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anlayışı, bir hareketi, husule getirdiği neticeler ne olursa ol
sun a priori bir prensibe, meselâ vazife prensibine uygunluğu
na göre değerlendirmek gayesini takib eder. Hareket vazife 
esasında beliren ahlâk prensibine uygunsa husule getireceği 
neticeler ne kadar istirap verici olursa olsun yapılmalıdır. 

Faydacı nazariye esas itibariyle İngiliz düşünürleri tara
fından başarı ile müdafaa edilmiştir. Fakat bu görüş utilita
rian ve hedonist nazariyenin bir İngiliz buluşu olduğu manası
na gelmez. Çünkü, eski Yunanistanda Aristippus ve Epikür'ün 
hedonist (hazcı) ve utilitarian (faydacı) bazı düşünceler ileri 
sürdükleri bilinmektedir. Bununla beraber Yunanistanda ne 
Aristippus, ne de Epikür müstakar ve temelli bir düşünce sis
temini ortaya koymağa muvaffak olamamışlardır. Faydacı na
zariye İngiliz fikir adamları tarafından başarı ile izah edilmiş 
ve mükemmelleştirilmiştir. İngiliz düşünürlerinin utilitarian 
nazariyeyi vuzuhla ifade etmiş olmaları, utilitarianismin İngi
liz düşüncesinin dünya fikir hayatına bir kontribüsyonu adde
dilmesine sebeb olmuştur. 

İngiliz filozofu Hobbes'un onyedinci yüzyılda insanın ta
biat itibariyle egoist ve haz peşinde koşan bir varlık olduğunu 
ifade ettiği bir vakıadır. Fakat Hobbes, insan tabiatı hakkın
daki müşahade ve düşüncelerini otoriter bir devlet anlayışını 
müdafaa için kullanmış ve onun görüşleri Utilitarian Okulun 
teessüsünde ehemmiyetli bir rol oynamamıştır. Faydacı naza
riyeyi İngilterede ilk defa savunanlar Hobbes gibi din aleyh
tarı mütefekkirler değil, bazı din adamlarıdır. Onsekizinci 
yüzyılda Richard Cumberland, John Gay, David Hartley, Wil-
liam Paley gibi kilise mensubları, din kitablarmdan istihraç 
ettikleri Allanın hudutsuz iyiliği (the infinite goodness of God) 
esasına dayanarak hazcılık ve faydacılık mevzuunda dikkate 
şayan fikirler ileriye sürmüşlerdir. Bu yazarlar, utilitarianism
in öncüleri veya daha isabetli bir deyimle teolojik faydacı
lar sayılabilirler. Teolojik faydacılar insanı haz peşinde koşan, 
menfaatçi bir yaratık addetmekle beraber bu görüşü hıristiyan 
dininin prensibleri ile de telife gayret etmişlerdir. Allah hu
dutsuz iyiliğin sembolü olduğuna göre, insanların haz ve saa
det iktisabı yolundaki faaliyeti Allahın iradesine de uygundur. 
Çünkü bütün saadet ve iyiliklerin mümessili olan Allahın in
sanların saadetinden başka birşeyi arzulaması imkânsızdır. 

