygulamalar, ahlâki

bir topluluk kurmaya ve geliştirmeye hizmet etmelidir. Bu tarz bir

topluluksa üyelerinin herbirinin kendi başına bir değer ifade ettiği ve

bu sebeple saygıyı hakkettiği varsayılan bir topluluktur284.

Genel bir ahlâk ilkesi olarak minnettarlığın bu özellikleri dikkate alınır ve

hukuka itaat yükümlülüğü açısından formüle edilirse şu önermelere ulaşılır:

- X’den fayda gören kişi, X’in menfaatine aykırı hareket etmemeyi

gerektiren bir minnettarlık yükümlülüğü altındadır.

- Her vatandaş devletten bir takım faydalar görür.

- Her vatandaş, devletin menfaatlerine aykırı olmayacak şekilde hareket

etmeyi gerektiren minnettarlık yükümlülüğü altındadır.

- Hukuka aykırılık, devletin menfaatlerine aykırdır.

- Dolayısıyla her vatandaş, hukuka uygun davranmayı gerektiren

minnettarlık yükümlülüğü altındadır285.

Sonuç itibariyle minnettarlık kuramına göre hukuka itaat yükümlülüğü,

minnettarlık duygusundan doğan bir yükümlülüktür. Devletin kendilerine sağladığı

fayda karşılığında kişiler, minnet borcu hissetmeli ve bunu da yine devletin koyduğu

284 Berger, op. cit., p. 305.
285 Walker, “Political Obligation and the Argument From Gratitude”, p. 205.
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kurallara itaat ederek göstermelidir286. Burada dikkat edilmesi gereken nokta sadece

bireylere değil, kurumlara karşı da minnet borcu altına girilebileceğidir. Dolayısıyla

minnettarlık kuramının başarılı olabilmesi, kurumlara karşı da minnet borcu altına

girilebileceğinin ispatına bağlıdır287.

Bu açıdan bakıldığında minnettarlık kuramına göre devlet, bir çeşit ortaklık

veya cemaat benzeri bir yapıya sahiptir. Hukuki ve siyasal bir takım amaçlar

etrafında birleşmiş bireylerden oluşur. Devletin oluşturduğu bütünlüğün üyesi olan

bireyler veya birey grupları hakkında geçerli olan herhangi bir şey, devletin kendisi

için de geçerlidir. Dolayısıyla devlete karşı hissedilen minnet borcu, aslında

vatandaşların tamamına karşı hissedilen bir minnet borcudur. Bu yaklaşımın iki

sonucu vardır. Öncelikle devlet ile hükümet bir ve aynı şey değildir. Minnettarlık

kuramına göre minnettarlık duygusundan doğan yükümlülükler, kuralları koyanlar ile

kurallara uyanlar arasında ortaya çıkmaz. Hâlbuki yukarıda ilgili bölümde değinildiği

gibi Sokrates’in savunduğu minnettarlık yaklaşımı bunu gerektirir. Vatandaşların

minnettarlık duygusundan doğan yükümlülükleri hükümete karşı değil, diğer

vatandaşların tamamına karşıdır. Minnettarlık kuramının bu yorumunun ikinci

sonucuysa devlet kavramının metafizik bir varlık olmadığıdır. Devlet, sadece

bireylerin ortak katılımıyla ortaya çıkan bir birliktelik, bir ortaklıktır ; aşkın bir varlık

değildir288.

Yukarıda genel bir ahlâk ilkesi olarak minnettarlık yükümlülüğünün

özellikleri ele alınırken de değinildiği gibi, minnettarlık kuramının varsaydığı

toplum, üyelerinin birbirlerine karşılıklı saygı ve hoşgörü ile bağlı olduğu, temelinde

ahlâki ilkelerin yer aldığı bir toplumdur. Bu yönüyle minnettarlık kuramı,

savunucuları nezdinde, itaat yükümlülüğünü açıklamada hem rıza kuramından, hem

de fair play kuramından daha elverişlidir289.

286 Walker, “Political Obligation and the Argument From Gratitude”, p. 192; Simmons, Moral
Principles and Political Obligations, p. 183.
287 Walker, “Political Obligation and the Argument From Gratitude”, p. 196.
288 Walker, “Political Obligation and the Argument From Gratitude”, p. 196.
289 Walker, “Political Obligation and the Argument From Gratitude”, p. 211.
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Bu noktada minnettarlık kuramına yönelik eleştirilerden bahsetmek gerekir.

Zira minnettarlık kuramına yöneltilen eleştirilerin büyük çoğunluğu, bu noktayı

temel alır. Dolayısıyla şimdi minnettarlık kuramına yönelik bu eleştiriler üzerinde

durulabilir.

(5) Minnettarlık Kuramına Yönelik Eleştiriler

Minnettarlık kuramına yönelik eleştirilere göre, kurumlara karşı minnet borcu

hissetmek pek mümkün değildir. Zira minnettarlık kuramının geçerli olabilmesi,

yukarıda belirtildiği gibi iyilik sahibinin bu yönde bir amaç taşımasına da bağlıdır.

Fakat insan grupları için çoğu zaman böyle bir amaç tespit etmek kolay değildir.

Grup üyelerinin bir kısmı, belki salt iyilikte bulunma amacıyla hareket edebilir. Buna

karşılık diğer bir kısmı tamamen farklı amaçlar gözetebilir. Sonuçta yine kişiye

yönelik bir iyilik ortaya çıksa da bu, minnettarlık yükümlülüğü doğurmaz. Eğer iyilik

sahibi bir kurumsa işler daha da zorlaşır. Bir kuruma, örneğin İstanbul

Üniversitesi’ne karşı kendisine sağladığı nimetlerden ötürü kişinin minnettar kalması

pek de makûl değildir. Burada belki İstanbul Üniversitesi üyelerinden bir veya bir

kaçına karşı minnet borcu hissedilebilir, fakat bir kurum olarak İstanbul

Üniversitesi’ne minnet borcu hissetmekten bahsedilemez. Kurumlar için geçerli bu

zorluk, devlet veya hükümetler için de tartışmasız geçerlidir. Dolayısıyla hukuka

itaat yükümlülüğünü minnettarlık duygusundan hareketle izah etmek mümkün

değildir290.

Minnettarlık kuramına yönelik dikkate değer bir eleştiri daha vardır.

Kurumlara ve bir kurum kabul edildiğinde devlete karşı minnettarlık duygusundan

kaynaklanan bir yükümlülüğümüzün bulunduğu kabul edilebilse bile minnettarlık

kuramı itaat yükümlülüğünü izah etmede yine de tam anlamıyla yeterli değildir. Zira

minnettarlık kuramının, minnettarlık yükümlülüğünün içeriğini neyin oluşturduğunu

da açıklaması gerekir. Yani sadece vatandaşların devlete karşı minnettarlık

duygusundan kaynaklanan bir takım yükümlülükleri bulunduğunun değil, bu

290 Simmons, Moral Principles and Political Obligations, pp. 187-188.
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yükümlülüklerin neler olduğunun da gösterilmesi gerekir. Ayrıca bu yükümlülükler

siyasal yükümlülük arasında yer almalı ve dolayısıyla hukuka itaati gerektirmelidir.

Zira kişilerin devlete karşı minnettarlık duygusundan kaynaklanan yükümlülüklerinin

temelinde başka sebepler de olabilir. Fakat bu sebepler, minnettarlıktan kaynaklanan

yükümlülükleri siyasal yükümlülük saymak için yeterli değildir. Minnettar lık

duygusundan kaynaklanan yükümlülüklere dair açıklamalara bakıldığında,

minnettarlığın göstergesi kabul edilen davranışların hayli muğlâk olduğu görülür. Bu

davranışlar sadece genel bir minnettarlığa işaret eder. Fakat siyasal yükümlülükler

söz konusu olduğunda, daha özel ve belirli davranış kalıplarına ihtiyaç duyulur.

Nitekim siyasal yükümlülüklerin en önemlisi sayılan hukuka itaat yükümlülüğü, bu

tarz bir davranış kalıbına işaret eder. Aslında hukuka itaat yükümlülüğü, minnettarlık

duygusundan kaynaklanan yükümlülüklere örnek gösterilebilir. Fakat vatandaşların

devlete karşı hissettiği minnet borcunun ifadesi, hukuka itaatle sınırlandırılamaz.

Vatandaşlar, devlete karşı minnettarlıklarını çok çeşitli yollarla da gösterebilirler.

Dolayısıyla siyasal yükümlülükleri ve hukuka itaat yükümlülüğünü izah etmede salt

minnettarlık duygusuna başvurmak yeterli değildir291.

291 Ibid., pp. 185-186. Ayrıca bkz. Smith, “Is There A Prima Facie Obligation To Obey The Law?”,
pp. 78-79; George Klosko, “Political Obligation and Gratitude”, Philosophy and Public Affairs, Vol.
18, No. 4, 1989, pp. 352-358, p. 355. Klosko, minnettarlık kuramını bir başka açıdan daha
eleştirmektedir. Klosko’ya göre hukuka itaat yükümlülüğünün prima facie bir yükümlülük olduğuna
dair yaygın bir kabul vardır. Buna göre hukuka itaat yükümlülüğü, daha güçlü yükümlülükler
tarafından ihlâl edilebilir. Örneğin ahlâki ve dini inançları izin vermedi ği durumlarda kişiler hukuka
itaat etmekle yükümlü değildir. Hukuka itaat yükümlülüğünü, minnettarlık duygusundan hareketle
açıklama çabası, hukuka itaat yükümlülüğünün bu özelliğini görmezden gelmektedir. Zira
minnettarlık duygusundan kaynaklanan yükümlülükler hayli zayıftır; başka ahlâki yükümlülükler
tarafından çok kolay ihlâl edilebilir. Dolayısıyla minnettarlık kuramı kabul edildiğinde daha ağır
hukuki yükümlülüklerin, minnettarlık duygusuna aykırı olduğu gerekçesiyle yerine getirilmemesi
mümkündür. Sonuç olarak minnettarlık duygusundan hareket eden kuramlar, hukuka itaat
yükümlülüğünü açıklamada başarısızdır, Klosko, “Political Obligation and Gratitude” , pp. 354-355.
Klosko’nun bu eleştirisi, minnettarlık kuramını günümüzde yeniden yorumlamayı amaçlaya n A. D.
M. Walker’a yöneliktir. Walker, “Obligations of Gratitude and Political Obligation” [Minnettarlık
Yükümlülükleri ve Siyasal Yükümlülük] (1989) isimli makalesinde hem Klosko’nun eleştirisine, hem
de diğer eleştirilere cevap verir. Walker’a göre başta Klosko olmak üzere minnettarlık kuramına
eleştiri yöneltenler, önemli bir ayrımı görmezden gelmektedir. Bir yükümlülüğün içeriği ile ağırlığı
ayrı özelliklerdir, dolayısıyla farklı değerlendirilmelidirler. Bazı yükümlülükler içerik açısından kesin
sınırlarla belirlenmiştir, fakat ağırlığı kuşkuludur. Walker’a göre örneğin örf ve âdet kuralları, belki
sınırları gayet belirli yükümlülükler içerir, fakat bu yükümlülüklerin ağırlığından bahsetmek pek
mümkün değildir. Bağlayıcılıkları zayıftır, yani kolayca ihlâl edilebilirler. Buna karşılık diğer bazı
yükümlülükler, her ne kadar belirsiz içeriğe sahipse de ağırlıkları tartışma götürmez. Minnettarlıktan
kaynaklanan yükümlülüklerin güçsüz olduğu söylendiğinde bu ayrım da dikkate alınmalıdır. Bu tarz
yükümlülüklerin güçsüzlüğü, içeriğinin nasıl belirleneceği noktasında karşımıza çıkar. Fakat bu,
minnettarlık duygusundan kaynaklanan yükümlülükleri ağırlıkları açısından eleştirmeye yetmez. Zira
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Böylece hukuka itaat yükümlülüğünü karşılıklılığa dayandıran iki temel

kuramdan minnettarlık kuramının da çağdaş toplumlarda görülen itaat olgusunu

bütün boyutlarıyla izah etmede yetersiz kaldığı söylenebilir.

Buraya kadarki açıklamalar, siyasal yükümlülüklerin ve bunlar arasında en

önemli yeri işgal eden hukuka itaat yükümlülüğünün ahlâki temelini, kişilerin iradi

tutum ve davranışlarına dayandıran kuramlara yöneliktir. Kökeni toplum sözleşmesi

geleneğine dayanan rıza kuramı, rıza kuramının zayıf ve eksik yönlerini

tamamlamayı amaçlayan fair play kuramı ve bu iki kuramın yetersiz kaldığını ileri

süren ve kökeni çok daha eskilere dayanan minnettarlık kuramı, bu kuramların en

önemlileridir.

Bu üç kurama daha yakından bakıldığında aslında birbirinin devamı ve

tamamlayıcısı olduğu söylenebilir. Ayrıca hepsinin de üzerinde anlaştığı bir nokta

vardır ki o da hukuka itaat yükümlülüğünün doğabilmesi için kişilerin aktif bir tavır

içerisinde bulunmaları, bu tavrın da iradelerinin ürünü olması (ya itaat etmeye rıza

göstermeleri ya da bir takım nimetlerden faydalanmaları) gerektiğidir. Ancak bu aktif

tavırları sebebiyle kişiler, hukuka itaat yükümlülüğü altına girer. Dolayısıyla hukuka

itaat yükümlülüğü, ya rızai bir irade beyanı sonucunda ya da karşılıklılığa dayalı bir

ilişkiye gönüllü katılmayla doğar.

İradeci kuramlara yönelik eleştiriler de nitekim bu irade vurgusuna odaklanır.

Bu eleştirilerin ortak noktası, çağdaş toplumlarda görülen hukuka itaat olgusunun

çoğu zaman gönüllü olmamasıdır. Çağdaş toplumlarda yaşayan kişilerin büyük bir

kısmı kendi iradeleri dışında hukuka itaat eder. Dolayısıyla iradeci kuramlar, hukuka

itaat yükümlülüğünü açıklamada yetersizdir. Nitekim iradeci kuramların, eleştirilere

cevap vermek amacıyla gözden geçirildiği yeni yorumlarına bakıldığında, belirli

ölçülerde irade unsurundan uzaklaştıkları görülür. Böylece iradeci kuramlar da

bu yükümlülükler, muhatapları tarafından kolay kolay ihlâl edilemez. Yani minnettarlık duygusundan
kaynaklanan yükümlülüklerin bağlayıcılığı, pek çok yükümlülüğe göre daha fazladır, A. D. M.
Walker, “Obligations of Gratitude and Political Obligation”, Philosophy and Public Affairs, Vol. 18,
No. 4, 1989, pp. 359-364, p. 360.



149

hukuka itaat yükümlülüğünü açıklamada irade unsurundan feragat etmek ve başka

izah şekilleri geliştirmek zorunda kalmıştır.

Dolayısıyla çalışmanın bundan sonraki bölümlerinde önce iradeci olmayan

kuramlar ele alınacak, daha sonra da hukuka itaat yükümlülüğünü reddeden

kuramlara geçilecektir.
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III. HUKUKA İTAAT YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN

TEMELLENDİRİLMESİ: İRADECİ OLMAYAN KURAMLAR

A. İradeciliğin Eleştirisi

Hukuka itaat yükümlülüğünü söz verme, rıza gösterme, hukukun sağladığı

nimetlerden faydalanma ve toplumsal işbölümü içerisinde kendi üzerine düşeni

yerine getirme gibi bireylerin bir takım iradi edimlerine dayandırarak izah etmeye

çalışan iradeci kuramların temel varsayımları, bir önceki bölümde gösterildiği gibi

gerçek hayatla örtüşmez. Zira gerçek hayatta çok az sayıda kişi, hukuk kurallarına,

dolayısıyla siyasal iktidarın işlem ve eylemlerine uyacağına dair açık veya örtülü bir

irade beyanında bulunmuştur. Diğer bir deyişle hukuk kuralları, rızalarına

dayanmaksızın bireyler açısından bağlayıcılık oluşturur. Bireyler çoğu zaman

gönüllü olmasalar veya kendilerine makul görünmese bile hukuk kurallarına uyar.

Dolayısıyla iradeci kuramlar, kişilerin hukuka itaat yükümlülüğü olup olmadığı

sorusunu cevaplamada yetersiz kalır.

İradeci kuramların bu yetersizliği, hukuka itaat yükümlülüğünü izah etmek

için başka yaklaşımların geliştirilmesi ihtiyacını doğurmuştur. Bu yaklaşımlar,

hukuka itaat yükümlülüğünün doğabilmesi için kişilerin bir takım iradi edimlerde

bulunmalarının gerekmediğini ileri sürmekte, hukuka itaat yükümlülüğünü başka

gerekçelere dayandırmaktadırlar. Hukuka itaat yükümlülüğünü kişilerin iradi

tercihlerine dayandırmamaları açısından bu yaklaşımlar, iradeci olmayan kuramlar

başlığı altında birarada ele alınsalar da aslında itaat yükümlülüğünü açıklamada

başvurdukları ilkeler açısından birbirlerinden ayrılırlar.

Hukuka itaat yükümlülüğünü açıklamada kişilerin iradesine

dayandırmaksızın izah eden bu yaklaşımlar şunlardır:

- Hukuka itaat yükümlülüğünü faydacı bir yaklaşımla açıklayan

kuramlar
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- Hukuka itaat yükümlülüğünü doğal ahlâki ödevlerden türeten

kuramlar

- Hukuka itaat yükümlülüğünü toplumsal aidiyet düşüncesine

dayandıran cemaatçi kuramlar

Aşağıda önce faydacı yaklaşım üzerinde durulacak, ardından sırayla önce

doğal ahlâki ödevleri merkeze alan kuramlar ve ardından toplumsal aidiyet fikrine

dayanan cemaatçi kuramlar incelenecektir.

B. Faydacılık

1. Genel Bir Ahlâk ve Siyaset Kuramı Olarak Faydacılık

Modern ahlâk ve siyaset felsefesinde toplum sözleşmesi fikrine dayalı hakim

yaklaşımın en büyük rakibi faydacılıktır. Her ne kadar günümüzde yine toplum

sözleşmesi fikrine dayanan, fakat özellikle Rawls’tan itibaren daha çok hak ve adalet

kavramlarını öne çıkaran kuramlarda bir yükseliş göze çarpsa da faydacılık, çağdaş

ahlâk ve siyaset tartışmalarının hâlâ en önemli taraflarından biridir. Dolayısıyla

hukuka itaat yükümlülüğünü temellendirmeyi amaçlayan yaklaşımlar arasında

faydacılığın da zikredilmesi gerekir1.

Faydacılık, hukuka itaat yükümlülüğünü iradeci olmayan bir yaklaşımla

açıklayan kuramlar arasında yer alır. Aslında genel bir ahlâk kuramı olan faydacılık,

bu yönüyle de iradeci kuramlara ciddi bir alternatif sunma iddiası taşır. Zira iradeci

kuramlar, özellikle de rıza kuramı genel bir ahlâk kuramı değildir ve bu sebeple

faydacılığa göre daha dar kapsamlıdır. Fakat buna karşılık faydacılık genel bir ahlâk

kuramı olarak ciddi eleştirilere maruz kaldığından, hukuka itaat yükümlülüğü

sorununa yönelik tutarlı bir izah getirip getiremeyeceği de tartışmalıdır. Başka bir

1 Greenawalt, Conflicts of Law and Morality, p. 94; Simmons, Moral Principles and Political
Obligations, p. 45.
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ifadeyle faydacılığın diğer ahlâki sorunlar hakkında söylediği her şey hukuka itaat

yükümlülüğü için de geçerlidir. Dolayısıyla genel bir ahlâk kuramı olarak faydacılık

hangi noktalarda eleştiriliyorsa hukuka itaat yükümlülüğüne dair yaklaşımı da aynı

şekilde eleştirilebilir2.

Bu sebeple aşağıda önce çok kısa da olsa faydacılığın genel özellikleri

üzerinde durulacak, türleri hakkında bilgi verilecek ve nihayet hukuka itaat

yükümlülüğü sorununa ilişkin görüşleri incelenecektir.

Jeremy Bentham, John Stuart Mill ve Henry Sidgwick gibi İngiliz filozofları

tarafından kurulup sistemleştirilen faydacılık en yalın anlamıyla, eylemlerin,

politikaların ve tercihlerin ahlâken doğru veya yanlış olup olmadığına salt

sonuçlarına bakarak karar verilmesi gerektiğini savunan ahlâk kuramıdır3. Buna göre,

fayda veya mutluluk doğuran ve salt bu sebepten ötürü diğerleriyle

karşılaştırıldığında daha tercih edilebilir olan eylem, ahlâki açıdan doğru bir

eylemdir4.

Faydacılık ilk bakışta hayli basit ve anlaşılır bir kuram gibi gözükmektedir.

Her ne kadar farklı faydacılık anlayışları bulunsa da hepsinin üzerinde anlaştığı ortak

bazı noktalar vardır. Faydacılığın temel unsurları da diyebileceğimiz bu noktaları

şöyle sıralayabiliriz5:

- Bir eylemin ahlâken doğruluğunu, ortaya çıkardığı iyi sonuçlara

dayandıran sonuç unsuru;

2 Greenawalt, Conflicts of Law and Morality, p. 94.
3 R. G. Frey, “Utilitarianism”, The Blackwell Encyclopedia of Political Thought, Ed. David Miller,
Janet Coleman, William Connolly, Alan Ryan, Oxford, Blackwell Publisher, 2000, pp. 530 -533, p.
530; Klosko, The Principle of Fairness and Political Obligation, p. 133; Hurton, Political
Obligation, p. 54.
4 Hurton, op. cit., p. 54; Greenawalt, Conflicts of Law and Morality, p. 94.
5 Frey, op. cit., p. 531.
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- Bir eylemin sonuçlarının değerlendirilmesinde, özü gereği iyi olduğu

ve bu sebeple herkes tarafından benimseneceği varsayılan genel bir iyi

fikrini temel alan değer unsuru;

- Bir eylemin sadece eylemi gerçekleştiren açısından değil, herkes

açısından iyi sonuçlar doğurması gerektiğini söyleyen yaygınlık

unsuru;

- Kişinin bir eylemi gerçekleştirirken genel iyi fikrine uygun şekilde

azami faydayı sağlamayı amaçlaması gerektiğini söyleyen fayda ilkesi

unsuru.

Faydacılık, modern felsefe içerisinde belki de en fazla tartışılan, en çok

itiraza uğrayan ve bu sebeple sürekli kendini yenilemek zorunda kalan ahlâk

kuramıdır. Bu özelliği faydacılığın farklı yorumlarının ortaya çıkmasına da yol

açmış, böylece faydacılık güncelliğini sürekli muhafaza edebilmiştir. Fakat yine bu

farklı yorumlar, faydacılığın, ilk ortaya çıktığı zamanki varsayımlarından büyük

oranda vazgeçmesine de sebep olmuştur. Faydacılığın temel varsayımları, kendisine

yöneltilen eleştiriler, farklı faydacı yaklaşımların tüketici şekilde incelenmesi

kuşkusuz bu çalışmanın konusunu aşar. Dolayısıyla aşağıda sadece günümüzde kabul

gören ve hukuka itaat yükümlülüğünü izah etmeye en elverişli faydacı yaklaşımlar

ele alınacaktır.

2. Faydacılığın Türleri

Faydacılığın günümüzde en yaygın kabul gören türleri eylem faydacılığı ve

kural faydacılığıdır. Bunların yanısıra hukuka itaat yükümlülüğü sorunu açısından

taşıdığı önem sebebiyle genelleme ilkesini merkeze alan faydacı yaklaşımları da

zikretmek gerekir6.

6 Faydacılığın türleri hakkında genel bilgi için bkz. David Lyons, Forms and Limits of
Utilitarianism, Reprinted, Oxford, Oxford University Press, 2002, pp. 1-29; J. C. C. Smart, Bernard
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Eylem faydacılığına göre, sonuçlarına bakılarak ahlâken doğruluğuna veya

yanlışlığına karar verilmesi gereken şey, eylemin bizatihi kendisidir7. Kişi, diğer

alternatiflerle karşılaştırıldığında en az onlar kadar iyi sonuç doğuran eylemi

gerçekleştirmelidir her zaman. Ahlâki açıdan ‘iyi’ şeklinde nitelendirilebilecek

olanlar, bu tür eylemlerdir. İyi eylemleri gerçekleştirmekse kişinin ahlâki

ödevlerindendir. Diğer bir deyişle en iyi sonucu doğuran eylem, gerçekleştirilmesi

ahlâken zorunlu eylemdir8. Kişi, ahlâki karar alacağı her durumda önündeki eylem

seçeneklerinin herbirinin doğuracağı faydayı hesaplayarak, diğerlerine göre hangisi

daha fazla fayda doğuracaksa o eylemi tercih etmelidir. Dolayısıyla eylem faydacılığı

her bir eylemin, doğuracağı sonuçlar itibariyle bir ölçüye vurulmasını ve somut

olayın koşullarına göre azami faydayı hâsıl eden eylemin gerçekleştirilmesi yönünde

bir karar alınmasını gerektirir9. Örneğin eylem faydacılığına göre kişi, diğer

muhtemel davranış türleriyle karşılaştırıldığında daha iyi sonuçlara yol açıyorsa

ancak, verdiği sözü yerine getirmelidir10.

Buna karşılık kural faydacılığına göre, bir eylemin bizatihi kendisinin somut

durumda doğuracağı sonuçlara değil de eyleme temel oluşturan kurala bakılmalıdır11.

Somut durumda belirli bir eylemin tercih edilmesini gerektiren kuralın herkes

tarafından benimsenmesiyle doğacak sonuçlar, eylem hakkında doğru veya yanlış

hükmüne varılmasında ölçüt alınmalıdır12. Gerçekleştirilecek eylem belirli bir sınıfa

dahildir ve bu eylemin gerçekleştirilmesinin gerekip gerekmediği, dahil olduğu sınıfa

ait her eylemin de somut durumda arzu edilebilir olmasına bağlıdır13.

Williams, Utilitarianism, For & Against, Reprinted, Cambridge, Cambridge University Press, 1998,
pp. 1-74.
7 Smart, Williams, op. cit., p. 9. Ayrca bkz. Lyons, op. cit., p. 9; Frey, op. cit., p. 530; Klosko, The
Principle of Fairness and Political Obligation, p. 134; Hurton, op. cit., p. 56; Greenawalt, Conflicts
of Law and Morality, p. 96.
8 Lyons, loc. cit.
9 Hurton, op. cit., pp. 56-57.
10 Klosko, The Principle of Fairness and Political Obligation, p. 134.
11 Lyons, op. cit., p. 11.
12 Ibid.; Smart, loc. cit., Frey, loc. cit.
13 Greenawalt, Conflicts of Law and Morality, p. 96.
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Kural faydacılığı, karar alma aşamasındayken kişilerin çoğu zaman kendi

muhakemelerine değil de genel bir kurala başvurmayı tercih ettikleri düşüncesinden

hareket eder. Buna göre kişilerin nasıl davranmaları gerektiği, kurallar tarafından

belirlenmelidir. Bu kurallarsa kişinin içinde bulundukları somut durumda nasıl

davranırlarsa azami faydanın ortaya çıkmasına vesile olacaklarını gösteren

genellemelerden oluşmalıdır14. Örneğin kişi, sözünde durmaya karar vermeden önce

somut durumda doğacak sonuçları değil de sözünde durmayı ahlâken zorunlu hâle

getiren bir kuralın herkes tarafından kabul edildiğinde doğacak sonuçları dikkate

almalıdır. Sözünde durma örneği açısından bakıldığında herkesin bu tür bir kuralı

kabul etmesi kuşkusuz daha faydalı olacağından kişi, somut durumda sözünde

durmaya karar vermelidir. Dikkat edilecek olursa burada sonuçları itibariyle

değerlendirilmesi gereken, sözünde durma ediminin bizatihi kendisi değil, sözünde

durmayı zorunlu kılan kuralın niteliğidir15.

Bu noktada genelleme ilkesini temel alan başka bir faydacı türü üzerinde de

durmak gerekir. Herkesin aynı şekilde davranmasının, arzu edilmeyen sonuçlar

doğuracağı bazı durumlarda tek bir kişi için de o şekilde davranmak ahlâken

yanlıştır. Diğer bir deyişle bazı durumlarda hangi şekilde davranılması gerektiğinin

tespiti, “Herkes aynı şeyi yaparsa ne olur?” sorusunun sorulmasını gerektirir.

Genelleme testi de diyebileceğimiz bu akıl yürütmenin temelinde yer alan ilke, bir

eylemin doğruluğunun, aynı eylemin aynı durumda bulunan herkes tarafından

gerçekleştirilmesinin doğuracağı sonuçlara bakılarak belirlenmesi gerektiğini

söyler16.

Faydacı genelleme ilkesi açısından bakıldığında örneğin kişinin sözünde

durma yükümlülüğünün olup olmaması şu soruya vereceği cevaba bağlıdır: “Benim

konumumdaki herkes aynı şeyi yapsaydı, yani hiç kimse sözünde durmasaydı ne

14 Hurton, op. cit., pp. 57-58.
15 Klosko, The Principle of Fairness and Political Obligation, p. 134.
16 Lyons, op. cit., p. 1; Greenawalt, Conflicts of Law and Morality, p. 96.
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olurdu?” Hiç kimsenin sözünde durmaması olumsuz bir takım sonuçlara yol

açacağından, sözünde durmak herkes için ahlâki bir zorunluluktur. Aslında

genelleme ilkesini temel alan yaklaşım, kural faydacılığının farklı bir yorumudur.

Nitekim faydacılıkla ilgili literatürde çoğu zaman ikisi birarada ele alınır17.

Faydacılık türleriyle ilgili bir nokta üzerinde daha durmak gerekir. Her ne

kadar yukarıda eylem faydacılığı ile kural faydacılığı iki ayrı faydacılık türü olarak

nitelendirilmişse de aslında kural faydacılığının, bağımsız bir faydacılık türü

sayılmaması gerektiği konusunda neredeyse tam bir görüş birliği vardır.

Öncelikle belirtilmesi gerekir ki kural faydacılığı, eylem faydacılığına

yönelik eleştiriler karşısında faydacılığın yeniden yorumlanması ihtiyacının

ürünüdür. Özellikle 1950’lerden itibaren faydacılık veya en azından eylem

faydacılığı pek çok açıdan eleştirilmeye başlanmıştır. Bu eleştir iler karşısında

faydacılığın ilk ortaya çıktığı haliyle savunulamayacağı düşünülmüş, yeni bir

yaklaşımla ele alınması gerektiği sonucuna varılmıştır. İşte bu ihtiyacı karşılamak

amacıyla geliştirilen ilk faydacı yaklaşım kural faydacılığı olmuştur. Eylem

faydacılığına yönelik eleştirileri cevaplayabileceği iddiası taşısa da kural faydacılığı,

kısa bir süre sonra önemli itirazlarla karşılaşmış, hatta faydacı bir yaklaşım

sayılamayacağı dahi ileri sürülmüştür18.

Kural faydacılığına yönelik itirazların başında, kural faydacılığının aslında

eylem faydacılığından pek de farklı olmadığı görüşü gelir. Kural faydacılığı, mantıki

sonuçları itibariyle kaçınılmaz şekilde eylem faydacılığına dönüşür. Hatırlanacağı

üzere kural faydacılığı, bir eylemin bizatihi kendisinin doğuracağı sonuçlara değil de

söz konusu eylemi zorunlu kılan ahlâki kuralın herkes tarafından kabul edilmesinin

sonuçlarına bakarak eylem hakkında iyi veya kötü yargısına varmayı gerektirir. Bu

durumda kural faydacılığı eğer faydacı özelliğini koruyacaksa ilgili kuralın ihlâlinin

17 Bkz. Lyons, op. cit., p. 12; Smart, Williams, loc. cit.; Frey, op. cit., pp. 530-531; Greenawalt,
Conflicts of Law and Morality, p. 96.
18 Çağdaş faydacılığın tarihsel gelişimi için bkz. Lyons, op. cit., pp. 7-12.
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faydalı olacağı durumlarda, ihlâli zorunlu görmelidir. Fakat bu durumda kuralın

ahlâki emrediciliği görmezden gelinir. Dolayısıyla bu tür bir durumda kural

faydacılığı, eylem faydacılığına dönüşür. Kural faydacılığına yönelik ikinci itirazsa

bu tür bir faydacı yaklaşımın artık faydacı bir yaklaşım olarak kabul edilemeyeceği

şeklindedir. Kurala uymayla karşılaştırıldığında kuralın ihlâli durumunda daha çok

fayda ortaya çıksa bile kural faydacılığı, yine de kurala uymayı zorunlu görür. Fakat

bu, kural faydacılığının artık faydacı özelliğini yitirdiği anlamına gelir. Zira burada

kural faydacılığı, deyime yerindeyse kural taparlığa dönüşmüştür. Sonuç olarak kural

faydacılığı bir ikilemle malûldür: ya faydacı bir yaklaşım olarak kabul edilecek ve bu

durumda eylem faydacılığının bir başka şekli haline gelecek ya da sonucu ne olursa

olsun kurala uymayı gerekli görecek ve bu durumda da artık faydacı bir yaklaşım

olmaktan çıkacaktır19.

Farklı faydacılık anlayışları arasındaki ilişkiler bu şekilde incelendikten

sonra, faydacılığın hukuka itaat yükümlülüğü sorununa yönelik nasıl bir yaklaşım

getirdiği üzerinde durulabilir.

3. Hukuka İtaat Yükümlülüğü Sorunu Çerçevesinde

Faydacılığın Türleri ve Eleştirileri

a. Faydacılığın Hukuka İtaat Yükümlülüğü Sorununa Genel

Yaklaşımı

Hukuka itaat yükümlülüğünü temellendirmeyi amaçlayan diğer yaklaşımların

aksine, faydacılığın doğrudan hukuka itaat yükümlülüğüne yönelik ayrı ve bağımsız

bir görüşü yoktur. Bu durum, aslında genel bir ahlâk kuramı olmasından, dolayısıyla

19 Ibid., pp. 16-17; Smart, Williams, op. cit., pp. 10-12; Hurton, op. cit., pp. 58-59; Klosko, The
Principle of Fairness and Political Obligation, pp. 134-135. Kural faydacılığı ile eylem
faydacılığının ayrıntılı olarak karşılaştırıldığı bir kaynak için bkz. Lyons, op. cit., pp. 143-160. Bu iki
tür faydacılık arasındaki ilişkilerin farklı bir açıdan ele alındığı ve kural faydacılığının, eylem
faydacılığına dönüşmeksizin de geçerli bir faydacı yaklaşım kabul edilebileceğinin ileri sürüldüğü bir
kaynak için bkz. Greenawalt, Conflicts of Law and Morality, pp. 96-98.
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da öncelikli hedefleri arasında hukuka itaat yükümlülüğünü temellendirme

sorununun yer almamasından kaynaklanır. Fakat hayli yalın bir ilkeye

dayanmasından ötürü de faydacılığın, hukuka itaat yükümlülüğüne dair ayrı ve

bağımsız bir yaklaşım geliştiremediği söylenebilir. Nitekim faydacı yaklaşımlara ilk

örnek gösterilebilecek Hume’un hukuka itaat yükümlülüğüne dair görüşlerine

bakıldığında, döneminde hakim konumdaki toplum sözleşmesi yaklaşımına

eleştiriler getirdiğini, fakat ayrı ve bağımsız bir hukuka itaat yükümlülüğü izahı

getirmediği görülür. Kısaca Hume, toplum sözleşmesi yaklaşımının temelinde yer

alan söz verme ve sözünde durma ilkelerinin bizatihi kendilerinin de ayrıca bir izahı

gerektirdiği, fakat söz verme ilkesinin bunda başarı gösteremediğini ileri sürer. Yani

kişilerin niçin sözünde durmaları gerektiği, sözünde durma ilkesinin kendisinden

hareketle açıklanamaz. Hume’a göre toplum sözleşmesi yaklaşımının da temelinde

yer alan sözünde durma ilkesini insanların benimseme gerekçesi hem bireysel, hem

de toplumsal menfaati gerçekleştirme yükümlülüğünün bulunmasıdır. Dolayısıyla

ayrıca bir de toplum sözleşmesine başvurmaya gerek yoktur. Sonuç olarak devletin

koyduğu kurallara kişilerin niçin itaat etmesi gerektiği de tamamen varsayıma dayalı

toplum sözleşmesi fikriyle değil de genel menfaat fikriyle açıklanabilir20.

Hume’un görüşleri hukuka itaat yükümlülüğü açısından formüle edildiğinde

şu şekilde ifade edilebilir:

“İyi sonuçlar doğuran eylemleri gerçekleştirme yükümlülüğümüz vardır ve bu
prima facie bir yükümlülüktür. Devlet genel iyiyi sağlama açısından mutlaka
gereklidir. Devletin alternatifi doğal durumdur. Doğal durum ise herkesin sefalet
çektiği, yaşamın yalnızlık, zayıflık ve yabanıllıktan oluştuğu, nahoş ve kısa süreli
olduğu bir durumdur. Buna karşın hiç bir devlet, kendisine itaat edilmediği takdirde
uzun süre varlığını sürdüremez. Keza devlet, koyduğu kurallara uyulduğu sürece
genel iyiyi gerçekleştirebilir. Dolayısıyla hukuka itaat, bir devletin varlığının sürekli

20 Hume, “Of The Original Contract”, pp. 455-456. Hume’un hukuka itaat yükümlülüğüne dair
görüşleri, rıza kuramına yönelik eleştirileri çerçevesinde yukarıda ilgili bölümde incelenmişti. S iyasal
otoritenin veya devletin zorunlu bir ihtiyaç olduğu, dolayısıyla hukuka itaat yükümlülüğünün de bu
zorunluluktan doğduğu yönündeki görüşüneyse aşağıda hukuka itaat yükümlülüğünü zorunlu ihtiyaç
fikrinden çıkaran yaklaşımlar incelenirken değinilecektir. Fakat burada üzerinde durulması gereken
Hume’un her iki düşüncesinin de aslında faydacı unsurlar taşıdığı, dolayısıyla kendisinden sonra gelen
Bentham, Mill ve Sidgwick gibi düşünürlere zemin hazırladığıdır.
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olmasını sağlar. Bu sebeple de her zaman iyi sonuçları vardır. Bütün bunlardan yola
çıkarak, hukuka prima facie itaat yükümlülüğünün olduğu söylenebilir.” 21

Hume’dan sonra modern faydacılığın temsilcisi konumundaki Bentham, Mill

ve Sidgwick gibi filozoflar da hukuka itaat yükümlülüğü sorunu üzerinde etraflı bir

şekilde durmamıştır. Örneğin Bentham, A Fragment on Government [Hükümet

Üzerine Bir Fragman] (1776) isimli eserinde hayli açık ve yalın şekilde, itaatsizliğe

göre daha az zararlı sonuçlar doğuruyorsa vatandaşların itaat yükümlülüğünün

bulunduğunu söylemektedi. Diğer bir deyişle vatandaşlar, menfaatlerine olduğu

sürece itaatle yükümlüdürler22.

Hukuka itaat yükümlülüğü sorunu bir kez bu şekilde ortaya konduğunda artık

daha fazlasına ihtiyaç kalmaz. Fayda ilkesine göre vatandaşların her itaat davranışı

sonuçları dikkate alınarak değerlendirildiğinden, itaat sorunu her durumda değişiklik

gösterir. Bu ise genel bir hukuka itaat yükümlülüğünün olmadığını gösterir. İşte bu

sebepledir ki faydacılar, hukuka itaat yükümlülüğü sorunu üzerinde ayrıca

durmamıştır23.

Buna karşın faydacılığın yukarıda ele alınan türleri arasında, hukuka itaat

yükümlülüğü sorunu açısından yine de bir takım farklılıklar vardır. Dolayısıyla

aşağıda sırasıyla eylem faydacılığı, genelleme ilkesi ve kural faydacılığı incelenecek,

her birine yönelik eleştiriler üzerinde durulacaktır.

b. Eylem Faydacılığı ve Hukuka İtaat Yükümlülüğü

21 Smith, “Is There A Prima Facie Obligation to Obey The Law?”, p. 89. Bir kere daha hatırlatmak
gerekir ki eylem faydacılığının bu yaklaşımı aslında siyasal otoritenin zorunlu bir ihtiyaç olduğu,
hukuka itaat yükümlülüğünün de bu zorunluluktan doğduğunu söyleyen kuramların da çıkış noktasını
oluşturur.
22 Jeremy Bentham, A Fragment on Government, Ed. R. Harrison, Cambridge, Cambridge
University Press, 1988, p. 56.
23 Simmons, Moral Principles and Political Obligations, pp. 46-47; Hurton, op. cit., pp. 55-56;
Klosko, The Principle of Fairness and Political Obligation, p. 137.
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Bentham’ın hukuka itaat yükümlülüğüne dair yukarıda ele alınan görüşlerinin

eylem faydacılığının tipik bir örneğini oluşturduğu söylenebilir24. Nitekim

günümüzde hukuka itaat yükümlülüğünü faydacı bir yaklaşımla izah etmeye çalışan

görüşlerin de temel dayanağı Bentham’ın faydacılığıdır25.

Bentham’ın kabul ettiği şekliyle eylem faydacılığının hukuka itaat

yükümlülüğünü izah edebilecek nitelikte bir yaklaşım olup olmadığı tartışmalıdır.

Eylem faydacılığına göre kişiler bazen hukuka itaatle yükümlüyken bazen değildir.

Kişilerin, itaate mi yoksa itaatsizliğe mi karar verecekleri, sonuçta ortaya çıkacak

faydaya göre belirlenir. Bu konudaki ölçüt, her somut olayın gerçekleştiği

koşullardır. Fakat bu koşullar her zaman sabit değildir. Koşulların sabit olmadığı

durumlarda hukuka itaat yükümlülüğünün varlığı veya yokluğuna dair kişiler sağlıklı

bir sonuca varamaz. Dolayısıyla eylem faydacılığı benimsendiğinde hukuka itaat

yükümlülüğünün, belirli bir devlete ve hukuk sistemine özgülenmesi mümkün

değildir. Diğer bir deyişle kişilerin, niye başka bir devletin değil de kendi devletinin

koyduğu kurallara itaat etmesi gerektiği sorusu, salt fayda ilkesinden hareketle

cevaplanamaz. Zira yukarıda da belirtildiği gibi devletin koyduğu bir kurala itaatin

ne tür sonuçlar doğuracağı, her zaman kolaylıkla öngörülemez. Bu durumda eylem

faydacılığı adına belki şu ileri sürülebilir: Hukuka itaat yükümlülüğü, bir ahlâk kuralı

değil de pratik iş görme kuralı sayılmalıdır. Geçmiş tecrübelere bakılarak toplumun

geneli açısından itaatsizliğin değil de itaatin daha faydalı olacağı söylenebilir.

Dolayısıyla zaman ve iş yoğunluğu sebebiyle gündelik yaşam içerisinde kişilerin

fayda ilkesine uygun bir hesaplama yapamayacağı durumlarda, itaati emreden pratik

kuralı kabul etmeleri daha makûldür26. Fakat bu tür bir cevap da eylem faydacılığının

benimsenmesi için yeterli değildir. Zira yine gündelik tecrübeler gösterir ki bazen bir

kanunun ihlâli, genel fayda açısından daha uygundur. Bu tür durumlarda bir pratik iş

görme kuralı olarak hukuka itaat yükümlülüğü rahatlıkla gözardı edilebilir. Diğer bir

24 Simmons, Moral Principles and Political Obligations, p. 47.
25 Smith, op. cit., pp. 88-89.
26 Simmons, Moral Principles and Political Obligations, p. 48.
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deyişle bu tür bir kuralın, ahlâki bağlayılıcığının bulunmadığı veya hayli zayıf

olduğu açıktır27.

Ahlâki doğruluğun ölçütünü tek bir ilkeye, azami faydayı sağlamaya

dayandırdığından eylem faydacılığı, hukuka itaat yükümlülüğünü izah etmede

yetersiz kalır. Aslında eylem faydacılığının yetersizliği, genel anlamda ahlâki

yükümlülükleri açıklayamamasından kaynaklanır. Zira her türlü ahlâki yükümlülük,

eylem faydacılığı açısından salt fayda ilkesine uygun olup olmadığına göre geçerlilik

kazanır. Fayda ilkesi karşısında, ahlâki yükümlülükler ikincil niteliktedir28. Faydaya

göre ikincil nitelikte kabul edilmesi ahlâki yükümlülüklerin, pratik iş görme

kurallarına indirgenmesine yol açar29.

Eylem faydacılığı ahlâki yükümlülüklerin doğası gereği katı olduğu gerçeğini

de görmezden gelir. Bir yükümlülüğün, ahlâken bağlayıcı olabilmesi için

muhataplarına aksi yönde davranmaları konusunda izin vermemesi gerekir. Ahlâki

yükümlülükler, hemen hemen istisnasız yerine getirilmeyi talep eder30.

Eylem faydacılığının ahlâki yükümlülüklerin doğasını açıklamada yetersiz

kalması, doğal olarak hukuka itaat yükümlülüğü sorununa yönelik kabul edilebilir bir

27 Simmons, Moral Principles and Political Obligations, pp. 48-49; Smith, op. cit., p. 89.
28 Nitekim faydacılığın en önemli temsilcilerinden Mill, Utilitarianism [Faydacılık] (1861) isimli
eserinin ilk satırlarında felsefe tarihi boyunca “en yüksek iyi” [summum bonum] kavramının ahlâk
felsefesinin en önemli sorunu kabul edildiğini, fakat “en yüksek iyi”nin ne anlama geldiği konusunda
bir türlü uzlaşmaya varılamadığını belirtmiştir. “En yüksek iyi”nin tespitine yönelik çabaları, ahlâkın
kaynağını tamamen a priori ilkelerle izah eden görüşler ile deney ve gözleme dayandıran bilimsel
görüşler şeklinde ikiye ayıran Mill, kendisinin ikinci görüşü savunanlar arasında yer aldığını söyler.
Mill’e göre ahlâk felsefesinin nihai amacı diyebileceğimiz “en yüksek iyi”nin tespitinde deney ve
gözleme başvurulması, temel ahlâki ilkelerin ispat edilebileceği anlamına gelmez. Fakat yine de deney
ve gözlem bu konuda görece daha sağlıklı bir bilgi edinme imkânı sağlar. Ahlâk alanında geçerli bir
takım temel ilkelerin ispat edilemeyeceğini söylemesine karşın fayda ilkesinin, ahlâkın kaynağını izah
etmede diğer a priori ilkelere göre daha elverişli olduğunu, zira fayda veya hazzın deney ve gözleme
konu yapılabileceğini düşünen Mill, böylece faydayı her türlü ahlâki yükümlülükün üstüne
çıkarmıştır. Mill’in bu konudaki görüşleri için bkz. J. S. Mill, Faydacılık, Çev. Şahap Nazmi
Çoşkunlar, Ankara, M.E.B. Yayınları, 1946, s. 5-12; Adnan Güriz, Faydacı Teoriye Göre Ahlâk ve
Hukuk, Ankara, Ankara Üniversitesi Yayınları, 1963, s. 127-128.
29 Smart, Williams, op. cit., p. 42; Simmons, Moral Principles and Political Obligations, p. 49;
Hurton, op. cit., p. 57.
30 Simmons, Moral Principles and Political Obligations, p. 49; Hurton, loc. cit.
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yaklaşım getirmesini de engeller. Yukarıda da belirtildiği gibi eylem faydacılığı,

pratik iş görme kuralı sağlaması açısından anlamlıdır; kişilerin, vatandaşı oldukları

devletin koyduğu kurallara niçin itaat etmesi gerektiği, bu yükümlülüğün niteliği,

kapsamı ve sınırları gibi konularda açıklayıcı bir yaklaşım sunamaz31.

Eylem faydacılığının bu konudaki yetersizliği somut bir örnekle daha da iyi

anlaşılır. Varsayalım ki A, B’ye borcunu iki hafta içerisinde ödeyeceğine dair söz

vermiş olsun. Fakat bu süre dolmadan A, borçlu olduğu miktarı B’ye vermektense

acil paraya ihtiyacı olan ve B’ye göre o an daha kötü durumda bulunan C’ye versin.

Burada A’nın, sözünde durmama konusunda haklı bir gerekçeye sahip olduğunu

düşünerek hareket ettiğini varsayalım. A’nın sözünde durmaması, fayda ilkesine göre

ahlâken yanlış bir davranış sayılmaz. Zira A’nın sözünde durarak B’ye borcunu

ödemesi halinde x birim fayda ortaya çıkacaksa aynı miktarı C’ye verdiğinde x + 1

birim fayda ortaya çıkacaktır. Dolayısıyla A, borcu miktarındaki parayı B’ye değil de

C’ye vermekte haklıdır. B’ye söz vermiş olmasının burada bir önemi yoktur32.

Fayda ilkesi kabul edildiğinde varılan bu sonuç, kuşkusuz ahlâki

sezgilerimizle uyuşmaz33. Zira sözünde durmamanın nispeten daha çok fayda

doğurması, sözünde durma ilkesinin ihlâl edilebileceğini göstermek için yeterli

değildir. Sözünde durma yükümlülüğü için geçerli bu durum, diğer ahlâki

yükümlülükler için de geçerlidir34.

Eylem faydacılığına yönelik bu eleştiri, faydacı bir bakış açısıyla şu şekilde

bertaraf edilebilir. A’nın sözünde durma yükümlülüğü olduğu faydacılık açısından da

ileri sürülebilir. A’nın davranışı belki daha çok faydanın ortaya çıkmasını sağlar,

fakat B’nin bu durumda yaşayacağı hayal kırıklığı veya kendisini haksızlığa uğramış

hissetmesi gibi dolaylı sonuçlar da ahlâki açıdan dikkate alınması gereken

31 Hurton, op. cit., p. 61.
32 Bu ve benzeri diğer örnekler için bkz. Ross, The Right and The Good, pp. 34-35. Ayrıca bkz.
Klosko, The Principle of Fairness and Political Obligation, p. 135.
33 Klosko, The Principle of Fairness and Political Obligation, p. 135.
34 Simmons, Moral Principles and Political Obligations, p. 49.
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hususlardır35. Buna göre A’nın sözünde durmaması belki C açısından faydalı

sayılabilir ama bu tür bir davranış, başka açılardan bir takım zararlı sonuçların ortaya

çıkmasına sebebiyet verebilir. Örneğin herkes A gibi davranır ve bu tür durumlarda

sözünde durmazsa söze bağlılık ilkesi etkisiz hale gelir ki bu da toplumun genel

menfaatine aykırıdır36.

Eylem faydacılığına yönelik eleştirilere karşı geliştirilen bu görüş, yukarıda

tanımlanan faydacı genelleme ilkesini temel alan bir faydacı yaklaşımdır. Dolayısıyla

şimdi faydacılığın genelleme ilkesi aracılığıyla hukuka itaat yükümlülüğü sorununa

nasıl çözüm getirebileceği üzerinde durulabilir.

c. Faydacı Genelleme İlkesi ve Hukuka İtaat Yükümlülüğü

Faydacılığın genelleme ilkesi hukuka itaat yükümlülüğü açısından şöyle

formüle edilebilir:

“Hiçbir kimse, aynı zamanda herkesin de gerçekleştirme hakkı bulunmadığı sürece
belirli bir davranışı gerçekleştirme hakkına sahip değildir. Aynı şekilde hiçbir
davranış, herkes tarafından gerçekleştirilmesi ahlâki açıdan olumlu veya olumsuz
herhangi bir sonuç doğurmadığı sürece ahlâki açıdan önemsiz kabul edilemez. Fakat
hukukun ihlâli ahlâki açıdan önemsiz bir konu değildir; zira [hukukun sürekli ihlâl
edildiği] bu tür bir ortamda hiçbir siyasal yönetim varlığını sürdüremez. Keza
hepimizin de kabul edeceği gibi toplumun genel iyiliğini korumak ve sürdürmek
için siyasal yönetim zorunludur. Dolayısıyla genel bir itaatsizlik durumunun
doğuracağı sonuçlar ciddi anlamda zararlı olduğundan, hukuka tabi herkesin prima
facie bir itaat yükümlülüğü vardır.”37

Hukuka itaat yükümlülüğünün faydacı genelleme ilkesiyle izah edilebileceği

de tartışmalıdır. Zira bu ilke mantıki sonuçlarına vardırıldığında pek de makûl

35 Klosko, The Principle of Fairness and Political Obligation, p. 135. Bu tür bir yaklaşım bazen
dolaylı faydacılık şeklinde isimlendirilir. Dolaylı faydacılık-dolaysız faydacılık ayrımını en açık ifade
eden Sidgwick’tir. Sidgwick’e göre fayda ilkesi, kişilerin her zaman doğrudan azami faydayı
sağlamaya yönelmesini gerektirmez. Bazı durumlarda kişiler dolaylı yollarla da azami faydanın ortay a
çıkmasına yol açabilir. Hatta denilebilir ki bazen kişilerin doğrudan azami faydayı sağlama saikiyle
değil de başka saiklerle hareket etmesi, fayda ilkesinin hayata geçirilmesini kolaylaştırır. Dolaylı
faydacılık için bkz. Hurton, op. cit., pp. 59-60.
36 Klosko, The Principle of Fairness and Political Obligation, p. 135.
37 Smith, op. cit., p. 90.



164

sayılamayacak bir takım sonuçlara yol açabilir. Örneğin herkesin akşam belirli bir

saatte, diyelim ki 20.00’de çöplerini dışarı çıkarmasının çevre sağlığı açısından ciddi

zararlar doğuracağı açıktır. Bu durumda faydacı genelleme ilkesi hiç kimsesin, hiç

bir akşam saat 20.00’de çöpünü dışarıya çıkarmamasını gerektirir. Dolayısıyla akşam

saat 20.00’de dışarıya çöp çıkarmamak ahlâki bir yükümlülüktür38. Kuşkusuz faydacı

genelleme ilkesi adına burada şöyle bir itiraz getirilebilir: Faydacı genelleme ilkesi,

ahlâki açıdan pek de önem taşımayan veya değeri kişiden kişiye değişebilen

davranışlara uygulanırsa şayet, yukarıdaki gibi tuhaf sonuçlar ortaya çıkar. Fakat bu

kez de şöyle bir sorunla karşılaşılır: Hukuk kurallarının da hepsi ahlâken önemli,

dolayısıyla faydacı genelleme ilkesinin uygulanabileceği nitelikte kurallar değildir.

Keza aynı şekilde “hukukun ihlâli” ifadesi de tek başına ele alındığında hayli genel

bir ifadedir; sonuçları ahlâki açıdan farklı değerlendirilebilecek eylemlere işaret eder.

Hukukun ihlâli çoğu zaman zararlı sonuçlara yol açsa bile öyle bazı durumlar vardır

ki hukuka uygun davranmak da aynı şekilde zararlı sonuçlar doğurabilir. Yani

hukuka itaatsizliğin doğurduğu fayda, bazen itaatin doğurduğu faydaya ağır basar.

Diğer bir deyişle faydacı genelleme ilkesi bu şekilde sınırlandırıldığında artık genel

bir ilke olmaktan çıkar ve özelliğini yitirir39.

Faydacı genelleme ilkesine başka bir eleştiri daha yöneltilebilir. Yine burada

da sözünde durma yükümlülüğü örneğinden hareket edilebilir. Tek bir kişinin

sözünde durmaması, sözünde durma yükümlülüğü açısından herhangi bir olumsuz

etkiye sahip olmayabilir. Yaygın bir toplumsal davranış haline geldiğinde ancak

sözünde durmama, bu konudaki ahlâki yükümlülüğümüzün zayıflamasına ve

zamanla toplumun genel menfaatinin zarar görmesine yol açabilir. Fakat çok sayıda

kişinin birarada yaşadığı çağdaş toplumlarda, tek başına bu tür davranışlar toplumun

genelini zarara uğratmaz. Zira kişiler, davranışlarının toplumun geneli açısından nasıl

sonuçlar doğuracağını öngöremez. Diğer bir deyişle tek bir kişinin sözünde

durmaması ile toplumun genel menfaatinin zarar görmesi arasında zorunlu bir sebep-

38 Benzeri bir örnek için bkz. ibid.
39 Ibid., pp. 90-91.
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sonuç ilişkisi her zaman kurulamaz. Dolayısıyla sözünde durma yükümlülüğü

faydacı genelleme ilkesiyle izah edilemez40.

Faydacı genelleme ilkesine yönelik bütün bu açıklamaların dışında üzerinde

durulması gereken bir başka nokta daha vardır. Sözünde durma gibi ahlâki

yükümlülükler açısından, yerine getirildiklerinde ortaya çıkacak sonuçlar değil de

yükümlülük altına giren kişinin geçmişteki edimleri belirleyicidir. Yani bu tür

yükümlülüklerin varlığından bahsedebilmek için geleceğe değil de geçmişe bakmak

gerekir. Yukarıdaki örnekte A’nın sözünde durmaması, karşısındaki kişinin

umutlarını boşa çıkarabilir veya sözünde durma ediminin toplumda yaygınlaşmasını

engelleyip sözünde durmaya göre daha az faydanın ortaya çıkmasına sebebiyet

verebilir. Fakat bütün bu olumsuz sonuçlar, sözünde durma yükümlülüğünün

varlığını kabul etmeyi gerektirmez. Zira karşısındakinin umutlarını boşa çıkarmasa

ve toplumun geneli açısından kötü örnek oluşturmasa bile kişinin sözünde

durmaması, ahlâken yine de yanlış bir davranış sayılır. Keza yine yükümlülüklerin

temel özelliklerinden biri, yerine getirilmemeleri durumunda herhangi bir fiziki veya

cezai müeyyideyle karşılaşılmamasıdır. Ahlâki yükümlülüklerini yerine getirme

konusunda kişilerin kendilerini zorunlu hissetmeleri, aksi durumda belirli bir

müeyyideyle karşılaşacaklarını bilmelerinden kaynaklanmaz. Ahlâki yükümlülükler,

her türlü sonuççu yaklaşımı dışarıda bırakır41. Ahlâki yükümlülüklerin geneli

açısından geçerli bu açıklamalar doğal olarak hukuka itaat yükümlülüğü bakımından

da geçerlidir. Dolayısıyla ahlâki yükümlülüklerin doğasını izah etmede yetersiz kalan

faydacı genelleme ilkesi, hukuka itaat yükümlülüğünü de izah edemez42.

Ahlâki yükümlülüklerin doğasını izah etmede ne eylem faydacılığının, ne de

faydacı genelleme ilkesinin başarılı olması, faydacılığın yeniden yorumlanması

40 Klosko, The Principle of Fairness and Political Obligation, pp. 135-136; Smith, op. cit., p. 91;
Ross, op. cit., pp. 36-37. Faydacı genelleme ilkesine yönelik benzeri bir başka eleştiri için bkz.
Wasserstorm, “The Obilgation to Obey the Law”, pp. 26-32.
41 Ross, op. cit., pp. 38-40; Klosko, The Principle of Fairness and Political Obligation, pp. 136-
137.
42 Klosko, The Principle of Fairness and Political Obligation, p. 136; Simmons, Moral Principles
and Political Obligations, p. 49.



166

ihtiyacını gündeme getirmiştir. Hukuka itaat yükümlülüğü de dahil ahlâki

yükümlülükleri izah etme amacıyla geliştirilen bu yeni faydacı yaklaşım, yukarıda da

belirtildiği gibi kural faydacılığıdır. Dolayısıyla şimdi kural faydacılığının hukuka

itaat yükümlülüğüne yönelik görüşleri ele alınabilir.

d. Kural Faydacılığı ve Hukuka İtaat Yükümlülüğü

Kural faydacılığı, eylem faydacılığının eksiklerini tamamlamayı amaçlar ve

temel argümanı şöyle ifade edilebilir:

“[…] Pek çok eylemin sonucunun önceden kestirilebilmesi ya çok zordur ya da
imkânsızdır. Bu durumda eylem faydacılığını savunmak korkunç hatalar işlemeye
veya eylemsizliğe saplanıp kalmaya yol açacaktır. Dolayısıyla prima facie
yükümlülükler kural faydacılığına dayandırılacaksa kişilerin kurallara uymasının
sonuçlarına değil de bu uğurda gösterdikleri çabaların sonuçlarına bakmak
gerekecektir. Bu tarz bir yaklaşım benimsendiğinde “Hukuka itaat et!” şeklindeki
kuralın faydacı nitelik kazanacağını düşünmek makuldür.”43

Kural faydacılığına göre kişilerin ahlâki yükümlülükleri, içinde yaşadıkları

toplumun geneli tarafından kabul edilen bir dizi kural tarafından belirlenir. Başka

kurallarla karşılaştırıldığında bu kurallar, o toplum açısından daha iyi sonuçlar

doğuracak niteliktedir. Dolayısıyla hukuka itaat edilmesi gerektiğini söyleyen

kuralın, toplumun geneli tarafından benimsenmesi durumunda daha iyi sonuçlar

doğacaksa o toplumda yaşayan kişiler için hukuka itaat yükümlülüğü vardır. Buradan

hareketle hukuka itaat yükümlülüğünün herhangi bir toplumda genel kablul gören bir

kural olacağı rahatlıkla söylenebilir. Zira eğer kişiler hukuka itaatle yükümlü

olduklarını kabule yanaşmazsa itaatsizlik yaygın bir davranış biçimini alır.

İtaatsizliğin yaygınlaşmasıysa o toplum için büyük tehlikeler doğurur. Bu varsayıma

dayanan kural faydacılığı, hukuka itaat yükümlülüğünün hemen hemen her toplumda

düzenleyici kurallardan birisi olarak kabul edileceğini iler sürer44.

Bu varsayım iki açıdan tartışma götürür. Öncelikle hukuka itaat

yükümlülüğünü kabul etmeyen bir toplumda dahi hukuk kurallarına aykırılığın belirli

43 Smith, loc. cit [vurgular bana ait].
44 Ibid., p. 92; Greenawalt, Conflicts of Law and Morality, p. 105.
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bir müeyyidesi vardır. Dolayısıyla hukuka itaat yükümlülüğünün varlığını kabul

etmeseler bile kişiler, müeyyide korkusuyla yine de hukuk kurallarına uyarlar. Bunun

yanısıra hukukun emrettiği bazı davranışlar aynı zamanda başka ahlâki ilkelerle de

zorunlu kılınmıştır. Örneğin başkalarına zarar vermeme, sözünde durma veya

doğruyu söyleme gibi ahlâk ilkeleri, hukuka itaat yükümlülüğünü gerektiren ayrı bir

ahlâk ilkesine başvurmaksızın da kişilerin itaat etmesini sağlar. Başka bir ifadeyle

hukuka itaati gerektiren genel bir ahlâki yükümlülüğün varlığını reddetmeleri

kişilerin, hiçbir durumda hukuka itaat etmeyecekleri anlamına gelmez. Yani genel bir

hukuka itaat yükümlülüğünün bulunmaması, özel bir hukuka itaat yükümlülüğünün

de bulunmadığını göstermez. Sonuç itibariyle hukuka itaati gerektiren hiçbir kural

bulunmadığında bir toplumda itaatsizliğin yaygınlaşacağı ileri sürülemeyeceği gibi

hukuka itaatin her zaman itaatsizliğe oranla daha faydalı olduğu da söylenemez45.

Bütün bu eleştirilere karşın hukuka itaat yükümlülüğünü izah etmede kural

faydacılığının, özellikle eylem faydacılığına göre yine de daha elverişli olduğu

söylenebilir46. Nitekim günümüzde faydacılığa yönelik eleştiriler, kural

faydacılığının tekrardan yorumlanması suretiyle karşılanmaya çalışılmaktadır.

Dolayısıyla aşağıda son olarak bu tür girişimlerden biri ele alınacaktır.

e. Hare’in Faydacılığı ve Hukuka İtaat Yükümlülüğü

Kural faydacılığı ile eylem faydacılığını birarada ele alıp yeni bir faydacı

yaklaşım geliştirmeye çalışan bu girişim, ünlü İngiliz ahlâk filozofu R. M. Hare’a

aittir. Aslında Hare’in kuramı genel bir etik kuramıdır ve hayli gelişmiş bir

faydacılığa dayanır. Burada Hare’in bu kuramı üzerinde etraflı durulamayacağından

45 Smith, op. cit., pp. 92-93. Kural faydacılığına yönelik bu eleştiriyi benimseyen ve aynı sonuca
faydacı bir yaklaşımla da varılabileceğini ileri süren, yani genel bir hukuka itaat yükümlülüğünün
olmadığını kabul eden faydacı bir görüş için bkz. Richard Brandt, “Utility and the Obilgation to Obey
the Law”, Law and Philosophy, Ed. Sidney Hook, New York, New York University Press, 1964, pp.
43-55, passim.
46 Bu eleştirilere, yukarıda ele alınan ve kural faydacılığının bir ikilemle karşı karşıya olduğu, buna
göre ya nihai anlamda eylem faydacılığından farkı kalmayacağı ya da faydacı niteliğini kaybedeceği
şeklindeki genel eleştiriyi de eklemek gerek.
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sadece hukuka itaat yükümlülüğüne ilişkin makalesi dikkate alınacaktır. Hare’in

“Political Obligation” [Siyasal Yükümlülük] ismini taşıyan bu makalesi, aynı

zamanda faydacı gelenek içerisinde doğrudan hukuka itaat yükümlülüğü üzerine

yapılmış ender çalışmalardan biri olmasıyla da önem taşır.

Hare’e göre siyasal yükümlülük, diğer ahlâki yükümlülükleri tamamlayan,

fakat kendi başına da geçerliliği olan ayrı ve bağımsız bir yükümlülük değildir.

Toplumsal ve ailevi yükümlülükler gibi siyasal yükümlülük de, ahlâki

yükümlülüklerin bir alt kümesini oluşturur. Nasıl ki kişi bir toplumun üyesi olmakla

toplumsal, bir aile kurmakla ailevi yükümlülükler altına giriyorsa bir devletin

vatandaşı olarak da siyasal yükümlülükler altına girer. Diğer bir deyişle siyasal

yükümlülük, kanunlarla yönetilen bir devletin vatandaşı olduğumuz için bizi

bağlayan bir ahlâki yükümlülüktür. Aksini kabul etmek, yani siyasal yükümlülüğe,

diğer ahlâki yükümlülüklerden ayrı ve bağımsız bir nitelik tanımak ciddi sorunlar

doğurur. Zira bu durumda ahlâken kabul edilemeyecek bir takım davranışlar siyasal

yükümlülük adı altında savunulabilir, hatta diğer ahlâki yükümlülüklerden önce

geldiği bile ileri sürülebilir. Dolayısıyla siyasal yükümlülüğü, ahlâki

yükümlülüklerin bir türü şeklinde değerlendirmek daha uygundur47.

Siyasal yükümlülüğün niteliği hakkında bu açıklamaları yapan Hare, hukuka

itaat yükümlülüğünün de siyasal yükümlülüklerden biri olduğunu ileri sürer. Her ne

kadar hukuka itaat yükümlülüğü siyasal yükümlülükler arasında yer alsa da sadece

belirli bir devletin vatandaşlarını değil, o devletin koyduğu kurallara muhatap herkesi

bağlar. Diğer bir deyişle yabancı da olsa herkesin, hırsızlığın yasaklandığı bir hukuk

sisteminde hırsızlık yapmama yükümlülüğü vardır48.

47 R. M. Hare, “Political Obligation”, R. M. Hare, Essays on Political Morality, Oxford, Clarendon
Press, 1989, pp. 8-20, pp. 8-9.
48 Ibid., p. 9. Hare, daha bu ilk önermesi sebebiyle eleştirilmiştir. Bu eleştiriye göre Hare, bir yandan
siyasal yükümlülükleri belirli bir devletin vatandaşı olmaya bağlamakta, diğer yandan siyasal
yükümlülükler arasında yer alan hukuka itaat yükümlülüğünü yabancılar açısından da bağlayıcı kabul
etmektedir. Bu iki önerme arasında bir çelişki var gibi gözükmekte, dolayısıyla Hare’in hukuka itaat
yükümlülüğünü en geniş anlamıyla mı kullandığı, yoksa sadece belirli bir devletin vatandaşlarına mı
özgülediği açık değildir. Ayrıca hırsızlıktan örnek vermesi, işi daha da zorlaştırmaktadır. Zira pek çok
kişi, hukuk tarafından yasaklansın veya yasaklanmasın hırsızlığın ahlâken yanlış bir davranış
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Hukuka itaat yükümlülüğünün de aralarında bulunduğu siyasal

yükümlülüklerin niteliğini bu şekilde ortaya koyduktan sonra Hare, siyasal

yükümlülükleri doğuran koşulları açıklamaya çalışır. Hare’e göre siyasal

yükümlülüklerin ortaya çıkmasına dair hakim görüş toplum sözleşmesi fikrine

dayanır. Fakat toplum sözleşmesi tamamen varsayımsal olduğundan bu yaklaşım

başta hukuka itaat yükümlülüğü olmak üzere hiçbir siyasal yükümlülüğü izah

edemez. Buna karşın toplum sözleşmesi yaklaşımı, yine de Kant gibi ahlâki

yükümlülüklerin doğasına dair felsefe tarihinde ortaya konmuş belki de en açıklayıcı

kuramın sahibini bile büyük ölçüde etkilemiştir. Böyle bir tespitten sonra Hare, kendi

faydacı yaklaşımının da Kant’a çok şey borçlu olduğunu eklemektedir49.

Hukuka itaat yükümlülüğünü izah etmede toplum sözleşmesi yaklaşımının

geçerliliğini bu şekilde reddeden Hare, kendi faydacı yaklaşımının temel

önermelerini ortaya koymaya çalışır. Hare’e göre kişi, vatandaş kimliğiyle hangi

ahlâki yükümlülüklere sahip olduğunu sorduğunda, aslında başka bir devletin,

kendisininkiyle aynı koşullara sahip her vatandaşına da uygulanabilecek nitelikte

evrensel ahlâki kuralların neler olduğunu soruyor demektir. Ahlâken ne yapması

gerektiği sorusunu cevaplamak zorunda kaldığı diğer bütün durumlarda olduğu gibi

olduğunu düşünür. Dolayısıyla hukuka itaat yükümlülüğü var mıdır sorusu , bu tür davranışlar
merkeze alındığında kolay cevaplanamaz, Hurton, op. cit., p. 64. Fakat bu eleştirinin özellikle ilk
kısmına Hare’in kendisinden hareketle bir açıklama getirilebilir. Ahlâki yükümlülükleri gösteren
ifadelerin evrensel olması gerektiği ilkesi ile kişinin salt belirli bir devletin vatandaşı olduğu için
hukuka itaat yükümlülüğü altına girdiği kabulü arasında görünüşte çelişki var gibi görünse de Hare,
bu çelişkinin aşılabileceğini söylemektedir. “Belirli bir devletin, örneğin Türk devletini n vatandaşı
olan herkesin hukuka itaat yükümlülüğü vardır.” önermesinde ahlâki açıdan önem taşıyan “Türk
devletinin vatandaşı olma” ifadesi değil de “vatandaş olma” ifadesidir. “Vatandaş olma” ifadesiyse
anlamı itibariyle genel bir ifadedir ve evrensel uygulama imkânına sahiptir. Dolayısıyla buradaki
ahlâki ilkenin, “Türk devletinin vatandaşı olan herkesin hukuka itaat yükümlülüğü vardır.” şeklinde
değil de “Herkesin, vatandaşı olduğu devletin hukukuna itaat etme yükümlülüğü vardır.” şeklinde
anlaşılması gerekir. Bir kere bu ilke kabul edilirse Türk devletinin vatandaşı olan herkesin de hukuka
itaat yükümlülüğü olduğu sonucuna rahatlıkla varılabilir. Buradaki ahlâki ilkenin, belirli bir devletin
vatandaşlarına yönelik olma anlamında somut ve tiket nitelik taşımaması önemli değildir, Hare, op.
cit., pp. 9-10. Her ne kadar Hare bu açıklamayı bir devletin vatandaşları için yapıyorsa da yukarıdaki
akıl yürütme aynı şekilde yabancılara da uygulanabilir. Bu kez ahlâki ilke şu şekilde olacaktır: Belirli
bir devletin sınırları içerisinde bulunan herkesin o devletin koyduğu kurallara itaat etme yükümlülüğü
vardır. Bu genel ilke somut bir duruma uygulanıdığındaysa şöyle ifade edilebilir: Türk vatandaşı
olmasa da Türkiye sınırları içerisinde bulunan herkes, devletin koyduğu kurallara itaatle yükümlüdür.
Sonuçta Hare’in genel yaklaşımının temelinde yer alan düşünceyi zedelemediği için bu eleştiriler
üzerinde daha fazla durmaya gerek yoktur.
49 Ibid., p. 10.
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burada da kişi, buna benzer her duruma uygulanabilecek evrensel bir takım davranış

ilkeleri tespit etmelidir. Üstelik bu tür ilkelerin tespitinde kişi, kendi menfaatini de

öncelememelidir. Bu tarz bir akıl yürütme kişinin, kendi eylemlerinden etkilenecek

hiçbir kimsenin menfaatini diğerlerininkinden üstün görmemesini de sağlar ve

böylece herkes için faydalı bir sonucun ortaya çıkmasına yol açar. Hare’e göre

yukarıdaki gibi bir akıl yürütme faydacılıkla da uyumludur50.

Kuramsal açıdan tek tek her bir durum için bu tür bir akıl yürütmeye

başvurulup nasıl davranılması gerektiği tespit edilebilir. Üstelik bunun için evrensel

ilkelere de ihtiyaç yoktur. Buna karşılık Hare’e göre, gerçek yaşamda bu tür bir

durumla karşılaşıldığında evrensel bir takım ahlâki ilkelere başvurmak için geçerli

sebepler vardır. Hare, bu tür yalın, genel ve koşullara göre ihlâli mümkün ahlâki

ilkelere başvurmanın hem faydalı, hem de zorunlu olduğunu söylemektedir. Zira bu

tür ilkeler bir yandan ahlâki açıdan daha gelişmiş bir kişiliğin ortaya çıkmasını

sağlar, diğer yandan da ahlâki konularda bilgi eksikliği veya kararsızlık sebebiyle

yanılgıya düşmeyi engeller. Tek tek somut durumlarda bazen bu ilkelerin ihlâl

edilebileceği veya benimsenmeyeceği ihtimalini göz ardı etmeyen Hare, bu tür

ilkelerin ihlâlinin hem mahzurlu olduğunu, hem de kişileri zora sokacağını ileri sürer.

Bu tür ilkelerin ihlâli veya benimsenmemesi, öncelikle işlevsel açıdan sorunlara yol

açar. Gündelik yaşam, ahlâki karar alma durumlarında uzun uzadıya düşünmeye izin

vermeyecek kadar karmaşıktır. Üstelik pek çok durumda doğru karar vermeyi

engelleyecek oranda bilgi ve zaman eksikliği vardır. Ahlâki konularda karar almayı

sağlayan ilkelerin ihlâli veya benimsenmemesi bunun yanısıra bir takım mahzurları

da beraberinde getirir. Bu tür ilkelerin yokluğunda çoğu zaman kişiler, karşı karşıya

kaldıkları durumu tüm gerçekliği içerisinde değerlendirmektense kendilerine en

uygun görünen şekilde yorumlamayı tercih ederler. Bu ise somut duruma ilişkin

bilgiyi çarpıtmalarına ve dolayısıyla ahlâki karar alma sürecini hiç de güvenilir

olmayan bir şekilde sonlandırmalarına yol açar51.

50 Ibid.
51 Ibid., p. 11.
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Hare’a göre hukuka itaat yükümlülüğü de işte bu tür sorunlardan kaçınmak

için kabul edilmesi gereken evrensel ahlâk ilkelerinden biridir. Her ne kadar bazı

durumlarda hukuka itaat yükümlülüğünün ihlâli meşru görülebilirse de bu tür bir

yükümlülüğün kabul edilebilir nitelikte bir ahlâki ilke olduğunu ileri sürmek için

yeterli sebep vardır52.

Hare’in, ahlâki kararların alınmasında başvurulan ilkeler arasında yer verdiği

hukuka itaat yükümlülüğünün kabulü için yeterli gördüğü sebepler, farazi bir örnekle

daha iyi anlaşılabilir.

Domuz gribi gibi bulaşıcı bir hastalığın yaygınlaşmasının önüne geçmek için

kanun koyucunun hijyenle ilgili bir kanun çıkardığını varsayalım. Bu kanuna göre

herkesin, toplu halde bulunulan yerlere girmeden önce yüzüne maske takması

gerekmektedir53.

Hijyenle ilgili düzenlemeler getiren böyle bir kanuna uymak için çok çeşitli

sebepler olabilir. Örneğin kişiler salt müeyyide korkusuyla da bu kanuna uymayı

tercih edebilir. Ayrıca kişisel menfaatleri gerektirdiği, örneğin domuz gribine

yakalanmak istemedikleri için de hukuka uyabilirler54. Fakat bütün bu sebepler

arasında ahlâki açıdan önem taşıyanlar Hare’e göre şunlardır55:

1. Hijyenle ilgili bu kanuna itaat etme yükümlülüğü vardır. Zira bu,

yürürlükteki bir kanundur. Dolayısıyla herkese uygulanır. Diğer bir

deyişle kanun gereği herkes, toplu halde bulunulan yerlere girmeden

önce yüzüne maske takmak zorundadır. Bu durumda tek bir kişinin

kanuna uymaması, yani yüzüne maske takmaması diğerlerinin

52 Ibid.
53 Hare’in kendi örneği biraz daha farklıdır. Hare, tifo salgınının önüne geçmek için bir kanunun
çıkarıldığını ve bu kanuna göre vücudunda bit bulunan herkesin dezenfekte olması gerektiğini
varsaymakta, ardından bu kanun karşısında kişilerin ne tür davranışlar sergilemesi gerektiği üzerinde
durmaktadır. Bkz. ibid., pp. 13-15.
54 Ibid., p. 14.
55 Ibid., pp. 14-15.
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menfaatini ihlâl eder. Kanuna uymayı tercih eden ve dolayısıyla

yüzüne maske takanların, o tek kişinin yüzüne maske takmaması

yüzünden domuz gribine yakalanma ihtimali yüksektir.

2. Hijyenle ilgili bu kanuna itaat yükümlülüğünün olmasının bir diğer

sebebi de hukuka itaatsizliğin, kolluk güçleri açısından sorun

yaratmasıdır. Bu tür hukuka itaatsizlik durumları, daha fazla kolluk

gücünün kullanılmasını gerektirecektir. Kolluk gücü sayısının

arttırılmasıysa bazı kişilerin, daha faydalı başka işlerde çalışmaktansa

kolluk gücü olarak kullanılmasına yol açacaktır. Bu da sonuçta söz

konusu işlerden fayda sağlayacak diğer kişilerin menfaatini ihlâl

edecektir.

3. Hijyenle ilgili bu kanuna itaat etme yükümlülüğü için ileri

sürülebilecek son sebepse itaatsizliğin, başkaları açısından kötü örnek

oluşturabileceği ihtimalidir. Tek bir kişinin kanunu aykırı davranması,

başkalarını da aynı şekilde davranmaya teşvik edebilir. Bunun iki

sonucu vardır:

a. Herkes ihlâl ettiğinde, kanunun, toplumun geneli açısından

fayda sağlama işlevi sona erer.

b. Herkesin kanunu ihlâl etmesi aynı zamanda hukukun

üstünlüğü ilkesinin de ihlâli anlamına gelir ki bu, herkesin

zararınadır.

