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Huku ki Pozitivizm
Emin ZEYTİNOGLU (*)

GİR' İŞ

Hukuk felsefes i, bilindiği gibi hukuku n nereden oluştuğunu,
a
hangi gayeler i içerdiğini, geçerlil ik nedenle rini ve sonuç olarakt
:ı
araştıraı
ağını
hukuku n 11angi görünü münün doğru hukuk sayılac
e
bir hukuk dalıdır . Hukuk felsefes i hukuku n ne olduğunu incelem
ini
gayesin in yanında, hukuka ilişkin bilginin nasıl elde edileceğ
da
nı
kavramı
değer
hukukta
ve
la)
(akıl, deney veya sezgi yollarıy
ifelsefes
Hukuk
.
karşılar
içerir ve insanın hukuku bilme ihtiyacını
lma
yadsını
nin hukuk alemi içindek i varlık nedeni de bu yüzden
düzeni içindek i
ması gereken bir durumd ur. Buna mukabi l hukuk
rini kabul
akımlardan bir kısmı hukuk felsefes inin oluş nedenle
oluş
ilmin
bir
böyle
rında
safhala
etmeyip, hukuk bilimini n çeşitli
pohuku~i
de
isi
kuvvetl
ma.dığı kanısındadırlar. Bu akımlardan en
din
akımını
zm
zitivizm akımıdır. Bu incelem emizde hukuki pozitivi
geyerini, tarihse l
ğer fikri akımlar (hukuk sahasındaki) arasındaki
eki artışma
üzerind
iği
yetmezl
nın
kavramı
m
lişimini, hukuki pozitivz
ını ve
çıkardığ
ortaya
ı
sorunlar
gibi
ları, uygulandığı dönemd e ne
ğız.
çalışaca
a
son olarak ta kendi görüşümüzü ortaya koymay

1.

HUKUKİ POZİTİVİZM AKIMIN IN HUKUK FELSEFESİ
İCİNDEKİ VERİ

A. GENEL OLARAK
Hukuki pozitivi zmin hukuk akımları içindek i yerine kısaca degerekir . Hukuk,
ğinmeden evvel hukuku n ne olduğunu belirtm emiz
ir (1). Bu
düzenid
yaşama
al
toplums
.
adalete yönelmiş bulunan bir
esi
dönüşm
düzene
al
toplums
yaşama düzeni eski bireyci düzenin
Doktor - Kamu Yönetimi Bölümü.
İÜHF · Ya1) ARAL, Vecdi, Hukuk ve Hukuk 'Bilimi Üzerine, İstanbul 1975,
yını, s. 13.
*)
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sonucu bireylerin tutum ve davranışlarının,
birbir leriyl e ilişkilerinin
düzenlenmesi gerektiği görüşü üzerine oturt
ulmuştur. Huku kun tanımını belirl erken burad a esas yanıt
lanması gereken sorun un «değer-olgu» ikilem inden ç.ıktığı unutu
lmamalıdır (2). Hukuk felse fesi gö.
rüşleri bu kavramları ele alara k yeni
çığırlar açmaktadırlar. Huku kun aynı zamanda sosyal ve ahlak i gereksinm·
eıeri karşılaması gerektiği de kabul edilm ekted ir.
B. HUKUKİ . POZİTİVİZMİN DİGER HUKUKİ
AKIMLAROAN
FARK!
İçinde yaşadığ. ımız dünyada çeşitli ekon
omik ilişkiler meydana
gelmektedir. Bu ilişkiler belirli normlara daya
nara k adil bir çerçevede , süreg elme ktedi r . . Hukuki yaşam sürec
inde çeşitli akımların
dayandığı üç temel esasın bulu
nduğunu görm ektey iz. Bunla r ekonomik ilişkiler, ki sosyal yaşam içinde oluşt
uklarından sosy o-eko nomik ilişkiler diye tanımlamak daha doğru
olur. belirlenmiş normlar ve adale t kavramlarıdır (3 ). Felsefi okulla
rı oluşturan Doğal Hukuk Okulu «adalet»e, Tarih çi Okul yukarıdaki
kavramları oluşturan
«halk ruhu» na; Mark sist okul «sosyo-ekonom
ik» ilişkilere önem vermiş ve huku k felsefesi.ne bu yenden
katkıları bulunmuştur. Burada
inceleyeceğimiz Huku ki Pozitivizm
akımı ise salt «norm» kavramı
na önem vermiş ve adeta huku ku araştıran
«hukuk felsefesi» dalı

nı yadsımışdır.

Adalete ve ak_ıla önem veren Doğal Huku k
Okulunun ortay a çı
nedeni bir zarur ettir. Kişiler, uygu lama daki
hukuki kuralların
bütün düzenin gidişatına yeterli olmadığı ve
bunların altında daha
kıymetli bir kavramın bulunduğu
kanısına varmışlardır. Doğal Hukuk Okulu bu kavramın «adalet» kavramı
olduğuna kana at getir miş ve bunu savunmuştur (4 ). Yalnı
z bu tabii huku kun değişmez olduğu sanılmamalıdır. Yaşam sürec
inin çeşitli aşamalarında · kişile
rin ilişkileri değişince · ooğal Hukuk Okulunun
kabul ettiği «adalet»
ölçüt ü de değişmektedir. «Adalet» için görü
nürd e belirgin bir ölçüt
bulunamaz, bu meta fizik bir kavramdır. Kişile
rin vicdanlarında bekış

2) ÖKTEM. Niyazi, Hukuk sal Pozitivizm Akımı,
İstanbul 1978, İÜHF Mecmuası,
Cilt XLlll - Sayı 1-4, Ayrı Sası, s. 3.
3) ÇAGIL, Orhan Münir , Hukuk a ve Hukuk
İlmine Giriş, İstanbul 1971, iüHF
yayını. s. 23 v.d.
4) CAGIL, Orhan Münir , Hukuka ve Hukuk
İlmine Giriş, İstanbul 1971, İÜHF
yayını. s. 401.
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Madem adale t duyliren düzen duygusunun bir sohu_cu oiara k çıkar.
k ta adale te daya ngusu kişiden kişiye değişebilir, ve doğal huku
bir doğal huku k görüşünün oldumaktadır, bu durum da değişmez
ğu kabul edilemez.
ana gelen doğal hukuk okulÇeşitli aşamalar netic esind e meyd
in etkis i sonucu Hukuki Pozitivizm
larından bilhassa Rasy onali st'ler
umunun ilerle yen zaortay a cıkmıştır. Zira Doğal Huku k Okulu, oluş
buını açmıştır. Bu durum içind e
manlarında Kanunlaştırma yollar
ya.a
asırd
bu
ta görül ebilir . Zira
· ıunulan 19. asırın bir özelliği olara k
uygu
olan kanunların
sama, yargı ve yürüt meni n sadece mevc ut
5
·
ibare t olması gerektiği savunulmaktaydı ( ).
lanmasında"n