3 

\ 



G İ R İ Ş 

İngiliz düşüncesinin nazarî olmakdan ziyade tatbiki bir 
istikamet takib etmesi ve tecrübe ile müşahede yollarının is
tidlal metoduna tercih edilmesi, İngiliz felsefe hareketlerini 
Avrupa felsefe sistemlerinden ayıran en ehemmiyetli hususi
yettir. Onyedinci ve onsekizinci asırlar boyunca bilgi teorisi 
konusunda ihsascılık (sensualism) ve tedaicilik (associatio-
nism) İngiliz felsefesinde başlıca yeri işgal etmiştir. İhsas ve 
tecrübeye dayanan felsefe görüşü, insan bilgisinin hisler ve 
hislerin zihinde husule getirdiği tesirlerle mahdut ve muay
yen olduğunu kabul eder. Bu temayül, zaruri olarak rölativist 
bir mahiyet arz etmiş ve mutlak prensiblerin mevcudiyetini 
kabul eden ve gerçeği aramak hedefini güden rasyonalist 
(akılcı) doktrinlerin karşıtı olarak nazarı dikkati çekmiştir. 
Faydacılık (utilitarianism), onyedinci ve onsekizinci yüzyıl
lar İngiliz arrmirist düşüncesinden mülhem olmuş, ihsas ve 
tedai neticesinde bulunan prensiblerin ahlâk ve hukuk felse
fesi sahalarında muteberiyetini tesis ve müdafaa maksadını 
istihdaf eylemiştir. Menbaını rasyonalizmden alan Avrupa dü
şünce okulları ise, ahlâk ve hukuk mevzuunda idealist teori
lerin müdafaası ile uğraşmıştır. Tabii Hukuk Okulunun on
sekizinci asır boyunca Avrupada kazandığı hâkimiyet, Avrupa 
felsefesinin esas itibariyle rasyonalist bir karektere sahib ol
ması ile sıkı sıkıya ilgilidir. Şu halde düşünce sistemlerinden 
birisi, yani Avrupa düşünce sistemi genel olarak idealist bir 
istikamette gelişerek vasıl olduğu prensiblerin mutlak meri
yetini müdafaa etmiş, İngiliz düşünce sistemi ise rölativist ve 
faydacı (utilitarian) görüşde karar kılmıştır. 

İngiliz ve Avrupa sistemleri arasındaki fark, sadece esa
sa taallûk eden bir fikir ihtilâfına inhisar etmekle kalmamış, 
iki sistem metod bakımından da birbirinden ayrılmıştır. Av-
rupanm rasyonalist ve idealjst okulları, istidlal (deduction) 
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sinde emsalsiz bir hususiyete sahib bulunmaktadırlar. Basit 
birkaç prensip, muhtelif sahalara tatbik için, çalışkan bir fikir 
işçileri gurubu tarafından müştereken müdafaa edilmiştir. Bu 
fikir işçileri üstadları Bentham'a bağlılıkta ve aynı hedefleri 
gerçekleştirmek hususunda birleşmişlerdir.» (5) Şu cihet ay
rıca zikredilebilir ki, Utilitarian Okulu'un ehemmiyetini kay
betmesinden sonra da hiçbir felsefe okulu onun yerini alama
mış ve İngiliz fikir hayatında onun kadar müessir olamamış
tır. 

Bentham ve muakkibleri, bazan Felsefî Radikaller (Phi-
losophical Radicals) olarak da isimlendirilirler. Onsekiz ve 
ondokuzuncu yüzyıl Ingilteresinin hukukî ve sosyal müesse
selerini değiştirmek, islâh etmek hususunda gösterdikleri faa
liyet onların bu şekilde adlandırılmasına sebep olmuştur.* Fay
dacılık prensiblerini siyasî ve sosyal hayatta fiilen gerçekleştir
mek, «idare edenler ve edilenlerin menfaatleri arasında ahenk» 
sağlamak (6), mazinin kalıntılarını temizlemek ve halkın saa
deti için en elverişli şartlan yaratmak, onların İslahat yolun
daki çalışmalarında başlıca hedefler olmuştur. Reformu ger
çekleştirirken taviz kabul etmemek de Utilitarianism'in önemli 
hususiyetlerinden birisini teşkil eder. Faydacılar ve bilhassa 
Bentham, realist bir okula mensub oldukları kanaatini taşı
dıkları için utilitarian prensiblerin tatbiki hususunda fiilen 
çalışmağı lüzumlu saymışlardır. . Hukuk düzeninin, insanlar 
için en faydalı olacak şekilde tanzim ve İslahı, kuruluşunu mü-
teakib faydacı okulun ehemmiyetli gayesi haline gelmiştir. Ka
nunların fayda esasına göre tedvin edilmesi yolundaki gayret
leri dolayısıyla R. Pound Faydacı Okul'a «kanun tedvin edici
ler okulu» (7) adını vermektedir. Utilitarian'ların reformu he
def tutan çalışmalarında taviz vermedikleri bir vakıa olmakla 
beraber anarşizm'e hiçbir zaman iltifat etmediklerine ve ondo
kuzuncu yüzyılda siyasî ve iktisadî serbesti için mücadelede bu-

(5) Sorley, W. R. A History of Engllsh Fliilosophy, Cambridge 1920, 
s. 212. 