Hare’e göre, bu üç ilke arasında hukuka itaat yükümlülüğünü en iyi izah eden

birincisidir. Birinci ilkeye göre diğer ikisiyse destekleyici niteliktedir; ahlâki



173

anlamda iyi veya zorunlu olmayan, dolayısıyla toplumun genel faydasını sağlamayı

amaçlamayan kanunlar açısından geçerlidir56.

Hare’in hukuka itaat yükümlülüğünü kabul etmek için yeterli gördüğü bu

sebepler bir kaç açıdan eleştirilebilir. Öncelikle belirtilmelidir ki Hare’in

başlangıçtaki iddiasının tersine bu sebepler, sadece vatandaşlara özgü değildir.

Kanunlara uyması bir kişinin, vatandaş olmasalar bile en yakınındakiler açısından

fayda sağlar. Örneğin kişinin toplu yerlere yüzünde maske bulunmaksızın girip

girmemesi, kendisini toplum yaşamından soyutlayan vatandaşlar açısından iyi veya

kötü herhangi bir sonuç doğurmazken, bu tür yerlerde sürekli birarada bulunduğu

yabancılar açısından önemli sonuçlar doğurabilir57.

Bunun yanısıra her bir sebep ayrı ayrı ele alındığında da bazı sorunlarla

karşılaşılır. Örneğin birinci sebebe bakıldığında iki açıdan tartışmalı olduğu görülür.

Suç oluşturan eylemlerin etkisi, domuz gribinden farklı olarak bulaşıcı değildir.

Diğer bir deyişle bir kişinin suç işlemesi, fiziki bir özellik olarak başkalarında da suç

işleme eğiliminin ortaya çıkmasına sebebiyet vermez. Hukuka itaati kabul etmek için

yeterli olduğu düşünülen birinci sebebin diğer sorunuysa hukukun etkinliği fikrine

dayanmasıdır. Bu anlamda hukukun etkinliği için herkesin uyması yeterli değildir.

Yukarıdaki örnekten hareket edilirse ilgili kanun, ancak domuz gribinin

yaygınlaşmasını önlediğinde etkin sayılır. Eğer domuz gribini önlemeyi başaramazsa

bu kanuna itaat yükümlülüğü olduğu söylenemez. Yani birinci sebep geçerliliğini

yitirir. Zira birinci sebebin geçerliliği, hukuk tarafından düzenlenen davranışlar

açısındandır. Eğer bir davranışın ahlâken iyi veya kötü olduğu hukukun dışında bir

takım araçlarla tespit edilebiliyorsa bu davranışın ayrıca hukuk tarafından da

düzenlenmiş olması, hukuka itaat yükümlülüğünün varlığını kabul için yeterli

değildir58.

56 Ibid., p. 15.
57 Hurton, op. cit., p. 67.
58 Ibid.
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Hare’e göre hukuka itaat yükümlülüğünün varlığını kabul etmek için diğer iki

sebebe bakmak gerekir. İkinci sebep ilk bakışta makul gibi gözükse de aslında hayli

zayıftır. Hukuka itaat için ileri sürülebilecek genel bir sebep olmasına karşın bu, aynı

şekilde itaatsizlik için de ileri sürülebilir. Zira kolluk güçleri tarafından kanunlara

uyulmasını sağlamak için girişilen faaliyetlerin maliyeti her zaman yüksektir. Bu

durum dikkate alındığında hukuka itaat etmemek daha az maliyetlidir.

Hukuka itaat yükümlülüğü adına ileri sürülebilecek üçüncü sebebin ilk kısmı

hukukun, toplumun geneli açısından her zaman faydalı olacağı varsayımına dayanır.

Fakat eğer hukuka uymanın kişiye zararı, toplumun geri kalanı açısından doğuracağı

faydayla karşılaştırıldığında daha yüksekse hukuka itaat yükümlülüğünden

bahsedilemez. Nitekim üçüncü sebebin ikinci kısmı bu ihtimali göz önünde

bulundurmakta, hukuka itaat yükümlülüğünün olup olmadığına karar verirken itaat

veya itaatsizliğin tek tek kişiler açısından değil de toplumun geneli açısından

doğuracağı sonuçların dikkate alınması gerektiğini ileri sürmektedir. Fakat hayli

yüksek oranda bir itaatsizlik durumunun bile bir sistem olarak hukukun tamamen

çalışamaz hâle gelmesine yol açacağı söylenemez. Tek tek ele alındığında itaatsizlik

eylemlerinin doğuracağı olumsuz sonuçlar, hukukun geneli açısından göz ardı

edilebilecek niteliktedir59.

Hare, kendi yaklaşımına böyle bir eleştiri yöneltilebileceğini öngörerek

yukarıda ele alınan üç sebebin yanısıra hukuka itaat yükümlülüğünün varlığını

gösteren dördüncü bir sebebin daha olduğunu söylemektedir. Buna göre hukuka itaat

yükümlülüğü vardır. Zira hukuka itaat edilmediğinde, başka türlü davranmayı

arzuladığı hâlde salt hukuk yasaklıyor diye o şekilde davranmaktan kaçınan kişilerin

bu tercihlerinin suiistimal edilmiş olduğu ve dolayısıyla zarara uğradığı söylenebilir.

Bu itaatsizlik sebebiyle kişiler, isteklerine uygun davranmaktan mahrum

bırakılmıştır60.

59 Ibid., p. 68.
60 Hare, op. cit., p. 18.
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Hukuka itaat yükümlülüğünün varlığına delil olarak gösterilen bu sebep,

aslında geçerli bir sebep sayılabilir. Fakat hukuka itaat yükümlülüğünü bu şekilde

izah eden bir yaklaşıma hâlâ faydacı demek pek kolay değildir. Böyle bir sebebin

faydacı bir yaklaşımla bağdaşabileceği kabul edilse bile yine de sorunlu olduğu

belirtilmelidir. Öncelikle kişilerin kendilerini suiistimal edilmiş hissetmelerinin ve

isteklerini yerine getirmekten mahrum bırakılmalarının, faydacı yaklaşımın

kullandığı anlamda zarara uğrama olarak yorumlanıp yorumlanmayacağı

tartışmalıdır. Ayrıca birilerinin hukuku ihlâl etmesinin, başkalarının kendilerini

suistimal edilmiş hissetmelerine yol açtığı da söylenemez. Suiistimal edilmiş

hissetme bağımsız bir ahlâki ilke olarak kabul edilebilir, fakat faydacı bir yaklaşımla

açıklanamaz61.

Sonuç olarak Hare’in faydacı yaklaşımı, eylem faydacılığına göre daha

açıklayıcı olsa da bir takım zaaflarla malûldür. Hare’in yaklaşımının en önemli zaafı,

faydacı bir bakış açısına sahip olduğu iddiası taşımasına karşın daha çok, ahlâki

açıdan doğru eylemin niteliği üzerinde durmasından ötürü faydacılığın sınırlarını

aşma eğilimi göstermesidir. Genel anlamda doğru eylemin niteliği üzerinde ısrar la

durması Hare’in yaklaşımını, hukuka itaat yükümlülüğü açısından temel öneme sahip

özgüleme sorununu çözmede başarısız kılmaktadır. Yani Hare’in yaklaşımı, kişilerin

öncelikle niçin yabancı bir devletin değil de vatandaşı oldukları devletin koyduğu

kurallara itaat etmesi gerektiği sorusunu cevaplayamamaktadır.

Bütün bu açıklamalardan da anlaşılacağı üzere genel bir ahlâk kuramı olarak

faydacı yaklaşım, hayli zengin kavram çerçevesi ve kendini sürekli yenileyebilme

özelliğiyle günümüzde hâlâ geçerliliğini korumaktadır. Genel düzeyde gösterdiği bu

başarıya karşın faydacılık, hukuka itaat yükümlülüğünü temellendirme konusunda

yetersizdir. Hukuka itaat yükümlülüğünü faydacı bir yaklaşımla temellendirmeye

çalışan görüşler ya basit pratik iş görme kurallarından hareket etmekte, böylece

hukuka itaat yükümlülüğünün de aralarında yer aldığı ahlâki yükümlülüklerin

doğasına uygun açıklamalar getirememekte ya da evrensel geçerliliğe sahip bir takım

61 Hurton, op. cit., p. 69.
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ahlâk kurallarını benimsemekte, bu kez de faydacı özelliklerinden vazgeçmek

zorunda kalmakta, ayrıca hukuka itaat yükümlülüğünü belirli bir topluma ve o

toplumun üyelerine özgüleme sorununu çözememektedir.

Faydacı yaklaşımın bu zaafları, hukuka itaat yükümlülüğünün farklı şekilde

temellendirilmesi ihtiyacını doğurmuştur. Bu ihtiyacın ortaya çıkardığı yaklaşımların

bir kısmı, hukuka itaat yükümlülüğünün ahlâki bir yükümlülük olduğu kabulünden

hareketle deontolojik açıklama modelleri geliştirmiş, diğer bir kısmıysa daha çok

özgüleme sorunu üzerinde durmuş ve hukuka itaat yükümlülüğünü toplumsal rol ve

statülere dayandırmayı tercih etmiştir.

Aşağıda önce hukuka itaat yükümlülüğünü doğal adalet ödeviyle izah eden

deontolojik kuramlar, ardından toplumsal aidiyet fikrine dayanan yaklaşımlar

incelenecektir.

C. Hukuka İtaat Yükümlülüğünü Doğal Ahlâki Ödevlerden

Türeten Kuramlar

1. Hukuka İtaat Yükümlülüğünü Doğal Ahlâki Ödevlerden

Türeten Kuramların Temel Özellikleri

Doğal ahlâki ödevler, ya belirli bir topluma üyelikten ya da ebeveyn-çocuk

ilişkisi gibi daha dar ilişki türlerine ait rol ve statülerden doğan ödevlerdir. Doğal

ahlâki ödevleri, örneğin sözünde durma gibi diğer ahlâki yükümlülüklerden ayıran en

temel özellik,  kişilerin iradelerinden bağımsız olmalarıdır62.

Fakat burada bir noktaya temas etmek gerekir. Konuya ilişkin literatürde

zaman zaman ödev ve yükümlülük kavramları ayrı ayrı ele alınmakta, hatta ödevler

bile kendi arasında bir ayrıma tabi tutulmaktadır. Buna göre ahlâki ödevlerin bir

kısmı, herhangi bir toplumsal veya kurumsal rol ve statüye bağlı olmaksızın doğar.

62 Greenawalt, “The Natural Duty to Obey The Law”, p. 4.
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Örneğin boğulan birisine yardım etmek bu türden ödevler arasındadır. Diğer bir

kısım ödevse toplumda veya bir kurumda sahip olunan rol veya statülerden

kaynaklanan ödevlerdir. Bu ödevler, söz konusu rol veya statülerde bulunmanın

sonucu olarak kişilere yüklenen bir takım işleri veya görevleri yerine getirmeyi

gerektirir. Buna karşılık yükümlülükse her iki tür ödevden de farklıdır.

Yükümlülükler, kişilerin kendi iradeleriyle üstlendikleri ahlâki gerekliliklerdir.

Burada kişiler kendi istekleriyle, rızalarıyla bir takım yükümlülüklere sahip olurlar.

Örneğin söz verme ve sözünde durma bu tür yükümlülüklerdendir63.

Bu durumda hukuka itaat yükümlülüğünün doğal ahlâki ödevler arasında yer

aldığını söyleyen kuramları daha iyi anlayabilmek için, doğal ahlâki ödevler terimini

dar anlamıyla kabul etmemiz gerekmektedir. Bu şekilde ele alındığında doğal ahlâki

ödevler arasında kişilerin sahip olduğu rol ve statülerden kaynaklanan ödevler

bulunmaz64.

Sonuç olarak hukuka itaat yükümlülüğünü doğal bir ahlâki ödev kabul eden

kuramların, hukuka itaat yükümlülüğünü ne toplumun bir üyesi olarak sahip

olduğumuz rol ve statülere, ne de iradi edimlerimize dayandırdığı söylenebilir. Bu

kuramlara göre hukuka itaat yükümlülüğü ya ahlâken iyi kabul edilen bir takım

değerleri geliştirme, ya da rol ve statülerine veya girdikleri ilişkiler ve

gerçekleştirdikleri muamelelere bakılmaksızın herkese eşit davranma ödevine

dayanır. Bu açıdan bakıldığında doğal ahlâki ödevleri merkeze alan kuramlar

sonuççu olabileceği gibi deontolojik de olabilir65. Doğal ahlâki ödevleri sonuççu bir

63 Simmons, Moral Principles and Political Obligations, pp. 12-13, 14.
64 Nitekim hukuka itaat yükümlülüğünün, kişilerin, üyesi olduğu toplum veya toplulukla bağlantılı rol
ve statülerinden kaynaklandığını ileri süren ayrı bir görüş de vardır. Yine iradeci olmayan g örüşler
arasında yer alan bu görüş aşağıda ayrıca ele alınacaktır.
65 Hukuka itaat yükümlülüğünü doğal bir ahlâki ödev kabul eden kuramların sonuççu türünü teleolojik
kuramlar, diğer türünüyse deontolojik kuramlar başlığı altında ele alan bir kaynak için bkz. Hurton,
op. cit., pp. 51-102. Hurton, teleolojik kuramların hukuka itaat yükümlülüğünü açıklamada geçmişe
değil de geleceğe baktıklarını ve yükümlülüğün doğuracağı sonuçları veya amaçlarını dikkate aldığını
belirtir. Yükümlülüğü doğuran davranışlara değil de yükümlülüğünü sonuçları veya amaçlarına
odaklandığından bu kuramlar, iradeci kuramlar arasında yer almaz. Yükümlülüğün ahlâki temeli,
itaatle ortaya çıkan sonuç, itaatin gerçekleştirmeyi amaçladığı amaç, yani telos’tur. Yükümlülük,
mümkün en iyi sonucu, en iyi durumu ortaya çıkaracak bir edimde bulunma gerekliliğinden doğar. Bu
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yaklaşımla ele alan kuramlar, hukuka itaat yükümlülüğünün mutluluk, fayda ve

kişisel tatmin gibi değerleri geliştirdiğini ileri sürerken deontolojik kuramlar,

insanlara salt insan olarak saygı duyma ödevinden kaynaklandığını ve bu ödevin

içeriğini de zorda kalana yardım etme, adaletli davranma ve şiddetten kaçınma gibi

değerlerin oluşturduğunu söylerler66.

Fakat doğal ahlâki ödevlerin bir eylemin doğurduğu sonuçları dikkate alan ve

toplam faydayı arttıran eylemlerin ahlâken iyi eylemler olduğunu söyleyen ahlâk

ilkesinden daha fazlasını gerektirdiği de belirtilmelidir. Yukarıda belirtildiği gibi

toplam faydayı arttıran eylemleri gerçekleştirmenin doğal bir ahlâki ödev olduğunu

savunan bir yaklaşımın varolabileceği ileri sürülebilse de bu tür bir yaklaşım, burada

ele alınan ve hukuka itaat yükümlülüğünü doğal ahlâki ödevlerden biri kabul eden

kuramlar arasında yer almaz67.

Hukuka itaat yükümlülüğünü doğal ahlâki ödevlere dayandıran görüşlerin

önemi, kısmen diğer görüşlerin başarısızlığından kaynaklanır. Örneğin hukuka itaat

yükümlülüğünü rıza veya söz verme edimlerine dayandıran toplum sözleşmesi

kuramları çok az kişi açısından geçerlidir. Keza fair play kuramı da aynı şekilde

ancak toplumun belirli kesiminin taraf olduğu işbirliği girişimlerine uygulanabilir.

Hukuka itaat yükümlülüğünü kişilerin iradi tercihlerine dayandıran bu kuramlara

alternatif nitelikte bir diğer kuramsa faydacılıktır. Yukarıda da belirtildiği gibi

aslında faydacılık da doğal ahlâki ödevleri öne çıkaran kuramlardan biri kabul

edilebilir. Buna karşın faydacılık yine de doğal ödev kuramlarından ayrılır.

Dolayısıyla hukuka itaat yükümlülüğünü doğal ahlâki ödevlerden biri kabul eden

kuramlar faydacılıkla karşılaştırılarak ele alındığında daha anlaşılır hale gelir68.

yönüyle teleolojik kuramlar sonuççu veya amaçsalcıdır, ibid., p. 51. Buna karşılık deontolojik
kuramlar, hukuka itaat yükümlülüğünü, sahip olduğumuz bir takım ahlâki ödevlerden türetirler. İtaat
yükümlülüğünün türediği bu ödevler ne iradi davranışlarımızdan doğar, ne de belirli bir iyinin veya
değerin gerçekleştirilimesini amaçlar. Diğer bir deyişle hukuka itaat yükümlülüğü, daha genel bir
ahlâki ilkeden veya ödevler sisteminden türer, ibid., p. 81.
66 Simmons, “The Duty to Obey and Our Natural Moral Duties”, pp. 103, 121.
67 Greenawalt, “The Natural Duty to Obey The Law”, pp. 4-5.
68 Ibid., pp. 5-6.
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Bu açıklamalardan hareketle hukuka itaat yükümlülüğünü doğal ahlâki

ödevlerden biri kabul eden kuramların ortak özelliklerini şu şekilde sıralayabiliriz69:

- Hukuka itaat yükümlülüğünü doğal bir ahlâki ödev kabul eden

kuramlara göre itaat yükümlülüğü, ahlâki bir ödevdir ve tıpkı diğer

ahlâki ödevler gibi herhangi bir somut durumda ahlâki bir karar

vermek gerektiğinde kişilerin, sonuçlarına bakmaksızın karar

vermesini gerektirir.

- Yukarıdaki özelliğin doğal bir sonucu olarak hukuka itaat

yükümlülüğü veya ödevi, fayda vb. diğer ahlâki ilkelerle

karşılaştırıldığında daha ağır basar.

- Hukuka itaat bir ahlâki ödev sayıldığından, itaatsizlik ahlâken yanlış

bir davranıştır ve kınanmayı gerektirir. Diğer bir deyişle hukuka itaat

ödevi, yardımseverlik veya fedakârlık gibi ahlâken iyi sayılan diğer

davranışların yerine getirilmemesi durumundan farklı olarak ahlâki

açıdan kesin bir suçlanmayı getirir.

Hukuka itaat yükümlülüğünü doğal ahlâki ödevlerden türeten görüşler de

kendi aralarında hukuka itaat yükümlülüğünü dayandırdıkları ahlâki ödevlere göre

ayrılırlar. Bu görüşleri şöyle sıralayabiliriz:

a. Hukuka itaat yükümlülüğünü adil kurumları destekleme ve geliştirme

ödevinden türeten kuramlar

b. Hukuka itaat yükümlülüğünü hukuk ve siyasal otorite gibi insanlar

için zorunlu ihtiyaç oluşturan kurumlara itaat ödevinden türeten

kuramlar

69 Ibid., p. 6.
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c. Hukuka itaat yükümlülüğünün bağımsız bir ahlâki ödev kabul eden

kuramlar70.

Hukuka itaat yükümlülüğünü doğal ahlâki ödevlerle izah eden bu farklı

kuramların kuşkusuz her biri, kendine özgü katkılar sağlamışsa da aşağıda sadece

doğal adalet ödevinden hareket eden kuramlar incelenecektir.

2. Hukuka İtaat Yükümlülüğünü Adil Kurumları Destekleme

ve Geliştirme Ödevinden Türeten Kuramlar

a. Doğal Adalet Ödevi Düşüncesi

Her ne kadar fazla rağbet görmese de doğal adalet ödevi düşüncesi, bireylerin

hukukla ilişkisini açıklamayı amaçlayan yaklaşımlar arasında en doğru olanı gibi

gözükmektedir. Zira hukuk, bireylerden rıza veya söz verme gibi iradi edimleri

olmaksızın kurallarına itaat etmesini bekler. Kuşkusuz çok az vatandaş mevcut

hukuk kurallarının tamamına her zaman uyar. Fakat hukuka itaat ödevinin varlığını

kabul eden düşünenler, hukukun taleplerinin adil olduğu varsayımına dayanırlar.

Nitekim hukuka itaat yükümlülüğünün iradi davranışlar sonucunda doğduğunu

savunanlar bile kuramlarını doğal adalet düşüncesine yakınlaştırma gereği

duymuşlardır. Bu düşünürler ya bireylerin, hukukun sağladığı nimetlerden

faydalanmasının ancak kendisine adil davranıldığında hukuka itaat yükümlülüğü

70 Bazı kaynaklarda bu üç kuramın yanısıra doğal ahlâki ödevler i merkeze alan iki kuramdan daha
bahsedilmektedir. Örneğin Greenawalt, klasik doğal hukuk kuramını ve özellikle bu kuramın çağdaş
temsilcisi Finnis’in yaklaşımını da doğal ahlâki ödevleri merkeze alan diğer kuramların arasında
inceler, Greenawalt, “The Natural Duty to Obey The Law”, pp. 8-10. Buna karşılık John Hurton’a
göre klasik doğal hukuk yaklaşımı ortak iyiyi gerçekleştirmeyi amaçladığı için teleolojik kuramların
arasında yer almalıdır. Dolayısıyla Hurton’a göre, hukuka itaat yükümlülüğünü doğal bir a hlâki ödev
kabul eden diğer kuramlar arasında doğal hukuk kuramına da yer veren Greenawalt’un bu yaklaşımı
hatalıdır, Hurton, op. cit., pp. 98-99. Keza yine Greenawalt ve ayrıca Simmons, doğal ahlâki ödevleri
merkeze alan kuramlara bir başka kuramı daha ekler. Bu, Philip Soper’ın, hukuka itaat
yükümlülüğünü hukuku uygulamakla görevli kişilere karşı duymamız gereken saygıya dayandıran
kuramıdır, Greenawalt, “The Natural Duty to Obey The Law”, pp. 20-23; Simmons, “The Duty to
Obey and Our Natural Moral Duties”, pp. 142-150.
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doğurduğunu savunmuş, ya da örtülü rıza kavramını varsayımsal rıza şeklinde

anlayarak adil bir hukuk sisteminin, varsayımsal bir rızadan vazgeçilemeyecek bir

sistem olduğunu ileri sürmüşlerdir71.

Hukuka itaat yükümlülüğünü adalet ödevinden türeten günümüzdeki en

önemli düşünür Rawls’tur. Bu sebeple aşağıda doğal adalet ödevi kuramı

incelenirken Rawls’un görüşleri esas alınacaktır.

Aslında Rawls’un görüşlerinin temelinde yine doğal adalet ödevi düşüncesine

dayanan Kant’ın hukuka itaat yaklaşımı vardır. Buna karşın Kant’tan farklı olarak

Rawls’un yaklaşımı metafizik unsurlara daha az yer verir. Fakat Kant gibi Rawls da

hukuka itaat yükümlülüğünün, adaletin gerçekleşmesini sağlamakla görevli

kurumları destekleme ve geliştirme ödevinden türetilmesi gerektiğini savunur. Yine

Kant’tan farklı olarak Rawls, kuramını oluştururken doğal hâl kavramından hareket

etmez. Daha doğrusu Kant’ın doğal hâlden anladığıyla Rawls’un anladığı aynı

değildir. Rawls, doğal hâldeyken kişilerin hangi koşullar içerisinde bulunduğu

sorunuyla pek ilgilenmez. Doğal hâl kurgusu Rawls için sadece varsayım

niteliğindedir. Doğal adalet ödevinin doğallık özelliği, kişilerin iradi

davranışlarından bağımsız olduğuna işaret eder. Rawls’un üzerinde durduğu koşullar

şu an varolan toplumlar için geçerlidir. “Çağdaş toplumlarda yaşayan kişilerin,

kişisel ve toplumsal özelliklerinden bağımsız olarak birbirlerine eşit davranmalarını

mümkün kılan nedir?” sorusu, Rawls’un yaklaşımının merkezinde yer alır.

Dolayısıyla doğal hâldeyken kişilerin hangi ödevlere sahip olduğu çok da önemli

değildir. Rawls’a göre kişiler arasındaki bu eşitliği ancak doğal adalet ödevi sağlar 72.

Kant ile Rawls’un bu kısa karşılaştırılmasından sonra Rawls’un yaklaşımı

daha ayrıntılı incelenebilir.

71 Jeremy Waldron, “Special Ties and Natural Duties”, The Duty to Obey the Law, Ed. William A.
Edmundson, Lanham, Boulder, New York, Oxford, Rowman & Littlefield Publishers, Inc., 1999, pp.
271-299, pp. 271-272.
72 Simmons, “The Duty to Obey and Our Natural Moral Duties” pp. 155-156.
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b. Rawls’un Hukuka İtaat Yükümlülüğü Yaklaşımı

(1) Rawls’un Hukuka İtaat Yükümlülüğü Yaklaşımının

Kaynakları

Hatırlanacağı üzere iradeci kuramlar ele alınırken, fair play kuramının en

önemli temsilcisinin Rawls olduğu belirtilmişti. Rawls, 1964 tarihli “Legal

Obligation and the Duty of Fair Play” isimli makalesinde hukuka itaat

yükümlülüğünü fair play kavramıyla açıklamaya çalışmış, kişilerin hukuka itaat

etmelerinin fair play ilkesinin bir gereği olduğunu ileri sürmüştü.  Fakat sivil

itaatsizlik üzerine yazdığı 1966 tarihli bir başka makalesinde fair play ilkesinin

yanısıra doğal adalet ödevini de hukuka itaat yükümlülüğünün kaynaklarından biri

kabul ettiği görülmektedir. Bu makalesinde Rawls, adalet ve verimliliğin toplumsal

kurumların temelinde yer alan iki erdem olduğunu belirtmekte, adil ve verimli

toplumsal düzenlemelere uymakla yükümlü olduğumuzu ileri sürmektedir. Rawls ‘a

göre bunun iki gerekçesi vardır. Bunlardan ilki adil ve verimli kurumları destekleme

ve geliştirmenin doğal ödevlerimiz arasında yer alması, diğeri de söz konusu

kurumların sağladığı nimetlerden bilerek ve isteyerek faydalanmamız karşılığında

tıpkı başkalarından bu nimetlerin üretilmesinde kendi payına düşeni yapmasını

beklediğimiz gibi bizim de kendi payımıza düşeni yapma yükümlülüğümüzün

olmasıdır. Hukuka itaat, bu gerekçelerden ilkine göre doğal bir ahlâki ödevdir ve

bireylerin iradi edimlerine bağlı olmaksızın ortaya çıkar; diğerine göreyse bir

yükümlülüktür ve iradi edimlerin sonucunda doğar73.

Hukuka itaati yükümlülüğünü doğal adalet ödevine dayandırdığı yaklaşımını

Rawls, asıl 1971 tarihli ünlü eseri A Theory of Justice’da ortaya koyar. Sözü geçen

eserde fair play ilkesinin geçerliliğini inkâr etmemiş, fakat hukuka itaat

73 John Rawls, “The Justification of Civil Disobedience”, The Duty to Obey the Law, Ed. William
A. Edmundson, Lanham, Boulder, New York, Oxford, Rowman & Littlefield Publishers, Inc., 1999,
pp. 49-62, pp. 49-50. Ayrıca bkz. Simmons, Moral Principles and Political Obligations, p. 145.
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yükümlülüğünün bu ilkeyle açıklanamayacağını savunmuş, yerine doğal adalet ödevi

kavramını koymuştur.

Rawls’un hukuka itaat yükümlülüğünü nasıl temellendirdiğini anlayabilmek

için önce yükümlülük ile ödev kavramları arasında yaptığı ayrıma bakmak gerekir.

(2) Rawls’da Yükümlülük – Ödev Ayrımı

Rawls’a göre bireyler için geçerli ahlâki zorunluluklar başlıca iki gruba

ayrılabilir. Bunların bir kısmı yükümlülük, diğer bir kısmı da ödev ismini alır. Rawls,

yükümlülükleri ödevlerden ayıran özelliklere dikkat çeker. Yükümlülükler öncelikle

kişilerin iradi edimleri sonucunda ortaya çıkar. Bu edimler, söz verme veya anlaşma

gibi açık veya örtülü taahhütte bulunma şeklinde gerçekleşebileceği gibi, bir takım

nimetlerden faydalanma şeklinde de gerçekleşebilir. Yükümlülüklerin diğer bir

özelliği içeriklerinin, kişiye nasıl davranması gerektiğini söyleyen kurallar ve bu

kurallarla yönetilen bir takım kurumlar veya pratikler tarafından tanımlanmasıdır.

Yükümlülüklerin üçüncü ve son özelliğiyse somut bireylere karşı üstlenilmeleridir.

Kendilerine karşı yükümlü olunan bu bireyler, yükümlülük sahipleriyle birlikte

belirli bir işbirliği içerisindedirler74.

Rawls’a göre ahlâki yükümlülükler açısından hakkaniyet ilkesi geçerlidir.

Buna karşılık hakkaniyet ilkesiyle açıklanamayacak başka ahlâki zorunluluklar da

vardır. Siyasal yükümlülük veya diğer bir deyişle hukuka itaat yükümlülüğü işte bu

tür zorunluluklardandır75.

Siyasal yükümlülüğü izah edebilmek için Rawls, ikinci tür ahlâki

zorunluluklara başvurur. Bunlar doğal ödevlerdir. Yükümlülükler için tek bir ahlâki

ilke, yani hakkaniyet ilkesi geçerliyken doğal ödevler için böyle tek bir ilke söz

konusu değildir. Kendini riske atmayacak şekilde zor durumda kalana yardım etme,

74 Rawls, A Theory of Justice, pp. 111-113.
75 Rawls, A Theory of Justice, pp. 113-114.
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başkasına zarar vermeme veya başkasının gereksiz yere acı çekmesine yol açmama

doğal ödevler arasında  yer alır76.

Rawls’a göre doğal ödevler, yükümlülüklerin tersine iradi edimlerimizin

sonucunda doğmaz. Ayrıca kurumlar veya toplumsal pratiklerle zorunlu bir ilişki

içerisinde de değildirler. İçerikleri, bu tür düzenlemelere ait kurallar tarafından

belirlenmez. Örneğin, irademiz ne yönde olursa olsun zalim davranmama, zorda

kalana yardım etme ödevimiz vardır. Zalim davranmayacağımıza veya zorda kalana

yardım edeceğimize dair söz verip vermediğimiz önemli değildir. Keza başkasını

öldürmemeye söz vermek ahlâki açıdan gereksiz bir tavırdır. Başkasını öldürme

konusunda haklı bir sebebi varsa ancak kişinin söz vermesi anlamlı olur. Doğal

ödevlerin bir diğer özelliğiyse kişilerin rol ve statülerine, kurumsal ilişkilerine

bakmaksızın, herkes için eşit derecede sonuç doğurmalarıdır. Doğal ödevler, salt

ilişkide bulunduğumuz, işbirliğine girdiğimiz bireylere karşı değil, herkese karşıdır.

Nitekim “doğal” sıfatının anlamı da burada yatar77.

Rawls, doğal ödevlerin özelliklerini bu şekilde sıraladıktan sonra doğal ahlâki

ödevlerin başında adaletin geldiğini söyler:

“Bu ödev [adalet], hâlen varolan ve bizim hakkımızda sonuç doğuran uygulamalara
sahip adil kurumlara destek vermemizi ve uymamızı gerektirir. Bunun yanısıra en
azından bedeli bizim için ağır olmadığı sürece henüz varolmayan adil kurumları da
kurmaya zorlar. Dolayısıyla eğer toplumun temel yapısının adil olduğu kabul
edilebiliyorsa veya mevcut koşullar çerçevesinde adil olmasını beklemekte akla ve
mantığa aykırılık yoksa herkes kendi payına düşeni yapma konusunda doğal bir
ödeve sahiptir. Performativ veya benzeri her türlü iradi eylemi ne olursa olsun
herkes, bu adil kurumlara itaat etmekle yükümlüdür. Yani […] doğal ödevler […]
açık veya örtülü bir rıza edimi veyahut da gerçekten iradi olan herhangi bir eylem
varsayımına dayanmadan uygulama alanı bulurlar […] Formüle edilişleri,
uygulanabilmeleri için rızai veya benzeri herhangi bir bağlayıcı eylemi
gerektirmediğini gösterdiğinden doğal ödevler, koşulsuz bir şekilde uygulanır.” 78

76 Rawls, A Theory of Justice, p. 114.
77 Rawls, A Theory of Justice, pp. 114-115.
78 Rawls, A Theory of Justice, pp. 115, 334.
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Rawls, bu şekilde formüle ettiği doğal adalet ödevini kişilerin niye tercih

edeceğine dair de açıklamalarda bulunur. Rawls’un doğal adalet ödevlerini

temellendirmede başvurduğu argümanlar, aslında A Theory of Justice’ın asıl

konusunu oluşturan toplumsal ve siyasal kurumlara yönelik adalet ilkelerini bulma

çabasının bir ürünüdür. Kısaca belirtmek gerekirse kişiler, içinde yaşadıkları

toplumun ve siyasal kurumlarının tabi olduğu ilkeleri seçmek istediklerinde

Rawls’un formüle ettiği adalet ilkelerinde anlaşırlar. Bu, aslında varsayıma dayalı bir

sözleşmedir. Kişiler, sahip oldukları olumlu veya olumsuz her türlü kişisel niteliği ve

toplum içerisinde bulundukları rol ve statüleri bilmelerini engelleyen bir cehalet

peçesi altında, belirli bir başlanagıç durumunda tercih yapmak zorunda kaldıklarında

bir takım temel iyiler üzerinde anlaşırlar. Zira bu iyilerin, her birinin kişisel

niteliklerinden bağımsız, herkesin menfaatine olacağını düşünürler. İşte siyasal

yükümlülük veya hukuka itaat yükümlülüğü konusunda tercih edilecek doğal adalet

ödevi de bu tür bir başlangıç durumunda tercih edilecek ödevlerdendir. Fakat Rawls,

doğal adalet ödevini açıklarken kendi özgün kuramının gerekçelendirme yöntemine

başvurmayı gerekli görmez. Diğer bir deyişle doğal adalet ödevi konusunda ayrıntılı

bir gerekçelendirme veya temellendirme girişiminde bulunmaz. Rawls’un hukuka

itaat yükümlülüğüne ilişkin görüşleri aslında genel adalet kuramının

uygulanmasından ibarettir79.

(3) Rawls’un Hukuka İtaat Yükümlülüğünü Temellendirme

Şekli

Rawls’un A Theory of Justice’da temel sorunu, biraz önce de belirtildiği gibi

hukuka itaat yükümlülüğü değildir. Hukuka itaat yükümlülüğünü, adil kurumları

destekleme ve geliştirme ödevinden çıkaran Rawls’un bu yaklaşımı iki varsayıma

dayanır: Bunlardan ilki, hukuka itaat yükümlülüğünü izah etmeyi amaçlayan fair

play kuramı gibi kuramların başarısızlığıyken diğeri, adil kurumları destekleme ve

geliştirmeyi gerektiren doğal adalet ödevinin başlangıç durumundaki bireyler

79 Rawls’un doğal adalet ödevini, genel adalet ilkelerine yönelik geliştirdiği gerekçelendirme
yönteminden hareketle açıklamaya çabası için bkz. Rawls, A Theory of Justice, pp. 334-342.
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tarafından tercih edileceğidir. Bilindiği üzere Rawls’un tanımladığı şekliyle

başlangıç durumu, bir toplumun temel yapısını oluşturan adalet ilkelerinin

temellendirilmesini sağlayan kuramsal araçtır. Sonuç itibariyle Rawls’un yaklaşımı,

aslında hukuka itaat yükümlülüğünün varlığını kabul edebilmeleri için bireylerin bir

takım ahlâki ilkelere ihtiyaç duyduğunu, diğer ödevlerle karşılaştırıldığında adil

kurumları destekleme ve geliştirme ödevinin bu ihtiyaca daha iyi cevap verdiğini

söylemektedir80.

Rawls’un yaklaşımı, aslında liberal demokratik kültürün ortak kabullerine

dayanan bir adalet kuramının doğal sonucudur. Bu tür bir kuram, eşit koşullara sahip

bir başlangıç durumunda bulunan kişilerin birarada yaşayabilmek için hangi ilkeleri

tercih edeceklerini belirlemeyi amaçlar81. Rawls’un hukuka itaat yükümlülüğünü

dayandırdığı doğal adalet ödevini temellendirmek için başvurduğu argümanlar da işte

bu tür bir genel adalet kuramına içkindir. Fakat burada Rawls’un doğal adalet

ödevine ilişkin söylediklerinin niteliği hakkında altı çizilmesi gereken bir nokta

vardır. Rawls tamamen farklı bir adalet kuramı oluştursaydı bile doğal adalet ödevini

temellendirmek için ileri sürdüğü görüşler yine de uygulama imkânı bulabilirdi.

Diğer bir deyişle eşitliğe dayalı bir başlangıç durumundaki bireyler, Rawls’un

önerdiği genel adalet ilkelerinden farklı adalet ilkeleri kabul etseler dahi bu adalet

ilkelerine uygun faaliyette bulunan kurumların kararlarına uymakla yükümlü

oldukları konusunda yine de uzlaşacaklardır. Başlangıç durumu varsayımının amacı

gerçek kişilerin adalet hakkındaki sezgilerini açıklamak olduğundan, gerçek kişiler,

adil bir siyasal düzende yaşasalardı bu düzeni destekleme ödevleri olduğunu kabul

edeceklerdir82.

Rawls’a göre başlangıç durumundaki kişilerin siyasal yükümlülüğün varlığını

doğal adalet ödevi adına tercih etmelerinin iki sebebi vardır. Bunlardan ilki, siyasal

bağlılıkların yükümlülükle açıklanmasının güven sorununa yol açacağına

80 Hurton, op. cit., pp. 103-104.
81 Greenawalt, “The Natural Duty to Obey The Law”, p. 12.
82 Greenawalt, “The Natural Duty to Obey The Law”, p. 12; Ronald Dworkin, Law’s Empire, 10th

Ed., Cambridge, Massachusetts, Harvard University Press, 1997, p. 193.



187

inanmalarıdır. Söz konusu güven sorunu şu şekilde ifade edilebilir: Eğer kişiler, aynı

toplum içinde yaşayan diğer kişilerin de siyasal açıdan yükümlü olup olmadıkları

konusunda emin değilse ortaya bir kararsızlık durumu çıkar. Siyasal yükümlülüğün

bir takım iradi edimlerde bulunmayı gerektirdiği de dikkate alınırsa bu kararsızlık,

çok daha fazla olur. Buna karşılık siyasal bağlarımızı yükümlülükle değil de ödevle

açıkladığımızda bu güven sorunu azalır. İşte bu sebeple başlangıç durumundaki

kişiler, varsayımsal bir sözleşmenin tarafı olduklarını düşünerek doğal adalet

ilkelerini tercih edeceklerdir. Doğal adalet ödevinin tercih edilmesinin bir diğer

sebebiyse adil olmayan siyasal rejimlere karşı koruma sağlamak amacıyla iradi

edimlere ihtiyaç duyulmamasıdır. Doğal adalet ödevi yaklaşımı toplumsal

kurumların ahlâki bağlayıcılıklarını adil olmaları koşuluna dayandırdığından, daha

fazlasına ihtiyaç yoktur; siyasal rejimlere karşı gerekli korumayı sağlamada bizim

için doğal adalet ödevi yeterlidir83.

Yukarıda da belirtildiği gibi Rawls, doğal adalet ödevini temellendirmede

genel adalet ilkelerine göndermede bulunur. Yine bilindiği üzere Rawls, liberal

toplumlarda görülen siyasal kurumlar için iki temel adalet ilkesi formüle eder.

Herkesin üzerinde anlaşabileceğini varsaydığı bu ilkelerden ilki, temel hak ve

özgürlüklere öncelik verirken diğeri, sosyal ve ekonomik eşitsizliklerin

giderilmesiyle ilgilidir84. Bu iki temel adalet ilkesi aynı zamanda bireylerin nasıl

davranması gerektiği konusunda da belirleyicidir. Diğer bir deyişle bireyler için

gerekli davranış kuralları bu iki temel adalet ilkesiyle tutarlı olmak zorundadır.

Dolayısıyla Rawls’a göre aslında bireysel davranış kurallarının dayanması gereken

ilkeleri bulmak o kadar da zor değildir. Bu görüşünü daha iyi izah edebilmek için

Rawls, doğal adalet ödevine alternatif olabilecek başka ilkelerden örnek verir.

Bunların başında da fayda ilkesi gelir.

83 Bu sebepler için bkz. Rawls, A Theory of Justice, pp. 335-336; Simmons, Moral Principles and
Political Obligations, p. 144, dipnot t.
84 Gülriz Uygur, “Hukuk ve Ahlakilik Arasındaki İlişkiye Dair Liberal Gelenek: John Rawls’un
Yaklaşımı”, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi, 11. Kitap, İstanbul, İstanbul Barosu Yayınları,
2005, s. 42-48, s. 44-45.
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Kişiler, yaşadıkları toplumda geçerli temel adalet ilkeleri ile genel fayda

ilkesi arasında bir tercihte bulunmak zorunda kalabilir. Bu çatışmadan kurtulabilmek

için, üyesi oldukları kurumun temel adalet ilkelerine uygun isteklerini yerine

getirmeyi tercih etmelidirler. Fayda ilkesi ancak kurumsal ilişkilerin söz konusu

olmadığı durumlarda geçerlidir; ödev ve yükümlülük durumlarında geçerli olamaz.

Dolayısıyla doğal adalet ödevini, bu iki temel adalet ilkesine uygun düzenlemeleri

desteklemek şeklinde tanımlayabiliriz85.

Faydacılığın dışında kişilerin tercih edebileceği bir başka ilkeyse siyasal

yükümlülüğü, rıza veya bilerek ve isteyerek faydalanma gibi iradi bir takım edimlere

dayandırmadır. Sözleşme düşüncesiyle uyum içerisindeki bu yaklaşım, siyasal

yükümlülük konusunda gereksizdir. Zira iki temel adalet ilkesi ve buna bağlı olarak

doğal adalet ödevi, zaten herkesin eşit özgürlüğünü sağlamak için fazlasıyla

yeterlidir. Bir başka güvenceye ihtiyaç yoktur. Adil kurumları desteklemek için pek

çok sebep vardır ve bunun en kolay yolu, adil kurumların kurallarına uymaktır;

ayrıca bir de kişilerin bu konudaki iradesine bakmak gereksizdir86.

Doğal adalet ödevini kabul etmenin bir başka sebebi de şudur: İyi

düzenlenmiş bir toplumda bireylerin adalet duygusuna sahip olması, hayli önemli bir

toplumsal değerdir. Bu duygu adil toplumsal düzenlemelerin kalıcı olmasını sağlar.

Buna karşılık kamunun menfaatine uygun değerlerin üretilmesinde kararsızlığa yol

açan yine de iki durum vardır. Kişisel menfaat açısından bakıldığında kamu

değerlerinin üretilmesinde herkes kendi üzerine düşeni yapmaktan kaçınmaya

eğilimlidir. Zira her halükârda üretilen değerden istifade edecektir. Kişisel çıkar

düşüncesinden doğan bu eğilim, bir tür kararsızlığa yol açar. Hatta kişisel çıkar

düşüncesinden hareket etmeyen adil kişiler bile ancak diğerlerinin kendi üzerine

düşeni yapacağına inanırlarsa kendi üzerlerine düşeni yapmayı kabul edeceklerdir.

Diğer bir deyişle eğer bir kişi, kendisi dışındaki kişilerin üzerlerine düşeni

yapacağından emin değilse kendi üzerine düşeni yapmaktan vazgeçecektir. Bu da

85 Rawls, A Theory of Justice, pp. 334-335.
86 Rawls, A Theory of Justice, pp. 335-336.
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ikinci tür bir kararsızlığa yol açacaktır. Bu kararsızlık, başkaları uymadığında

kurallara uymanın daha da tehlikeli sonuçlara yol açacağı durumlarda çok daha

güçlüdür. Silahsızlanma anlaşmaları buna örnek gösterilebilir. Karşılıklı korkunun ve

güvensizliğin olduğu bir ortamda adil bir kişi bile sürekli çatışma içerisinde

bulunmaya zorlanır. Burada bir güven sorununun ortaya çıktığı açıktır. Dolayısıyla

her iki kararsızlık eğilimini de ortadan kaldıracak kamu kurumlarına ihtiyaç vardır87.

Sonuç olarak Rawls’a göre iradi edimlerimize dayalı yükümlülük kavramıyla

siyasal bağlarımızı açıklamaya çalışmak bireyler arasında bir güven sorununa yol

açar. Bireylerin, sağladığı nimetlerden faydalanmayı bilerek ve isteyerek kabul

etmedikleri sürece adil bile olsa hiç bir devletin kurallarına itaat yükümlülüğü

bulunmadığı ne anlama gelir? Rawls’a göre doğduğumuz ve içinde yaşadığımız

siyasal sistemler açısından böyle bir iradi edimden bahsetmek pek mümkün değildir.

Bu tür bir iradi edimden bahsedilebilse bile bireyler, diğerler bireylerin de kendilerini

bu şekilde bağlayıp bağlamadığından emin olmak isteyecektir. Adil düzenlemelerin

bağlayıcı olduğuna dair toplumun geneli açısından böyle bir kanaatin oluşması hayli

zayıf bir ihtimal oluşturduğundan, kalıcılığı sağlaması için egemen gücün

müdahalesi zorunludur. Fakat böyle bir riske girmeye gerek yoktur. Dolayısıyla

kişilerin doğal adalet ödevini kabul etmesi en makûl yoldur. Bireylerin ödevlerini

belirleyen doğal adalet ilkesi çok yalındır; herkesin anlayabileceği şekildedir. Üstelik

adil düzenlemelerin kararlılığını da güvence altına alır. Sonuç olarak Rawls’a göre

doğal adalet ödevi, fayda ilkesine göre daha tercih edilebilir niteliktedir ve adalet

kuramı açısından bakıldığında bireyler için temel bir gerekliliktir. Yükümlülükse

doğal adalet ödevinin yerine geçemez, ancak onun tamamlayıcısıdır88.

Hukuka itaat yükümlülüğünü izah etmede rıza, fair play ve fayda ilkelerine

göre daha cazip görünse de doğal adalet ödevi düşüncesi, çeşitli açılardan

87 Rawls, A Theory of Justice, p. 336. Kamu değerlerinin [public goods] üretiminde karşılıksız
faydalanma [free-riders] sorunu için ayrıca bkz. Rawls, A Theory of Justice, pp. 267-268.
88 Rawls, A Theory of Justice, pp. 336-337.
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eleştirilebilir. Dolayısıyla şimdi Rawls’a ve doğal adalet ödevi düşüncesine yönelik

bu eleştirilerin incelenmesine geçilebilir.

(4) Rawls’un Hukuka İtaat Yükümlülüğü Yaklaşımına

Yönelik Eleştiriler

Rawls’a yönelik eleştiriler aslında iki ana grupta toplanabilir. Bu

eleştirilerden ilkine göre Rawls’un yaklaşımı, belirli bir devletin vatandaşlarının

sahip olduğu ödevleri izah etmede yetersizdir. Diğer bir deyişle hukuka itaat

yükümlülüğünün kabulü için gerekli özgüleme koşuluna aykırıdır. İkinci eleştiriyse

Rawls’un, doğal adalet ödevinin unsurları arasında yer verdiği adil kurumları

destekleme ve geliştirme ödevini, bu kurumların uygulamalarının kişiler hakkında

sonuç doğurmasına dayandırmasıdır89.

Öncelikle doğal adalet ödevinin, bir siyasal toplumun her bir üyesini iradi

tercihlerinden bağımsız olarak adil siyasal kurumları destekleme ve geliştirme

yükümlülüğü altına soktuğu, dolayısıyla aslında bir ahlâki yükümlülük değil de

ahlâki bir ödev olduğu bir kez daha belirtilmelidir. Doğal adalet ödevine biraz daha

yakından bakıldığında iki unsurdan meydana geldiği görülür. Bunlardan ilki,  hâlen

varolan ve bizim hakkımızda sonuç doğuran uygulamalara sahip adil kurumların

sağlıklı çalışabilmesi için üzerimize düşeni yapmak, ikincisiyse bedeli bizim

açımızdan ağır olmadığı sürece bu tür yeni kurumlar oluşturmak ve geliştirmektir.

Dolayısıyla doğal adalet ödevi, adil kurumlara sahip toplumlar için genel bir itaat

yükümlülüğü doğurur. Yani temel yapısı itibariyle adil denebilecek bir toplumda,

iradi tercihleri ne yönde olursa olsun herkes hukuk kurallarıyla eşit derecede bağlıdır.

Buna karşılık kişiler kendi tercihleriyle uymayı kabul etseler bile adil olmayan

kurumları bağlayıcı değildir. Kişilerin diğer ahlâki yükümlülükleriyse doğal adalet

ödevini sadece destekler, yerine geçemez90.

89 Waldron, op. cit., pp. 273-274.
90 Simmons, Moral Principles and Political Obligations, p. 147.
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Rawls’a yöneltilebilecek ilk eleştiri, adil kurumların uygulamalarının ancak

bizim hakkımızda sonuç doğurması durumunda ahlâki bağlayıcılığa sahip olacağını

kabul etmesiyle ilgilidir. Bir kurumun, bireyler hakkında sonuç doğuracak şekilde

faaliyette bulunmasından ne anlaşılmak gerekir?91 Akla ilk gelebilecek cevap, bir

ülkenin adil kurumlarının faaliyetlerinin yine o ülkede yaşayan kişiler hakkında

sonuç doğuracağıdır. Fakat bu cevap, itaat yükümlülüğünü izah etmede yeterli

değildir92.

Hukuka itaat yükümlülüğünü, bir ülkenin adil siyasal ve hukuki kurumlarının

işlem ve eylemlerinin o ülke vatandaşları hakkında sonuç doğurması olgusuna

dayandırarak izah etmenin niçin yetersiz olduğu bir örnekle daha iyi gösterilebilir.

Varsayalım ki bir X şehrinde “Filozofları Destekleme Derneği” isminde bir dernek

kurulmuş olsun. Derneğin faaliyetleri arasında o yöredeki filozofların kitaplarını

yayımlamak, konferans düzenlemelerini sağlamak, iş imkânları bulmak, işsiz

kaldıklarında belirli miktar para yardımı yapmak bulunsun. Ayrıca dernek, söz

konusu yardımların her bir üyeye adil şekilde dağıtılmasını sağlayacak şekilde

çalışsın. Derneğin bu tür yardımları gerçekleştirebilmesi için de üye filozofların

belirli miktar aidat ödemesi zorunlu olsun. Bir gün bu dernek, çalışma alanını mevcut

üyelerinin haberi olmaksızın Y şehrinin filozoflarını da kapsayacak şekilde genişletse

ve zamanı geldiğinde mevcut üyelerinden ödemekle yükümlü oldukları aidatı

ödemelerini talep etse bu üyelerin söz konusu aidat miktarını ödeme yükümlülüğü

yine de var mıdır? Diğer bir deyişle derneğin bu kararı, üyelerin iradesi dışında

alınmış olsa bile bu kararın üyeler hakkında yine de sonuç doğurduğu söylenebilir

mi? Varsayalım ki derneğin bu kararı, üyelerin menfaatinedir. Üyeler bu durumda da

derneğin kararına uymak zorunda mıdır? Üyelerin bu durumda derneğin aidat

ödemeyi düzenleyen ilgili kuralına uyma ödevi olduğunu kabul etmek makûl

değildir. Söz konusu düzenleme iyi bir düzenleme olduğundan, ilk bakışta üyelerin

aidatı ödeme zorunluluğu varmış gibi gözükebilir. Buna karşın yine de üyelerin

ahlâken böyle bir ödeme yapma ödevinin bulunduğu kabul edilemez. Zira bir

91 Simmons, Moral Principles and Political Obligations, p. 147.
92 Simmons, Moral Principles and Political Obligations, p. 148.
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kurumun işlem ve eylemleri adil olsa bile bu işlem ve eylemlere muhatap kişilerle

aynı nitelikleri taşıdığım için ahlâken benim de uyma zorunluluğum yoktur. Kimse

belirli bir kurumun kararlarını benimsemeyi bana zorla kabul ettiremez. Keza kimse,

bir kurumun kararlarının uygulanabilmesi için üzerime düşeni yapmam konusunda

ahlâki bir bağlayıcılık taşıdığı iddiasında bulunamaz93. Bir kurumun uygulamalarının

salt belirli nitelikler taşıdığım için benim hakkımda sonuç doğurduğu bu durumlarda

söz konusu uygulamalara zayıf uygulama ismi verilebilir94.

Şimdi yukarıdaki örneği biraz daha değiştirerek Rawls’a yönelik bu eleştiriyi

incelemeye devam edelim. Varsayalım ki yukarıda bahsedilen dernek, mevcut

toplumsal baskılar ve düşmanlıklar sebebiyle başka bir yere taşınmış ve burada

küçük bir getto kurmuş olsun. Keza yine derneğin, üyeleri üzerindeki etkisi çok daha

artmış, filozofların hayatında çok daha etkin bir konuma gelmiş olduğunu

varsayalım. Örneğin filozofların hakları konusunda başka topluluklarla gerekirse

savaşmayı göze alsın, menfaatlerini gözeten etkinliklerde bulunsun. Bu arada

üyelerinden yine aidatlarını ödemelerini talep etsin. Fakat bu kez taleplerinin

emredici niteliği daha baskın olsun. Üyeleri hakkında bir takım zorlayıcı

düzenlemeler yapsın. Yine varsayalım ki zamanla üyeler derneğin bu tür

düzenlemeler yapma yetkisi olduğunu kabul etmiş olsun. Bir an için bu gettoda

doğan her çocuğun da filozof sayıldığını, fakat buna karşın isterlerse kendilerine bu

statüden vazgeçme hakkının verildiğini düşünelim. Bu durumda gettoda doğan,

büyüyen ve hâlâ orada ikamet edenler hakkında da derneğin uygulamaları sonuç

doğurur mu? Çok doğal olarak bu sorunun cevabı evettir. Zira söz konusu kişiler,

doğuştan filozof kabul edilmektedir. Derneğin kuralları da filozoflar içindir.

Kişilerden bu kurallara uymasını beklemek hiç de anlamsız değildir. Üstelik derneğin

bu uygulamaları sadece ilgili kişilerin değil herkesin menfaatinedir. Diğer bir deyişle

derneğin uygulamaları, faydalanmak isteyip istemediğine bakılmaksızın herkes

hakkında sonuç doğurur. Peki, bu durumda, derneğin uygulamalarının kendileri

hakkında sonuç doğurduğu bu kişiler, adil olsa bile söz konusu uygulamalara ahlâken

93 Simmons, Moral Principles and Political Obligations, p. 148.
94 Simmons, Moral Principles and Political Obligations, pp. 148-149.
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uymak zorunda mıdır? Diğer bir deyişle derneğin uygulamalarının, diğer benzer adil

kurumların uygulamalarından bağımsız olarak benim açımdan ahlâki bağlayıcılığı

var mıdır? Böyle bir ahlâki bağlayıcılıktan söz edemeyiz. Zira derneğin uygulamaları

her ne kadar benim hakkımda sonuç doğursa da, bunun tek sebebi, derneğin

düzenleme yapma yetkisine sahip olduğu coğrafi sınırlar içerisinde doğmamdır.

Fakat doğum, benim iradi bir edimim değildir. Dolayısıyla doğuma bağlı olarak bir

takım sorumluluklar üstlendiğim söylenemez. Burada derneğin uygulamalarının adil

olması bir şey değiştirmez. Zira derneğin uygulamalarının benim hakkımda sonuç

doğurması, salt dernek ile aramdaki coğrafi bağdan kaynaklanır95.

Rawls’un yaklaşımın yönelik eleştirileri daha iyi anlayabilmek için son bir

ihtimal üzerinde daha durulmalıdır. Bu ihtimal için yine yukarıdaki örneğe

dönülebilir. Bu kez derneğin aktif bir üyesi ele alınabilir. Varsayalım ki bu kişi,

derneğin kararlarına uyacağına dair açıkça söz vermiş veya dernekte önemli bir resmi

görev üstlenmiş veyahut da derneğin sağladığı nimetlerden faydalanmayı kabul

etmiştir. Derneğin uygulamaları bu durumda da söz konusu kişi hakkında sonuç

doğurur. Bunun sebebi belki yine kişi ile dernek arasındaki ilişkinin coğrafi bağa

dayanmasıdır, fakat aynı zamanda bu ilişkiye yeni bir unsur daha eklenmiştir. Zira

kişi, derneğin uygulamalarının kendisi hakkında bağlayıcı sonuçlar doğurması için

ayrıca bir takım iradi edimler de gerçekleştirmiştir. Dernek ile arasındaki ilişkide

artık pasif bir konumda değildir. Derneğin ilgili kişiler hakkında sonuç doğuran bu

tür uygulamalarınaysa güçlü uygulama ismi verilebilir96.

95 Simmons, Moral Principles and Political Obligations, pp. 149-150.
96 Simmons, Moral Principles and Political Obligations, p. 150. Bu eleştiri, dayandığı örnek
itibariyle Rawls’un yaklaşımını yanlış yorumladığı şeklinde bir karşı eleştirinin konusu olmuştur.
Buna göre söz konusu örnek muğlak bir adalet tanımına dayanır. Bir kurumun adil oluşu iki anlama
gelir: ya kurumun çalışma biçimi adildir ya da kurum, çalışmaları sonucunda adaletin gereğini yerine
getirir. Yukarıdaki örnek bunlardan ilki düşünülerek oluşturulmuştur. Bu açıdan derneğin kararı
gerçekten adil kabul edilebilir. Zira üyeleri için belki büyük bir külfet getirmektedir, fakat sonuçta
üyeler bundan fayda sağlamaktadır. Fakat derneğin Rawls’un anladığı anlamda adil olduğunu
söylemek için bu yeterli değildir. Derneğin, üyelerinden ek ücret talep et menin bizatihi kendisinin,
yani külfet getiren bu kararın adil olduğu gösterilmelidir. Bu kararın sonucunda ortaya çıkan fayda ile
üyelerin aksi takdirde paralarını harcayacakları alanın niteliği arasında bir karşılaştırmanın yapılması
gerekir. Üyelerin, derneğin faaliyet alanının genişlemesini, yani diğer filozofları da kapsamına
almasını desteklemelerinin ahlâki bir ödev olduğu konusunda kişiler ikna edilmelidir. Fakat bunun
pek de makûl olmadığına dair inancımız bizi, derneğin kararının da adil olmadığı sonucuna
götürmektedir. Fakat eğer durum biraz daha farklı olsaydı, yani dernek aldığı bu kararla diğer



194

Yukarıdaki ihtimallerden sadece üçüncüsünde, yani bir kurumun

uygulamalarının güçlü uygulama niteliği taşıdığı durumlarda doğal adalet ödevinin

geçerli olduğu görülmektedir. Zira bu tür durumlarda kişiler, bir kurumun

uygulamalarının kendileri hakkında sonuç doğurmasına yine kendi iradeleriyle karar

vermektedirler. Buna karşılık zayıf uygulama niteliği taşıyan durumlarda doğal adalet

ödevi geçerli değildir. Bunun sebebi, kurumun uygulamalarının kişiler hakkında

sonuç doğurmasının temelinde sadece o kişiler ile ilgili kurum arasında coğrafi bir

bağın bulunmasıdır97.

Rawls’a yönelik yukarıdaki bu eleştiri dikkate alındığında, hukuka itaat

yükümlülüğünü doğal adalet ödeviyle izah etme yaklaşımının bir çelişkiyle malûl

olduğu söylenebilir. Eğer Rawls bir toplumsal kurumun uygulamalarının muhatapları

hakkında sonuç doğurması gerektiğini söylerken, bunu salt coğrafi bir bağa

dayandırıyor, yani zayıf bir uygulamayı kastediyorsa bu uygulamanın, kişiler

hakkında gerçekten sonuç doğurduğu kabul edilebilir. Üstelik bu durumda söz

konusu uygulamalar o toplumda yaşayan herkes için geçerlidir. Fakat bu durumun

kişilere bir ödev yüklediğini, diğer bir deyişle kişilerin ilgili uygulamalara uymak

zorunda olduğunu söylemek doğru değildir. Zira yukarıda da belirtildiği gibi belirli

bir uygulamanın, haklarında sonuç doğurduğu kişilere aynı zamanda bir ödev de

yüklediğinin kabul edilebilmesi için ilgili kişilerin böyle bir ödevi kendi iradeleriyle

üstlenmeleri gerekir. Kişilerin kendileri hakkında sonuç doğuran bu uygulamalara

uyma ödevi, ancak yine kendi rızalarıyla aldıkları kararlar neticesinde geçerli hâle

gelir.

filozoflara değil de evsizlere yardım etmeye karar verseydi bu karar, sadece birinci anlamıyla değil
ikinci anlamıyla da adil kabul edilebilirdi. O zaman hükmümüz de değişebilirdi. Zira evsizlere yardım
etmenin ahlâki bir ödev olduğu, adalet ödevinin bunu gerektirdiği rahatlıkla söylenebilir. Üstelik bu
durumda derneğin kararının hem adil, hem de verimli olduğu kabul edileceğinden, üyelerin söz
konusu yardımın yapılabilmesi için gerekli miktarı vermekten kaçınmayacakları rahatlıkla ileri
sürülebilir, Waldron, op. cit., pp. 294-295.
97 Simmons, Moral Principles and Political Obligations, pp. 150-151.
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Diğer taraftan bir kurumun uygulamalarının kişiler hakkında sonuç

doğurması derken Rawls’un kastettiği eğer güçlü bir uygulamaysa bu durumda doğal

adalet ödevi, kişilerin ilgili uygulamalara uymalarını gerektirir. Fakat bu kez de

kurumların uygulamalarının o ülkede yaşayan herkes hakkında değil de sadece bu

yönde bir irade beyanında bulunanlar, yani buna rıza gösterenler hakkında sonuç

doğurduğunu kabul etmek gerekir. Yani bu durumda kendileri hakkında sonuç

doğuran uygulamalara kişilerin itaat ödevi, genel değil özeldir; sadece kendi

iradesiyle böyle bir ödevi üstlenenler açısından geçerlidir.

Dolayısıyla Rawls’un hukuka itaat yükümlülüğünü doğal adalet ödevine

dayandıran yaklaşımı iki şekilde yorumlanabilir. Buna göre doğal adalet ödevi ya

zayıf uygulamalar ya da güçlü uygulamalar açısından geçerli kabul edilecektir.

İlkinde herkesi kapsamına alacak, fakat buna karşılık ahlâki bağlayıcılığını yitirecek,

ikincisindeyse herkesi değil sadece belirli kişileri kapsayacak ve bu kişiler açısından

bağlayıcı olacak, fakat temel iddiasının tersine diğer ahlâki yükümlülüklerden farkı

kalmayacaktır. Yani artık doğal değil de iradi ahlâki zorunluluklar arasında yer

alacaktır98.

Bu eleştiriye göre Rawls’un yaklaşımının temel sorunu, hukuka itaat

yükümlülüğünü bir uygulamanın kişiler hakkında sonuç doğurmasına

dayandırmasıdır. Bu durumda doğal adalet ödevine dayalı itaat yükümlülüğü

yaklaşımının, ancak kişiler hakkında sonuç doğurma koşulundan vazgeçildiği zaman

başarılı olabileceği söylenebilir. Fakat bu kez de başka sorunlar ortaya çıkar. Zira

Rawls’un bu koşula, kendi yaklaşımında bilinçli bir şekilde yer verdiği kabul

edilebilir. Eğer böyle bir koşula tabi tutulmazsa doğal adalet ödevi, gereğinden fazla

98 Simmons, Moral Principles and Political Obligations, p. 152. Kendi devletine karşı kişinin özel
bir ödevi olduğunu gösteren hiçbir açıklamanın başarılı olamayacağını söyleyen bu eleştiri haklı bile
görülse hukuka itaat yükümlülüğünün reddedilmesini gerektirmez. Adil kurumların çalışmasını
engellememe ödevi, ziyaretimiz sırasında yabancı bir ülke ile aramızda kurulan ilişkiye de rahatlıkla
uygulanabilir. Ayrıca yabancı devletlere karşı ödevlerimiz ile kendi devletimize karşı ödevlerimiz
aynı ahlâki zemine dayansa da vatandaşlık veya ikamet izni olma arasında, do ğuracağı ödevler
açısından fark vardır. Zira kişinin özel statüsü, kendisinden neyin talep edilip neyin talep
edilemeyeceğini belirler. Ayrıca bu eleştirinin iddiasının tersine, bazı kurumların bizim hakkımızda
sonuç doğuran uygulamalarının, irademizden bağımsız olarak özel bir takım ödevler doğurduğu
durumlar vardır. Aile kurumu buna örnek gösterilebilir. Aile, kişilerin, kendi iradelerinden bağımsız
şekilde ahlâki bağlayıcılık atfettiği bir kurumdur, Greenawalt, “The Natural Duty to Obey The Law”,
p. 16.



196

genişler ve nerede olursa olsun her adil kurumu destekleme ve geliştirme ödevi

hâline gelir. Bu tür bir izahsa hukuka itaat yükümlülüğü sorununu anlamsızlaştırır.

Şu an mevcut olmayan adil kurumları kurma ve geliştirme şeklinde kabul ifade

edildiğinde doğal adalet ödevi, aslında herkes için geçerlidir. Zira herkesin nerede

olursa olsun adil kurumları destekleme ödevi vardır. Fakat böyle bir ödevi

gerçekleştirmek neredeyse imkânsızdır. Dolayısıyla itaat yükümlülüğünün varlığını,

bir uygulamanın kişiler hakkında sonuç doğurması koşuluna bağlamak gayet

makûldür. Fakat bu durumda da şöyle bir sorun ortaya çıkmaktadır. Uygulamaları

kişiler hakkında sonuç doğuran adil kurumları destekleme ve geliştirme ödevi, acaba

bu kurumların bizatihi kendilerinin adil olmasından mı kaynaklanmaktadır?  Eğer bir

kurumun uygulamaları kişiler hakkında sonuç doğuruyorsa kişilerin bunlara uyma

yükümlülüğü, adil olmalarıyla mı yoksa o kişi hakkında sonuç doğurmasıyla mı

ilgilidir? Kişiler hakkında sonuç doğurma koşulu yukarıdaki gibi güçlü anlamıyla

kabul edilirse yani kişilerin iradi tercihlerine bağlıysa bu durumda söz konusu

düzenlemelerin adil olup olmaması önemli değildir. Diğer bir deyişle

uygulamalarının kişiler hakkında sonuç doğurması bir kurumun bağlayıcılığı için salt

gerekli değil, aynı zamanda yeterlidir de. Bunun yanısıra ayrıca bir de adil olmasını

beklemek gereksizdir. Önemli olan güçlü anlamda uygulanmasıdır, adil olması

değil99.

Bir kurumun adil oluşu, adil kurumları destekleme ödevi için tek başına

ahlâki bir zemin oluşturmaz. Böyle bir ödevin doğabilmesi, ilgil i kurumun bizim

açımızdan güçlü bir uygulama imkânına sahip olmasına bağlıdır. Bir kurumun güçlü

bir uygulanma imkânına sahip olması demek, bizim böyle bir uygulamanın ortaya

çıkmasını mümkün hâle getirecek eylemlerde bulunmamız demektir. Kurumun

bağlayıcılığının ahlâki zeminini, işte bu eylemler oluşturur. Kişiler hakkında sonuç

doğurma koşulunu bu şekilde yorumlamaksa adalet ödevini, bir takım

yükümlülüklerin yerine getirilmesine dönüştürmektir100.

99 Simmons, Moral Principles and Political Obligations, pp. 153-154.
100 Simmons, Moral Principles and Political Obligations, p. 154.
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Sonuç olarak kişiler hakkında sonuç doğurma koşulunu aramadığımızda

doğal adalet ödevi, hukuka itaat yükümlülüğünü açıklamada bize yardımcı olamaz.

Buna karşılık kişiler hakkında sonuç doğurma koşulunu aradığımızda da artık doğal

adalet ödevinden bahsetmenin anlamı kalmaz, zira söz konusu olan artık iradi bir

yükümlülüktür. Dolayısıyla hukuka itaat yükümlülüğü sorunu, sadece doğal adalet

ödeviyle değil, ödev merkezli hiçbir açıklama modeliyle çözülemez. Hukuka itaat

yükümlülüğü için gerekli özgüleyici bir argüman ancak yükümlülük merkezli iradi

bir yaklaşımla sağlanabilir101.

Dikkat edilirse yukarıdaki bu eleştiri biçimi, hukuka itaat yükümlülüğünün

kapsamını hayli daraltmakta, Rawls’un yaklaşımını hukuka itaat yükümlülüğünü

açıklamayı amaçlayan iradeci yaklaşımlarla aynı sınıfa sokmaktadır. Nitekim

Rawls’a yönelik benzer bir başka eleştiri de doğal adalet ödevine dayalı yaklaşımın,

ancak fair play kuramının esasları doğrultusunda yorumlandığı takdirde hukuka itaat

yükümlülüğünü açıklamada başarılı olabileceği yönündedir102.

Rawls’un doğal adalet ödevi yaklaşımını, daha önce yine kendisinin ortaya

koyduğu fair play yaklaşımıyla çürütmeye çalışan hayli ilginç bu eleştiriye göre

Rawls, her ne kadar hukuka itaat yükümlülüğünü genel adalet kuramının temelini

oluşturan adalet ilkelerinden türettiğini iddia etse de bu ilkelerin mantıki sonucu,

aslında doğal adalet ödevi yaklaşımını değil, fair play yaklaşımını benimsemeyi

gerektirir103.

Rawls’un doğal adalet ödevleri arasında saydığı muhtaç durumdakilere

yardım etme, başkasına zarar vermeme, başkasına saygı gösterme gibi ödevlerin

ahlâki ödevler olduğu gayet açıktır ve ahlâki sezgilerimizle de uyumludur. Buna

karşın Rawls bu ödevlerin, ahlâki sezgilerimizle değil de başlangıç durumundaki

bireylerin menfaatleriyle uyumlu olmalarından ötürü tercih edileceğini

101 Simmons, Moral Principles and Political Obligations, p. 156.
102 George Klosko, “Political Obligation and the Natural Duties of Justice”, Philosophy and Public
Affairs, Vol. 23, 1994, pp. 251-270, pp. 251, 252.
103 Klosko, “Political Obligation and the Natural Duties of Justice”, pp. 252-253.
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varsaymaktadır. Keza bu varsayım da kabul edilebilir. Söz konusu ödevlerin hakiki

ahlâki ödevler olduğu üzerinde tartışmak gereksizdir. Fakat Rawls’un adil kurumları

destekleme ve geliştirme ödevinin de bu ödevler arasında yer aldığı, yani başlangıç

durumundaki bireylerin bu ödevi de kendi menfaatlerine uygun olacağı düşüncesiyle

tercih edecekleri şeklindeki görüşü tartışmalıdır. Zira diğerlerinin aksine bu ödevin

ahlâki sezgilerimizle uyuştuğu o kadar da açık değildir. Dolayısıyla üzerinde biraz

daha ayrıntılı durulması, başlangıç durumundaki bireylerin niçin bu ödevi tercih

edeceklerinin ispatlanması gerekir. Fakat Rawls böyle ayrıntılı bir açıklama

yapmamış, bu da yaklaşımını sorunlu hâle getirmiştir104.

Hatırlanacağı üzere Rawls’un doğal adalet ödevi olarak kabul ettiği iki ödev

vardır. Bunların ilki mevcut adil kurumları destekleme ve geliştirmeyken, diğeri şu

an varolmayan adil kurumları kurmaktır105. Bu iki ödev, siyasal ödevler şeklinde de

ifade edilebilir ve tıpkı diğer doğal ödevler gibi kurumlardan çok bireylere

yöneliktir106. İnsan doğasının iyi olmadığı düşüncesini benimsediğinden Rawls,

başlangıç durumunda cehalet peçesi ardındaki bireylerin, bir takım siyasal ödevleri

olduğunu kabul etmelerinin sebebini, faydasının zararına ağır basması şeklinde

açıklar. Buna fayda koşulu denilebilir. Fakat tam da bu fayda koşulu, Rawls’un doğal

adalet ödevi yaklaşımı açısından ciddi sorunlara yol açmaktadır107.

104 Klosko, “Political Obligation and the Natural Duties of Justice”, pp. 254-255.
105 Rawls, A Theory of Justice, p. 334; Klosko, “Political Obligation and the Natural Duties of
Justice”, p. 255; Simmons, Moral Principles and Political Obligations, p. 147. Hatta buna mevcut
adil kurumlarda aktif rol üstlenme ve bu rolün gereğini yapma ödevi de eklenebilir, bkz. Greenawalt,
“The Natural Duty to Obey The Law”, p. 13.
106 Klosko, “Political Obligation and the Natural Duties of Justice”, p. 255. Raws’un burada bireyci
bir yöntemi benimsediği söylenebilir. Zira Rawls’un kurumdan anladığı üyelerinin sahi p olduğu ve
içeriği kurallarla belirlenen bir takım rollerin toplamıdır, Klosko, “Political Obligation and the Natural
Duties of Justice”, p. 255. Nitekim Rawls, kurumu, kamuya açık bir kurallar sistemi şeklinde tanımlar.
Kurum, bu kurallar aracılığıyla bir takım makam ve mevkiler tespit eder; her birine ilişkin hak ve
ödevlerle yetki ve muafiyetleri belirler. Keza bazı eylemleri serbest kılarken, bazılarını da yasaklar.
Üstelik ilgili kuralların ihlâlini de müeyyidelendirir, Rawls, A Theory of Justice, p. 55. Dolayısıyla
adil kurumları destekleme ve geliştirme ödevinden anlaşılması gereken de, bu kurumlarda yer alan
kişilerin kurallara uygun davranışlarının sonuçlarına razı olmaktır. Zira bu kişilerin kurallara uygun
davranışları hem söz konusu kurumu adil kılar, hem de herkesin faydasınadır, Klosko, “Political
Obligation and the Natural Duties of Justice”, p. 255.
107 Klosko, “Political Obligation and the Natural Duties of Justice”, p. 255. Bu arada Rawls’un sürekli
adil kurumları destekleme ve geliştirme ödevinden bahsettiği, yani desteklenmesi ve geliştirilmesi
gerekenin adil kurumlar olduğu üzerinde durması dikkat çekicidir. Fakat Rawls’un adil kurumdan
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Rawls’un doğallık atfettiği diğer bütün ödevlerin geçerliliği belirli bir koşula

bağlanmıştır. Örneğin muhtaç durumdakilere yardım etmek, ancak yardım eden zarar

görmeyecekse bir ödevdir108. Hatta yukarıda belirtilen doğal adalet ödevinin ikinci

unsuru, yani şu an varolmayan adil kurumları kurma ve geliştirme de aynı şekilde,

eğer bedeli ağır olmayacaksa ödev kabul edilebilir109. Buna karşılık mevcut adil

kurumları destekleme ve geliştirme ödevi için Rawls hiçbir koşul öngörmemiştir110.

Rawls’a yönelik bu eleştiriyi daha açıklayıcı hale getirmek amacıyla,

geçerliliği belirli koşullara bağlı ahlâki ödevlere zayıf ödevler, hiçbir koşula bağlı

olmayanlaraysa güçlü ödevler ismi verilebilir111. Hukuka itaat yükümlülüğünün

kaynağını oluşturabilmesi için doğal adalet ödevinin, güçlü bir ödev olması gerekir.

Zira siyasal iktidarın işlem ve eylemleri çoğu zaman muhatapları açısından ciddi

sonuçlar doğurur, büyük külfetler getirir. Rawls’un bahsettiği başlangıç durumunda

cehalet peçesi ardındaki bireylerin de bunun farkında olacağı varsayılabilir.

Dolayısıyla eğer doğal adalet ödevi, hukuka itaat yükümlülüğünün kaynağını

oluşturuyorsa güçlü bir ödev kabul edilmelidir112.

Fakat adil kurumları destekleme ve geliştirme ödevini güçlü bir ödev kabul

etmek de sorunu çözmez. Öncelikle başlangıç durumunda güçlü nitelikte bir ödev

olarak adil kurumları destekleme ve geliştirme ödevini temellendirmek çok da ha

zordur. İlk bakışta adaletin gerçekten de genel bir ahlâki ödev kabul edilebileceği,

kastı, aslında siyasal iktidar veya hükümettir. Dolayısıyla Rawls’un adil kurumları destekleme ve
geliştirme ifadesini kullandığı her durumda, tıpkı diğer hukuka itaat yükümlülüğü yaklaşımlarındaki
gibi siyasal iktidarın koyduğu kurallara itaat etmeyi kastettiği belirtilmelidir, Klosko, “Political
Obligation and the Natural Duties of Justice”, p. 255, dipnot 9.
108 Rawls, A Theory of Justice, p. 114.
109 Rawls, A Theory of Justice, p. 115.
110 Klosko, “Political Obligation and the Natural Duties of Justice”, p. 255. Gerçekten de Rawls, A
Theory of Justice’da doğal adalet ödevini hemen hemen aynı ifadelerle formüle e ttiği iki yerde de
mevcut adil kurumları destekleme ve geliştirme ödevi için herhangi bir sınır veya koşuldan
bahsetmemişken mevcut olmayan adil kurumları inşa etme ödevi bakımından yukarıda belirtilen fayda
koşulunu kabul etme gereği duymuştur. Bkz. Rawls, A Theory of Justice, pp. 115, 334.
111 Klosko, “Political Obligation and the Natural Duties of Justice”, pp. 255-256.
112 Klosko, “Political Obligation and the Natural Duties of Justice”, p. 256.
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üstelik herkes adil davranırsa herkesin faydasına olacağı, dolayısıyla da özgün

durumdakilerin de böyle bir ödevi benimseyecekleri varsayılabilir. Nitekim Rawls da

adil kurumları destekleme ve geliştirmeyi, bu genel adalet ödevinden

türetmektedir113.

Fakat genel anlamda adil davranma ve adaleti geliştirme ödevinin bile

geçerliliği, kişilere külfet getirmemesine bağlı olmalıdır. Zira bireylerden, hayli

muğlâk bir kavram olan genel iyiyi destekleme adına, kendilerine büyük külfetler

yükleyecek fedakârlıklarda bulunmalarını bekleyemeyiz. Dolayısıyla adil kurumları

destekleme ve geliştirme şeklindeki güçlü bir ödevin başlangıç durumundaki bireyler

tarafından da kabul edilmeyeceği söylenebilir. Sonuç olarak her ne kadar Rawls’a

göre doğal adalet ödevi herkes için bağlayıcılık taşısa da bu ödev, bireylerden

hayatlarını feda etmelerini bekleyecek kadar da güçlü değildir. Örneğin başkalarına

yardım etme adına kendi hayatını tehlikeye atma, ancak büyük bir ahlâki fedakârlık

veya yüce gönüllülük sayılabilir, fakat doğal bir ahlâki ödev kabul edilemez 114.