gelm.ekle huku ki
Tarih çi hukuk mektebi de tabii hukuka karşı
, fakat uygu lanan hupozitivizmle bir benzerlik meydana getirmekt~
vi~t okuld an kökpoziti
kukun altındaki doğru huku ku aram akla da
çağa, ülkeden ülkey e
lü biçimde ayrılmakta idi. Hukukun çağdan
hem de pozit ivist görüş kabul
ayrılması gereğini he·m tarih çi okul,
çıktığı konusunda tam
etmekte, fakat huku k kavramının nereden
maktadır. Tarih çi okul bunun kayanlamıyla bir uyum suzlu k bulun
ivim ise yürür lükte ki kanu nlard a
nağını halk ruhunda, huku ki pozit
aramaktadır.

ZM ŞEKİLLERİ
C. HUKUKİ PÖZİTİVİZMİN DİGER POZİTİVİ
İLE İLİŞKİSİ
ak istediğimiz «hukuki pozit i- .
Yalnız bizim burad a ortay a koym
le cok yerde bağdaşa
vizm» kavramı, bildiğimiz felsefi pozitivizm
k Auguste Gomte'un fikirle rine damamaktadır. Pozitivizm esas olara
konu hakkında bilgi edinebilmeyanmaktadır. Bu fikirle re göre bir
ği . yer önemsizdir. Bu
nin tek yolu «deney»dir. Bu «deney»lerin geldi
ce, değer gibi kavra mlar dikka
öğretide, bizim anladığımız düşün
ması
tanın
ip
mlen
gözle
arın
te alınmaz. Olumlu sonu çlar anca k olayl
hatay a düşmeleri olaile elde edilebilir. Deneye dayanan ilimle rin
ivizm, olayları doğa üstü güçle re
naksızdır. Littre 'ye göre ise pozit
6
güçle r ise daha çok dinsel ve
bağlanmadan açıklamaktır ( ). Bu
algıladığımız bir şemeta fizik güçle rdir. Pozftivizmde duyularımızla
İlmine Giriş, is~anbul 1971, iüHF
5) CAG·IL, Orhan ·M~nir, Hukuk a ve Hukuk
yayını, s. 445
Pozitivizm. AÜHF Mecmuası,
6) WALINE, Marce l, Felsefi, Hukuk i ve İçtimai
s. 171.
1951,
a
Ankar
i),
Kapan
Münci
c. Vlll, sayı 3-4 (Çevirmen:
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yln dogruluğu tahk ik edilmekte, doğruluk
saptanırsa kabul edilmekte, saptanmazsa redd edilm ekte dir (7).
Faka t COMTE dahi pozitiviz- .
min, Tanrısal müdahalelerin ve meta fizik
açıklamaların tecrü be edilememeleri nedeni ile yadsınabileceğin
i kabul etme kted ir (8 ). Comte'nin yolgöst~rdiği felsefi pozitivizm esas
olar ak hukuki pozitivizmle en önemli konuda anlaşamamakta,
kanun koyucunun istemi sonucu çıkan «norm»ların beliriş biçim lerin
i reddetmektedir. Yani kısaca
«norm»un kanun koyucunun «irade»si
ile konduğunu kabul etmez (9).
Bu kanun koyucunun kimliği (meclis
veya tek kişi} önemli değildir ..
Bu acıdan hukuki pozitivizm, felse fi
pozitivizmin bir · devamı değil
dir .. Felsefi pozi tiviz m' in devamı . «sos
yolojik pozitivizm»dir.
Sosy oloji k pozitivizm hukukun oluşumun
u salt insanların birbirle riyle olan sosyal ilişkilerine bağlar
(1°}. İnsanda yalnız yaşama
maya, hemcinsleri ile birlik te yaşamaya
yöne lik bir içgüdü vardır.
Bunun netices-inde toplu mlar oluşmuşt
ur. Faka t bu toplum, varlığı
nı belirli bir düzene baglamamış
olursa, daha başl-angıctan kendi
sonunu çizeceğini kavradığı için «obj
ektif huku k kuralları» ile bu
ilişkiterin sınırlanması yoluna
gitmiştir (11 }. Faka t bu obje ktif
~ukuk
kuralının saptanmasında hang
i ölçü tün uygulanması gerektiği çok
önemlidir. Sosy oloji k pozitivizm ismine
uygun olarak, toplumsal dayanışmanın sosyal yönü nü ve
bir toplu mda oluşan adal et duygusunu gözönüne almaktadır. Sosy oloji k
pozitivizm bu yönden hukuki
pozitivizmden önemli ölçü de ayrılmakta
dır. Zira sosy oloji k pozitivizmin ruhu sosyal olayların gözl
emlenebilirliğine bağlanmış
tır. Halb uki huku ki pozi tiviz
mde böyle bir ölçü t gözönüne alınma
maktadır . .Sosy oloji k pozi tiviz min belir
li ·bir ülke de belirli bir zamanda mahkemeler tarafından sosyal hare
ket kuralları olara k tanınan
halle rin bütünü olduğu da söylenmişt
ir. Faka t bütü n meselelerin
7) ÖZBiLGEN, Tarık, Eleştirisel Huku
k Başlangıcı Dersleri, İstanbul 1976,
AÜHF, s. 43-44.
8) WAL:INE, Maıcel, Felsefi. Huku ki
ve İçtimai Pozitivizm. AÜHF Mecmuası,
c. Vlll, sayı 3-4 (Çeviren: Münc i Kapa
ni), Anka ra 1951, s. 172.
9) ÖZ8'iLG1EN, Tank , Eleştirisel Huku
k Sosy olojis i Dersleri, iSTANıBUL 1971,
İÜHF Yayını. s. 29.
10) ÖKliE M, Ni-yazi, Huku ksal Pozit
ivizm Akımı, İstanbul 1978, iÜHF Mecmuası c. XLlll, s. 1-4 ayrı bası
s. 9 dan naklen, BATIFFOL. H.: La Phil'O
sophie du
Droit. «Que-sais-je», Paris 1970, s.
5.
11) KAPANİ. Münc i, Kamu Hüriy etleri
, Anka ra 1976, AÜHF Yayını, · s. 251
.
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mahkemelere aksetmemesi daha dogal oldugundan bu tanım yetersiz bulunmuştur (12 ).
D. VARILAN SONUÇ
Sonuç olarak diyebiliriz ki, hukuki pozitivistler pozitivizmin uygulama alanına hukuki pozitivizmin de yansıyabileceğini düşünmek
le büyük br yanılgıya düşmüşlerdir. Pozitivizm yalnız gerçek yaşam
da bulunanları hare_k et noktası olarak kabul eder ve tüm araştır
malarını ve çalışmalarını bu noktaların üzerine kurar. Fakat pozitivizm bu yönden, bir doktrin olmaktan çok tümdengelim yöntemini
uygulayan bir metod görünümündedir.
Fakat bütün olguları nedenini araştırmada"! geçerli kabul etmek hatalıdır. Bu metodun doğal ilimler alanındaki başarılarına güvenilerek bunun hukuk alanına yansıtılması en b9yük yanılgı olmuş
tur. Hukukun araştırılması için gerekli metafizik tartışmaları yadsımak hukuki pozitivizmin kabul edilemezliğinin en büyük nedeni olmuştur (13 ).
·
Pozitivizm doğal ilimle_r alanında fikri şeylere karşı ilgi gösterilmemesi tarzını hukuk alanına yansıtmış ve hukuki, sosyal yaşama
tabiat kanunlarını uygulayabileceğini sanmıştır. Fakat bu materyalist kanunların, sosyal yaşamın çeşitli yönleri olan ahlak, fikir ve
siyaset alanlarına uygulanması olanaksızdır. Zira poziti':'izmde üzerinde durulan olgunun kanıtlanması gerekmektedir. Olgunun oluş
düzenini ·kavrayabildiğimiz ve deney ile kanıtlayabildiğimiz ölçüde
doğrudur .