(6) Halevy, E. The Growth of Philosophıic Radicalism, 1952, s. 262. 
(7) PouMi Boscoe. The Spifit öf the Commori Law, Boston 1921, 

s. 158, 159. - -
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sosyal menfaatlere ika edilen zararlara göre suçların derece
lendirilmesi ve sosyal menfaatlere en zararlı olan suçların en 
şiddetli şekilde cezalandırılması fayda prensibinden istihraç 
edilen neticeler olarak ileriye sürülmüştür. Şu halde Tabiî Hu
kuk Okulu, pozitif hukukun tenkid ve tekâmülüne yarayacak 
mutlak prensiblerin araştırılması gayesini güttüğü halde, Uti-
litarian Okul, pozitif hukuku sosyal fayda esasını gerçekleş
tirmeğe en elverişli hale getirmek hedefini takib etmiştir. Uti-
litarian Okul'un diğer bir ehemmiyetli hususiyeti de, hem ah
lâk, hem de hukuk sahalarında aynı esasa, yani fayda esasına 
dayanmış olmasıdır. Hareketin ahlâkiliği fayda ölçüsüne vu
rulduğu gibi, aynı ölçü, yani fayda, hukukun da kriteri sayıl
mıştır. Mevzuumuzun incelenmesinde bu hususu göz önünde 
tuttuğumuzu bu vesile ile ifade etmek isteriz. 

İngiliz Utilitarianismi, konusundaki çalışmamızı Bentham 
ve J. S. Mill'in ahlâk ve hukuk teorilerinin tetkikine hasretme
ği tercih ettik. Bentham, Faydacı Okul'un başı ve başlıca naza-
riyecisi olarak en önemli yeri işgal etmektedir. J. S. Mili, yal
nız Bentham'dan sonra gelen en büyük utilitarian olduğu için 
değil, aynı zamanda Okulun genel temayülünden inhiraf etme
si ve son temsilcilerinden birisi olması yüzünden de nazarı 
dikkati çekmektedir. Bentham'ın şakirdleri arasında James 
Mili, Dumont, Chadwick, Romilly, Bain, Macaulay gibi fikir 
adamları vardır. Fakat isimlerini zikrettiğimiz bu zevat esas 
itibariyle Bentham'ın düşüncelerini yaymağa ve Bentham tara
fından vaz edilen prensibleri hukukî ve siyasî müesseselere 
tatbik etmeğe çalıştıkları için onların utilitarian teoriye yeni
likler getirmediklerini söylemekte herhangi bir hata yoktur. 
Bunlardan James Mill'in gayretlerini Bentham'ın pjrensibleri-
nin daha iyi anlaşılmasına hasrettiği ve - üstadmmkine naza
ran daha otoriter bir devlet telâkkisini benimsemesi müstes
na- Bentham'ın görüşlerine sıkı sıkıya bağlı kaldığı bilinmek
tedir. 

Fransada ve İtalyada yaşayıp Bentham'a takaddüm eden 
iki fikir adamı, Helvetius ve Beccaria, faydacılık mevzuunda 
tam manasiyla insicamlı teoriler vazına muvaffak olamamak
la beraber, İngiliz faydacılığının gelişmesinde oldukça önemli 
bir rol oynamışlardır. Fakat Avrupada utilitarianism denince 
Jhering'in hatırlanmaması imkânsızdır. Jhering, Bentham ve 
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BİRİNCİ BÖLÜM 

FAYDACILIĞIN TARİHÎ VE 
FELSEFÎ KAYNAKLARI 

I. ESKİ YUNANDA FAYDACILIK 

A. Aristippus 

Eski Yunan felsefesinde, hazzı insan hc>reketlerinin hakiki 
muharr iki sayan ve hazcılığı düşünce tarihinde ilk defa olmak 
üzere müdafaa eden iki okul görüyoruz. Sokrat ' ın şakirdlerin-
den Aristippus, üstadının «haz iyidir» şeklindeki görüşünü, 
filozofun doktrininden tecrit ederek haczi Cyrenaic Okulunu 
tesis etmiştir4. (1) Fakat kabul etmek gerekir ki, Aristippus dü
şüncelerini metodik şekilde izaha muvaffak olmamıştır (2) . 
Aristippus, ihsasları ve gene his hayatının neticeleri olan haz 
ve'kederi insan bilgisinin ve ahlâkın kaynakları saymıştır. (3) 