Nitekim Rawls’un kendisi de büyük fedakârlık gerektiren bu tür davranışlarıyla

kişinin ahlâki anlamda iyiyi gerçekleştirdiğini kabul etmekte, buna karşın bu tür

davranışları ödev veya yükümlülük kategorisine sokmamaktadır:

“Elimizden geldiği sürece büyük bir iyiliği gerçekleştirme konusunda doğal bir
ödevimiz bulunsa da bunun bizim açımızdan bedeli yüksek olduğunda bu tür bir
ödevden artık söz edemeyiz.”115

Peki, bu durumda doğal adalet ödevi nasıl temellendirilebilecektir? Diğer bir

deyişle kendileri için bedeli yüksek olduğunda başlangıç durumundakiler hâlâ doğal

adalet ödevini niye tercih etsinler?116

Bu soruya Rawls’un verebileceği açık bir cevap yoktur. Fakat Rawls adına şu

şekilde akıl yürütülebilir: Öncelikle özgün durumdaki bireyler, kamu düzeni ve

113 Klosko, “Political Obligation and the Natural Duties of Justice”, p. 256.
114 Klosko, “Political Obligation and the Natural Duties of Justice”, p. 256.
115 Rawls, A Theory of Justice, p. 117.
116 Klosko, “Political Obligation and the Natural Duties of Justice”, p. 257.
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güvenliği konularında devletin düzenleme yapma yetkisine sahip olması gerektiğinin

farkındadırlar. Devletin, bir toplumun varlığının asgari koşullarını oluşturan bu

alanlarda düzenleme yapma yetkisiyse genel bir itaat yükümlülüğünü gerektirir ve bu

yükümlülük, toplumun her üyesi için eşit ölçüde bağlayıcıdır. Dolayısıyla bireylerin

bu yükümlülüğü, Rawls’un terimleriyle söylersek doğal adalet ödevi, güçlü bir ödev

sayılmalı, yani hiçbir koşula bağlı tutulmamalıdır. Diğer bir deyişle hukuka itaat

yükümlülüğünün güçlü bir ahlâki ödev sayılması gerektiği düşüncesi, genel

işbirliğini gerektiren ve ancak devlet tarafından sağlanabilen vazgeçilmez kamu

hizmetlerine yönelik ihtiyaçtan kaynaklanır117.

Devletin sağladığı pek çok hizmet, bu anlamda vazgeçilmez kamu hizmeti

niteliğindedir. Yani herkes bu hizmetlerden faydalanır. Üstelik kişilerin bu

hizmetlerden faydalanmamayı tercih etmesi düşünülemez. Dolayısıyla bu hizmetlerin

üretim sürecinde üzerine düşeni gerçekleştirmekten kaçınan kişilerin bu hizmetlerden

faydalanmasını engellemek için belirli bir yükümlülük ilkesi kabul edilmeli ve bu

ilke, o toplumda yaşayan herkese eşit uygulanmalıdır. Zira az önce de belirtildiği gibi

o toplumda yaşayan herkes, rıza göstersin veya göstermesin bu hizmetlerden bir

şekilde faydalanır. Nitekim Rawls da kitabının kamu hizmetleriyle ilgili bölümünde,

kişilerin bu tür hizmetlerin üretilmesinde kendi üzerine düşeni yapmaktan kaçınma

eğilimi taşıyabileceğini, dolayısıyla bu konuda herkesi bağlayan bir takım kuralların

koyulması gerektiğini belirtmektedir118.

Rawls, vazgeçilmez nitelikteki kamu hizmetlerinin gerçekleştirilebilmesi için

adil kurumlara ihtiyaç duyulduğunu ve hukuka itaat yükümlülüğünün de işte bu

ihtiyaçtan doğduğunu ileri sürmekte, hukuka itaat yükümlülüğünü buradan hareketle

doğal bir ahlâki ödev kabul etmektedir. Kuşkusuz başlangıç durumundaki kişilerin

böyle bir yükümlülüğü kendi iradeleriyle de üstlenebilecekleri varsayılabilir. Diğer

bir deyişle hukuka itaat yükümlülüğünün kaynağı, başlangıç durumu ve cehalet

117 Klosko, “Political Obligation and the Natural Duties of Justice”, p. 258.
118 Klosko, “Political Obligation and the Natural Duties of Justice”, pp. 258-259; Rawls, A Theory of
Justice, pp. 267-268.
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peçesi kavramları aracılığıyla izah edildiğinde de iradi edimler şeklinde ortaya

konabilir. Fakat bunun en kolay ve en kısa yolu, hiçbir iradi edime bakılmaksızın

doğal bir adalet ödevi olduğunu kabul etmektir119.

Hukuka itaat yükümlülüğünün ahlâki bir ödev olduğu kabul edilse bile

buradan hareketle aynı zamanda doğal bir ahlâki ödev de sayılması gerektiği

sonucuna varılamaz. Yükümlülüklerin aksine doğal ahlâki ödevlerin kaynağı,

bireylerin iradesi değildir. Bunun yanısıra doğal ahlâki ödevler herhangi somut bir

kişiye değil, herkese karşı sonuç doğurur120.

Doğal ahlâki ödevler bu şekilde tanımlandığında, güçlü siyasal ödevleri, bu

arada hukuka itaat yükümlülüğünü de doğal ahlâki ödevler arasında kabul etmek pek

mümkün değildir. Zira güçlü siyasal ödevlerden biri olan, yani uygulanması hiçbir

koşula bağlı tutulamayan hukuka itaat yükümlülüğünün kapsamına Rawls’un da

belirttiği gibi adil kurumları destekleme ve geliştirme girer. Fakat güçlü bir siyasal

ödev olarak kabul edilebilmesi için adil kurumları destekleme ve geliştirme ödevinin,

ahlâki açıdan gerekçelendirilmesi gerekir. Yukarıda da belirtildiği gibi adil kurumları

destekleme ve geliştirme ödevi, devletin vazgeçilmez bir takım kamu hizmetleri

sağlaması olgusuyla açıklanabilir. Dolayısıyla bütün devletlere değil, sadece belirli

bir devlete, bizim için vazgeçilmez nitelikte kamu hizmetleri sunan somut bir devlete

karşı ödevlerimiz vardır; ancak bu devletin adil kurumlarını destekleme ve geliştirme

ödevimizin olduğunu söyleyebiliriz. Nitekim Rawls da sadece hakkımızda sonuç

doğuran uygulamalara sahip adil kurumları destekleme ve geliştirme ödevimizin

bulunduğunu belirtmiştir. Her ne kadar Rawls’un açıklamalarında, bir kurumun

uygulamalarının hakkımızda sonuç doğurmasının ne anlama geldiğine ilişkin

herhangi bir ifade yer almasa da bu tür bir uygulamaya bağlı ortaya çıkan ödevlerin

119 Klosko, “Political Obligation and the Natural Duties of Justice”, p. 259; Rawls, A Theory of
Justice, p. 336.
120 Klosko, “Political Obligation and the Natural Duties of Justice”, p. 259; Rawls, A Theory of
Justice, p. 115.
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genel değil de özel olduğu rahatlıkla söylenebilir. Yani siyasal ödevlerimiz, sadece

hakkımızda sonuç doğuran uygulamaları gerçekleştiren devlete karşıdır121.

Eğer güçlü bir siyasal ödev niteliği taşıyan hukuka itaat yükümlülüğü, bu

şekilde bir koşula bağlanır ve böylece zayıf bir siyasal ödev şeklinde yorumlanırsa

bu sefer de doğallık özelliğini yitirir. Zira bu durumda kişiler herkese veya her

devlete değil de sadece belirli bir kuruma veya devlete karşı itaatle yükümlü hâle

gelir122.

Üstelik varılan bu sonucu, başlangıç durumundaki bireylerin de kabul edeceği

söylenebilir. Zira adil bile olsa herhangi bir devletin uygulamalarına destek

vermektense kamu hizmeti sunan devletin adil uygulamalarına destek vermenin

bedeli, özgün durumdaki bireyler için çok daha azdır. Dolayısıyla bedeli ne kadar

yüksek olursa olsun herhangi bir devletin uygulamalarına destek verme ödevi başka

şekilde gerekçelendirilmedikçe hukuka itaat yükümlülüğü, genel bir ahlâki ödev

sayılamayacağı gibi doğal da sayılamaz. Hukuka itaat yükümlülüğü, yükümlü olunan

makam açısından olduğu gibi, yükümlü olan kişi açısından da doğal bir ahlâki ödev

kabul edilemez. Zira örneğin karşılıklı yardımlaşma ve saygı gibi Rawls’un doğal

ahlâki ödevler arasında saydığı ödevler, iradi edimleri ve kurumsal ilişkileri önemli

olmaksızın herkes tarafından herkese karşı ileri sürülebilir. Buna karşılık hukuka

itaat yükümlülüğü, sadece devletin sağladığı vazgeçilmez nitelikte kamu

hizmetlerinden faydalananların, yine sadece bu hizmeti sunan devlete karşı sahip

olduğu ahlâki bir ödevdir, dolayısıyla bu açıdan da doğal kabul edilemez123.

Sonuç olarak Rawls bir ikilemle karşı karşıyadır: Rawls’un genel adalet

kuramı açısından doğal adalet ödevi, güçlü, yani koşulsuz bir siyasal ödev olmak

zorundadır. Güçlü bir siyasal ödev kabul edildiğindeyse ahlâken gerekçelendirilmesi

gerekir. Zira güçlü siyasal ödevler bireyler açısından hayli ciddi külfetler

121 Klosko, “Political Obligation and the Natural Duties of Justice”, p. 260.
122 Klosko, “Political Obligation and the Natural Duties of Justice”, p. 260.
123 Klosko, “Political Obligation and the Natural Duties of Justice”, pp. 260-261.
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yüklemektedir. Hukuka itaat yükümlülüğü de bu anlamda bir güçlü siyasal ödevdir.

Dolayısıyla hukuka itaat yükümlülüğü de gerekçelendirilmelidir. Hukuka itaat

yükümlülüğünü gerekçelendirmede kullanılabilecek argümanlardan biri, devletin

bireylere vazgeçilmez bir takım kamu hizmetleri sunmasıdır. Fakat devletin sağladığı

kamu hizmetlerine dayandırıldığında hukuka itaat yükümlülüğü doğallık özelliğini

kaybeder. Zira herkesin herkese karşı sahip olduğu bir ödev değildir. Buna karşılık

doğal adalet ödevi zayıf siyasal ödev şeklinde yorumlanabilir. Bu durumda

genelliğini ve doğallığını muhafaza eder. Rawls’un doğal adalet ödevinin

kapsamında yer aldığını söylediği ikinci siyasal ödev, yani şu an mevcut olmayan

adil kurumları inşa etme ödevi bu anlamda genel ve doğal bir ödev sayılabilir. Zira

herkesi bağlar; herkes, adil kurumları inşa etme ödevine sahiptir ve bu ödev, söz

konusu kurumların sağladığı nimetlerden faydalanma koşuluna da bağlı değildir.

Sonuç olarak bir siyasal ödev olarak hukuka itaat yükümlülüğü, ya güçlü fakat doğal

olmayan bir ödev şeklinde yorumlanmalı ya da zayıf ve doğal, buna karşın siyasal

anlamda etkisi bulunmayan bir ödev kabul edilmelidir124.

Siyasal açıdan işlevsel bir ödev sayılabilecek adil kurumları destekleme ve

geliştirmenin güçlü ve fakat doğal olmayan bir ödev; şu an mevcut olmayan adil

kurumları inşa etmeninse zayıf ve doğal bir ödev şeklinde düşünülmesi gerektiğinden

bu iki farklı ödev türü, yine birbirinden farklı argümanlar aracılığıyla

gerekçelendirilmelidir. Nitekim Rawls da ikinci ödevi belirli bir koşula bağlarken

diğerini bağlamayarak sanki bu ikisinin farklı argümanlarla gerekçelendirilmesi

gerektiğini görmüştür. Rawls, bu iki ödevi diğer doğal ödevler içerisine almıştır.

Böylece aslında doğal ödevlerin alanını genişletmiştir. Bu, adil olmayan kurumları

inşa ödevi için geçerli sayılabilecekken, güçlü bir ödev olan mevcut adil kurumları

destekleme ve geliştirme için soruna teşkil etmektedir. Dolayısıyla devletin te mel

işlevlerini yerine getirmesini destekleme ödevinin başka şekilde gerekçelendirilmesi

gerekmektedir125.

124 Klosko, “Political Obligation and the Natural Duties of Justice”, pp. 261-262.
125 Klosko, “Political Obligation and the Natural Duties of Justice”, p. 262.
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Yukarıda ayrıntılı bir şekilde ele alınan iki eleştiri birlikte

değerlendirildiğinde sonuçta aynı noktaya işaret ettikleri görülür. Bu iki eleştiriye

göre Rawls’un hukuka itaat yükümlülüğünü doğal adalet ödevine dayandırmasının,

yani doğal ahlâki ödevlerden biri kabul etmesinin sebebi, iradeci yaklaşımların

karşılaştığı sorunlarla karşılaşmak istememesidir. Fakat her ne kadar bu konuda ısrar

etse de Rawls’un doğal adalet yaklaşımının geçerliliği, doğallık niteliğinden

vazgeçmesiyle mümkündür. Doğallık niteliğinden vazgeçmesiyse Rawls’un

görüşlerini, hukuka itaat sorununu iradeci yaklaşımlarla çözmeyi amaçlayan

görüşlere dönüştürmektedir. Rawls’un yaklaşımı, yukarıdaki ilk eleştiride rıza

kuramına, ikinci eleştirideyse fair play kuramına yaklaşmaktadır.

Yukarıda da belirtildiği üzere bu iki eleştiri, Rawls’un yaklaşımına iradeci

bakış açısıyla yöneltilen itirazlara dayanmaktadır. Bununla birlikte Rawls’a yönelik

başka itirazlar da vardır ve bu itirazlar iradeci bakış açısına sahip değildir. Şimdi bu

eleştiriler üzerinde durulabilir.

Yine dikkat edilirse yukarıdaki eleştiriler aslında Rawls’un genel adalet

kuramına yönelik değildir. Bu eleştirilerin amacı, hukuka itaat yükümlülüğü

konusunda Rawls’un geliştirdiği yaklaşımın, kendisinin genel adalet kuramıyla

örtüşmediğini göstermektir. Fakat hukuka itaat yükümlülüğü konusunda Rawls’un

geliştirdiği yaklaşım, genel adalet kuramını kapsayacak şekilde de eleştirilebilir.

Nitekim aşağıda ele alınan ilk eleştiri de bu yöndedir.

Hatırlanacağı üzere Rawls’un hukuka itaat yükümlülüğünü dayandırdığı

doğal adalet ödevi aslında şu üç unsurdan oluşmaktadır126:

- Şu an mevcut olan ve uygulamaları bizim açımızdan sonuç doğuran adil

kurumları destekleme ve geliştirme,

- Bu tür kurumlarda görev alarak adaletin gerçekleşmesi için üzerine düşeni

gerçeleştirme,

126 Greenawalt, “The Natural Duty to Obey The Law”, p. 13.
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- Ağır bir bedel ödemek zorunda kalmamak koşuluyla şu an mevcut

olmayan adil kurumları inşa etme.

Bu unsurlar arasından sadece ilki, yani şu an mevcut olan ve uygulamaları

bizim açımızdan sonuç doğuran adil kurumları destekleme ve geliştirme, gerçek

anlamda bir ahlâki ödev sayılabilir. Bu tür bir ahlâki ödev bazı davranışları

yasaklarken, diğer bazılarını da mutlak surette emreder. Ayrıca söz konusu ahlâki

ödevin geçerliliği, sonuçlarından bağımsızdır. Buna karşılık adil kurumlarda görev

alarak adaletin gerçekleşmesi için üzerine düşeni gerçekleştirme ile şu an mevcut

olmayan adil kurumları inşa etme, ahlâki ödev kabul edilemez. Bu iki ödev belki

ahlâki anlamda iyi birer davranıştır fakat bu, ahlâki ödevler arasında yer aldıkları

anlamına gelmez. Zira başkalarının iyiliğini düşünme ve bunun için çaba gösterme

gibi bir ahlâki ödevimizin olduğu söylenemez. Dolayısıyla bedeli ne olursa olsun

adaleti gerçekleştirmek gibi bir çaba içerisine girmemiz beklenemez bizden. Keza

adaletin gerçekleşmesine hizmet etmek amacıyla kamu hizmeti gören bir takım

kurumlarda görev alma da, iyi bir vatandaş olmanın ve iyi bir hayat sürmenin

koşullarından biriymiş gibi gözükebilir. Dolayısıyla bunun ahlâki ödevlerimiz

arasında yer aldığı söylenebilir. Fakat kişiler, kamu hizmeti gören kurumlarda yer

almaksızın, özgecil başka bir takım faaliyetlerde bulunmayı tercih edebilir. Örneğin

kendisini toplumdan soyutlayıp bilimsel çalışmalara veya dini bir yaşama

adayabilir127. Sonuç olarak bu tür davranışlar, kişiler açısından mutlak değere sahip

ahlâki ödevlerle aynı nitelikte değildir; kişilerin kendi özel alanlarında

gerçekleştirdikleri tercihlerin konusunu oluştururlar.

Uygulamaları bizim hakkımızda sonuç doğuran adil kurumları destekleme,

örneğin siyasal katılım gibi pozitif bir ödev değildir; adaletsizlik yapmama veya adil

kurumların çalışmasını engellememe şeklinde ortaya çıkar, yani negatif bir ödevdir.

Adil kurumları destekleme ve geliştirme ödevi itaat durumunu esas alır. İtaatsizlik,

127 Greenawalt, “The Natural Duty to Obey The Law”, pp. 13-14.
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iyi veya kötü, nasıl bir sonuç doğurursa doğursun adil kurumları destekleme ve

geliştirme ödevi açısından hiçbir öneme sahip değildir128.

Fakat tam da bu noktada şöyle bir sorun ortaya çıkmaktadır. Genel esasları

itibariyle adil olan bir hukuk düzeninde bazı adil olmayan kurallar da bulunabilir. Bu

durumda doğal adalet ödevinin genel bir itaat ödevi oluşturup oluşturmadığı belli

değildir. Bazı durumlarda adil olmayan bir kurala uymama hem diğer bireyleri

adaletsizlik yapmaktan caydırma, hem de genel anlamda adaletin gelişmesine hizmet

etme anlamına gelebilir. Kişi, sadece adil kurumları desteklemeyi ve geliştirmeyi

amaçlasa da itaatsizlik, bazen itaate tercih edilebilir. Bu durumda adil kurumları

destekleme ve geliştirme ödevinin genel bir itaat ödevi olup olmadığı, sonuçlarına

bakılarak belirlenmelidir. Eğer adil kurumları destekleme ve geliştirme ödevinin

bazen itaatsizliği de gerektirebileceğini kabul edersek, itaat ödevinin genel olmadığı

sonucuna varırız. Buna karşılık eğer itaatsizliğin adil bir hukuk düzeninin genel

yapısına zarar vereceğini ileri sürersek, itaat ödevinin genel olduğu, fakat bazen adil

kurumların biraz daha güçlendirilmesi adına ihlâl edilebileceği sonucuna varırız129.

Burada cevabı verilmesi gereken bir soru vardır: Hukuka itaat yükümlülüğü,

itaatsizliğin adil kurumlar üzerindeki muhtemel etkilerine bağlı mıdır yoksa kişi adil

kurumların kurallarının gerektirdiği her durumda hukuka itaat etmekle yükümlü

müdür? Çoğunluk kuralına uygun şekilde kabul edilen normlara uymayı her

reddediş, kuralın etkisini ortadan kaldırmaz. Rawls, adil kurumları destekleme ve

geliştirme ödevinin ihlâlinin, adil kurumların çalışmasını engelleyeceğini

düşünmektedir. Aynı zamanda bu ödevin, genel bir hukuka itaat ödevi olduğunu

kabul etmektedir. Fakat adil kurumlar üzerinde tahmin edilebilir olumsuz etkileri

olmayan itaatsizlik durumlarının da varolabileceği ihtimali üzerinde durmaz. Bu da

Rawls’un, hukuka itaat ödevini, somut durumun özelliklerini dikkate alan olgusal bir

incelemeye tabi tutmaksızın kabul ettiğini göstermektedir130.

128 Greenawalt, “The Natural Duty to Obey The Law”, p. 14.
129 Greenawalt, “The Natural Duty to Obey The Law”, pp. 14-15.
130 Greenawalt, “The Natural Duty to Obey The Law”, p. 17.
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Rawls’a yönelik bu eleştiri, doğal adalet ödevinin adil olmayan düzenler için

de geçerlilik taşıdığını söylemektedir. Dolayısıyla Rawls’un doğal adalet ödevi

yaklaşımı, itaat davranışları ile itaatsizlik davranışlarının sonuçlarını dikkate almadan

hukuka itaat yükümlülüğünü kabul etmektedir. Hâlbuki hukuka itaat yükümlülüğünü

açıklamayı amaçlayan bir kuram, itaatin veya itaatsizliğin sonuçlarını da göz önünde

bulundurmalı, adil ve adil olmayan düzenleri ayrı ayrı değerlendirmelidir131.

Rawls’un yaklaşımının adil düzenler ile adil olmayan düzenler arasındaki

farkı yeterince vurgulamadığına dikkat çeken bir başka eleştiri daha vardır. Rawls’un

yaklaşımını daha iyi değerlendirebilmek için bu eleştiriyi de ele almak gerekir.

Hatırlanacağı üzere yukarıda ele alınan ilk iki eleştiriye göre Rawls’un

yaklaşımı, hukuka itaat yükümlülüğünü temellendirme amacı taşıyan herhangi bir

kuramın çözmek zorunda olduğu özgüleme sorunu açısından başarısızdır. Adil

kurumları destekleme ve geliştirme ödevi, belirli bir devletin kurallarıyla niçin

sadece kendi vatandaşlarının bağlı olduğunu açıklamada yetersiz kalır. Zira bu tür bir

ödev eğer doğal bir ödevse bireyleri belirli bir devletin vatandaşı olarak değil de salt

ahlâk sahibi bireyler olarak kabul etmek gerekir. Kişilerin, vatandaşı oldukları

devletin adil kurumlarını destekleme ve geliştirme ödevi çoğu zaman bir takım

tesadüfi koşullar sonucunda ortaya çıkar. Örneğin, başka bir devletin kurallarına

değil de kendi devletinin kurallarına muhatap olduğundan kişinin itaat ödevi,

genellikle kendi devletinin kurallarına uymayı gerektirir. Keza yine kişi, gündelik

yaşamında hemen hemen her zaman kendi toplumunun kurumlarıyla karşılaşır.

Dolayısıyla kendi toplumundaki kurumların düzenlemelerine uyma yükümlülüğü,

diğer toplumların kurumlarınınkine göre daha fazladır. Fakat bütün bu durumlarda

ortaya çıkan itaat yükümlülüğü, vatandaşlığa bağlı ödevleri izah etmeye yetmez. Zira

131 Dikkat edilecek olursa bu eleştiri Rawls’u, itaat veya itaatsizlik ediminin sonuçlarını dikkate
almaksızın hukuka itaat yükümlülüğünü temellendirmeye çalışmakla suçlamaktadır. Halbuki kişilerin
hukuka itaat yükümlülüğü olup olmadığı ancak itaat veya itaatsizliğin muhtemel sonuçları dikkate
alınarak karar verilecek bir konudur.



209

doğal adalet ödevi geneldir ve bireyin kendi toplumu dışındaki toplumların

kurumlarına da uymasını gerektirir132.

Fakat bu eleştiriler çok da haklı değildir. Rawls’un genel adalet kuramı

aslında belirli bir toplumu temel alır. Sadece adalet ilkeleri değil, bu ilkelerin

belirlenmesi için başvurulan yöntem de belirli bir topluma özgüdür. Doğal adalet

ödevi, tıpkı başlangıç durumunda kabul edilen diğer genel adalet ilkeleri gibi belirli

bir topluma özgüdür; kişinin kendi toplumunun adil kurumları için geçer lidir.

Rawls’un adil kurumları destekleme ve geliştirme ödevini, bu kurumların

uygulamalarının kişiler hakkında sonuç doğurmasına dayandırmasının sebebi de

aslında budur. Dolayısıyla bu eleştiri, Rawls’un genel adalet kuramı hakkında tercih

edeceğimiz tutuma göre cevaplanabilir veya kabul edilebilir133.

Bununla birlikte Rawls’a başka bir eleştiri daha yöneltilebilir. Rawls, hukuka

itaat yükümlülüğünü sadece adil veya adile yakın düzenler için kabul etmektedir134.

Peki, adil olmayan düzenler için durum nedir?135

132 Hurton, op. cit., pp. 104-105. Benzeri bir başka eleştiri için bkz. Dworkin, op. cit., p. 193.
133 Hurton, op. cit., p. 105.
134 Rawls, adil bir anayasaya uygun çıkarılan adil yasalara niçin itaat edilmesi gerektiğini açıklamanın
zor olmadığını, doğal adalet ödevi ile hakkaniyet ilkesinin bu açıklamayı başarılı bir şekilde
yapabileceğini belirtmektedir. Genel olarak kişilerin hukuka itaat etmesini gerektire n doğal adalet
ödeviyken, belirli resmi görevlerde bulunan veya özel bir takım menfaatler elde eden kişilerse
hakkaniyet ilkesi gereğince itaat yükümlülüğüne sahiptir. Buna karşılık genel anlamıyla adil olan bir
anayasal sistem içerisindeki adil olmayan yasalara itaatin gerekip gerekmediği o kadar da kolay
cevaplandırılamaz. Bazı görüşler bu tür yasalara hiçbir şekilde itaat yükümlülüğünün olmadığını
savunsa da Rawls’a göre bir yasanın adaletsiz oluşu, tek başına itaat yükümlülüğünü ortadan
kaldırmya yetmez. Adaletsiz de olsa eğer bir yasa, eğer mevcut anayasada belirtilen yasama usullerine
uygun bir şekilde çıkarılmışsa artık şeklen geçerli ve yürürlüktedir. Dolayısıyla bu yasaya yine de itaat
edilmesi gerekir. Diğer bir deyişle temel yapısı itibariyle adil olan bir anayasal düzende belirli bir
dereceye kadar adaletsiz yasalar da bağlayıcıdır, Rawls, A Theory of Justice, pp. 350-351. Bu
görüşlerinden hareketle Rawls’un, ideal olmasa da ideale yakın adil düzenlerde de doğal adalet
ödevinin geçerli olduğunu kabul ettiği sonucuna varılabilir, Greenawalt, “The Natural Duty to Obey
The Law”, p. 12. Temel yapısı itibariyle adil kabul edilebilecek, yani hukuki işlemlerin anayasal
usullere uygun surette yapıldığı bir düzende, adaletsiz yasaların hangi dereceye kadar itaat
yükümlülüğü doğuracağının tespit edilmesi gerekir. Burada vatandaşların önünde farklı ihtimaller
vardır. Örneğin ideal anlamda adil olmayan A ve B düzenleri dikkate alındığında B’dekilere göre
A’daki kurumların daha tercih edilebilir nitelikte olduğu söylenebilirse doğal adalet ödevi, A’daki
kurumların desteklenmesi ve geliştirilmesini gerektirir. Yani bu durumda A’nın kurumları ehven-i
şerdir. Rawls’un kendi adalet kuramı çerçevesinde kabul ettiği genel adalet ilkeleri herkesin faydasına
olduğundan, bu ilkelerden çıkan ve hukuka itaat yükümlülüğünün temelinde yer alan doğal adalet
ödevinin karşılıklılığı varsaymadığı söyenebilir. Doğal adalet ödevi, muhataplarının karşılıklı
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Hukuka itaat yükümlülüğünü açıklamayı amaçlayan bir kuram gerçekçilik

iddiası taşıyorsa ideal olmayan, hatta ideale yakın bile olmayan koşullar için de

öneriler getirmelidir. Sivil itaatsizlik kavramı belki bu tür durumlar için kullanılabilir

ama bu kez de başka ahlâki ve siyasal sorunlar gündeme gelebilir. Dolayısıyla adil

olmayan düzenlerde hukuka itaat yükümlülüğünün geçerli olup olmadığı sorusu

başka bir yolla da cevaplandırılabilmelidir. Örneğin bazı durumlarda ideal düzenler

bir yana ideale yakın bile olmayan düzenlerde de itaat yükümlülüğü doğabilir.

Hâlbuki Rawls’un bu ihtimale yönelik bir cevabı yok gibidir. Üstelik şu an

yeryüzünde Rawls’un adalet ilkelerine uygun neredeyse hiçbir gerçek devletin

bulunmaması, bu itirazı daha da güçlendirmektedir. Kuşkusuz bir siyaset kuramı,

açıklamaya çalıştığı sorunu yalın ifadelerle ele almak ve mümkün mertebe soyut

ilkelere başvurmak zorundadır. Zira hiçbir kuram, siyasal hayatın karmaşık doğasını

tam anlamıyla açıklayamaz. Fakat bu yalınlık ve soyutluk bazı tehlikeleri de

beraberinde getirir. Siyasal hayatın rastlantılarından soyutlama yapmak suretiyle

temel bir takım özelliklere ulaşma kaygısı, kolaylıkla felsefi idealizme dönüşebilir ve

tecrübe ettiğimiz dünya ile ilişkimizi çarpıtabilir. Üzerinde düşünüp nas ıl

davranmamız gerektiğine karar verdiğimiz koşullar, bir kuramcının soyutlamaları

değil de içinde yaşadığımız bu dünyadır. Dolayısıyla hukuka itaat yükümlülüğünü

izah etmeyi amaçlayan bir kuram da bireylerin gerçekten üyesi oldukları toplumla

aralarındaki ilişkiyi temel kalkış noktası almalıdır136.

Buraya kadar ayrıntılı bir şekilde incelenen bu eleştirilere Rawls adına cevap

vermek mümkün müdür sorusu sorulabilir doğal olarak. Aşağıda Rawls adına

geliştirilebilecek muhtemel bir karşı itiraz üzerinde durulacaktır.

ilişkisine bağlı olmaksızın geçerlidir. Buna karşın doğal adalet ödevinin uns urlarından adil kurumları
destekleme ve geliştirme ödevi, eğer ilgili kurumların uygulamalarında ortaya çıkan adaletsizlikler
kişiler açısından dezavantaj oluşturuyorsa zayıflar. Temel yapısı itibariyle adil olan bir düzende de
doğal adalet ödevinin geçerliliği, mevcut adaletsizliklerin bu ödeve muhatap kişiler açısından fayda
veya zarar doğurup doğurmamasına bağlıdır, Greenawalt, “The Natural Duty to Obey The Law”, p.
13.
135 Hurton, op. cit., p. 106.
136 Ibid., p. 107. Bu eleştiri, hukuka itaat yükümlülüğünü bireylerin üyesi oldukları topluluklarla
ilişkisinden kaynaklanan bir takım rol ve statülere dayandıran kurama aittir ve bu kuram aşağıda daha
ayrıntılı incelenecektir.
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(5) Doğal Adalet Ödevi Düşüncesinin Yeniden Ele Alınması

Öncelikle, Rawls’un yaklaşımının daha iyi anlaşılabilmesi için doğal adalet

ödevinin ideal anlamda adil veya ideale en yakın düzenler açısından geçerli kabul

edilmesi gerektiği ileri sürülebilir. Bu tür düzenler açısından doğal adalet ödevi

yaklaşımının ne tür sonuçlar doğurduğu bir kez ortaya konabilirse ideal olmayan

düzenler açısından nasıl bir yaklaşım sergilenmesi gerektiği de tespit edilebilir.

Rawls’a yönelik eleştiriler bu durumu görmezden gelmektedir137.

Rawls’un doğal adalet ödevine dayalı yaklaşımına yönelik eleştiriler başka

şekilde de cevaplandırılabilir.

Burada iki ihtimal üzerinde ayrı ayrı durmak gerekir. Birinci ihtimal, belirli

bir devletin vatandaşının, adil olması koşuluyla diğer bir devletin kanunlarına da itaat

etmek zorunda olup olmadığıdır. Bu ihtimalde ilgili vatandaşın, diğer devletin

kanunlarına da itaat yükümlülüğü olduğu tartışmadan uzaktır. Örneğin A devletinin

bir vatandaşı B devletinin sınırları içerisindeyken bu devletin trafik kurallarına

uymak zorundadır. Keza kendisine bu devletin resmi görevlilerince sorulan güvenlik

sorularına cevap vermekle de yükümlüdür. Bu ihtimal açısından doğal adalet

ödevinin, aslında rıza veya hakkaniyet ilkesine göre bir üstünlüğü yoktur. Zira diğer

iki ilke de örnekteki kişinin yükümlülüğünü açıklayabilir. Yabancı bir ülkeye giden

kişi, bu ülkeye girmekle aslında o ülkenin tabi olduğu kuralların kendisi açısından da

bağlayıcılık niteliği taşımasına razı olmuş veya bu ülkede sunulan hizmetlerden

faydalanmayı kabul etmiştir. Dolayısıyla söz konusu kişi, sınırları içerisinde

bulunduğu devletin koyduğu kurallara uymakla yükümlüdür138.

Doğal adalet ödevi yaklaşımının uygulanabileceği bir ihtimal daha vardır.

Hukuka itaat yükümlülüğünü açıklamayı amaçlayan diğer kuramlara göre Rawls’un

137 Waldron, op. cit., p. 272.
138 Ibid., pp. 275-276.
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yaklaşımının üstünlüğü asıl bu ihtimalde ortaya çıkar. Burada A devletinin bir

vatandaşının, kendi devletinin toprakları içerisindeyken B devletinin kurallarını ihlâl

edecek bir davranış sergilemesi söz konusudur139.

Gerçek bir örnekle bu ihtimal daha iyi anlaşılabilir. 1985 tarihinde

Greenpeace’e ait Rainbow Warrior isimli bir gemiye gizli ajanları aracılığıyla

bombalı saldırı düzenlemekten ötürü Fransız resmi devlet görevlileri yargılanmıştır.

Fransa’nın Pasifik Okyanusu’ndaki nükleer silah testini protesto etmek amacıyla

kullanılacak olan bu gemi, Yeni Zelanda’nın Auckland limanında demirliyken

Fransız ordusunun gizli ajanları tarafından bombalanır. Fakat kısa bir süre sonra

Yeni Zelanda polisi tarafından yakalanıp mahkemeye çıkarılan Fransız ajanları,

adam öldürmekle suçlanır. Zira bombalama eylemi sırasında gemide bulunan

kişilerden biri ölmüştür. Yargılama süreci devam ederken Fransız devleti, olayla

ilgili soruşturmayı sağlıklı yürütebilmesi için Yeni Zelanda devletine hiçbir şekilde

yardım etmez, hatta yargılanan ajanlarını yalancı tanıklık yapmaları konusunda

zorlar. Ayrıca ajanların mahkûmiyetine karar verildikten sonra da İngiliz ve

Amerikan devletini, Yeni Zelanda’ya ambargo uygulamaları konusunda ikna eder.

Dolayısıyla bu olayda Fransız devlet görevlileri, Fransa’da bulunmalarına karşın

birden fazla yolla Yeni Zelanda ceza sisteminin gereği gibi işlemesini engellemiştir.

Doğal adalet ödevi açısından burada önem taşıyan bombalama eylemi değil,

Fransız devlet görevlilerinin Yeni Zelanda görevlilerine davanın başarıyla

sonuçlanmasında yardım etmemeleridir. Zira bombalama eyleminin yanlış olduğunu

söylemek için doğal adalet ödevine başvurmaya dahi gerek yoktur. Herhangi bir

hukuk kuralına uyup uymama sorunundan bağımsız olarak herkesin bu tür bir

eylemden kaçınma ödevi zaten vardır. Fakat Fransız devlet görevlilerinin Yeni

Zelandalı devlet görevlilerine yardım etme zorunluluğu ancak doğal adalet ödeviyle

açıklanabilir. Zira herkesin, nerede olursa olsun adil bir ceza sisteminin gereği gibi

çalışmasını destekleme ödevi bulunur. Kişilerin bu ceza sistemi ile aralarında özel bir

ilişkinin olup olmaması önemli değildir. Hiçbir iradeci kuram bu durumda kişilerin

139 Ibid., p. 276.
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sahip olduğu ödevi izah edemez. Zira Fransız devlet görevlileri ile Yeni Zelanda

devleti arasında olaydan önce hiçbir iradi ilişki kurulmuş değildir. Fransız devlet

görevlileri, Yeni Zelanda devletinin kurallarına uymayı kabul ettiklerine dair

herhangi bir irade açıklamasında bulunmamışlardır140.

Fakat burada rıza ve fair play kuramları adına iki itiraz ileri sürülebilir.

Öncelikle Fransız devlet görevlilerinin Yeni Zelanda kanunlarına uyma yükümlülüğü

olduğu, rıza ve fair play kuramını destekleyenlerin de kabul edebileceği bir görüştür.

Rıza ve fair play kuramcılarının, Fransız devlet görevlilerinin buradaki ahlâki

ödevini açıklamada başarısız olmaları, mutlaka doğal adalet ödevini inkâr etmelerini

gerektirmez. Başka bir deyişle burada doğal adalet ödevinin geçerli olabileceğinin

kabulü, rıza ve fair play kuramlarının temelini sarsmaz. Zira bu iki kuramın,

uygulandığı alanlarda tek başına geçerli olduğunu kabul etmek gibi bir zorunluluktan

bahsedilemez. Dolayısıyla rıza ve fair play kuramları adına doğal adalet ödevi

yaklaşımına yöneltilecebilecek ilk itiraz, hukuka itaat yükümlülüğünü açıklamada

doğal ahlâki ödevin geçerli olduğu, fakat tek başına yetersiz kaldığı, yani rıza ve fair

play kuramlarıyla birlikte uygulanması gerektiği şeklinde ifade edilebilir. Rawls’un

doğal adalet ödevine dayalı yaklaşımına rıza ve fair play kuramları adına

yöneltilebilecek diğer bir itirazsa şöyle izah edilebilir: Hukuka itaat yükümlülüğünün

doğal adalet ödeviyle izah edilebileceği varsayıldığında doğal adalet ödevinin aynı

zamanda kişilerin hem yabancı devletler ile aralarındaki ilişkilere, hem de kendi

devletleriyle aralarındaki ilişkilere uygulanabileceğini kabul etmek için bir engel

yoktur. Kişilerin kendi devletleri ile ilişkilerinde hem doğal adalet ödevi, hem de

iradeci kuramlar birlikte uygulanabilir141.

İradeci kuramlar adına ileri sürülen bu itirazlar karşısında doğal adalet ödevi

yaklaşımının başarılı olabilmesi, kişilerin kendi devletleri ile aralarındaki ilişkilerinin

140 Örnek ve ilgili açıklama için bkz. ibid., pp. 276-277.
141 Ibid., pp. 277-278.
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yabancı devletler ile aralarındaki ilişkilerden nerede farklılaştığını izah edebilmesine

bağlıdır142.

Doğal adalet ödevi yaklaşımı adına, kişilerin kendi devletlerinin kurumlarına

karşı sahip olduğu ödevler ile yabancı devletlerin kurumlarına karşı sahip olduğu

ödevler arasındaki farkı açıklayabilecek üç aşamalı bir model önerilmiştir. Buna göre

ilk aşamada belirli bir adalet ilkesi, ikinci aşamada bu ilkenin hayata geçirilmesi

görevini üstlenen kurum karşısında kişinin konumu ve nihayet üçüncü aşamadaysa

bu kurumun hangi niteliklere sahip olması gerektiği izah edilir143.

İlk aşamada bir dağıtım ilkesi tespit edilir ve ilkenin uygulama alanı

sınırlandırılır. Şekli açıdan bakıldığında kişi, ifade ediliş tarzından anlaşıldığı

kadarıyla X ilkesinin kapsamına giren kişilerin tamamından oluşan, yani davranışları,

talepleri ve menfaatleri X ilkesine göre düzenlenecek kümenin üyelerinden biridir.

İçerik açısından bakıldığındaysa X ilkesinin amaçları arasında kişinin davranışları,

talepleri ve menfaatlerinin düzenlenmesi de yer alıyor veya ilke bu davranış, talep ve

menfaatler dikkate alınarak gerekçelendiriliyorsa kişiye uygulanabileceği

söylenebilir144.

Dolayısıyla kişi ile vatandaşı olduğu devleti arasındaki özel ilişki, kişinin,

kendi devletinin kurumlarının hayata geçirdiği ilkelerin sınırlı uygulama alanı

içerisinde yer almasıyla açıklanabilir. Doğal adalet ödevi yaklaşımının amacını

gerçekleştirebilmesi bu ilkelerin hem adil olmasına, hem de sadece belirli bir alanda

uygulanabilmesine bağlıdır145. Nitekim Rawls’un kendisi de genel adalet kuramının

ancak belirli bir toplum için geçerli, kapalı bir sistem olduğuna işaret etmiştir146.

142 Ibid., p. 278.
143 Ibid., pp. 278-279.
144 Ibid., pp. 279-280.
145 Ibid., p. 280.
146 Ibid., p. 280; Rawls, A Theory of Justice, p. 8.
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Doğal adalet ödevinin izahına yönelik oluşturulan modelin ikinci aşamasında,

birinci aşamada tespit edilen adalet ilkesinin nasıl hayata geçirileceği sorunu

üzerinde durulur. Ancak sınırlı bir alanda uygulanabilen X ilkesinin hayata

geçirilebilmesi için Y kurumu ne tür önlemler almalıdır? Diğer bir deyişle Y kurumu,

ilkenin uygulama alanı içerisinde yer alan kişilerden ne talep edebilir? Y kurumunun,

X ilkesinin uygulama alanı içerisindeki kişilerden neyi talep edebileceği, i lkenin

bizatihi kendisinin talep ettiğiyle aynıdır. Varsayalım ki X ilkesi, A ile B kişileri

arasında belirli kaynakların nasıl dağıtılacağını düzenlesin. İlkeye göre kaynaklar her

ikisine de eşit dağıtılacaktır. Bu durumda X ilkesi gereği A, hakkından fazlasını

almamalıdır. Dolayısıyla X ilkesinin A açısından anlamı ilkenin gereğini yerine

getirmekken Y kurumu açısından, A’nın ilkenin gereğini yerine getirmesini

sağlayacak düzenlemeler yapmaktır147.

Y kurumunun taraflara yönelik ikinci talebi A ve B’nin, bu konuda Y

kurumunun yetkili olduğunu kabul etmeleridir. Dikkat edilirse burada X’in yanısıra,

A ve B’nin X’in uygulanmasında Y’nin yetkili olduğunu kabul etmeleri gerektiğini

söyleyen bir başka ilke daha vardır. X2 ismini verebileceğimiz bu ilke de tıpkı X gibi

sınırlı bir uygulama alanına sahiptir. Zira Y’nin amacı X’in gerçekleşmesini sağlamak

olduğundan A ile B, ancak X2’yi kabul ederek Y ile ilişkiye girebilmektedir. Kişi ile

kurum arasında özel bir ilişkinin kurulması, kurumun, ilgili kişinin her talebini değil

de ancak bazı taleplerini adil bir şekilde karşılamayı amaçlamasına bağlıdır.

Dolayısıyla örneğin T devletinde yaşayan bir kişi ile kendi devletinin mali ve iktisadi

kurumları arasında özel bir ilişkinin kurulması, bu kurumların, ilgili kişinin diğer

talepleri arasından sadece gelir yardımına yönelik talebini adil bir şekilde

karşılamayı amaçlamasıyla mümkün olur148.

Y kurumunun A ve B’ye yönelik üçüncü talebiyse X’in gerçekleşmesi için

Y’nin aldığı önlemlere karşı çıkmamalarıdır. Y kurumunun X ilkesini hayata

geçirebilmesi için üçüncü bir ilkeye daha ihtiyaç vardır: X’in Y tarafından hayata

147 Waldron, op. cit., p. 282.
148 Ibid., pp. 282-283.
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geçirilmesi engellenmemelidir. X1 ve X2’den farklı olarak X3 ilkesinin uygulama

alanı sınırlı değildir. Y’nin X’i hayata geçirmesi herhangi bir kimse tarafından

engellenebilir. Başka bir deyişle X3’e tabi kişiler ile Y arasında özel bir ilişkinin

kurulması gerekmemektedir149.

Üç aşamalı bu açıklama şemasının ilk iki aşaması aracılığıyla Rawls’un doğal

adalet ödevini, adil kurumların uygulamalarının kişiler hakkında sonuç doğurmasına

bağlaması daha anlaşılır bir hâle gelmekte, böylece Rawls’a yönelik ilk eleştiri de

cevaplanmış olmaktadır150. Fakat doğal adalet ödevi yaklaşımının cevaplaması

gereken ikinci bir eleştiri daha vardır; o da özgüleme sorununun nasıl çözüleceğidir.

Yukarıdaki üç aşamalı açıklama şemasının üçüncü aşamasında da işte bu sorunun

çözülmesi amaçlanır151.

Üç aşamalı açıklama şemasının üçüncü ve son aşaması, hangi kurumların

adaleti uygulamaya elverişli olduğunun tespitine yöneliktir. Bir kurumun adalet

ilkelerini hayata geçirmeye elverişliliği, öncelikle bir yeterlilik sorundur. Yani ilgili

kurum söz konusu amacını gerçekleştirebilecek güçte ve yeterlilikte olmalıdır.

Yeterlilik, bu anlamda kişilerin ilgili kurumun adalet ilkelerini hayata geçirmek

amacıyla gerçekleştireceği faaliyetleri kabule hazır olmaları anlamına gelir. Kişi,

kurumun hayata geçirdiği adalet ilkelerine yeterli sayıda başka kişilerin de

uyacağından emin olmalıdır152.

Bir kurumun adalet ilkelerini uygulamaya elverişli olması için gerekli diğer

koşulsa meşruiyettir. Adalet ilkelerini hayata geçirecek yeterliliğe sahip adil bir

kurumun aynı zamanda meşru da olması gerekir. Bunun anlamı kişinin, adaleti

gerçekleştirmekle görevli olduğu iddiası taşıyan birden fazla kurum arasından sadece

birini tercih etmesini sağlayan haklı sebeplerin bulunmasıdır. Daha yakından

149 Ibid., p. 283.
150 Ibid., p. 284.
151 Ibid., p. 285.
152 Yeterlilik koşulu için bkz. ibid., pp. 285-286.
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bakıldığında meşruiyet koşulunun üç unsurdan oluştuğu görülür: Kişi, öncelikle

adaleti yerine getirmekle görevli bir kurumun varolması gerektiğini kabul etmelidir.

Ayrıca bu görevi tek bir kurumun yerine getirmesi gerektiğine de inanmalıdır.

Nihayet diğerleriyle karşılaştırıldığında bu kurum, adaleti gerçekleştirmeye daha

elverişli olmalıdır. Kişinin, ilgili kurumun adaleti gerçekleştirmeye daha elverişli

olduğunu kabul etmesi için haklı bir takım sebeplerinin bulunması gerekir. Diğer bir

deyişle kişi, ilgili kurumun uygulamalarına uymakla yükümlü olduğunu düşünmeli

ve sonuç itibariyle diğer kurumların değil de bu kurumun uygulamalarına uymayı

tercih etmelidir153.

Aslında bu, adaleti gerçekleştirmesi için bir kuruma kişinin kendisinin yetki

verdiği anlamına gelir. Kişilere böyle bir yetki vermekse doğal adalet ödevine dayalı

yaklaşımı, rıza kuramına yaklaştırır. Fakat doğal adalet ödevi, rıza ilkesinden iki

noktada ayrılır: Öncelikle burada rıza, bir kuruma meşruiyet sağlayan haklı

sebeplerden biridir sadece. Adaleti gerçekleştirmekle görevli bir kurumun tek başına

varlığı, kişilerin bu yöndeki rızalarından bağımsız olarak meşruiyeti için yeterlidir.

İkinci olarak bir kurumun meşruiyeti sadece buna rıza gösterenler açısından değil,

uygulama alanı içerisinde yer alan herkes açısından itaat yükümlülüğü doğurur154.

Buna karşılık doğal adalet ödevi, bir kurumun adaleti gerçekleştirmeye yönelik

uygulamalara sahip oluşundan kaynaklanan saygı görme ve itaat edilme hakkını,

muhataplarının rızai davranışlarından bağımsız temellendirebildiği için daha

açıklayıcıdır. Rıza, burada ancak fiilen hangi kurumların adaleti gerçekleştireceğini

ve dolayısıyla saygı ve itaati gerektirdiğini tespit etmede yardımcı olabilir, fakat

bunun ahlâki temelini açıklamada yetersiz kalır155.

Sonuç olarak adil kurumları destekleme ve geliştirme ödevinin, aynı zamanda

demokratik kurumları destekleme ve geliştirmeyi gerektiren doğal bir ahlâki ödev de

sayılması gerektiği, demokratik kurumlarınsa rıza ilkesinin hayata geçirilmesi

153 Meşruiyet koşulu için bkz. ibid., pp. 287-290.
154 Ibid., p. 290.
155 Ibid., p. 291.
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anlamına geldiğini, buna karşılık bu tür kurumları destekleme ve geliştirme ödevinin

ahlâki temelini rıza ilkesinin değil de adaletin oluşturduğu belirtilmelidir 156.

Rawls’a yönelik eleştirilerin cevaplanmasını amaçlayan bu tür bir açıklama

modelinin de bazı bakımlardan sorunlu olduğu söylenmelidir.

Eleştirilere karşı Rawls’un doğal adalet ödevine dayalı yaklaşımını yeniden

yorumlamayı amaçlayan bu girişim aslında Rawls’tan çok Kant’a yakındır. Rawls’u

yeniden yorumlamayı amaçlayan bu girişimin sorunu da zaten Kant’ın hukuka itaat

yükümlülüğüne dair kabul ettiği varsayımlara dayanmasıdır. Dolayısıyla doğal adalet

ödevini daha iyi değerlendirebilmek için Kant’ın bu konudaki görüşlerine de kısaca

bakmak gerekir.

Hukuka itaat yükümlülüğünü adil kurumları destekleme ve geliştirme

ödevinden türeten görüşlerin temel kaynağı kuşkusuz Kant’tır. Hukuka itaat

yükümlülüğünü izah etmek için adalet ödevine başvuran en önemli modern

düşünürlerden biri olan Kant, geleneksel toplum sözleşmesi yaklaşımından

faydalanır. Diğer toplum sözleşmecileri gibi Kant’ın görüşlerinin temelinde de

başkalarının hakkına saygı düşüncesi vardır. Fakat adalete biçtiği rol Kant’ın hukuka

itaat yükümlülüğü yaklaşımını diğer toplum sözleşmecilerinden ayırmakta, iradeci

olmayan kuramlar arasında yer almasına yol açmaktadır.

Diğer klasik toplum sözleşmesi kuramcıları gibi Kant da devleti ve

dolayısıyla hukuku, bireylerin, kendi aralarındaki çatışmalardan kurtulup başta

mülkiyet olmak üzere temel hak ve özgürlüklerini korumak amacıyla kabul etmek

zorunda kaldıkları bir olgu şeklinde düşünür. Devletin ve hukukun zorunluluğu,

bireylerin bu konuda herhangi bir tercih hakkının bulunmadığı anlamına gelir. Diğer

bir deyişle bireyler devlet ve hukuku tercih etmeme lüksüne sahip değildir157.

156 Ibid.
157 Ibid., p. 280.
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Nitekim Kant, hukuk felsefesine ayırdığı ve son dönem eserleri arasında yer

alan Die Metaphysik der Sitten’de [Ahlâk Metafiziği] (1797) özel hukuktan kamu

hukukuna geçişi anlattığı bölümde bu zorunluluktan bahseder. Kant’a göre insan,

diğer insanlarla birarada yaşamaktan vazgeçemez. Dolayısıyla özel hukuk

kurallarının geçerli olduğu doğal hâlden çıkıp dağıtıcı adaletin, yani kamu hukuku

kurallarının geçerli olduğu bir hâle geçmek zorundadır. Zira insanın ihtiyaçlarını

karşılayabileceği kaynakların sınırlı olmasından ötürü doğal hâlde bu kaynakların

kimler tarafından ve nasıl kullanılacağının tespiti, kaçınılmaz olarak çatışmaların

doğmasına yol açar. Hiç kimse, zarar vermeyeceğini garanti etmediği sürece

karşısındakine kötü muamelede bulunmaktan kaçınmaya zorlanamaz. Keza yine hiç

kimse karşısındakinin sağlıklı olmayan kişiliğinin doğuracağı sonuçları tecrübe

edinceye kadar beklemek zorunda bırakılamaz158. Hatta insanların doğuştan iyi

olduklarını, adalete uygun davrandıklarını kabul etsek bile devletin ve dolayısıyla

hukukun tam anlamıyla yerleşmesinden önce de başkalarının şiddetine maruz

kalınamayacağını garanti edemeyiz. Zira doğal hâlde herkes, diğerinin ne

düşündüğünü önemsemeksizin kendi doğrusunu, kendi adalet anlayışını uygulamayı

arzular159. Dolayısıyla toplumsal kaynaklar dikkate alındığında Kant’ın benimsediği

temel ahlâk ilkesi, kişilerin birbirlerine, her birinin belirli bir şey üzerinde mülkiyet

iddiasında bulunabileceği şekilde davranmasını gerektirir. Eğer toplumsal

kaynakların nasıl bölüştürüleceği konusunda bir sistem kurulabilirse o zaman belirli

bir şey üzerinde hak iddia eden kişiye, hakkını ihlâl ettiğini düşündüğü kişilerle

arasında ortaya çıkan çatışmayı gidermek için zor kullanma yetkisi tanınabilir160.

Kant’a göre en çok çatışmaya girdiğim kişiler, en yakınımda bulunanlardır.

Yukarıda da belirtildiği gibi en yakınımdakilerle aramda bu tür çatışmaların

çıkmasını ve bir anda hepsinin çözülmesini bekleyemeyeceğimden en kısa sürede bu

158 Immanuel Kant, The Metaphysics of Morals, Translated by Mary Gregor, Cambridge, Cambridge
University Press, 1991, § 42, pp. 121-122.
159 Ibid., § 44, p. 124.
160 Ibid., § 8, p. 77.
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kişilerle biraraya gelip bir topluluk kurmam ve aramızdaki çatışmaların çözümü için

adil siyasal ve hukuki kurumların kurulmasını sağlamaya çalışmam gerekir161.

Kant’ın bu düşüncelerinin, hukuka itaat yükümlülüğüyle ilgili sonuçları gayet

açıktır. Kişiler, vatandaşı oldukları devletin kurallarına uymakla yükümlüdür, zira

adil kurumları destekleme ve geliştirme şeklinde bir ahlâki ödevleri vardır. Her ne

kadar çok farklı anlamlarda kullanılsa da Kant açısından adalet, başkalarının

haklarına saygı duymaktır. Adalete dayalı ödevlerimizse başkalarına karşı yerine

getirmekle yükümlü olduğumuz ödevlerdir. Diğer bir deyişle adalet ödevi,

başkalarının hakkına saygı duymak ve bu hakların ihlâl edilmesine engel olmaktır.

Dolayısıyla kişilerin hakkını korumakla görevli bir kurum olan devlete ve hukuka

itaat etmek de adalet ödevinin bir gereğidir. Sonuç olarak Kant’a göre adalet aslında

kişilerin sahip olduğu haklarla ilgilidir. Bu anlamda adalet, kişilerin sahip olduğu bu

hakları korumakla görevli kurumlar inşa etmeyi gerektirir 162.

Kant’tan hareketle kişilerin adil kurumları destekleme ve geliştirme ödevi

olduğunu, aksi takdirde birbirleri açısından sürekli tehdit oluşturacaklarını ve

aralarındaki çatışmaların nihai anlamda çözülemeyeceğini varsayan ve hukuka itaat

yükümlülüğünü de bu varsayıma dayandıran görüşün hatası, tam ta bu noktadan

kaynaklanmaktadır163.

Öncelikle başkası için kimin tehdit oluşturduğu belli değildir. Yani buradaki

yakınlık ilişkisi nasıl tespit edilecektir? Bir başka deyişle nihai karar verme yetkisine

sahip adil kurum kimin taleplerini dikkate alacaktır? Eğer söz konusu tehdidin ortaya

çıkışı tesadüflere bağlıysa ne olacaktır? Keza bir devletin veya hukuk sisteminin

belirli bir coğrafi alan üzerindeki meşruiyet iddiası, adalet dağıtan kurumlardan

hangisine aittir? Yani önceki kurumlar ile şu anki kurumlardan hangisi temel

161 Waldron, op. cit., pp. 280-281.
162 Simmons, “The Duty to Obey and Our Natural Moral Duties”, pp. 150-151.
163 Simmons, “The Duty to Obey and Our Natural Moral Duties”, p. 173.
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alınacaktır? Daha da önemlisi eğer önceki adil kurumun yetkisi sonraki adil olmayan

kurum tarafından ele geçirilmişse hangisine karşı ödev borcu doğar?164

Bütün bu itirazlar bir kenara bırakılsa bile Rawls’un yaklaşımı yine de

savunulamaz. Zira Kantçı ilke şunu söyler: “Adil kurumları desteklememi gerektiren

hukuka itaat yükümlülüğünü reddettiğimde etrafımdakilere bir tehdit oluşturmuş,

adaletsiz davranmış olurum. Bu ise ahlâken yanlış bir davranış sayılır.”165 Bu ilke

öncelikle şu sebeple yanlıştır: En yakınımdakilere daha fazla tehdit oluşturduğum

doğru değildir. Zira en yakınımdakilerle aramdaki ilişki, bir dostluk ilişkisidir.

Dolayısıyla kendileri için en az tehdit oluşturacağım kişiler aslında en

yakınımdakilerdir166.

Ayrıca adil kurumları desteklemekten kaçınmam, başkası açısından her

zaman bir tehdit oluşturmaz. Karşımdaki kişi açısından bir tehdit unsuru oluşturup

oluşturmadığım nesnel ölçütlere göre belirlenmelidir. Karşımdakinin tehdit edildiğini

hissetmesi, gerçekten de benim kendisi açısından bir tehdit oluşturduğumu söylemek

için yeterli değildir167. Adil kurumları desteklemeyen, böylece hukukun otoritesini

reddeden bir kişi, destekleyen bir kişiyle aynı konumdadır; karşısındaki kişi

açısından tehdit oluşturabilir de oluşturmayabilir de168.

Bazı durumlardaysa farklı adalet anlayışları birarada bulunabilir. O zaman

hangi adalet anlayışına göre karar verileceği sorunu gündeme gelir. Bu ise tehdit

unsuruna dayalı açıklamayı daha da zayıflatır169.

Tam bu noktada adaletin bir takım kurumlar olmaksızın

gerçekleştirilemeyeceği itirazı yöneltilebilir. Fakat Kant’ın kendisi de bir takım

164 Simmons, “The Duty to Obey and Our Natural Moral Duties”, pp. 173-174.
165 Simmons, “The Duty to Obey and Our Natural Moral Duties”, p. 174.
166 Simmons, “The Duty to Obey and Our Natural Moral Duties”, pp. 174-175.
167 Simmons, “The Duty to Obey and Our Natural Moral Duties”, p. 175.
168 Simmons, “The Duty to Obey and Our Natural Moral Duties”, p. 176.
169 Simmons, “The Duty to Obey and Our Natural Moral Duties”, pp. 176-177.
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kurumların varlığını adaletin gerçekleşmesinin koşulu olarak görmez. Adalet,

kişilerin başkalarına karşı ileri sürebileceği özgürlük hakkından başka bir şey

değildir170.

Doğal adalet ödevi yaklaşımının bu Kantçı yorumu, ahlâki açıdan yanlış bir

davranış biçimi sayılan tehdit oluşturma düşüncesine dayanır. Bu düşünceye göre

adaleti gerçekleştirmekle görevli kurumların nihai karar alma yetkisini, yani siyasal

ve ahlâki otoritesini inkâr eden kişi, yakınında bulunanlar için bir tehdit unsuru

oluşturur ve bu sebeple ahlâken yanlış davranmış sayılır. Fakat doğal adalet ödevi

yaklaşımının bu Kantçı yorumu da kişilerin, niçin öncelikle vatandaşı oldukları

devletin kurallarına itaat etmeleri gerektiğini açıklamada başarısızdır171.

Doğal adalet ödevi yaklaşımının gerek Rawls’un kendi yorumladığı biçimi

gerekse Kantçı yorumu, hukuka itaat yükümlülüğünün temelini açıklamada yetersiz

kalmaktadır. Zira doğal adalet ödevi, öncelikle hukuka itaat yükümlülüğünün kabul

edilebilmesi için gerekli belirli bir devlete özgülenme koşulunu karşılayamaz. Diğer

bir deyişle hukuka itaat yükümlülüğünün kapsamını gereğinden fazla

genişletmektedir. Ayrıca devletin adil uygulamalarının, kişiler hakkında sonuç

doğurup doğurmamasının hukuka itaat yükümlülüğünü ne ölçüde etkileyeceği

sorusunu da cevaplayamaz. Nihayet itaat veya itaatsizlik davranışlarının sonuçlarını

dikkate almadığı için ideal anlamda adil olmayan veya düpedüz adaletsiz olan

düzenlerde hukuka itaat yükümlülüğünün kabul edilip edilmeyeceği konusunda da

fazla bir şey söylemez.

Hukuka itaat yükümlülüğünü doğal ahlâki ödevlerden türeten yaklaşımların,

hukuka itaat yükümlülüğünün alanını hayli genişletmeleri, özgüleme sorunu

açısından yetersiz kalmalarına yol açmaktadır. Yani bu yaklaşımlar kişilerin, niçin

vatandaşı oldukları devletin koyduğu kurallarla bağlı olduklarını

açıklayamamaktadır. Bu sorun, hukuka itaat yükümlülüğünü temellendirmede

170 Simmons, “The Duty to Obey and Our Natural Moral Duties”, p. 177, dipnot 64.
171 Simmons, “The Duty to Obey and Our Natural Moral Duties”, p. 178.
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toplumsal rol ve statülere önem verilmesi gerektiğini ileri süren görüşlerin ortaya

çıkmasına yol açmıştır. Bu görüşler de aslında batı siyaset felsefesinde son yirmi yıl

içerisinde yaygınlık kazanan cemaatçi siyaset kuramının hukuka itaat yükümlülüğü

sorununa uyarlanmış şekildir. Şimdi bu görüşler ele alınacaktır.

D. Hukuka İtaat Yükümlülüğünü Toplumsal Aidiyet

Düşüncesine Dayandıran Kuramlar

1. Hukuka İtaat Yükümlülüğü Sorununu Farklı Bir

Yaklaşımla Ele Alma İhtiyacı ve Cemaatçilik

a. İradeci ve İradeci Olmayan Kuramların Eleştirisi

İradeci görüşlerin hukuka itaat yükümlülüğünün kapsamını çok fazla

daraltması, iradeci olmayan görüşlerinse gereğinden fazla genişletmesi, hukuka itaat

yükümlülüğüne dair başka açıklama modellerine ihtiyaç doğurmuştur. Hukuka itaat

yükümlülüğünü toplumsal aidiyete dayandıran görüşler işte bu ihtiyacın sonucunda

ortaya çıkmıştır. Hukuka itaat yükümlülüğünü toplumsal aidiyete dayandırmakla bu

görüşler, bir yandan iradeci görüşlerin itaat yükümlülüğünün doğması için rıza, söz

verme ve toplumsal nimetlerden istifade etme gibi iradi edimlerin varlığını zorunlu

görmeleri sebebiyle karşılaştıkları zorlukları aşmayı, diğer yandan da iradeci

olmayan kuramların hukuka itaat yükümlülüğünü belirli bir topluma özgülemedeki

yetersizliklerini gidermeyi amaçlamaktadır.

Hukuka itaat yükümlülüğünü toplumsal aidiyete dayandıran görüşlere göre

hukuka itaat yükümlülüğü iradi olmayan, genel değil de özel bir ahlâki ödevdir. Bu

görüşler hukuka itaat yükümlülüğünü, kişilerin kendi iradeleri dışında şekillenen

kimliklerinden veya toplum içerisinde üstlendikleri rollerden türetir. Bir toplumun

üyesi olmakla kişiler bir takım yükümlülükler altına girerler; toplumu düzenleyen

kurallara uymakla yükümlü olurlar. Bu yükümlülükler, iradi tercihlerin sonucunda

ortaya çıkmaz. Zira kişinin belirli bir toplumun üyesi olması kendi tercihi değildir.

Tıpkı aile gibi toplum da kişilerin, iradelerinden bağımsız üyesi oldukları
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oluşumlardır. Üstelik kişiler, iradeleri dışında üyesi oldukları toplumun kuralla rına

uymakla da yükümlüdürler. Eğer kişi, belirli bir toplumun üyesi olduğunu kabul

ediyorsa kurallara uyma yükümlülüğü olduğunu da kabul etmiş sayılır. Aile ve

toplum için geçerlilik taşıyan, en geniş anlamıyla siyasal toplum için de geçerlidir.

Kişi, vatandaşı olduğu devletin kurallarına uyma yükümlülüğü altındadır172.

Hukuka itaat yükümlülüğünü toplumsal aidiyete dayandıran görüşler de

aslında iradeci olmayan görüşler arasında yer alır. Fakat iradeci olmayan diğer

görüşlerin aksine hukuka itaat yükümlülüğünü genel değil de özel bir ahlâki

yükümlülük kabul ettiklerinden, ilk bakışta diğer iradeci olmayan görüşlere göre

daha gerçekçi gözükürler. Nitekim yukarıda da belirtildiği gibi bu görüşlerin, doğal

adalet ödevi yaklaşımı ve faydacılık gibi diğer iradeci olmayan görüşlerin, iradeci

görüşlere göre eksik kalan taraflarını tamamlamak amacıyla ortaya çıktığı

görülmektedir. Aslında toplumsal aidiyet görüşünün, hukuka itaat yükümlülüğünü

izah etmeyi amaçlayan hem iradeci, hem de iradeci olmayan diğer görüşlerden

üstünlüğü de bu özelliğinden kaynaklanmaktadır. Toplumsal aidiyet görüşü, hukuka

itaat yükümlülüğü tartışmalarında kabul edilen geleneksel iradeci - iradeci olmayan

ayrımını aşma iddiasındadır. Ayrıca yine diğer görüşlerden farklı olarak hukuka itaat

yükümlülüğünü gündelik yaşamın gerçeklerine bakarak ve sıradan insanın bakış

açısıyla izah etmeyi amaçlamakta, yine sıradan insana ait kimlik duygusunu

kendisine çıkış noktası almaktadır173.

Hukuka itaat yükümlülüğünü toplumsal aidiyetle izah etme ihtiyacına,

kuşkusuz iradeci olan ve iradeci olmayan görüşlerin başarısızlığı yol açmışsa da

aslında felsefi, ahlâki ve siyasal düzeyde ortaya çıkan iki farklı düşünsel eğilim,

toplumsal aidiyeti temel alan görüşler üzerinde çok daha etkilidir. Bunlardan ilki

iradeci olan ve iradeci olmayan görüşlerin başarısızlıkları karşısında, hukuka itaat

yükümlülüğünü felsefi ve ahlâki planda reddeden anarşist görüşlerin ortaya

172 Simmons, “Political Obligation and Authority”, p. 31; Simmons, “The Duty to Obey and Our
Natural Moral Duties”, pp. 109, 111; Richard Dagger, “Membership, Fair P lay, and Political
Obligation”, Political Studies, Vol. 48, 2000, pp. 104-117, p. 104.
173 Ibid., pp. 106-107.
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çıkmasıdır. Diğeriyse daha ahlâk ve siyaset felsefesi tartışmalarında liberalizme

yönelik cemaatçi eleştirilerin yaygınlık kazanmasıdır174.

Hukuka itaat yükümlülüğünü toplumsal aidiyete dayandıran görüşlerin ortaya

çıkmasında cemaatçi yaklaşımlar daha fazla etkili olduğundan burada sadece

cemaatçilik üzerinde kısaca durulacaktır175.

b. Genel Bir Siyaset Kuramı Olarak Cemaatçilik ve

Toplumsal Aidiyet Düşüncesi

(1) Genel Olarak Cemaatçilik ve Hukuka İtaat Yükümlülüğü

Sorunu

Liberalizmin atomist birey anlayışına, bireysel hak ve özgürlüklerin

toplumsal iyi kavramından önce geldiği varsayımına karşı ortaya çıkan cemaatçilik,

her toplumda geçerli evrensel bir takım değerlerin olduğu, hak ve özgürlüğün de bu

değerler arasında yer aldığı düşüncesinin tartışmalı olduğu, bireylerin kimliklerini,

üyesi oldukları toplumun değerlerinin şekillendirdiğini ileri sürer. Her ne kadar

birbirinden farklı yaklaşımları olsa da bu görüşlerin ortak noktası, liberalizmin insan

hakkında yanlış varsayımlardan hareket ettiği ve insanların tek başına değil de ancak

toplumlarıyla birlikte anlamlı ve sağlıklı bir hayat yaşayabileceğidir176.

174 Ibid., p. 104.
175 Toplumsal aidiyet görüşünün ortaya çıkmasında rol oynayan felsefi anarşizm bir sonraki bölümde
ayrıntılı bir şekilde ele alınacağından burada üzerinde daha fazla durulmayacaktır.
176 Cemaatçiliği ayrıntılı bir şekilde inceleyen yeni tarihli bir kaynak için bkz. Elizabeth Frazer, The
Problems of Communitarian Politics: Unity and Conflict, Reprinted, Oxford, Oxford University
Press, 2006, passim. Çağdaş siyaset felsefesinde, her ne kadar kendileri kabul etmese de cemaatçi
olarak tanınan Alasdair MacIntyre, Michael Sendel, Michael Walzer ve Charles Taylor gibi
düşünürlerin yanısıra cemaatçiliğin karşısında yer alan liberal düşüncenin en önemli temsilcisi John
Rawls’un da ayrı ayrı ele alındığı bir kaynak için bkz. Liberals and Communitarians, Ed. Stephen
Mulhall and Adam Swift, 2nd Ed., Oxford, Blacwell Publishing, 1996, passim. Cemaatçilik hakkında
genel bilgi için ayrıca bkz. Fatmagül Berktay, “Liberalizm”, 19. Yüzyıldan 20. Yüzyıla Modern
Siyasal İdeolojiler, 2. Baskı, Ed. H. Birsen Örs, İstanbul, Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2008, s. 47-
114, s. 103-104; Dagger, op. cit., p. 105; Christopher Heath Wellman, “Associative Allegiances and
Political Obligations”, Social Theory and Practice, Vol. 23, No. 2, 1997, pp. 181-204, p. 183;, James
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Hukuka itaat yükümlülüğünü toplumsal aidiyete dayandıran görüşlerin

cemaatçiliği niçin benimsedikleri yukarıdaki tanıma bakıldığında daha da iyi

anlaşılır. Zira bu görüşlerin temelinde vatandaşların, salt vatandaş olmakla diğer

vatandaşlara karşı bir takım yükümlülükler altına girdikleri kabulü yer alır. Bu

açıdan toplum sözleşmesi veya rıza gibi kuramsal araçlara gerek yoktur, zira siyasal

sorumluluklar kişilerin tercih etmeyip kendilerini içinde buldukları belirli bir siyasal

toplumun üyesi olmalarından kaynaklanır177.

Bu noktada terminoloji konusuna bir açıklık getirmek gerekebilir. Hukuka

itaat yükümlülüğünü toplumsal aidiyete dayandıran görüşlerin merkezi

kavramlarından olan aidiyet yükümlülükleri yerine bazen rol yükümlülükleri

ifadesinin de kullanıldığı görülmektedir. Rol yükümlülüklerinden kastedilen

öncelikle kurumsal rollerden kaynaklanan ve içeriği bu rollerin kendi işlevine göre

belirlenen, ahlâki gücünü de yine kurumsal rollerden alan ahlâki gerekliliklerdir.

Burada kurumsallık özellikle vurgulanmaktadır. Rol yükümlülükleri, kurumsal

rollere atfedilir. Yani ilgili kurumsal rolün sahibi, örneğin kardeş, vatandaş, otobüs

şöförü rolündeki kişi, salt bu rolünden ötürü yükümlüdür178.

Bu anlamda rol yükümlülükleri, örneğin Dworkin’in üzerinde durduğu

toplumsal aidiyet yükümlülüklerinden farklıdır. Dworkin’e göre toplumsal aidiyet

yükümlülükleri, biyolojik veya toplumsal grupların üyeliğine dayanan özel

sorumluluklardır179. Buna karşılık rol yükümlülükleri toplumsal gruplarlarla değil,

kurumlarla ilgilidir. Örneğin belirli bir etnik gruba üyelik Dworkin’in anladığı

anlamda toplumsal aidiyet yükümlülüklerinin kaynağını oluştururken, rol

P. Sterba, “Political Philosophy”, The Cambridge Dictionary of Philosophy, Ed. Robert Audi,
Cambridge, Cambridge University Press, 1995, 628-630, p. 629.
177 Wellman, op. cit., p. 184.
178 Michael O. Hardimon, “Role Obigations”, The Journal of Philosophy, Vol. 91, No. 7, 1994, pp.
333-363, pp. 334-335.
179 Dworkin, op. cit., p. 196.
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yükümlülükleri böyle bir işleve sahip değildir. Zira bir etnik gruba üyelik, rol

değildir180.

Nasıl isimlendirilirse isimlendirilsin, hukuka itaat yükümlülüğünü toplumsal

aidiyete dayandıran görüşlerin hepsi, kişinin belirli bir topluma üyeliğine bir takım

ahlâki sonuçlar yüklemekte, hukuka itaat yükümlülüğü sorununu da bu çerçevede

çözmeyi amaçlamaktadır.

Bu genel açıklamalardan sonra toplumsal aidiyet yükümlülüklerinin niteliği

ve hukuka itaat yükümlülüğünü toplumsal aidiyete dayandıran görüşlerin temel

argümanları üzerinde biraz daha ayrıntılı durulabilir.

(2) Toplumsal Aidiyet Yükümlülükleri

“Siyasal meşruiyetin –siyasal toplumun, ortak toplumsal kararlar sebebiyle üyelerini
yükümlü kılma hakkının– en iyi savunusu, filozofların bulmayı umduklarının
aksine, sözleşme veya adalet ödevi veyahut da fair play yükümlülükleri gibi
yabancılar arasında da geçerli olabilecek zor kaynaklardan değil de kardeşlik ve
topluluk gibi daha verimli kaynaklardan ve bunlara bağlı yükümlülüklerden
çıkarılabilir. Siyasal topluluğun bizatihi kendisi tıpkı aile, arkadaşlık ve diğer yerel
ve mahrem birliktelikler gibi yükümlülüğe gebedir.”181

Şurası kesindir ki pek çok kişi, içinde yaşadığı siyasal toplumun üyesi olmayı

tercih etmez. Kişiler, üyesi oldukları toplumda doğar ve büyürler. Ailevi ve

arkadaşlığa dayalı birliktelikleri belirli bir çizgi üzerine yerleştirdiğimizde siyasal

toplumun ortada bir yerde durduğunu söyleyebiliriz. Kuşkusuz siyasal toplumlar, aile

ve benzeri birlikteliklere göre daha iradidir. Zira belirli bir dereceye kadar üyelerinin

başka bir toplumun üyeliğini tercih etmesine izin verirler. Dolayısıyla kardeşliğe

dayalı yükümlülüklerin ortaya çıkması için gerekli asgari koşullar biraraya gelmişse

siyasal toplumun üyelerinin, siyasal toplumun doğasına uygun yükümlülükleri

olduğu söylenebilir182. Aidiyet yükümlülüklerini rol yükümlülükleri şeklinde ifade

180 Hardimon, op. cit., p. 335.
181 Dworkin, op cit., p. 206.
182 Ibid., p. 207.
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ettiğimizde de aynı sonuca varabiliriz. Rol yükümlülüklerinin iradi olmaması, ilk

bakışta tedirgin edici gözükebilir. Zira iradi olmayan rol yükümlülükleri, zorlama

düşüncesini akla getirir. Yani sahip olduğumuz rollerden ötürü yükümlülük altına

girdiğimizi kabul ettiğimizde, belirli bir zorlamayla karşı karşıya kaldığımız

söylenebilir. Fakat iradi yükümlülükleri hiçbir zorlamaya sebebiyet vermeyen, rol

yükümlülüklerini de zorla kabul ettirilen yükümlülükler şeklinde kabul etmek

zorunda değiliz. Rol yükümlülüklerinin bizi mutlaka bir şeyleri kabul etmeye

zorladığını söyleyemeyiz. Kardeşler arasında veya ebeveyn ile çocuklar veyahut da

vatandaşlar arasında bir takım iradi olmayan yükümlülüklerin olması, bu

yükümlülüklerin zorla kabul edildiği anlamına gelmez. Kuşkusuz bu roller i

seçmeyiz. Fakat bu, söz konusu rolleri zorla üstlendiğimiz sonucuna götürmemelidir.

Bu roller, bizim doğumumuzla ortaya çıkan rollerdir. Yani yükümlülükleri kendi

irademizle seçmemiz ile zorla üstlenmemiz arasında orta bir nokta vardır183.

Tüm insanlığa karşı borçlu olduğumuz veya sözleşme veyahut da söz verme

gibi iradi bir edimle üstlendiğimiz ödevlerimizin yanısıra üçüncü bir grup

yükümlülüğümüz daha vardır. Bu yükümlülüklerimiz, bir aile veya ülke gibi belirli

bir topluluğa ait olmamızdan kaynaklanır. Aidiyete dayalı bu yükümlülükler, diğer

yükümlülüklerden iki açıdan farklıdır: Öncelikle aidiyet yükümlülükleri sadece özel

birliktelikler için geçerlidir. Bu yönüyle herkese karşı borçlu olduğumuz genel

ödevler gibi değildirler. İkinci olarak aidiyet yükümlülüklerinin kaynağı ne açık, ne

de örtülü herhangi bir rıza beyanıdır. Diğer bir deyişle aidiyet yükümlülüklerimizin

kaynağında hiçbir iradi edim yoktur ve bu açıdan diğer iradi yükümlülüklerden

ayrılır. Aidiyet yükümlülüklerinin en iyi örnekleri kardeşler veya arkadaşlar

arasındaki yükümlülüklerdir. Zira örneğin kardeşlik ilişkisi, herhangi bir anlaşmayla

kurulmaz; kişiler, kardeşlik ilişkisine açık veya örtülü herhangi bir rızai edimle de

katılmaz. Buna karşın kardeşler arasında doğal olarak bir takım yükümlülükler

vardır. Bu yükümlülükler kardeşlerin, başkalarından çok birbirlerinin menfaatini

183 Hardimon, op. cit., p. 347. Gerek Dworkin’in gerekse Hardimon’un aidiyet veya rol
yükümlülükleri şeklinde isimlendirdiği bu tür yükümlülüklerin kabulünün, hukuka itaat
yükümlülüğünü izah etmeye çalışan diğer görüşlere göre daha yerinde bir açıklama olduğu il eri
sürülmüştür. Zira hukuka itaat yükümlülüğünü aidiyet duygusuna veya toplumsal rollere dayandıran
bu görüşler, iradeci-iradeci olmayan çatışmasını aşabilecek güçtedir, Dagger, op. cit., pp. 106-107.
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düşünmelerini, birbirlerine daha fazla ilgi göstermelerini gerektirir. İşte bu yakınlıktır

ki bir birliktelik açısından özel sorumlulukların varlığını kabul etmeye yol açar184.