Özetle-, «hukuki pozitivizm akımı, sosyo-ekonomik yapı ve değer sorunlarını görmezlikten gelerek hukuku norma, yasamanın ve
kollektivitenin iradesine indirgemiş, onu hukuk ötesi (kendince) elemanlardan bağımsız ele almış, (olması gereken), (adalet), (değer)
13
kavramları karşısında kayıtsız kalmıştır ( a)».

12) WALINE, Marcel. Felsefi, Hukuki ve içtimai Pozitivizm AÜHF Mecmuası c. Vlll, s. 3-4 (Çeviren : Münci Kapani), Ankara 195·1, s. 175 den naklen.
JE~E. M. İdare· Hukukunun Umumi Prensipleri 3. basının önsözü, s. 2.

13) CAGIL, Orhan Münir, Hukuka ve Hukuk İlmine Giriş, İstanbul 1971, İÜHF
yayını,

s. 436.
, 13a) ÖKTEM, Niyazi, Hukuk Felsefesi Ders Notları, istônbul 19'85, s. 166.
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il. HUKUKİ POZİTİVİZM'İN TARİHSEL GELİŞİ
A) GENEL OLARAK
Hukuki pozitivizm'in hukuki bir istikamet olarak ortaya çıkışı
19. yüzyıldadır. Bu zamana kadar doğal hukuk mektebi ve tarihçi
hukuk mektebi ç_eşitli aşamalar yapmıştı. Fakat 18. ve 19. yüzyılın
ihtilalci ve devrimci karakteri pozitivist akımın hukuk alanına yerleş
mesine neden olmuşlardır. Bu devirlerde ülkelerde meydana gelen
devrimlerden sonra devrimler i korumak amacıyla konulan normla- ·
rın tartışılması ve değişik şekilde vorumlqnması yasakl. anmıştı (1 4 ) .
B) 19. VÜZYILA KADAR
19. yüzyıla kadar gerek yaşam gereği, _yöneticile r tarafından,
gerekse o andaki koşullara uygun olarak . koşullanan filozoflar tarafından hukuki pozitivizm .zaman zaman uygulama ya sokulmuştu.
En eski çağlarda, totemizm kabullenildiği yıllarda hukukun totemin bir irade açıklaması olduğu kabul edilmekte ydi (15 ). Bu iradenin ortaya koyduğu normlara karşı itiraz edilemezdi.
Daha sonra oluşan tek Tanrılı dinler ise Tanrı'nın göndermiş
olduğunu kabul ettiğimiz kitapların içeriğinin tartışılmazlığİnı kabul
ettirmişler ve hukuki pozitivizm in, bu alandaki en sert görünümü nü

vermişlerdir. ·

Bizans
eserine

imparatorlarından

Justinianu s'da, · Corpus Juris Civilis
yorumlan yasaklam akla önemli hukuk kaynaklarının yozlaşmasını önlemek istemiŞtir (16 ).

adlı

Orta

ilişkin

çağda

kara Avrupasında monarşik devlet şekilleri hakim
krallar ve idareyi ellerinde tutan devlet adamları, halkın uygulama ya konan normlara uymasını zorunlu tuttuklarından
fiili bir hukuki pozitivizm görüntüsü nü oluşturmuşlardır.
olduğundan