Aidiyet yükümlülüklerine dair bu söylenenler siyasal yükümlülük ve doğal

olarak hukuka itaat yükümlülüğü için de geçerlidir. Diğer bir deyişle hukuka itaat

yükümlülüğü de aidiyet yükümlülüklerindendir. Zira nasıl ki bir topluluğun üyeleri

arasında iradi olmayan bir takım yükümlülükler varsa bir ülkenin vatandaşları

arasında da bu tür özel yükümlülüklerin olduğu kabul edilebilir. Vatandaşlar arasında

bu tür özel yükümlülüklerin olduğunu kabul etmek, niçin hukuka itaat edilmesi

gerektiğini de açıklar. Tıpkı aile üyelerinin birbirlerine karşı yükümlülükleri olduğu

gibi, vatandaşların da birbirilerine karşı yükümlülükleri vardır ve hukuka itaat

yükümlülüğü de bunlardan biri ve belki en önemlisidir. Kuşkusuz bu yükümlülükler

ülkeden ülkeye değişiklik gösterebilir, fakat en azından hukuka itaat yükümlülüğü bir

aidiyet yükümlülüğü olarak her ülke için geçerlidir185.

Toplumsal aidiyet yükümlülüklerinin niteliği bu şekilde görüldükten sonra

hukuka itaat yükümlülüğünü toplumsal aidiyete dayandıran görüşlerin ortak

özellikleri incelenebilir.

c. Hukuka İtaat Yükümlülüğünü Toplumsal Aidiyet

Düşüncesine Dayandıran Kuramların Ortak Özellikleri

Hukuka itaat yükümlülüğünü toplumsal aidiyete dayandıran görüşlerin ortak

özelliklerini şu başlıklar altında inceleyebiliriz186:

- Hukuka itaat yükümlülüğünü iradeci olmayan bir yaklaşıma izah etme,

184 Wellman, op. cit., p. 182.
185 Ibid.
186 Bu özellikler için bkz. A. John Simmons, “Associative Political Obligations”, Ethics, Vol. 106,
No. 2, 1996, pp. 247-273, pp. 248-252.
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- Ortak ahlâki tecrübeyi temel alma,

- Hukuka itaat yükümlülüğünün belirli bir toplumda ve o toplumun hukuk

sistemine muhatap kişiler açısından geçerli kabul etme, diğer bir deyişle

hukuka itaat yükümlülüğünü özgüleme,

- Toplum ile aile arasında benzerlik kurma,

- Yerel ahlâki pratiklere normatif bağlayıcılık atfetme.

Şimdi tek tek bu özellikler üzerinde durulabilir.

(1) Hukuka İtaat Yükümlülüğünü İradeci Olmayan Bir

Yaklaşımla İzah Etme

Daha önce de belirtildiği üzere iradeci kuramların aksine iradeci olmayan

kuramlar, siyasal toplumun iradi bir birliktelik olmadığında ısrar eder. Zira insanlar

bir siyasal toplumda doğar ve herhangi bir tercihte bulunmaksızın doğduğu siyasal

toplumun üyesi olur. İradeci kuramlar başka açılardan, örneğin ahlâki gerekçelerle

benimsenebilirse de içinde yaşadığımız toplumsal gerçekliği açıklamaya elverişli bir

yaklaşım getiremezler. Bir siyasal topluma üyeliğin iradi bir tercih olmaması, buna

karşın bir takım ödev ve yükümlülükleri de beraberinde getirmesi ve bunlar arasında

siyasal yükümlülüğün de yer alması, siyasal yükümlülük de dahil aidiyet

yükümlülüklerinin iradi olmadığını kabule götürür. Dolayısıyla iradeci kuramların

ileri sürdüğünün aksine siyasal otoriteye itaat yükümlülüğü rızaya dayanmaz; hem

herkese karşı borçlu olduğumuz genel ödevlerimiz, hem de ailemizin diğer üyelerine

veya arkadaşlarımıza karşı borçlu olduğumuz özel yükümlülüklerimiz iradi

değildir187.

187 Simmons, “Associative Political Obligations”, pp. 248-249.
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(2) Ortak Ahlâki Tecrübeyi Temel Alma

Aidiyet yükümlülüklerinin iradeci olmadığı, herkesin paylaştığı ortak ahlâki

tecrübeyle de kanıtlanabilir188. Ortalama ahlâk sezgisi de diyebileceğimiz bu tecrübi

bilgiye dayanması, hukuka itaat yükümlülüğünü aidiyet duygusundan türeten

görüşlerin en güçlü yanlarından biridir. Zira siyasal yaşamın her zaman iradi

tercihlerle belirlenmediği, bu alandaki ödevlerimizin çoğunun kaynağının iradi

olmadığı ahlâki sezgilerimizle de örtüşür. Pek çok kişi, siyasal bir toplumun üyesi

olduğunu ve salt bu sebeple içinde yaşadığı toplumun hukuk kurallarına itaat etmesi

gerektiğini düşünür189. Bir kuramın başarılı kabul edilebilmesi için ortak ahlâki

sezgilerle örtüşmesi gerekip gerekmediği bir yana, hukuka itaat yükümlülüğünü

aidiyet duygusundan türeten görüşler hem iradeci kuramlara, hem de hukuka itaat

yükümlülüğünü felsefi düzeyde kabul etmeyen anarşist kuramlara göre gündelik

gerçeklikle çok daha fazla uyum içerisindedir. Diğer bir deyişle hukuka itaat

yükümlülüğünü aidiyet duygusuyla açıklayan görüşler yukarıda belirtilen ilk

özellikleri itibariyle iradeci kuramlara, ikinci özellikleri itibariyle de anarşist

kuramlara alternatif oluştururlar190.

Nitekim hukuka itaat yükümlülüğünü aidiyet duygusundan türeten

düşünürlerin başında gelen Dworkin de insanların çoğunun, salt toplumsal pratiklerle

tanımlanan bir gruba üye olduğu için yükümlülük altına girdiğine inandığını

söylemektedir. Bu tür bir üyelik için tercih veya rıza arahmaz. Topluluk üyeliğine

dayalı yükümlülükler hayli karmaşıktır ve söz verme gibi iradi edimler le

üstlendiğimiz yükümlülükler kadar dikkate alınmamalarına karşın, ahlâki yaşamın

önemli kısımlarından biridir. Zira pek çok kişi aile fertlerine, sevdiklerine, dostlarına

veya mesai arkadaşlarına karşı sorumlulukları olduğunu ve bu sorumlulukların bir

188 Simmons, “Associative Political Obligations”, p. 249.
189 Dagger, op. cit., p. 107.
190 Ibid.; Simmons, “Associative Political Obligations”, pp. 249-250.
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takım yükümlülükler doğurduğunu düşünür. Siyasal yükümlülük de işte bu tür

sorumluluklardan doğan yükümlülükler arasında yer alır191.

(3) Hukuka İtaat Yükümlülüğünü Belirli Bir Topluma ve O

Toplumda Yaşayan Kişilere Özgü Kabul Etme

Hukuka itaat yükümlülüğünü ortak ahlâki sezgilerden hareketle açıklamanın

doğal sonucu, bu yükümlülüğün herhangi bir toplum açısından değil de belirli bir

toplum açısından ve o toplumun üyeleri için geçerli olduğunu kabul etmektir. Siyasal

yükümlülükler kişilerin, doğdukları ve yaşadıkları toplum ile aralarında kurulan özel

bir bağa işaret eder. Buna karşılık adil kurumları desteklemek, eşitlik veya fayda gibi

daha genel ahlâki ödevler, siyasal yükümlülükleri açıklamada yetersiz kalır. Zira bu

ödevlerin geçerliliği için, kişi ile belirli bir toplum arasında mutlaka özel bir bağın

kurulması gerekli değildir. Bu tür ödevler kişinin kendi toplumu dışındaki toplumlar

açısından da sonuç doğurur192.

Hukuka itaat yükümlülüğü bu şekilde belirli bir topluma özgülendiğinde

iradeci olmayan diğer yaklaşımlar da reddedilmiş olur. Örneğin Rawls’un kabul

ettiği gibi genel bir adalet ödevi, kişiler ile üyesi oldukları siyasal toplum arasındaki

bağın niteliğini açıklamada yetersiz kalır. Bu sebeple hukuka itaat yükümlülüğünü

doğal bir ahlâki ödev kabul eden hiçbir görüş başarılı değildir. Diğer bir deyişle

hukuka itaat yükümlülüğünü toplumsal aidiyete dayandıran görüşler hem iradeciliğe,

hem anarşizme, hem de hukuka itaat yükümlülüğünü doğal ahlâki ödevlerle izah

etmeye çalışan iradeci olmayan kuramlara göre daha başarılı olduğu iddiasındadır193.

(4) Toplum ile Aile Arasında Benzerlik Kurma

Ortak ahlâki sezgilerimiz, aramızda özel bir ilişki bulunan kişilere karşı

hissettiğimiz yükümlülük hissini de kapsar. Başkalarıyla aramızdaki bu özel ilişki

191 Dworkin, op. cit., p. 196.
192 Simmons, “Associative Political Obligations”, p. 250.
193 Simmons, “Associative Political Obligations”, pp. 250-251.
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irademiz dışında kurulur. Toplumsal pratiklerimizin çoğunu bu ilişki çerçevesinde

gerçekleştiririz. Yukarıda da belirtildiği gibi bu ilişkilerin başında aile üyeleri

arasındaki ilişkiler, arkadaşlık ve komşuluk ilişkisi, mesai arkadaşlığı gelir194.

Siyasal yükümlülükler de işte bu tür iradi olmayan yükümlülüklerdendir. Zira bu

ilişki türlerinden kaynaklanan yükümlülüklerin doğması irademizden bağımsızdır.

Tıpkı diğer aidiyet yükümlülükleri gibi siyasal yükümlülükler de kendimizi içinde

bulduğumuz ilişkilerden doğar. Ayrıca iradi olmayan diğer yükümlülükler gibi

siyasal yükümlülüklerin de ortaya çıkması, herhangi bir irade beyanına bağlı

değildir. Keza yine her iki tür yükümlülüğün de temelinde özel bir ilgi, saygı ve

liyakat düşünceleri vardır195.

Örneğin sözünde durmanın tersine aile, ahlâki temelini bizatihi kendisinde

bulmayan yükümlülükler için uygun bir bağlam oluşturur. Aile ilişkilerinden

kaynaklanan karşılıklı yükümlülükler, bireysel tercihler veya iradi edimler

aracılığıyla izah edilemez. Her ne kadar eşlerin birbirilerine ve çocuklarına karşı

yükümlülüklerinin, her iki eşin daha önce bu yönde sergiledikleri rıza beyanlarına

bağlı ortaya çıktığı söylenebilirse de hem kardeşler arasında, hem de çocuklar ile

ebeveynleri arasında geçerli yükümlülüklerin, eşlerin sergilediği rıza beyanıyla izah

edilemeyeceği aşikârdır. Gerek ebeveynimiz gerekse kardeşlerimizle aramızda,

tercihimize bağlı olmayan bir ilişki vardır. Tercihimize bağlı olmaması bu ilişkinin,

hakkımızda yükümlülük doğurmasına engel değildir196.

Ailevi yükümlülüklerin, nimet ve külfetlerin adil olduğu varsayılan bir yolla

aile içerisinde dağıtılması sonucunda ortaya çıktığını söylemek de pek makûl

değildir. Zira ne ebeveynlerimize, ne de kardeşlerimize karşı borçlu olduğumuz

yükümlülüklerimizin kâr-zarar hesabı dikkate alınarak tespit edildiğini ileri sürmek,

bu yükümlülüklerin niteliğiyle örtüşmez. Keza aile üyeleriyle aramızdaki ilişkinin bir

takım iyi duygularla açıklanabileceği, dolayısıyla yükümlülük gibi bir kavrama gerek

194 Simmons, “Associative Political Obligations”, p. 251. Ayrıca bkz. Dworkin, op. cit., p. 196.
195 Simmons, “Associative Political Obligations”, p. 251.
196 Hurton, op. cit., p. 146.
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olmadığı da söylenemez. Çoğu zaman ailevi yükümlülükler, sevgi ve saygı gibi

duyguların yokluğunda da geçerlidir. Nihayet vefakârlık gibi bir duygunun da ailevi

yükümlülükleri açıklamada yetersiz kaldığı kabul edilmelidir. Zira sadece aile

üyelerine değil, bize iyiliği dokunan herhangi bir kişiye karşı da vefa duygusu

hissedilebilir. Kuşkusuz bu tür duyguların veya rıza ve adalet gibi ilkelerin de ailevi

yükümlülükler üzerinde etkisi olduğu söylenebilir. Fakat bu tür duygular veya

ilkeler, ailevi yükümlülüklerin temellendirilmesinde nihai belirleyici değildir197.

Ailevi yükümlülükler, herhangi bir genel ahlâki ilkeye başvurulurak izah

edilmeye ihtiyaç göstermez. Kişinin, belirli bir ailenin üyesi olması çoğu zaman

kendisi hakkında yükümlülüğün doğması için yeterlidir; ayrıca ahlâki bir

gerekçelendirmeye gerek yoktur198. Bazı ilişki türlerinin kendine özgü nitelikleri

olduğunu ve taraflara bir takım ödevler yüklediğini kabul etmek, aile yaşamının niçin

karşılıklı yükümlülüklere zemin oluşturduğunu da açıklar. Ailevi yükümlülüklerin

içeriğini neyin oluşturduğu kuşkusuz kültürden kültüre, dönemden döneme değişir.

Buna karşın nerede bir aile varsa orada bir takım yükümlülüklerin de doğduğu

rahatlıkla söylenebilir. Hatta belirli bir toplumsal grubun aile olarak niteledirilmesi,

kaçınılmaz surette bazı yükümlülüklerin varlığını kabul etmeyi gerektirir199.

Hukuka itaat yükümlülüğünü toplumsal aidiyete dayandıran kuramlar ailevi

yükümlülükleri bu şekilde açıkladıktan sonra, siyasal yükümlülükler ile ailevi

yükümlülükler arasında benzerlik kurma yoluna gider.

Belirli bir ailenin üyesi olarak doğmak insan için nasıl kaçınılmazsa doğum

anından itibaren belirli bir toplumun üyesi sayılmak da kaçınılmazdır. Toplumsal

197 Ibid., p. 147.
198 Ibid. Genel bir ahlâk ilkesine başvurmak suretiyle gerekçelendirilmedikçe hiçbir yükümlülü ğün
kabul edilemeyeceği, aslında modern ahlâk felsefesinin vazgeçilmez kabullerinden biridir. Buna
karşın günümüzde bu kabulün yaygın bir hatanın ürünü olduğunu savunan görüşler de vardır. Bu
görüşlere göre ahlâki kanaatlerimizin ve pratiklerimizi gerekçelendirmek için akli bir temele
dayanmak ne gereklidir, ne de her  zaman mümkündür. Diğer bir deyişle ahlâki kabullerimiz mutlaka
akli olmak zorunda değildir, Ibid., pp. 148, 172-175.
199 Ibid., p. 148.



235

üyelik, nadiren kişilerin tercihine bırakılır. Üyeliğin tercihe bağlı olması da sonuçta o

toplumun izniyle mümkündür. Toplumsal üyeliğin olağan koşullarda belirli bir

toplumun içerisine doğmak ve orada yaşamaya devam etmekle kazanıldığı bir

gerçektir. Dolayısıyla,

“[…] siyasal bir toplum da tıpkı aile gibi çoğumuzun içine doğduğu bir ili şkiler
toplamıdır ve bu ilişkilerin kurucu unsuru olan yükümlülükler, temel bir takım
ahlâki ilkeler veya geniş kapsamlı bir ahlâk kuramı aracılığıyla gerekçelendirilmeye
ihtiyaç duymaz. Dahası hem aile, hem de siyasal toplum kim olduğumuza, öz
kimliğimize ve dünyadaki yerimize dair bilincimizin önemli unsurlarındandır.” 200

(5) Yerel Ahlâki Pratiklere Normatif Bağlayıcılık Atfetme

Yukarıdaki dört özellik biraraya getirildiğinde toplumsal aidiyet düşüncesinin

merkezinde, hukuka itaat yükümlülüğünü yerel ahlâki pratiklere normatif bir

bağlayıcılık atfetmek suretiyle izah etme çabasının yer aldığı görülür. Sonuç

itibariyle hukuka itaat yükümlülüğünü toplumsal aidiyete dayandıran kuramların

iddiaları şu şekilde özetlenebilir201:

- Tıpkı ailevi yükümlülüklerin, aile üyeliğinin doğal bir sonucu olması

gibi siyasal yükümlülükler de siyasal topluma üyeliğin doğal bir

sonucudur.

- Kişinin bir siyasal topluma üye olup olmadığı, bütünüyle toplumsal

pratikler tarafından belirlenen bir takım olgulara bakılarak tespit

edilir.

- Toplumsal üyeliğin bizzat kendisi gibi aidiyet yükümlülüklerinin

içeriği, yani neyi gerektirdiği de söz konusu toplumun özelliklerinden

hareketle tespit edilebilir.

200 Ibid., pp. 150-151.
201 Simmons, “Associative Political Obligations”, p. 252.
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- Dolayısıyla toplumsal pratiklerimiz ve bu pratikler tarafından

belirlenen yükümlülüklerimiz, herhangi bir genel ahlâki ilkeye

başvurmaksızın da temellendirilebilir. Yani toplumsal pratiklerin

yükümlülük doğurabilmesi için rıza gösterme, anlaşma veya tanıma

gibi herhangi bir iradi kaynağa bakılması gerekmediği gibi, karşılıklı

faydaya dayanması da gerekmez.

Bu tespitler ışığında aidiyet yükümlülüklerini, belirli bir gruba üyelik de dahil

toplumsal bir rol veya konuma bağlı, içeriği yerel pratikler tarafından belirlenen ve

söz konusu rol veya konumun sahipleri açısından bağlayıcılık taşıyan özel bir takım

ahlâki ödevler şeklinde tanımlayabiliriz202.

2. Hukuka İtaat Yükümlülüğünü Toplumsal Aidiyet

Düşüncesine Dayandıran Kuramlara Yönelik Eleştiriler

Hukuka itaat yükümlüğünü toplumsal aidiyetle izah eden kuramlara yönelik

ilk eleştiri, siyasal toplum ile aile arasında kurulan benzerlikle ilgilidir. Bu tür bir

benzerliğin geçerli kabul edilebilmesi için aile ilişkilerinin de tıpkı siyasal toplum

gibi yükümlülük doğurduğunun gösterilmesi gerekir. Pek çok ailede bu tür

yükümlülüklerin varolduğuna ilişkin kanıtlar ileri sürülebilse de aksi yönde kanıtlar

da ileri sürülebilir. Örneğin doğduğunda çocuğunu terk eden anneye karşı da bu tür

bir yükümlülüğün olup olmadığı tartışma götürür. Çocuğu bulup yetiştirene karşı

yükümlülüğün olduğu söylenebilse de bu yükümlülük artık, aile ilişkisinden

kaynaklanan bir yükümlülük değildir203.

Bu tür karşı örnekler bir kenara bırakılıp aile ilişkisinin gerçekten

yükümlülük doğurduğu kabul edilse bile siyasal toplum ile aile arasında kurulan

benzerlikten hareket eden yaklaşımların yine de başarılı olduğu söylenemez. Siyasal

202 Simmons, “Associative Political Obligations”, p. 253.
203 Dagger, loc. cit.
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toplum ile aile gibi diğer iradi olmayan topluluklar arasında bir takım benzerliklerin

bulunduğu inkâr edilemez. Tıpkı diğer iradi olmayan topluluklardaki gibi kişiler,

nadiren bir devletin vatandaşlığını tercih ederler. Keza yine kişiler, muhatabı

oldukları hukuk düzenine ait her kurala benimseyerek uymazlar. Milliyetleri,

kimliklerinin önemli bir kısmını şekillendirir. Siyasal ilişkiler organiktir ve

vatandaşlığın bizatihi kendisi bazen içkin bir değere sahiptir. Bütün bunlara karşın

iradi olmayan topluluklar ile siyasal toplum arasında benzerlik kurulamayacak yönler

de vardır. Hukukun kurumsal niteliği, hukuk düzeni ile toplum yaşamı arasında bir

mutabakatın varlığına engeldir. Tıpkı diğer iradi olmayan topluluklar gibi ailede de

ebeveyn-çocuk ilişkisi her iki tarafın arzuları ve ihtiyaçlarına uygun bir şekilde

kurulur. Buna karşılık siyasal toplumda üyelerin birbirleriyle ilişkisi ailedeki gibi

değildir. Aile gibi topluluklarda geçerli olan yakınlık, siyasal toplumda söz konusu

olamaz. Kısaca toplumsal ilişki ağı genişledikçe daha da güçsüz hale gelir204.

Bu eleştiriye karşı Dworkin şöyle bir cevap verir: Aidiyet yükümlülüklerinin

ortaya çıkabilmesi için toplum üyelerinin gerçekten böyle bir duyguya sahip olmaları

gerekmez. Aidiyet yükümlülüklerinin varlığı bir yorum meselesidir; psikolojik bir

özellik değildir. Yani bir toplumun, aidiyet yükümlülüklerinin geçerli olduğu gerçek

bir toplum hâline gelmesi, üyelerinin bu konudaki duygu ve düşüncelerinden

bağımsızdır205.

Fakat bu tarz bir açıklama aidiyet yükümlülüklerinden taviz verme anlamına

gelir. Zira aidiyet yükümlülükleri, tam da toplumda yaşayanların duygu ve

düşüncelerinden doğar. Aidiyet yükümlülükleri, toplumsal ve siyasal alanda görülen

rastlantıları açıklamayı amaçlar. Bu yükümlülüklerin, muhataplarının benimseyip

204 Leslie Green, “Associative Obligations and the State” Dworkin and His Critics, Ed. Justine
Burley, Oxford, Blackwell Publishing, 2004, pp. 267-284, pp. 269-270; Dagger, op. cit., pp. 107-108;
Simmons, “Associative Political Obligations”, p. 272.
205 Dworkin, op. cit., p. 201; Green, “Law and Obligations”, p. 534; Simmons, “Associative Political
Obligations”, p. 259.
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benimsemediğine bakılmaksızın salt yorum yoluyla tespit edilmesi, aslında aidiyet

yükümlülüklerini bir kenara bırakmak demektir206.

Hukuka itaat yükümlülüğünü toplumsal aidiyetle izah eden kuramlara yönelik

ikinci eleştiri, toplumsal kimlik vurgusunu hedef alır207. Hatırlanacağı üzere aidiyet

yükümlülüklerini temel alan kuramlar, siyasal toplum ile üyeleri arasındaki ilişkinin

ancak siyasal yükümlülük ile izah edilebileceğini ve dolayısıyla hukuka itaat

yükümlülüğünün de işte bu üyeliğe dayandığını ileri sürer. Bu kuramlara göre her ne

kadar doğum ve ikamet yeri siyasal yükümlülüklerin doğmasında etkiliyse de bir

siyasal topluma üyelik, sadece belirli bir coğrafi bölgede yaşama meselesi değildir.

Keza salt belirli bir topluluk içinde yaşamak da siyasal toplumun üyeliğini izah

etmede yetersizdir. Bir siyasal topluma üyelik, özel bir ahlâki ilişki içerisine girmek

demektir. Söz konusu ahlâki ilişki ne dostluk, ne de mesai arkadaşlığı gibidir. Bu

ilişkinin gerektirdiği davranış biçimi, yardımseverlik veya kötülük yapmama gibi çok

daha genel bir ahlâki gereklilik de değildir. Siyasal topluma üyelikten kaynaklanan

yükümlülükler dostluk, aile ve mesai arkadaşlığı ilişkisinden daha geniş,

yardımseverlik veya kötülük yapmama gibi ahlâki gerekliliklerden de daha dardır.

Siyasal yükümlülükler, kişinin üyesi olduğu siyasal toplumun sınırları dahilinde

geçerlidir208.

Yine hatırlanacağı üzere hukuka itaat yükümlülüğünü aidiyet düşüncesiyle

izah eden kuramlar, iki temel teze dayanır. Bunlardan ilkine kimlik tezi, diğerine de

normatif bağımsızılk tezi ismi verilebilir209.

Kimlik tezine göre kimliklerimiz önemli ölçüde toplumsal rollerimiz

tarafından belirlenir. Bir takım toplumsal rollere sahip olmamızsa bir takım

yükümlülükler doğurur. Kimliğimin kısmen siyasal toplumun bir üyesi olarak

206 Green, “Law and Obligations”, p. 534; Simmons, “Associative Political Obligations”, pp. 259-260.
207 Bkz. Dagger, op. cit., pp. 108-110.
208 Hurton, op. cit., p. 152.
209 Simmons, “Associative Political Obligations”, p. 262.
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üstlendiğim roller tarafından belirlenmesi, siyasal bir takım yükümlülükler altına

girdiğimin göstergesidir. Diğer bir deyişle siyasal toplumun üyesi olarak bir takım

rollerim vardır. Bu rollerse kimliğimin bir parçasıdır. Dolayısıyla kimliğim aynı

zamanda siyasal bir takım yükümlülükler de içerir. Yani siyasal toplumun bir üyesi

olarak siyasal yükümlülüklerimin olup olmadığını sormak anlamsızdır210.

Normatif bağımsızlık teziyse toplumsal rollerimizin, daha genel herhangi

başka bir ahlâki ilkeden bağımsız şekilde ahlâki yükümlülüklerimizi belirlediğini

söyler. Kimlik tezi, kişinin kimliğine sıkı sıkıya bağlı olan yükümlülüklerin inkârının

mantıksal bir tutarsızlığa götüreceğini söylerken normatif bağısızlık tezi, kişilerin

gerçek kimliklerini şekillendiren bu toplumsal rollerin ahlâki bağlayıcılığını

vurgular. Normatif bağımsızlık tezine göre toplumsal rollerin yükümlülük doğurması

için fayda, hakkaniyet veya rıza gibi daha genel ahlâki ilkelere ihtiyaç yoktur211.

Diğer bir deyişle toplumsal aidiyet yükümlülüklerinin varlığı ile ahlâki meşruluğu

aynı şeyler değildir. Aidiyet yükümlülüklerini tespit etmeyi amaçlayan her girişim,

bu yükümlülüklerin ahlâken her zaman gerekçelendirilemeyeceğini de kabul

etmelidir212.

Hukuka itaat yükümlülüğünü toplumsal aidiyete dayandıran kuramların

ortaya koyduğu kimlik tezi bir takım zaaflarla malûldür. Aidiyet yükümlülüklerinin

inkârının kişiler açısından mantıksal bir tutarsızlığa yol açtığı varsayımından

hareketle bu yükümlülüklere ahlâki bağlayıcılık atfetmek, pek de makûl değildir.

Zira bu tür bir tutarsızlığın ortaya çıkacağı kabul edilse bile, bunun ahlâki

yükümlülüklerin varlığına kanıt oluşturduğu söylenemez. Bir mafya üyesinin

yükümlülüklerini düşünelim. Kişinin, mafya üyeliğinden kaynaklanan

yükümlülüklerini inkâr etmesinin de, mafya üyeliğinden ve bu üyeliğe bağlı

rollerden, yani mafya kimliğinden vazgeçmekle aynı olduğu söylenebilir213.

210 Simmons, “Associative Political Obligations”, p. 261.
211 Simmons, “Associative Political Obligations”, p. 262.
212 Green, “Associative Obligations and the State” p. 270.
213 Simmons, “Associative Political Obligations”, pp. 262-263.
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Bu eleştiriye aidiyet yaklaşımı adına şöyle bir cevap verilebilir: Hukuka itaat

yükümlülüğü, kişilerin toplumsal rolleri tarafından belirlenen kimliklerinden değil de

bu rollerle kendilerini özdeşleştirmelerinden doğar. Siyasal toplum ile üyeleri

arasındaki ilişkinin görünüm şekillerinden en önemlisi, üyelerin, siyasal toplumun

eylemlerini kendi eylemleri olarak kabul etmeleridir. Beğensin veya beğenmesin kişi,

üyesi olduğu siyasal toplumun eylemlerini sanki kendi eylemleriymiş gibi görür. Bu

eylemlerin kendi adına gerçekleştirildiğini düşünür. Diğer bir deyişle siyasal

toplumun eylemleri ile üyeleri arasında doğrudan bir ilişki vardır. Bu ilişki, kişiler ile

herhangi bir siyasal toplum arasındakinden farklıdır. Kendi siyasal toplumlarıyla bu

özdeşleşmeleri kişilerin, siyasal yükümlülüklerinin anlaşılmasında merkezi bir yere

sahiptir214.

Üyesi oldukları siyasal toplumla bu özdeşleşmeleridir ki kişileri, vatandaşı

oldukları devletin herhangi bir eylemi karşısında, başka bir devletin vatandaşına göre

daha farklı bir tavır sergilemeye zorlar. Örneğin Türk devletinin herhangi bir eylemi

karşısında Türk vatandaşlarının, Rus vatandaşlarına göre farklı şeyler hissetmesi, işte

bu özdeşleşme ile ilgilidir. Beğensin veya beğenmesin herhangi bir Türk vatandaşı,

Türk devletinin eylemini, Rus vatandaşından farklı olarak kendi adına

gerçekleştirilmiş bir eylem kabul eder. Türk devletinin bu eylemi karşısında

öfkelense de utanç hissetse de suçluluk duysa da sonuçta bu hisleri, Rus vatandaşının

hissettiklerinden farklıdır. Keza aynı şekilde kişinin vatandaşı olduğu devletin

eylemlerinden gurur duyması da başka devletin vatandaşlarının hissettikleri gibi

değildir. Özdeşleşme ve buna bağlı ortaya çıkan sorumluluk duygusu, siyasal toplum

üyeliğinin bir parçasıdır ve kişinin siyasal yükümlülüğünün tespit edilmesini de

mümkün kılar215.

Özdeşleşme ve sorumluluk duyma sadece tek bir kişinin tecrübe ettiği öznel

bir duygu da değildir üstelik. Hem kişinin üyesi olduğu siyasal toplumun yönetimi,

214 Hurton, op. cit., pp. 152-153.
215 Ibid., pp. 153-154.
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hem de diğer üyeleri benzer bir duygu içerisindedir. Hatta her siyasal toplum için bu

duyguların geçerli olduğu söylenebilir. Bunun doğal bir sonucu olarak hem siyasal

toplumun yönetiminin, hem de üyelerinin, diğer üyelerden aynı şekilde

özdeşleşmelerini ve sorumluluk duymalarını beklediği ileri sürülebilir216.

Sonuç olarak bu görüşe göre kişilerin kendi siyasal toplumlarıyla

özdeşleşmeleri ve dolayısıyla kendilerini sorumlu hissetmeleri, siyasal yaşamın

vazgeçilmez ahlâki ilkelerindendir. Hukuka itaat yükümlülüğü başta olmak üzere

siyasal yükümlülüklerin anlaşılmasında işte bu yaklaşım belirleyicidir217.

Hukuka itaat yükümlülüğünü toplumsal rollerin kendileriyle değil de kişilerin

bu rollerle kendilerini özdeşleştirmelerine bağlayan bu yaklaşım da eleştirilebilir.

Üyesi olduğu siyasal toplumla özdeşleşmesi ve kimliğinin bu özdeşleşmeyle

şekillenmesi kişinin, bir takım ahlâki yükümlülüklere sahip olduğunu hissetmesine

yol açabilir. Fakat kişinin gerçekten yükümlülük altında olması ile kendini yükümlü

hissetmesi aynı şey değildir. Kişi, aslında yükümlü değilken öyleymiş gibi

hissedebileceği gibi, gerçekten yükümlü olup da kendini yükümlü hissetmeyebilir218.

Ayrıca kişinin kendini yükümlü hissetmesi bazen önyargılardan, baskılardan veya

yanlış yönlendirmelerden de kaynaklanabilir. Bu tür yollarla kişi, kendisini ahlâken

kabul edilemeyecek bir takım yükümlülükler altında hissedebilir. Dolayısıyla kişinin

salt kendini yükümlü hissetmesi, söz konusu yükümlülüklere ahlâki bir meşruiyet

kazandırmaz. Aynı şey siyasal yükümlülükler için de geçerlidir. Kişi, doğuştan

itibaren belirli bir siyasal toplumun üyesi olduğu ve hakkında bu üyeliğe dayalı bir

takım yükümlülüklerin doğduğu yönünde koşullanmıştır. Bu durumda kişinin,

vatandaşı olduğu devletin eylemleri karşısında gurur duyması veya utanç hissetmesi

çok doğaldır. Fakat bu tür bir özdeşleşme, hukuka itaat yükümlülüğünün doğumu

için yeterli olmadığı gibi, gerekli de değildir. Örneğin kişi, hem bir yandan hukuka

itaat yükümlülüğü altına girdiğini kendi rızasıyla kabul etmiş, hem de diğer yandan

216 Ibid., p. 154.
217 Ibid.
218 Dagger, op. cit., p. 108.
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siyasal toplumuyla kendisini özdeşleştirmemiş olabilir. Kendisini üyesi olduğu

siyasal toplumla özdeş hissetmeyen kişinin, salt bu sebeple hukuka itaat

yükümlülüğü olmadığı söylenemez219.

Bu eleştiriye karşı yine aidiyet yaklaşımı adına cevap verilebilir. Kişinin

kendisini, üyesi olduğu siyasal toplumla özdeşleştirmesi sadece basit bir duygu

değildir. Kişi, toplumsal yaşam içerisinde aktif rol alarak, kendisini üyesi olduğu

siyasal toplumla özdeşleştirdiğini gösterir. Siyasal topulma üyelik, tek başına aidiyet

yükümlülüklerinin doğmasına yol açmaz. Aidiyet yükümlülüklerinden

bahsedebilmek için kişinin aktif ve bilinçli bir üyelik sergilemesi gerekir. Dolayısıyla

hukuka itaat yükümlülüğü rıza, karşılıklılık, minnettarlık gibi iradi tercihlerden değil,

kişinin kendisini içinde yaşadığı topluma ait hissetmesi ve bunu da toplumsal

yaşamda aktif rol alarak göstermesi olgusundan türer220.

Fakat bu savunma da pek başarılı sayılamaz, zira yükümlülük ile yükümlü

hissetme arasındaki farkı yine görmezden gelir. Kişinin siyasal topluma üyeliğini

aktif bir şekilde sergilemesi, gerçekten de bu üyeliğine bağlı bir takım

yükümlülüklerin doğduğu anlamına gelmez. Bazen kişinin kendisi de neyle

özdeşleşmesi gerektiği konusunda yanılabilir. Herhangi bir zorlama ya da yanlış

yönlendirme olmasa bile kişi, aslında yükümlü olmadığı hâlde kendisini yükümlü

hissedebilir. Kişi, yükümlülükleri konusunda yanılmamış olsa bile yine de söz

konusu savunma yeterli değildir. Bir topluluğun üyesi olması ve kendisini bu

toplulukla özdeşleştirmesi, hatta bunu gösterecek şekilde aktif rol üstlenmesi kişiyi,

mutlaka yükümlülük altına sokmayabilir221. Örneğin Nazım Hikmet severler

derneğinin üyesi olabilirim. Bu dernekle kendimi özdeşleştirebilirim. Özdeşleştirme

sonucu olarak her hafta diğer dernek üyeleriyle birlikte toplantılar düzenleyebilirim.

219 Simmons, “Associative Political Obligations”, pp. 264-265.
220 Aidiyet yükümlülüklerini aktif toplumsal üyeliğe bağlayan bu görüş için bkz. Yael Tamir, Liberal
Nationalism, Princeton, New Jersey, Princeton University Press, 1993, pp. 130-139.
221 Dagger, op. cit., p. 109.
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Fakat bütün bunlar benim diğer dernek üyelerine karşı bir takım yükümlülüklere

sahip olduğum anlamına gelmez222.

Yukarıda da belirtildiği gibi hukuka itaat yükümlülüğünü toplumsal aidiyetle

izah eden kuramların ileri sürdüğü ikinci tez, toplumsal aidiyet yükümlülüklerinin

ahlâken bağlayıcı olduğudur. Şimdi bu teze yönelik eleştiriler üzerinde durulabilir.

Belirli bir toplumsal grubun üyeliğinin, başka hiçbir ahlâki ilkeye gerek

kalmaksızın yükümlülükler doğurduğu görüşü, her toplumsal grubun ahlâki açıdan

aynı nitelikte olmadığı gerçeğini görmezden gelir. Üyeliğinin bizatihi kendisinin

yükümlülük doğurduğu varsayılan toplumsal gruplar arasında başkalarının iyiliğini,

mutluluğunu ve refahını amaçlayanlar olduğu gibi, mafya benzeri topluluklar da

vardır. Keza her ailenin üyeleri vardır ve bu üyelik sebebiyle bir takım

yükümlülüklerin doğduğu kabul edilebilir. Fakat öyle bazı aileler vardır ki üyelerine

hiçbir faydası dokunmaz; hatta tamamen işlevsiz olabilir. Aynısı siyasal toplumlar

için de geçerlidir. Adil olmayan, baskıcı, otoriter veya hiçbir şekilde verimli olmayan

bu tür siyasal toplumların üyelerinin de salt bu üyeliklerinden ötürü bir takım

yükümlülükler altına girdiğini söylemek çok kolay değildir223.

Kendisine bu tür bir eleştirinin yöneltilebileceğini önceden tahmin eden

Dworkin, toplumsal aidiyet yükümlülüklerinin ahlâki geçerliliğini bir takım koşullara

bağlamıştır. Dworkin’e göre toplumsal aidiyetin ahlâken bağlayıcı olabilmesi, yani

hukuka itaat yükümlülüğü de dahil her türlü siyasal yükümlülüğe zemin

oluşturabilmesi için şu koşulların birarada bulunması gerekir224:

- Kişiler, toplumsal aidiyet yükümlülüklerinin genel değil de “özel”

nitelikli ahlâki yükümlülükler arasında yer aldığını kabul etmelidirler.

Yani üyesi oldukları toplumsal grubun dışındaki kişilere değil de

222 Benzer bir örnek için bkz. ibid.
223 Ibid., p. 110; Simmons, “Associative Political Obligations”, p. 266.
224 Dworkin, op. cit., pp. 199-201.
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sadece kendi grubunun üyelerine karşı yükümlülükleri olduğunu

düşünmelidirler.

- Kişiler, sahip oldukları bu yükümlülüklerin kişisel olduğunu kabul

etmelidirler. Yani bu yükümlülükler toplumun bütününe karşı değil,

üyelerinin birbirlerine karşı sahip olduğu yükümlülüklerdir.

- Toplumsal aidiyet yükümlülüklerinin temelinde daha genel bir

yükümlülük vardır. Buna göre belirli bir toplumsal grubun üyelerinin

her biri, diğer üyelerin refahını, mutluluğunu, iyiliğini gözetmelidir.

- Diğer üyelerin refahını ve iyiliğini gözetme yükümlülüğü ayrıca eşit

bir yükümlülük olmalıdır. Yani bu yükümlülük herkesin menfaatine

davranma yükümlülüğüdür; hiçbir üyenin hayatı diğerininkine göre

daha değerli değildir.

Dworkin’in ortaya koyduğu bu koşullar kabul edildiğinde artık toplumsal

aidiyetin nihai bağlayıcılığını merkeze alan bağımsız bir görüşten bahsetmenin

imkânı kalmaz. Zira hukuka itaat yükümlülüğünün ahlâki zeminini oluşturabilmesi

için toplumsal aidiyetin, bizatihi kendisinin ayrı bir değer taşıması ge rekir. Fakat

Dworkin, toplumsal aidiyetin yükümlülük doğurabilmesi için bir takım ek koşullar

aramakta, böylece hukuka itaat yükümlülüğünün temeline herkese eşit muamele

etme, herkesin menfaatini gözetme gibi toplumsal aidiyetin dışında bazı ahlâki

değerleri koymuş olmaktadır. Bu da Dworkin’in toplumsal aidiyet görüşünden taviz

vermek zorunda kaldığı anlamına gelmektedir225.

Bütün bu söylenenler dikkate alındığında hukuka itaat yükümlülüğünü

toplumsal aidiyetle izah etmeyi amaçlayan yaklaşımlar hakkında şu sonuçlara

varılabilir: Toplumsal aidiyeti merkeze alan yaklaşımlar, hukuka itaat

225 Dagger, op. cit., pp. 110, 111.
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yükümlülüğünü izah etmede hem iradeci yaklaşımlara, hem de iradeci olmayan

yaklaşımlara göre daha başarılıdır. Zira iradi olmayan özel ahlâki yükümlülükler

arasında yer vermek suretiyle hukuka itaat yükümlülüğünün niteliğini daha

aydınlatıcı bir şekilde izah etme imkânına sahiptirler. Ayrıca hukuka itaat

yükümlülüğünün ahlâki bağlayıcılığını insanların ortak ahlâki tecrübesine

dayandırdığı için siyasal ve hukuki gerçeklikle daha fazla örtüştükleri de

söylenebilir.

Fakat bu olumlu özelliklerine karşın toplumsal aidiyeti merkeze alan

yaklaşımlar hem genel anlamda aidiyet yükümlülüklerinin, hem de aidiyet

yükümlülüklerinden biri kabul ettikleri hukuka itaat yükümlülüğünün neleri

gerektirdiği, diğer bir deyişle içeriğinin nelerden oluştuğu konusunda belirsizlikler

taşır. Daha da önemlisi, toplumsal aidiyet yükümlülüklerine normatif bağlayıcılık

atfedildiğinde ahlâken kabul edilmesi zor durumlarla karşılaşılabilir. Örneğin baskı,

zorlama veya adaletsizliğin ağır bastığı toplumlarda da aidiyet yükümlülüklerinin

doğup doğmayacağı tartışma götürür.

Nitekim örneğin Dworkin gibi bu ihtimalin farkında olan düşünürler,

toplumsal aidiyet yükümlülüklerini, daha genel bazı ahlâki ilkelerden türeyen

yükümlülüklerle destekleme ihtiyacı duymuştur. Fakat bu tür bir girişim, toplumsal

aidiyet yükümlülüklerinin bağımsızlığını gölgede bırakır ve sonuçta hukuka itaat

yükümlülüğünü toplumsal aidiyete dayandıran yaklaşımların aşınmasına yol açar.

Çalışmanın yukarıdaki II. ve III. bölümlerinde ayrıntılı şekilde incelenen

yaklaşımlar, hukuka itaat yükümlülüğünün ahlâki temelini izah etmeyi amaçlayan

kuramsal girişimlerdir. Her ne kadar farklı argümanlara dayansalar da bu

yaklaşımların ortak yönü, daha güçlü ahlâki ilkelerle çatışmadığı sürece hukuka itaat

yükümlülüğünün varlığını kabul etmeleridir. Fakat buna karşın hukuka itaat

yükümlülüğünün niteliği, kaynağı, içeriği, sonuçları vb. konularda ortaya koydukları

düşünceler, kişilerin niçin hukuka itaat etmesi gerektiğini açıklamada yeterli değildir.

İşte bu yetersizlik, hukuka itaat yükümlülüğü tartışmalarında kuşkucu yaklaşımların

giderek etkisini arttırmasına yol açmıştır. Bu süreç, konuyla ilgili düşünürleri,
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kişilerin hukuka itaatini gerektiren genel bir ahlâki yükümlülüğün bulunmadığı

sonucuna götürmüştür. Bu durum felsefi anarşizm ismiyle anılan ve hukuka itaat

yükümlülüğünü hiçbir şekilde kabul etmeyen görüşlerin ortaya çıkmasına da zemin

hazırlamıştır. Doğal olarak kısa bir süre sonra felsefi anarşizm de ciddi eleştirilerle

karşılaşmıştır. Hukuka itaat yükümlülüğünü ahlâken temellendirmeyi amaçlayan

geleneksel yaklaşımlara yönelik itirazlarında felsefi anarşizm, haklı olup olmaması

bir yana, sonuçta hukuka itaat yükümlülüğü tartışmalarının farklı bir düzleme

taşınmasını sağlamıştır. Günümüzde hukuka itaat yükümlülüğü sorunu, felsefi

anarşizmin tekrar gündeme getirdiği hukukun otoritesi ve meşruiyeti konularından

bağımsız tartışılmamaktadır.

Dolayısıyla çalışmanın bundan sonraki kısmında öncelikle felsefi anarşizm

ele alınacak, ardından felsefi anarşizmin hukuka itaat yükümlülüğü tartışmalarına

katkısı üzerinde durulacak ve nihayet itaat yükümlülüğü sorunu, hukukun otoritesi ve

meşruiyeti bağlamında incelenecektir.
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IV. HUKUKUN OTORİTESİ, MEŞRUİYETİ VE HUKUKA

İTAAT YÜKÜMLÜLÜĞÜ SORUNU

A. Hukuka İtaat Yükümlülüğü Tartışmalarında Güncel

Yaklaşımlar

1. Hukuka İtaat Yükümlülüğü Kuramlarının Başarısızlığı ve

Karma Görüşler

Hukuka itaat yükümlülüğü sorununun, kişilerin hukuka ahlâken itaat

yükümlülüğünün bulunup bulunmadığı ve bu yükümlülüğün nasıl

temellendirilebileceği sorunu olduğu yukarıda belirtilmişti. Nitekim çalışmanın

buraya kadarki bölümünde hukuka itaat yükümlülüğünün varlığını kabul eden

kuramsal yaklaşımların, bu yükümlülüğü ahlâki açıdan temelledirme girişimleri ele

alınmıştı. Yine hatırlanacağı üzere hukuka itaat yükümlülüğünü ahlâken

temellendirmeyi amaçlayan yaklaşımlar, iradeci ve iradeci olmayan şeklinde tasnif

edilmiş ve herbirinin dayandığı argümanlar en ince ayrıntılarına kadar incelenmişti.

Bu ayrıntılı inceleme sonucunda iradeci görüşlerin de, iradeci olmayan

görüşlerin de hukuka itaat yükümlülüğünü temellendirmede başarılı olamadığı veya

en azından tek başına ele alındığında yetersiz kaldığı sonucuna varılmıştı. Zira söz

konusu görüşlerin ortaya koyduğu ahlâki ilkelerin hiçbiri, gerçek hayatta kişilerin

niçin hukuka itaat ettiğini tek başına izah edememektedir. Dolayısıyla bağımsız ele

alındığında hukuka itaat yükümlülüğünün temelinde yer aldığı düşünülen bu ilkeler,

bireyler için ahlâken geçerli davranış kuralları olarak kabul edilebilse de hukuk ve

siyaset alanına geçildiğinde hiçbirinin genel hukuka itaat yükümlülüğünü

temellendiremediği görülmektedir.

Hukuka itaat yükümlülüğünü temellendirmeyi amaçlayan iradeci ve iradeci

olmayan yaklaşımların bu başarısızlığı veya yetersizliği, farklı yaklaşımların ortaya
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çıkmasına, düşünürlerin alternatif kuramsal girişimlerde bulunmasına yol açmıştır.

Bu yaklaşımların başında karma görüşler yer alır. Hukuka itaat yükümlülüğünü

temellendirmede karşılaşılan zorluğu gidermek amacıyla ileriye sürülen diğer bir

görüşse analitik yaklaşımdır1.

Analitik yaklaşım daha önce incelendiğiden aşağıda sadece karma görüşler

üzerinde durulacaktır.

Tek başına ele alındığında hukuka itaat yükümlülüğünü temellendirmede

başvurulan ahlâki ilkelerin hiçbirinin yeterli olmadığını kabul etmelerine karşın

karma görüşler, genel bir hukuka itaat yükümlülüğünün varlığını

reddetmemektedirler. Karma görüşlere göre bu ahlâki ilkeler, birlikte

değerlendirildiğinde genel bir hukuka itaat yükümlülüğünü temellendirecek güce

sahiptir2.

Hukuka itaat yükümlülüğünü izah etmek ve temellendirmek için ortaya konan

karma görüşler ya birden fazla ilkenin biraraya getirilmesinden oluşan melez

yaklaşımlar ya da yine birden fazla ilkeyi biraraya getiren, fakat herbirinin ayrı ayrı

geçerli olduğunu savunan çoğulcu yaklaşımlar şeklinde karşımıza çıkmaktadır3.

Melez görüşlere, sözleşme yaklaşımı ile toplumsal aidiyet yaklaşımını

biraraya getiren Margaret Gilbert’ın çoğul özne kuramı4 ve yine sözleşme yaklaşımı

1 Hukuka itaat yükümlülüğünü temellendiren görüşlerin başarısızlığı ve bu başarısızlığın sonuçları
için bkz. Hurton, Political Obligation, pp. 109, 137; Simmons, “Political Obligation and Authority”,
pp. 35-36; Kramer, “Legal and Moral Obligation”, p. 181; Smith, “The Duty to Obey the Law”, p.
467; Green, “Law and Obligations”, p. 539.
2 George Klosko, “Multiple Principles of Political Obligation”, Political Theory, Vol. 32, 2004, pp.
801-824, p. 802; Simmons, “Political Obligation and Authority”, p. 35.
3 Richard Dagger, “Political Obligation”, (Çevrimiçi) http://plato.stanford.edu/entries/political-
obligation/,  21.07.2010; Ned Dobos, “Political Obligation”, (Çevrimiçi) http://www.iep.utm.edu/poli-
obl/, 21.07.2010.
4 Gilbert, siyasal yükümlülükler ve hukuka itaat yükümlülüğü hakkında bir dizi makale ve birden fazla
kitap yazmıştır. Görüşlerinin son hali için bkz. Margaret Gilbert, A Theory of Political Obligation,
passim.
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ile doğal adalet yaklaşımını biraraya getiren Peter J. Steinberger’in kuramı5 örnek

gösterilebilir. Çoğulcu görüşlerden ilki hakkaniyet temelli bir yaklaşımı savunan

George Klosko’ya aitken diğeri, doğal adalet ödevini merkeze alan bir görüşü

benimseyen Christopher Heath Wellman’a aittir6.

Her ne kadar bu farklı karma görüşlerin herbiri bağımsız ele alındığında

özgün ve ilginç girişimler kabul edilebilse de hepsini incelemek tezin kapsamı

dışında kalacağından, örnek teşkil etmek üzere aşağıda sadece Margaret Gilbert ve

George Klosko’nun görüşleri özetlenecektir.

a. Gilbert’in Yaklaşımı

Siyasal yükümlülük sorununun, aslında toplumsal aidiyet sorunu olduğunu

belirten Margaret Gilbert, bu konuyla ilgili herhangi bir kuramsal yaklaşımın, bireyin

içinde yaşadığı toplumun siyasal kurumlarının aldığı kararlara bizzat uyması gerekip

gerekmediği sorusunu merkezine koyması gerektiğini söylemektedir. Gilbert’a göre

bu sorunun cevabı, batı siyasal düşünce geleneğinin köklü yaklaşımlarından biri olan

sözleşme yaklaşımı ile kendisinin isimlendirdiği şekliyle çoğul özne

yaklaşımının biraraya getirilmesiyle verilebilir7.

Gilbert toplumsal grupların bizatihi kendilerini birer özne kabul etmekte,

gündelik yaşam içerisinde kişilerin ortak anlaşmalarla bu tür grupları oluşturduğunu

5 Steinberger’in hukuka itaat yükümlülüğü hakkındaki görüşleri için bkz. Peter J. Steinberger, The
Idea of The State, Cambridge, Cambridge Univresity Press, 2006, pp. 212-226.
6 Hukuka itaat yükümlülüğünü merhamet ve yardımseverlik duyguları ile doğal adalet ödevini temel
alarak izah eden Wellman’nın görüşleri için bkz. Christopher Heath Wellman, “Toward a Liberal
Theory of Political Obligation”, Ethics, Vol. 111, 2001, pp. 735-759, pp. 740-750. Wellman’nın
görüşlerinin en gelişmiş hali için bkz. Christopher Heath Wellman, “Samaritani sm and the Duty to
Obey the Law”, Is There a Duty to Obey the Law?, Christopher Heath Wellman and A. John
Simmons, Cambridge, Cambridge University Press, 2005, pp. 3-89. Hukuka itaat yükümlülüğünü itaat
eyleminin sonuçlarını, hakkaniyet ilkesini, adil kurumları destekleme ödevini ve toplumsal aidiyeti
birlikte değerlendirerek temellendirmeye çalışan, ayrıca hukuka itaat yükümlülüğünün bazı
durumlarda meşru kabul edilebilecek itaatsizlikle de bağdaşabileceğini ileri süren bir başka çoğulcu
karma görüşse Chaim Gans’a aittir. Gans’ın görüşlerinin özeti için bkz. Simmons, Justification and
Legitimacy, pp. 115-116.
7 Gilbert, op. cit., p. 1.
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söylemektedir. Gilbert’a göre her biri çoğul özneler şeklinde düşünülen toplumsal

gruplara katılmaları kişiler açısından bir takım yükümlülükler doğurur. Kişiler

isteyerek bu ortak anlaşmalara taraf olduklarından kendi yaklaşımının gerçek

sözleşme düşüncesine dayandığını savunan Gilbert, bir toplumsal gruba katılmanın

yükümlülük doğurabilmesi için gerekli tek koşulu, kişilerin söz konusu ortak

anlaşmaya katılmaya istekli olduğunu beyan etmesi şeklinde ifade etmektedir .

Siyasal yükümlülük ve dolayısıyla hukuka itaat yükümlülüğü açısından ele

alındığındaysa bu tür bir isteğin herkes tarafından bilinmesi ve kişinin kendini siyasal

topluma ait hissetmesinin yeterli olduğu söylenebilir. “Hükümetimiz”, “ülkemiz”

gibi ifadeler ve bu ifadelere uygun davranışlar, toplumsal üyeliği, çoğu kişinin

isteyerek kabul ettiğini gösterir. Sonuç olarak davranışlarımızla içinde yaşadığımız

siyasal toplumun üyesi olmayı kabul ettiğimizi gösteriyorsak bu üyelik, bizim

açımızdan bir takım yükümlülükler doğurur ki hukuka itaat yükümlüğü bunların

başında gelir8.

b. Klosko’nun Yaklaşımı

Melez görüşlerden farklı olarak George Klosko, iki veya daha fazla ilkenin

biraraya getirilmesiyle meydana gelen yeni bir kuram ortaya koymaktansa her bir

ilkenin kendi başına ele alınması gerektiğini, fakat bunun da hukuka itaat

yükümlülüğünü temellendirmede yetersiz kalacağını ileri sürmektedir.

Klosko’ya göre hukuka itaat yükümlülüğünü temellendirmek için başvurulan

ilkelerin her biri tek başına aslında ahlâki geçerliliğe sahiptir. Rıza, hakkaniyet,

adalet, minnettarlık gibi temelinde tek bir ahlâki ilkenin yer aldığı yaklaşımlar,

hukuka itaat yükümlülüğüne dair genel bir kuram oluşturamasa bile kişilerin hukuka

itaat etme sebeplerinden en azından bazılarını izah etmede başarılı gözükmektedir9.

8 Gilbert’ın görüşlerinin özeti için bkz. Dagger, “Membership, Fair Play, and Political Obligation”, p.
105; Simmons, “Associative Political Obligations”, p. 256.
9 Klosko, “Multiple Principles of Political Obligation”, p. 803.
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Klosko, herhangi bir hukuka itaat yükümlülüğü kuramında olduğu gibi,

birden fazla ilkeye dayalı bir yaklaşımın da yerine getirmesi gereken iki koşul ortaya

koymaktadır. Bunlardan ilki “genellik” iken, diğeri “kapsayıcılık”tır. Genellikten

kasıt, bir ülkede yaşayan hemen hemen bütün vatandaşların hukuka itaatini izah

edecek bir yaklaşımdır. Kapsayıcılık ise siyasal yönetimin işlevlerinin hepsini

dikkate alacak nitelikte bir açıklama getirmektir. Klosko ayrıca hukuka itaa t

yükümlülüğünü temellendirecek ilkelerin birbiriyle ilişkisine dair de üç koşuldan

bahsetmektedir. Bunlar “birikimli olma”, “karşılıklı birbirini destekleme” ve

“örtüşme” şeklinde ifade edilebilir. Birikimli olma hukuka itaat yükümlülüğünü

temellendirmek için başvurulan ahlâki ilkelerin herbirinin devletin belirli bir işlevini

açıklaması ve böylece devlete ait hizmetlerin hemen hemen hepsinin dikkate

alınmasıdır. Karşılıklı birbirini destekleme, bir ilkenin ilgili olduğu devlet işlevini

temellendirmede başarısız olması durumunda, aynı temellendirmeyi diğer bir ilkenin

yapabilmesidir. Örtüşmeyse karşılıklı desteklemeye benzer şekilde bir ilkenin belirli

bir yasaya uymayı gerektirecek sebepler ortaya koymada zayıf kalması durumunda

diğer ilkelerin yardımına başvurulabilmesidir. Klosko’ya göre bu üç özellik biraraya

geldiğinde yukarıda belirtilen genellik ve kapsayıcılık koşullarını yerine getirmek

suretiyle genel bir hukuka itaat yükümlülüğü kuramı oluşturuabilecektir10.

Kendi yaklaşımının temeline sırasıyla hakkaniyet, karşılıklı yardımlaşma ve

adil kurumları destekleme gibi doğal ahlâki ödevler ve toplumsal ortak iyiyi koyan

Klosko, bu ilkeleri ayrıntılı bir şekilde inceleyip herbirinin güçlü ve zayıf yönlerini

tespit eder11. Bu tespitten sonra, ancak bu üç ilkenin birlikte değerlendirildiği

10 Klosko, “Multiple Principles of Political Obligation”, p. 803. Bu arada Klosko, hukuka itaat
yükümlülüğünü temellendirmek için başvurduğu ilkelerin kendi tercih ettikleriyle sınırlı olmadığını,
yukarıdaki koşulları yerine getirmek koşuluyla başka bazı ilkelerin de kabul edilebileceğini, hatta
böylece daha bütünlüklü bir hukuka itaat yükümlülüğü kuramı oluşturlabileceğini de belirtmektedir,
Klosko, “Multiple Principles of Political Obligation”, pp. 803-804.
11 Klosko’ya göre örneğin hukuka itaat yükümlülüğünü fair play ilkesiyle izah etmeye çalışan bir
yaklaşım, devletin her türlü işlevini dikkate alamayacağından kapsayıcılık koşuluna aykırıdır.
Karşılıklı yardım ve adil kurumları desteklemek gibi doğal ahlâki ödevlere dayalı bir yaklaşımsa bir
yandan yine devletin her türlü işlevini açıkamak için elverişli değildir, diğer yandan herhangi bir
hukuka itaat yükümlülüğü kuramı için gerekli özgüleme sorununu çözemediğinden, yani belirli bir
toplumda yaşayan kişilerin niçin sadece kendi siyasal yönetimine itaat etmesi gerektiği sorusunu
cevaplandıramadığından genellik koşuluna aykıdır. Buna karşılık fair play ilkesi, sadece kişilerin
kendisi için vazgeçilmez öneme sahip devlet hizmetlerine niçin katılmak gerektiğini açıklayabilirken,



252

çoğulcu bir yaklaşımın yukarıda belirtilen genellik ve kapsayıcılık koşullarını yerine

getirebileceğini ve böylece genel bir hukuka itaat yükümlülüğü kuramı

oluşturabileceğini söyler. Zira her bir ilke, devletin işlevleri açısından diğer ilkelerin

açıklamakta eksik kaldığı yönleri tamamlayabilecek niteliktedir. Ayrıca yine her bir

ilke, diğerinin başarılı olduğu yönlerle çelişmemektedir. Her ne kadar hangi ilkenin

nerede devreye gireceği, nerede devreden çıkacağı belirgin olmasa da hepsi birlikte

düşünüldüğünde sonuçta genel bir hukuka itaat yükümlülüğü kuramını ortaya

çıkardığı söylenebilir. Üstelik bu tür belirsizlikler çağdaş toplumların niteliğine de

uygundur. Hatta denilebilir ki çağdaş toplumlar açısından hukuka itaat

yükümlülüğünü izah edebilecek bir kuram, ancak bu tür bir çoğulcu yaklaşımla

mümkündür12.

Hem melez yaklaşımlar, hem de çoğulcu yaklaşımlar söz konusu ahlâki

ilkelerin daha iyi anlaşılmasını kolaylaştırsa da genel bir hukuka itaat yükümlülüğü

kuramı oluşturmada diğerlerinden daha başarılı değildir. Karma yaklaşımların hepsi

için geçerli olabilecek muhtemel bir eleştiri şu şekilde özetlenebilir: Hukuka itaat

yükümlülüğünü temellendirmeyi amaçlayan iradeci ve iradeci olmayan görüşlere

yönelik en önemli itiraz, bu görüşlerin dayandığı ilkelerin, salt ahlâki açıdan

bakıldığında bireylerin davranışlarını değerlendirmede kullanılabileceği, fakat

hukuka itaat yükümlülüğü de dahil bütün siyasal yükümlülükleri izah etmede yeterli

gelmeyeceği şeklindedir. Örneğin fair play ve doğal adalet ödevi gibi ilkeler, salt

ahlâki ilkeler olarak geçerliyken kişilerin niçin hukuka itaat etmek zorunda

olduklarını izah etmede yetersiz kalmaktadırlar veya en azından tek başlarına böyle

doğal ahlâki ödevler, devletin, toplumda daha az avantajlı konuma sahip kişilere yardım etmeyi
amaçlayan hizmetlerine katılma yükümlülüğünü açıklayabilmekte, böylece kapsayıcılık koşulu ancak
her iki ilkenin birlikte ele alınması suretiyle yerine getirilebilmektedir. Öte yandan devletin, herkes
için vazgeçilmez nitelikte ihtiyaçları karşılama ile toplumsal refahı sağlama dışında toplumun ortak
iyisini gerçekleştirme gibi bir işlevi daha vardır. Dolayısıyla fair play ve karşılıklı yardım ilkelerinden
kaynaklanan yükümlülüklerinin yanısıra vatandaşların, devletin bu işlevini yerine getirebilmesi için
üzerine düşeni yapma yükümlülüğü olduğundan da bahsedilebilir. Fakat hukuka itaat yüküml ülüğünü
izah etmede tek başına ortak iyi de yeterli değildir. Dolayısıyla fair play ilkesi ve doğal ahlâki
ödevlerle birlikte değerlendirildiğinde ancak ortak iyi düşüncesi, kişilerin hukuka niçin itaat etmeleri
gerektiği sorusunu cevaplandırabilir. Klosko’nun burada kısaca ele alınan üç ahlâki ilkeyi ele aldığı
bölümler için bkz. Klosko, “Multiple Principles of Political Obligation”, pp. 804-819.
12 Klosko, “Multiple Principles of Political Obligation”, pp. 819-820.



253

bir ahlâki güce sahip değildirler. Karma yaklaşımlara yönelik itiraz da tam bu

noktada ortaya çıkmaktadır. Dayandıkları ahlâki ilkeler itibariyle tek başlarına genel

bir hukuka itaat yükümlülüğü kuramı oluşturmada başarısız olan görüşler, birden

fazla ilkeye başvurduklarında da aynı sonuçla karşı karşıya kalırlar. Zira sorun, söz

konusu yaklaşımların dayandığı ahlâki ilkelerin, hukuka itaat yükümlülüğünü izah

etmede yetersiz kalmalarıdır. Tek başına ele alındığında bu tür bir izah getirmek için

yetersiz kalan herhangi bir ilke, aynı şekilde yine yetersiz başka bir ilkeyle biraraya

geldiğinde de gerekli izahı getiremeyecektir. Sonuç olarak hukuka itaat

yükümlülüğünü birden fazla ahlâki ilkeye dayanarak temellendirmeye çalışan karma

yaklaşımlar, genel bir hukuka itaat yükümlülüğü kuramı ortaya koymaktansa

kişilerin ne zaman ve hangi gerekçelerle hukuka itaat etmeleri gerektiğini tespit

etmeye çalışan, hukuka itaati gerekli kılan durumların listelenmesinden öteye

geçemeyen girişimlerdir13.

Dolayısıyla ne tek bir ilkeye dayanan herhangi bir yaklaşım, ne de birden

fazla ilkeye başvuran karma bir yaklaşım hukuka itaat yükümlülüğünü izah etmede

başarılıdır. Diğer bir deyişle genel bir hukuka itaat yükümlülüğünü kabul etmek için

elimizde hiçbir ahlâki ilke yoktur. Doğal olarak bu tür bir sonuç, hukuka itaat

yükümlülüğünün varlığı hakkında kuşku duyulmasına yol açmaktadır. Hukuka itaat

yükümlülüğü sorununu kuşkucu bir tavırla ele alan en önemli kuramsal yaklaşımsa

anarşizmdir. Bu sebeple aşağıda önce genel bir siyaset felsefesi kuramı olarak

anarşizm ele alınacak, ardından da anarşizmin hukuka itaat yükümlülüğüne ilişkin

görüşleri incelenecektir.

2. Felsefi Anarşizm ve Hukuka İtaat Yükümlülüğünün Reddi

13 Karma görüşlerin eleştirisi için bkz. Simmons, “Political Obligation and Authority”, p. 36; Dagger,
“Political Obligation”; Dobos, “Political Obligation”. Belirli bir düşünürü, Chaim Gans’ı hedef almak
suretiyle karma görüşleri eleştiren bir kaynak için bkz. Simmons, Justification and Legitimacy, p.
116.
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a. Bir Siyaset Felsefesi Kuramı Olarak Anarşizm ve

Özellikleri

Sadece hukuka itaat yükümlülüğünü değil, daha genel düzeyde devleti, hatta

her türlü otoriteyi reddeden bir siyaset felsefesi kuramı olarak anarşizm, çok köklü

bir geleneğe sahiptir ve bu yüzden ayrıca ele alınması gerekir. Anarşizmin hukuka

itaat yükümlülüğü sorununa nasıl yaklaştığının incelenmesine geçmeden önce,

modern siyaset felsefesini derinden etkilemiş bu radikal kuram hakkında genel bir

bilgi vermek gerekebilir.

Etimolojik kökeni itibariyle otoriteye karşı çıkma, kural koyucunun olmayışı

gibi anlamlara gelen Eski Yunanca anarkhia kelimesinden türeyen ve daha çok

küçültücü bir sıfat niteliğinde kullanılan anarşi kavramı, ilk defa 1840’da Fransız

düşünür Pierre-Joseph Proudhon (1809-1865) tarafından bir siyasal ve toplumsal

ideolojiyi belirtmek üzere dile getirilmiştir14. Anarşizmin temel özelliği devlete karşı

olması, mevcut hiçbir devleti ahlâken meşru görmemesidir15. Bu temel üzerine

kurulu anarşizm, çok farklı şekillerde tanımlanmıştır. Bugüne kadar ileri sürülen

tanımlara bakıldığında anarşizmin, zaman zaman çelişen fakat birbiriyle il işkili bir

takım düşüncelerden oluştuğu görülebilir. Bu farklılık ve hatta karmaşıklıkları bir

kenara bıraktığımızda anarşizmi en geniş anlamıyla şöyle tanımlayabiliriz:

“Bir siyaset kuramının en geniş anlamıyla anarşizm ismini alabilmesi için şu
özellikleri barındırması gerekir: (1) zora dayanmayan, otoriter olmayan ideal bir
toplum düşüncesi; (2) varolan toplumların ve kurumlarının bu düşünceden hareketle
eleştirilmesi; (3) söz konusu ideale ulaşmaya yönelik ciddi bir ilerlemenin olduğuna
dair umutlanmayı haklı gösterecek bir insan doğası anlayışı ve (4) zora
dayanmayan, otoriter olmayan kurumların ve adem-i merkeziyetçi alternatiflerin
acilen oluşturulmasını talep eden bir değişim stratejisi […]”16

14 Colin Ward, Anarchism: A Very Short Introduction, Oxford, Oxford University Press, 2004, p.
1; George Woodcock, Anarchism: A History Of Libertarian Ideas And Movements, Cleveland,
New York, The World Publishing Company, 1962, pp. 9-10. Anarşizmin tarihsel arka planı için bkz.
Foti Benlisoy, “Anarşizm”, 19. Yüzyıldan 20. Yüzyıla Modern Siyasal İdeolojiler, 2. Baskı, Ed. H.
Birsen Örs, İstanbul, Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2008, s. 351-411, s. 357-360.
15 Hurton, op. cit., p. 110; Simmons, Justification and Legitimacy, p. 103.
16 John P. Clark, “What is Anarchism?”, Anarchism, Ed. J. Roland Pennock and John W. Chapman,
New York, 1978, pp. 3, 6, 13’den aktaran Paul McLaughlin, Anarchism and Authority: A
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Bu geniş tanımdan da anlaşılacağı üzere anarşizm sadece siyasal otoritenin

reddine yönelik bir görüş değildir; insan, toplum ve devletin doğası hakkında çok

daha kapsamlı bir felsefi anlayışına sahiptir. Diğer bir deyişle anarşizmi sadece

negatif açıdan tanımlamak ve her türlü otoritenin, zorlamanın ve baskının reddi

şeklinde izah etmek yeterli değildir. Anarşizm aynı zamanda pozitif açıdan da

tanımlanmalı, kendine has bir ideoloji olduğu kabul edilmelidir17.

Çalışmanın kapsamını aşmaması için bu bölümde anarşizmin sadece hukuka

itaat yükümlülüğü hakkındaki yaklaşımı üzerinde durulacaktır. Hukuka itaat

yükümlülüğü sorununa nasıl yaklaştığını daha iyi anlayabilmek için de anarşizmin

devlet, siyasal otorite ve bireysel özerklik kavramlarına yönelik görüşlerine kısaca

bakmak gerekir.

Yukarıda da belirtildiği gibi kendi içinde çok farklı türlere ayrılsa da

anarşizmin temelinde devlet karşıtlığı gelir. Anarşistlerin devletten anladığı, belirli

özelliklere sahip siyasal bir organizasyondur. Bu özellikleri şöyle sıralayabiliriz:

“Öncelikle devlet, yönettiği kişilerin haklarını tanımlama konusunda tam bir
otoriteye sahip olma anlamında egemen bir varlıktır; örneğin devletin ne belirlediği,
ne de tanıdığı bir takım geleneksel haklara, yönettiği kişilerin sahip olmasına izin
vermez. İkinci olarak devlet, belirli bir toplumda doğan herkesin o toplumu yöneten
devlete karşı bir takım yükümlülükler altına girmek zorunda olması anlamında
zorunlu bir varlıktır; kişi, toplumu terkettmediği sürece bu yükümlülüklerden muaf
olamaz. Üçüncü olarak devlet, tekelci bir varlıktır: Sınırları içinde güç kullanma
tekeline sahiptir, bu konuda herhangi bir rakibin varlığına izin vermez. Dördüncü
olarak devlet, kendisini oluşturan rol ve işlevlerin genel olarak diğer toplumsal rol
ve işlevlerden ayırdedilebilmesi ve siyasetçiler, bürokratlar , silâhlı kuvvetler ve
polis gibi bünyesinin büyük bir kısmını oluşturan kişilerin bağımsız bir sınıf
meydana getirmesi anlamında müstakil bir varlıktır.”18

Philosophical Introduction to Classical Anarchism, Hampshire, Ashgate Publishing Limited, 2007,
p. 25.
17 McLaughlin, op. cit., p. 25; Benlisoy, op. cit., s. 362-363. Anarşizm, çoğu zaman sadece
düzensizlik, kargaşa, belirsizlik ve yıkıcılık gibi terimlerle birarada anılmıştır. Bu sebeple anarşizmin
belki de siyaset felsefesi tarihinde en fazla haksızlığa uğramış kuramlardan biri olduğu söylenebilir.
Bir takım önyargılardan kaynaklanan bu yaklaşım tarzı günümüzde terkedilmiş ve anarşizm,
akademik düzeyde daha ciddi araştırmaların konusu haline gelmeye başlamıştır. Anarşizm hakkında
geliştirilen ve kaba bir değerlendirmeden öteye geçmeyen çeşitli yorumlar ve bu yorumların eleştirisi
için bkz. McLaughlin, op. cit., pp. 4-21; Woodcock, op. cit., p. 9; Benlisoy, op. cit., 353. Anarşizmin
akademik düzeyde geliştirilen felsefi tanımları içinse bkz. McLaughlin, op. cit., pp. 25-36.
18 David Miller, Anarchism, London, Dent, 1984, p. 5’den aktaran Hurton, op. cit., p. 111.
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Anarşistlerin devleti bu şekilde düşünmelerinin sebebi belirli kabullerden

hareket etmeleridir. Anarşizmin temen kabullerinden ilki iradeciliktir. Bu anlamda

iradecilik, bireysel özerkliğe ve özgür tercihe büyük önem atfeder. Bu açıdan

bakıldığında devlet iradi değildir; zora dayanır. Anarşizmin temelinde yer alan diğer

bir kabulse eşitlikçiliktir. Anarşizm, insan hayatı için vazgeçilmez öneme sahip bir

takım ürünlere erişmede herkesin eşit haklara sahip olması gerektiğini savunan bir

fırsat eşitliğinden yanadır. Buna karşılık varolan bütün devletler cinsiyet ayrımcılığı,

sınıf farklılıkları vb. toplumsal eşitsizliklere yol açan köklü bir hiyerarşik yapıya

sahiptir. Nihayet son olarak anarşizmin dayandığı diğer bir kabulse toplumculuktur.

Anarşizm, dayanışma ve yardımlaşma gibi duygulara ve ortak toplumsal amaçlara

büyük önem verir. Hâlbuki şu an yeryüzünde varolan devletler, yabancılaşmaya ve

bozulmaya sebebiyet verir19. Özetlemek gerekirse anarşizmin devlete yönelik

eleştirileri iki ana grupta toplanabilir. Devlet, öncelikle zararlı ve yıkıcı bir

kurumdur. İkinci olarak zararlı ve yıkıcı niteliğinden ötürü devletin, vatandaşlar

üzerinde otorite kurma, itaate zorlama veya herhangi bir şekilde istediklerini

yaptırma gibi bir hakkı yoktur. Kısaca devlet ahlâken hiçbir meşruiyete sahip

değildir ki hukuka itaat yükümlülüğü sorunu açısından asıl üzerinde durulması

gereken de bu özelliğidir20.

Temel kabulleri ve devlete yönelik eleştirileri bakımından anarşizm belirli bir

bütünlük sergilese de hem felsefi görüşleri, hem de somut siyasal hedefleri açısından

kendi içerisinde türlere ayrılır. Anarşizmi tam anlamıyla değerlendirebilmek ve

özellikle hukuka itaat yükümlülüğü sorunu açısından yorumlayabilmek için

anarşizmin belli başlı türlerini incelemek faydalı olabilir.

b. Anarşizmin Türleri

Anarşizme yönelik en yaygın tasnif, siyasal anarşizm ile felsefi anarşizmi

birbirinden ayırmak şeklindedir.

19 Simmons, Justification and Legitimacy, pp. 103-104.
20 Hurton, op. cit., pp. 111, 112.
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Siyasal anarşistler, sadece devlet düşüncesine karşı çıkmakla kalmaz, her

şekliyle devletin ortadan kaldırılması gerektiğini savunur ve bu amaçla siyasal

faaliyetlerde bulunmaya, kısa veya uzun vadeli siyasal programlar geliştirmeye

büyük önem atfederler. Siyasal otoriteye itaat yükümlülüğünü kabul etmedikleri gibi,

siyasal otoritenin ortadan kaldırılmasının, insanın ahlâki bir yükümlülüğü olduğunu

düşünürler. Buna karşılık felsefi anarşistler, siyasal anarşistler kadar radikal

düşünmezler. Hiçbir devletin ahlâki bir meşruluğunun bulunmadığını, dolayısıyla

vatandaşlar üzerinde otorite kurma hakkına da sahip olmadığını kabul etmekle

birlikte, devletin mutlaka ortadan kaldırılması gerektiğini savunmayabilirler. Siyasal

anarşizmin tersine felsefi anarşizm, belirli bir siyasal programa veya amaca sahip

değildir. Dolayısıyla felsefi anarşizmin siyaset anlayışı çok daha açık uçludur; farklı

siyasal tercihleri bünyesinde barındırabilir. Sonuç olarak siyasal anarşizm, devletin

bireyler üzerinde yarattığı somut tahribatlara odaklanırken felsefi anarşizm, daha çok

devletin otorite iddiası üzerinde durur ve bu tür bir otoritenin meşruluğunu

sorgular21.

Siyasal anarşistler de kendi içlerinde iki gruba ayrılır. Bunlardan ilk gruba

girenler bireyci anarşistler, ikinci gruba girenler de toplumcu anarşistler şeklinde

isimlendirilir22.

Bireyci anarşizm, bireyin bağımsızlığına verdiği önemle diğer anarşizm

türlerinden ayrılır. En önemli temsilcileri arasında İngiliz William Godwin (1756-

1836) ve Alman Max Stirner (1806-1865) gibi düşünürlerin yer aldığı bireyci

anarşizmin, önemli ölçüde XIX. yy.’da yaygın kabul gören klasik liberalizmle egoist

faydacılığın aşırı yorumlarından etkilendiği söylenebilir. Bireyci anarşistlere göre

herkesin kendi hayatını kontrol etme, özgürlük ve mülkiyet hakkı vardır. Bu hakkın

tek sınırı başkalarının hakkını ihlâl etmemedir. Bireyci anarşizmin klasik

liberalizmden farkı klasik liberalizmin, devleti söz konusu hakları koruyacak bir

21 Ibid., p. 114; Simmons, Justification and Legitimacy, p. 104.
22 Bireyci – toplumcu anarşizm ayrımı için bkz. Hurton, op. cit., pp. 115-123. Benzer diğer ayrımlar
için bkz. Ward, op. cit., pp. 2-3; Woodcock, op. cit., pp. 19-21.
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mekanizma kabul etmesine karşılık bireyci anarşizmin, devleti hiçbir şekilde meşru

saymaması, bizzat kötülüğün kaynağı görmesidir23.

Toplumcu anarşizmse bireyci anarşizmin aksine bireysel hak ve özgürlükleri

değil de toplumsal paylaşımı merkezine alır; daha dayanışmacı bir insan doğas ı

anlayışından hareket eder. En önemli temsilcileri arasında anarşizmin isim babalığını

da üstlenen Proudhon’nun yanısıra, Rus düşünürler Michael Bakunin (1814-1876) ve

Peter Kropotkin (1842–1921) bulunan toplumcu anarşizm, önemli ölçüde sosyalist

düşünce geleneğinden etkilenmiştir. Buna karşın varolan devlet ve toplum düzeninin

değiştirilmesi konusunda daha yıkıcı, daha radikal öneriler getirmesiyle Marx’ın

savunduğu klasik sosyalizmden ayrılır. Nitekim çoğu zaman bu sebeple Marksistler

tarafından ütopiklikle de suçlanmıştır24.

Kendi içerisinde bu kadar farklı görüşlere sahip anarşizmin kuşkusuz her

türü,  genel siyaset felsefesini, çağdaş hukuk ve devlet kuramlarını derinden

etkilmişse de felsefi anarşizmin yaklaşımı, tezin konusunu oluşturan hukuka itaat

yükümlülüğü sorunu açısından daha önemlidir. Dolayısıyla aşağıda sadece felsefi

anarşizmin hukuka itaat yükümlülüğü sorununa yönelik yaklaşımı üzerinde

durulacaktır.

c. Hukuka İtaat Yükümlülüğü Sorunu ve Felsefi Anarşizm

Yukarıda da belirtildiği gibi felsefi anarşizmin ayırdedici özelliği, devletin

otorite iddiasını ahlâki açıdan değerlendirip varolan hiçbir devletin meşru olmadığını

ileri sürmesi, fakat bu kabulün mutlaka devlet denilen kurumun bütünüyle ortadan

kaldırılmasını gerektirmediğini söylemesidir25. Felsefi anarşizm, her ne kadar bu

23 Woodcock, op. cit., p. 19; Hurton, op. cit., p. 115; Ward, op. cit., p. 2. Bireyci anarşizm için ayrıca
bkz. Benlisoy, op. cit., s. 369-371.
24 Hurton, op. cit., pp. 119-120. Proudhon, Bakunin ve Kropotkin’nin anarşizmin tarihindeki yeri için
bkz. Ward, op. cit., pp. 3-8. Marksizm ile anarşizm arasındaki farklılıklar için bkz. Woodcock, op.
cit., pp. 22-26; Benlisoy, op. cit., s. 354-357.
25 Simmons, Justification and Legitimacy, p. 104.
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yaklaşımıyla diğer anarşistlerce ciddi eleştirilere muhatap olmuş, hatta anarşizm

içerisinde yer almaması gerektiği iddia edilmişse de26 günümüzde özellikle hukuka

itaat yükümlülüğü tartışmalarında önemli bir konuma sahiptir. Hukuka itaat

yükümlülüğünü kabul etsin veya etmesin bugün hiçbir düşünürün, felsefi anarşizmi

dikkate almaksızın konu hakkında herhangi bir görüş sergilemesi düşünülemez.

Felsefi anarşizm hukuka itaat yükümlülüğü sorununa iki farklı şekilde

yaklaşır. Bunlardan ilki, hukuka itaat yükümlülüğünün varlığını kanıtlamak için ileri

sürülen görüşleri tek tek ele alıp herbirinin başarısızlığını göstermek ve buradan

hareketle hukuka itaat yükümlülüğünün olmadığını ileri sürmektir. Felsefi

anarşizmin hukuka itaat yükümlülüğünün olmadığını göstermek için başvurduğu

ikinci yolsa daha önce ortaya konmuş görüşleri tek tek ele alıp çürütmek yerine,

tamamen kuramsal düzeyde akıl yürütmelerle niçin hukuka itaat yükümlülüğünün

olamayacağına dair pozitif argümanlar geliştirmektir27.

Felsefi anarşizme yönelik bir başka ayrım daha yapılabilir ki günümüzde en

fazla geçerliliği olan ayrım da budur. Bu ayrıma göre felsefi anarşizm, biri a priori,

diğeri a posteriori olmak üzere iki türlüdür. A priori felsefi anarşizm, mevcut veya

mümkün bütün devletlerin ahlâken meşru olmadığını, olamayacağını ileri sürer.

Devlet, doğasından kaynaklanan bir takım özellikler sebebiyle meşru değildir. Diğer

bir deyişle devlet, doğası gereği meşru olamaz; devlet ile meşruiyet birarada

bulunamaz. Buna karşılık a posteriori felsefi anarşizm, şu an yeryüzünde varolan

hiçbir devletin meşru olmadığını kabul etmekle birlikte bu durumun, meşru bir

devletin hiçbir zaman kurulamayacağı anlamına gelmediğini ekler. Dolayısıyla

devletin tanımından zorunlu bir şekilde meşru olmadığı sonucu çıkarılamaz. Mevcut

devletlerin hiçbirinin meşru olmaması, ahlâken kabul edilemeyecek bir takım

özelliklerinden kaynaklanır. Bu özelliklerse asli değil, arızidir. Sonuç olarak a priori

26 Hurton, op. cit., p. 114.
27 Hukuka itaat yükümlülüğünün olmadığnı göstermek için başvurulan bu iki yaklaşımı, negatif felsefi
anarşizm – pozitif felsefi anarşizm ayrımı şeklinde ifade edip negatif anarşizmi zayıf  ve iddiasız,
pozitif anarşizmiyse güçlü ve ikna edici bulan bir görüş için bkz. ibid., pp. 123-124. Buna karşılık bu
ayrımı faydalı bulmakla birlikte felsefi anarşizmi bütün yönleriyle ifade etmede yetersiz gören bir
başka görüş için bkz. Simmons, Justification and Legitimacy, p. 105, dipnot 8.
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felsefi anarşizmin, şu an varolan hiçbir devletin meşru olmadığı, dolayısıyla kişilerin

de hukuka itaat yükümlülüğünün bulunmadığı sonucuna ampirik gerçeklerden değil,

rasyonel bir takım öncüllerden kalkarak vardığını, a posteriori felsefi anarşizminse

varolan her bir devletin sahip olduğu özelliklerin ve içinde bulunduğu koşulların

gözlemlenmesi suretiyle aynı sonuca vardığını, dolayısıyla nispeten daha ampirik bir

yaklaşım sergilediğini söyleyebiliriz28.

1970 tarihinde yayınlanan In Defense of Anarchism [Anarşizmi Savunmak]

isimli kitabında vatandaşların, hukuka itaat de dahil hiçbir siyasal yükümlülüklerinin

olmadığını savunan, ardından hiçbir devletin ve siyasal otoritenin ahlâki

meşruluğunun bulunmadığını ekleyen, böylece hukuka itaat yükümlülüğü sorununa

ilişkin farklı bir tartışmanın ortaya çıkmasına yol açan kişi, felsefi anarşizmin en

önemli temsilcilerinden Amerikalı düşünür Paul Robert Wolff’tur. Bu öneminden

ötürü aşağıda Wolff hakkında biraz daha ayrıntılı durulacaktır.

(1) Wolff’un Felsefi Anarşizmi

(i) Wollf’da Otorite – Otonomi İlişkisi

In Defense of Anarchism isimli ünlü kitabını, siyasal otoritenin ahlâki

temellendirilmesinde başvurulan klasik demokratik görüşü tatminkâr bulmadığı için

yazmaya karar verdiğini söyleyen Wolff, aslında hukuka itaat yükümlülüğü

sorunuyla teknik anlamda doğrudan ilgilenmez. Wolff’un asıl amacı, siyasal otorite

ile bireysel özerkliğin hiçbir şekilde birbiriyle uzlaştırılamayacağını kanıtlamaktır.

Dolayısıyla eleştirilerinin merkezine siyasal otoriteyi ve siyasal otoritenin kurumsal

28 A priori felsefi anarşizm – a posteriori felsefi anarşizm ayrımı üzerinde en fazla duran düşünür A.
John Simmons’tır. Kendisini a posteriori felsefi anarşist olarak tanımlayan Simmons bir dizi makale
ve kitapta hem genel düzeyde felsefi anarşizmi, hem de felsefi anarşizm içerisindeki kendi konumunu
gayet açık ve net bir şekilde ortaya koymuş, felsefi anarşizmin kavramsal sınırlarını çizmiştir. Felsefi
anarşizmin tanımlanması, türleri, özellikleri ve temel iddialarına ilişkin genel bilgi için bkz. Simmons,
Justification and Legitimacy, pp. 104-105. Ayrıca bkz. Simmons, “Political Obligation and
Authority”, p. 36; A. John Simmons, “The Anarchist Position: A Reply to Klosko and Senor”,
Philosophy and Public Affairs, Vol. 16, No. 3, 1987, pp. 269-279, pp. 269-270.
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şeklini, yani devleti koyar29. Görüldüğü gibi Wolff’un meseleye ilgisi, bir hukuka

itaat yükümlülüğü kuramı oluşturmaya değil, siyasal otoritenin ahlâki temelini

sorgulamaya yöneliktir.

Bu amaçla önce siyaset, siyaset felsefesi ve devlet gibi kavramları

tanımladıktan sonra devleti diğer kurumlardan ayıran siyasal otorite kavramını

incelemeye geçer30. Wolff’a göre emretme ve itaat edilme hakkı şeklinde

tanımlanabilecek otorite, kuvvet kullanma veya tehdit yoluyla birilerini bir şeylere

uymaya zorlama anlamına gelen kaba güçten ayırdedilmelidir. Silâh zoruyla

cüzdanımı isteyen gasıbın, beni bir şey yapmaya zorladığı ve bunda başarılı olduğu

kabul edilebilse bile üzerimde otorite kurduğu söylenemez31.

Otorite, emretme ve itaat edilme hakkıysa otorite iddiasında bulunma da i taat

edilme hakkına sahip olma iddiasıdır. Diğer bir deyişle otorite sahibi olmak, iddia

sahibinin otoritesinin muhataplarınca kabulü, yani tanınması demektir. Buna karşın

Wolff’a göre otorite kavramı yine de muğlâktır. Hem betimleyici, hem de normatif

anlamda kullanılabilir. Betimleyici anlamıyla kullanıldığında otorite, kişilerin, bir

takım davranışlarda bulunmaları gerektiğine dair inançlarıyla ilgilidir; gerçekten bu

tür davranışların yapılması gerekip gerekmediği sorusu otorite kavramıyla ilgili

değildir32.

Otoritenin daha iyi anlaşılabilmesi için Wolff, otorite sahibinin emir ifade

eden sözleri ile genel anlamda iknai sözlerin birbirinden ayrılması gerektiğini belirtir.

Kişi, herhangi bir tehdit veya zorlama olmaksızın da kendisine emredilen bir şeyi

yapmayı tercih edebilir. Fakat bu durumda artık bir emre itaatten bahsedilemez. Zira

29 Robert Paul Wolff, In Defense of Anarchism, Reprinted With a New Preface, London, University
of California Press, Ltd., 1998, p. xxvii.
30 Wolff’a göre siyaset, devlet gücünü kullanmak veya bu gücün kullanımını etkilemektir. Siyaset
felsefesiyse kaba bir tabirle devletin felsefesidir. Dolayısıyla siyasetin doğasını anlamak için öncelikle
devlet kavramından başlamak gerekir. Devleti, belirli coğrafi sınırlar içerisinde veya belirli bir insan
topluluğu üzerinde otorite sahibi olan ve bu otoriteyi kullanan insan topluluğu şeklinde tanımlayan
Wolff, devletin ayırdedici özelliğinin de en üstün otorite veya diğer bir deyişle egemenlik olduğunu
söyler, ibid., pp. 3-4.
31 Ibid., p. 4.
32 Ibid., p. 5.
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kişi, söz konusu emrin doğruluğuna veya haklılığına ikna olmuştur. Otorite sahibinin

bizatihi kendisinden çok, verdiği emir muhatap tarafından dikkate alınmıştır.

Otoriteyse sadece muhatabın ilgili konuda bir ahlâki ödevi olduğunu hatırlamasına

aracılık etmiştir. Kişi, ilgili emrin kendi üzerinde otorite sahibi olduğunu kabul

edebilir. Fakat bu sadece kişinin emre uygun hareket edeceğini kabul ettiği anlamına

gelir. Emreden kişinin otoritesi söz konusu değildir burada. Dolayısıyla gerçek

anlamda otoriteden bahsedebilmek için belirli bir kişinin otorite sahibi olması

gerekir. Yani otorite, kişinin kendisinde olan birşeydir. Muhatabın itaat yükümlülüğü

de emredici norma veya emredilen davranışa değil de otorite sahibi kişinin kendisine

yöneliktir33.

Wolff’a göre insanların, otorite iddiasında bulunan bir kişinin otoritesini niçin

tanıdığı anlaşılır bir şeydir. Buna karşılık bu tür bir iddiaya sahip kişinin otoritesini

gerçekten kabul etmek zorunda olup olmadıkları o kadar da açık değildir. Dolayısıyla

sorulması gereken ilk soru, hangi koşullarda ve hangi gerekçelerle bir kişinin veya

kişilerin, diğer kişiler üzerinde otorite kurabilme hakkına sahip olduğudur. Wolff,

bunun aynı zamanda bir devletin normatif anlamda hangi durumlarda meşru kabul

edilebileceği sorusu olduğunu söylemektedir. Diğer bir deyişle burada otoritenin

betimleyici anlamıyla yetinilemez; söz konusu olan normatif anlamıyla otoritedir34.

Wolff’a göre devletin sahip olduğu otoritenin meşruiyetini sorgularken,

kişilerin de facto otoriteye itaatle yükümlü olduğu durumları göstermek yetmez. Zira

en adil olmayan devletlerde bile bazen otoriteye itaat yükümlülüğünün

bulunabileceği sonucuna varılabilecek durumlar ortaya çıkabilir. Örneğin her ne

kadar tam anlamıyla adil olmasa da siyasal otoritenin aldığı herhangi bir karar,

kişilerin zaten ahlâken yükümlü olduğu bir davranışı yapmayı gerektirebilir. Keza

bazen de itaatsizlik, itaate göre çok daha kötü sonuçlar doğurabilir. Bunların yanısıra

salt müeyyide korkusuyla da kişiler itaat etmeyi tercih edebilir. Fakat bütün bu

durumlar yine de de facto bir otoritenin aynı zamanda meşu, yani de jure bir otorite

33 Ibid., p. 6.
34 Ibid., p. 8.
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olduğunu göstermez. Yani burada cevabı aranan soru, emretme hakkının ve

karşılığında itaat yükümlülüğünün var olup olmadığıdır. Bu sorunun

cevaplanabilmesi için Wolff’a göre öncelikle belirtilmesi gereken şey itaatin,

emredileni yapıp yapmama sorunu olmadığıdır. İtaat, emredilen bir davranışı, salt

emreden kişi öyle emrettiği için gerçekleştirmektir. Dolayısıyla meşru veya diğer bir

deyişle de jure otorite, ahlâki yükümlülüğün temeli ve kaynağıyla ilgilidir35.

Wolff’un buraya kadar ele alınan görüşleri geleneksel siyaset felsefesinin

kabulleriyle örtüşür. Dolayısıyla üzerinde daha fazla durulmasına gerek yoktur.

Wollf’un diğer siyaset felsefecilerinden ayrıldığı asıl nokta, bu geleneksel

tanımlardan bireysel özerklikle ilgili çıkardığı ahlâki sonuçlardır.

Geleneksel ahlâk felsefesinin temel varsayımını, yani eylemlerinden ötürü

kişilerin sorumlu tutulabileceği düşüncesini kabul eden Wolff’a göre bu varsayımın

mantıki sonucu, kişilerin özgür olduğudur. Bu anlamda özgürlük, kişinin, nasıl

davranacağına yine kendisinin karar verebilmesidir. Nasıl davranacağına karar

verebilme yetisine sahip olması, kişileri ahlâken sorumlu kılar. Fakat salt karar

verebilme yetisi, kişinin eylemlerinden ötürü sorumlu tutulabilmesi için yeterli

değildir. Sorumlu tutulabilmesi için kişinin, nasıl davranması gerektiğine karar

vermeden önce belirli bir düşünme sürecine girmesi, yani davranışının sonucunu

öngörme, hangi ilkelere dayanması gerektiğine karar verme yükümlülüğünün

bulunması gerekir. Eylemlerinin sorumluluğunu taşıma yükümlülüğü, kişinin özgür

35 Ibid., p. 9. Dikkat edilirse devlet otoritesinin meşruiyetinin ahlâki temelini araştırırken Wolff’un, şu
an varolan devletlerin içinde bulunduğu somut koşulları ve sahip olduğu somut özellikleri dikkate
almadığı, yani gözleme, ampirik gerçekliğe başvurmadığı, sadece mantıksal akıl yürütmelerle
yetindiği görülebilir. Nitekim kendisi de araştırmasının tümden gelim yöntemine dayandığı nı açıkça
belirtmektedir. Wolff’un burada atıfda bulunduğu kişi Kant’tır. Kant’ın kullandığı anlamda tümden
gelim yöntemini tercih ettiğini söyleyen Wolff, tıpkı diğer bütün normatif kavramlar gibi otorite
kavramının ahlâki meşruiyetinin de ancak a priori bir yolla gösterilmesi gerektiğini vurgular. Kant’tan
devraldığı işte bu akıl yürütmeyle Wolff, hiçbir devletin meşru otoriteye sahip olmadığı ve
olamayacağı sonucuna varır, ibid., p. 8. Nitekim Wolff’un yaklaşımına a priori felsefi anarşizm
denmesinin sebebi de budur, bkz. Simmons, “The Anarchist Position: A Reply to Klosko and Senor”,
p. 269. Özgürlük, hak ve ödev başta olmak üzere her türlü ahlâki kavramın felsefi açıdan
temellendirilmesinde deney ve gözlemin dışında salt akli bilgiye dayanan bir araştır manın nasıl
mümkün olabileceğini gösteren bir kaynak için bkz. Immanuel Kant, Ahlâk Metafiziğinin
Temellendirilmesi, 3. Bası, Çev. İonna Kuçuradi, Ankara, Türkiye Felsefe Kurumu Yayınları, 2002,
Önsöz, s. 2-7.
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iradeye sahip olmasının sonucu değildir. Bunun için özgür iradeden fazlası gerekir.

Eylemlerinin sonucunu düşünebilme yetisine sahip olması kişinin, eylemlerinden

sorumlu tutulabilmesini sağlar36.

Ahlâki kararlarını alırken emredici önermelere başvurduğu için sorumluluk

sahibi kişinin, kendi kendisinin yasa koyucusu olduğu söylenebilir. Bu da kişinin

ahlâken özerk olması demektir. Ahlâki özerklik, özgürlük ile sorumluluğun bir

birleşimidir; kişinin kendi kendisine koyduğu kuralara itaatidir. Dolayısıyla özerk

kişi, başkalarının iradesine tabi değildir. Başkalarının söylediklerini yapabilir, fakat

salt başkaları söylediği için değil, kendisi de bu söylenenleri makûl bulduğu için öyle

davranır. Yani ahlâki özerkliğe sahip kişi, siyasal anlamda özgür kişidir37.

Ahlâki özerklikle ilgili bu düşüncelerinin daha iyi anlaşılabilmesi için Wolff,

iki noktada açıklama getirmek zorunda kalır: Öncelikle kişinin, ahlâken özerk de olsa

her zaman kendi iradesiyle bu özerkliğinden vazgeçebileceği kabul edilmelidir.

Diğer bir deyişle doğru olup olmadığına kendi aklıyla karar vermeksizin kişi,

başkalarının emirlerine itaat etmeyi tercih edebilir. Fakat bu, kişinin

sorumluluğundan da vazgeçtiği anlamına gelmez. Başkalarının kararlarına uymayı

tercih eden kişi, belki özerkliğinden vazgeçmiştir ama bu eyleminin sonuçlarından

yine de sorumludur38.

36 Wolff, op. cit., p. 12. Özgür irade ve akıl sahibi herkes, uzun uzadıya düşünüp nasıl davranması
gerektiğine karar vermese bile eylemlerinden ötürü sorumludur. Bazen kişi, üzerinde uzun uzadıya
düşünmese bile eylemlerinin her türlü sonucundan sorumlu tutulmaya razı olduğunu beyan edebilir.
Bu tür bir beyan kuşkusuz sorumluluğun inkârından daha tercih edilir niteliktedir; sorumluluğun
kabulü anlamına gelir. Buna karşın yine de kişiyi eylemleri hakkında düşünme yükümlülüğünden
kurtarmaz. Bu durumda kişi, eyleminin sorumluluğunu üstlenmiştir, fakat buna karşın eylemi ahlâken
yanlıştır. Kişinin ahlâken sorumlu olması, her zaman doğru davranacağı anlamına gelmez; sorumluluk
sahibi kişi, eylemlerinin ahlâken doğru olması için çaba göstermeyi ihmâl etmeyen kişidir.
Sorumluluk sahibi kişi kuşkusuz kendi kafasına estiği gibi davranan kişi değildir; ahlâki bir takım
sınırlara tabi olması gerektiğinin farkındadır. Fakat davranışları hakkında nihai karar vermesi gereken
kişinin kendisi olduğunu düşünür. Başkalarının tavsiyelerini dikkate alır, fakat davranışlarını n doğru
olup olmadığına kendisi karar verir, ibid., p. 13.
37 Ibid., pp. 13-14.
38 Ibid., p. 14. Ayrıca bkz. Richard Dagger, Civic Virtues: Rights, Citizenship, and Republican
Liberalism, Oxford, Oxford University Press, 1997 p. 63.
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Wolff’un ayrıca belirtmekte fayda gördüğü ikinci noktaysa ahlâki özerkliğin,

otorite sahibi kişi veya kişilerin emirlerine mutlaka karşı çıkmak gerektiği anlamına

gelmediğidir39. Eylemlerinin sorumluluğunu üstlenmesi kişinin, ahlâken nasıl

davranması gerektiği konusunda nihai kararı yine kendisinin vermesi demektir.

Özerk kişi için, emir diye bir şeyden bahsedilemez. Yakın çevremden herhangi bir

kişi, emir niteliğinde bir takım taleplerde bulunuyor ve kendisi veya diğerleri bu

taleplere itaat edilmesi gerektiğine inanıyorsa bu konuda nasıl davranmam

gerektiğine karar verirken söz konusu inancı, düşünme sürecimde dikkate alabilir,

ilgili kişinin emrini yerine getirmeyi kendim için bir ahlâki yükümlülük kabul

edebilirim. Hatta söz konusu emri, salt o kişinin emri olduğu için de kendime ahlâki

bir yol gösterici sayabilirim. Fakat bütün bunlar, emir veren kişiye itaat ettiğim

anlamına gelmemelidir. Yani emrini yerine getirmekle kişinin üzerimde otoritesi

olduğunu kabul etmiş sayılmam. Herhangi bir kişi de aynı durumda aynı emri

verseydi onun da emrini kabul etmem ve gereğini yerine getirmem gerekirdi40.

Kişinin bazen kendi isteğiyle özerkliğinden vazgeçebileceği ve otorite

sahibinin emirlerini, otorite sahibi emrettiği için değil de ahlâken doğru bulduğu için

yerine getirmeyi tercih etmesi, Wolff’a göre her ne kadar ahlâki özerklik

düşüncesiyle çelişmese de bu istisnai durumların her ikisi de siyasal otorite söz

konusu olduğunda geçerliliğini yitirir. Siyasal otoritenin emirlerini yerine getirmek

için ahlâken geçerli bazı sebeplerimiz olsa da Wolff, hiçbir zaman bu emirlere itaat

yükümlülüğümüzün bulunmadığı konusunda ısrarcıdır41. Zira Wolff’a göre modern

dünyada tam ve rasyonel bir özerklik sağlamak pek mümkün gözükmese de akıl

sahibi olduğumuzu ve eylemlerimizin sorumluluğunu taşımamız geretiğini kabul

ettiğimiz sürece davranışlarımıza yönelik emirleri yine kendi kendimize verme

yükümlülüğümüzün bulunduğunu da kabul etmeliyiz. Wolff bu düşüncesini dikkat

çekici şu sözlerle ifade etmektedir:

39 Dagger, Civic Virtues p. 63.
40 Wolff, op. cit., pp. 15-16.
41 Dagger, Civic Virtues pp. 63-64.
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“İnsanın modern dünyadaki konumu paradoksaldır: Kendi kendisinin efendisi
olmasının hem bir hak, hem de bir ödev olduğunu daha iyi anladıkça karmaşıklığını
kavramayı ümit bile edemeyeceği teknoloji ve bürokrasinin daha pasif bir nesnesi
hâline gelmektedir”42.

Bu sözlerinden Wolff’un aslında bireysel ahlâki özerkliğe birbiriyle ilişkili iki

anlam yüklediği anlaşılmaktadır. Bireysel ahlâki özerklik öncelikle kişinin, ahlâki

konularda karar alabilmesi ve dolayısıyla bu kararlarından ötürü sorumlu

tutulabilmesinin koşuludur. Bununla birlikte ayrıca bağımsız bir ahlâki idealdir;

kişinin ahlâki alandaki her davranışında gerçekleştirmeye çalışması gereken bir

amaçtır. Bu anlamda kişi, özerklik idealini mümkün her koşulda gerçekleştirmeyi

hedeflemeli, bu konuda öne çıkan her engeli aşmaya çalışmalıdır43.

Wolff’un otorite ile bireysel ahlâki özerklik arasında hiçbir şekilde uzlaşma

kurulamayacağı görüşü aşağıdaki alıntıdan daha da iyi anlaşılır:

“Devletin alâmet-i farikası otoritedir, yani yönetme hakkıdır. Kişinin temel ahlâki
yükümlülüğüyse özerkliktir, yani yönetilmeyi reddetmedir. Bu durumda bireysel
özerklik ile devletin sahip olduğu varsayılan otorite arasındaki çatışma çözülemez
gözükmektedir. Kişi, kendisini kararlarının sahibi olmaya zorlayan ahlâki
yükümlülüğünü yerine getirmede ısrar ettiği sürece, devletin otorite iddiasına karşı
direnecektir. Bir başka deyişle kişi, devletin koyduğu yasalara, salt devlet koyduğu
için itaatle yükümlü olduğunu inkâr edecektir. Bu açıdan bakıldığında özerklik
değeriyle örtüşen tek siyasal görüş anarşizmdir.”44

Wolff, anarşistin de bazı koşullarda hukuka itaat etmesi gerektiğini inkâr

etmez. Keza yine insanların oluşturduğu bir kurum olarak devletin tamamen ortadan

kaldırılması fikrine de kuşkuyla bakar. Fakat Wolff’a göre devletin buyrukları hiçbir

zaman meşru ve ahlâken bağlayıcı değildir. Kişinin, vatandaşı olduğu devlet ile

arasında özel ve zorunlu bir ahlâki bağ yoktur:

“Anarşisti, bir anlamda ülkesiz insan şeklinde nitelendirebiliriz. Zira [doğduğu ve]
çocukluğunu geçirdiği topraklara kendisini bağlayan bağlara karşın, “kendi” siyasal
yönetimi ile arasındaki ahlâki ilişki, belirli bir zaman için bulunduğu herhangi bir
başka devlet ile arasındakiyle tamamen aynıdır. Ziyarete gittiğimde İngiltere’nin

42 Wolff, op. cit., p. 17.
43 Ibid.; Hurton, op. cit., pp. 128-129.
44 Wolff, op. cit., p. 18.
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yasalarına, hem kişisel çıkarlarım, hem düzen değerine ilişkin belirgin ahlâki
mülâhazalar, hem de mülkiyet sistemini korumanın doğuracağı genel iyi sonuçlar
sebebiyle itaat ederim. ABD’ye döndüğümde kendi ülkeme girdiğim hissine kapılır
ve bir an için Amerikan yasaları ile aramda farklı ve daha yakın bir ilişkinin
olduğunu düşünürüm. Bu yasalar, benim siyasal yönetimim tarafından çıkarılmıştır
ve dolayısıyla özel bir itaat yükümlülüğüm vardır. Fakat anarşist der ki bu kabul,
tamamen duygusaldır ve hiç bir nesnel ahlâki temele sahip değildir. Desteklenip
desteklenmeme açısından farklı değerde olsa da otoritelerin hepsi, aynı şekilde gayri
meşrudur. Ahlâki özerkliğe sahipsem şayet, Amerikan yasalarına itaatimin
temelinde yer alan ahlâki mülâhazalar, başka bir ülkedeyken geçerli ola nlarla
aynıdır.”45

Sonuç olarak Wolff’un ortaya koyduğu şekliyle ahlâki özerklik ile otorite

arasındaki ikilem, aslında de jure devlet kavramıyla ilgilidir. Eğer herkes mümkün en

yüksek derecede ahlâki özerkliğe ulaşma yükümlülüğüne sahipse vatandaşların i taat

etmesi gereken kurallar koyma hakkına sahip herhangi bir devletten bahsedemeyiz.

Dolayısıyla de jure, yani meşru devlet Wolff’a göre tamamen içi boş bir kavramdır

ve aydınlanmış bir kişi için anarşizmden daha makûl hiçbir siyasal görüş yoktur46.

Wolff’un felsefi anarşizmi, kuşkusuz bireysel özerklik gibi ahlâk felsefesinin

en önemli kavramlarından biri hakkındaki anlayışımızı derinleştirmesi açısından

önemlidir. Üstelik Kant gibi bir büyük ahlâk filozofundan faydalanması Wolff’un

görüşlerini daha da güçlendirmektedir. Fakat hukuka itaat yükümlülüğü açısından

vardığı sonuçlar fazlasıyla geneldir; üzerinde yeterince düşünülmediği izlenimi

vermektedir. Nitekim biraz daha yakından bakıldığında otorite ile bireysel özerklik

arasındaki ilişkiye dair söyledikleri her zaman gerçek hayatla örtüşmez. Wolff’a

yönelik eleştiriler de gerçek hayatta karşılaşılan durumları görmezden gelen bu tavrı

hedef alır.

(ii) Wollf’a Yönelik Eleştiriler

Wolff’a yönelik üzerinde durulması gereken ilk eleştiri, bireysel özerklik ile

otorite arasında mutlaka bir çelişki olması gerekmediği şeklindedir. Hatırlanacağı

45 Ibid., pp. 18-19. [Vurgular yazara aittir.]
46 Ibid., p. 19.
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üzere Wolff’a göre bireysel ahlâki özerklik, bir davranışı salt hukuk emrettiği için

gerçekleştirme yükümlülüğünün olmadığını kabul etmeyi gerektirir. Yani bir

davranışın hukuk tarafından emredilmesi, kişilerin o davranışı gerçekleştirmeleri için

ahlâki bir sebep oluşturmaz47.

Fakat bu düşünce her zaman için geçerli değildir. Diğer bir deyişle özerklik

değerinin her zaman için diğer ahlâki değerler karşısında üstün olduğu söylenemez.

Kuşkusuz özerklik değeri, kişilerin davranışlarının sorumluluğunu üstlenmelerini

gerektirir. Fakat bu, başkalarının otoritesine tabi olmaya engel değildir. Kişiler, bazı

durumlarda başkalarının otoritesine dayanarak karar almayı tecih edebilir. Bu tür

durumlarda özerklik yine ahlâki davanışın koşuludur, zira davranışından ötürü kişi

yine sorumludur. Yani kişi kendi isteğiyle, diğer bir deyişle özgür iradesiyle

özerkliğinden vazgeçmiştir48.

Aslında Wolff’un kendisi de böyle bir ihtimalin varlığını kabul etmektedir.

Zira gündelik kararlarımızı alırken belirli bir alanda bize göre daha bilgili, tecrübeli,

becerikli herhangi bir kişinin uzmanlığını kabul eder ve düşüncelerine başvurmayı

tercih ederiz. Örneğin hastayken, iyileşmemiz için ne yapmamız gerektiği konusunda

doktorumuzun tavsiyelerini dinler, kendi düşüncemizi değil de tıp alanında uzman

olduğunu varsaydığımız bu kişinin düşüncelerini belirleyici kabul ederiz. Yani nasıl

tedavi olacağımız konusunda doktorumuzun otoritesini tanırız. Bu ise, en azından

sözkonusu alanda özerkliğimizden vazgeçtiğimiz anlamına gelir49.

Burada altı çizilmesi gereken nokta şudur: Kararlarımızı alırken başkalarının

otoritesini tanımamız, otorite sahibinin isteklerine kayıtşız şartsız itaat etmekle

yükümlü olduğumuz anlamına gelmez. Otoriteye itaat yükümlülüğümüz olduğunu

kabul ederken her türlü koşulu göz önünde bulundurur, ancak ondan sonra bu yönde

bir karar veririz. Hukuk için de aynısı geçerlidir: Öncelikle hukukun otoritesini tanır,

47 Ibid., p. 18.
48 Dagger, Civic Virtues, p. 64; Hurton, op. cit., p. 128.
49 Wolff, op. cit., p. 15; Dagger, Civic Virtues, p. 64.
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ardından itaat yükümlülüğümüzün olduğunu kabul ederiz. Fakat diğer koşulları

dikkate aldığımızda itaate göre itaatsizliğin daha ağır bastığı sonucuna varırsak

itaatten vazgeçer, itaatsizliği tercih edebiliriz. Sonuç olarak hukukun otoritesini

tanımak, özerklikten tamamen vazgeçmek değildir50.

Buna karşın bazen somut durumda itaate göre itaatsizlik daha ağır bassa da

kişi yine hukuka itaati tercih edebilir. Böyle bir tercihse özerkliği tamamen ortadan

kalkacağı anlamına gelmez. Hukuk ve otoritenin kendi hayatında olumlu işlev

gördüğünü düşündüğü için kişi, itaati tercih etmiş olabilir. Hukuk ve otorite

olmaksızın diğer kişilerle aramızda bir takım koordinasyon sorunları ortaya çıkabilir.

Toplumsal ilişkilerimizde karşımızdaki kişinin nasıl davranacağını

öngöremeyebiliriz, böylece beklentilerimiz karşılanmayabilir. Dolayısıyla hukuka ve

otoriteye itaat yükümlülüğünün varlığı reddedildiğinde otoritenin bu tür sorunları

çözme imkânı zayıflayabilir, hatta tamamen ortadan kalkabilir. Hukukun ve

otoritenin bu işlevini kabul eden, yani hukuka ve otoriteye belirli bir ahlâki değer

atfeden kişi, bir kurala, salt hukuk kuralı olduğu için itaat edilmesi gerektiğini ahlâki

bir ilke kabul edebilir. Bu durumda kişinin özerkliğinden vazgeçtiği söylenemez, zira

kişi otoriteyi kendi isteğiyle tanımıştır. Sonuç olarak Wolff’un düşündüğünün aksine,

otorite ile özerklik her zaman çelişik değildir51.

Wolff’a yöneltilebilecek bir diğer eleştiriyse özerklik vurgusunun, insanın

toplumsal doğasını görmezden geldiğidir. Wolff’un buradaki yanılgısı biraz da

özerkliğe yüklediği ikinci anlamdan kaynaklanır. Hatırlanacağı üzere Wolff’a göre

özerklik aynı zamanda kişinin sürekli gerçekleştirmeyi amaçlaması gereken ahlâki

bir idealdir52. Özerklik, bağımsız bir ahlâki ideal kabul edilse bile tek ahlâki ideal

50 Dagger, Civic Virtues, p. 65.
51 Ibid., pp. 65-66. Aslında Wolff’un kendi sözlerinden de aynı sonuca varmak mümkündür. Zira
Wolff, tıpkı gündelik hayatta olduğu gibi siyasal hayatta da çoğu zaman kişiler, kendileri hakkında
sonuç doğuracak kararlar alan yönetilcilerin ve kural koyucuların otoritesini tanımayı tercih eder. Zira
toplumsal işbirliği ve koordinasyon sorunlarının ancak bu şekilde çözülebileceğine inanır, Wolff, op.
cit., p. 16. Hukukun ve siyasal otoritenin toplumsal koordinasyon sorunlarının çözülmesindeki işlevi
aşağıda daha ayrıntılı ele alınacağından burada sadece değinilmekle yetinilmiştir.
52 Wolff, op. cit., pp. 17, 19.
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değildir. Ayrıca niçin diğer ahlâki ideallerden üstün tutulması gerektiği de açık

değildir. Ahlâki anlamda iyi ve tercih edilebilir bir hayatın ancak özerklik idealinin

gerçekleşmesiyle mümkün olacağı söylenemez. Pek çok kişinin, özerkliği kendisine

ahlâki bir ideal seçtiği bir gerçektir. Fakat buradan hareketle özerklik idealinin kişiler

açısından bir ahlâki yükümlülük olduğu sonucuna varılamaz. Zira çoğu zaman kişiler

başka bazı ahlâki değerleri, özerkliğe tercih eder. Örneğin başkalarıyla ilgilenmek,

zorda kalana yardım etmek, sevdiklerine destek çıkmak, dostlara iyilikte bulunmak

gibi değerler, özerkliğe ağır basar veya en azından özerklikle eşit düzeyde görülür.

Bütün bu değerler, insanın toplumsal doğasından kaynaklanır ve ahlâk alanını

tamamen bireyci değerlerle açıklamaya çalışmak bizi yanlış yerlere götürebilir53.

Wolff’un özerkliği tamamen bireyci bir şekilde ele almasının insan doğasının

temel bir takım özelliklerini görmezden geldiği, bir başka yolla da gösterilebilir.

Özerkliğin, tıpkı diğer ahlâki idealler gibi önemli ölçüde bireylerin kendi tercihleri

ve gayretleriyle hayata geçirilebileceği tartışmasız doğruysa da hiçbir ahlâki idealin,

başkalarının yardımını ve desteğini almaksızın sadece bireylerin kendi

teşebbüsleriyle gerçekleştirilebileceğini düşünmek yanıltıcıdır. Diğer bir deyişle

özerklik Wolff’un anladığı anlamda kabul edilse bile bu tür bir özerkliğin yetkin bir

şekilde gerçekleşmesi, ancak toplumsal dayanışma ve işbirliğine dayanır. Bu açıdan

bakıldığında da özerkliğin otorite ile hiçbir şekilde uzlaştırılamayacağı varsayımı

geçerli değildir. Eğer devletin yapısı ve hukuk düzeni, özerkliklerini tam anlamıyla

hayata geçirebilmeleri için kişilere gerekli imkânları sunabilecek nitelikteyse hukuka

itaat yükümlülülğünün olduğu kabul edilmelidir. Aksine devletin yapısının ve hukuk

düzeninin, özerklik idealinin gerçekleştirilebilmesi için elverişli olmadığı

söylenebiliyorsa hukuka itaat yükümlülüğünün varlığından da bahsedilemez. Sonuç

olarak Wolff’un otorite ile ahlâki özerkliğin çelişik kavramlar olduğu, dolayısıyla

ahlâki özerkliğin kaçınılmaz surette hukuka itaat yükümlülüğünün varlığını

reddetmeyi gerektirdiği yönündeki görüşü doğru değildir54.

53 Hurton, op. cit., p. 129.
54 Dagger, Civic Virtues, pp. 66-68.
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Her ne kadar Wolff’un görüşleri ciddi eleştirilere maruz kalmışsa da hukuka

itaat yükümlülüğü tartışmalarına katkısı inkâr edilemez. Zira Wolff, hukuka itaat

yükümlülüğü sorununun, siyasal otorite ve ahlâki meşruiyet sorunundan bağımsız ele

alınamayacağını göstermiştir. Wolff sayesinde hukuka itaat yükümlülüğü

tartışmaları, çok daha zengin ve verimli hâle gelmiştir. Wolff’un bu katkısında

kuşkusuz diğer felsefi anarşistlerin de payı da vardır. Dolayısıyla şimdi hukuka itaat

yükümlülüğünü reddeden diğer felsefi anarşistlerin incelenmesine ve görüşlerinin

değerlendirilmesine geçilebilir.

(2) Felsefi Anarşizmin Yeniden Ele Alınması

Wolff’un savunduğu şekliyle felsefi anarşizmin, hukuka itaat

yükümlülüğünün niçin kabul edilemeyeceğini izah ederken sergilediği başarısızlık,

felsefi anarşist görüşlerin tamamının da aynı şekilde başarısız olduğu anlamına

gelmemelidir. Zira felsefi anarşistlerin kendileri de Wolff’u eleştirmekte,

başarısızlığını teslim etmektedir. Wolff’un görüşlerini kabul etmeyen bazı felsefi

anarşistler, hukuka itaat yükümlülüğünü çok daha başka argümanlarla reddetmekte,

görüşlerini ampirik verilere dayandırarak savunma yoluna başvurmaktadırlar.

Yukarıda kısaca a posteriori felsefi anarşizm şeklinde isimlendirilen bu görüşlerin

kalkış noktası, Wolff’un görüşlerinin eleştirisidir.

Diğer felsefi anarşistlerin eleştirilerinin odak noktası, hukuka itaat

yükümlülüğünü reddetmek için Wolff’un sadece a priori kanıtlara başvurmasıdır.

Bilindiği gibi Wolff, şu an varolan hiçbir devletin ahlâken meşru olmadığını, zira

anarşizm için vazgeçilmez nitelikteki özerklik ve özgür tercih değerleri ile siyasal

otorite kavramının mantıkça birarada bulunamayacağını ileri sürmektedir. Fakat

özerklik ve özgür tercih değerlerini koruyan bir devletin, niçin ideal anlamda da

varolamayacağı açık değildir. Başta da belirtildiği gibi anarşizmin temel

özelliklerinden biri, iradeciliğe verdiği önemdir. Dolayısıyla Wolff’unki gibi bir

sonuca varılabilmesi için gündelik hayatta çok sık karşılaşılan sözleşme ve benzeri



272

iradi edimlerin de ahlâken meşruluğunun inkâr edilmesi gerekir55. Hâlbuki Wolff’un

kendisi bile bu tür iradi edimlerin meşruluğunu kabul etmektedir. Nitekim tek meşru

siyasal yönetimin, vatandaşlarının kurallara itaat edeceğine dair söz verdiği

sözleşmeye dayalı demokrasi olduğunu söylemektedir. Fakat sözleşmeye dayalı bu

siyasal yönetimin meşruluğu, vatandaşların, devletin koyduğu kurallara itaat etmeyi

kabul etmek suretiyle bireysel özerkliklerinden vazgeçmesine dayanır56. Dolayısıyla

Wolff’un bir yandan de jure otoriteye sahip hiçbir devletin varolamayacağı görüşü

ile sözleşmeye dayanmak koşuluyla meşru bir devletin varlığının düşünülebileceği

görüşü birbiriyle çelişkilidir57.

Anarşizmin temel özelliklerinden diğer ikisi de yine hatırlanacağı üzere

eşitlikçilik ve toplumculuktur. Wolff’unki gibi bir anarşizm, bu iki değer açısından

da hiçbir devletin meşru olamayacağını ileri sürer. Fakat bu görüş de hatalıdır. Zira

anarşizmin aradığı eşitlikçilik ve toplumculuk ölçütlerini bugüne kadar ortaya çıkan

devletlerin hiçbirinin yerine getirememesi, bu değerlere uygun bir devletin ideal

anlamda bile olsa asla varolamayacağı anlamına gelmemelidir. Diğer bir deyişle

niçin eşitlikçi ve toplumcu bir devletin ideal anlamda dahi varolamayacağı sorusunun

cevabı açık değildir58.

Wolff’un a priori temellere dayalı bu görüşlerini eleştiren diğer felsefi

anarşistler, varolan devletlerin niçin meşru olmadığını ve vatandaşların hukuka itaat

yükümlülüğünün bulunmadığını kanıtlayan başka bir yaklaşım geliştirmeyi tercih

etmişlerdir. Bu yeni yaklaşımın taraftarları, bir yandan devletin mutlaka ortadan

kaldırılması gereken bir kurum olmadığını, diğer yandan meşruiyet sorununun salt

mantıksal çıkarımlarla değil, somut gözlemlerle çözülmesi gerektiğini savunmuşlar

55 Simmons, Justification and Legitimacy, pp. 110-111.
56 Bkz. Wolff, op. cit., pp. 69-70.
57 Simmons, Justification and Legitimacy, p. 111, dipnot 15.
58 Simmons, Justification and Legitimacy, p. 111.
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ve nihayet bütün bunların yanısıra genel bir hukuka itaat yükümlülüğünün olmadığı

görüşünde de ısrar etmişlerdir59.

Felsefi anarşizmin hukuka itaat yükümlülüğünü reddederken ortaya koyduğu

temel argümanlar şunlardır60:

1. Hukuka itaat yükümlülüğünü reddetmek, meşru otoritenin de zorunlu

reddini gerektirmez. Buna karşılık siyasal otoritenin temellendirilmesi

ile hukuka itaat yükümlülüğünün temellendirilmesi birbirinden

ayrılmalıdır; otorite kavramı ile itaat yükümlülüğü ayrı ayrı

incelenmelidir.

2. Hukuka itaat yükümlülüğünün varlığını ispat için ileri sürülen

görüşler, dayandıkları ahlâki ilkeler açısından geçerli kabul edilebilir;

fakat bu görüşlerin hiçbiri vatandaşların genel bir itaat yükümlülüğü

olduğu sonucuna götürmez. Diğer bir deyişle itaat yükümlülüğünü

temellendirmek için başvurulan ilkeler, bütün vatandaşlar için değil,

ancak bazı vatandaşlar için ve sadece bazı durumlarda hukuka itaat

yükümlülüğünün olduğunu gösterir.

3. Her ne kadar hayli geniş bir uygulama alanına sahipseler de çağdaş

hukuk sistemleri, ihlâli durumunda ciddi sorunların ortaya

çıkmayacağı çok sayıda etkisiz, hatta gereksiz kurallar içerir.

Dolayısıyla bu kurallara itaat yükümlülüğü yoktur ki bu, genel bir

itaat yükümlülüğünün olmadığının başka bir göstergesidir.

59 Felsefi anarşizmi yeniden yorumlayan bu düşünürlerin hukuka itaat yükümlülüğünün olmadığını
kanıtlamak amacıyla geliştirdikleri argümanlar için bkz. Woozley, Law and Obedience, passim;
Simmons, Moral Principles and Political Obligation, pp. 191-201; Smith, “Is There a Prima Facie
Obligation?”, passim; Raz, The Authority of Law, pp. 233-249; Rolf Sartorius, “Political Authority
and Political Obligation”, Virginia Law Review, Vol. 67, No. 1, 1981, ss. 3-17, passim; Greenawalt,
Conflicts of Law and Morality, pp. 47-61; Green, The Authority of the State, pp. 220-247.
60 Smith, “The Duty to Obey the Law”, pp. 476-468.
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4. Çoğu zaman genel bir hukuka itaat yükümlülüğünün olması

gerektiğini varsaymak lüzumsuzdur. Zira hukukun yasakladığı veya

emrettiği davranışlar, ahlâki açıdan da yasak veya serbesttir. Yani bazı

davranışların niteliği, bağımsız ahlâki yargılarla belirlenir. Dolayısıyla

bu tür davranışların gerçekleştirilmesi veya gerçekleştirilmemesi için

ayrıca hukuk tarafından düzenlenmesi gerekmez. Örneğin adam

öldürmeme, başkasına zarar vermeme gibi davranışlar hukuk

tarafından düzenlenmese bile ahlâken yanlıştır. Kişilerin bu tür

davranışlardan kaçınma yükümlülüğü vardır. Bu yükümlülük ahlâki

bir yükümlülüktür. Bu tür davranışları yasaklayan hukuk kuralına itaat

yükümlülüğü vardır belki ama bu yükümlülük, ilgili kuralın salt

hukuk kuralı olmasından değil, ahlâki bir yasağı içermesinden

kaynaklanır. Sonuç olarak bu tür durumlarda kişilerin sahip oduğu

yükümlülüğü açıklamak için hukuka itaat yükümlülüğüne başvurmaya

gerek yoktur.

Aşağıda felsefi anarşistlerin hukuka itaat yükümlülüğünün reddine ilişkin

ileri sürdüğü bu eleştiriler daha ayrıntılı ele alınacaktır.

3. Hukuka İtaat Yükümlülüğünü Reddeden Yaklaşımların

Temel Argümanları

Yukarıda da belirtildiği gibi otorite ile ahlâki özerklik arasındaki ilişkiyi

hukuka itaat yükümlülüğü tartışmalarına sokmakla felsefi anarşistler, özellikle de

Wolff, hukuka itaat yükümlülüğünün varlığına ilişkin kuşkucu görüşlerin ortaya

çıkmasına zemin hazırlamıştır. Hukuka itaat yükümlülüğünün olmadığını kanıtlamak

için felsefi anarşistlerin ileri sürdükleri argümanlar, aslında her türlü kuşkucu

yaklaşımın da kalkış noktasını teşkil eder. Dolayısıyla bu eleştiriler birlikte ele alınıp

hukuka itaat yükümlülüğünün reddine ilişkin genel argümanlar şeklinde

isimlendirilebilir.
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Aşağıda hukuka itaat yükümlülüğünün reddine ilişkin bu genel argümanlar

tek tek incelenip değerlendirilmektedir.

a. Hukuka İtaat Yükümlülüğünün Dayandırıldığı Ahlâki

İlkelerin Eleştirisi

Çalışmanın ikinci ve üçüncü bölümlerinde tek tek ayrıntılı bir şekilde ele

alındığı üzere hukuka itaat yükümlülüğünü ahlâki açıdan temellendirme amacıyla

birçok yaklaşım geliştirilmiştir. Bu yaklaşımların her biri hukuka itaat

yükümlülüğünü belirli bir ahlâki ilkeden türetmeye çalışır. Bu ilkelerin belli başlıları

rıza, hakkaniyet, minnettarlık, adalet, fayda ve toplumsal aidiyet duygusudur.

Hukuka itaat yükümlülüğüne yönelik kuşkucu yaklaşımların, özellikle de

felsefi anarşizmin hukuka itaat yükümlülüğünün varlığını kabul eden yaklaşımlara

yönelik ilk eleştirisi, yukarıda belirtilen ahlâki ilkelerin hukuka itaat yükümlülüğünü

izah etmede yetersiz kaldığı şeklindedir. Hukuka itaat yükümlülüğünün varlığından

kuşku duyan düşünürler, hukuka itaat yükümlülüğünü genel ahlâki ilkelerden

türetmeye çalışan yaklaşımları tek tek ele alıp, bu ilkelerin niçin tek başlarına

değerlendirildiğinde geçerli, buna karşılık hukuka itaat yükümlülüğünü

temellendirmede elverişsiz olduğunu izah etmeye çalışırlar61.

Yukarıda ilgili bölümlerde hukuka itaat yükümlülüğünü bu ahlâki ilkelere

dayandıran yaklaşımların herbirine yönelik eleştiriler ele alındığından, burada tekrar

bu eleştiriler üzerinde durulmayacaktır. Bununla birlikte hukuka itaat yükümlülüğüne

yönelik kuşkucu yaklaşımları daha iyi anlayabilmek için bir kaç noktanın altını

çizmekte fayda vardır.

61 Hukuka itaat yükümlülüğünü daha genel ahlâki ilkelerden türetleye çalışan görüşlerin tek tek ele
alınıp, herbirinin yetersizliklerini göstermeyi amaçlayan ve bu eleştirel yaklaşım için bkz. Smith, “Is
There A Prima Facie Obligaiton to Obey the Law?”, pp. 77-93; Simmons, Moral Principles and
Political Obligaitons, pp. 57-190; Woozley, op. cit., pp. 62-140; Raz, The Authority of Law, pp.
237-242; Greenawalt, Conflicts of Law and Morality, pp. 62-203.
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Öncelikle kuşkucuların hukuka itaat yükümlülüğünü tamamen reddetikleri

söylenemez. Bir toplumda hiçkimsenin, hiç bir koşul altında hukuka itaat

yükümlülüğünün bulunmadığı doğru değildir. Diğer bir deyişle hukuka itaat

yükümlülüğünün dayandırıldığı ahlâki ilkeler, kendi başlarına geçerli birer ilke kabul

edilebilmelerinin yanısıra, herkes için olmasa da bazı kişiler açısından hukuka itaat

yükümlülüğü doğurabilirler.

Örneğin hukuka itaat yükümlülüğünün varlığı için ileri sürülen kötü örnek

teşkil etmeme, özellikle bazı siyasal, fikri ve dini kanaat önderleri için bir

yükümlülük oluşturabilir. Bu tür kişiler, hukuka itaat konusunda toplumun geri

kalanına göre daha dikkatli olmak zorundadır. Zira hâl ve sözleriyle geniş kitleleri

etkileyebilir, toplum yaşamının geneli açısından sonuç doğurabilecek bir takım

davranışlarda bulunmalarına sebebiyet verebilirler. Bir belediye başkanının, siyasal

parti liderinin veya bir dini cemaat önderinin hukuka aykırı davranması, bu kişilerin

görüşlerinden etkilenecek kişilerin de aynı şekilde hukuka aykırı davranma ihtimalini

arttırabilir. Özellikle bu tür kişilere saygı duyan veya inanan insan kitlesi sayıca

fazlaysa bu ihtimal, hukukun genelini zayıflatacak sonuçlara yol açabilir. Hukuka

itaat yükümlülüğünün varlığı için kanıt gösterilen hukuka aykırılığın kötü örnek

teşkil etmesi durumu, bazı kişiler için geçerlidir; bu kişilerin hukuka itaat

yükümlülüğü vardır62.

Keza hukuka itaat yükümlülüğünü temellendirmek için daha sık başvurulan

söz verme ve rıza gösterme gibi iradi edimler de kuşkusuz bazı kişiler için hukuka

itaat yükümlülüğü doğrurur. Örneğin resmi bir göreve gelirken devletin temel

esaslarına ve hukuka uygun davranacağına dair yemin eden kişi, aynı zamanda

hukuka itaat edeceğine de söz vermiş veya rıza göstermiştir. Yani kendi iradesiyle

yükümlülük altına girmiştir. Söz verme veya rızanın hukuka itaat yükümlülüğü

62 Raz, The Authority of Law, p. 237.
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doğurduğu benzer başka durumlara, vatandaşlığa geçme ve askere alınma sırasında

edilen yeminler de örnek gösterilebilir63.

Hukuka itaat yükümlülüğü doğurabilecek bir başka durumsa şöyle izah

edilebilir: Hukuka itaat edeceğine dair karşısındakinde haklı bir beklenti yaratan ve

bu yolla karşısındakinin hukuka itaat etmesine yol açan kişinin, bu beklentiyi boşa

çıkarmamak adına itaat etmesi gerekir. Burada sözü edilen, yine genel bir ahlâk

ilkesi sayılabilecek hakkaniyettir. Nitekim hukuka itaat yükümlülüğünü

temellendirmek için ileri sürülen fair play yaklaşımı da aslında bu ilkenin bir

uyarlamasıdır. Her ne kadar siyasal toplumlardaki ilişkileri ve hukuka itaat

yükümlülüğünü açıklamada elverişli değilse de hakkaniyet ilkesi, belirli koşullar

altında bazı kişiler açısından yükümlülük doğurabilir. Karşısındakinin kendisine

menfaat sağlayacağı umuduyla hukuka itaat etmesine yol açan kişi, karşısındakini bu

menfaatten yoksun bırakmamak için hukuka itaat etmelidir64.

Kuşkucu görüşler, hukuka itaat yükümlülüğünü savunanların, yukarıda

bahsedilen ve hukuka itaat yükümlülüğünün kısmen geçerli olduğu belirli durumları

genelleştirip her zaman ve herkes için geçerli saydıklarını söylemekte, asıl sorunun

da bu genelleştirmeden kaynaklandığını ileri sürmektedirler65.

Tek başına ele alındığında kuşkucuların bu eleştirisi, hukuka itaat

yükümlülüğünün varlığını reddetmek için yeterli değildir. Hukuka itaat

yükümlülüğünün olmadığını göstermek için başvurulan bu ilk yol, hukuka itaati

gerekli kılan prima facie ahlâki sebeplerden oluşan bir liste oluşturma, bunların

dışında hukuka itaati gerektiren başka bir sebep var mıdır sorusunu sorma

şeklindedir. Fakat daha önce ileri sürülen sebeplerin hiçbirinin zorunlu olarak hukuka

63 Raz, The Authority of Law, p. 239; A. John Simmons, “Voluntarism and Political Associations”,
Virginia Law Review, Vol. 67, No. 1, 1981, pp. 19-37, p. 33.
64 Raz, The Authority of Law, p. 237. Hakkaniyet ilkesinin çağdaş siyasal toplumlar için değil de
üyelerinin birbirini tanıdığı, yüz yüze ilişkilere girebildiği nispeten daha küçük topluluklar için itaat
yükümlülüğü doğurabileceğini ileri süren bir görüş için bkz. Simmons, Moral Principles and
Political Obligations, pp 141-142.
65 Raz, The Authority of Law, p. 237.
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itaat yükümlülüğünü gerektirmediği gösterilse bile yine de bu bizi, hukuka itaat

yükümlülüğünün olmadığı sonucuna götürmez. Zira hukuka itaat lehine ileri

sürülebilecek sebeplerin hepsini içeren bir liste oluşturmak neredeyse imkânsızdır.

Listeye alamadığımız başka sebepler olabilir ve bu sebeplerin de hukuka itaat

yükümlülüğünü gerektirmediğini göstermek mümkün değildir66.

Hukuka itaat yükümlülüğünün olmadığını kanıtlamak için başvurulan bu

yolun bir başka eksiği daha vardır. Hukuka itaat yükümlülüğünün temelinde yer alan

ahlâki ilkelerin gerçekten de hukuka itaat için sebep teşkil etmediği gösterilse bile

burada hukuka itaatin, temel ahlâki yükümlülüklerden biri olduğu, diğer bir deyişle

diğer prima facie ödevlerle eşit kabul edildiği gözden kaçırılmamalıdır. Fakat eğer

toplumdaki herkesin hukuka itaat edeceğine dair söz verdiği sonucuna

ulaşabileceğimiz bir takım edimlerde bulunduğunu varsayarsak hukuka itaat

yükümlülüğünün, aslında sözünde durma yükümlülüğünün bir görünümü olduğu

sonucuna varabiliriz. Dolayısıyla diğer genel ahlâki yükümlülüklerin bir görünümü

olduğundan hukuka itaat yükümlülüğünün de tıpkı diğerleri gibi geçerli kabul

edilmesi gerektiği rahatlıkla söylenebilir67. Keza örneğin hukuk tarafından onaylanan

bir uzlaşma fair play ilkesine uygunsa uzlaşmanın gereğini yerine getirme

yükümlülüğü, hukukun böyle bir uzlaşmayı onaylamasından değil, fair play ilkesine

uygunluktan doğar68.

Hukuka itaat yükümlülüğünün olmadığını, salt önceki görüşlerin

başarısızlığını göstermek suretiyle kanıtlamayı amaçlayan bu yaklaşımın zayıflığı

ortadadır. Bu yaklaşımın dayandığı önermeler şunlardır: Hukuka itaat

yükümlülüğünün olduğu iddiası kanıtlanmalıdır. Bu amaçla ortaya konan görüşlerin

hiçbiri başarılı olamamıştır. Öyleyse hukuka itaat yükümlülüğü yoktur.

66 Green, The Authority of the State, p. 224.
67 Green, The Authority of the State, p. 224.
68 John Mackie, “Obligations to Obey the Law”, Virginia Law Review, Vol. 67, 1981, pp. 143-158,
p. 148.
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Fakat hukuka itaat yükümlülüğünün olmadığını kanıtlamak için daha fazlası

gerekir. Sadece önceki görüşleri çürütmek yetmez; bu görüşlerden bağımsız, niçin

hukuka itaat yükümlülüğünün varlığının kabul edilemeyeceğine ilişkin somut

argümanlar geliştirilmelidir69.

Nitekim kuşkucu yaklaşımların temel eleştirilerinden diğer üçü, bu ihtiyacın

giderilmesine yöneliktir. Dolayısıyla aşağıda kuşkucu yaklaşımların bu eleşt irileri

üzerinde durulacaktır.

b. Hukuka İtaat Yükümlülüğünün Daha Genel Ahlâki

İlkelerin Yanında Gereksiz Kalması

Bilindiği üzere hukuka itaat yükümlüğü mutlak değil, prima facie bir

yükümlülüktür. Yani daha ağır başka bir ahlâki yükümlülüğü yerine get irmek

amacıyla hukuka uyulmayabilir. Örneğin acil durumlarda hastaneye yetişmek için

kırmızı ışıkta geçen kişinin, hukuku aykırı bu davranışından ötürü ceza almaması

gerektiği, yani haklı sebeplerinin bulunduğu ve dolayısıyla mazur görüleceği,

konuyla ilgili herkesin kabul edeceği bir durumudur. Zira hukuk kuralları genel

ifadeler içerir. Bunun yanısıra hukuki düzenlemeler soyuttur, yani herhangi bir somut

olay hakkındadır. Fakat olay gerçekleşmeden önce belirlenmiştir. Her bir hukuk

kuralının, hangi koşullarda ilgili kurala aykırı davranılabileceğini söyleyen istisnai

hükümleri de içermesi beklenemez. Dahası, bu tür istisnai hükümler, hukuka itaat

yükümlülüğünü salt bir fayda-zarar hesabına dönüştürür ki bu, hukuka salt hukuk

olduğu için itaat edilmesi gerektiği varsayımına dayalı hukuka itaat yükümlülüğü

düşüncesi ile uyuşmaz70.

69 Hurton, op. cit., pp. 123-124. Hurton, hukuka itaat yükümlülüğünü temellendirmeye çalışan
yaklaşımların başarısızlığından hareketle bu tür bir yükümlülüğün kabul edilemeyeceği sonucuna
varan bu yaklaşıma “negatif anarşizm” demekte, bu tarz bir anarşizmin hukuka itaat yükümlülüğünün
olmadığını göstermede yetersiz kaldığı için zayıf bir yaklaşım sayılması gerektiğini söylemektedir.
Buna karşılık “pozitif anarşizm” ismini verdiği diğer yaklaşımın, hukuka itaat yükümlülüğünün niçin
kabul edilmemesi gerektiği konusunda daha somut, kapsamlı ve ayrıntılı argümanlar geliştirdiğini,
dolayısıyla daha güçlü olduğunu belirtmektedir, ibid., p. 124.
70 William A. Edmundson, Three Anarchical Fallacies: An Essay on Political Authority,
Cambridge, Cambridge University Press, 1998, pp. 9-10.
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Hukuka itaat yükümlülüğünü kabul etmek, bu tür istisnai durumların varlığını

reddetmek anlamına gelmez. Diğer bir deyişle hukuka itaat yükümlülüğünün mutlak

olmadığı konusunda hemen hemen herkes hemfikirdir. Fakat anarşistler başta olmak

üzere hukuka itaat yükümlülüğüne kuşkuyla bakan düşünürler, prima facie bir itaat

yükümlülüğünün de olmadığını ileri sürerler. Dolayısıyla hukuka itaat

yükümlülüğünün olup olmadığı tartışması, biraz da prima facie yükümlülük

kavramına verilen anlamla ilgilidir.

Prima facie yükümlülük konusu yukarıda ilgili bölümde ayrıntılı bir şekilde

ele alındığından burada sadece hatırlatmakla yetinilebilir. X davranışının A için

prima facie bir yükümlülük doğurması, A’nın X’i gerçekleştirmek için ahlâki

sebeplerinin bulunduğu anlamına gelir. Bu durumda eğer daha ağır bir yükümlülük

aksini gerektirmiyorsa A’nın X’i gerçekleştirmemesi ahlâken yanlıştır71. Ahlâken

yanlış sayılan eylemler, bu yanlışlığın derecesi itibariyle farklılık gösterdiğinden,

prima facie yükümlülüğün bağlayıcılığı da değişebilir. Dolayısıyla prima facie

yükümülüğün iki farklı anlama gelebileceği belirtilmelidir. İlkinde prima facie

yükümlülüğü ihlâl eden ve başka herhangi bir yükümlülüğü de yerine getirmeyen bir

eylem vardır ve bu eylemin ahlâki anlamda yanlışlığının derecesi yüksektir.

İkincisindeyse başka bazı ahlâki sebeplerden ötürü yanlışlığına hükmedilebilecek bir

eylem vardır ve prima facie yükümlülüğü ihlâl etmesi, bu eylemin yanlışlık

derecesini daha da yükseltmektedir72.

İki farklı anlamıyla prima facie yükümlülük kavramının hukuka itaat

yükümlülüğü açısından nasıl bir sonuç doğurduğunu görebilmek için önce öldürme

gibi yanlışlığı aşikâr olan bir fiilden örnek verilebilir. Kimseyi öldürmeme

konusunda prima facie bir yükümlülüğümüzün bulunduğuna herhâlde hiçbir itiraz

getirilemez. Şimdi ilk anlamıyla prima facie yükümlülüğünün öldürmeme ödevini

açıklamada elverişli olduğu söylenebilir. Zira meşru müdafaa gibi istisnai bir durum

71 Smith, “Is There a Prima Facie Obligation?”, pp. 76, 93.
72 Smith, “Is There a Prima Facie Obligation?”, pp. 93-94.
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olmadığı hâlde bir başkasını öldüren kişinin, eğer öldürme konusunda ayrıca özel bir

prima facie yükümlülüğü de yoksa bu davranışının ahlâki yanlışlığının derecesi hayli

yüksektir. Buna karşılık, örneğin görgü kurallarına uymayı prima facie bir

yükümlülük kabul etsek bile herhangi bir görgü kuralına aykırı davranmanın, ahlâki

açıdan önemli bir yanlış olduğu herhâlde söylenemez. Bununla birlikte ikinci

anlamıyla prima facie yükümlülüğü ele alır ve yine öldürme fiiline uyarlarsak

varacağımız sonucun değişmediğini görürüz: Bir kişinin parasını zorla alan bir

gasıbın, muhatabının sadece parasını almakla yetinmeyip aynı zamanda çocuklarını

öldürmesi veya öldürmekle tehdit etmesi, gasp fiilini ahlâki açıdan çok daha

ağırlaştıracaktır. Buna karşılık başkasının parasını zorla alırken gasıbın aynı zamanda

herhangi bir görgü kuralına da aykırı davranması, kuşkusuz gasp fiilini daha ağır hâle

getirmez73.

Hukuka itaat yükümlülüğünün, her iki anlamıyla da prima facie yükümlülük

sayılıp sayılamayacağı tartışmalıdır. Varsayalım ki gecenin üçünde kırmızı ışığın

yandığı bir trafik lâmbasıyla karşılaştık. Dikkatlice baktığımızda etrafta herhangi bir

arabanın veya yayanın bulunmadığını, dolayısıyla kırmızı ışıkta geçmenin tehlikeli

olmadığını gördük. Ayrıca eğer kırmızı ışıkta geçersek hukuka aykırı bu fiilimizle

kötü örnek teşkil edeceğimiz herhangi bir kimse de yok. Nihayet kırmızı ışıkta

geçmeyi gerektiren bağımsız özel bir prima facie yükümlülükten de

bahsedilemeyeceğine göre bu durumda kırmızı ışıkta geçmeli miyiz? Diğer bir

deyişle burada prima facie hukuka itaat yükümlülüğü var mıdır? Eğer buradaki

hukuka itaat yükümlülüğünün ilk anlamıyla prima facie yükümlülük olduğunu kabul

edersek kırmızı ışıkta geçmenin ahlâki anlamdaki yanlışlığının ciddi ölçüde

varsayılması gerekir. Fakat yukarıdaki koşullar dikkate alındığında kırmızı ışıkta

geçmenin ciddi bir yanlış olmadığı rahatlıkla söylenebilir. Kırmızı ışıkta

geçilmemesini emreden hukuk kuralına itaatin, ikinci anlamıyla prima facie bir

yükümlülük olduğunu varsayabiliriz. Fakat bağımsız sebeplerle yanlış kabul

edilebilecek bir fiilin salt hukuka aykırılık sebebiyle daha da ağırlaştığını

söyleyebileceğimiz herhangi durum söz konusu olmadığından, burada ikinci

73 Smith, “Is There a Prima Facie Obligation?”, p. 94.



282

anlamıyla da bir prima facie yükümlülük yoktur. Örneğin hile yoluyla başkasının

parasını almanın ahlâki değeri, ayrıca hukuka aykırı bir davranış olması sebebiyle

değişmez. Hukuk tarafından düzenlensin veya düzenlenmesin sahtekârlık, yine de

ahlâken yanlış bir davranıştır. Dolayısıya hukuka itaat yükümlülüğü, prima facie bir

yükümlülük kabul edilse bile bu niteliği, ahlâki açıdan hayli önemsizdir74.

Fakat bazı durumlarda prima facie bir yükümlülük olan hukuka itaat için ileri

sürülebilecek sebepler, diğer prima facie yükümlülükleri yerine getirmek için

varolan sebeplerden daha önemlidir. Örneğin ev sahibime kira parasını ödemek için

bile olsa kırmızı ışıkta geçemem. Burada sözünde durma yükümlülüğü ile hukuka

itaat yükümlülüğü çatışmakta, fakat hukuka itaat yükümlülüğü ağır basmaktadır.

Buna karşılık eğer yukarıda verilen örnekteki gibi bir durum, yani gecenin üçünde

kırmızı ışık yanan bir trafik lâmbasıyla karşılaşılması söz konusu olduğunda, kişinin

evde hasta yatan çocuğuna gerekli ilâcı yetirştirmek için kırmızı ışıkta geçmesi, yani

hukuka aykırı davranması mazur görülebilir. Dikkat edilirse burada da kişinin hasta

çocuğuna yardım götürme yükümlülüğü ile hukuka itaat yükümlülüğünün çatıştığı ve

yardım götürme yükümlülüğünün ağır bastığı görülmektedir. Sonuç itibariyle

denilebilir ki prima facie nitelikte bile olsa hukuka itaat yükümlülüğü, çoğu zaman

başka ahlâki yükümlülükler karşısında ikincil konumda kalmakta ve itaatsizlik tercih

edilebilmektedir. Buradan hareketle prima facie hukuka itaat yükümlülüğünün çoğu

durumda etkisiz olduğu veya diğer ahlâki yükümlülüklere göre çok daha kolay ihlâl

edilebildiği söylenebilir75.

Prima facie bir yükümlülük olarak hukuka itaat yükümlülüğünün varlığını

kabul etmenin ahlâki açıdan büyük bir önem taşımaması, göz ardı edilebileceğini de

gösterir aslında. Bir eylemin hukuka aykırılık oluşturması, ahlâki açıdan da yanlış

kabul edilmesi gerektiği anlamına gelmez. Prima facie bir yükümlülük olarak

hukuka itaat yükümlülüğünün göz ardı edilmesi, herhangi bir olumsuz sonuca yol

74 Smith, “Is There a Prima Facie Obligation?”, pp. 94-95. Ayrıca bkz. Edmundson, Three
Anarchical Fallacies, pp. 11-12; Simmons, Moral Principles and Political Obligations, p. 194.
75 Edmundson, Three Anarchical Fallacies, pp. 12-13.
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açmayacağı gibi bilakis olumlu da olabilir. Zira hukuka itaat yükümlülüğünü göz

ardı etmek ahlâken yanlış bir eylemin tasvip edilmesini gerektirmediği gibi, doğru

bir eylemin takdir edilmesini de engellemez. Buna karşılık hukuka itaat yükümlülüğü

düşüncesi dikkate alınmadığında, ahlâken önem taşımayan veya çok az önemi olan

bir takım mülâhazaların gereksiz yere pratik akıl yürütmemizi işgal etmesinin önüne

geçilir. Böylece “Hukuka aykırılık oluşturan eylem nasıl bir eylemdir?”, “Hukuka

aykırılık oluşturan eylemin sonuçları nelerdir?”, “Kişi, hukuka aykırı davranırken

doğabilecek olumsuz sonuçları önceden görebilmiş midir veya bu tür sonuçların

doğmasını bilerek mi hareket etmiştir?” gibi hukuka itaatle ilgili daha verimli

soruların sorulması imkânı ortaya çıkar76.

Prima facie hukuka itaat yükümlülüğü kavramının tartışmalı oluşu aslında iki

önemli soruyu gündeme getirir. Bunlar “Hukuka itaat yükümlülüğü genel bir

yükümlülük müdür yoksa özel bir yükümlülük müdür?” ve “Hukuka itaat

yükümlülüğü içerikten bağımsız mıdır?” sorularıdır77. Bu sorular, hukuka itaat

yükümlülüğünün varlığına yönelik kuşkucu görüşlerin de temel dayanağını oluşturur.

Genel kabul edildiği takdirde hukuka itaat yükümlülüğünün varlığı ve

ağırlığı, tek tek yasaların niteliği dikkate alınmaksızın belirlenebilir. Fakat yukarıdaki

örneklerden de anlaşılacağı üzere hukuka itaat yükümlülüğü için bu tür bir

genellikten bahsedilemez. Örneğin cinayet işlememe, kırmızı ışıkta geçmeye göre

çok daha ağır bir hukuki yükümlülüktür. Zira hukuka itaat yükümlülüğünün

genelliğinden bahsederken aslında belirli bir takım özel ahlâki yükümlülüklere işaret

edilmektedir; adam öldürmeme ve kırmızı ışıkta geçmeme aynı zamanda ahlâki

yükümlülüktür. Dolayısıyla adam öldürmeme, kırmızı ışıkta geçmemeye göre çok

daha ağır bir ahlâki yükümlülük olduğundan, hukuken de daha ağır kabul edilir.

Hukuka itaat yükümlülüğünün içerikten bağımsızlığıysa itaatsizlik oluşturan eylemin

ahlâki niteliğine ve sonuçlarına bağlı olmaksızın varlığının kabul edilmesidir. Fakat

cinayet işlememe ve kırmızı ışıkta geçmeme gibi hukuki yükümlülüklerin her biri

76 Smith, “Is There a Prima Facie Obligation?”, p. 95.
77 Edmundson, Three Anarchical Fallacies, p. 13.
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ayrı ayrı ele alındığında bu tür davranışların, yani cinayet ve kırmızı ışıkta geçmenin

ahlâki niteliğinin ve her somut olayda gerçekleşme koşullarının hukuka itaat

yükümlülüğü açısından önemli olduğu görülecektir. Örneğin hukuka itaat

yükümlülüğünün varlığı açısından bir teröristin öldürülmesi ile masum bir çocuğun

öldürülmesi veya günün en işlek saatinde ve en yoğun trafikte kırmızı ışıkta geçmek

ile gecenin üçünde kimsenin bulunmadığı bir yolda kırmızı ışıkta geçmek arasında

fark vardır. Sonuç olarak hukuka itaat yükümlülüğü ne genel bir yükümlülüktür, ne

de içerikten bağımsızdır. Yukarıda da belirtildiği gibi hukuka itaat yükümlülüğünün

bu özelliğinin sonucu, bir eylemin salt hukuka aykırı veya uygun oluşunun ahlâki

açıdan bir değişikliğe yol açmamasıdır78.

Hukuka itaatin prima facie bir yükümlülük dahi kabul edilmeyişi, hukuka

itaat için bir takım sebeplerin olabileceği gerçeğinin inkârını gerektirmez. Hukuka

salt hukuk olduğu için itaat edilmesi gerektiği düşüncesinin reddi anlamına gelir.

Hukuka itaat veya itaatsizlik, hukuka uygunluk veya aykırılık kavramlarıyla izah

edilemez; itaati de itaatsizliği de haklı gösteren, ahlâki sebeplerdir79. Nitekim hukuka

aykırı davranan herhangi bir A kişisinin, aynı zamanda ahlâka aykırı da davranıp

davranmadığı kendilerine sorulduğunda çoğu kişinin, hukuka aykırılığın tek başına

ahlâka aykırılığa yol açmayacağı, davranışının niteliği hakkında daha ayrıntılı bilgi

verildiği takdirde ancak A’nın ahlâka aykırı da davranıp davranmadığının tespit

edilebileceği şeklinde karşılık vereceği söylenebilir80.

Tam bu noktada bir soru daha gündeme gelir: “Geneli itibariyle adil bir

hukuk sisteminde de hukuka itaat yükümlülüğü yok mudur?” Bu soru, tıpkı yukarıda

ele alınan hukuka itaat yükümlülüğünün genel değil de özel ve içerikten bağımsız

olup olmadığı sorusu gibi, hukuk kurallarının ve hukuka aykırılık oluşturan eylemin

niteliğiyle ilgilidir.

78 Edmundson, Three Anarchical Fallacies, p, 13.
79 Edmundson, Three Anarchical Fallacies, p. 14.
80 Smith, “Is There a Prima Facie Obligation?”, p. 97.
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Hukuka itaat yükümlülüğünü reddedenlerin yönelttiği eleştirilerden birisi de

hatırlanacağı üzere her hukuk sisteminde ahlâki açıdan önem taşımayan bir takım

düzenlemelerin yer aldığı ve bu düzenlemeleri ahlâken itaat yükümlülüğünün

olmadığı şeklindedir. Dolayısıyla “Adil bir hukuk sisteminde de hukuka itaat

yükümlülüğü yok mudur?” sorusu, bu eleştiriyle birlikte ayrı bir başlık altına ele

alınmalıdır.

c. Ahlâki Yükümlülük Getirmeyen Yasalar Sorunu ve Hukuka

İtaat Yükümlülüğü

Hukuka itaat yükümlülüğünün ahlâki değeri ve diğer yükümlülükler

karşısındaki üstünlüğü veya önceliği sorunu, aynı zamanda her hukuka aykırılığın

ahlâken yanlış bir davranış sayılması gerekip gerekmediğiyle de ilgilidir. Diğer bir

deyişle hukuk sistemi içerisindeki her kuralın itaat yükümlülüğü doğurup

doğurmadığı da hukuka itaat yükümlülüğünün varlığının kabulü için önemlidir.

Adil ve iyi bir hukuk sisteminde dahi hukuka itaat yükümlülüğünün olmadığı

düşüncesi görünüşte paradoks sanılabilir. Zira çoğunlukla ahlâki açıdan yetkin, iyi ve

dürüst bir vatandaşın adil bir hukuk sistemine itaat edeceği ve adil bir hukuk

sisteminin de iyi ve dürüst vatandaşlar tarafından itaat edilen bir sistem olduğu

düşünülür. Fakat iyi ve adil olması, bir hukuk sistemine mutlaka itaat edilmesi

gerektiği anlamına gelmez81.

Öncelikle belirtilmelidir ki kötü bir hukuk sistemiyle kıyasladığında iyi bir

hukuk sisteminin kurallarına itaat için bağımsız ahlâki sebeplerin bulunduğu gayet

açıktır. Eğer bir hukuk sistemi ahlâken iyi kabul edilebiliyorsa içerdiği yasalar da

iyidir. Bu yasalar çoğu zaman hukukun dışında ahlâken de onaylanan bir takım

davranışları düzenler. Örneğin hukuk tarafından düzenlensin veya düzenlenmesin

cinayet işlememe, tecavüz etmeme, hırsızlık yapmama, özel hayatı koruma ve

81 Raz, The Authority of Law, p. 245.
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sözünde durma gibi davranışların hepsi de birer ahlâki yükümlülüktür. Dolayısıyla

iyi ve adil bir hukuk sisteminin yasalarına itaat için kişilerin ahlâki sebepleri vardır

ve bu sebepler özel bir hukuka itaat yükümlülüğünün bulunmasını gerektirmez82.

Keza geneli itibariyle iyi kabul edilebilecek bir hukuk sisteminde, kanun

yapma ve yargılama süreçlerinin ve kurumlarının da güvenilir olduğu söylenebilir.

Kişiler geneli itibariyle kanunların iyi ve adil olduğunu ve dolayısıyla itaat için

bağımsız ahlâki sebeplerin bulunduğunu biliyorsa çıkarılacak her yeni kanuna itaat

için de aynı ahlâki sebeplerin geçerli olduğunu düşünür. Dolayısıyla bir hukuk

sisteminin ahlâki niteliği, kişileri itaate teşvik eder. Zira bu ahlâki nitelik, çıkarılacak

her bir kanunun da aynı nitelikte olduğuna inanmak için yeterli bir sebep teşkil eder.

Dikkat edilecek olursa burada da özel bir hukuka itaat yükümlülüğünden bahsetmeye

gerek yoktur. Fakat bu iki durum yukarıda belirtilen paradoksu, yani adil bir hukuk

sisteminin niçin hukuka itaat için tek başına bir ahlâki sebep teşkil etmediği

sorununu çözmeye yetmez. Bu sorunun çözümü, hukukun toplum içindeki işlevini ve

bu işlevi nasıl gerçekleştirebileceğini anlamakla mümkündür83.

İşlevini tam anlamıyla gerçekleştirebilmesi için hukukun başvurduğu başlıca

iki teknik vardır. Bunlardan ilki, müeyyide getirmek suretiyle hukuka itaat için bir

sebep oluşturmak iken diğeri, toplum düzenini sağlanmaya yönelik bir takım kamuya

açık standartlar belirlemektir. Hukuk herkesin bilebileceği şekilde davranış

standartları koyarak bireylerin itaat sebeplerini güçlendirir ve böylece söz konusu

davranış standartlarına uygun hareket etmelerini sağlar84.