Bu arada filozoflard an Aristo,

Stoacı

Okul, Aquino'lu Thomas

14) ÖKTEM, Niyazi, · Hukuksal Pozitivizm Akımı, İstanbul 1978 iüHF Mecc. XLlll, s. 1-4, Ayri bası, s . .15.,
15) ÖZıBİLGEN, Tarık. Eleştirisel Hukuk Başlangıcı Dersleri, İstanbul 1976,
İÜHF yayını, s. 55. ·
16) ÖZBiLç;EN; Tarık, Eleştirisel Hukuk Başlangıcı Dersleri. İstanbul 1976,
İÜHF, s. 81.
muası
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ı
gibileri de toplumun uyması gereken ortak bir iradenin varlıgın
·
takım
bir
gibi
»
«adalet
ı
varlığın
kabullenmişler, fakat bu iradenin
yüz19ı.
zmin
pozitivi
· a priorik kavramlara bağladıkları için hukuki
yıldaki görünü müyle bir uyum sağlayamamışlardı.
Hukuki pozitivizmde kaynak olan normun bir_ kişinin değil de
bütün bir toplumun · (daha doğrusu çoğunluğun) iradesinin eseri olau'nun sosyal sözmasına önem vermesi acısından J. · J. Rousse
teori. olmuştur (17 ).
leşme teorisi de hukuki pozitivi zme yol açan bir
Fakat bu teori çoğunluğun diktatoryasına yol açabildiği için tehlikeli sonuçla r doğurabilmektedir.
C) HUKUKİ POZİTİVİZM KURAMININ ORTAYA KONMASINDAN
SONRA .
aa) · Kavramlar Hukukçuluğu :
Pozitiv ist okullard an «kavramlar hLikukçuluğu»nu benimseyen18
lere göre kanunla hukuk aynı şeydi ( ). Dolayısıyla hukukun uyguhaline sokulmuş
laması kavram lara indirgen ip, adeta teknik bir iş
hukuki yapının
ve
ekte
edilmem
kabul
tur. Hukukt a boşluk olduğu
19
lar hukukç uKavram
).
(
ektedir
eksiksiz bir bütün olduğu söylenm
r.
luğu görüşünün öncülüğünü Kelsen yapmıştı
bb) Egzejetik Pozitivizm : ·
Bu okul da hukukun esas kaynağının yasalar olduğunu kabul
etmekteyse de bu yasanın konma nedenini araştırmak için belirli
ile kavranabilen
bazı ölçütle r koymuştur. Bunlar daha ziyade . akıl
lardan yararkavram
ters
e
v.
·
ölçütler dir. Kıyaslama, öncelik tanıma
20
dir ( ).
ilmekte
varılab
lanma metodlarından faydalanılarak yasay

17) İbid, s. 57 vd.
1971, iüHF
18) CAGIL, Orhan Münir, Hukuka ve Hukuk İlmine Giriş, İstanbul
yayını, s. 448.
·Mecmua 19) ÖKTEM, -Niyazi, Hukuksa l Pozitiıvizm Akımı, İstanbul 1978, İÜHF
la Phide
Histoire
. sı c. XLlll, s. 1-4, Ayrı Bası, s. 19· dan naklen FA!SSO. Guido,
1976,
Paris·
Rouffe.t.
e
Catherin
par
Traduit
siecles)
losophie du Droit (XIX e et XX e
,
LGDJ; s. 143-144.
İstanbul . 1976,
20) ÖZBİLGEN, Tank, Eleştirisel' Hukuk Başlangıcı Dersleri,

İÜHF; s. 421 .

.
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Analitik

c)

Po,zitiıvi·zm

:

Hukuk un oluşumu acısından, bu okula göre aktif ve pasif
sujelerin bulunması gerekm ektedi r . .Bu sujeler den aktif olanın
koyduğu,
etkinliği . olan kuralla ra pasif sujeler uymak zorund
adırlar (21 ):
dd)

Yararcı

Pozitivizm

Bu okul yaşamın dE,3neylerle acıklanabileceğini öne sürme
ktedir. Bu akımın esa.s uygulayıcısı John Dewey·· göre, hukukç
u yoşam
ilişkilerini kavray abilme k için sosyol oji, krimin
oloji, psikolo ji ve ekonomi politik başta olmak üzere, tüm toplum bilimi dalları
na baş
vurma k zorundadır (22 ).
ee) Bugünkü durum
Daha. çok demok ratik ilkeleri n uygulanılmasına çalışılan
günümüz dünyasında, doktrin de kimsenin kabul' .etmem esine karşın,
birçok devlet başkanının ve hüküm et sistem lerinin işine geldiği
için
hukuk i pozitivizm gerçek te bügün de hukuk alanında egemen
liğini
sürdür mekte dir. Bu sayede devlet veya hüküm et başkan
ları keyfi
idarele rini hukuku n arkasına sakfay abilme ktedirl er.
111. HUKUKİ POZİTİVİZM T.ERİMİNİN ·
ELEŞ!İRİSİ

Hukuki pozitiv izmin bir akım olarak eleştirisine gecmeden
ön- .
ce, doktrin de bu akıma verilen ismin üzerin de oluşan · tartışm
alara
da kısmen değinmek gereki r. Bu eleştiriyi «Hukuki Pozitiv
izm» kavramını ikiye ayırıp yapmayı yeğliyoruz.
a)

«Hukuki» kelimesi :

Hukuki pozitivizm, ko.nunan normların . doğruluğunu tartışm
asız
kabul ettiğine göre, bu kanunların tümü uygula nabilir lik kabiliy
etine
sahipt ir. Ve uygulanması üzerinde de herhan gi bir yorum
lama yapılamaz. Halbuk i bunu böyle kabul etmek
bizi çok büyük yanlışlık
lara götüre bilir. Zira kanun koyucu nun koyduğu her norm
hukuki
21) ÖKTEM, Niyazi, Hukuks al Pozitivizm Akımı, İstanbul
1978 İÜHF Mecmua -

sı C. XLlll. s. 1-4, Ayrı Bası, s. 21 .den naklen BıRiMO, Albert,
Les Grands Courants de la Philosop hie du Droit et de l'Etast, Paris 1968,
Pedone s. 261 .
. 22) ib.id, s. 263.
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olduğuna göre, hatalı, . koyulmaması gereken normlar da hukukidir. Hal,buki sosyal ve ahlaki ger~ksinmelere cevap vermeyen normların hukuk olmadığı bilinmektedir. Bu görüşü kob.ul edersek, kanun koyucünun kendi iradesine göre . koyduğu normlara hukukilik
niteliğini tanımakla hukuk olmayan bir şeyi hukuk olarak kabul etmekteyiz. (23 ). Bir kürsü .örneği ile bu durum arasında rahatlıkla ben "'.
zerlik kurulabilir. Bu durumda, abdestsiz olarak kılınan namazın
da geçerli bir namaz olarak kabul edilmesi gerekir (24 ), ( 25 ).

Doktrindeki diğer bir görüş taraftarları ise, bu okulun esas uğ- ·
raşısının hukuk olduğunu ve hukukun da doğru veya yanlış yönleri
olabileceğini

belirtmek.tedirler (26 ).