Kamuya açık davranış standartları koymanın bizatihi kendisinin ahlâki bir

niteliğe sahip olduğu çoğu zaman gözardı edilir. Kamuya açık standartlar koymaya,

sadece hukukun ilk tekniğinin, yani müeyyidelendirmenin daha etkin

uygulanabilmesi için yardımcı bir işlev atfedilir. Kuşkusuz kamu gücünün

82 Raz, The Authority of Law, p. 245.
83 Raz, The Authority of Law, pp. 245-246.
84 Raz, The Authority of Law, p. 246.
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kullanımının etkinleştirilmesinde, standartlar koymanın önemi inkâr edilemez. Fakat

kamuya açık davranış standartlarının tek amacı bu değildir. Örneğin başta yargı

makamları olmak üzere yüksek derecedeki devlet görevlilerinin faaliyetlerini

düzenleyen yasaları ele alalım. Devlet görevlileri doğrudan veya dolaylı bir şekilde

müeyyidelerin uygulanmasından sorumludur. Fakat faaliyetlerine ilişkin

düzenlemeler, devlet görevlilerinin somut olayda nasıl davranacağına ilişkin kişilerde

belirli bir öngörü oluşturmayı amaçlamaz. Bu tür düzenlemelerin amacı, devlet

görevlilerinin kendi davranışlarına ilişkin kurallar koymaktır. Ancak bu şekilde

kişilerin, devlet görevlilerinin somut olayda nasıl davranacağına dair öngörülerde

bulunması mümkün olur. Her ne kadar hukuka uygun davranmaları beklense de

devlet görevlileri bunu, sadece müeyyide korkusuyla yapmaz. Devlet görevlilerinin

hukuka uygun davranmasında bağımsız bir takım ahlâki sebepler etkilidir. Hukukun

buradaki işleviyse bu bağımsız sebeplerin yöneldiği standartları açıkça ilân

etmektir85.

Hukukun bu iki tekniği aslında iki farklı davranış tipini düzenlemeyi amaçlar.

Müeyyidelendirmenin amacı, bağımsız ahlâki sebeplere aykırı davranışları

yasaklama ve cezalandırmadır. Bazı kişiler söz konusu bağımsız ahlâki sebeplere

uygun hareket etmeyebilir. Bu tür insanlar için hukuk, itaat için gerekli sebepleri

sağlar. Hukukun ikinci tekniği olan kamuya açık davranış standartları koymanın

amacıysa toplumsal işbirliği süreçlerine katılımı sağlamaktır. Diğer bir deyişle

kişilere, mevzut bir toplumsal işbirliği sürecine katkı sağlayacak şekilde

davranmaları için sebepler oluşturmaktır86.

Bu tür durumlar iki şekilde ortaya çıkabilir. Bunlardan ilkinde yeterli sayıda

kişinin gerektiği gibi davranması durumunda bir toplumsal işbirliği süreci açısından

fayda sağlayacak fiillerden bahsedilebilir. Buna karşın eğer hiç kimse gerektiği gibi

davranmıyorsa bu faydalı fiilerin hiçbir değeri kalmaz. Burada nehir kirlenmesi

örneği verilebilir. Şayet belirli bir bölgede, yeterli sayıda kişi kirletmekten imtina

85 Raz, The Authority of Law, pp. 246-247.
86 Raz, The Authority of Law, p. 247.
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ediyor ve dolayısıya nehir temiz kalabiliyorsa o bölgede yaşayan herkesin nehri

temiz tutması için ahlâki bir sebebi vardır. Buna karşılık şayet o bölgede

yaşayanların çoğu nehri kirletiyorsa ve bu yüzden nehir önemli ölçüde kirlenmişse

tek bir kişinin kirletmekten imtina etmesi için bir sebep yoktur. Hukukun, kişilere

mevcut bir toplumsal işbirliği sürecine katılmaları için sebep oluşturduğu ikinci

durumsa belirli bir toplumsal işbirliği sürecinin genel bir itaat yükümlülüğü

doğurması ve ona özel bir şekil vermesidir. Örneğin her bir bireyin diğerlerinin

refahına katkı sağlama ödevi olduğu ileri sürülebilir. Toplumda genel kabul gören ve

yaygın kullanıma sahip bir toplumsal refah sistemi, destek verebilecek

durumdakilerin iktisadi katılımıyla işlevsellik kazanacaksa katkı sağlayacakların her

birinin, başkalarına yardım etme yükümlülüğünü yerine getirmek suretiyle sistemi

destekeleme ödevi vardır. Bu tür bir ödevi toplumsal kabul görecek şekilde yerine

getirmesi için kişinin ahlâki bir sebebi vardır87.

Yukarıda söylenenleri iki noktada toparlayabiliriz: Öncelikle hukukun,

toplumsal işbirliği sorunlarını çözmede araçsal bir işleve sahip olduğu belirtilmelidir.

Bu işlevini hukuk, sadece işbirliğinde bulunmak istemeyenleri etkileyecek

müeyyideler koyarak gerçekleştirmez; tersine bu işbirliği programının ne olduğunu

ve herkesin nasıl katkıda bulunması gerektiğini kamuya açık bir şekilde ilân eder.

Böylece söz konusu projenin doğurluğuna inanan kişileri, diğer bir deyişle bu

konuda uygun sebeplere dayanarak hareket edenleri işbirliğinde bulunmaya yöneltir.

Bunun yanısıra kişileri bu tür toplumsal işbirliği programlarına katılmaya yönelten

ahlâki sebepler, tamamen ilgili toplumsal işbirliği programının kendi niteliğinden

kaynaklanır; hukukun bu programın gerçekleşmesinde oynadığı araçsal rol önemli

değildir. Yine nehir kirlenmesi örneğine dönersek, nehri temiz tutma

yükümlülüğünün, bu konuda hukuki bir düzenlemenin bulunup bulunmamasından

bağımsız şekilde ortaya çıktığını görürüz. Kişinin kendisini nehri kirletmemekle

yükümlü hissetmesinin sebebi, kirletme faaliyetinin hukuk tarafından

müeyyidelendirilmesi olabileceği gibi, konuyla ilgili çeşitli kampanyalar veya

propagandalar da olabilir. Hatta kişi tamamen kendi başına da böyle bir

87 Raz, The Authority of Law, pp. 247-248.
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yükümlülüğünün olduğu sonucuna varabilir. Yani burada önem taşıyan, kirletmeme

veya temiz tutma faaliyetinin ortaya çıktığı koşullar değil, kendisidir. Örneğin hukuk

tarafından nehrin temiz tutulması bir kurala bağlansa bile hiç kimse bu kurala

uymayabilir ve sonuçta nehir koca bir çöplüğe dönebilir. Bu tür bir durumda nehre

çöp atılmaması için hukuki bir sebep bulunmakla birlikte hiçbir ahlâki sebep de

yoktur88.

Sonuç olarak kişisel menfaat ve korkuya dayalı tavsiye edilebilir sebepler

oluşturduğu ve toplumsal kabul gören uygun davranış standartları koyduğu sürece iyi

bir hukuk sisteminden bahsedebiliriz. Eğer hukuk bu iki amacı sağlıklı bir şekilde

gerçekleştiriyorsa bir takım ahlâki değerlerin korunmasını bekleyebilir ve buna bağlı

toplumsal işbirliği programlarının desteklenmesini teşvik eder. Fakat tam anlamıyla

gerçekleşse bile hukukun bu iki işlevinden hiçbiri hukuka itaat yükümlülüğü

doğurmaz. Hukukun faydalı ve önemli bir toplumsal kurum, belirli bir hukuk

sisteminin de iyi bir sistem olduğunu kabul etmek, hukuka itaat yükümlülüğünün

varlığının kabulünü gerektirmez89.

d. Meşru Otorite ile Hukuka İtaat Yükümlülüğü Arasındaki

Zorunlu Bağın Reddi

Hukuka itaat yükümlülüğünün varlığına yönelik bu eleştiri, hukukun işlevi ve

niteliğine ilişkin daha genel bir eleştiridir. Bu eleştiriyle birlikte hukukun, salt hukuk

olarak ahlâki tercihlerimizi etkileyip etkilemediği sorunu gündeme gelir. Hukukun,

salt hukuk olarak kişisel ahlâki tercihlerimizi etkileyip etkilemediğiyse bir otorite

sorunudur. Diğer bir deyişle burada tartışılması gereken, hukukun normatif

düzenlemeler aracılığıyla nasıl davranmamız gerektiğine karar vermesi, yani otorite

iddiasında bulunmasıdır. Nitekim hukuka itaat yükümlülüğüne yönelik eleştirilerin

sonuncusu da hukukun ve dolayısıyla devletin meşru otoritesi ile hukuka itaat

yükümlülüğü arasında zorunlu bir ilişkinin olmadığı yönündedir.

88 Raz, The Authority of Law, pp. 248-249.
89 Raz, The Authority of Law, p. 249.
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Meşru otorite ile hukuka itaat yükümlülüğü arasındaki ilişkinin niteliği

sorunu, özellikle 1980’lerden itibaren konuyla ilgili tartışmaların merkezinde yer

almıştır. Hatta denilebilir ki günümüzde artık hukuka itaat yükümlülüğü sorunu ile

otorite sorunu birbiriyle örtüşmüştür. Dolayısıyla hukuka itaat yükümlülüğünün var

olup olmadığı sorusuna verilecek cevap da otoriteye yüklenen anlama göre

değişecektir.

Hukuka itaat yükümlülüğünün, diğer prima facie ahlâki yükümlülüklerle

yarışma halinde olması ve çoğu zaman daha ağır diğer ahlâki yükümlülükler

tarafından ihlâl edilebilmesi, bazı düşünürleri hukuka itaat yükümlülüğünün hiçbir

ahlâki temelinin bulunmadığını ve dolayısıyla tümüyle ahlâk alanının dışına

çıkarılması gerektiğini düşünmelerine yol açmıştır. Bu düşünürlerin başında Wolff

gelir. Hatırlanacağı üzere Wolff’a göre siyaset felsefesinin temel problemi, ahlâki

özerklik ile devletin meşru otoritesinin nasıl uzlaştırılabileceğidir. Wolff’a göre

böyle bir uzlaşma mümkün değildir. Zira siyasal otoritenin ayırdedici özelliği, kural

koyma ve bu kurallara uyulmasını isteme hakkına sahip olmadır. Devletin koyduğu

kurallara, yani bir bütün olarak hukuka itaat yükümlülüğünün olduğunu kabul etme,

kaçınılmaz surette otoriteye mutlak boyun eğmeyle sonuçlanır. Otoriteye mutlak

boyun eğmek ise ahlâki özerklikle hiçbir şekilde uyuşmaz. Ahlâki özerklik bireylerin

vazgeçemeyeceği temel ödevlerden biridir. Dolayısıyla ahlâki özerklik ile otorite her

zaman birbiriyle çelişkilidir. Sonuç olarak ahlâki özerklik adına hukuka itaat

yükümlülüğünü mutlak şekilde reddetmek gerekir. Hukuka itaat yükümlülüğünü

reddetmenin zorunlu sonucuysa meşru otoritenin inkârıdır90.

Wolff gibi düşünürlerin bu yaklaşımı, hukuka itaat yükümlülüğünü reddeden

diğer düşünürlerin önemli bir sorunla karşı karşıya kalmasına yol açmıştır: Hukuka

itaat yükümlülüğünün varlığı reddedildiğinde, siyasal otoritenin meşruiyetini

izahının zorlaşması91. Zira genel kabul gören anlamıyla meşru siyasal otorite, kural

koyma ve uygulama hakkına sahip olmak demektir. Yine hemen hemen herkesin

90 Edmundson, Three Anarchical Fallacies, pp. 7, 14; Wolff, op. cit., xxvii, 18.
91 Edmundson, Three Anarchical Fallacies, p. 7.
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kabul ettiği üzere kural koyma ve uygulama hakkı, doğal olarak bu kurallara uyma

yükümlülüğünü de doğurur. Çünkü meşru otorite ile itaat yükümlülüğü arasında

mantıksal bir zorunluluk ilişkisi vardır. Bu durumda hukuka itaat yükümlülüğü kabul

edilmiyorsa hiçbir otoritenin de meşru kabul edilmemesi gerekir92. Hiçbir otoritenin

meşru olmaması, mevcut devletlerin ve hukuk sistemlerinin ahlâki değerini kuşkulu

hâle getirir. Sonuç olarak otorite-hukuka itaat yükümlülüğü ilişkisine dair

savunulabilecek yegâne görüş anarşizmdir. Nitekim Wolff’un ısrarla savunduğu da

budur93.

Hukuka itaat yükümlülüğünün reddedilmesi durumunda siyasal otoritenin

meşruiyetinin niçin izah edilemeyeceği, şu üç önerme aracılığıyla daha iyi ifade

edilebilir94:

- Vatandaşlarını, hukuka itaate zorlayan genel ve prima facie nitelikte

bir ödevle yükümlü kılma iddiası taşıyan ve bu iddiasını

gerçekleştiren, yani vatandaşlarına fiilen de bu tür bir hukuka itaat

yükümlülüğü getiren devletin otoritesi meşrudur.

- Adil bile olsa hiçbir devletin yasalarına itaati gerektiren prima facie

nitelikte genel bir yükümlülük yoktur.

- Salt teorik düzeyde değil, gerçek hayatta da meşru bir devletten

bahsetmek pekâlâ mümkündür.

92 Smith, “Is There a Prima Facie Obligation?”, p. 99; Simmons, Moral Principles and Political
Obligations, pp. 195-196; Simmons, Justification and Legitimacy, pp. 105, 130; Joseph Raz, The
Morality of Freedom, Oxford, Oxford University Press, 1986, p. 23; Green, The Authority of the
State, p. 234; Greenawalt, Conflicts of Law and Morality, p. 48; Edmundson, Three Anarchical
Fallacies, p. 32.
93 Wolff, op. cit., p. 18.
94 William A. Edmundson, “Legitimate Authority Without Political Obligation”, Law and
Philosophy, Vol. 17, 1998, pp. 43-60, p. 43.
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Yukarıdaki önermelere daha yakından bakıldığında üçünün tutarlı bir şekilde

birarada bulunamayacağı görülür. Dolayısıyla herhangi ikisi kabul edildiğinde

diğerinin reddedilmesi gerekir. Nitekim felsefi anarşistler, yukarıdaki önermelerin ilk

ikisini kabul etmiş, fakat üçüncüsünü reddetmiştir. Diğer bir deyişle felsefi

anarşistlere göre devletin meşruiyetinin kural koyma ve kurallara uyulmasını isteme

hakkı olduğu ve meşru devletlerin vatandaşlarından hukuka itaat etmelerini

beklediği, buna karşılık vatandaşların bu tür bir genel hukuka itaat yükümlülüğünün

olmadığı kabul edildiğinde mantıken hiçbir meşru devletin varolamayacağı sonucuna

varılır95.

95 Edmundson, “Legitimate Authority Without Political Obligat ion”, pp. 43-44; Simmons, “The
Anarchist Position: A Reply to Klosko and Senor”, p. 269. Günümüzün önde gelen felsefi
anarşistlerinden Simmons’a göre meşruiyet kavramının farklı anlamları vardır. Dolayısıyla meşru
otorite ile hukuka itaat yükümlülüğü arasında zorunlu bir bağ olduğunu kabul edenlerin hatası,
meşruiyetin bu farklı anlamlarını görmezden gelmeleridir. Meşruiyet, siyasal yönetimin iktidara gelme
şekliyle ilgili bir kavram olarak kullanıldığı gibi siyasal yönetimin kendisinin iyi veya kötü olması yla
iligili de kullanılır. Son olarak meşruiyet uluslararası alanda kabul gören bir siyasal yönetim için de
kullanılabilir. Fakat bu farklı anlamların hiçbiri, yönetme ve kural koyma hakkını izah etmek için
yeterli değildir. Aksine, ancak meşruluğu önceden kabul edilen bir yönetimin, kural koyma hakkının
da olduğunu kabul etmek için bu tanımlar geliştirilmiştir. Yani bugüne kadar meşruiyet sorunu
hakkında yazan düşünürler, öncelikle bir siyasal yönetime belirli nitelikler atfetmiş, bu nitelikler
sebebiyle söz konusu siyasal yönetimin meşru olduğu sonucuna varmışlardır. Bir kere meşruiyeti
kabul edildikten sonra da siyasal yönetimin meşruiyetinden kaynaklanan yönetme hakkının ve
yönetilenlerin de itaat yükümlülüğünün olduğu ileri sürülmüştür. Fakat bu yaklaşı m hatalıdır. Sahip
olduğu niteliklerden ötürü herhangi bir siyasal yönetime itaat ödevimizin olduğu kabulü, itaat
yükümlülüğünün özgüllük koşuluna aykırıdır. Yani söz konusu nitelik, bizi yöneten siyasal yönetime
olduğu kadar aynı niteliğe sahip diğer siyasal yönetimlere de itaat ödevini gerektirir. Fakat sahip
olduğu nitelikler, niçin başka bir siyasal yönetime değil de bu siyasal yönetime itaat yükümlülüğümüz
olduğunu izah edemez, Simmons, Moral Principles and Political Obligations, pp. 197-198.
Dolayısıyla genel bir hukuka itaat yükümlülüğünün varlığını reddedenler, adil bir devlette bile
vatandaşların hukuka itaat yükümlülüğünün olmadığını savunan zayıf anarşizm ile devlet fikrine
tamamen karşı çıkan güçlü anarşizmin reddi, yani adil devletlerin sadece teoride değil, gerçek hayatta
da varolabileceği tezi arasındaki çelişkiyi gidermek zorundadır. Güçlü anarşizmin reddedilmesi,
devletin ve hukukun önemli ve değerli bir işleve sahip olduğunun kabul edilmesidir. Devlet veya
hukuk, müeyyideler getirerek daha çok insanın, nasıl davranmaları gerekiyorsa öyle davranmalarını
sağlamak ve faydalı toplumsal işbirliği programları oluşturarak aksi takdirde katılmayı reddecek
kişilerin bu programlara katılımını mümkün kılmak suretiyle bu işlevini yerine getirir. Buna kar şılık
zayıf anarşist tez, genel anlamıyla devletin değil, sadece meşru siyasal otoritenin inkârı anlamına gelir.
Otorite sahibi olmak, kural koyma hakkına sahip olmaktır ve bu hakkın karşısında muhatapların itaat
yükümlülüğü vardır. Zayıf anarşizm, adil bile olsa devletin meşru otoritesinin inkâr edilmesidir. Güçlü
anarşizmin reddiyse devletin hangi koşullarda ahlâki meşruiyete sahip olduğunu belirlemeyi amaçlar.
Fakat meşru otoriteye sahip olmayan adil bir devlet, kendi içerisinde çelişkili değil midir? İş te genel
hukuka itaat yükümlülüğünü reddedenlerin çözmek zorunda kaldıkları sorun budur, Raz, “Authority
and Consent”, pp. 105-106.
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Felsefi anarşistlerin meşru otorite ile hukuka itaat yükümlülüğünün hiçbir

şekilde bağdaşmayacağı şeklindeki görüşü karşısında, hukuka itaat yükümlülüğünü

reddeden diğer düşünürler konuya değişik açılardan bakıp farklı çözümler önerme

yoluna gitmiştir. Hukuka itaat yükümlülüğünü reddetmekle birlikte bu düşünürlerin

hemen hemen hepsi, meşru otoritenin varlığını kabul etmiştir. Bu düşünürlere göre

hukuka itaat yükümlülüğünün reddedilmesi mutlaka siyasal otoritenin meşruiyetinin

de reddedilmesini gerektirmez. Böyle bir sonuca varabilmek için hukuka itaat

yükümlülüğünün reddeden düşünürlerin başvurduğu ilk yol, meşru otorite sorunu ile

hukuka itaat yükümlülüğü veya daha genel bir ifadeyle siyasal yükümlülük sorununu

birbirinden ayrı ele alıp, siyasal otoritenin meşruiyetini ve hukuka itaat

yükümlülüğünü farklı yöntemlerle temellendirmeye çalışmaktır96.

Meşru otorite ile hukuka itaat yükümlülüğünü birbirinden ayıran ve hukuka

itaat yükümlülüğünü reddetmenin meşru siyasal otoritenin de reddini

gerektirmediğini ileri süren bu görüşe göre siyasal otorite sorunu ile siyasal

yükümlülük sorunu farklı alanlarla ilgilidir. İktidardakilerin, hangi koşullarda ahlâki

bir hak olarak kural koyma iddiasında bulunabilecekleri sorunu bir siyasal otorite

sorunuyken vatandaşların, otorite iddiasında bulunanlara hangi koşullarda ahlâken

itaat etme yükümlülüğünün olduğu bir siyasal yükümlülük sorunudur97.

Bu durumda meşru siyasal otoriteyi kaba güçten ayıran özellikler tespit

edilmeli, ardından bu özellikler arasında vatandaşların hukuka itaat yükümlülüğü

96 Smith, “The Duty to Obey the Law”, p. 467.
97 Sartorius, op. cit., p. 3. İktidardakiler çoğu zaman kural koyma hakkına sahip olduklarını iddia
edebilirler fakat bu, yönetilenlerin söz konusu kurallara itaat yükümlülüğü olduğu anlamına gelmez.
Üstelik siyasal iktidarın ahlâki temelini oluşturan koşullar, siyasal yükümlülüğünün tek kabul
edilebilir izahını, iradeci görüşleri geçersiz kılar. Zira vatandaşların otoriteye karşı yükümlülükleri
ancak iradeci bir temele dayanıyorsa ahlâken meşrudur. Buna karşılık modern toplumların ayırdedici
özelliği, kişilerin iradeleriyle toplum hayatına katılmaktan vazgeçme, diğer deyişle siyasal o toritenin
taleplerini yerine getirmemeyi tercih etme imkânlarının bulunmamasıdır. Kişilerin toplumsal
nimetlerden faydalanmaları siyasal yönetimin, örneğin vergi toplama gibi zora dayalı faaliyetler
üzerinde tekel sahibi olmasının sonucudur. Devletin bu tür faaliyetlerde bulunması kaçınılmazdır. Zira
kişilerin, herkesin haklarını korumak için işbirliğine girme yükümlülüğünü kabul etmesi pek
düşünülemez. Bu anlamda siyasal yönetimin belirli bir güvene dayandığı söylenebilir. Siyasal
yönetim, vatandaşlarının menfaatine uygun şekilde faaliyette bulunma hak ve sorumluluğuna sahiptir.
Fakat bu, aldığı her karara yönetilenlerin itaat etme yükümlülüğü olduğu sonucuna götürmez, ibid., p.
4.
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olup olmadığı araştırılmalıdır. Meşru siyasal otoriteye atfedilen ve meşru siyasal

otorite ile kaba gücü birbirinden ayıran belli başlı özellikler şunlardır98:

- Siyasal otorite, belirli şekilde davranma konusunda ahlâki ve hukuki

yeterliliğe sahiptir. Bu tür bir yeterlilikse otoritenin resmi görevlerini

yerine getirirken sahip olduğu bir yeterliliktir. Diğer bir deyişle

siyasal otoriteye sahip kişilerin, otoriteleri altındakilerin davranışlarını

düzenlemeye yönelik kural koyma hakları vardır. Hiçkimse sıradan

bir vatandaş olarak yasama meclisinde oy kullanma, bir hukuki

uyuşmazlığı sona erdirme veya hukuka aykırı bir fiilin failini

yakalama yetkisine sahip değildir. Bu tür yetkiler yasama, yürütme ve

yargı kuvvetine aittir.

- Koyduğu kurallara itaat edilmesini sağlamak için siyasal otorite, zora

başvurabilir. Diğer bir deyişle siyasal otoritenin zor kullanma hakkı

vardır. Siyasal otoritenin kullanımı kaçınılmaz surette zor kullanmayı

da içereceğinden, sıradan vatandaşlara tanınmayan bu yetkinin

ahlâken gerekçelendirilmesi gerekir. Bu, otorite açısından bir

gerekçelendirme hakkı [justification right] doğurur99.

- Toplumda başka hiç kimse, siyasal otoriteye ait olan bu kural koyma

yetkisine sahip değildir. Keza yine hiç kimsenin kendi adına zor

kullanma yetkisi yoktur. Örneğin belirli bir grup insanın resmi

olmayan şekilde biraraya gelip hiçbir delile dayanmaksızın suçlu

kabul ettikleri bir kişiyi yargılama hakkı olmadığı gibi, hukuken

geçerli bir ölüm cezasının infazı amacıyla linç girişiminde bulunma

hakkı da yoktur. Siyasal otorite açısından bu, resmi devlet

faaliyetlerinin izinsiz kullanımına karşı ileri sürebileceği bir iddia

hakkı doğurur. Diğer bir deyişle siyasal otoritenin, toplum genelinde

98 Ibid., p. 5; Greenawalt, Conflicts of Law and Morality, pp. 50-51.
99 R. Ladenson, “In Defense of a Hobbesian Conception of Law”, Authority, Ed. Joseph Raz, Oxford,
Basil Blackwell, 1990, pp. 32-55, p. 35.
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zor kullanma yetkisine tek başına sahip olduğunu iddia etme hakkı

[claim-right] vardır100.

Siyasal otoritenin, yönetenler açısından sahip olduğu bu özelliklerin yanısıra

yönetilenler açısından da sahip olduğu bir takım özellikler vardır. Bunları da şöyle

sıralayabiliriz101:

- Yönetilenler, otorite sahiplerinin emirlerini dikkate almak zorundadır.

- Yönetilenler, otorite sahiplerinin zor kullanmasına engel olmamalıdır.

- Yönetilenler, kuralların uygulanmasında işbirliği yapmak zorundadır.

- Yönetilenler, otorite sahiplerinin bu kurallarına uymakla yükümlüdür.

Bütün bu özellikler birarada düşünüldüğünde siyasal otoritenin, belirli ahlâki

yetkilerle donanmış, gerekçelendirme ve iddia hakkına sahip ahlâken meşru bir

yönetim tarzı olduğu söylenebilir. Fakat bu yönüyle siyasal otorite, üzerinde otorite

kurulan kişiler açısından bir itaat yükümlülüğü doğurmaz. Prima facie bir hukuka

itaat yükümlülüğünün varlığı kabul edilse bile bu tür bir yükümlülük, siyasal

otoritenin varlığına dayandırılamaz. Diğer bir deyişle yukarıda sayılan niteliklere

sahip bir siyasal otoritenin varlığı, söz konusu otoritenin faaliyetlerini

gerçekleştirdiği kurumsal çerçevenin adil olduğu anlamına gelmez. Zira bir kişiye

yönetim hakkı vermek, bu hakka dayanarak aldığı kararları uygulayabileceği siyasal

kurumların varlığını da ahlâken zorunlu kabul etmeyi gerektirmez. Bazı kişilere

yönetim hakkı vermek, bu tür siyasal kurumlar varolduğu sürece söz konusu

kurumların otoritesine dayanarak faaliyette bulunan kişilerin, diğer kişilerden farklı

100 Ibid.
101 Greenawalt, Conflicts of Law and Morality, p. 51.
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olarak, zor kullanmayı da içeren bir takım haklara sahip olduğunu tasdik etmektir

sadece102.

Fakat bu izah şeklinin, meşru otorite ile hukuka itaat yükümlülüğü arasındaki

zorunlu ilişkiyi tam anlamıyla ortadan kaldırdığı söylenemez. Yukarıda da

belirtildiği gibi meşru otorite ile hukuka itaat yükümlülüğü arasındaki zorunlu

ilişkiyi reddetmek için, siyasal otoritenin hukuka itaat edilme hakkına

başvurulmaksızın da temellendirilmesi gerekir. Eğer siyasal otorite kaçınılmaz

surette böyle bir hakkı içeriyorsa itaat yükümlülüğünün varlığını da kabul etmek

gerekir. Dolayısıyla hukuka itaat yükümlülüğünün reddi ile siyasal otoriten in

meşruiyetinin kabulü arasında bir uzlaşmaya gidilebilmesi için siyasal otorite

kavramının daha iyi anlaşılması gerekir. Siyasal otoritenin daha iyi anlaşılabilmesi

için ise konunun mutlaka siyasal yükümlülük sorunundan ayrı ele alınması

gerekmez. Burada üzerinde durulması gereken nokta, siyasal otoritenin meşruiyet

iddiasında bulunmasıdır, yoksa gerçekten meşru olup olmadığı değildir103. Peki, bir

siyasal otoritenin meşruiyet iddiasında bulunması ne demektir? Şimdi bunun

üzerinde durulabilir.

Siyasal otorite sorunu ile siyasal yükümlülük sorununu birbirinden ayıran,

böylece hukuka itaat yükümlülüğünü reddetmekle birlikte siyasal otoritenin

meşruiyetini, yani kural koyma ve uygulama hakkını tanıyan görüşün yanılgısı,

siyasal otorite kavramına yüklediği anlamdan kaynaklanır. Kural koyma ve

uygulama hakkı şeklinde tanımlanan siyasal otorite, öncelikle siyasal bir güce sahip

olmalıdır. Bunun yanısıra yönetilenlerin de bu gücü kabul etmesi gerekir. Bu iki

koşul biraraya geldiğinde siyasal gücü elinde bulunduranların, bireylere yönelik

normalde ahlâki olmayan bir zor kullanma hakkı doğar. Siyasal otorite işte bu zor

kullanma, yani yönetme veya kural koyma ve uygulama hakkına sahip otoritedir104.

102 Ladenson, op. cit., p. 39; Sartorius, op. cit., p. 5; Greenawalt, Conflicts of Law and Morality, p.
51.
103 Green, The Authority of State, p. 237.
104 Ladenson, op. cit., p. 36.
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Kuşkusuz belirli bir güce sahip olma her zaman otorite niteliğinde değildir.

Gücün otoriteye dönüşebilmesi için güç sahibinin, bu konuda haklı bir gerekçeye

dayanması gerekir. Fakat otoriteden bahsedebilmek için bu da yeterli değildir. Zira

başkalarını etkileme gücü, her ne kadar gerekçelendirilebilse de otorite sahibi olmak

demek değildir. Otoriteden bahsedebilmek için güç sahibi kişilerin ayrıca zor

kullanma yetkisi de bulunmalıdır. Fakat gerekçelendirilmiş bir zor kullanma yetkisi

ile otorite sahibi olmak arasında da fark vardır. Zor kullanma yetkisinin otorite

niteliğine dönüşebilmesi için muhataplarının, güç sahibi kişinin bu zor kullanma

yetkisini tanıması da gerekir. Diğer bir deyişle otorite sahibi olmak, muhataplarından

otoriteye uygun davranmalarını istemeyi de gerektirir. Otoriteye uygun davranmayı

talep etmek ise muhataplarından itaat edilmeyi beklemektir105.

Fakat bütün bunlar siyasal otoritenin kural koyma ve uygulama hakkına sahip

olduğunu ve karşılığında bireylerin de itaat yükümlülüğünün bulunduğunu

göstermez. Siyasal otorite sadece bu tür bir hakka sahip olduğunu iddia eder. Bu

anlamda ancak de facto bir siyasal otoriteden bahsedebiliriz. Ancak bu iddiası

gerekçelendirildiğinde bir siyasal otorite meşru kabul edilebilir ve meşruiyetinin

sonucu olarak muhatapları açısından itaat yükümlülüğü doğar. Muhataplarının itaatle

yükümlü olmadığı bir siyasal otoriteden bahsedilebilir belki ama muhataplarından

itaat beklemeyen, yani meşruiyet iddiası taşımayan bir siyasal otoriteden

bahsedilemez. Diğer bir deyişle muhatapları açısından hukuka itaat yükümlülüğünün

doğduğunu iddia etmek, herhangi bir siyasal otoritenin vazgeçilmez özelliğidir106. Bu

iddiası her zaman gerekçelendirilemese de hiçbir siyasal otorite, meşruiyet iddiasında

bulunmaksızın varolamaz107.

Bu noktada, bireylerin siyasal otoritenin zor kullanma yetkisini tanımalarının,

siyasal otoriteyi meşru kılmak için yeterli olmadığı söylenmelidir. Zira bireyler

tarafından tanınma, ancak de facto otoriteler için bir anlam ifade eder. Çağdaş

105 Joseph Raz, “Authority and Justification”, Authority, Ed. Joseph Raz, Oxford, Basil Blackwell,
1990, pp. 115-141, pp. 115-116.
106 Raz, “Authority and Justification”, p. 117.
107 Green, The Authority of State, p. 237.
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toplumlarda siyasal otoritenin etkinliği, kuşkusuz bireylerin siyasal otoriteye a it zor

kullanma yetkisini tanımasına bağlıdır. Dolayısıyla siyasal otoriteyi sadece zor

kullanma yetkisine sahip olma hakkı şeklinde tanımlarsak, de facto otoritelerin

hepsini meşru kabul etme hatasına düşeriz. Sonuç olarak hukuka itaat

yükümlülüğünü reddeden bir kısım düşünür, siyasal otoritenin meşruiyetini

muhafaza etmek amacıyla hukuka itaat yükümlülüğü sorununu meşru otorite

sorunundan ayırarak ele alma yoluna gitmişse de bu girişimleri, de facto otorite ile

meşru otoriteyi özdeşleştirmelerine yol açmıştır. De facto otorite ile meşru otoriteyi

özdeş kabul etmek ise günümüz siyaset anlayışıyla bağdaşmaz108.

Varsayalım ki bir toplumda siyasal otorite bireylerin hukuka itaat

yükümlülüğü olduğu yönünde bir iddiaya sahip değil, fakat bireyler siyasal otoriten in

zor kullanma hakkını tanıyor. Yine diyelim ki mahkemeler, suçlu olduklarını ilân

etmeden kişiler hakkında mahkûmiyet kararı veriyor veya tazminata hükmediyor

fakat tazmin etme yükümlülüğü olmadığını söylüyor. Keza yasama organı da belirli

şekilde davrandıklarında vatandaşların bir takım sıkıntılarla karşılaşacaklarını ilân

ediyor, fakat nasıl davranmaları gerektiği konusunda vatandaşlara herhangi bir

yükümlülük getirmiyor. Üstelik hakim, savcı ve polis gibi kamu hizmeti görenler de

yasama organı tarafından yükümlülüklerden muaf tutuluyor. Gerçek hayatta böyle

bir toplumun hiç varolmadığı ve varolamayacağı rahatlıkla söylenebilir. Varolsa bile

bildiğimiz anlamda bir siyasal otoriteye sahip olamayacağı gayet açıktır. Mevcut her

toplumda siyasal kurumlar, muhataplarını bağlayıcı kurallar koyduğu iddiasına

sahiptir. Bu tür toplumların varlığını sürdürebilmesinin sebebi de bu iddialarının, en

azından toplumun bir kısmı tarafından tanınmasıdır109.

Buraya kadarki açıklamalardan anlaşılacağı üzere, hukuka itaat

yükümlülüğünün reddi ile meşru siyasal otoritenin kabulunü uzlaştırabilmek için

108 Raz, “Authority and Justification”, p. 117; Edmundson, Three Anarchical Fallacies, p. 37; Philip
Soper, “Legal Theory and the Claim of Authority”, The Duty to Obey The Law, Ed. William A.
Edmundson, Lanham, Boulder, New York, Oxford, Rowman & Littlefield Publishers, Inc., 1999, pp.
213-242, pp. 222-223.
109 Raz, “Authority and Justification”, pp. 117-118.
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başvurulacak yegâne yol, siyasal otorite ile siyasal yükümlülük arasındaki ilişkiyi

koparmak değildir. Siyasal otorite ile siyasal yükümlülük sorunlarını birbirinden

ayırmak suretiyle bir yandan hukuka itaat yükümlülüğünü reddeden, diğer yandan da

siyasal otoritenin meşruluğunu kabul eden görüşlerin yanılgısı, meşru otoriteyi

sadece gerekçelendirilmiş de facto otorite şeklinde tanımlamalarıdır. De facto

otoritenin de gerekçelendirilmiş zor kullanma hakkı olduğu kabul edilirse bu zor

kullanma hakkı karşısında bireylerin hukuka itaat yükümlülüğünün olmadığı

sonucuna rahatlıkla varılır. Fakat de facto otorite salt gerekçelendirilmiş zor

kullanma hakkı şeklinde tanımlanamaz. De facto otorite aynı zamanda meşruluk

iddiasına sahip otoritedir;  bireylerin itaatle yükümlü olduğunu iddia eder. De facto

otoritenin bu iddiası gerekçelendirilebilmişse artık gerçek bir meşru otoriteden

bahsetmek gerekir110.

110 Raz, “Authority and Justification”, p. 118. Çağdaş siyaset ve hukuk felsefesinde siyasal otoritenin
meşruiyeti sorunu üzerinde en fazla duran düşünürlerden biri Joseph Raz’dır. 1980’li yıllarda yazdığı
makale ve kitaplarla, bir yandan hukuka itaat yükümlülüğünün varlığını kabul eden yaklaşımların
temel iddialarını çürütmeye çalışmış, diğer yandan da felsefi anarşizmin hukuka itaat yükümlülüğünün
yanısıra siyasal otoritenin meşruiyetini de reddeden görüşlerine karşı eleştiriler yöneltmiştir. Hukuka
itaat yükümlülüğü ile meşru siyasal otorite arasında yakın bir ilişkinin bulunduğunu söyl eyen Raz’a
göre bu ilişki, yine de genel hukuka itaat yükümlülüğünün varlığını kabul etmeyi gerektirmez. Genel
nitelikli bir itaat yükümlülüğünün olmamasına karşın, bireylerin hiç bir koşulda hukuka itaat etmek
zorunda olmadıkları da ileri sürülemez. Raz, bazı durumlarda hukuka ve dolayısıyla siyasal otoritenin
kararlarına itaat etmemiz gerektiğini belirtir. Raz’a göre ancak siyasal otoritenin meşruiyet iddiaları
gerekçelendiğinde bireyler açısından itaat yükümlülüğü doğurur. Siyasal otoritenin ne zaman meş ru
sayılacağına ilişkinse Raz’ın ayrıntılı bir açıklaması vardır. Raz’a göre ancak bazı koşulları yerine
getirdiğinde siyasal otorite meşru hâle gelir; meşruluk iddiası gerekçelendirilmiş olur. Siyasal
otoritenin meşru sayılabilmesi için gerekli bu koşulları Raz, üç farklı tez şeklinde izah eder. Bunlardan
ilkine, “bağımlılık tezi” ismini verir. Bağımlılık tezine göre otoritenin her talebi karşısında bireylerin
nasıl davranacaklarına karar verirken başvurdukları ahlâki sebepler örtüşmelidir. Böylece otorite nin
somut duruma ilişkin talepleri ile yine o somut durumda bireyler açısından geçerli ahlâki sebeplere
uygun gerçekleştirilen davranışlar arasında bir mutabakat kurulmuş olur.  Raz’ın “normal
gerekçelendirme tezi” şeklinde ifade ettiği ikinci tez ise bir kişinin diğeri üzerinde otorite kurmasının
normal yolunu açıklar. Buna göre kişi, somut bir durumda nasıl davranacağına karar verirken,
doğrudan vicdanının sesini değil de otoritenin taleplerini bağlayıcı kabul edip gereğini yerine
getirmeye çalışıyorsa, böylelikle içinde bulunduğu duruma en uygun şekilde davranmaya kendisini
yöneltecek ahlâki sebepleri daha iyi tespit edebiliyorsa burada hakiki bir otoriteden bahsedilebilir.
Siyasal otoritenin meşru sayılabilmesi için gerekli son koşul ise “üstünlük tezi”d ir. Üstünlük tezine
göre otoritenin kişilerden belirli şekilde davranmalarını istemesi, o davranışın gerçekleştirilmesi için
yeterli bir sebep oluşturur. Fakat bu sebep, aynı davranış için geçerli diğer sebeplerle birarada
değerlendirilemez. Söz konusu diğer sebeplerden üstündür ve ötekileri dışarıda bırakır. Raz’a göre bu
üç tez birbirinin devamıdır. Yani ayrı ayrı ele alınamaz. Hepsi aynı anda mevcut olduğunda ancak
meşru bir otoriteden bahsedilebilir. Diğer bir deyişle bu koşullara uyulduğunda siyasal ot oritenin
meşruluk iddiası gerekçelendirilmiş sayılır; karşılığında itaat yükümlülüğü doğar. Dolayısıyla hem
siyasal otoritenin meşruluğu, hem de hukuka itaat yükümlülüğü, herkes için ve her durumda geçerli
değildir. Fakat hiçbir kimsenin, hiçbir zaman hukuka itaat etmek zorunda olmadığı, zira hiçbir siyasal
otoritenin meşru kabul edilemeyeceği de ileri sürülemez. Raz’ın siyasal otoritenin meşruiyeti
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Sonuç itibariyle hukuka itaat yükümlülüğünün reddi, mutlaka siyasal

otoritenin meşruluğunun reddedilmesini gerektirmez. Keza aynı şekilde meşru

siyasal otoritenin varlığı da genel bir hukuka itaat yükümlülüğü olduğu sonucuna

götürmez. Burada dikkat edilmesi gereken siyasal otoritenin meşruluk iddiası ve bu

iddianın hangi koşullarda gerekçelendirilebileceğidir. Bu açıdan bakıldığında meşru

otoriteye karşı genel bir itaat yükümlülüğü olmadığı gibi, siyasal otoritenin hiçbir

zaman itaati hak etmeyeceği de söylenemez. Bazı kişilerin hukuka itaat için geçerli

sebepleri bulunmayabilir. Buna karşılık hiç kimsenin hukuka itaat yükümlülüğü

altında olmadığı da düşünülmemelidir. Nitekim bazı yasalara herkesin itaat etmesi

gerekir.

Bu açıklamalar meşru otorite açısından da geçerlidir. Siyasal otoritenin üç

yönlü bir ilişkiye dayandığı söylenebilir. Bu ilişkinin unsurları otorite sahibi,

otoritenin muhatabı ve otoriteye yönelik davranış biçimdir. Bu üç unsurdan

sonuncusunun sınırlı olduğu tartışmasızdır. Zira bazı davranışlar vardır ki hiçbir

otorite, muhatabından o şekilde davranmasını talep edemez. Fakat aynı şekilde ikinci

unsurun da sınırlı olduğu ileri sürülebilir. Bazı kişiler üzerinde devletin otoritesi

yoktur. Dolayısıyla hukuka itaat yükümlülüğünün koşullarından111 genellik, siyasal

otorite ile hukuka itaat yükümlülüğü arasındaki ilişki açısından en sorunlu olanıdır.

Genellik dışındaki diğer hukuka itaat yükümlülüğü koşullarını yerine getiren bir

hakkındaki görüşleri için bkz. Raz, The Morality of Freedom, pp. 38-69; Kenneth Einar Himma,
“Law’s Claim of Legitimate Authority”, Hart’s Postscript: Essays on the Postscript to The
Concept of Law, Reprinted, Ed. Jules Coleman, Oxford, Oxford University Press, 2004, pp. 271-309,
pp. 275-299; Kramer, “Legal and Moral Obligation”, pp. 181-183; Sevtap Metin, “Joseph Raz’da
Hukuki Otorite Kavramı”, Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C: I, S: 1, 2006, s. 37-63,
passim; Sururi, Aktaş, “Hart ve Dworkin’e Karşı Otorite Olarak Hukuk”, Erciyes Üniversitesi
Hukuk Fakültesi Dergisi, C: VIII, S: 3-4, 2004, s. 1-21, s. 1-5; Halit Uyanık, “Joseph Raz’da
Hukukun Otoritesi Kavramının Temellendirilmesi” (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), İstanbul
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalı, İstanbul, 2007, 139,184-
187.
111 Hukuka itaat yükümlülüğünün kabul edilebilmesi için gerekli ahlâkilik, içerikten bağımsızlık,
bağlayıcılık, özgüllük ve genellik koşulları tezin ilk bölümünde ele alındığından burada sadece
hatırlatılmakla yetinilmiştir.
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siyasal otorite meşrudur ve bireylerin meşru siyasal otoriteye itaat yükümlülüğü

vardır. Fakat bu, itaat yükümlülüğünün genel olması gerekmediğini de gösterir112.

B. Hukukun Ahlâki Otoritesi ve Hukuka İtaat

Yükümlülüğünü Yeniden Temellendirme Girişimleri

1. Anarşizme Yönelik Eleştiriler ve Bu Eleştirilerin Geçerliliği

Hukuka itaat yükümlülüğü ile hukukun otoritesi ve meşruiyeti arasındaki

ilişkinin daha iyi değerlendirilebilmesi ve hukuka itaat yükümlülüğü tartışmalarında

daha sağlıklı bir sonuca varılabilmesi için öncelikle felsefi anarşizme yönelik

eleştirilerin gözden geçirilmesi gerekir.

Felsefi anarşizme iki tür eleştiri yöneltilmiştir. Bunlardan ilki anarşistlerin

hukuka itaat yükümlülüğünün olmadığı yönündeki argümanlarına karşı geliştirilen

yaklaşımlar şeklindedir. Bu yaklaşımlar, hukuka itaat yükümlülüğünü

temellendirmeyi amaçlayan kapsamlı, detaylı ve sistematik kuramsal girişimlerdir.

Felsefi anarşizmin argümanlarına yöneltilen diğer eleştiriyse daha çok bu

argümanların iç tutarsızlığını veya sonuçları itibariyle kabul edilemeyeceğini ileri

sürme şeklinde ortaya çıkmaktadır113.

112 Green, The Authority of State, p. 240; Raz, The Morality of Freedom, p. 104. Siyasal otoritenin
meşruiyetinin genel değil de kısmi bir itaat yükümlülüğü doğurduğunu, yani kişi ile devlet arasındaki
özel ilişkiye göre itaat yükümlülüğünün de değişiklik göstereceğini ileri süren benzer bir görüş için
bkz. Simmons, Justification and Legitimacy, p. 112. Siyasal otoritenin meşruluğu sorunu ile hukuka
itaat yükümlülüğü sorununun ayrı ele alınmaması gerektiğini kabul eden başka düşünürler de vardır.
Örneğin siyasal otoritenin meşruluk iddiasının hukuka itaat yükümlülüğünü de kapsadığını, fakat
bireylerin genel bir hukuka itaat yükümlülüğünün değil de hukukun uygulanmasını engellememe
yükümlülüğü olduğunu ileri süren bir görüş için bkz. Edmundson, Three Anarchical Fallacies, 5-70;
Edmundson, “Legitimate Authority Without Political Obligation”, passim. Bu görüşün kapsamlı bir
eleştirisi için bkz. David Lefkowitz, “Legitimate Political Authority and the Duty of Those Subject to
It: A Critique of Edmundson”, Law and Philosophy, Vol. 23, 2004, pp. 399-435, passim. Siyasal
otoritenin meşruluk iddiası taşımadığını, fakat buna karşın toplumlar için otoritenin zorunlu olduğunu,
bu sebeple hukuku uygulayanların toplumun faydasını öncelediğini ve dolaysıyla bireylerin hukuku
uygulayanlara karşı saygı duyması gerektiğini, hukuka itaat yükümlülüğünün de bu saygıdan
türediğini savunan bir başka görüş için bkz. Philip Soper, The Ethics of Deference: Learning From
Law’s Morals, Cambridge, Cambridge University Press, 2002, passim. Soper’ın bu görüşünün
eleştirisi için bkz. Simmons, “The Duty to Obey and Our Natural Moral Duties”, pp. 142-150;
Greenawalt, “The Natural Duty to Obey the Law”, pp. 20-23.
113 Simmons, Justification and Legitimacy, p. 113.
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Aşağıda felsefi anarşizmin tutarsızlıklarına veya sonuçlarına yönelik

eleştiriler üzerinde ayrı ayrı durulacak, her birinin felsefi anarşizmi çürütmeye ve

hukuka itaat yükülülüğünün varlığını kanıtlamaya yeterli olup olmadığı

sorgulanacaktır.

a. Felsefi Anarşizmin Tutarsızlığı

Hukuka itaat yükümlülüğünün olmadığını göstermek için felsefi anarşistler

tarafından ileri sürülen argümanlara yönelik ilk eleştiri, felsefi anarşizmin aslında

hakiki anlamda bir anarşizm sayılamayacağı şeklindedir. İddiaları itibariyle felsefi

anarşizm, ne kadar radikal görünürse görünsün pratik sonuçları açısından aslında hiç

de öyle değildir; iddiaları ile uygulaması arasında kapanmaz bir boşluk vardır.

Bununu yanısıra felsefi anarşistler, görüşlerini desteklemek için gerçekleşmesi pek

de mümkün görünmeyen örneklere başvururlar. Gecenin üçünde veya çölün

ortasında kırmızı ışıkta geçmek gibi örneklerden hareketle hukuka itaat

yükümlülüğünün olmadığı sonucuna varmak, pek de anlamlı değildir. Üstelik bu tür

afaki örnekler dışında felsefi anarşistler, hukuka itaat yükümlülüğü konusunda hakim

kanıya başvurmakta ve pek çok durumda hukuka itaat yükümlülüğüne ihtiyaç

olduğunu kabul etmektedirler. Dahası, bir yandan hukuka itaat yükümlülüğünün

varlığını kanıtlamak için ileri sürülen görüşleri reddetmekte ve buradan hareketle

devletin meşruiyetini kabul etmemekte, diğer yandan merşu olmayan bir devlette bile

itaatsizliğin her zaman haklı görülemeyeceğini söylemektedirler. Dolayısıyla bu

eleştiriye göre, felsefi anarşist yaklaşımın aslında hukuka itaat yükümlülüğünü kabul

eden yaklaşımdan pek farkı yoktur. Zira hukuka itaat yükümlülüğünü kabul eden

görüşler de mutlak bir itaati savunmamakta, itaatsizliğin bazı koşullarda kabul

edilebileceğini teslim etmektedirler114.

Felsefi anarşizme yönelik bu eleştiriye şöyle karşılık verilebilir: Öncelikle

mutlak bir kuşkuculuk veya nihilizm gibi aşırı radikal tutumlar benimsenmediği

114 Simmons, Justification and Legitimacy, p. 113; Green, “Law and Obligations”, p. 541.
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sürece felsefi anarşizmin, hakiki bir anarşizm sayılamayacağı belirtilmelidir. Fakat

felsefi anarşizmi savunan hiçbir düşünür, tam anlamıyla adil veya meşru kabul

edilemeyecek olanları da dahil, hemen hemen bütün modern devletlerin hukuk

sistemlerinde, önemli ölçüde biçimselleşmiş, müeyyideye bağlanmış ve bağımsız

ahlâki yükümlülükler içeren bir takım düzenlemelerin bulunduğunu inkâr etmez.

Bütünü itibariyle ahlâki bir temele dayanmasa bile bir hukuk sistemi içerisinde yer

alan kurallardan bazıları, ahlâki bağlayıcılığa sahiptir ve yükümlülük doğurur. Keza,

her ne kadar belirli bir zarara, huzursuzluğa veya rahatsızlığa yol açsa da hukuka

aykırılık teşkil eden eylemlerin ahlâken de yanlış sayılmaları için salt hukuka aykırı

olmaları yeterli değildir. Nitekim hırsızlık, cinayet, tecavüz vb. eylemler hem hukuka

itaat yükümlülüğünü kabul edenler, hem de felsefi anarşistler tarafından ahlâken

yanlış görülmekte ve dolayısıyla bu eylemleri yasaklayan yasalara itaat

yükümlülüğünün olduğu kabul edilmektedir115.

Hukuka itaat yükümlülüğünü kabul edenler ile felsefi anarşistlerin bazı

eylemleri yasaklayan yasalara itaat yükümlülüğünün olduğu konusunda aynı

düşünmeleri, felsefi anarşizmin, hukuka itaat yükümlülüğünü kabul eden görüşler

lehine taviz vermesi şeklinde yorumlanmamalıdır. Tam tersine, bazı durumlarda

itaatsizliğin haklı görülebileceğini söylemeleri hukuka itaat yükümlülüğünü kabul

eden görüşlerin, felsefi anarşizm lehine taviz verdikleri anlamına gelir116.

Felsefi anarşizme yönelik bu eleştirinin asıl yanılgısı, hukuka itaat

yükümlülüğü ile hukuka itaat sebeplerini birbirine karıştırmasıdır. Hukuka itaat için

çoğu zaman bir takım ahlâki sebepler vardır. Fakat bu sebepler her zaman ödev veya

yükümlülük şeklinde ortaya çıkmaz. Bu tür durumlarda hukuka itaat sebepleri,

hukuktan bağımsız olarak geçerlidir. Yani o konuda herhangi bir hukuk kuralı

bulunmasa da ahlâki veya kişisel tedbir ve menfaatten kaynaklanan bir takım

sebepler, hukuka itaati gerekli kılar117.

115 Simmons, Justification and Legitimacy, pp. 114-115.
116 Simmons, Justification and Legitimacy, p. 115.
117 Simmons, Justification and Legitimacy, p. 116.
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Felsefi anarşistlerin başvurduğu ve ilk bakışta gerçekçi değilmiş gibi görünen

örneklerse iddia edildiğinin tersine çoğu zaman faydalıdır. Hukuka itaatin herhangi

bir önem taşımadığı veya itaatsizlik için geçerli sebeplerin bulunduğu veyahut da en

azından itaat için herhangi bir sebebin bulunmadığı durumlarda bu tür örnekler,

hukuka itaat yükümlülüğünün olup olmadığının tespiti açısından test işlevi görür.

Üstelik felsefenin diğer alanlarında başvurulanların tersine, bu örneklerin varsaydığı

durumlarla gerçek hayatta karşılaşma imkân ve ihtimali vardır. Gerçek hayatta bu tür

durumlarla karşılaşan hemen hemen herkes, hukuka itaat yükümlülüğünün

olmadığını düşünecektir118.

b. Sonuçları İtibariyle Felsefi Anarşizmin Kabul Edilemezliği

Felsefi anarşizme yönelik ikinci eleştiri, genel kabul gördüğünde felsefi

anarşizmin temel nitelikli bazı yasalara itaatsizliği teşvik edeceği, böylece zamanla

liberal hukuk devleti ilkesini geçersiz hâle getirecek bir dönüşüme yol açacağı

şeklindedir. Diğer bir deyişle felsefi anarşizmin uygulamada ortaya çıkaracağı

sonuçlar hayli tehlikelidir119.

Birbirinden farklı düşünür ve yazarlar tarafından savunulsa da120 bu

eleştirilerin en önemli temsilcisi Tony Honoré’dir. Honoré’ye göre, kuşkucu görüşler

gerçek durumlara uygulandığında çarpıcı sonuçlara yol açar. Bu, ispat külfetiyle

ilgili bir sorundur. Ahlâki karar alma süreçlerinde daima bir ispat yükümlülüğü

vardır. Eğer kişi, sözünde durma konusunda prima facie bir yükümlülüğü olduğunu

ve bu yükümlülüğün daha ağır bir yükümlülük tarafından geri plana itilebileceğini

118 Green, “Law and Obligations”, pp. 541-542.
119 Simmons, Justification and Legitimacy, p. 117.
120 Hukuka itaat yükümlülüğü kabul edilmediğinde ortaya çıkabilecek olumsuz sonuçların, felsefi
anarşistlerin zannettiğinden çok daha çarpıcı ve tehlikeli olacağını, zira hukuka itaat yükümlülüğü
yerine geçebileceği düşünülen diğer ahlâki yükümlülüklerin, hukukun ve devl etin temel işlevlerini
yerine getirmek için koyduğu kurallara uyma konusunda kişileri yeterince teşvik etmeyeceğini ileri
süren bir görüş için örneğin bkz. Thomas D. Senor, “What If There Are No Political Obligations? A
Reply to A. J. Simmons”, Philosophy and Public Affairs, Vol. 16, No. 3, 1987, pp. 260-268, passim.
Ayrıca bkz. Klosko, “Political Obligation and the Natural Duties of Justice”, pp. 269-270.
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düşünüyorsa bu durumda sözünde durmayı tercih eder. Buna karşılık eğer sözünde

durmanın ahlâki açıdan tarafsız olduğunu düşünüyorsa çıkarına uygun olmadığı ve

kendisine söz verilen kişi hakkında da önemli bir sonuç doğurmadığı takdirde

genellikle sözünde durmaz. Keza aynı şekilde şayet kişi, hukuka itaat konusunda

prima facie bir yükümlülüğü olduğunu ve bu yükümlülüğün başka bir takım

sebeplerle ihlâl edilebileceğini düşünüyorsa genellikle itaati tercih eder. Buna

karşılık eğer hukuka itaatin yükümlülük olup olmadığı konusunda olumlu veya

olumsuz herhangi bir görüşe sahip değilse, müeyyide korkusu bir yana, çoğu zaman

itaatsizliği tercih eder. Zira itaat yükümlülüğüne yönelik ispat külfeti, faydalarına

ağır basar. Sonuç olarak kuşkucu görüşler kabul edildiğinde itaatsizlik durumuyla

karşılaşmak kaçınılmazdır. İtaat yükümlülüğünün varlığını ispat etmenin zorluğunun,

itaatin sağlayacağı faydaya ağır bastığı her durumda kişiler, itaatsizliği tercih

edecektir. Bu itaatsizlik durumu bazen ahlâki anlamda arzu edilen bir davranış

olabilir; fakat itaatsizliği meşru gören bir yaklaşım hukuk sisteminin insanlar

üzerindeki olumlu etkisini göz ardı etmektedir121.

Yukarıdaki açıklamalardan da anlaşılacağı üzere Honoré, kuşkuculuğun

hukuka itaatsizliği teşvik edeceğini düşünmektedir. Fakat Honoré’nin buradaki akıl

yürütmesi pek de güçlü değildir. Honoré’nin akıl yürütmesi öncelikle şöyle

özetlenebilir: Hukuka itaatle yükümlü olduğunu düşünenler çoğunlukla fiilen de itaat

121 Tony Honoré, “Must We Obey? Necessity As A Ground Of Obligation”, Virginia Law Review,
Vol. 67, 1981, pp. 39-61, pp. 42-43. Honoré sadece felsefi anarşizmi eleştirmekle yetinmemekte,
hukuka itaat yükümlülüğünü temellendirmeye yönelik alternatif bir yaklaşım da geliştirmektedir.
Honoré’ye göre hukuka itaat yükümlülüğü, devlet ve hukuk gibi insan toplumlar ı için zorunlu
kurumlara duyulan ihtiyaçtan kaynaklanmaktadır. Diğer bir deyişle hukuka itaat, ahlâki bir
zorunluluktur ve bu anlamda doğal bir ödevdir. Tezin bir önceki bölümünde ele alınan Rawls’un
doğal adalet ödevi yaklaşımı gibi Honoré’nin bu yaklaşımı da hukuka itaat yükümlülüğünü daha genel
bir ahlâki ilkeden türetmektedir. Fakat Honoré, Rawls’dan farklı olarak hukuka itaat yükümlülüğünün
temeline adil kurumları destekleme ve geliştirme ödevini değil de toplum yaşamının sağlıklı bir
şekilde devamı için vazgeçilmez niteliğe sahip devlet ve hukuk gibi kurumların otoritesine duyulan
zorunlu ihtiyacı koyar. Bu anlamda hukuka itaat, tıpkı aile üyelerinin birbirlerine karşı sahip olduğu
yükümlülüklere benzer. Zira aile üyeleri arasında da zorunlu bir ilişki vardır ve birbirlerine karşı bu
zorunluluktan kaynaklanan bir takım yükümlülükleri vardır. Honoré’nin hukuka itaat yükümlülüğünü
zorunlu ihtiyaç fikrine dayandırdığı bu yaklaşımı için bkz. ibid., passim. Bu yaklaşımın ayrıntılı bir
eleştirisi için bkz. David Lyons, “Need, Necessity, And Political Obligation”, Virginia Law Review,
Vol. 67, 1981, pp. 63-77, passim. Hukuka itaat yükümlülüğünü otoriteye duyulan ihtiyaca dayandıran
bir başka düşünürse John Finnis’tir. Aşağıda Finnis’in görüşleri daha ayrıntılı bir şekilde ele
alınacaktır.
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ederler. Buna karşılık hukuka itaatle yükümlü olmadığını düşünenler, itaatin bedeli

avantajlarına ağır bastığı takdirde itaat etmemeyi tercih edeceklerdir. Dolayısıyla

eğer kuşkuculuk kabul edilirse çok daha fazla itaatsizlik ortaya çıkar122.

Fakat Honoré, bir hususu görmezden gelmektedir. Diğer pek çok düşünür

gibi Honoré de ceza korkusunun herhangi bir ahlâki etkisinin olmadığını

söylemektedir. Bu görüşe göre salt ceza korkusuyla hareket eden kişilerden oluşan

bir toplum sağlıklı işlemez. Dolayısıyla hukuka itaati izah etmek için başka bazı

ahlâki gerekçeler bulmak gerekir. Fakat kişilerin itaat yükümlülüğünü izah etmek

için ceza korkusu zannedildiği kadar da etkisiz değildir. Daha doğrusu etkisizliği tam

anlamıyla kanıtlanamaz123.

Honoré’nin ikinci ve daha önemli hatasıysa siyasal kuşkuculuğun hangi

koşullarda etki doğuracağı üzerinde durmamasıdır. Honoré, hakim duruma

geldiğinde kuşkuculuğun pratikte ortaya çıkaracağı sonuçla ilgilenmektedir.

Honoré’nin iddiasının doğruluğu, böyle bir durumda itaatsizliğin gerçekten artıp

artmayacağının araştırılmasıyla ispatlanabilir. Yani burada hukuka itaat

yükümlülüğünün kabul edilmesi ile edilmemesi durumu, doğurabileceği sonuçlar

açısından karşılaştırılmalıdır124.

Honoré’nin hukuka itaat yükümlülüğünün mutlak olmadığını söylemesine

karşılık, kuşkucular yeterince güçlü sebepler varsa hukuka itaat yükümlülüğünün

doğabileceğini kabul ederler. Honoré, hukuka itaat yükümlülüğünün genel olduğunu

ve vatandaşlar için kendiliğinden sonuç doğurduğunu, fakat daha güçlü bir

yükümlülük söz konusuysa ihlâl edilebileceğini, yani itaatsizliğin bazen meşru

olabileceğini savunurken kuşkucular, bu tür bir genel itaat yükümlülüğünün

olmadığını, kişilerin ancak belirli bir takım koşullarda itaat yükümlülüğünün

olduğunu, fakat her zaman bu tür koşulların ortaya çıkmadığını söylemektedir.

122 Lyons, op. cit., pp. 63-64; Honoré, op. cit., p. 42.
123 Lyons, op. cit., p. 64.
124 Ibid.
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Honoré, her zaman gerekçelendirilmesi gerekenin itaatsizlik, kuşkucularsa itaat

olduğunu düşünmektedir125.

Kuşkucuların görüşleri yaygınlaştığında Honoré’nin düşündüğü gibi hukukun

genelinin sarsılıp sarsılmayacağı meselesi tartışılırken iki unsur dikkate alınmalıdır.

Bunlardan ilki, toplumsal baskıların normalde kuşkuculuğu değil de konformizmi

desteklemesi, dolayısıyla kuşkuculuğun etki doğurabilmesi için güçlü bir toplumsal

dayanağın olması gerektiğidir. İkincisiyse kişinin kuşkuculuğu kabul edebilmesi için

hayli gelişmiş bir siyasal bilince sahip olması gerektiğidir126.

Hükümetlerin vaad ettiklerini gerçekleştirmede başarısız olmadıkları veya

büyük zararlara yol açan bir takım adaletsizlikler yapmadıkları sürece kuşkuculuk

kendisine sağlam bir zemin bulamaz. Fakat böyle bir durumda itaatsizliğin meşru

olacağını Honoré de kabul etmektedir. Dolayısıyla siyasal kuşkuculuğun hakim

olmasının şu ana göre daha fazla itaatsizliğe yol açacağı görüşünü kabul etsek bile,

bundan kuşkuculuğun pratikte farklılık yaratacağı sonucuna varamayız. Yani

kuşkuculuğun yaygınlaşması durumunda, konformizmin hakim olduğu zamankinden

daha fazla itaatsizliğin ortaya çıkacağı kesin değildir127.

İlk bakışta hukuka itaat yükümlülüğü olduğunu kabul eden görüş ile

olmadığını kabul eden görüş arasında Honoré’nin iddia ettiği şekilde çok büyük bir

fark varmış gibi gözükebilir. Zira konformizmin güçlü bir şekilde itaate,

kuşkuculuğunsa itaatsizliğe teşvik ettiği gibi bir kabul vardır. Fakat bu kabul

tartışmalıdır. Öncelikle bir kişiye, konformizmden bağımsız bir kuşkucu görüş

atfetmenin neyi gerektirdiği üzerinde durulmalıdır. Örneğin kendiliğinden sonuç

doğuran, fakat aksi kanıtlanabilen genel bir itaat yükümlüğü iddiası ile ne

kendiliğinden sonuç doğuran, ne de genel olan fakat yine de aksi kanıtlanabilen bir

itaat yükümlülüğü iddiası arasındaki farklar tespit edilmelidir. Ayrıca hukuka itaat

125 Ibid.
126 Ibid., p. 65.
127 Ibid.
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yükümlüğünü gerektiren ahlâki sebeplerin varolabileceği, fakat her somut durumda

fiilen bu sebeplerin olaya uygulanabilmesinin mümkün olmayabileceği de kabul

edilmelidir128.

Her ne kadar sonuçları itibariyle kuşkuculuk ile konformizm arasında hiç fark

yok denemese de bu iki yaklaşım soyut şekilde tartışıldığında aralarındaki farkları

görmek zorlaşır. Dolayısıyla bu iki yaklaşımın aslında neyi gerektirdiğini,

sonuçlarının neler olduğunu belirlemek için örneğin kuşkucular açısından hukuka

itaatin somut zeminin ne olduğu tespit edilmeli, her iki yaklaşım açısındansa

itaatsizliği meşrulaştırıcı sebeplerin neler olduğu ortaya konulmalıdır. Fakat Honoré

bu soruları cevaplamamaktadır129.

Honoré’nin iddia ettiğinin tersine hukuka itaat yükümlülüğünü reddetmenin

genel bir itaatsizlik durumuna veya mevcut siyasal düzeni bütünüyle yıkma

girişimlerine yol açmayacağı şu açıdan da rahatlıkla ileri sürülebilir. Felsefi

anarşizm, tıpkı hukuka itaat yükümlülüğünü kabul eden görüşler gibi sorgusuz

sualsiz mutlak bir itaati reddettiği gibi, mutlak bir itaatsizliği de savunmaz. Hukuka

itaat yükümlülüğünü reddetmek, itaatsizliği bir yükümlülük kabul etmek değildir.

Felsefi anarşizmin üzerinde ısrarla durduğu, hukuka uygunluğu veya aykırılığının bir

davranışın ahlâki değerini etkilemeyeceğidir. Diğer bir deyişle felsefi anarşizme göre

hem itaatsizlik, hem de itaat, ahlâken eşit ölçüde haklılaştırılmaya muhtaçtır130.

c. Felsefi Anarşizmin Temel Ahlâki Sezgilerimizle ve Genel

Kabullerimizle Örtüşmemesi

Felsefi anarşizme yönelik bu eleştiriye göre felsefi anarşizmin dayandığı

kabuller, özellikle de hukuka itaat yükümlülüğünü reddetme gerekçeleri, siyasal ve

128 Ibid.
129 Ibid., pp. 65-66.
130 Simmons, Moral Principles and Political Obligations, p. 194; Simmons, Justification and
Legitimacy, pp. 117-118, dipnot 129; Raz, “Authority and Consent”, p. 104.
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ahlâki sezgilerimizle örtüşmemektedir. Zira temel ahlâki ve siyasal sezgilerimiz bize

hukuka itaat yükümlülüğünün varlığını işaret eder. Nitekim gerçek hayata

baktığımızda da ancak istisnai bir takım durumlarda kişilerin itaatsizlik yoluna

başvurduğu, fakat normal koşullarda hemen hemen herkesin itaati tercih ettiği

görülür. Pek çok kişi hukuka itaat yükümlülüğü de dahil, siyasal yükümlülüklere

sahip olduğuna inanır. Dolayısıyla felsefi anarşizm, temel siyasal ve ahlâki

sezgilerimize dayalı yargılarımızla çelişir131. Kişilerin, vatandaşı oldukları devlete

karşı bir takım yükümlülüklere sahip olduğu Hume’un da ifade ettiği gibi insanlığın

ortak kabullerinden biridir132.

Siyasal yükümlülük kavramının genel ahlâki sezgilerimize uygun olduğunu

söyleyen, siyasal yükümlülüğü reddettiği için felsefi anarşizmin ahlâk sezgilerimizle

örtüşmeyen bir yaklaşım ortaya koyduğunu ileri süren düşünürlerin başında George

Klosko gelir. Klosko, felsefi anarşizme yönelik bu eleştirisini çağdaş ahlâk

felsefesinde yaygın kabul gören “tutarlılık yöntemi”ne başvurmak suretiyle izah

etmeye çalışır. Bu yönteme göre ahlâki kanaatlerimiz ahlâki tecrübelerimize

dayanmalıdır. Bu yöntemin amacı, kişilerin herhangi bir durumda karar alırken

dayandığı temel hareket noktalarını tespit etmek ve tutarlı bir bütünlük içerisinde

biraraya getirmek suretiyle bireysel ahlâki yargıları sistematik hâle sokmaktır133.

Kişi, bir yandan benimsediği ahlâki ilkeleri, diğer yandan da sezgilerinden hareketle

geliştirdiği kanaatleri üzerine sürekli düşünmeli ve ahlâki ilkeleri ile kanaatlerini

uyumlulaştırmaya çalışmalıdır. Ahlâki ilkeler ile kanaatler tutarlı hâle geldiğinde ve

her bir somut olayda geçerlilikleri test edildiğinde artık güvenilir bir gerekçelendirme

yöntemi sayılırlar134.

131 Klosko, The Principle of Fairness and Political Obligation, pp. 22, 24; Simmons, Justification
and Legitimacy, p. 119.
132 Hume, “Of The Original Contract”, p. 456; Green, “Law and Obligations”, p. 540; Klosko, The
Principle of Fairness and Political Obligation, p. 22.
133 Klosko, The Principle of Fairness and Political Obligation, pp. 16-17.
134 Klosko, The Principle of Fairness and Political Obligation, p. 18. Yukarıda ilgili bölümde
incelendiği üzere Klosko aslında hukuka itaat yükümlülüğünü hakkaniyet ilkesine dayandıran
yaklaşımın günümüzdeki en önemli temsilcisi ve ısrarlı savunucusudur. Anarşizmi eleştirmek için
başvurduğu tutarlılık yöntemini Klosko, aynı zamanda hakkaniyet ilkesini temellendirmede de
kullanmakta ve tutarlılık yönteminin temelinde yer alan genel ahlâki sezgilere uyma açısından
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Klosko’ya göre hukuka itaat yükümlülüğünün varlığı, bu tutarlılık

yönetimiyle gösterilebilir. Zira temel ahlâki sezgilerimiz hukuka itaat

yükümülüğünün olduğunu söyler. Dolayısıyla hukuka itaat yükümlülüğünü

temellendirmeyi amaçlayan herhangi bir teorik yaklaşım da işte bu temel ahlâki

sezgilerimizi merkeze almalıdır. Hâlbuki felsefi anarşizm hukuka itaat

yükümlülüğünü reddetmekle bu sezgilerimizi inkâr etmektedir. Felsefi anarşizmin

başarısı, hukuka itaat yükümlülüğünün varlığını kabul eden siyasal kanaatlerimizin

önyargılarla şekillendiği için bozuk olduğunu veya temel ahlâki sezgilerimizle

uyuşmadığını göstermesine bağlıdır. Klosko’ya göre felsefi anarşistler bunu

gösterememiştir135.

Felsefi anarşizme yönelik bu eleştiri de yukarıdaki diğer iki eleştiri gibi

yeterince güçlü değildir; biraz daha yakından bakıldığında kolayca çürütülebileceği

görülür.

Öncelikle hukuka itaat yükümlülüğü, tutarlılık yöntemine başvurarak

kanıtlamaya çalışan Klosko’nun eleştirisine itiraz edilebilir.  Klosko’nun ileri

sürdüğünün tersine felsefi anarşizm, belirli bir ahlâk kuramı ile somut bir olaya

ilişkin sezgilerimiz arasında çelişkiye yol açan bir yaklaşım değildir. Felsefi

anarşizmin çelişkili olduğu diğer bir kuramdır. Diğer bir deyişle hukuka itaat

yükümlülüğünü reddeden felsefi anarşizm ile hukuka itaat yükümlülüğünü kabul

eden diğer kuramlar arasında bir çelişki vardır. Yoksa hukuka itaat yükümlülüğünü

reddeden bir kuram olmak bakımından felsefi anarşizmin karşısında temel ahlâki

sezgilerimiz değil, temel ahlâki sezgilerimizin hukuka itaat yükümlülüğünün

varlığını kabullenmeyi gerektirdiğini savunan bir başka kuram vardır. Felsefi

hakkaniyet yaklaşımının, hukuka itaat yükümlülüğünü temellendirmeyi amaçlayan diğer yaklaşımlar
göre çok daha başarılı olduğunu söylemektedir. Klosko’nun tutarlılık yöntemi ismini verdiği bu
temellendirme şekli için bkz. Klosko, The Principle of Fairness and Political Obligation, pp. 16-26.
Klosko’nun tutarlılık yöntemi ismini verdiği bu temellendirme şekli aslında Rawls’un “düşünü msel
denge” [reflective equilibrium] kavramının hukuka itaat yükümlülüğünü izah etmek için
yorumlanmasından ibarettir. Düşünümsel denge kavramı için bkz. Rawls, A Theory of Justice, pp.
46-53.
135 Klosko, The Principle of Fairness and Political Obligation, pp. 23-26.
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anarşizmin yaygın kabul görmemesi, herhangi bir somut olayda vardığı yargının

doğru olmadığı anlamına gelmez. Örneğin adil olmayan bir yasaya itaatin zorunlu

olmadığı yargısının çok taraftar bulmaması, ne doğru bir yargı olmadığı şeklinde

yorumlanmalı, ne de ahlâki sezgilerimizle uyuşmadığı sonucunu doğurmalı. Keza

ahlâki sezgilerimizle uyuştuğu varsayılan, adil olmayan yasaya da itaat edilmeli

yargısının bizatihi kendisi değil, bu yargının yaygın kabul gördüğü düşüncesinden

hareket ederek hukuka itaat yükümlülüğünün var olduğu sonucuna varan bir başka

kuramdır. Sonuç olarak felsefi anarşizm açısından bakıldığında belirli bir kuram ile

bu kuramdan hareketle herhangi bir somut olayda varılacak yargı arasında varolan

bir çatışmadan değil, aynı olayı açıklamayı amaçlayan iki kuram arasındaki bir

çatışmadan bahsedebiliriz136.

Hukuka itaat yükümlülüğü hakkında geliştirilecek bir kuramın doğruluğunu

test etmek için başvurulan kuram öncesi yargılar, tutarlılık yönteminde

kullanılabilecek yargı türlerinden değildir. Zira hukuka itaat yükümlülüğünün

varolduğu şeklindeki bu yargının bizatihi kendisi, aslında genel bir kuramsal

yargıdır; kuramdan önce gelen, bağımsız bir yargı değildir137.

Hukuka itaat yükümlülüğünün varolduğu şeklindeki yargı, tutarlılık

yönteminin kullandığı anlamda kuram öncesi bir yargı kabul edilse bile, bu yargının

temel ahlâki sezgilerimize uygunluğu tartışma götürür. Zira çoğu zaman kişiler

kendilerini, özellikle herhangi bir zarara yol açmayacaksa hukuka itaatle yükümlü

hissetmez. Keza yine bazıları, hukukun ahlâki gerekçelerle yasakladığı bir takım

davranışları yapmaktan kaçınmaz138. Dolayısıyla hukuka itaat yükümlülüğü, ahlâki

ve siyasal bilincimizin temel kabullerinden değil, popüler ve fakat tartışmalı bir

136 Leslie Green, “Who Believes in Political Obligation?”, The Duty to Obey The Law, Ed. William
A. Edmundson, Lanham, Boulder, New York, Oxford, Rowman & Littlefield Publishers, Inc., 1999,
pp. 301-317, p. 303.
137 Simmons, Justification and Legitimacy, p. 119.
138 Simmons, Justification and Legitimacy, p. 120.
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kuramsal görüşün varsayımlarından biridir. Diğer bir deyişle hukuka itaat

yükümlülüğünün olduğu görüşü, tutarlılık yönteminin doğal bir sonucu değildir139.

Hukuka itaat yükümlülüğünün temel ahlâki sezgilerimize, yani sağduyuya

uygun olduğu görüşü bu şekilde çürütülse bile hukuka itaat yükümlülüğünün varlığı

başka şekilde de kanıtlanabilir. Gerçek hayata bakıldığında insanların önemli bir

kısmının hukuka itaat yükümlülüğünü kabul ettikleri görülür. Yani hukuka itaat

yükümlülüğünün olduğu ortak duyuya başvurularak da kanıtlanabilir140.

Hukuka itaat yükümlülüğünün varlığı ortak duyuya başvurularak

kanıtlanabilse bile ortak duyunun görüşünü kabul etmek gibi bir zorunluluktan

bahsedilemez. Zira ortak duyunun veya daha bildik bir ifadeyle kamuoyunun

görüşünün ahlâki açıdan sağlam temellere dayanıp dayanmadığı tartışmalıdır.

Çoğunluğun hukuka itaat yükümlülüğünün varlığını kabullenmesi, çoğu zaman

belirli siyasal ve ideolojik koşullanmanın, önyargıların, kısaca yanlış bilinçlenmenin

sonucudur141.

Kamuoyunun hukuka itaat yükümlülüğü konusundaki görüşünün ideolojik

koşullanma veya önyargı ürünü olmadığı veya en azından bu tür bir etkiden uzak

tutulabileceği kabul edilse bile cevabı verilmesi gereken bir başka soru daha vardır:

Kamuoyu diye nitelendirdiğimiz kitlenin çoğunluğu gerçekten de hukuka itaat

yükümlülüğünün olduğunu mu düşünmektedir? Bir başka deyişle çoğunluğun kabul

ettiği varsayılan hukuka itaat yükümlülüğü, güncel kuramsal tartışmalarda

139 Green, “Who Believes in Political Obligation?”, p. 304.
140 Green, “Who Believes in Political Obligation?”, p. 304. Hume’un savunduğu şekliyle ortak duyu
yaklaşımı ile Klosko ve Rawls’un benimsediği tutarlılığa dayalı sağduyu yaklaşımı arasında fark
vardır. Sağduyu yaklaşımı, ahlâki kararlarımızı belirleyen ilkelerin merkezinde, ahlâk alanında sahip
olduğumuz derin sezgilerimize dayalı kanaatlerimizin yer alması gerektiğini söyler. Sağduyu
yaklaşımına göre ahlâki ilkelerin tutarlılığını ve geçerliliğini test ederken çoğunluğun ne düşündüğüne
bakmak gerekmez. Kişi, salt kendisine yönelik bir düşünme süreci sonucunda da ahlâki doğrulara
ulaşabilir. Buna karşılık ortak duyu yaklaşımıysa ahlâki karar ların alınmasında başvurulacak ilkelerin
doğruluğunun ancak genel kanaatlere, çoğunluğun görüşlerine bakılarak tespit edilmesi gerektiğini
savunur, Green, “Who Believes in Political Obligation?”, pp. 304-305.
141 Green, “Who Believes in Political Obligation?”, p. 306; Simmons, Justification and Legitimacy,
p. 120.
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kullanıldığı anlamıyla genel, ahlâken bağlayıcı, içerikten bağımsız bir hukuka itaat

yükümlülüğü müdür?