Bizim . görüşümüze göre, hukuk deyimi bütün (iyi-kötü) hukuk
kurallarını içermekle beraber, gerek bireylerin anladıkları anlamda,

gerekse doktrinde, doğru hukuk, olması gereken hukuk anlamında
kullanılmaktadır. Bundan . dolayı «hukuki» kelimesinin yanlışlıklara
yölaçabileceği kanısındayız. Doktrinde bu konu ile ilgilenen yazarların daha gerçekçi olmakla beraber, herkesin de benimseyebileceği bir deyim üzerinde' anlaşmaları daha doğru · olur.
b)

«Pozitivizm» kelimesi:

Bu kelime.nin. gerçek karşılığı ile «hukuki pozitivizm» teriminde
birbirine uymazlığı genel olarak hukuk felsefesi
doktrininde kabul edilmektedir.
kullanılmasının

Pozitivizmde duyularımızla algıladığımız şeyleri gerçeğe varmak için kullanmaktayız. Görünürdeki olgulardan hareket edip, araş
tırmalarımızı ve vardığımız sonuçları bunların üzerine kurarız. Halbuki «hukuki pozitivizm» terimindeki pozitivizm, normun ortaya koyduğu her şeyin doğru olduğunu kabullenmeyi içerir, bu nedenle de
pozitivizm ile hukuki pozitivizm tamamen birbirine zıt kavramlardır (27 ).
23) ÖZBİLGEN; Tarık, Eleştirisel Hukuk Başlangıcı Dersleri, İstanbul 1976.
İÜHF. s. 45.

24) i'bid, s. 45.
25) Prof. Dr. Tarık ÖZBİLGEN. hukuki pozitivizm öğretisindek·i kuralların kanun koyucu tarafından uygulamaya surıulacağı ve bunların tamamının huku~i sayılamayacağı ·gerekçeleriyle «yönetmenci» deyimini kullanmaktadır.
.
26) ÖKTEM, Niyazi, Hukuksal Pozitivizm Akımı. İstanbul 1978, İÜHF Mecmuası, C. XLlll, s. 1-4. Ayrı Bası. s. 16 dip not 64.
27) ÖZBİLGEN, Tarık, Eleştirisel Hukuk ' Başlangıcı Dersleri, İstanbul 1976,
İÜHF Yayını, s . . 43.
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Buna mukabil, doktrindeki başka bir goruşun sahipleri, «pozitif» kavramının doğrulukla· bir ilişkisi bulunmadığını, sadece somut,
gözlemlenebilir olmanrn 5<pozitif» olmaya yetiştiğini belirtmektedirler (28).
.
.
Bizim görüşümüze göre ise, burada «pozitif» kavramı ile «pozitivizm» kavramı arasında bir ayırım yapmak gerekir. «Pozitif» kavramı, bir olgunun belirli yönlerini saptayıp ortaya koymak isterken,
«pozitivizm» felsefi ve ilmi bir istikamettir, Dolayısıyle, pozitivizm
. kendine özgü bazı yöntemleri · içerir. Bu tartışmaları yaparken bu
yöntemleri ve sonuçlarını gözden uzak tutmamamız gerekir. ··
c) «Hukuki Pozitivizm» deyiminin yerine
yimler :

kullanılan

bazı

de-

· Hukuki pozitivizm deyiminin yerine Georges Gurvitch tdrafın
dan «Devletçi Pozitivizm» deyimi kullanılmaktadır (29). Bu .terimin kullanılması, .devlet sisteminin kurulmasından · ·evvelki tüm hukuksal
işlemleri ve olguları yadsımaktadır. «Devletçi» kelimesi kullanıldığı .
için·. devlet ·olgusu meydana geldikten sonra norm koyucunun koyduğu her türlü hatalı normun da devlet tarafından konulduğunu kabul etmek gerekir. Bu ise devletin hatalı uygulamaları olduğunu ve
ona tam olarak güvenilmemesi gerektiği sonucunu doğurur.
Fakat devletin daima iyi kanunlar koyması gerekmediği de ileBu olumsuz tutumun «devlet» niteliğini bozmayacağı . belirtilmiş, örnek olarak ta «Miliyetçi-Toplumcw> faşist Alman
devletinin kötü bir yönetim tarz.ı .gösterdiği, fakat devlet statüsünden çıkarılamayacağı belirtilmiştir (30 ).
ri

sürülmüştür.

«D~vletçi Pozitivizm» deyimi bundan başka, teamüli hukuku
c:ta içermemelidir. Zira devletçe ~onmamıştır (31 ). Buna karşın pozi ~
tivistler, teamüli hukukun yazılı hukuk metinleri tarafından kabul

ÖKTEM. Niyazi, Hukuksal Pozitivizm Akımı. İstanbul 1918, İÜHF
C. XLlll, s. 1-4. Ayrı Bası. s. 16. dip not 64.
29). ÖZBİLGEN, Tarık , Eleştirisel Hukuk Başlangıcı Dersleri, İstanbul
. İÜHF yayını. s. 46.
30) ÖKTEM, Niyazi; Hukuksal Pozitiıvizm Akımı, İstanbul 1978, İÜHF
muası, c. XLlll. s. 1-4, Ayrı Bası. s. 16. dip not 64, ÖKTEM, Niyazi, Hukuk
fesi Ders Notları, İstanbul 1985, s. 182.
31) ÖZ BiLGEN, Tarık , Eleştirisel Hukuk Başlangıcı Dersleri, İstanbul
İÜ'HF yayını, s. 47.
28)

Mec-

muası

1
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. 1976,

mecFelse1976,

veya mesdurum larda (açık olara k belirt ilen ticari, maha lli
edildiğini belirt leki örf ve adetler) kendi leri tarafında. n da kabul
38. madsünün
Statü
Divanı
mekte, hatta Beynelmilel Daimi Adale t
ından
taraf
leri
kendi
desinde anılan Genel Huku k Prensiplerinin de
32
benimsendiğini belirt mekt edirle r ( ).