Hukuka itaat yükümlülüğünü ortak duyuya başvurarak açıklamaya çalışan ve

felsefi anarşizmi ortak duyuyla örtüşmediği için eleştiren düşünürlerin nerede hatalı

olduğunu anlamak için, insanların hukuka itaat yükümlülüğüne ilişkin kanaatlerini

daha yakından ele almak gerekir. Hukuka itaat yükümlülüğünün olduğu varsayımının

temelinde dört farklı önerme yer alır:

- Normal koşullarda hukuka itaat için geçerli sebepler vardır.

- Bazı kişiler hukuka itaatle yükümlüdür.

- Herkesin itaatle yükümlü olduğu bazı yasalar vardır.

- Herkes, bütün yasalara itaatle yükümlüdür.

Yukarıdaki ilk üç önermenin doğruluğunun kabulü, zorunlu bir şekilde

herkesin bütün yasalara itaat yükümlülüğü olduğu sonucuna vardırmamalıdır. Genel

bir hukuka itaat yükümlülüğünün olduğunu savunan görüşlerin hatası da işte bu

çıkarımdan kaynaklanır. Keza ortak duyu yaklaşımı da aynı akıl yürütmeyi

benimsediğinden hatalıdır. Kamuoyunu oluşturanların çoğunluğunun yukarıdaki ilk

üç önermeyi kabul etmesi, herkesin her yasaya itaat etmesi gerektiğini düşündükleri

anlamına gelmez. Yani ortak duyunun genel bir hukuka itaat yükümlülüğünü kabul

ettiği söylenemez142.

142 Green, “Law and Obligations”, pp. 540-541. Ortak duyu yaklaşımına yönelik bu eleştirinin daha
gelişmiş bir şekli için bkz. Green, “Who Believes in Political Obligations?”, pp. 308 -311. Green,
“Who Believes in Political Obligations?” isimli makalesinde ayrıca kamuoyunun çoğunluğunun genel
hukuka itaat yükümlülüğünü kabul ettiğini göstermek amacıyla Tom R. Tyler’ın yazdığı ve büyük
bölümü itibariyle ampirik verilere dayanan Why People Obey the Law [İnsanlar Niçin Hukuka İtaat
Eder?] (1990) isimli çalışmayı da eleştirmekte ve Tyler’ın başvurduğu ampirik verilerin dahi genel
hukuk itaat yükümlülüğünün varlığını kanıtlamada yeterli olmadığını ileri sürmektedir. Green’in bu
eleştirileri için bkz. Green, “Who Believes in Political Obligation?”, pp. 311-315. Tyler’ın sıradan
insanın meşruiyet ve otorite algısından hareketle hukuka itaat yükümlülüğünün olduğu sonucuna
varılacağı şeklindeki görüşünün özeti için bkz. Tyler, “Psychology and The Law”, pp. 716 -717.
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Her ne kadar hukuka itaat yükümlülüğünün varlığına ilişkin genel bir kabulün

bulunduğu ve bu kabulün temelinde de bir takım ahlâki sezgilerimizin yer aldığı ileri

sürülse de bu, çağdaş ahlâk felsefesinin önemli kavramsal araçlarından tutarlılık

yöntemi kullanılarak varılan bir sonuç değildir. Hukuka itaat yükümlülüğünün

varlığına ilişkin bu kabul, tutarlılık yöntemi yerine yine ahlâk felsefesi tarihinde sık

sık başvurulan ortak duyu yaklaşımıyla izah edilebilir. Fakat ortak duyu yaklaşımının

barındırdığı sorunlar, hukuka itaat yükümlülüğünü kabul eden görüşler için de

geçerlidir. Ayrıca iddia edildiğinin aksine, ortak duyunun ifadesi kabul edilen

kamuoyunun çoğunluğunun hukuka itaat yükümlülüğünü kabul edip etmediği de

tartışmalıdır.

Sonuç olarak felsefi anarşizmin iç tutarsızlığa sahip olduğu, sonuçları

itibariyle kabul edilemeyeceği ve hukuka itaat yükümlülüğünün reddinin ne

sağduyuyla, ne de ortak duyuyla örtüştüğü şeklindeki bu eleştiriler, ilk bakışta

göründüğünün tersine pek güçlü argümanlar barındırmamaktadır.

Bu tür eleştirilerin zayıflığı felsefi anarşizmin tartışmasız kabul edileceği

anlamına gelmez. Felsefi anarşizme yönelik bir diğer eleştiri şekliyse hukuka itaat

yükümlülüğünü temellendirmeyi amaçlayan klasik görüşlerden farklı kuramsal

yaklaşımlar geliştirmektir. Şimdi bu eleştiri üzerinde durulabilir.

2. Hukuka İtaat Yükümlülüğünün Devlet ve Hukukun

Otoritesine Dayandırılması

a. Devlet ve Hukukun Zorunlu İhtiyaç Olduğu Düşüncesi

Hukukun ve siyasal otoritenin zorunlu bir ihtiyaç kabul edilmesi, modern

siyaset ve ahâk felsefi tarihinde yeni bir görüş değildir. Bu görüşün en açık ifadesi

Hume’da görülür. Hume, kendi döneminde hakim konumdaki toplum sözleşmesi

yaklaşımını eleştirirken hukuka ve siyasal otoriteye itaat sorununa da değinir:
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“Hükümete boyun eğmenin ahlâki bir yükümlülük olduğu kesindir. Çünkü herkes
böyle düşünür. Bu yükümlülüğün söz vermeden doğmadığı da yine kesin olmalıdır.
Zira bir felsefe sistemine sıkı bir şekilde bağlanma sebebiyle karar verme yetisi
çarpıtılmamış hiç kimse, anılan yükümlülüğü söz vermeye atfetmeyi hayal bile
etmemiştir. Ne yöneticiler ne de özneler, medeni ödevlerimize dair böyle bir
düşünceyi kabul etmiştir.”143

Keza yine Hume, deneyci yönteminin de doğal bir sonucu olarak siyasal

otoritenin zorunlu bir ihtiyaç olduğunu ısrarla belirtmektedir:

“Basit bir deneyim ve gözlem bile bize yöneticilerin otoritesi olmaksızın bir
toplumun varlığını sürdürebilmesinin mümkün olmadığını ve itaat edilmediğinde bu
otoritenin kısa bir süre sonra geçerliliğini yitireceğini gösterir. Bu genel ve aşikâr
menfaatlerin gözlemlenmesi bütün itaat şekillerinin ve bu itaat şekillerine
atfettiğimiz ahlâki yükümlülüklerin kaynağıdır.”144

XX. yy.’da da siyasal otoritenin zorunlu bir ihtiyaç olduğu görüşünü

benimseyen filozoflar vardır. Bu filozofların en bilineni Elizabeth Anscombe’dur.

Devlet otoritesini incelediği bir makalesinde bu sorunu ele alan Anscombe, otoritenin

temelini çoğu zaman belirli bir görevin oluşturduğunu belirtmekte ve şöyle devam

etmektedir:

“Otorite, zorunlu bir görevden doğar. Bu görevin yerine getirilmesi belirli bir tarzda
ve oranda itaati gerektirir. İtaatle yükümlü olanlarsa yerine getirilecek bu görevin
haklarında sonuç doğurması beklenen kişilerdir.”145

Anscombe’un genel anlamda otoritenin temeline ilişkin bu söyledikleri

kuşkusuz siyasal otorite için de geçerlidir. Anscombe’a göre birarada yaşayan

insanlar siyasal iktidara, siyasal iktidarın koyduğu kurallara ve bu kuralları

uygulayan resmi görevlilere ihtiyaç duyarlar. Dolayısıyla siyasal iktidarı oluşturan

kişilerin bu faaliyetleri yerine getirmesi bir haktır. Bu faaliyetlerin gerçekleştirilmesi,

yönetilenlerin itaatini gerektirdiği gibi, faaliyetleri gerçekleştirenlerin de böyle itaati

talep etme hakkına sahip olmasını da gerektirir. Dolayısıyla siyasal iktidarın

143 D. Hume, Treatise of Human Nature, p. 547’den aktaran Green, “Law and Obligations”, p. 532.
144 Hume, “Original Contract”, p. 480.
145 G. E. M. Anscombe, “On the Source of the Authority of the State”, Authority, Ed. Joseph Raz,
Oxford, Basil Blackwell, 1990, pp. 142-173, p. 147. Ayrıca bkz. Green, “Law and Obligations”, p.
535.
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gerektirdiği faaliyetleri yerine getirme hakkına sahip olanlar aynı zamanda otorite

sahibidir de146. Diğer bir deyişle siyasal otorite hem otorite iddiasında bulunanlar,

hem de bu iddiaya muhatap olanlar açısından zorunlu bir ihtiyaçtan kaynaklanır.

Nitekim Anscombe zorunluluk fikriyle ilgili şunu söylemektedir:

“Eğer bir şey zorunlu ise örneğin insan hayatı için vazgeçilmez bir görevse
görevliler açısından, bu görevin gerçekleştirilmesi için gerekli herşeye sahip olma
hakkı doğar.”147

Sonuç itibariyle hukuka itaat yükümlülüğünü zorunlu ihtiyaç fikrine

dayandıran yaklaşımların, bazı kişilere bir takım ihtiyaçları karşılama ödevi

yüklerken, diğer bazılarına da bu ödevin gerçekleştirilmesine izin verme ve hatta

yardım etme ödevi yüklediği söylenebilir. Dolayısıyla siyasal otoriteye ve yerleşik

hukuk sistemine duyulan ihtiyaç, bazı kişilere siyasal ve hukuki otorite olma hakkı

verirken, diğer bazılarına da bu otoriteye itaat etme ödevi yükler148.

b. Finnis’in Yaklaşımı

Felsefi anarşizmin hukuka itaat yükümlülüğünün reddine yönelik geliştirdiği

argümanlara karşı devlet, siyasal otorite ve hukuk gibi kurumların zorunlu bir ihtiyaç

olduğu ve dolayısıyla bu kurumlara uygun davranmanın doğal bir ahlâki ödev

sayılması gerektiği fikrinden hareketle hukuka itaat yükümlülüğünü temellendirmeye

çalışan bir başka çağdaş düşünürse John Finnis’tir149.

146 Anscombe, op. cit., p. 151.
147 Ibid., p. 160.
148 Simmons, “The Duty to Obey and Our Natural Moral Duties”, p. 128. Zorunlu ihtiyaç fikri,
hukukta ya mazur gösterme, ya da haklılaştırma işlevi görür. Mazur gösterme işlevi, gerekli olan bir
şeyin yapılmasının suçlanmayı veya cezalandırılmayı önlemesini talep etmekken haklılaştırma işlevi,
gerçekleştirilen bir davranışın en iyi veya en doğru davranış olduğunu ifade etmektir, Simmons, “The
Duty to Obey and Our Natural Moral Duties”, p. 128.
149 Finnis’in yaklaşımını, hukuka itaat yükümlülüğünü doğal ahlâki ödev kabul eden iradeci olmayan
kuramlar arasında ele alan bir kaynak için bkz. Greenawalt, “The Natural Duty to Obey the Law”, pp.
8-10.
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Finnis, beşeri hukukun evrensel geçerliliğe sahip ve insan doğası ve iyilik

gibi kavramlar üzerinde düşünmeyle bilgisine ulaşılabileceği düşünülen temel bir

takım ahlâk kurallarından türetilmesi gerektiğini ileri süren, hukuk felsefesi tarihinin

en köklü öğretilerinden doğal hukuk yaklaşımının en önemli çağdaş

temsilcilerindendir150. Temsilciliğini üstlendiği bu geleneğe uygun bir şekilde Finnis

de hukuka itaat yükümlülüğünün varlığını kanıtlamak için geliştirdiği yaklaşımını,

belirli bir iyi anlayışı ve bu iyi anlayışının hayata geçirilebilmesini amaçlayan bir

toplum düzeni varsayımına dayandırır151. Bu anlamda Finnis’in yaklaşımının,

hukuku, bir toplumda yaşayan herkesi kuşatacak niteliğe sahip ortak iyi fikrini

hayata geçirmeyi amaçlayan ve salt bu yönüyle kişiler açısından ahlâki bir itaat ödevi

doğuran kurallar bütünü kabul eden doğal hukuk geleneğinin temel varsayımlarını

benimsediği söylenebilir152.

Natural Law and Natural Rights [Doğal Hukuk ve Doğal Haklar] (1980)

isimli kitabında Finnis, Raz’ın The Authority of Law [Hukukun Otoritesi] (1979)

kitabında hukuk ile ahlâk alanını birbirinden ayırmak suretiyle hukuka itaat

yükümlülüğünün olmadığını göstermeye yönelik geliştirdiği yaklaşımını eleştirmeyi

amaçlamaktadır153. Dolayısıyla Finnis’in hukuka itaat yükümlülüğü hakkındaki

görüşleri, Raz’ın hukuka itaat yükümlülüğünü reddetmeyi amaçlayan eleştirilerle

birlikte ele alınmalıdır. Finnis hukuka itaat yükümlülüğünün temeline otorite

kavramını koyduğundan, önce otorite hakkındaki görüşlerinin incelenmesi daha

faydalı olacaktır.

(1) Finnis’e Göre Hukukun Otoritesi

150 Greenawalt, “The Natural Duty to Obey the Law”, p. 8.
151 S. Aiyar, “The Problem of Law’s Authority: John Finnis and Joseph Raz on Legal Obligation”,
Law and Philosophy, Vol. 19, 2000, pp. 465-489, p. 465.
152 Greenawalt, “The Natural Duty to Obey the Law”, p. 9.
153 Leora Batnitzky, “A Seamless Web? John Finnis and Joseph Raz on Practical Reason and the
Obligation to Obey the Law”, Oxford Journal of Legal Studies, Vol. 15, No. 2, 1995, pp. 153-175,
p. 156.
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Finnis’e göre insan, özgür bir iradeye sahip olduğu gerçeğini göz önünde

bulundurduğunda, bir kişinin, nasıl başkası üzerinde tercihlerini etkileyecek şekilde

otorite kurabildiğini sormadan edemez. Kuşkusuz bu tür bir otorite emir veya

kuralların doğasında yer alan tehdit unsuruyla da kurulabilir. Fakat burada asıl önem

taşıyan şey, emir veya kuralların pratik aklın bir ilkesi olarak böyle bir otorite

kurmaya elverişli olup olmadığıdır154.

Finnis otoriteye duyulan ihtiyacı izah etmek için hayli kapsamlı ve kendi

içinde tutarlı bir akıl yürütmeye başvurur. Ona göre herhangi bir kanıta gerek

duymayacak şekilde özü gereği iyi olan bir takım değerler vardır ki her insan bireyi

için vazgeçilmez niteliktedir. İnsan için vazgeçilmez niteliğe sahip bu değerler hayat,

bilgi, oyun, estetik deneyim, dostluk, pratik akıl ve dindir. Bu değerlerin hepsi

birarada insanı ahlâki yetkinliğe ulaştırır155. Fakat söz konusu değerler aracılığıyla

insanın ahlâki yetkinliğe ulaşabilmesi, bu değerlerin hayata geçirilebilmesini

mümkün kılan belirli bir toplum düzenini gerektirir. Herkesin sahip olmayı arzu

ettiği bu değerlerin hayata geçirilmesi herkes için gerekli olduğundan “ortak iyi”

şeklinde isimlendirilebilir156. Ahlâki yetkinliğe ulaşmanın “ortak iyi” şeklinde

isimlendirimesinin sebebi hem yukarıda sayılan temel değerlerin herkes için

geçerlilik taşıması, hem de bu değerlerin tek bir kişide hayata geçirilebilmesinin

diğer kişilerde hayata geçirilebilmesine bağlı olmasıdır157.

Ortak iyinin nasıl hayata geçirileceği konusunda çok farklı yöntemler, yol ve

yordamlar tercih edilebilir. Zira pratik akıl, ortak iyinin gerçekleştirilebilmesi için

sürekli yeni araçların tespit edilmesi gerektiğini kabul eder. Bu araç, yol ve

yöntemlerin hiçbiri, ortak iyinin gerçekleştirilmesinde diğerine göre daha elverişli

değildir. Her birinin kendine özgü üstünlükleri vardır. Fakat bu çeşitlilik, ortak iyinin

154 John Finnis, Natural Law and Natural Rights, Reprinted, Oxford, Oxford University Press,
2001, p. 231.
155 Bkz. Finnis, Natural Law and Natural Rights, pp. 85-90. İnsan için vazgeçilmez nitelikteki bu
temel değerler için ayrıca bkz. Sevtap Metin, “Yeniden Doğal Hukuk Modellemesi: John Finnis”,
Hukuk Fakültesi Mecmuası, C: LXII, S: 1-2, 2004, s. 165-207, 167-175.
156 Aiyar, op. cit., p. 466.
157 Ibid., dipnot 3.
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gerçekleştirilmesini de zorlaştırabilir. Zira ortak iyinin gerçekleştirilmesi için

başvurulacak aracın tespiti her zaman kolay olmayabilir. Bu durumda hangi aracın

tespit edileceğine nihai anlamda karar verilinceye kadar hiçbir girişimde

bulunulamaz. Üstelik bazı toplumlarda bu süreç, bir takım hakların korunmasını veya

adaletin gerçekleştirilmesini de içerdiğinden, bu durağanlık, telâfisi zor zararların

ortaya çıkmasına yol açabilir. Finnis işte bu tür durumlarda karşılaşılan zorluklara

“koordinasyon sorunları” ismini verir158.

Finnis’e göre bu tür koordinasyon sorunlarının çözümünde ya oybirliğine

başvurulur ya da belirli bir otoriteye karar verme yetkisi tanınır. Herhangi bir

koordinasyon sorununun çözümünde herkes kendi menfaatine uygun yolu tercih

etmek iseteyeceğinden oybirliğini sağlamak çoğu zaman imkânsızdır. Dolayısıyla

koordiasyon sorunlarının çözümünde yetkiyi bir otoriteye devretmekten başka

seçenek yoktur159.

Finnis’in otoriteden kastettiği, herhangi bir şey veya kişiyi otorite kabul

etmektir160. Ona göre kişinin herhangi bir şeyi, örneğin bir düşünceyi, görüşü, bir

buyruğu veya kuralı otorite kabul etmesi, kendisine bir inanç veya eylem sebebi

oluşturduğunu düşünmesidir. Kişi, otorite kabul ettiği şeye inanmak veya uygun

davranmak için yeterli sebebi olduğunu düşünür. İnsanın otorite kabul ettiğine

inanmasının veya onun istediği şekilde davranmasının sebebi, o konuda kendi başına

makûl bir sebep bulamaması veya gerekli değerlendirmeyi yapamaması ya da

tamamen aksi yönde sebeplerin olduğunu düşünmesi veyahut otoriteyi kabul

etmeseydi zıt bir şekilde hareket edecek olmasıdır161.

158 Finnis, Natural Law and Natural Rights, pp. 231-232; Aiyar, op. cit., pp. 466-467. Finnis’in
pratik akıl ile ortak iyi arasında kurduğu ilişki için bkz. Metin, “Yeniden Doğal Hukuk Modellemesi:
John Finnis”, s. 175-179.
159 Finnis, Natural Law and Natural Rights, pp. 232-233; Aiyar, op. cit., p. 467; Sevtap Metin,
“Hukuki Otorite Kavramının İki Yönü: Raz ve Finnis”, Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Dergisi, C: II, S: 1-2, 2007, s. 43-60, s. 43-44.
160 Aiyar, loc. cit.
161 Finnis, Natural Law and Natural Rights, pp. 233-234.
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Birine otorite atfeden bir kişi, o kişinin istediği şekilde hareket etmeyi kabul

eder. Kişinin bu şekilde hareket etmesinin sebebi, salt otorite atfettiği şey veya kişi

öyle istediği içindir. Üstelik burada kişinin, otorite atfettiği şey veya kişinin istediği

veya istemediği şekilde hareket etmesi için başka sebeplerin bulunup bulunmaması

da önemli değildir. Bir şeye veya kişiye otorite atfetme, o şey veya kişinin belirli

şekilde davramayı istemesi olgusunu, başlı başına bir eylem sebebi kabul etmektir.

Buna dışarıda bırakıcı sebep de denilebilir162.

Bu açıklamalardan sonra Finnis’in koordinasyon sorunlarının çözümünde

otoritenin nasıl bir işlev gördüğü konusundaki düşüncesi daha iyi anlaşılabilir.

Koordinasyon sorunlarının çözümünde başvurulacak yol ve yöntemi, toplumun her

üyesinin kabul etmesini mümkün kılacak bir düzenlemeye ihtiyaç vardır. Zira bu tür

bir düzenleme olmadığında her bir birey, toplumun genelinin değil de kendisinin

menfaatine uygun bir yöntemin tercih edilmesini isteyebilir veya ortak kabul

edilecek yol ve yöntemin gereğini yerine getirmek için geçerli bir sebebinin

olmadığını düşünebilir. Diğer bir deyişle koordinasyon sorunlarının başarılı bir

şekilde çözülebilmesi, bu amaçla tespit edilen yöntemin bağlayıcı ve yükümlülük

doğuruculuğunu mümkün kılan bir düzenlemenin yapılmasına bağlıdır. Böylece

Finnis’in otorite ile yükümlülük arasında bir bağlantı kurduğu söylenebilir163.

Finnis’e göre koordinasyon sorunlarının çözümünde başvurulacak en uygun

araç hukuktur. Finnis, bu görüşünü hukukun temel özelliklerinden hareketle

temellendirmeye çalışır.

Hukuk ya bir takım davranışları yasaklamak ve uymayanları cezalandırmak

ya da kişilerin davranışlarına belirli sınırlar koymak suretiyle zorlayıcı olmak

zorundadır. Buna karşın toplum düzenine riayet eğiliminin bulunduğu bir ortamda da

hukukun otoritesine ihtiyaç duyulup duyulmayacağı sorusu cevaplandırılmalıdır164.

162 Aiyar, loc. cit.
163 Ibid., pp. 467-468.
164 Finnis, Natural Law and Natural Rights, p. 266.
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Hukuka karşı gelme eğiliminin olmadığı koşulları da dikkate aldığımızda hukuku

diğer toplumsal yaşamı düzenleyen kurallardan ayıran özelliğin, salt müeyyide veya

zorlama olmadığını söyleyebiliriz. Hukuk, cazalandırma ve zorlama dışında toplum

içindeki koordinasyonu şekillendirme, destekleme ve geliştirme işlevi görür165.

Finnis, hukukun böyle bir işlev görebilmesini bir takım özelliklere sahip

olmasıyla açıklar. Hukuk, insanlar arası ilişkilerin daha açık ve öngörülebilir

olmasını sağlayacak uzun süre geçerliliğini muhafaza edecek bir takım kurallar

koyar. Kişiler bu kurallardan oluşan hukuki bir çerçeve içerisinde kendi özel

hayatlarına ilişkin kararlar alabilir, bu kararlara dayanarak gelecek için planlar

yapabilirler. Böylece hukuk, koordinasyon sorunlarını çözmekle kişileri kendi

kendilerini yönetme yetisine sahip bireyler hâline getirir166.

Hukukun biçimsel diyebileceğimiz bu özellikleri ile adalet ve ortak iyi

değerleri biraraya getirilmezse zorlama ve cezalandırma unsurlarıyla yetinmeyen bir

hukuk sisteminden bahsedemeyiz. Hukukun adalet ve ortak iyi değerlerine yönelik

özellikleriyse hukukun üstünlüğü ilkesine denk gelir. Hukukun üstünlüğü ilkesine

göre bir hukuk düzenini oluşturan kurallar geriye değil, ileriye yönelik sonuçlar

doğurmalıdır. Kuralların ilân edilmesi, açık ve birbiriyle tutarlı olması gerekir.

Hukuk kuralları, insanların içerik itibariyle kendilerini denetleyebilmelerini

sağlayacak ölçüde değişmez olmalıdır. Herhangi bir somut olayda uygulanacak

emirler önceden kabul edilmiş, anlaşılması kolay, değişmez nitelikte ve görece genel

uygulama alanına sahip kurallar tarafından belirlenmelidir. Nihayet hukuku

uygulamakla görevli kişilerin de hukuka uygun davranma konusunda

sorumluluklarının olması, hukuku, yine hukukun kendisinin koyduğu sınırlar

çerçevesinde uygulaması gerekir167.

165 Finnis, Natural Law and Natural Rights, p. 267.
166 Finnis, Natural Law and Natural Rights, pp. 268-270; Aiyar, op. cit., pp. 468-469.
167 Finnis, Natural Law and Natural Rights, pp. 270-271.
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Bütün bu sayılan özelliklerinden ötürü hukukun ve dolayısıyla siyasal

otoritenin, ortak iyinin gerçekleşmesini ve dolayısıyla insanların ahlâki yetkinliğe

ulaşabilmesini mümkün kılan bir toplumsal düzenin kurulmasını sağlayan en uygun

araç olduğu söylenebilir. Başka bir deyişle hukuk, ortak iyinin gerçekleşmesini

sağlayan araçlardan yalnızca biri değil, diğerleriyle karşılaştırıldığında en üstünüdür

de168. Bu özelliği dikkate alındığında hukukun, niçin bireyler açısından bir itaat ödevi

doğurduğu daha iyi anlaşılabilir. Finnis’in de işaret ettiği gibi daha elverişli başka bir

araç yoksa şayet ahlâki zorunluğa sahip bir amaca ulaşılması için başvurulan aracın

kendisinin de ahlâki zorunluluğu olmalıdır169. Finnis’in bu sözlerinin ne anlama

geldiği açıktır: Bireylerin ortak iyiyi gerçekleştirme ödevi vardır. Dolayısıyla ortak

iyiyinin gerçekleştirilmesini amaçlayan hukuka ve siyasal otoriteye de itaat

yükümlülüğü olmalıdır. Ortak iyiyinin gerçekleşmesi yönünde bireylerin üzerine

düşen en önemli ödev, hukuka uygun davranan vatandaşlar olmaktır. Hukuka uygun

davranan vatandaş olmaksa başka herhangi bir geçerli sebep bulunamasa bile bir

hukuk kuralına, salt hukuk kuralı olduğu için itaat etmeyi gerektirir170.

Bütün bu açıklamalardan Finnis’in otorite ile itaat yükümlülüğü arasında çok

yakın bir ilişkinin olduğunu kabul ettiği anlaşılmaktadır. Hukukun ortak iyinin

gerçekleştirilmesini sağlayan en üstün araç olması, otorite ile itaat yükümlülüğü

arasındaki bu yakın ilişkinin pratik aklın bir gereği olduğunu da gösterir. Finnis’in

kabul ettiği anlamda hukuka itaat yükümlülüğünün varlığı, herhangi bir kuralın

içeriğine göre belirlenmez. Keza hukuka itaat yükümlülüğü, prima facie bir

yükümlülüktür. Bireylerin hukuka itaat etmesi için yeterli sebepler oluştururken,

başka bazı sebepleri de dışarıda bırakır. Fakat bu, bir takım sebeplerin hukuka itaat

sebebini geçersizleştiremeyeceği anlamına gelmez171.

168 Greenawalt, “The Natural Duty to Obey the Law”, p. 9; Aiyar, op. cit., p. 470.
169 John Finnis, “The Authority of Law in the Predicament of Contemporary Social Theory”, Notre
Dame Journal of Law, Ethics and Public Policy, Vol. 1, 1984-1985, pp. 115-137, p. 117.
170 Greenawalt, “The Natural Duty to Obey the Law”, p. 9.
171 Aiyar, loc. cit.
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Finnis’in, hukukun otoritesi hakkındaki genel görüşleri bu şekilde

inceledikten sonra hukuka itaat yükümlülüğünü nasıl izah ettiği üzerinde durulabilir.

Finnis’in otorite ve hukuka itaat yükümlülüğü hakkındaki görüşleri, özellikle Raz’a

yönelik eleştirileri dikkate alındığında daha iyi anlaşılabilir. Finnis’in hukuka itaat

yükümlülüğü anlayışı, Raz’a yönelik eleştirileriyle birlikte ele alınırsa daha iyi

anlaşılır. Dolayısıyla aşağıda Finnis ile Raz arasındaki tartışmaya geniş yer verilmiş;

Finnis’in hukuka itaat yükümlülüğüyle ilgili görüşleri, bu tartışma çerçevesinde

incelenmiştir.

(2) Finnis-Raz Tartışması ve Hukuka İtaat Yükümlülüğü

Sorunu

i. Finnis’in Hukuka İtaat Yükümlülüğünü Temellendirme

Girişimi

Yukarıda da belirtildiği üzere Raz’a göre hukukun iki temel işlevi vardır.

Bunlardan ilki temel ahlâki ödevlerini yerine getirmekten kaçınanların müeyyideler

aracılığıyla hukuka uymalarını sağlamaktır. Hukukun diğer işleviyse ahlâken tercih

edilebilir toplumsal işbirliği projelerinin gerçekleşmesini mümkün kılmaktır.

Toplumsal işbirliği projeleri çok çeşitli olabilir. En tipik ve yaygın olanı, yeterince

fazla sayıda kişinin katılıması durumunda fayda sağlayan, buna karşılık hiçkimsenin

katılmadığı veya çok az sayıda kişinin katıldığı durumda hiçbir önem

taşımayanıdır172.

Raz, bir toplumsal işbirliği projesinin ahlâken yükümlülük doğurmasını, yani

ahlâki otoritesinin bulunmasını hukuk taarfından uygulanmasına değil, söz konusu

işbirliği projesinin niteliğine dayandırmaktadır. Zira her ne kadar işbirliğine girmek

ahlâken tercih edilecek bir amaçsa da hukuk, bu amacın gerçekleşmesinin

araçlarından sadece birisidir. Yani işbirliğinde girmenin bizatihi kendisinin ahlâki bir

172 Raz, The Authority of Law, p. 246.
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bağlayıcılığı yoktur. Dolayısıyla hukuka ahlâki otorite atfetmek Raz’ın bu görüşüyle

açık bir şekilde çelişir. Zira Raz’a göre kişilerin işbirliğine katılmasını gerektiren

ahlâki sebepler arasında, işbirliğinin hukuk tarafından uygulanması yer alabileceği

gibi, herhangi bir propagandadan kaynaklanması da bulunabilir. Hatta kişi, hiçbir dış

baskıya da dayanmaksızın da bir işbirliği projesine katılmayı tercih edebilir173.

Raz’ın bu görüşüne Finnis, iyi kavramının, üzerinde anlaşmaya

varılamayacak kadar karmaşık olduğunu ileri sürerek karşı çıkar. Finnis’e göre

herkesin söz konusu işbirliğine katılacağını düşünmek gerçekçi değildir. Raz’ın

kendi verdiği örneği ele alırsak nehirlerin kirletilmemesi konusunda herkesin farklı

bir bakış açısı olabilir. Bu konuda evrensel ve nesnel bir doğru yoktur. Örneğin nehir

kenarında yaşayan çiftçiler veya üreticiler, nehir kirlenmesini engelleyecek ulusal

politikalar geliştirilmesi için bir sebep görmeyebilirler. Keza nehrin kirlenip

kirlenmemesinin kendisi için önem taşımayan tamamen ilgisiz kişiler de ayrı şekilde

bu tür politikalardan yana olmayabilirler. Bu tür kişiler için önemli olan maliyettir.

Eğer kirlenmeden etkilenen kişilerin zararını ödeme maliyeti, arıtma tesisi kurmanın

maliyetinden azsa nehrin kirlenmesini önleyecek teşebbüslerde bulumanın gereksiz

olacağını düşünebilirler. Nehir kirlenmesine karşı açılan kampanyaların da tamamen

kişisel menfaatlerini korumayı gözeten bu tür kişiler üzerinde etkili olacağı

söylenemez174.

Buna karşılık şayet konu bir kanunla düzenlenirse o zaman bu tür kişilerin,

kendilerini ilgili kanuna uymakla yükümlü hissetmeye başlayacakları söylenebilir.

Zira bu bağlamda hukuka uymanın faydası çok geniş bir alana yayılır. Örneğin nehir

kirlenmesini engelleyecek projelere daha önce karşı çıkan bir çiftçinin, konuyla ilgili

bir kanuni düzenleme yapıldığında şöyle düşüneceği varsayılabilir: “Ne ulusal

menfaate, ne de benim kişisel menfaatime hizmet etse de hukuka uymalıyım. Zira bir

bütün olarak düşündüğümde hukuka uygun davranmanın bana fayda sağlayacağı

173 Raz, The Authority of Law, p. 249; Metin, “Hukuki Otorite Kavramının İki Yönü: Raz ve
Finnis”, s. 49.
174 Finnis, “The Authority of Law in the Predicament of Contemporary Social Theory”, pp. 118 -119.
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muhakkaktır. Öncelikle çiftliğim zarar görmez. Böylece tarlamdaki ürünleri

istediğim fiyata satma imkânı bulabilirm. Üstelik vergi ve fiyat politikalarıyla devlet

de ürünlerimi istediğim fiyata satabilmeme aracılık eder. Bu faydalar gözönünde

bulundurduğumda hukukun getirdiği külfetlere katlanmaya razı olurum. Kuşkusuz

gizli kalma ihtimali söz konusuysa hukuka aykırı davranmayı da tercih edebilirim.

Fakat nasıl başkalarından hakkaniyete uygun hareket eden, duyarlı bir vatandaş

olmalarını bekliyorsam kendim de öyle davranmalıyım.”175

Finnis’in burada göstermek istediği, ahlâki konularda kişilerin çeşitli

toplumsal kampanya veya propagandalara değil de hukuka bakarak karar vermeyi

tercih ettiğidir. Finnis bunun sebebini hukuku “dikişsiz bir ağ”a benzeterek

açıklamaktadır. Muhatapları hukukun buyrukları arasından istediklerini seçip alma

imkânına sahip değildir. Muhataplarının hepsini ve aralarındaki her türlü karşılıklı

ilişkiyi birbirine bağlamada imtiyazlıdır. Üstelik hukukun bu birleşti riciliği geçmişi,

şimdiyi ve geleceği de bağlar. Bütün bu farklı zaman ve koşullarda hukuk, kişilere,

elverişli ve itiraz edilemez eylem sebepleri sunar. Ortak toplumsal iyilerin hepsi

hukuk tarafından korunmaz. Hakkaniyetin ve toplumsal bilincin her türlü gereği

hukukun uygulama alanına girmez. Buna karşın, hukukun dikişsiz ağ niteliği dikkate

alındığında ortak iyinin, hakkaniyetin ve dostluğun genişliği ve karmaşıklığı

hakkında doğru bir görüşe ulaşılır176.

Hukukun ayrıca bir önemi daha vardır. Toplumsal kurallar hukuk tarafından

düzenlenmediği sürece kişi, aynı toplum içinde yaşayan ve eylemleri kendisine zarar

veya fayda getirmeyen diğer kişilerin ilgi ve çıkarlarına kayıtsız kalmakta ahlâken

mazurdur. Nehir kirlenmesi olayı düşünüldüğünde, nehrin kıyısında yaşayan çiftçi,

hukuk dışında gerçekleştirilen kirlenme karşıtı kampanyalara ilgisiz kalabilir. Fakat

bu konuda bir kanun çıkarılıp kirlenme yasaklanırsa o zaman daha önce kendisine

baskı yapan grup veya kişilerin de aynı yükümlülük altına girdiğini kabul eder. Her

175 Finnis, “The Authority of Law in the Predicament of Contemporary Social Theory”, p. 119.
176 Finnis, “The Authority of Law in the Predicament of Contemporary Social Theory”, pp. 119 -120;
Metin, “Hukuki Otorite Kavramının İki Yönü: Raz ve Finnis”, s. 49-50.
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ne kadar yükümlülükler herkes için farklı sonuçlar doğuracaksa da her biri sonuçta

nihai bağlayıcılığa sahiptir ve toplumun ortak iyisinin gerçekleşmesini

amaçlamaktadır177.

Tam bu noktada tekrar yukarıdaki nehir kirlenmesi örneğine dönüp, çiftçinin

nehrin kirlenmesini önleyen kanuna uymayı niçin kendi menfaatine uygun bulacağı

sorusunu sormamız gerekir. Her ne kadar hemen hemen hiç bir pratik sorunun

çözümünde tam bir uzlaşma sağlanamasa da toplum yaşamının devam etmesi,

herkesin ortak menfaati veya ortak amacıdır. Bu ortak amacın, en önemli unsuru

dostluk ve hakkaniyetin, insani gelişmenin, her ne kadar çekici gelse de diğerleriyle

kıyaslandığında her zaman tercih edilen yönleri olarak görülmesidir. Dolayısıyla

çiftçi, düzenli ve tarafsız bir şekilde uygulanan hukukun bizatihi kendisi, nehrin

kirlenmesini yasaklayan kanuna uyma konusundaki işbirliğine katılması için yeterli

bir ahlâki sebep oluşturan bir iyidir. Bu iyi, araçsal akıl yürütme modelleriyle

ayırdedilemeyecek türden bir iyidir. Söz konusu iyi, hakkaniyetli bir şekilde nimetler

ile külfetleri, insanlar ile insanları, hayli karmaşık ve sürekli değişen bir insanlar ve

ilişkiler ağı çerçevesinde birbirine bağlayan bir yöntemin sahip olduğu bir niteliktir.

Bu tür bir yöntem ise ancak hukuk düzeniyle sağlanır178.

Sonuç olarak Finnis hukukun, doğası gereği ahlâki bir değere sahip olduğunu

düşünmektedir. Üstelik Finnis’e göre hukukun ahlâken değerli oluşu, salt tarih

boyunca hukuka ahlâki bir değer atfedilmesinden kaynaklanmaz. Hukukun değerli

oluşu, tıpkı sözünde durmanın ahlâki değere sahip oluşu gibidir. Nasıl ki bir

doktorun “İlaç kullanmalısın!” sözünün bizatihi kendisi, tarih içerisinde yüklenen

anlamdan bağımsız şekilde tedavi ediciliğe işaret ediyorsa hukukun herhangi bir

konuda getirdiği yükümlülük de o konunun ahlâkiliğine işaret eder. Hukukun bu

niteliği hakkında daha fazla açıklama yapmaya da gerek yoktur. Adaletin sağlanması

ve toplumun gelişmesi için kurallara, düzenlemelere, hukuki prosedürlere ve

kurumlara; sorumluluk ve dolayısıyla otorite sahibi kişilere ihtiyacımız olduğu

177 Finnis, “The Authority of Law in the Predicament of Contemporary Social Theory”, p. 120.
178 Finnis, “The Authority of Law in the Predicament of Contemporary Social Theory”, p. 137.
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aşikârdır. Hukuk kurallarının kamuya açık, anlaşılabilir, genel ve uygulanabilir

nitelikte olması da keza yine adaletin bir gereğidir. Bu bağlamda hukuku yapmak ve

uygulamakla sorumlu kişilerin de tıpkı diğer kişiler gibi hukuka uymakla yükümlü

olduğunu belirtmek gerekir179.

Bütün bunlar gösteriyor ki Finnis’e göre hukuk, salt kavramsal tutarlılığa

sahip, bir takım insanların üzerinde düşünüp uygulamaya karar verdiği emirler ve

kurallar toplamından oluşan, hukuku yapanlar ile uyanlar arasındaki sebep-sonuç

ilişkisine dayalı bir olgu değildir. Bu sayılanlar kuşkusuz hukuk için vazgeçilmezdir,

fakat hukukun asıl önemi bu özelliklerinden değil, sahip olduğu iddiadan

kaynaklanır. Hukukun iddiası, kişilerin kararlarını etkileyecek bağımsız bir ahlâki

sebep teşkil etmesidir. Hukuk, ahlâki meşruluğa ve bağlayıcılığa sahip olmak

itibariyle sıradan bir vatandaş kimliğimle ne yapmam gerektiği konusundaki karar

sürecime doğrudan müdahele etme hakkını görür kendisinde. Üstelik hukukun bu

yönü, muhatabının hukuk hakkında herhangi bir fikrinin olup olmamasından, yani

hukuku nasıl değerlendirdiğinden bağımsız şekilde etkisini gösterir180.

Finnis, herhangi bir hukuk kuralını veya ilkesini ele aldığımızda bu kural

veya ilkenin getirdiği yükümlülüğün gereğini yerine getirip getirmeyeceğimize karar

verirken hukukun iddiasına uygun davrandığımızı, yani hukuku eylemlerimizin nihai

belirleyicisi kabul etme yoluna gittiğimizi düşünür. Finnis’e göre hukukun bu nihai

belirleyiciliğini ancak daha ağır bir yükümlülük karşısında göz ardı ederiz. Ortak

iyiyi gözeten herkesin içinde bulunduğumuz durumda aynı şekilde davranacağından

emin olduğumuzda ancak, hukuku belirleyici kabul etmekten vazgeçeriz181.

Nitekim Finnis, hukuka aykırı davranmanın bazen hakkaniyet ilkesine daha

uygun olabileceğini veya ortak iyiyin gerçekleşmesine daha fazla katkı

sağlayabileceğini inkâr etmeyi anlamsız bulur. Buna karşın Raz’ın iddiasının aksine

179 John Finnis, “Law and What I Truly Should Decide”, American Journal of Juriprudence, Vol.
48, 2003, pp. 107-129, pp. 111-112.
180 Finnis, “Law and What I Truly Should Decide”, pp. 112-113.
181 Finnis, “Law and What I Truly Should Decide”, p. 113.
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hukukun, bireye bu tür durumlarda nasıl karar vereceği konusunda hiçbir eylem

sebebi sunamayacağını, yani ahlâki otoritesinin bulunmadığını ileri sürmenin de

abartılı bir görüş olacağını söyler. Finnis’e göre hukuka itaat yükümlülüğünü

reddedenler bir noktayı görmezden gelmektedir. Genel ve prima facie bir

yükümlülük olarak hukuka itaat yükümlülüğünün daha ağır yükümlülükler karşısında

geçerliliğini yitireceğini kabul etmek, bireyin bu tür durumlarda da hukukun ahlâki

otoritesini tanıyabileceği ihtimalini reddetmeyi gerektirmez182.

Finnis, bireyin ahâki kararlarını etkilemesi açısından hukuku bütün

sonuçlarıyla ciddiye alma gerekçesini, “iyi” kavramına ilişkin çok farklı anlayışların

bulunmasıyla açıklar. Bu farklı anlayışlar aynı zamanda pratik akıl yürütmenin

sınırlarını oluşturur ve her türlü totaliter projeyi anlamsızlaştırır. Finnis’e göre

bireyin ortak iyiye uygun davranması, her zaman toplumun genel ihtiyaçlarını

gözeterek hareket etmesi gerektiği anlamına gelmediği gibi, ortak iyinin

gerçeklemesinden doğrudan sorumlu olan kişilerin ne yönde karar vereceğini

önceden tahmin ederek davranışlarını düzenlemesini de gerektirmez. Birey, sözleşme

veya benzeri araçlarla girdiği ilişkiler sonucunda üstlendiği sorumluluklarını ve

yükümlülüklerini yerine getirmekle ortak iyiye de uygun davranmış sayılır 183. Finnis,

hukuka itaat yükümlülüğünün, hakim yaklaşımın tersine, devlete değil de toplumun

diğer üyelerine karşı sahip olunan yükümlülükler arasında yer aldığını da belirtir184.

Dikkat edilirse otorite ile hukuka itaat yükümlülüğü arasındaki ilişkiyi bu

şekilde izah ettiği için Finnis’in, hukuka itaat yükümlülüğü sorununu, hukukun

ahlâki otoritesi sorunu çerçevesinde ele aldığı söylenebilir. Nitekim Raz da Finnis’in

hukuka itaat yükümlülüğünü reddeden görüşlere yönelik eleştirilerini cevaplarken

hukukun otoritesi kavramına odaklanmıştır. Şimdi Raz’ın Finnis’e yönelik itirazları

üzerinde durulabilir.

182 Finnis, “Law as Co-ordination”, Ratio Juris, Vol. 2, No. 1, 1989, pp. 97-104, pp. 102-103.
183 Finnis, “Law as Co-ordination”, p. 103.
184 Finnis, “Law as Co-ordination”, p. 103, dipnot 6.
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ii. Raz’ın Finnis’e Yönelik Eleştirileri

Raz’a göre Finnis, hukuka itaat yükümlülüğünü siyasal ve hukuki otoritenin

zorunluluğundan türetirken çağdaş toplumlara ait önemli bir gerçeği görmezden

gelmektedir: Modern devletler, faaliyetlerini büyük ölçüde otorite iddiasında

bulunmadan gerçekleştimektedir. Pek çok devlette, hükümet en büyük işveren

konumundadır. Posta, telefon, hava ve deniz taşımacılığı gibi alanlarda bir devlet

tekeli vardır. Hükümetler sınai gelişmeyi, iktisadi verimliliği, enflasyon oranını,

işsizlik düzeyini, bölgesel gelir dağılımını kendi girişimleriyle etkilemeye çalışır.

Hatta bazen ırk eşitliği gibi ekonomi dışı alanlarda bile devlet ekonomik gücünü

kullanmak suretiyle etkide bulunur. Hâlbuki devlet, bütün bu alanlardaki

faaliyetlerini otorite iddiasında bulunmaksızın gerçekleştirir185.

Keza hükümetler, fiziki çevreyi değiştirip piyasaya müdahele etmek ve ahlâki

bilinci düşük kişilere, ahlâka uygun davranmalarının yine kendi menfaatlerine

olduğunu göstermek suretiyle herbirimizin yaşamını önemli ölçüde etkiler.

Hükümetlerin bu işlevi, hukuka itaat yükümlülüğünü inkâr etmenin, adil bir hukukun

varlığını da reddetmeye götüreceği şeklindeki kanaatin yanlışlığını gösteri r. Bu

kanaat aslında hükümetlerin amaçları ve işlevleri konusundaki yanlış bir kabulden

kaynaklanır. İlkece hükümetler, bütün bu işlevlerini otoriteye dayanmaksızın

gerçekleştiriyorlarsa bu süreçte adil olabilirler de, olmayabilirler de. Bu tür işlevlerin

hükümet dışı araçlar tarafından da yerine getirilip getirilemeyeceği önemli değildir.

Burada dikkat edilmesi gereken nokta, hükümetlerin mevcut işlevlerinin devamından

yana olanların, salt bu noktadan hareketle hukuka genel bir itaat yükümlülüğü olduğu

sonucuna varmaları gerekmediğidir. Zira bütün bu işlevlerini hükümet, itaat

yükümlülüğü olmaksızın yerine getirir186.

185 Raz, “The Obligation to Obey: Revision and Tradition”, pp. 143-144.
186 Raz, “The Obligation to Obey: Revision and Tradition”, p. 145. Burada en azından devlet
görevlilerinin hukuka itaat yükümlülüğü olması gerektiği, aksi takdirde ahlâki zayıflık içindeki
kişilerin cezalandırılma korkuları olmaksızın her istediklerinde hukuka aykırı davranabilecekleri
şeklinde itiraz edilebilir. Bu itiraza şöyle cevap verilebilir: Devlet görevlileri açısından hu kuka itaat
yükümlülüğünün temelinde hukukun ahlâki otoritesi değil, kendi rızalarıyla göreve gelmelerinden
kaynaklanan iradi bir davranış vardır, Raz, “The Obligation to Obey: Revision and Tradition”, p. 145.
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Raz’a göre toplumda yaşayan hiçkimsenin hukuka itaat için sebebi yoktur

denemez. Fakat hukuka itaat yükümlülüğünün derecesi kişiden kişiye göre değişir.

Hukuka itaat konusundaki ahlâki yükümlülük, hiçbir zaman hukuki yükümlülük

kadar geniş değildir.. Bu görüşünü açıklamak için Raz üç farklı ihtimal üzerinde

durur ve herbiri için hukuka itaat yükümlülüğünün olup olmayacağını sorgular.

Birinci ihtimalde devletin, belirli bir teknik alanda kullanılan aletlerin güvenli

kullanımıyla ilgili bir düzenleme yapması söz konusudur. Bu düzenlemeyi, ilgili

alanda uzman kişiler yaptığından ve benim de konuyla ilgili hiçbir bilgim

olmadığından söz konusu düzenlemeye uyma yükümlülüğüm bulunmaktadır. İkinci

ihtimalde bir piknik alanında mangal yakılmasının yasaklanması söz konusudur.

Eğer piknik yapan herkes mangal yakıyorsa ve bu konuda herhangi bir hukuki yasak

yoksa benim aksi yönde davranmam, öngörülen zararın ortaya çıkmasını hiçbir

şekilde engellemeyeceğinden mangal yakmama şeklinde bir ahlâki ödeviminin

varlığındansözedilemez. Buna karşılık eğer mangal yakılmasını yasaklayan bir

düzenleme yapıldıysa bu, mangal yakılması konusundaki yaygın kanaati

değiştireceğinden benim de artık bu düzenlemeye uyma yükümlülüğüm vardır.

Üçüncü ihtimaldeyse devletin elektrik santrali inşaatıyla ilgili politikaları söz

konusudur. Eğer devletin bu politikalarına karşıysam santralin yapılacağı yere gidip

gerekli inşaat malzemelerinin getirlimesini engelleyecek şekilde yolu kapatmaya

çalışabilirim. Benim bu davranışım diğer insanlara örnek teşkil edebilir ve onlar da

benzer durumlarda benzer şekilde davranabilirler. Hukuka aykırı bu davranışım

sonuçları itibariyle devletin ve hukuk sisteminin sağlıklı çalışmasına engel olmuştur.

Geneli itibariyle hukukun adil olduğunu düşünüyorsam, bu durumda da hukuka itaat

yükümlülüğümün olduğunu kabul etmeliyim187.

Bu üç örnekte de kişilerin hukuka itaat yükümlülüğü vardır. Yani kişiler, bu

durumlarda kendi ahlâki tercihlerinden çok, hukukun emrettiklerini yerine getirmeyi

kabul etmelidirler. Fakat bu, Raz’a göre her zaman ve herkes için hukuka itaat

yükümlülüğü olduğu anlamına gelmez.

187 Raz, “The Obligation to Obey: Revision and Tradition”, p. 146.
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Yukarıdaki örnekler de gösteriyor ki ahlâki konularda herkesin kendi kendine

karar vermesinin zararlı olduğu, dolayısıyla nihai anlamda hukukun otoritesine

başvurulması gerektiği görüşü bir gerçeği görmezden gelir: İnsan, ahlâki yargılarında

yanılabilir; anlık duygularına yenik düşebileceği gibi, önyargıların esiri de olabilir.

Bu durum, kişinin ahlâki mülâhazalarını etkiler. Peki insan bu tür durumlarda ne

yapmalıdır? Bazı kişiler için ve bazı durumlarda otoriteyi kabul etmek, diğerlerinde

ise otoriteyi reddetmek gerekebilir. Otoritenin eleştirmeksizin kabulü, ahlâk i bir

takım riskler taşır188.

Finnis’in nehir kirlenmesi olayı hakkındaki açıklaması, sadece hukukun iyiyi

gerçekleştirdiği durumlardan birine ilişkindir ve bu durumda hukuka itaat etmek

gerektiğini zaten Raz da kabul eder. Zira burada hukuk, ahlâki karar alma sürecine

etki eder ve bir farklılık getirir. Buna karşılık Raz’a göre her hukuk kuralı için

aynısını söylemek mümkün değildir189.

Bir örnekle konu daha iyi anlaşılabilir190: Mesleki bilgisi hayli fazla bir mali

müşavir olan A kişisini düşünelim. A, vergilerini düzenli bir şekilde ödemektedir.

Üstelik vergi kaçırma ihtimali de bulunmakta ve devletin resmi organlarının bundan

haberdar olması mümkün değil. A’nın vergi yükümlülüğünü gerektiği gibi yerine

getirmesinin, vergi uzmanlarının kendisinden daha bilgili olduğunu düşünmesinden

188 Raz, “The Obligation to Obey: Revision and Tradition”, p. 151. Fakat burada bir noktanın altının
çizilmesi gerekir. Finnis, mutlak bir hukuka itaat yükümlülüğünden yana değildir. Daha ağır ahlâki
yükümlülükler söz konusu olduğunda hukuka itaat yükümlülüğü ihlâl edilebilir. Keza yine Finnis,
hukuk düzeninin veya hukukun otoritesinin pratik aklın temel ilkesi olduğunu düşünmez; hukuka
itaat, insanın ahlâki yetkinliğe ulaşmasında veya evrensel düzeyde insani iyiyinin
gerçekleştirilmesinde vazgeçilmez bir yükümlülük değildir. Aksine bazı durumlarda iyinin
gerçekleştirilmesi, hukuka aykırı davranmayı gerektirir. Finnis’in üzerinde durduğu nokta hukukun,
toplumsal işbirliğini sağlamada en elverişli araç olduğudur. Hukuk, bazen ortak iyiyle örtü şmeyen
kurallar koyabilir. Bu durumda hukukun otoritesi göz ardı edilebilir. Dolayısıyla adil olmayan
yasalara itaat edilmeyebilir, Finnis, Natural Law and Natural Rights, pp. 359-361; Aiyar, op. cit.,
pp. 476-477. Fakat hukuka itaat yükümlülüğünü temellendirme şekli açısından yukarıdaki gibi bir
istisna tanıması Finnis’in yaklaşımının değerledirilmesinde nihai bir öneme sahip değildir.
189 Raz, “The Obligation to Obey: Revision and Tradition”, pp. 151-152.
190 Benzer bir örnek için bkz. Timothy Endicott, “The Subsidiarity of Law and the Obligation to
Obey”, American Journal of Jurisprudence, Vol. 50, 2005, pp. 233-248, pp. 244-245.
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veya vergi sistemini adil bulmasından değil, hukukun vergi toplamakla sağladığı

koordinasyonun topluma faydalı olduğunu düşünmesinden kaynaklandığını

varsayalım. A’nın aynı zamanda Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve

Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği’nin (TÜRMOB), yönetim kurulu üyesi

olduğunu ekleyelim. Şimdi diyelim ki TÜRMOB, her muhasebe bürosunda bundan

sonra Luca isimli bir bilgisayar programının kullanılması gerektiği yönünde bir karar

aldı ve Maliye Bakanı’nın tasarısıyla konu meclisin önüne geldi ve nihayet yasalaştı.

Yine varsayalım ki A, Luca isimli bu bilgisayar programının faydasını kabul ediyor.

Zira mesleki bilgisinin de katkısıyla diğerlerine göre Luca programının çok daha

ucuz ve bilgilerin saklanması açısından daha güvenli olduğunu biliyor; bütün

muhasebe bürolarında ortak bir programın uygulanmasının standartlaşmayı

sağlayacağını da görebiliyor. Dahası TÜRMOB’un düzenlediği her konferansta Luca

isimli programın ne kadar faydalı olduğu yönünde propaganda yaptığını, zira

konunun hukuk tarafından düzenlenmesine ne kadar önem verdiğini göstermek

istediğini varsayalım.

Bütün bunlara karşın A’nın kendi muhasebe bürosunda Luca’yı değil de daha

hızlı olduğu için başka bir programı kullandığını düşünelim. Burada A, ilgili yasanın

sağladığı ucuzluk ve standartlaşma gibi faydaları reddetmektedir. Ayrıca A’nın bu

konudaki hukuka aykırılığı yasanın uygulanmasını engelleyecek nitelikte değildir. A,

burada adil bir yasaya itaatsizlik etmiştir. Üstelik burada A’nın davranışının somut

olay adaleti diyebileceğimiz hakkaniyete uygunluk saikiyle gerçekleştirildiği de

söylenemez. Zira A, doğrudan yasa koyucunun amacına aykırı hareket etmiştir. Yasa

koyucunun amacı standartlaşmayı ve maliyetleri düşürmek, böylece ortak iyiye

hizmet etmektir. Sonuç olarak A’nın örneğinde hukukun, Finnis’in iddiasının tersine,

kişiyi ortak iyiyi gerçekleştirmeye yöneltemediği görülmektedir191.

Sonuç olarak Finnis, hukukun koordinasyon sorununu çözmede başarılı bir

yol olduğunu söylerken inandırıcı gerekçeler iler sürer, fakat bunun niye hukuka itaat

191 Ibid., p. 245.
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yükümlülüğü doğurduğunu açıklamada yetersiz kalır192. Kişilerin hukuka itaat edip

etmeme konusunda karar verirken ortak iyiyi gözeten diğer toplum üyelerinin aynı

konuda nasıl karar vereceklerini dikkate aldıkları bir gerçektir. Fakat yukarıdaki mali

müşavir örneğinde olduğu gibi, bazı durumlarda ortak iyiyi gözeten kişiler de hukuka

aykırılıkta herhangi bir beis görmez. Hukuka itaat yükümlülüğünün olup olmadığı,

“Nasıl karar vermeliyim?” sorusunun cevaplanmasında hukukun ne kadar etkili

olduğuna bağlıdır. Fakat hukuk her zaman bu tür bir yardım sağlayamayabilir. Zira

kişisel sorumluluk her zaman hukuktan önce gelir. Uygulama aşamasında her zaman

keyfiliğe dönüşebileceği için hukukun, eylemlerimizin nihai belirleyicisi olduğu

söylenemez193.

Soyut bir kavram olarak hukukun, karmaşık bir toplumsal uygulamalar

toplamı olduğu ve ahlâki bir takım amaçları gerçekleştirmeye yöneldiği kabul edilse

bile tarihi boyunca her zaman ahlâki bir değer taşıdığı ileri sürülemez. Aksi takdirde

hukukun doğası gereği ahlâken değerli sonuçlar doğurduğu kabul edilmelidir ki bu

gerçekçi değildir194.

Hukuka itaat yükümlülüğünün reddine yönelik kuşkucu ve anarşist görüşleri

eleştirmek ve hukuka itaat yükümlülüğünü temellendirmek için geliştirilen

yaklaşımlara daha yakından bakıldığında, otorite kavramının merkezi bir konuma

sahip olduğu görülür. Hukuka itaat yükümlülüğünün olup olmadığı sorunu aslında

hukukun ahlâki otoritesinin olup olmadığı sorunudur. Hukuka itaat yükümlülüğünü

temellendirmek için hukukun otoritesi kavramına başvuran düşünürlerin geliştirdiği

yaklaşımlar bir takım eksikliklerle malûl olsa da hukukun ve dolayısıyla devletin

otoritesinin tekrardan tartışılmasını gerekli kılmıştır. Bu, aynı zamanda birey ile

devlet arasındaki ilişkinin niteliğinin, bireyin devletin ve hukukun talepleri

karşısında nasıl bir ahlâki tavır sergilemesi gerektiğinin tartışılmasını da beraberinde

192 Raz, “The Obligation to Obey: Revision and Tradition”, p. 152.
193 Endicott, op. cit., p. 248.
194 Joseph Raz, “About Morality and the Nature of Law”, American Journal of Juriprudence, Vol.
48, 2003, pp. 1-15, p. 13.
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getirmiştir. Dolayısıyla aşağıda hukuka itaat yükümlülüğü sorunu bu tartışma

çerçevesinde çözülmeye çalışılacaktır.

3. Hukuka İtaat Yükümlülüğünün Reddi ve Kişi ile Devlet

Arasındaki Ahlâki İlişki

Tezin buraya kadarki bölümlerinde anlatılanlardan çıkan sonuç, hukuka itaat

yükümlülüğünü kabul eden ve temellendirmeye çalışan görüşlerin hukuka itaat

yükümlülüğünün varlığını kanıtlamada yetersiz kaldığı gerçeğidir. Hukuka itaat

yükümlülüğünün varlığını kanıtlamak için ileri sürülen görüşlerin yetersizliği, şu

soruyu gündeme getirir: Hukuka itaat yükümlülüğünü bütünüyle reddetmek gerekir

mi? Bu aynı zamanda bir başka soruyla da ilişkilidir: Hukuka itaat yükümlülüğü

reddedildiğinde kişilerin hukuka ve devlete karşı tutumları nasıl olabilir? Diğer bir

deyişle kişiler ile devlet arasında herhangi bir ahlâki ilişki var mıdır; varsa bu ilişki

hukuka itaat yükümlülüğü göz ardı edilerek açıklanabilir mi?

Hukuka itaat yükümlülüğünün reddedilmesine yönelik en yaygın itiraz, bu

yükümlülük kabul edilmediğinde kişilerin her istediklerinde hukuka itaatsizlik

yoluna başvurabilecekleri şeklindedir. Öncelikle belirtilmelidir ki hukuka itaat

yükümlülüğünün yokluğu, itaatsizliğin her zaman için meşru ve kabul edilebilir

olduğu sonucuna yol açmaz. Hukuka itaat yükümlülüğünün reddi, kişilerin mutlaka

itaatsizlik yapması gerektiğini savunmak anlamına gelmez. Keza kişin in hukuka

itaatinin veya itaatsizliğinin ahlâki açıdan önem taşımadığı da söylenemez. Hukuka

itaat yükümlülüğünü reddetmek, asgari düzeyde adil bir devletin vatandaşlarından

belirli tarzda davranmasını isteme hakkı; vatandaşların da salt devlet istediği iç in

öyle davranma yükümlülüğü olduğu şeklindeki bir genel argümanın kabul

edilemeyeceğini söylemek demektir. Burada reddedilen, bir davranışın salt hukuk

öyle emrettiği için yapılması gerektiği düşüncesidir. Dolayısıyla hukuka itaat

yükümlülüğünün reddi, pek çok durumda hatta belki de her zaman, kişilerin hukuka

itaat yükümlülüğünün bulunduğu, fakat bu yükümlülüğün kaynağının hukuk kuralı

değil de bağımsız bir takım sebepler olabileceği görüşü ile çelişkili değildir. Ayrıca
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her ne kadar bütün vatandaşlar hukuka itaatle yükümlü olmasa da bazılarının söz

verme, rıza vb. edimler sonucunda itaat yükümlülüğü altına girdiği aşikârdır195.

İtaatsizlik çoğu zaman başkalarını olumsuz etkiler. İtaatsizliğimizden

olumsuz etkilenecek kişilere karşı vatandaş oldukları için değil, salt kişi oldukları

için bir takım ahlâki ödevlerimiz vardır. Her ne kadar bu ödevlerimizi ödev veya

yükümlülük terimleriyle ifade etmesek bile itaatsizliğimiz başkalarını olumsuz

etkileyeceği için, hukuka itaat yükümlülüğümüz olduğu kabul edilebilir. Bir hukuk

düzeninin varlığı, kişilerin, başkalarının nasıl davranacağına ilişkin bir takım

beklentiler içerisine girmelerine yol açar. İtaatsizliğin bu beklentileri boşa çıkardığı

durumlarda hukuka itaat için bir takım sebeplerin olduğu söylenebilir196.

Hukukun gereklerini yerine getirmek için çoğu zaman başka sebeplerimiz,

hatta ödevlerimiz de vardır. Hukuk kurallarının çoğu, ahlâken de yasaklanan veya

serbest bırakılan davranışları düzenler. Örneğin hırsızlık, adam öldürme, adam

yaralama gibi davranışlar hukuk tarafından düzenlenmese bile ahlâken yanlış kabul

edilirler. Dolayısıyla bu tür davranışlardan kaçınma, hukuk tarafından düzenlenip

düzenlenmemesinden bağımsız olarak ahlâki bir yükümlülüktür. Kişiler, bu

davranışlardan hukuk tarafından yasaklandığı için değil, ahlâken kötü sayıldıkları

için kaçınmak zorundadır. Bunun yanısıra hukukun düzenlediği davranışlar bazen de

insanlararası ilişkilerin ve toplum düzeninin sorunsuz bir şekilde devamı için

gereklidir. Örneğin trafik kuralları böyledir. Sağdan veya soldan gitme kendi başına

herhangi bir ahlâki değere sahip değilken, sağdan gitmenin hukuk tarafından

kurallaştırıldığı ülkelerde hukukun gereğini yerine getirmek için kişilerin haklı

gerekçeleri vardır. Bu gerekçeler sebebiyle hukuka itaat ödevinden bahsedilebilir197.

Dolayısıyla hukuka itaat yükümlülüğünün olmadığını kabul etmek, bizi

itaatsizliğin her zaman haklı olduğu sonucuna götürmez. Hukuka itaat için çoğu

195 Raz, “Authority and Consent”, p. 104; Simmons, Moral Principles and Political Obligations, p.
193.
196 Simmons, Moral Principles and Political Obligations, pp. 193-194.
197 Simmons, Moral Principles and Political Obligations, p. 194.
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zaman haklı sebeplerimiz veya gerekçelerimiz vardır. Fakat hukuka itaat için gerekli

sebepler, başka hukuk sistemlerine itaati gerektiren sebeplerle aynıdır. Diğer bir

deyişle kendi hukuk sistemimize niçin itaat ediyorsak başka ülkelerin hukuk

sistemine de aynı şekilde itaat etmek zorundayız. Yani bir hukuk sistemine salt bizim

hukuk sistemimiz olduğu için özel bir itaat yükümlülüğümüzün olduğunu

varsayamayız198.

İyi ve adil bir hukuk sisteminde bile hukuka, salt hukuk olduğu için itaat

yükümlülüğünün olmadığı kabul edildiğinde, bilinçli bir vatandaşın hukuka karşı

nasıl bir tavır takınması gerektiği sorusunun da cevaplandırılması gerekir. İlk akla

gelen cevap, bilinçli bir vatandaşın hukuka karşı herhangi bir genel tavır içerisinde

bulunmasının gerekmediğidir. Genel bir hukuka itaat yükümlülüğü bulunmadığından

kişiler, her bir somut olayı kendi içerisinde bağımsız bir ahlâki değerlendirmeye tabi

tuttuktan sonra hukuka itaat yükümlülüğü olup olmadığına karar vermeyi tercih

edebilir. Yukarıda da belirtildiği gibi bazı durumlarda bir davranışın hukuk

tarafından düzenlenmesi ahlâki bir önem taşırken bazılarında taşımaz.  Yani genel bir

itaat yükümlülüğünden bahsedilemeyeceği gibi, itaatsizlik yükümlülüğünden de

bahsedemeyiz. Buradan hareketle kişilerin hukuka karşı genel bir tavır sergilemek

zorunda olmadıkları sonucuna ulaşabiliriz. Kuşkusuz hukuka karşı genel bir tavır

sergilemekten kaçınmak, ahlâki açıdan yargılanacak bir davranış değildir. Bununla

birlikte kişilerin itaat yükümlülüğünün olmaması bir başka ihtimali daha gündeme

getirir. O da hukuka saygıdır. Hukuka saygı, hukukla ilgili belirli bir ahlâki tavra

sahip olmak demektir ve bu tavrı sergilemeyi tercih edenler için genel bir itaat sebebi

doğurur199.

Kişiler ile hukuk arasındaki ahlâki ilişkinin daha iyi anlaşılabilmesi için

hukuka saygının üzerinde biraz daha ayrıntılı durmak gerekir. Hukuka saygı

karmaşık bir tavır, bir tutumdur. İki unsuru vardır. Gerçek hayatta çoğu zaman

birbirinden ayrılamayacak şekilde birarada bulunan bu iki unsurun ilki zihinsel,

198 Simmons, Moral Principles and Political Obligations, p. 194. Ayrıca bkz. Green, The Authority
of The State, pp. 248-250.
199 Raz, The Authority of Law, p. 250.
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diğeri pratiktir. Zihinsel unsur, hukukun ahlâki değerine ilişkin zihinsel kabullerden

ve bu kabullere uygun davranışsal eğilimler ve karakter özelliklerinden oluşur. Bu

zihinsel kabuller ve onlara uygun davranışsal eğilimler ve karakter özellikleri, her

somut olayda ve her bir birey için farklıdır. Örneğin hukukun demokratik ve adil

olduğuna dair inanç, oturmuş bir hukuk sistemine sahip bir ülkede yaşamaktan

duyulan gurur ve tatmin duygusu, hukuku oluşturan ve uygulayan kişilere ve temsil

eden kurumlara yönelik saygı vb. tavır ve tutumlar, hukuka saygının zihinsel

unsurlarındandır. Buna karşılık pratik unsur, bir karakter özelliği olarak hukuka

itaatten ve buna uygun etkin zihinsel ve davranışsal özelliklerden oluşur. Bu özelliğe

göre hukukun emrettiğini, salt hukuk emrettiği için yapmak gerekir. Zira hukuka

itaat, ahlâki bir ilkedir.

Pratik unsurun içeriğini oluşturan bu özellikler de olaydan olaya ve kişiden

kişiye çeşitlilik gösterir. Örneğin hukuku ihlâl edenlere yönelik düşmanlık ve bu tür

kişilerin yargılanmasından duyulan tatmin, hukuka uygun davranışları ve hukuka

uyan kişileri onaylamak ve desteklemek, hukuka aykırı davrandığında kişinin utanç

ve suçluluk duyması gibi tavırlar da hukuka saygının pratik unsurunu gösterir200.

Hukuka saygının zihinsel yönü ile pratik yönü çoğu zaman birlikte varolsa da

bazen hem düşüncede, hem de gerçek hayatta birbirinden ayrılabilir. Kişi, zihinsel

düzeyde hukuka saygı duymasa da pratikte duyabilir. Örneğin ülkesinin hukuk

sistemini beğenmez ve hatta değiştirilmesi için çalışmalarda bulunur fakat yine de

mevcut hâliyle kanunlara itaat eder. Buna karşılık bazen de zihinsel düzeyde hukuka

saygı duyar fakat pratikte hukuka itaat etmesi gerektiğine inanmaz. Bu ihtimalin en

güzel örneği bir ülkede yaşayanların, komşu ülkenin hukuk sistemini beğenip takdir

etmeleri, fakat pratikte bu ülke yasalarına itaat etmemeleri veya bir yabancının kendi

ülkelerinin yasalarına itaatle yükümlü olmadığını düşünmeleri durumudur201.

200 Raz, The Authority of Law, pp. 251-252.
201 Raz, The Authority of Law, p. 252.
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Şayet genel bir hukuka itaat yükümlülüğünün olmadığı düşünülüyorsa pratik

görünümü itibariyle hukuka saygıdan da bahsetmenin anlamı yoktur. Kuşkusuz

kişiler hukuka saygı duymaya devam edebilir, fakat bu konuda bir yükümlülükleri

olduğu söylenemez. Buna karşılık eğer genel bir hukuka itaat yükümlülüğü olduğu

kabul edilirse pratik görünümü itibariyle hukuka saygı, söz konusu yükümlülüğü

yerine getirmeyi kolaylaştırdığından ahlâki bir temele sahiptir. Buna bağlı olarak,

hukuka itaat yükümlülüğünün kabul edilmemesi durumundaysa hukuka saygının

ahlâki bir temelinin olmadığı rahatlıkla ileri sürülebilir. Bu durumda kişi, her zaman

somut olay hakkında bir yargıda bulunup itaat yükümlülüğünün olup olmadığına

karar vermek zorundadır202.

Bu açıdan bakıldığında aslında hukuka itaat yükümlülüğünün kabul edilip

edilmemesinin, zihinsel yönü itibariyle hukuka saygının ahlâki temele sahip

olmasında herhangi bir rolünün bulunmadığı görülebilir. Hukuk sisteminin iyi

olması, kişinin zihinsel düzeyde hukuka saygı duymasını haklılaştırabilir, fakat

benzeri bir haklılaştırma hukuka saygının pratik görünümü için geçerli değildir. Bazı

kişilerin hissettikleri hukuka saygının bizatihi kendisi hukuka itaat için bir sebep

teşkil eder. Hukuka saygının hiçbir dış kaynağı yoktur. Zira iyi bir hukuk sisteminde

bile hukuka saygıyı gerektiren bir yükümlülük söz konusu değildir. Hukuka saygı bu

tür hukuk sistemlerinde sadece ahlâken izin verilen bir tavırdır. Buna karşın

gerçekten hukuka saygı duyanların, hukuka itaat için bir sebepleri vardır, yani

hukuka itaat yükümlülüğü altındadırlar. Yükümlülüklerinin kaynağı hukuka karşı

duydukları saygının kendisidir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta, bu kişilerin

sadece kendilerini hukuka itaat yükümlülüğü altında hissetmedikleri, gerçekten

hukuka itaat yükümlülüklerinin olduğudur203.

Hukuka saygının temelinde aslında koşullu bir ahlâki ilke yer alır. Eğer

hukuka itaati gerektiren prima facie bir yükümlülüğüm olduğuna inanıyorsam

gerçekten de bu tür bir yükümlülüğüm var demektir. Buna karşılık gerçekten böyle

202 Raz, The Authority of Law, p. 252.
203 Raz, The Authority of Law, pp. 252-253.
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bir inancım yoksa hukuka itaat yükümlülüğüm olduğuna dair başka hiçbir sebep de

gösterilemez, yani hukuka itaat yükümlülüğüm yoktur. Buradaki ilke “Eğer nesnel

anlamda hukuka itaat yükümlülüğüm olduğunu düşünüyorsam öznel anlamda da

böyle bir yükümlülüğüm vardır.” şeklinde ifade edilemez. Doğrusu şöyle ifade

edilebilir: “Eğer nesnel anlamda hukuka itaat yükümlülüğüm olduğunu

düşünüyorsam gerçekten nesnel anlamda da böyle yükümlülüğüm vardır. Yani

düşüncemin kendisi böyle bir yükümlülüğü doğurmaktadır”204:

“Hukuka saygının hiçbir dış kaynaktan doğmadığı gerçeği, iyi bir hukuk sisteminde
dahi hukuka saygıyı gerektiren bir yükümlülüğün olmadığı kabulüne uygundur. Bu
tür toplumlarda hukuka saygı mümkün bir davranıştır. Bununla birlikte hukuka
saygı duyanlar, hukuka itaat için bir gerekçeye sahiptir ve gerçekten de hukuka itaat
yükümlülüğü altındadırlar. Saygı duyma davranışları ahlâki sebeplerini,
yükümlülüklerinin kaynağını oluşturur. Buradaki iddia, sadece bu tür bir
yükümlülüğü tanıdıklarını, bu tür bir yükümlülükle bağlı oldukları düşüncesini ileri
sürmemekte, aynı zamanda gerçekten yükümlü oldukları, itaatin kendileri için
bağlayıcılık taşıdığı görüşünü de içermektedir.”205

Hukuka saygı, itaat için ahlâki sebeplerin bulunduğu kabulünü de içerir.

Fakat yukarıda da belirtildiği gibi hukuka itaati gerekli kılan hiçbir genel ahlâki

sebep yoktur. Bu durumda hukuka saygının ahlâken temellendirilemeyeceği ile ri

sürülebilir. Fakat böyle bir sonuca ancak hukuka saygının, bağımsız ahlâki temele

sahip genel bir hukuka itaat yükümlülüğünden türetildiği ve itaat yükümlülüğünün

yerine getirilmesini kolaylaştırdığı sürece ahlâken geçerli sayılacağı varsayımından

hareket edildiğinde varılır. Hâlbuki temellendirme süreci tersine yapılırsa, yani

hukuka itaat yükümlülüğünün, hukuka saygıdan türediği kabul edilirse hukuka

saygının ahlâken temellendirilebileceği görülür. Hukuka saygı, hukuka itaat

yükümlülüğünden bağımsız olarak ahlâki geçerliliğe sahiptir. Hukuka itaat ancak

ahlâken geçerli kabul edilen bu hukuka saygı düşüncesinden türetilir206.

Hukuka saygının, kişinin hukuk karşısındaki tavrı açısından taşıdığı önem şu

şekilde de ifade edilebilir: Hukuka saygı duymak suretiyle kişi, toplumuyla

204 John Marshall, “Inventing the Obigation To Obey The Law”, Virginia Law Review, Vol. 67,
1981, pp. 159-176, p. 163.
205 Raz, The Authority of Law, p. 253.
206 Raz, The Authority of Law, p. 253.
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özdeşleştiğini, toplumuna bağlılık hissettiğini ifade eder. Kişi toplumuna yönelik

tavrını hukuka yönelik tavırlarıyla göstermeyi uygun bulabilir. Örneğin toplumuna

bağlılığını, hukukun otoritesini tanımak suretiyle göstermeyi doğru kabul eder. Bu

durumda iddiasına uygun şekilde hukuka itaat edecektir. Hukuka saygı mutlak

değildir; farklı derecelerde olabilir. Dolayısıyla toplumuna yönelik tavrını da bu

sınırlı saygıyla göstermenin doğru olduğunu düşünebilir. Her hâlükârda hukuka saygı

duyan kişi için bir itaat yükümlülüğü vardır. Kişinin hukuka saygısı, itaat

yükümlülüğünün de kaynağını teşkil eder207.

Hukuka tam bir güven besleyen kişi, hukukun otoritesini de tanıyacaktır.

Kişinin toplumuna bağlılığını en iyi ifade edeceği yol, hukukuna güven beslediğini

göstermektir. Dolayısıyla hukuka saygı, topluma bağlılığın göstergesidir ve itaat

yükümlülüğü doğurur ve hukukun otoritesini tanımayı gerektirir208.

Kişinin toplumuyla özdeşleşmesi de diye bileceğimiz bu ilke şöyle ifade

edilebilir:

“Eğer kişi hukuk sistemine saygı duyuyorsa ve bu hukuk sistemi de saygıyı hak
ediyorsa üstelik bu saygının bizatihi kendisi de saygıyı hakeden bir toplumun
tezahürüyse topluma saygı duyduğu için o kişinin hukuka itaat yükümlülüğü vardır,
yeter ki bu saygının, kişinin toplumla özdeşleşmesinin uygun ve arzu edilen bir
ifadesi olduğu uzlaşımsal bir yolla kabul edilsin.”209

Kişinin toplumuna bağlılığı ahlâken uygun olsa, hatta yükümlülük kabul

edilse bile bu bağlılığın mutlaka hukuka saygı duymak suretiyle ifade edilmesi

gerekmez. Hukuka saygı, toplumsal bağlılığı bazen toplumun kurumsallaşmış

yönleriyle ilgili bir tavır sergilemekle de ifade edebilir. Bu kurumsallaşmış yönler,

hukuka saygının işaret ettiği ahlâki güveni uyandırmaya uygun olmayabilir. Bazı

ülkelerde kişinin toplumuna bağlılığı hukuka karşı çıkmayı gerektirirken diğer

bazılarında hukuka saygıyı gerektirebilir. Kişinin bu tür durumlarda nasıl bir tavır

207 Raz, The Authority of Law, p. 260.
208 Raz, The Authority of Law, p. 261.
209 Green, “Law, Legitimacy, and Consent”, pp. 814-815.
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sergilemesi gerektiği hukuka yönelik tavır sergilemekle ilgili bir sorun değil, iyi

toplumun ve iyi hukukun doğasının nasıl olması gerektiğiyle ilgili bir sorundur210.

İtaat yükümlülüğünün reddedilmesi durumunda kişilerin hukuk karşısında ne

tür bir tavır sergilemesi gerektiği sorusuna verilebilecek cevap, hukuka saygı

kavramıyla sınırlı değildir. Örneğin bazı kişiler mutlak itaatsizliği tercih edebilir.