edildiği

i de durum u yeter inAynı şekilde «Mevzua.tçı Pozitivizm» deyim

an bazı kural lar yüce tarif edememektedir. Zira mevz uatta bulun
kalkm akta,
rürlüğe girme mekte veya bir müdd et sonra yürür lükten
e bir kı
şekild
Aynı
.
ırlar
aktad
buna mu.kabil mevz uatta n cıkarılmam
fakat
kta,
mama
bulun
uatta
sım kural lar da (team üli kurall ar) mevz
r.
dırla
makta
yürür lükte büyük ölçüd e hukuk i sonuc lar doğur
ine de biraz deEn son olara k «yönetmenci volontarizm» deyim
ılan volon tarizm (irade cilik)
ğinmek istiyo rum. Bu deyim de kullan
gene llikle kabullenilen bir
kavramı hukuk sal poziti vizm . doktr ininde
33
i kullan an sayın Prof. Dr.
kavramdır ( ). Pakat bu deyim de, deyim
üli hukuk u içermemeteam
gibi,
Tarık ÖZBİLGEN'in de kabullendiği
si acısından eksik bulunmaktadır.
iV. HUKUKİ POZİTİVİZM AKIMININ ORTAYA
CIKARDIGI SORUNLAR
akımının çaBuraya kador yazdıklarımızdan, hukuk i pozitivizm
teori olduğu ortay a çıkmıştır.
ğımız gerek lerine hiç uyma yan bir
ilenle r üzerinde etBu teori, hüküm et ve devle t başkanlarının yönet
monarşik bir idare
kisini arttırmaya yaray an ve sonuç olara k da
olmuştur.
tarzı uygul amay a yönle ndire n bir teori
ttir. Bu norm u
Hukuki Pozitivizme göre. hukuk «norm»dan ibare
r. Bu arada kanun
pa kanun koyucu serbe st idaresi ile koymaktadı
ığı için de, norm un
koyucuyu dene tleyec ek hiç bir üst yetkil i olmad
mama kta, keyfi olmak taiceriği çoğu kez hukuk kurallarına dayan
kiş_isel iradey e dayalı bir
dır. Bu da, hukuk . iım·i çevre sinde n çıkıp,
düzenin oluşmasına yol açmaktadır.
kanun koyucu
Hukuki Pozitivizm incelenince, idare edilen lerin
ve o içerileri
lenme
gibi kabul
tarafından konul an. normları olduğu

Pozitivizm. AÜHF mecmuası,
32) WALINE, Marce l, Felsefi, Hukuk i ve İçtimai
s. 173.
1951,
C. Vlll s. 3-4, (Çeviren: Münci Kapani), Ankara
l 1978, İÜHF Mecİstanbu
Akımı,
izm
Pozitiv
33) ÖKTEM, Niyazi. · Hukuk sal
.
naklen
den
64
not
dip·
16
s.
Bası,
Ayrı
1-4,
muası, . c. WLlll, s.
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ğin nedenleri hakkında bir fikir yürüteme yecekleri, daha doğrusu
böyle bir ·fikir yürütsele r de bunu tartışma alanına getiremey ecekleri sonucuna varılır. Burad.a kanun koyucunu n her dediği gerçek.tir. Bunu kabullenm emiz bizi doğal olarak yanılgıya düşürebili.r (34 ).
Halbuki, hukukun sosyal ve ahlaki gereksinm elere uygun normlara
dayanması gerektiğine göre, kanun koyucunu n no'rma gerekli içeriği verip vermediği veya bu içeriğin gerekli ölçüde olup olmadığı
nın da pozitif .bir biçimde araştırılması -gerekir.

Hukuka uygun bir. _norm koymak için, bu normun sosyal v·e ahlaki içeriği bir tüm olarak, doğru olarak kavranmalıdır. Daha sonraki aşamada ise, bu içeriğin kanun . koyucu tarafından pozitif hukuka konu yapılacak şekilde belirleı1mesi gerekir. Ayrıca, daha evvel uygulanıma giren sosyal veya ahlaki içerikli normlar da kanun
koyucu tarafından onaylana bilir. Bu da pozitif hukuka temel teşkil
edebilir.
Pozitivistl erin görüşlerine· göre, hukuki pozitivist, bir kuralı arçış
belirli bir hukuk normunda n harek.et etmek zorundadır (35 ).
Bu belirli hukuk normuna . ôrn.ek olarak ta, Anayasal ar, Milletler Cemiyeti Antlaşması v.d. verilmekt edir. Bu belirli norma en yüksek
hukuki de,ğer verilmekte , -bundan sonra uyglanma k üzere . konacak
normlar da buna uydurulm aya çalışılmaktadırlar. Halbuki bu ·esas
ı:ıormun doğruluğu da daima şüphe götürmektedir~ Bir kere bu norm
tartışılamadığı için, içeriğindeki hukuk ve ahlak kurallarına uygun
olmayan kısımlar da a priorik olarak kabullenil mek gerekir. Bu ise
daha evvel belirlediğimiz gibi hukuk olmayanın hukuk haline so. kulması demektir. Hukuk alemindek i normalar gereksinm eleri karşılamak zorundadırlar. Hukuki pozitivistl er normların dışında baş
ka t~ir hukuk tanımadıklarından bütün gereksinm eleri bunların karşılayabileceğini kabul etmekted irler. Fakat bu düşünceye karşı tep~
kiler çok fazla olunca, . bunların · belirli bir değerlendirmeye tabi. tutulabileceğini kabul etmek zorunda kalmışlardır ! Bunun kabullenimi ise ·hukukun uygulanımı sırasında bazı normların değersiz ola·rak kabullenilebileceğini ve kanun koyucunu n normu koyarken hatırırken,

· VILLEV , Michel. Lecons d'Histoire ~e la philosOphie du Droit. Paris · 1957,
Dalloz, s. 321-326.
34) ÖZ:BİLGEN, Tarık, Eleştirisel · Hukuk Başlangıcı ·oersleri, İstanbul 1976,
İÜıHF yayını, s. 66.
35) - WALINE, Marcel, . Felsefi. Hukuki ve İçtimai Pozitivizm. A0:HF mecmuası,
c. Vlll, s. 3-4, (Çeviren: Münci Kapani). Ankara 1951, s. 173-174.
.
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talı hareke t '.edebileceğini kabulle nmek olur ki, bu anlayış · hukuki
3
pozitivizm ile brr uyum sağlayamaz ( s}.
Genel olarak pozitivi zmin prensiple gerçek a .rasında bir uyum
37
i hukuki pozitisağla~aya çalıştığı .. kabul edilmek tedir ( }. Halbuk
vizm, uyugulo nan hukuku n, hukuk fikri ve hukuk gerçeği ile her türt
lü ilişkisini kesmiştir. ·pozitiv izm · normun doğruluğundan hareke
mesedeğer
hukuki
ve
arına
kavraml
ederken, adalet, doğru hukuk
lelerine hiçbir önem vermem ekle hukuk felsefes ini bir yana itmiş,
bu · da onun yadsın,masını kolaylaştırmıştır. Bu · qurumd a norma dayanan hukukla oddlet eş duruma gelmişlerdir. Hukuk Felsefesinde
ğı nedenler, ···
lıukuki P.o zitivizm in üstüne çıkılarçık, normların dayandı
k arandayana
bir
saglam
için
ikleri
esaslar araştırılıp onların geçerlil
lar.
aktadır
yapamam
mayı
maktadır. . Hukuki pozitivi stler bu araştır
araştır
iğini
Aksi halde kanun koyucu nun koyduğu normun geçerlil