Nitekim Henry David Thoreau’nun tavrı budur:

“Hakka olduğu kadar hukuka da saygı beslemek arzu edilen bir şey değildir. […]

Hukuk, insanı hiçbir zaman daha adil kılmaz; [hukuka] besledikleri saygı yüzünden

en erdemli kişiler bile adaletsizliğin gündelik aracı hâline gelirler.” 211

Kuşkusuz bu tür bir tercih, ancak tamamıyla adaletsiz bir sistem için

geçerlidir. Normal koşullarda, yani asgari düzeyde adaleti gerçekleştiren bir devlette

çok daha karmaşık tavırlar da sergilenebilir. Bazı alanlarda ve meselelerde itaat

yükümlülüğü kabul edilebilirken, diğer bazılarında dikkatli bir gözlem ve sorgulama

söz konusu olabilir. Kişinin nasıl bir tavır sergileyeceği, ilgili yasaların veya

düzenlemelerin içeriğine bağlıdır. Fakat hangi tavır tercih edilirse edilsin sonuçta bu,

genel bir hukuka itaat yükümlülüğü derecesinde değildir212. Nitekim Hart da bu

noktaya dikkat çekmiştir:

“Hukuka itaat yükümlülüğünü kabul etmek en azından, hukuk tarafından
düzenlenen ve ilgili yasaların ahlâki niteliğini değerlendirme ve itaat edip
etmeyeceğimiz konusundaki kararımızı buna dayandırma özgürlüğüne sahip
olmadığımız bazı davranış alanlarının da var olduğu anlamına gelir. Modern bir
devlette bu alanın güvenlik ve ekonomik refahı içerdiğini, fakat örneğin din ve
estetik beğeniyi dışarıda bıraktığını söylemek hayli makul gözükmektedir.” 213

210 Raz, The Authority of Law, p. 261.
211 Henry David Thoreau, Walden and ‘Civil Disobedience’, New York, New American Library,
1960, p. 223’den aktaran Green, “Law and Obligations”, p. 543.
212 Green, “Law and Obligations”, p. 543.
213 H. L. A. Hart, “Legal and Moral Obligation”, A. I. Melden (Ed.), Essays in Moral Philosophy,
Seattle, University of Washington Press, 1958, pp. 82-107’den aktaran Green, “Law and Obligations”,
pp. 543-544, dipnot 92.
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Bütün bunların dışında iyi vatandaşlığın koşullarının hukuka itaat

yükümlülüğüyle sınırlı olmadığı da eklenmelidir. Hatta denilebilir ki iyi vatandaşlık,

en genel anlamıyla yükümlülüklerin yanısıra, örneğin medeni erdemleri geliştirmek,

hoşgörü sahibi olmak ve bazı iyiliklerde bulunmak gibi bazı ahlâki davranışları da

kapsar214. Hatta hukuka itaatin, siyasal yükümlülükler arasında yer almadığı bile ileri

sürülmüştür. Bu anlamda siyasal yükümlülük, kamuyu ilgilendiren meselelerle

yakından uğraşmayı, siyasal yaşama aktif katılımı, siyasal iktidarın eylemlerine karşı

sürekli eleştirel tavır almayı, toplumsal adaletsizliklerle savaşmayı, güçsüzlere

yardım etmeyi, yani kısaca daha iyi bir toplum için mücadele etmeyi gerektirir ve

hukuka itaatin bu tür davranışlar arasında yer alması gerekmez215.

Ayrıca yabancılarla iyi geçinme, alış verişlerimizde, sözleşmelerimizde

dürüst davranma vb. yükümlülükler hukuka itaati gerektirmese de vatandaş olmanın

koşullarındandır. Hukuk bu tür yükümlülükleri yoktan varedemez, sadece hayata

geçirilebilmeleri için fırsat yaratır216.

Bunların yanısıra hukukun üstünlüğünü korumaya da değinilmelidir. Hukuka

itaat yükümlülüğü, hukukun üstünlüğünü savunmak, hukuku bilmek, hukuku

geliştirmek gibi hukukun üstünlüğü ilkesinin gerektirdiği başka yükümlülükleri

görmezden gelmemize yol açmamalıdır217.

214 Green, “Law and Obligations”, p. 544.
215 Hukuka itaat yükümlülüğünün siyasal yükümlülük kavramıyla doğrudan bir ilişki sinin olmadığını
savunan bu görüşe göre hukuka itaat yükümlülüğünü kabul edenler de etmeyenler de bu olguyu
dikkate almamakta, hukuki yükümlülükler ile siyasal yükümlülükleri birbirine karıştırmaktadır.
Bunun sonucundaysa vatandaşlık çok dar tanımlanmakta, pek çok vatandaşlık ödevi görmezden
gelinmektedir. Ayrıca üzerinde ısrarla durulması hukuka itaat yükümlülüğünün, neredeyse en yüksek
vatandaşlık yükümlülüğü şeklinde kabul edilmesine yol açmakta, siyasal yaşamın farklı özelliklerinin
kendine özgü yapısı olduğu unutulmaktadır, bkz. Parekh, “A Misconceived Discourse on Political
Obligation”, passim. Hukuka itaat yükümlülüğü ile siyasal yükümlülük arasında fark gören bu görüş
tartışmalı olsa da sonuçta kişilerin hukuka sergileyecekleri ahlâki tavırların çeşi tliliğini göstermesi
açısından önemlidir, Green, “Law and Obligations”, p. 544.
216 Green, “Law and Obligations”, pp. 544-545.
217 Green, “Law and Obligations”, pp. 545-547.
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Başta felsefi anarşistler olmak üzere hukuka itaat yükümlülüğü hakkında

kuşkucu görüşlere sahip düşünürlerin ileri sürdükleri tezler hayli güçlü ve tutarlıdır.

Bu tezler karşısında hukuka itaatin genel bir yükümlülük olarak bir toplumdaki

herkesi bağladığı, her kuralı kapsadığı artık kolaylıkla iddia edilemez. Bu durumda

bireyler ile hukuk ve devlet arasındaki ilişkinin ahlâki niteliği veya bireylerin

hukukun ve devletin talepleri karşısında nasıl bir tavır sergilemeleri gerektiği

sorularının da hukuka itaat yükümlülüğüne başvurmaksızın cevaplandırılabileceği

kabul edilebilir. Öncelikle bireylerin bir hukuk kuralına, salt hukuk kuralı olduğu için

değil de daha genel herhagi bir ahlâki ilkenin gereğini yerine getirmek amacıyla itaat

edebileceği ileri sürülebilir. Öldürme, yaralama, hırsızlık, gasp, sahtekârlık, tecavüz

gibi davranışlar hukuk kurallarıyla düzenlendiği için değil, ahlâki buyruklar olduğu

için itaat yükümlülüğü doğurur. Bunun dışında bazı kişiler, hukuka itaat edeceğine

açıkça söz vermiş, rıza göstermiş olabilir. Örneğin sonradan vatandaşlığa geçenlerin,

vatandaşlığına geçtikleri devletin hukukuna uyacağına dair söz vermelerinin ve

askerlik veya herhangi bir devlet görevinde bulunanların göreve gelirken yemin

etmelerinin kendileri adına itaat yükümlülük doğurduğu kabul edilebilir.

Bireylerin, hukuk veya devletin talepleri karşısında sergilemesi gereken

ahlâki tavır, mutlaka itaat yükümlülüğü şeklinde de izah edilmeyebilir. Hukuka

saygı, toplumla özdeşleşme vb. kavramların da bireyler ile hukuk ve devlet

arasındaki ilişkinin ahlâki meşruiyetini sağladığı, sadece hukuka saygı duyanların

veya toplumuyla özdeşleşenlerin kendilerini hukuka itaatle yükümlü hissedebileceği,

fakat bu yükümlülüğün zorunlu değil, isteği bağlı olması gerektiği ileri sürülebilir.

Böylece genel bir vatandaşlık ahlâkı geliştirilebilir.

Genel bir ahlâki yükümlülük olarak hukuka itaati reddetmek ve hukuka

itaatin yerine, hukuka saygı veya toplumla özdeşleşme gibi kavramları tercih etmek

şeklinde ifade edilebilecek bu görüş, her ne kadar ilk bakışta makul gözükse de iki

ciddi sorunla karşı karşıyadır.

Öncelikle hukuka itaat yükümlülüğüne yöneltilen eleştirinin aynısı,

tereddütsüz diğer ahlâki yükümlülükler için de geçerlidir. Hukuka itaatin genel bir
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ahlâki yükümlülük sayılmaması durumunda herhangi bir ahlâki kurala itaat için de

geçerli herhangi bir sebebin bulunmadığı söylenebilir. Buradan hareketle hiçbir genel

ahlâki yükümlülüğün olmadığı sonucuna rahatlıkla varılabilir. Diğer bir deyişle

hukuka itaat yükümlülüğüne yönelik kuşkucu görüşlerin mantıki sonucu, ahlâki

yükümlülük kavramının bütünüyle reddedilmesidir. Hâlbuki kuşkucu düşünürler,

genel ahlâki yükümlülük kavramını bütünüyle reddetmemekte, hatta kişinin ahlâklı

davranma yükümlülüğü olduğunu, herhangi bir izaha ihtiyaç hissetmeden bir postulat

şeklinde kabul etmektedirler. Genel anlamda bir ahlâki yükümlülüğün varl ığını kabul

ettikten sonra sözünde durma, yalan söylememe gibi özel ahlâki yükümlülüklerin,

genel anlamda varlığı kabul edilen ahlâki yükümlülük kavramının içerisinde yer

aldığını düşünmektedirler. Hukuka itaat yükümlülüğü söz konusu olduğundaysa

hukukun geneline yönelik bir itaat yükümlülüğünden değil de tek tek yasalar için ve

ancak özel durumlarda geçerli bir itaat yükümlülüğünden bahsetmeyi tercih

etmektedirler. Ancak hukuka itaat yükümlülüğüne yönelik bu izah şekli, diğer ahlâki

yükümlülüklere uygulandığında da aynı sonuca varılır. Örneğin kişiler anlamsız,

hatta tamamen ahlâka aykırı sözler verebilir. Fakat bu, sözünde durmanın genel bir

ahlâki yükümlülük olduğu gerçeğini değiştirmez218.

Hukuka saygı ve toplumla özdeşleşme gibi kavramları hukuka itaat

yükümlülüğünün yerine ikame etmek suretiyle belirli bir vatandaşlık ahlâkı

geliştirme çabalarıysa çok daha güçlü bir itirazla karşılaşabilir:

“Siyasal yönetimin, vatandaşların oluşturduğu ahlâki topluluğun sözcülüğünü veya
temsilciliğini üstlenmediği, gerçek bir ahlâki uzlaşmadan yoksun toplumun üzerinde
sadece bürokratik hakimiyet kuran bir dizi düzenlemeden ibaret olduğu herhangi bir
toplumda, siyasal yükümlülüğün niteliği sistematik şekilde muğlaklaşır.
Yurtseverlik, öncelikle siyasal ve ahlâki topluluğa, ardından bu topluluğun siyasal
yönetimine bağlılık temeli üzerine kurulu bir erdemdir veya erdemdi. Fakat
[yurtseverlik erdemi] karakteristik şekilde bu tür bir siyasal yönetime karşı
sorumluluk hissetmek ve siyasal yönetimde sorumluluk almak suretiyle
gerçekleştirilir. Buna karşılık siyasal yönetim ile ahlâki topluluk arasındaki ilişki bir
yandan siyasal yönetimin değişen doğası, diğer yandan da toplumun ahlâki
uzlaşmadan yoksunluğu sebebiyle sorgulanmaya başlandığında, anlaşılabilir, yalın
ve öğretilebilir bir yurseverlik fikrine sahip olmak artık zordur. Ülkeme, toplumuma

218 Hukuka itaat yükümlülüğünü reddeden görüşlere yönelik bu eleştiri için bkz. George C. Christie,
“On The Moral Obligation To Obey The Law”, Duke Law Journal, Vol. 1990, 1990, pp. 1311-1336,
pp. 1331-1333; Finnis, Natural Law and Natural Rights, p. 345.
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bağlılığım, hâlâ değişmez temel bir erdem olsa da beni yönetmeyi amaçlayan siyasal
yönetime itaatten bağımsızlaşmıştır.”219

Yurtseverlik erdeminin hukuka itaat yükümlülüğüyle ilgisinin kalmaması, bu

sebeple de bireyler ile hukuk arasındaki ilişkide herhangi bir rol oynamaması

yurtseverlikten vazgeçmeyi gerektirmediği gibi, devletin ve hukukun ahlâki

uzlaşmaya dayalı bir temele sahip olmaması da radikal bir anarşist konum

belirlemeyi, hiçbir devlet veya hukuk türünün zorunlu ve meşru kabul

edilemeyeceğini savunmayı gerektirmez. Burada üzerinde durulan nokta, neredeyse

tamamen bürokratik bir düzenlemeler bütününe indirgenmiş modern devletler

açısından hukuka itaat yükümlülüğünün ne yurtseverlik erdemine, ne de herhangi bir

başka ahlâki ilkeye dayanarak temellendirilebileceğidir220.

Sonuç olarak çağdaş toplumlar açısından kişi ile devlet arasındaki ilişki

hukuka itaat yükümlülüğü kavramı ile izah edilemeyeceği gibi hukuka saygı,

toplumla özdeşleşme, yurtseverlik gibi kavramlarla da açıklanamaz. Fakat bu, kişi ile

devlet arasında hiçbir şekilde ahlâki bir ilişkinin kurulamayacağı anlamına gelmez.

Hukukun üstünlüğü, adalet, özgürlük ve eşitlik gibi ahlâki ideallerin korunması ve

hayata geçirilmesi konularında kişilerin bir takım yükümlülükleri olması gerektiği

kabul edilebilir. Hukuka, salt hukuk olduğu için itaat edilmesi gerektiği düşüncesinin

reddedilmesi, mevcut siyasal iktidarların davranışları karşısında sürekli sorgulayıcı

ve eleştirel bir tavır sergilemeleri için kişilere daha güçlü bir ahlâki duruş geliştirme

imkânı sağlar. Böylece ahlâk adına gerçekleştirildiği düşünülen pek çok hukuki

faaliyete, karara ve uygulamaya yine ahlâk adına karşı çıkılabilir221.

219 Alasdair MacIntyre, After Virtue: A Study in Moral Theory, 3rd Ed., Notre Dame, Indiana, Notre
Dame University Press, 2007, p. 254.
220 Ibid.
221 Hukukun üstünlüğünü korumak, hukuku bilmek ve geliştirmek gibi vatandaşların hukuka karşı
itaat dışındaki yükümlülükleri için bkz. Green, “Law and Obligations”, pp. 545-547; MacIntyre, op.
cit., p. 255. Hukuka itaat yükümlülüğünün reddedilmesinin kişilere sağlayacağı avantajlar için bkz.
Simmons, Justification and Legitimacy, p. 115.
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SONUÇ

Siyaset, hukuk ve ahlâk felsefesinin kesişim noktasında yer alan siyasal

yükümlülük sorunu, birey ile devlet arasındaki ilişkinin niteliğinin ve kapsamının

tespiti, ahlâki açıdan nasıl izah edilebileceğiyle ilgilidir. Bu aynı zamanda siyasal

otoritenin meşruiyetinin de sorgulanmasını gerektirir. Zira birey ile devlet arasındaki

ilişkinin en önemli görünümlerinden biri de devletin bireyler üzerinde meşru bir

otoriteye sahip olduğu varsayımıdır. Dolayısıyla siyasal yükümlülük sorunu, devletin

bireyler üzerinde sahip olduğu otoritenin hangi koşullarda meşru kabul edilebileceği

sorununu da kapsar. Yaygın bir kabule göre meşru siyasal otorite, kural koyma ve bu

kurallara uyulmasını isteme, hatta uyulmadığında cezalandırma yetkisini kullanma

hakkı şeklinde tanımlanır. Meşru siyasal otorite bu şekilde tanımlandığında karşısına

zorunlu olarak itaat yükümlülüğü de konur. Siyasal otoritenin meşruiyetinin,

muhatapları açısından bir itaat yükümlülüğü doğurduğu düşünülür. Meşru siyasal

otoriteye sahip olduğu varsayılan çağdaş devletler faaliyetlerini hukuk aracılığıyla

gerçekleştirdiğinden, siyasal yükümlülük sorununun aslında hukuka itaat

yükümlülüğü sorunu şeklinde ifade edilmesi de mümkündür. Bu anlamda hukuka

itaat yükümlülüğü sorunu, bireylerin siyasal otoritenin ve dolayısıyla hukukun

talepleri karşısında bireylerin nasıl bir ahlâki tavır sergilemesi gerektiği sorunudur.

Bireylerin vatandaşı oldukları devletin siyasal kurumları desteklemesi ve

koyduğu kurallara itaat etmesi şeklinde tanımlanabilecek siyasal yükümlülük

kavramı, öncelikle ahlâki bir gerekliliktir. Bireylerin, vatandaşı olduğu devleti ve

siyasal kurumlarını desteklemesini gerektiren bu ahlâki yükümlülüğün kapsamına

pek çok davranış biçimi girer. Kısaca vatandaşlık ödevleri diye ifade edebileceğimiz

bu davranışların başında da hukuka itaat gelir. Buna karşın hukuka itaat ile diğer

siyasal yükümlülükler birbiriyle tam örtüşmez. Dolayısıyla hukuka itaat

yükümlülüğünü sorununun önemli unsurlarından biri de hukuka itaat yükümlülüğü

ile diğer vatandaşlık ödevleri arasındaki benzerliklerin ve farklılıkların tespitidir. Bu

tür bir tespit içinse hukuka itaat yükümlülüğünün kavramsal yapısına biraz daha

yakından bakmak gerekir.
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Hukuka itaat yükümlülüğü, herhangi bir hukuk kuralına salt hukuk kuralı

olduğu için itaat etme yükümlülüğüdür. Bu anlamda hukuka itaat yükümlülüğünün,

ahlâki bir niteliğe sahip olduğu belirtilmelidir. Yoksa bir hukuk kuralına hukuken

itaat edilmesi gerektiği, tartışma götürmez bir gerçektir. Zira hukuk, insanlar arası

ilişikileri düzenleme amacını taşıyan, gerektiğinde devletin zor kullanma yetkisine

başvurmayı da öngören bir takım normlardan ve müeyyidelerden oluşan kurallar

toplamıdır. Dolayısıyla hukuka itaatin, salt hukuki bir yükümlülük olduğunu

söylemek totolojiden ibarettir.

Hukuka itaat yükümlülüğünün ahlâkiliği, kişilerin alışkanlık, toplum

tarafından onaylanma ihtiyacı, cezalandırılma korkusu veya kişisel menfaat

beklentisi gibi psikolojik, sosyolojik ve duygusal sebeplerin dışında bir rasyonel bir

takım gerekçelere dayanarak hukuka uygun davrandıkları anlamına gelir. Bu açıdan

bakıldığında kişilerin niçin hukuka itaat ettikleri değil, itaat etmeleri gerekip

gerekmediği sorusu önem kazanır. Hukuka itaat yükümlülüğü sorununa ilişkin felsefi

bir sorgulamaya duyulan ihtiyaç da işte buradan kaynaklanır. Dolayısıyla bireylerin

hukuka niçin itaat etmeleri gerektiği sorusu, ne psikoloji, sosyoloji veya sosyal

psikoloji gibi ampirik yöntemlerle çalışan disiplinlerin verileri ışığında, ne de salt

kavramların incelenmesine ve dilsel özelliklerine odaklanan analitik yaklaşımla ele

alınabilir. Hukuka itaat yükümlülüğünün var olup olmadığı sorusunun sağlıklı bir

şekilde cevaplandırılabilmesi, ancak pratik akıl yürütme ve kanıtlama esasına dayalı,

siyasal ve ahlâki değerlendirmelerden oluşan normatif hukuk felsefesi alanında

girişilecek bir sorgulamayla mümkündür.

Hukuka itaat yükümlülüğünün, herhangi bir hukuk kuralına salt hukuk kuralı

olduğu için itaat etme yükümlülüğü şeklinde tanımlanması, içerikten bağımsız

olduğunu da gösterir. Bu açıdan ele alındığında, yasalar tarafından yetkilendirilmiş

belirli bir organ tarafından yine yasalarda belirtilmiş şekil şartlarına uyulmak

suretiyle çıkarılan, yani hukuki geçerliliğe sahip yürürlükteki her hukuk kuralının,

içerdiği normun ahlâki değeri ne olursa olsun bireyler açısından itaat yükümlülüğü

doğurduğu varsayılır.
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Hukuka itaat yükümlülüğünün kavramsal yapısına biraz daha yakından

bakıldığında ahlâkiliğin ve içerikten bağımsızlığın yanısıra başka bazı özellikler de

görülür. Bu özelliklerin başında genellik gelir. Hukuka itaat yükümlülüğü, bir

toplumda yaşayan herkesi bağlamalı, her yasa veya hukuk kuralı için geçerli

olmalıdır. Diğer bir deyişle mevcut hukuk sisteminin muhatabı konumundaki herkes,

hukuka itaat etmekle yükümlüdür. Bu yükümlülük, bir bütün olarak hukukun

kendisine yönelik olduğu kadar, mevcut hukuk sistemini oluşturan kuralların tek tek

herbirine uymayı da içerir.

Hukuka itaat yükümlülüğünün bir diğer özelliği de belirli bir siyasal topluma,

o toplumun üyelerine özgü oluşudur. Şu an yeryüzünde varolan ve asgari düzeyde

adaleti gerçekleştirdiği kabul edilen hukuk düzenlerinin hepsine karşı itaat

yükümlülüğünün olduğunu varsaymak hem makul değildir, hem de hukuka itaat

yükümlülüğünün kapsamını gereksiz yere genişletmek anlamına gelir. Dolayısıyla

bireylerin hukuka itaat yükümlülüğü olduğu kabul edilecekse bu yükümlülüğün, her

bir birey için, kendi hukuk sistemiyle sınırlı tutulması gerektiği açıktır.

Hukuka itaat yükümlülüğünün son bir özelliyse mutlak olmamasıdır.

Bireylerden, kendisine uygulanan hukuk kurallarına her koşul altında, ayrıca hiçbir

sorgulamaya girişmeksizin itaat etmesi beklenemez. Bu tür bir mutlak yükümlülük

anlayışı en azından günümüz hukuk anlayışı açısından savunulamaz. Üstelik sadece

hukuka itaat yükümlülüğü değil, ahlâki ödevlerin neredeyse hiçbirisi için mutlaklık

iddiası ileri sürülemez. Zira gündelik yaşamda çoğu zaman ahlâki ödevlerimiz

birbiriyle çatışır. Böyle bir çatışma durumuyla karşı karşıya kaldığımızda ahlâki bir

akıl yürütmeden sonra çatışan ödevlerden birinin, diğerine ağır bastığına karar verir,

ona göre hareket ederiz. Diğer bir deyişle ahlâki tercihlerimizde hemem hemen her

zaman istisnalar kabul etmek zorunda kalır, ödevlerimizi hiyerarşik bir sıralamaya

tabi tutarız. Böylece aralarında öncelik-sonralık ilişkisi bulunan ödevlerimizin

hangisinin mevcut koşullara uygulanması gerektiğini tespit ederiz. Örneğin kendisi

hafta sonu tatilini geçirmek üzere şehir dışına çıkan yakın bir arkadaşımıza köpeğini

besleme ve her gün gezdirme sözü verdiğimizi varsayalım. Verilen sözün tutulması,

en temel ahlâki ödevlerden biridir. Dolayısıyla normal koşullarda arkadaşımıza
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verdiğimiz sözü tutmamız gerekir. Bu tür bir durumda ahlâki bir yükümlülüğümüzün

olduğu gayet açıktır. Kendisi yurt dışındayken arkadaşımızın köpeğini beslemek ve

her gün gezdirmek suretiyle söz konusu yükümlülüğümüzü yerine getirmiş oluruz.

Fakat yine varsayalım ki aynı tarihlerde ablamız iş sebebiyle yurt dışında bulunmak

zorunda. Üstelik yeğenlerimizin bakıcısı da ağır hasta olan annesine yardım etmesi

gerektiğinden izinli. Dolayısıyla ablamızın ricası üzerine yeğenlerimize bakmaya

karar veriyor, kısa bir süre için evimizden ayrılmak zorunda kalıyoruz. Evimizde

kalmadığımız için arkadaşımızın köpeğine de bakamayacağız. Arkadaşımızın

köpeğini ablamızın evine götürebiliriz, fakat yeğenlerimiz çok küçük olduğundan bu,

bir takım sakıncalar doğurabilir. Sonuç itibariyle arkadaşımıza verdiğimiz sözü

tutamayacağımızı biliyoruz. Böyle bir durumda sözünde durma ödevi ile muhtaç

durumdakilere yardım etme ödevinin çatıştığı görülmektedir. Muhtaç durumdakilere

yardım etme ödevinin, üstelik bu kişilerin bebek olduğu da düşünülürse sözünde

durma ödevine ağır bastığı rahatlıkla söylenebilir.

Çağdaş ahlâk felsefesinde prima facie terimiyle karşılanan ve ilk kez ünlü

İngiliz filozof W. D. Ross tarafından ele alınan bu ahlâki ödevlerin içeriği hakkında

günümüzde çok farklı açıklamalar yapılmışsa da hemen hemen herkesin, ahlâki

yükümlülüklerin önemli bir kısmının mutlak olmadığı, daha ağır yükümlülükler

karşısında ihlâl edilebileceği konusunda uzlaştığı görülmektedir.

Diğer ahlâki ödevler için geçerli olan bu nitelik, hukuka itaat yükümlülüğü

için de geçerlidir. Genel hukuka itaat yükümlülüğünün olduğunu kabul etsek bile

daha ağır başka bir ahlâki ödev karşısında, hukuka itaat yükümlülüğünün

geçerliliğini yitireceği söylenebilir. Örneğin yalancı tanıklık hem hukuken, hem de

ahlâken yanlış kabul edilir. Yalancı tanıklığı yasaklayan hukuk kuralına itaat

yükümlülüğünün olduğu da açıktır. Fakat mahkemede doğruyu söylediğinde

kendisine veya bir başkasına zarar verileceğini bilen kişiden yine de yalan yere

tanıklık etmesini beklemek, her şeyden önce ahlâk fikrinin kendisiyle örtüşmez.

Burada yaşam veya beden bütünlüğünü koruma yükümlülüğü karşısında hukuka itaat

yükümlülüğünün geri plana itilmesi gerektiği görülmektedir. İşte bu tür durumlarda

hukuka itaat yükümlülüğü geçerliliğini yitirir ve ihlâl edilebilir hale gelir.
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Hukuka itaat yükümlülüğünü kabul eden ve felsefi bir temele oturtmak

isteyen herhangi bir izah çabasının, yukarıda ele alınan bu özellikleri dikkate alması

gerekir. Ahlâki bağlayıcılık, içerikten bağımsızlık, genellik, özgüllük ve mutlaklık

iddiası taşımama şeklinde tespit edilen bu özellikler, bir yandan hukuka itaat

yükümlülüğünü diğer siyasal yükümlülüklerden ayırır, diğer yandan bireylerin

hukuka niçin itaat etmeleri gerektiği sorusunu cevaplamada başvurulacak

argümanların niteliğini belirlemek suretiyle bu konudaki tartışmaların alanını sınırlar.

Böylece hukuka itaat yükümlülüğü sorunuyla doğrudan ilgili olmayan unsurlar

hakkında tartışmaya da gerek kalmaz.

Nitekim günümüzde hukuka itaat yükümlülüğünü temellendirme

girişimlerinin hemen hemen hepsi yukarıda sayılan bu özellikleri dikkate alarak

görüşlerini ortaya koymuştur. Hukuka itaat yükümlülüğü tartışmaları, hukuka itaat

yükümlülüğünün niteliğinden çok, ahlâki temeli üzerine odaklanmıştır. Diğer bir

deyişle asıl tartışılan, genel, özgül, prima facie bir yükümlülük olduğu kabul edilen

hukuka itaatin, ahlâken nasıl temellendirileceği sorunudur. Günümüzde hukuka itaat

yükümlülüğünü izah etmeye yönelik kuramsal yaklaşımlar da işte bu noktada

birbirinden ayrılır.

Hukuka itaat yükümlülüğünü temellendirmeyi amaçlayan kuramsal

yaklaşımların ortak özelliği, öncelikle hukuka itaat yükümlülüğünün varlığını

tartışmaksızın kabul etmeleridir. Bu yaklaşımların ortak bir başka özelliği de hukuka

itaat yükümlülüğünü daha genel bir başka ahlâk ilkesinden türetmeleridir. Hukuka

itaat yükümlülüğünün türetildiği bu ahlâk ilkesinin ne olduğuysa benimsenen ahlâk

anlayışına göre değişir.

Çağdaş hukuk felsefesinde hukuka itaat yükümlülüğünü temellendirmeyi

amaçlayan iki farklı görüş vardır. Bunlardan ilki, hukuka itaat yükümlülüğünü

tamamen iradeci bir yaklaşımla izah eden iradeci görüşken, diğeri iradeciliğe karşı

geliştirilen ve hukuka itaat yükümlülüğünün temeline iradeyi değil de doğal bir takım

ahlâki ödevleri veya fayda gibi tarafsızlığından kuşku duyulmayan ilkeleri koyan

iradeci olmayan görüştür.
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İradeci görüşler, bireylerin ancak iradi bir takım edimler aracılığıyla

yükülülük altına girebileceğini savunur. Tıpkı diğer ahlâki ve siyasal yükümlülükler

gibi hukuka itaat yükümlülüğünün kaynağında da insan iradesi bulunur. İradeyi

temel alan bu görüşlerin başında rıza kuramı gelir. Klasik toplum sözleşmesi

yaklaşımının günümüzdeki uzantısı sayılan rıza kuramı, hukuka itaat yükümlülüğünü

başta rıza gösterme olmak üzere söz verme, taahhüdde bulunma ve onaylama gibi

bireylerin tamamen bile isteye gerçekleştirdikleri davranışlarla izah eder. Klasik

toplum sözleşmesi yaklaşımının temel varsayımlarından birini ödünç alan rıza

kuramın göre bireyler, vatandaşı oldukları devlete kural koyma ve uygulama hakkını

kendi rızalarıyla devretmişlerdir. Dolayısıyla tıpkı gündelik yaşamda herhangi bir

konuda söz verdiğimiz durumlarda olduğu gibi burada da devletin koyduğu kurallara

uyacağımıza dair söz vermiş sayılırız.

İlk bakışta makûl ve tutarlı izlenimi veren, dolayısıyla kolay kolay

reddedilemeyecek hayli güçlü argümanlara sahip bu görüşün, üzerinde

düşünüldüğünde hukuka itaat yükümlülüğünü izah etmede yetersiz kaldığı açıktır.

Zira gerçek yaşamda bireyler ile devlet arasındaki ilişki istisnai durumlar dışında hiç

de rıza kuramının ileri sürdüğü gibi iradi değildir. Devlet, bireylerin rızasını

aramaksızın kural koyar ve uygular; bireylerden sadece itaat etmelerini bekler.

Devlet açısından bu itaatin rızaya dayanıp dayanmaması önemli değildir. Benzer

şekilde bireyler de çoğu zaman rıza göstermeseler de devletin koyduğu bu kurallara

uymayı tercih ederler. Sonuç olarak hukuka itaat yükümlülüğünü rıza fikriyle

açıklamak, kuramsal düzeyde mümkünse de gerçek yaşamla örtüşmediğinden yeterli

değildir.

Rıza kuramcıları bu zorluğun üstesinden gelebilmek için örtülü rıza

kavramını geliştirmiştir. Örneğin toplum sözleşmesi yaklaşımının ilk

savunucularından John Locke, bu tür bir zorluğun farkına vararak, vatandaşı

oldukları ülke topraklarında ikamet etmeye devam etmeleri ve devletin sağladığı

imkânlardan faydalanmaları sebebiyle kişilerin, açıkça olmasa da devletin koyduğu

kurallara itaat etmeye rıza gösterdikleri sonucuna varılabileceğini ileri sürmüştür.

Locke’tan sonraki rıza kuramcıları tarafından örtülü rıza ismi verilen bu rıza türüne
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oy verme, kamu alanında faaliyette buluna vb. davranışları da katmak suretiyle

hukuka itaat yükümlülüğünün yine rızaya, dolayısıyla iradeye dayandırılabileceğini

savunmuştur. Hangi davranışların örtülü rıza sayılacağı sorunu bir yana, hukuka itaat

yükümlülüğünün bu şekilde izah etmenin artık rıza kuramı içerisinde değerlendirilip

değerlendirilmeyeceği de kesin değildir.

Nitekim rıza kuramının yetersizliği başka iradeci görüşlerin ileri sürülmesine

yol açmıştır. Bu görüşlerden en önemlisi, Hart-Rawls ikilisinin geliştirdiği fair play

veya hakkaniyet yaklaşımıdır. Hart-Rawls ikilisine ait bu görüşe göre hukuka itaat

yükümlülüğü bireylerin iradi edimlerinden doğmaz. Hukuka itaat yükümlülüğünün

varlığı, bireylerin bu tür bir yükümlülük altına girmeye rıza gösterip

göstermemelerinden bağımsızdır. Kurallarla yönetilen işbirliğine dayalı ortaklık

ilişkilerinde taraflardan her biri, diğerlerinden belirli ölçüde fedakârlık yapmasını

isteme hakkına sahip olduğundan, kendisi de aynı şekilde bir takım fedakârlıklara

katlanmakla yükümlüdür. Dikkat edilirse burada kişinin yükümlülüğünün, rızaya

veya söz vermeye dayanmamakla birlikte yine de iradi bir kaynaktan doğduğu

görülmektedir. Zira kişi, taraflarından biri olduğu ilişkinin sağladığı nimetlerden yine

kendi isteğiyle faydalanmaktadır. Yükümlülüğünün kaynağıysa işte ilişkinin

sağladığı bu nimetlerden faydalanmasıdır. Bu açıdan bakıldığında fair play

yaklaşımının, hukuka itaat yükümlülüğünü karşılıklılığa dayandırdığı

anlaşılmaktadır. Karşılıklılık, bu yaklaşıma göre kişiler arasında geçerlidir. Yani kişi

aslında devlete veya hukuka karşı değil, toplumun diğer üyelerine karşı yükümlüdür.

Çağdaş hukuk felsefesinde hukuka itaat yükümlülüğünü karşılıklılıkla izah

eden başka görüşler de vardır. Vatandaşların, devletli bir toplumda yaşamanın

sağladığı imkânlardan faydalanmaları karşılığında devlete karşı yükümlülük altına

girdiklerini ileri süren minnettarlık kuramı, hukuka itaat yükümlülüğünü

karşılıklılıkla izah eden diğer görüşlere örnek gösterilebilir. Kökeni Sokrates’e kadar

uzanan mlinnettarlık kuramının, yukarıda ele alınan fair play kuramından farkı

hukuka itaat yükümlülüğünü, kişilerin diğer kişilere karşı değil de devlete karşı sahip

olduğu bir yükümlülük kabul etmesidir. Minnnettarlık kuramı bireyler ile devlet

arasındaki ilişkiyi, çocuklar ile ebeveynleri arasındaki ilişkiye benzetir. Kendilerini
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büyüten, eğiten, hayata hazırlayan ebeveynlerine karşı çocukların minnet duymaları

gerektiği gibi, vatandaşların da güvenli ve sağlıklı bir toplumda yaşamalarını

sağlayan devlete karşı minnet duymaları gerekir. Minnettarlık duygusu da en iyi

şekilde devletin koyduğu kurallara, yani hukuka itaatle gösterilebilir. Dolayısıyla

hukuka itaat yükümlülüğü ancak minnettarlık duygusuyla izah edilebilir.

Hukuka itaat yükümlülüğünü karşılıklılığa dayandıran bu görüşlerden

minnettarlık kuramı, bireyler ile devlet arasındaki ilişkiyi ebevey-çocuk ilişkisine

benzeterek hayli eskimiş bir yaklaşımı savunmaktadır. Bu yaklaşım devlete

neredeyse patrimonyal bir nitelik atfeder. Devletin bu şekilde nitelendirilmesiyse en

azından çağdaş hukuk devleti ve birey hakları düşüncesi açısından sorunludur.

Hukuka itaat yükümlülüğünü yine karşılıklılık esasına dayandırarak izah eden

fair play kuramı da belirli yönlerden eleştirilebilir. Bireyler arasındaki ilişkiyi hak ve

yükümlülüklerle tanımladığından fair play kuramının, günümüzün devlet ve hukuk

anlayışına nispeten daha uygun olduğu söylenebilir. Her ne kadar özellikle küçük

ölçekli topluluklarda ve dar bir uygulama alanına sahip ortaklık ilişkileri için geçerli

kabul edilebilse de fair play kuramı, merkezi ve bürokratik niteliğe ve toplumun

tamamına yönelik sonuçlar doğuran uygulamalara sahip çağdaş devletlerde kişilerin

niçin hukuka itaat etmeleri gerektiği sorusunu cevaplamada yetersizdir. Zira çağdaş

devletlerin gerçekleştirdiği pek çok faaliyet, bu yönde herhangi bir beklentiye sahip

bulunmayan kişileri de etkiler. Ne kadar önemli ve değerli olursa olsun hiçbir devlet

faaliyetinin, nimetlerinden faydalanmak istemeyen kişiler açısından bir yükümlülük

doğurduğu söylenemez. Diğer bir deyişle devletin sağladığı hizmetlerden

faydalanmak istemeyen bir kişinin, salt bu hizmetler kendisine fayda sağlıyor diye

bir takım fedakârlıklarda bulunma, örneğin söz konusu hizmetlerin üretilebilmesi

için üzerine düşeni yerine getirme yükümlülüğü olduğunu kabul etmek pek makul

değildir.

İradeci görüşlerin hukuka itaat yükümlülüğünü izah etmedeki yetersizliği

bazı düşünürleri, iradecilikten vazgeçmeye ve hukuka itaat yükümlülüğünün ahlâki

temeli üzerinde yeniden düşünmeye yöneltmiştir. Bu düşünürlere göre hukuka itaat
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yükümlülüğü iradeci olmayan bir yaklaşımla izah edilmelidir. Hukuk, özü gereği

sahip olduğu bir takım nitelikler sayesinde, iradeleri ne yönde ortaya çıkarsa çıksın

muhatapları açısından itaat yükümlülüğü doğurur. Diğer bir deyişle devlet ve hukuk

ile aralarındaki ilişik nasıl kurulursa kurulsun bireyler, sonuçta devletin siyasal

otoritesine ve koyduğu kurallara itaat etmekle yükümlüdür. Zira devlet ve hukuk,

bireyer açısından vazgeçilmez nitelikte bir takım değerlerin hayata geçirilebildiği en

uygun toplumsal düzeni sağlar. Bu özelliğinden ötürü, bireylerden hukuka itaat

etmesi beklenir.

Hukuka itaat yükümlülüğünü, devletin ve hukukun sahip olduğu bir takım

özelliklerden türeden iradeci olmayan bu görüşler, söz konusu özelliklerin tespiti

açısından birbirinden ayrılır. İradeci olmayan görüşlerin başında Rawls’un, Kant’tan

etkilenerek geliştirdiği doğal adalet ödevi kuramı gelir. Rawls, önce ahlâki ödevler

ile ahlâki yükümlülükleri birbirinden ayırır. Yükümlülük kavramının, daha çok

bireyler arası ilişkilerde geçerli olduğunu söyler. Ahlâki yükümlülüklerin temeliniyse

iradeye dayandırır. Bireyler, ancak iradi bir takım davranışlar sonucunda yükümlülük

altına girer. Rawls’a göre ahlâki yükümlülüklerin temelinde hakkaniyet ilkesi vardır.

Yukarıda da belirtlidiği üzere kişilerin, menfaat sağladıkları bir ilişkinin devamı için

üzerlerine düşeni yerine getirmekle yükümlü olmaları, ancak hakkaniyet

düşüncesiyle açıklanabilir. Buna karşılık hukuka itaat yükümlülüğü, diğer ahlâki

yükümlülüklerden farklıdır. Hakkaniyet ilkesi hukuka itaat yükümlülüğünü izah

etmede yetersizdir. Bu noktada daha önce yine kendisinin savunduğu fair play

kuramına yöneltilen eleştirileri kabul eden Rawls, hukuka itaat yükümlülüğünün

başka bir ilkeyle izah edilmesi geretiğini ileri sürer. Rawls’a göre bu ilke, doğal

adalet ödevidir. Bireyler asgari düzeyde adaleti gerçekleştiren her kurumu

desteklemek ve geliştirmekle yükümlüdür. Üstlelik bu yükümlülükler bireylerin

iradesinden bağımsızdır. Rawls, adil kurumları destekleme ve geliştirme ödevinden

bahseder. Bu anlamda ödev kavramı, yükümlülükten farklıdır. Ahlâki

yükümlülükler, ancak bireylerin iradelerinin bu yönde ortaya çıkmasıyla bağlayıcılık

kazanırken, ahlâki ödevler hiçbir iradi edimi gerektirmeksizin doğar. Zor

durumdakilere yardım etme, sözünde durma, başkasına zarar vermeme vb.

davranışlar doğal ahlâki ödevler şeklinde isimlendirilir. Rawls’un doğallıktan
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kastettiğiyse bu ödevlerin, bireylerin iradi edimlerinden bağımsız, her türlü koşulda

geçerlilik taşıyan ahlâki gereklilikler sayılmalarıdır.  Adil kurumları destekleme ve

geliştirme de işte bu tür ödevler arasında yer alır. Böylece hukuka itaat yükümlülüğü

veya ödevinin de doğal bir ahlâki ödev olduğu ve herkesi bağladığı sonucuna varılır.

Rawls’un geliştirdiği doğal adalet ödevi kuramı da çeşitli bakımlardan

eleştirilmiştir. Öncelikle adalet ödevinin içeriğinin tespiti zordur. Diğer bir deyişle

adaletten ne anlaşılması gerektiği belli değildir. Çağdaş ahlâk ve siyaset felsefesinde

çok farklı adalet anlayışları vardır. Bu adalet anlayışlarından hangisinin hukuka itaat

yükümlülüğünü tam anlamıyla izah etmeye elverişli olduğu tartışmalıdır. Adalet,

içerikten bağımsız salt biçimsel bir ahlâk ilkesi kabul edilebilir. Fakat bu kez de hayli

soyut bir adalet tanımına ulaşılır. Bu denli soyut bir adalet tanımıysa hukuka itaat

yükümlülüğünün kapsamını aşırı genişletir. Her adil hukuk sistemine itaat

yükümlülüğü olduğu sonucuna varılır. Hukuka itaat yükümlülüğünü her adil hukuk

sistemi için geçerli saymak, yukarıda ele alınan sadece belirli bir devlete ve o

devletin vatandaşlarına özgü olma özelliğiyle çatışır. Dolayısıyla doğal adalet

ödevine dayalı bir yaklaşım da hukuka itaat yükümlülüğünü temellendirmede başarılı

değildir.

Hukuka itaat yükümlülüğünü iradeci olmayan bir yaklaşımla izah etmeyi

amaçlayan diğer bir görüşse faydacılıktır. Kısaca faydacılık, ahlâken doğru kabul

edilmesi gereken davranışın azami miktarda fayda sağlayan davranış olduğunu ileri

süren genel bir ahlâk kuramıdır. Hukuka itaat yükümlülüğü açısıdan faydacılığın

benimsediği görüşse gayet basit bir önermeye dayanır: Hukuka itaat edilmesi,

edilmemesine göre daha faydalı sonuçlar doğuruyorsa kişilerin hukuka itaat

yükümlülüğü vardır. Faydacılık kuşkusuz hukuka itaatin bazı durumlarda zararlı

sonuçlar da doğurabileceğini kabul eder. Fakat faydacı bir açıdan bakıldığında

çoğunlukla tersi geçerlidir. Yani hukuka itaat ile itaatsizlik arasında bir tercihte

bulunmak zorunda kaldıklarında bireyler, itaati tercih ederler. Zira itaatsizliğin

bedeli, itaate göre çok daha ağırdır. Ayıplanma, kınanma, onaylanmama, hatta

toplumsal açıdan kabul görmeme gibi tepkilerle karşılaşmamak için çoğu kimse
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hukuka aykırı davranmaktan kaçınır. Dolayısıyla uzun vadede kendisine sağlayacağı

faydayı dikkate alan kişi, hukuka itaat etme yoluna gidecektir.

Faydacı kurama yönelik en önemli eleştiri, salt fayda-zarar denklemine

dayanarak hukuka itaat yükümlülüğünün izah edilmesinin mümkün olamayacağı

yönündedir. Zira hukuka itaat, öncelikle ahlâki bir yükümlülüktür. Ahlâki

yükümlülük kavramıysa ahlâk alanında bir takım genel kural ve ilkelerin geçerli

olduğu varsayımını da içerir. Kuşkusuz ahlâki ilkeler, kurallar ve ödevler mutlak

değildir; daha genel ilkeler, kurallar ve ödevler karşısında ihlâl edilebilirler. Fakat

bu, genel geçerliliği bulunmayan anlık duyguların veya basit bir fayda-zarar

hesabının ahlâki kararlarımızı nihai anlamda belirlediği anlamına gelmez. Hukuka

itaat de özünde ahlâki bir yükümlülük sayıldığından, anlık duygulara veya fayda-

zarar denklemine dayalı yaklaşımlar hukuka itaat yükümlülüğünün kaynağını izah

etmede yetersiz kalır. Sonuç olarak faydacılık, hukuka itaat yükümlülüğünü

sorununu çözmek bir yana, felsefi sorgulamanın kapsamı dışına çıkartmak suretiyle

geçersiz hale getirmektedir.

Bir yandan doğal adalet ödevi kuramı ile faydacılığın mahzurlarından

kaçınmak, diğer yandan iradeci olmayan yaklaşımı savunmaya devam etmek

amacıyla başka görüşler de geliştirilmiştir. Bunlar arasında hukuka itaat

yükümlülüğünü toplumsal aidiyet fikriyle izah etmeye çalışan kısaca cemaatçilik

şeklinde isimlendirilecek görüşün üzerinde durmak gerekir.

Cemaatçilik, liberalizmin bireyciliğine karşı bir tepki olarak ortaya çıkan

genel bir siyaset kuramıdır. Cemaatçiliğe göre liberalizm, özgürlük, özerklik,

bağımsızlık gibi bireysel değerlere gereğinden fazla önem vermekte, toplumsal

bağların bireylerin ahlâki yaşantısındaki rolünü ve siyasal tercihleri üzerindeki

etkisini görmezden gelmekte veya asgari düzeyde kabul etmektedir. Hâlbuki insan,

içinde bulunduğu tarihsel ve toplumsal koşullardan bağımsız değildir; kimliği ve

kişiliği, üyesi olduğu toplum tarafından şekillenir. Dolayısıyla tarihsel ve toplumsal

bağlarından ayrı ele alınıp, hakkında felsefi herhangi bir varsayımda bulunulamaz.

Liberalizmin atomize birey anlayışını hem ahlâki, hem de psikolojik açıdan yetersiz
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bulan cemaatçilik, siyaset felsefesinde de bireyin özgürlüğünün her şeyden daha

değerli ve üstün sayılması gerektiği görüşünün kabul edilemeyeceğini, zira toplumun

menfaatini hiçbir şekilde dikkate almamanın yine bireyler açısından ciddi sorunlar

doğurabileceğini ileri sürer.

Cemaatçilik, hukuka itaat yükümlülüğünü de toplumsal aidiyet fikrinden

türetir. Toplumsal rol ve statüleri bireylere, bir takım yükümlülükler getirir. Bireyler,

içinde yaşadıkları toplumun bir üyesi olarak belirli şekilde davranmakla yükümlüdür.

Bu yükümlülüklerin başında da toplumun siyasal kurumlarını destekleme ve hukuka

itaat gelir. Dolayısıyla cemaatçiliğe göre hukuka itaat yükümlülüğünün kaynağı

bireylerin iradi edimleri değil, toplumsal rol ve statüleridir. Bu açıdan bakıldığında

cemaatçiliğin toplumsal rol ve statülere ahlâki bağlayıcılık atfettiği söylenebilir.

Toplum düzeninin işleyişinin sağlıklı bir şekilde devam edebilmesi, bireylerin bir

takım rol ve statülere sahip olmasını gerektirir. Nasıl ebeveyn ve çocuk rolleri aile

ilişkisi açısından vazgeçilmezse toplumsal rol ve statüler de toplum yaşamının

devamı için vazgeçilmezdir. Dolayısıyla bireylerin hukuka itaat yükümlülüğü,

toplumsal rol ve statülerinden kaynaklanır. Bu anlamda hukuka itaat yükümlülüğüne

vatandaşlık ödevi de diyebiliriz. Zira bireyler vatandaşlık bağı ile bağlı oldukları

devlet içerisindeki rol ve statülerinden ötürü hukuka itaat etmekle yükümlüdür.

Hukuka itaat yükümlülüğünü toplumsal aidiyet fikriyle izah eden cemaatçilik,

hukuka itaat yükümlülüğünün temeline bireylerin iradi edimlerini değil de toplumsal

rol ve statülerini koyarak, adalet ve fayda gibi hayli tartışmalı kavramlara

başvurmadan da iradeci olmayan bir yaklaşımın savunulabileceğini göstermiştir.

Böylece bir yandan doğal adalet kuramından farklı olarak hukuka itaat

yükümlülüğünün kapsamını genişletmemiş, diğer yandan da faydacılığın tersine

yükümlülük kavramının gerçek anlamını aşındıran bir izah şekli geliştirmemiştir.

Buna karşılık cemaatçilik toplumsal rol ve statülere ahlâki bağlayıcılık

atfettiğinden, bireylerin özgür iradesini neredeyse yok sayacak bir bakış açısına

sahiptir. Toplumsal rol ve statülerin bireyler açısından bir takım yükümlülükler

doğurduğu kabul edilse bile bu yükümlülüklerin hukuka itaati de kapsadığı tartışma
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götürür. Zira çete, mafya ve terör örgütü gibi hukuka ve ahlâka aykırı topluluklarda

da bir takım rol ve statüler vardır. Bu tür toplulukların üyelerinin de sahip oldukları

rol ve statülerden ötürü hukuka ve ahlâka aykırı bir takım yükümlükler altına girdiği

ileri sürülemez. Dolayısıyla toplumsal rol ve statüler tek başlarına ahlâki yükümlülük

doğurmazlar. Nitekim Dworkin gibi bazı cemaatçi düşünürler, toplumsal rol ve

statülerin bireyler açısından yükümlülük doğurabilmesi için bazı ahlâki koşulların

yerine getirilmesi gerektiğini söylemek suretiyle bu eleştiriyi cevaplamaya

çalışmıştır. Fakat toplumsal rol ve statülerin ahlâki bağlayıcılığının, bizzat

kendilerinden değil de bağımsız bir takım ahlâki ilkelerden türetilmesinin

cemaatçilikle ne kadar bağdaştığı tartışmalıdır.

Bu açıklamalar da gösetiriyor ki iradeci olmayan görüşler de en az iradeci

görüşler kadar hukuka itaat yükümlülüğünü izah etmede yetersizdir.

Hukuka itaat yükümlülüğünü temellendirmeyi amaçlayan bu görüşlerin

yetersizliği, bu alandaki tartışmalarda yeni görüşlerin ortaya çıkmasına yol açmıştır.

Bunlardan ilki, hukuka itaat yükümlülüğünü temellendirmek için başvurulan söz

verme, rıza, hakkaniyet, doğal adalet ödevi, fayda vb. ilkelerin her birine belirli

ölçüde yer veren, yani her birinin hukuka itaat yükümlülüğünün bir yönünü izah

edebilecek nitelikte olduğunu söyleyen karma görüşlerdir.

Karma görüşler, hukuka itaat yükümlülüğünün karmaşık doğasını

vurgulamak ve gerçek yaşamda farklı ihtimallerin ortaya çıkabileceğine dikkati

çekmek suretiyle yukarıda belirtilen ilkelerin her birinin sınırlı da olsa geçerlilik

taşıdığını ileri sürmektedir. Fakat karma görüşler bir noktayı görmezden gelmektedir:

Hukuka itaat yükümlülüğünü kabul eden görüşlere yönelik eleştiriler, söz verme,

rıza, hakkaniyet, adalet gibi bu amaçla başvurulan ahlâki ilkelerin bizatihi

kendilerine yönelik değildir. Diğer bir deyişle bu ilkelerin her biri kendi başına ele

alındığında ahlâki açıdan kabul edilebilir niteliktedir. Hatta her birisi de hukuk itaat

yükümlülüğünü izah etmede kullanılabilir. Fakat asıl sorun, genel bir hukuka itaat

yükümlülüğünün ahlâki açıdan temellendirilip temellendirilemeyeceğidir. Yoksa bir

toplumda yaşayan kişilerin bir kısmının hukuka itaat yükümlülüğü olduğu ve bu
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yükümlülüğün de yukarıdaki ilkelere başvurmak suretiyle izah edilebileceği

konusunda herhangi bir tartışma yoktur. Üzerinde anlaşmaya varılamayan nokta, bu

ilkelerin hangisinin genel hukuka itaat yükümlülüğünü izah etmede nihai belirleyici

olduğudur. Hukuka itaat yükümlülüğünü kabul etmeyen görüşlerin asıl eleştirdiği

işte tam da bu noktadır. Hiçbir ahlâki ilke, genel hukuka itaat yükümlülüğünü

temellendirmede tek başına yeterli değildir. Bu düşüncenin doğal bir sonucu da genel

hukuka itaat yükümlülüğünün olmadığıdır.

Hukuka itaat yükümlülüğünü temellendirme girişimlerinin başarısızlığı

karşısında ortaya konan diğer bir görüşse hukuka itaat yükümlülüğünü mantıksal bir

gereklilik şeklinde ele alan analitik yaklaşımdır. Wittgenstein’ın dil felsefesi ve

mantık alanındaki düşüncelerinden istifade eden bu görüş siyasal yönetim, devlet,

otorite ve vatandaşlık veya toplumsal üyelik kavramları ile siyasal yükümlülük

kavramı arasında zorunlu bir mantıksal ilişki olduğu varsayımına dayanarak hukuka

itaat yükümlülüğü sorununu çözmeyi amaçlar. Bu yaklaşıma göre “Hukuka itaat

yükümlülüğü var mıdır?” sorusu anlamsızdır. Bu soru kavramsal bir yanlış

anlamanın ürünüdür. Hukuka itaat yükümlülüğü de dahil bütün siyasal

yükümlülükler, siyasal bir toplumun üyesi olmanın zorunlu bir sonucudur. Doğası

gereği siyasal otorite, kendisine itaat edilmesini talep etme hakkına sahiptir. Yani

kural koyma ve kurallara uyulmasını isteme hakkı anlamına gelen meşru siyasal

otorite ile itaat ödevi analitik açıdan incelendiğinde birbirinden bağımsız kavramlar

değildir; ayrı ele alınamaz. Biri, diğerini mantıken gerektirir.  Dolayısıyla hukuka

itaat yükümlülüğü olup olmadığı sorunu, bu tarz analitik argümanlar karşısında bütün

önemini yitirir.

Her ne kadar güçlü felsefi ve mantıksal argümanlara dayansa da bu görüşün,

biraz daha yakından bakıldığında aslında büyük ölçüde liberal düşüncenin etkisi

altında kaldığı, liberalizme yönelik aşırı bir güvenin sonucunda ortaya çıktığı

söylenebilir. Nitekim hukuka itaat yükümlülüğünü reddeden görüşlerin eleştirileri de

sonuçta liberalizmin neredeyse tartışmasız kabul edilen bu üstünlüğüne yöneliktir.

Zira hukuka itaat yükümlülüğünü kabul eden görüşlerin hemen hemen hepsi, meşru
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otorite – itaat yükümlülüğü şeklinde formüle edilen bu liberal kabulden hareket eder

ve meşru otoritenin bizatihi kendisini tartışmaz.

Hukuka itaat yükümlülüğünü temellendirmenin başarısızlığı karşısında

savunulan son görüş de zaten bu liberal yaklaşımın eleştirisini merkeze alır. Felsefi

anarşizm ismiyle anılan bu görüşün temel eleştirisi liberalizmin otorite anlayışıdır.

1970’lerin sonundan itibaren etkisini gösteren felsefi anarşizm, kaynağını Robert

Paul Wolff’un görüşlerinden alır. Her ne kadar felsefi anarşizm, siyaset felsefesinin

görece eski kuramlarından sayılabilecek siyasal anarşizmle pek çok konuda ortak

özelliklere sahipse de bazı bakımlardan farklıdır. Bu farklılıklardan en önemlisi,

siyasal anarşizmin aksine felsefi anarşizmin, devleti ve dolayısıyla siyasal iktidarı

mutlaka ortadan kaldırılması gereken bir varlık olarak görmemesidir. Diğer bir

deyişle felsefi anarşizmin siyasal bir programı, yol gösterici pratik kuralları yoktur.

Felsefi anarşizmin asıl önemi hukuka itaat yükümlülüğü konusunda ileri sürdüğü

görüşlerdir.

İlk baskısı 1970’de yapılan In Defense of Anarchism isimli kitabında Wolff, o

güne kadar tartışmasız kabul edilen meşru otorite anlayışını eleştirmektedir. Wolff’a

göre ahlâki açıdan vazgeçilmez bir ilke kabul edilmesi gerektiğini düşündüğü kişisel

özerklik hiçbir şekilde otorite kavramıyla örtüşmez, bu iki kavram arasında mantıksal

bir çelişki vardır. Özerklik ayrıca ahlâki bir idealdir. Dolayısıyla özerkliğin tam

anlamıyla hayata geçirilebilmesi için, birey üzerinde hiçbir otoritenin olmaması

gerekir. Dolayısıyla her ahlâk sahibi kişi, özerkliğini hayata geçirebilmek için her

türlü otoriteye karşı çıkmalıdır. Diğer bir deyişle hiçbir otorite ahlâken meşru

değildir. Kişi, kararlarında özgürdür; bir başkasının otoritesine tabi şekilde hareket

etmemelidir. Wolff’un genel anlamda otorite için söyledikleri doğal olarak siyasal

otorite için de geçerlidir. Hiçbir otoritenin ahlâki meşruiyeti olmadığından siyasal

otoritenin de böyle bir meşruiyeti yoktur; kendisi ne kadar meşruiyet iddiasında

bulunsa ve buna bağlı olarak muhataplarından itaat etmesini isteme hakkını

kendisinde görse de bu iddiasının ve talebinin ahlâki geçerliliği yoktur. Kişiler,

ahlâki tercihlerinde hiçbir şekilde siyasal otoritenin kararlarıyla bağlı değildir.

Dolayısıyla siyasal otoritenin kararlarının sonucunda ortaya çıkan hukuk kuralları da
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kişiler açısından bağlayıcılık taşımaz. Hukuka itaat yükümlülüğü hiçbir koşulda

kabul edilemez.

Wolff’un temel çerçevesini bu şekilde çizdiği felsefi anarşizm, A. John

Simmons, A. D. Woozley, M. B. E. Smith, Joseph Raz, Kent Greenawalt ve Leslie

Green gibi düşünürler tarafından geliştirilerek hukuka itaat yükümlülüğünün niç in

kabul edilemeyeceğini göstermeyi amaçlayan bağımsız bir görüş haline getirilmiştir.

Felsefi anarşizm başlığı altında ele alınan bu görüşlerin ortak noktası,

kişilerin hukuka itaati gerektiren genel bir yükümlülüklerinin olmadığını ileri

sürmeleridir. Hemen belirtilmelidir ki bu görüşler, genel itaat yükümlülüğüne

karşıdır; kişiler hukuk sisteminin tamamına, salt hukuk olduğu için veya siyasal

otorite açısından bakılırsa salt siyasal otorite bir kurala hukuk niteliği kazandırdığı

için o kurala itaat etme yükümlülüğü altında değildirler. Kuşkusuz bazı kurallara

itaat yükümlülüğü vardır. Fakat bu yükümlülük, ilgili kuralın salt hukuk kuralı

olmasından kaynaklanmaz. Kişilerin ilgili hukuk kuralına itaat etme yükümlülüğü,

daha genel bir ahlâki ödevin sonucudur. Yani kişiler, siyasal otorite tarafından hukuk

kuralı olarak belirlenmeseydi de ilgili kurala itaatle yükümlü olacaklardı. Zira daha

genel bir ahlâki ilke veya ödev, bu kurala itaati gerektirmektedir. Örneğin hırsızlık,

adam öldüme, başkasına zarar verme gibi davranışlar herhangi bir hukuk kuralı

düzenlemese de kaçınılması gereken davranışlardır. Bu tür davranışların

yasaklanması, ahlâkın bir gereğidir; hukukun da bu davranışları yasaklayıp

yasaklamaması önemli değildir. Sonuç olarak felsefi anarşizme göre hukuka salt

hukuk olduğu için itaat edilmesi gerektiğini emreden herhangi bir ahlâki yükümlülük

yoktur. Hukuka itaat yükümlülüğünü ahlâken temellendirmeyi amaçlayan görüşlerin

başvurduğu ilkeler, herkes için ve her hukuk kuralı, yani bir bütün olarak hukuk

sistemi açısından değil, ancak bazı kişiler ve bazı hukuk kuralları açısından

geçerlidir.

Felsefi anarşizmi savunan görüşlerin bir kısmı, hukuka itaat yükümlülüğünün

varlığını kabul eden görüşlerin başarısızlığını, böyle bir yükümlülüğün olmadığına

delil göstermiş, ayrıca herhangi bir pozitif argüman ortaya koyma ihtiyacı
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duymamıştır. Buna karşılık diğer bir grup felsefi anarşist görüşse hukuka itaat

yükümlülüğünü kabul eden görüşlerin zayıflıklarını ortaya koymakla yetinmemiş,

itaat yükümlülüğünün niçin kabul edilemeyeceğine dair pozitif argümanlar da

geliştirmiştir. Bu argümanlar daha çok, yukarıda da belirtildiği gibi siyasal otoritenin

doğası ve meşruiyeti hakkındadır. Siyasal otoritenin ve dolayısıyla siyasal otoritenin

bir görünümü niteliğindeki hukukun ahlâki bağlayıcılığını reddetmeye yönelik bu

argümanlar, felsefi anarşizmin bağımsız bir görüş haline gelmesine de yol açmıştır.

Felsefi anarşizmin özellikle siyasal otoritenin doğası ve meşruiyetinin

ahlâkiliğini sorgulaması, hukuka itaat yükümlülüğü tartışmalarının da yeni bir boyut

kazanmasına zemin hazırlamıştır. Siyasal otoritenin yanısıra hukukun otoritesi de

artık tartışılmaya başlanmıştır.

Hukuka itaat yükümlülüğü tartışmalarının siyasal otorite ile ahlâki özerklik

arasındaki ilişkinin doğasından, hukukun otoritesine doğru evrilmesinde özellikle

anılması gereken isim Joseph Raz’dır. 1970’lerin sonunda ve 1980’lerin başında

yazdığı kitap ve makalelerle Raz, bir yandan genel bir hukuka itaat yükümlülüğünün

olmadığını ileri sürmüş, diğer yandan da tartışmayı hukukun otoritesi bağlamına

oturtmuştur.

Bilindiği üzere geleneksel ele alınış şekliyle hukuka itaat yükümlülüğü

sorunu, bireylerin hukuka itaat yükümlülüğü olup olmadığı şeklinde ifade edilmiştir.

Yani burada cevabı aranan soru, bireylerin niçin hukuka itaat etmeleri gerektiğidir.

Buna karşılık Raz’la birlikte bireylerin kendilerini niçin hukuka itaat etmeleri

gerektiğinden çok hukukun bireylerden neyi talep ettiği sorunu, tartışmaların odağını

oluşturmaya başlamıştır. Diğer bir deyişle bu yeni bakış açısıyla hukukun, bireyler

üzerindeki otoritesinin ve bu otoritenin sonuçlarından biri olarak da kendisine itaat

edilmesini talep etme hakkının ahlâki temellendirilmesi önem kazanmıştır. Bu, aynı

zamanda hukukun otoritesinin meşruiyeti sorununu da gündeme getirmiştir. Böylece

tartışmalar, hukukun gerçekten otorite sahibi olması ile otorite iddiasında bulunması

arasındaki farkın, kişilerin hukuka itaat yükümlülüğü açısından ne tür sonuçlara yol

açabileceği sorununa gelip dayanmıştır.
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Raz’ın ortaya koyduğu bu otorite anlayışı, bir yandan Wolff gibi düşünürlerin

her türlü otoriteyi reddeden yaklaşımlarına cevap oluşturma, diğer yandan da hukuka

itaatin genel bir yükümlülük olduğunu ileri süren geleneksel görüşleri, otoriteyi

reddetmeden çürütme amacı taşır. Raz’ın hukukun otoritesi ve hukuka itaat

yükümlülüğü konusundaki görüşleri de eleştirilmiştir. Örneğin Tony Honoré ve John

Finnis gibi düşünürler devlet ve hukuku, toplumun devamı için zorunlu bir ihtiyaç

kabul etmiş, hukuka itaat yükümlülüğünü de otoriteye duyulan bu zorunlu ihtiyaçtan

türetmişlerdir. Bu yaklaşıma göre hukuka itaat yükümlülüğü, hukukun otoritesinin

doğal görünümlerinden biridir; hukukun otoritesi ile hukuka itaat yükümlülüğü

arasında zorunlu bir bağ vardır.

Burada özellikle Finnis’in yaklaşımı yol göstericidir. Genel anlamda

otoritenin zorunlu bir ihtiyaç olduğu ve bu sebeple otoriteye itaatin doğal bir ahlâki

ilke kabul edilmesi gerektiği düşüncesinden hareketle hukuka itaat yükümlülüğünün

bulunduğu sonucuna varan Finnis’e göre hukukun temel işlevi, toplum içerisindeki

koordinasyon sorunlarını çözmektir. Hukuk dışındaki hiçbir mekanizmanın

koordinasyon sorunlarının çözümünde nihai belirleyiciliğini kabul etmeyen Finnis,

hukuka itaat yükümlülüğünü de hukukun doğası gereği sahip olduğu bu özelliğe

dayandırır. Bireylerin kişisel tercihine bırakıldığında söz konusu koordinasyon

sorunlarının çözüme kavuşturulamayacağını söyleyen, bu sebeple hukukun ahlâki

otoritesinin bireyler tarafından kabul edilmesi gerektiğini savunan Finnis’in bu

yaklaşımı, pratik aklın işleyişi ve hukukun bu işleyişte ne kadar etkili olduğu

sorularının da gündeme gelmesini sağlamış, böylece hukuka itaat yükümlülüğü

sorununun çok boyutlu tartışılması imkânını doğurmuştur.

Ortaya konan fikirler ne kadar farklılık gösterirse göstersin, hukuka itaat

yükümlülüğü sorununun hukukun otoritesi bağlamında ele alındığı ve hâlâ nihai bir

çözüme kavuşturulamadığı bu tartışmaların geldiği nokta açıktır: Hukuka itaat

yükümlülüğü sorunu, hukukun ahlâki otoritesi sorununudan ayrı ele alınamaz.

Hukukun ahlâki otoritesinin olup olmadığı sorununun çözümüyse aslında birey ile

hukuk arasındaki ilişkinin niteliği ve kapsamının araştırılmasını gerektirir. Gerek

felsefi anarşistlerin, gerekse Raz gibi hukuka itaat yükümlülüğünü reddeden diğer
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kuşkucu düşünürlerin eleştirileri dikkate alındığında hukukun ahlâki otoritesinin,

herkesi bağlayan ve hukuk sisteminde yer alan kuralların tamamını kapsayan genel

bir hukuka itaat yükümlülüğü doğurduğunu kabul etmek pek de mümkün

görünmemektedir.

Genel hukuka itaat yükümlülüğünün reddedildiği noktada bireylerin hukuka

karşı nasıl bir ahlâki tavır sergilemesi gerektiği sorusu gündeme gelir. Bireyler

hukuka saygı, hukukun üstünlüğü ilkesinin korunması ve desteklenmesi gibi

yükümlülük şeklinde nitelendirilemeyecek davranışlar sergilemek veya hukuka itaat

yükümlülüğü dışındaki vatandaşlık ödevlerini gerçekleştirmek suretiyle de hukuka

karşı belirli bir tavır sergileyebilir. Ayrıca hukuka itaat yükümlülüğünün reddi,

hukuk kurallarının salt biçim değil, içerik açısından da değerlendirilmesi gerektiğini

gösterir. Böylece kişilere hukukun iddialarını ve taleplerini daha eleştirel bir gözle

inceleme imkânı verir.

Bütün bu açıklamalar dikkate alındığında hukuka itaat yükümlülüğü sorunu

hakkında varılacak sonuç şöyle özetlenebilir:

Bireylerin, yürürlükteki hukuk kurallarına salt hukuki niteliklerinden ötürü

itaatle yükümlü olduğu ve bu yükümlülüğün, ahlâki bir yükümlülük sayılması

gerektiği şeklindeki görüş kabul edilemez. Zira bu tür bir ahlâki yükümlülüğün

felsefi açıdan izahı pek kolay değildir. Nitekim hukuka itaat yükümlülüğünü ahlâki

açıdan temellendirmeyi amaçlayan kuramsal çabaların hiçbiri başarılı olamamıştır.

Ne hukuka itaat yükümlülüğünün bireylerin iradi edimlerinden doğduğunu ileri süren

iradeci görüşler, ne de hukuka itaat yükümlülüğünü adalet veya fayda gibi doğal

ahlâki ilkelerden veya toplusal aidiyet duygusundan türeten iradeci olmayan

görüşler, bireylerin niçin hukuka itaat etmesi gerektiğine ilişkin ikna edici bir izah

şekli geliştirebilmiştir.

Hukuka itaat yükümlülüğünü ahlâken temellendirmeyi amaçlayan bu

görüşlerin başarısızlığı, hukuka itaat yükümlülüğünün hiçbir şekilde kabul

edilemeyeceği anlamına gelmez. Öncelikle belirtilmelidir ki burada kastedilen genel
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ve içerikten bağımsız bir itaat yükümlülüğüdür. Genel ve içerikten bağımsız bir itaat

yükümlülüğünden bahsedebilmek için de ülkede yaşayan herkesin, yürürlükteki

hukuk kurallarının hepsine, salt hukuki niteliğinden ötürü ve her durumda itaat

yükümlülüğünün bulunması gerekir. İşte bireylerin bu anlamda bir hukuka itaat

yükümlülüğü yoktur. Diğer bir deyişle bir ülkede yaşayan herkes, her hukuk

kuralına, salt hukuk kuralı olduğu için ve her durumda itaatle yükümlü değildir.

Genel ve içerikten bağımsız bir itaat yükümlülüğünün olmaması, bireylerin

hiç bir zaman ve hiç bir hukuk kuralına itaat etmemeleri gerektiği sonucunu

doğurmaz. Nitekim öyle hukuk kuralları vardır ki o ülkede yaşayan herkesin bu

kurallara itaat etmesi gerekir. Bazen de yürürlükteki hukuk kurallarının tamamına

itaat yükümlülüğü doğabilir. Fakat bu, o ülkede yaşayanların hepsini değil de sadece

bir kısmını bağlar. Yürürlükteki kuralların bazılarına, o ülkede yaşayan bazı kişilerin

itaat etmekle yükümlü olduğu durumlar da ortaya çıkabilir.  Sonuç itibariyle bir

hukuk kuralının ahlâki anlamda itaat yükümlülüğü doğurabilmesi için içeriği kadar,

muhatabının konumu veya sıfatı da önemlidir.

İçerikleri itibariyle itaat yükümlülüğü doğuran hukuk kurallarına cinayet,

hırsızlık, tecavüz, sahtekârlık ve yalancı şahitlik gibi ahlâki açıdan yanlış kabul

edilen eylemleri yasaklayan düzenlemeler örnek verilebilir. Bu tür düzenlemeleri

içeren hukuk kurallarına itaat, ahlâki bir yükümlülüktür. Yani hukuk tarafından

düzenlenmese bile bu tür davranışlardan kaçınma yükümlülüğü vardır ve bu

yükümlülük herkes için bağlayıcıdır.

Hukukun muhatapları açısından konuya bakıldığındaysa bazı kişilerin iradi

bir takım edimler sonucunda hukuka itaat yükümlülüğü altına girebileceği

söylenebilir. Bu kişiler, hukuka itaat edeceklerine dair söz vermişler veya itaat

yükümlülüğü altına girmeye razı olmuşlardır. Sonradan vatandaşlığa geçenler, resmi

bir devlet görevi üstlenenler, askerlik vazifesini yerine getirenler bu gruba girer. Bu

bağlamda özellikle zikredilmesi gerekenler hukuku uygulayanlardır. Hukuku

uygulamakla görevli kişiler, bu göreve kendi rızalarıyla geldiklerinden yürürlükteki

hukuk kurallarına öncelikle hukuku uygulayanların itaat etmesi gerektiği açıktır.
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Üstelik hukuku uygulamakla görevli kişilerin bu yükümlülüğü, yürürlükteki

kuralların bir kısmını değil, tamamını kapsar.

Hukuka itaat yükümlülüğü sadece iradi edimler sonucunda doğmaz. Bazı

kişiler, kendilerini üyesi oldukları toplumla özdeşleştirir. Toplumla özdeşleşme

aslında toplumu düzenleyen hukuk kurallarıyla da özdeşleşmedir. Kişinin, üyesi

olduğu toplumun hukuk kurallarıyla özdeşleşmesi, hukuka saygı şeklinde dışa yansır.

Hukuka saygının en bariz ifadesi de hukuka itaattir. Dolayısıyla hukuka saygı duyan

kişilerin, aynı zamanda itaat yükümlülüğü altında olduğu da söylenebili r. Fakat bu

yükümlülük, sadece hukuka saygı duyan kişi açısından bağlayıcıdır. Ayrıca

belirtilmelidir ki hukuka saygı duyan kişilerin, içeriğine bakmaksızın her hukuk

kuralına itaat etmesi gerektiği de ileri sürülemez. Burada yine söz konusu kuralın

içeriği önemlidir.

Son olarak hukuka itaat yükümlülüğü ile meşru otorite arasındaki ilişkiye de

değinmek gerekir. Hukuka itaat yükümlülüğünün reddi, hiçbir siyasal otoritenin

meşru olamayacığını kabul etmek anlamına gelmez. Meşruiyet, siyasal otorite

açısından sadece bir iddia niteliğindedir. Siyasal otoritenin meşruiyet iddiası,

muhataplarına yönelik kural koyma ve uygulama hakkından oluşur. Muhatapları

açısından bir itaat yükümlülüğünün doğabilmesi için siyasal otoritenin söz konusu

iddiasının temellendirilmesi gerekir. Eğer siyasal otorite, kural koyma ve uygulama

hakkına sahip olduğuna ve muhataplarının da bu kurallara itaat etmesi gerektiğine

ilişkin geçerli bir sebep gösterebilirse meşru sayılır. Diğer bir deyişle kişiler, kendi

isteklerinden çok siyasal otoritenin iradesi doğrultusunda hareket etmeyi tercih

ediyorlarsa meşru bir siyasal otoriteden bahsedilebilir. Bu, aynı zamanda kişilerin

siyasal otoriteyi, özellikle de hukuku kendi ahlâki kararlarında bağlayıcı kabul

etmeleri anlamına gelir. Kişisel ahlâki kararlarında hukuku bağlayıcı kabul eden

kişiler açısından hukuk kurallarına itaat yükümlülüğünün doğacağı söylenebilir.

Fakat bu, herkesin, her durumda hukuka ve dolayısıyla siyasal otoritenin iradesine

tabi olmayı tercih edeceği anlamına gelmez. Yani siyasal otoritenin meşruiyeti

sadece hukuku bağlayıcı kabul eden kişiler için geçerlidir.
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Hukuka itaat yükümlülüğünü ve meşru otoriteyi bu şekilde izah etmek,

bireyler ile hukuk arasındaki ahlâki ilişkinin nasıl olması gerektiği sorusunu da

cevaplar. Hukukun, bireyler açısından her zaman genel ve içerikten bağımsız bir itaat

yükümlülüğü doğurduğunu varsaymaktansa her bir hukuk kuralının, muhatabı

tarafından ayrı ayrı değerlendirilmesi ve hukuka itaat yükümlülüğü doğurup

doğurmadığına ancak bu değerlendirmeden sonra karar verilmesi gerektiğini kabul

etmek, bireyler ile hukuk arasındaki ahlâki ilişkinin doğasını anlamaya yönelik

geliştirilecek tutarlı ve gerçekçi bir yaklaşım için daha uygundur.
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Bilimler Enstitüsü’ne başvurdum. Sosyal Bilimler Enstitüsü’nün yaptığı Yüksek

Lisans sınavında başarılı olarak Kamu Hukuk programına kaydoldum. Aynı yıl yine

Enstitü’nün açtığı araştırma görevliliği kadrosuna girmeye hak kazandım ve İstanbul

Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulu’nda göreve başladım.

2001 yılının Kasımı’ndan itibaren bir yandan Sosyal Bilimler Enstitüsü’nün

araştırma görevliliği kadrosunda bulunmakta, diğer yandan da İstanbul Üniversitesi

Adalet Meslek Yüksek Okulu’nda görev yapmaktayım. Adalet Meslek Yüksek

Okulu’nda Kamu Hukuku Bilgisi, Adalet Psikolojisi ve Yargı Örgütü gibi derslerin

hocalarını asiste etmekteyim.

2004 yılında Prof. Dr. Yasemin Işıktaç’ın danışmanlığında yazdığım

“Alasdair MacIntyre’ın Adalet Teorisinin Analiz ve Eleştirisi” isimli tezimi başarılı

şekilde savunarak Yüksek Lisans programını tamamladım ve aynı yıl İstanbul

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nün Kamu Hukuku programında doktoraya

başladım. Hâlen, “Çağdaş Hukuk Felsefesi Açısından Hukuka İtaat Yükümlülüğü ve

Sınırları” başlığını taşıyan ve danışmanlığını yine Prof. Dr. Yasemin Işıktaç’ın

üstlendiği doktora tezimi yazmakta ve Ekim ayının sonuna kadar savunmayı

planlamaktayım.
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Yüksek Lisans tezimden itibaren akademik çalışmalarım daha çok hukuk

felsefesi ve kamu hukuku teorisi alanında yoğunlaşmıştır. Bugüne kadar çeşitli

dergilerde yayınlanan makaleler yazdım, çeviriler yaptım. Ayrıca Ahlâk ve Adalet

isimli bir kitabım da vardır.

Bugüne kadar yayınlanan çalışmalarım şöyle sıralanabilir:

Makale:

Sercan Gürler, “Çağdaş Ahlâk Kuramlarının Hukuk Felsefesine Yansımasına

Örnek Olarak Lawrence Solum’un ‘Erdem Ahlâkına Dayalı Hukuk Kuramı”, HFSA,

Vol. 16, İstanbul, İstanbul Barosu Yayınları, 2007 s. 141-168.

Sercan Gürler, “Sokrates’in Savunması ile Kriton Diyaloğunun Hukuka İtaat

Yükümlülüğü Açısından Karşılaştırılması”, HFSA, Vol. 20, İstanbul, İstanbul

Barosu Yayınları, 2010, s. 84-99.

Sercan Gürler, “Ernest Weinrib’te Özel Hukuk Felsefesi ve Hukuki

Formalizm”, Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C: XIII, S: 1-2,

Haziran, 2009, s. 117-164 (Ayrı basım).

Sercan Gürler, “The Problem of Legal Indeterminacy in Contemporary Legal

Philosophy and Lawrence Solum’s Approach to Problem”, Annales de la Faculté de

Droit d’Istanbul, Vol. 40, No. 57, 2008, pp. 37-64.

Kitap:

Sercan Gürler, Ahlâk ve Adalet, İstanbul, Legal Yayıncılık, 2007.

Çeviri:

Sercan Gürler, Gökçe Çataloluk, “Müftüler, Fetvalar ve İslami Hukuk

Yorumu”, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C: LXIV, S: 1, 2006, s.

309-358.