mak gerekecek, bu da ortaya koydukları tecrinin tümden yadsınıl
ması anlamına gelecek tir.
Pozitivizme göre yürürlü kte bulunan (olan} normla r aynı zaman- ·
38
da olması lazım gelen normlardır ( }. Bu görüş norma dokunu lmaz
bir nitelik kazandırmakta, bu da kanun koyucu nun dolayısı ile topvelum idarecis inin işine gelmek tedir. Toplum idarecis inin tek kişi
önemli
ya toplumu n belirli bir kısmı hatta toplumu n tamamı olmosı
kadar in- ·
değildir. Bu durum totenizm ve dinlerin · üstünlüğü devrine
dirgene bilir.
Belki de iyiniyet le oluşturulan bu pozitivi st teori uygulam ada
de idare edilenle r
otokrati~ düzenle.re yol açmış, bunun netices inde
39
idare edenlerin baskısı altında ezilmişlerdir ( ). Burada «iyi niyetle»
ya~
kelimesini kullanmamızın nedeni pozitivi st akımların, bilhassa
egörülm
olarak
kın dönemlerde, devrim hareke tlerinin bir sonucu
devrimbu
sidir. Devrim komitel eri veyd devrimi gerçekleştiren kişi
le ortçıya konulan · normların kaldırılıp eski düzenin yerleşmesini önlemek icin pozitivi st bir görüşü savunm akta ve bu görüşü o devleİstanbul 19·76,
36) ÖZıBİLGEN. Tarık : Eleştirisel Hukuk Başlangıcı Dersleri,
.
iüHF yayını, s. 70.
1971, İÜHF
37)' CAGIL, Orhan Münir. Hukuka ve Hukuk İlmine Giriş, İstanbul
'
· .
.
yayını, s. 39·2.
.1971, İÜHF
38) CAGIL. Orhan Münir. Hukuka ve Hukuk İlmine Giriş. İstanbul

s. 39'2.
39) ÖKTEM, Niyazi, Huku~sal Pozitivizm Akımı
rnuası, c. XLlll, s.' 1-4, Ayrı Bası, s. 28.

Yayını,

İstanbul

1978, İÜHF Mec- ·
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tin

yapısında sağlam

bir yere oturtma ya

çalışmaktadırlar.

Fakat in-

sanın yapısında bulunan hakim olma isteği, kendini bundan
sonra

gösterm ekte ve devrim kanunlarının kabulle nilmesi için gerekli gedön.emi sona erdikte n sonra da .normların değişmezliği kuralı
hüküm sürmek te ve bu sefer yeni düzenin otokratikliği ortaya çık
çiş

maktadır.

Dönemimizde gerek kendi ülkemizde, gerekse dünyanın belli
ülkeleri nde demokr asi yöntem i uygulanmaktadır . Bu yöntem
halkın kendi kendisi ni idare etmesi esasına ·dayan
makta ise de si-·
yasi partiler in ortaya çıkması kanımızca, · uygulam ada demokr
asi
gerçeğinin sarsılması sonucu nu oluşturmuştur . Yasama
ve yürütme şeklen ayrı gibi de olsa, gerç_
e kte bütünleşme içinde bulundu ğundan ve iktidara geçen partinin iktidard an çekilme meyi
istemesi
doğal olduğundan, bu durum hukuki pozitivi zmtn
kuvvetl endirilm esi .
başlı

şeklinde gerçekleştirilmektedir.

Hukuki pozitivizmi gerek bilim · adamları, gerekse uygu.layıcılar
hiç kimse savunu yorum diyeme mekted ir. Zira hukuki pozitivizm alanında konulan normla r kanun koyucu nun sosyal ve ah
laki alanı istediği gibi düzenleyebileceğl gerçeğini simgele mekted
irler. Kanun koyucu bu normları koyarken. (esas normun dışında) hiçbir gerekçe gösterm ek zorunda değildir. Esasında ana normu
koyan da · kendisidir. Dolayısıyle kendisi yle çelişkiye düşmesine zaten
gerek yoktur. Bundan dolayı da ahlaka aykırı bir normu rahatlık
la
belirley ip uygulam aya koyabil ir (40 }. Bu ise hukuk alanında kimse
tarafından kabulle nilebile cek bir olgu değildir.
arasında

Hukuki pozitivizmin yadsınırlığı felsefi acıdan çok rahatlıkla
Kanun koyucunun dışında, onun normları koyar..:
ken uyması gereken belirli gözükmeyen kuralların olduğunu kabul
etmeliyiz. '(oksa insan · aklı daima yanılabilir. Kanun koyucu da uyacağı objekti f bir ölçüt olmazs a her zaman hatalı normlar
ı uygulamaya sokabil ir. Bu hatalı belirlemeye engel olmak için duyuları
- mızla algıladığımız ve uygulam aya temel tutacağımız normun
dı
şında, onun varlığına neden olan metafiz ik bir varlığın
. bulunduğu
nu kabullenmemiz gerekir (41 ). Pozitivi st felsefec i ise hem metafiziğe, hem de doğal hukuka inanmamasının nedenin
i topluml arda ve
anlaşılmaktadır.

40) ÖZBİLGEN, Tarık
İÜHF yayını, s. 68.

41) ibid, s. 99.
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Eleştirisel Hukuk Başlangıcı

Dersleri, İstanbul 1976,

somut, birbi rine uygun debirey lerde bu soyu t kavr amla ra iliski n
t metadır. Çünk ü o zaman bu soyu
ğerler bulunmamasına bağlamak

akta
ı soru nu ortay a çıkm
.. tafiz ik fikirl erin içeriğinin saptanamamas
42
ilah( ve şaşmaz kanu nlan »da yaddır ( ). Aynı şekilde «Tanrıların
k
kanıtlanamadığı gere kçes iyle huku
sınılmamakla beraber, dene yle

alem inin dışında bırakılmaktadırlar.
sı duru mun daki ha- .
Hukuki pozitivizm ayrıca huku kun. uygulayıcı
tek göre vinin kanunları takimin varlık nedenini yadsıyıp, hakim in
Bugünün «hukukun genel
rafla ra bildir mek olduğu görüşündeydi.
imin huku k yaratması» kavpren siple ri»nd e önemli rol oynayan «hak
nun değinmediği halle rde hakiramı ise tama men yadsınılıp, kanu
43
belirtilmişti ( ). Mese le «humin kanun boşluğunu doldurariıdyacağı
eli idi. Zira .kanunun yanın
kuk boşluğu içinde» olara k kabul edilm
cak başka · bir huku k kayda, onun yetm edig i zam anla rda uygu lana
nun içeriğinde aranmalıydı.
nağı yoktu. Her meselenin çözümü kanu
en benz erlik ler "bulunan
Hukuki pozitivizm aralarında çeşitli yönd
dır. Norm ativi stler iceriğe
· norm ativiz mde n de bu yönden ayrılmakta
e tutmaktadırlar. Pozi tivist bakm ama kta, . sade ce norm u gözönünd
a belir li bir içeri k vermesi
ler ise normu belirleyen kişinin bu norm
·
tadırlar .
gereğini savunmak

norm un doğruluğuna
Son olara k huku ki pozitivizmin, yani bir
ve fikri gelişmelerin etkis i
kesin kes bağlılığın, günü.müzde tekn ik
okra siye olan etkis inde n biraz bahaltında aşamalar kayd eden dem
dem okra si fikrin i inceleyensetm ek gerektiği kanısındayım. Bugün
olma k üzere yapılan üçlü
ler formol, sosyal ve klasi k dem44okra si
si;
r ( ). Bunl arda n form ol. dem okra
ayırıma gene llikle uymaktadırla
ise
siler
ve klasi k dem okra
dem okra sinin pros edür kısmını, sosyal
okra si olmaksızın, öbür
dem
el
içeri k kısmını oluşturmaktadır. Form
ayacakları gibi, deolam
· dem okra siler yapısal bir bütünlüğe sahip
el
form dem okra si de ga- ·
mok rasin in diğer yönle rine sahip olmayan
yesiz bir duru ma · düşer.
i olduğundan ve bu
Demokrasi ' halkın kendi kendisini yönetmes
ler aracılığıyla yapıldığı için,
da yukarıda değindiğimiz gibi siyasi parti
ile · oluşması , üstü ne kuform el .d emo kras i bu düzenin oy çokluğu
İçtimai Poziti vizm . AÜHF mecmuası,
42) WALINEı Marce l Felsefi, Huku ki ve
An'kara 1951, s. 177.
C. Vlll s. 3 - 4 (Çeviren : Münc i Kapani)
Huku k İlmine Giriş, İstanbul rn11.
ve
a
Hukuk
,
Münir
Orhan
,
CAGIL
43)
,
İÜHF yayını, s. 319.
ri, İstanbul 1976, s. 88.
Dersle
gıcı
Başlan
k
Huku
ri~el
Eleşti
44) ÖZBİLGEN, Tarık,
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rulmuştur

(45 ).. Fakat

çoğu zaman oy ve~enler halkın (daha doğru
su
oy verme hakkı bulunanların) % 100 ünden çok az olaca
ğından bunların oy çokluğüna dayanır. Örneğin: Halkın %
60'ının oy verdiği bir
ülkede % 31 'in oyunu alan bir parti % 69'a egeme
n olaca k ve bu
da azınlığın çoğunluğa egemenliği olacaktır. Bu azınlık
içinden çı
kacak bir hüküm ette · ~belideyeceğ .i norml arla bütün
ülkeyi yönetecek ve demo krasi gereği halk kendi kendini yön~t
miş gibi kabul
edilec ektir. Bu sakıncalar klasik ve sosyal demo krasile
rin belirli. kurallarıyla sınırlanmazsa çok ·olums uz sonuç
lar ortaya çıkabilir. Kanun koyucu ülkede düzeni sağlamak için toplum da
oluşan . ~hlaki
değerleri gözön üne almalıdır. Bunun sapta
nması için felsefe ve sosyoloji alanına büyük uğraş · düşmektedir; Felsefe ahlaki
koşulları saptamalı, sosyo loji bunla rla toplum yapısı
arasında bir uyum sağla
malı, ~onun koyucu ise bu aşamalardan geçen
normun devlet te
uygulanmasına çalışmalıdır. Formel demo
krasid e uygula nabile n hukuki pozitivizme bu acıdan bakınca eksikl ikler görülm
ekte ve bunun, hukuk sosyo lojisi, hukuk tarihi, karşılqştırmalı
hukuk, hukuk
politikası ve bilhas sa hukuk felsefe siyle tamam
lanması gerektiği
ortaya çıkmaktadır.

SÇ> ·NUC :

Hukuki pozitivizm, devrim izde uygulanmaması gerek
en bir. teo. ridir. Bu teorid e ·sosyal yaşam, normların .içinde kendi
özellik lerini
kaybedip hapso lmakta , hukuk i değerlendirme değers
iz hale gelmektedir. Halbuki hukuk diyal,,ektiğe uygun olarak
devamlı gelişen
ve toplum gerek sinme lerine çözüm araya n bir ·bilim
dalıdır. Bunun
böyle kalıplaştırılmasına olana k yoktur . Cağımizda
bunun kabullenilmesi ayrıca otorite r devlet şekillerine de . yol açtığı
için de kabul
edilemez.
Çağımızda hukuk ·artık kanun koyuc unun koydu
ğu kalıplann dı

şına taşmaktadır.

Daha evvelce varola n teamü li hukuk un yanısıra
tarafla r arasında, devlet ve kanun koyucuya bağlı
olmaksızı·n (fakat belirli objek tif koşullara bağlı olarak ) sözleşmeler
yapılmakta
dır ·(toplu iş sözleşmeleri gibi). Bu sözleş
meler pozitif hukuk a bir
gerçe k olarak , bir gerek sinme nin sonuc unda girmişl
erdir.
Hukuki pozitivizm, kavramların doğruluk ·ölçüsünü
kanun ko45) · ÖZ.Sİ~GEN, Tarık, Eleştirisel Hukuk Başlangıcı
yayını, s. 88.
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yucunun keyfine bıraktığı, ilmi bir ölçüt kullanmadığı ıçın bilimdı
48
47
de bağ
46
şı ( ), ahlôkd ı şı ( }, cağdışıdır ( ). Demokr atik prensipl erle
49
daşmamaktadır ( ) .
Kanun koyucu hukuku norm haline getirirke n toplums al ve ah laki olguları gözlemlemek, bunları değerlendirmek ve bunlarda n hareket etmek zorundadır. Halbuki hukuki pözitivizm hukukta herhangi bir değer ölçüsü olduğunu (nbrmların konulmasına ilişkin) kabul
etmeme ktedir .. Bu değerlendirmeyi yapmayınca da ortay~ konulan
normların ' gelişigüzel olması . kaçınılmazdır.
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