Aristippus'a göre, ihsaslar sayesinde insan bilgisi meyda
na gelir. İnsan hayatının hedefi de haz duygusunun esiri ol-

(1) Sokrat'ın kullandığı dialektika usulü, ölümünden sonra, onun 
fikirlerine dayanan muakkiblerinin zıt istikametti görüşleri 
müdafaa etmelerine sebeb olmuştur. Bu cümleden olarak 
Antisheıjıes, Cyraic Mektebi kurmuştur, ö te yandan, Airstippus 
da Sokrat'ın felsefesini haz prensibine göre tefsir eden, hedo
nist (hazcı) bir felsefe okulu meydana getirmiştir. Fakat Sok
rat'ın fikirleri, en .sahih şekilde, Eflâtun tarafından geliştiril
miştir. Bu sebebten, Eflâtun'u, Sokrat'ın fikrî varisi saymak 
yerinde olur. Bak: Sabine. G. H. A History, of Polâtical Theory, 
London, 1952, s. 41, 42. 

(2) Vecchio, G del. Philospphy of Law, ingilizceye çeviren: Owep 
Martin, !\Vashington 1953, s. 427, 428. 

(3) Freçman, KathLeen. God, JVBan and State :, .Gerek Concepts, 
London, 1952, s. 9$ 97. , 
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tatbiki mahiyet taşıyan bir de prensib vazetmekte ve «Her ar
zu hakkında, eğer arzumu gerçekleştirirsem netice ne olacak
tır ? Eğer arzum gerçekleşmezse nasıl bir durum doğacaktır ? 
Suallerini sorun» demektedir. (9) Bu prensib insanların hare
ketlerini, o hareketlerin doğuracağı muhtemel neticelere göre 
kıymetlendirmek ve en fazla haz veren hareketlerin yapılma
sını teşvik etmek gayesini taşıyordu. Aynı mevzu yani hare
ketlerin husule gelen neticelere göre ahlâkilik vasfına sahib sa
yılması veya sayılmaması, daha sonra İngiliz faydacılığında 
önemli bir yer işgal etmiştir. Epikür, hazcı bir ahlâk anlayışı
nı müdafaa etmekle beraber istikbalde elde edilecek daha bü-

. yük bir saadetin uğruna halde bazı fedakârlıklar yapılmasını 
tavsiye etmiş ve bu suretle insanoğlunu ifratın değil, fakat iti
dalin yolunu takibe davet etmiştir. (10). 

Diğer taraftan Epikür'e göre, saadete kavuşmak maddi 
zenginlik, kudret ve şaşaaya sahib olmak yoluyla değil, fakat 
istirabtan, huzur bozucu şeylerden ve ihtirasların hâkimiye
tinden kurtulmak suretiyle mümkün olabilir. (11) İnsanın hu
zurunu kaçıran şeylerden birisi ölüm korkusudur. Ölüm insa
nın hissetme kudretinin sonu olduğuna göre, ölümün doğur
duğu korku tamamen mesnetsiz bir mahiyet taşımaktadır (12). 
İlâhların hâkimiyetinden ve intikamından korkmak da, dün
yayı idare eden mekanik nizam içinde ilâhların mevcudiyetini 
tasavvura imkân bulunmadığı için yersizdir. 

Saadete erişme yollarını tâyin ve tesbit etmek, teorisinin 
esası olmakla beraber, Epikür, hazları iki kısma ayırmıştır. 
Bedenî hazlar, zihnî veya ruhi hazlara nazaran ikinci derecede 
bir değer taşırlar (13). Çünkü ya devam müddeti bakımın
dan kısa veya kuvvet bakımından zayıftırlar. Halbuki korku
dan kurtulma ve inziva içinde yaşama neticesinde ortaya çı
kan hazlar, daha devamlı ve kuvvetlidirler. Maddî ve.manevî 
istirablara sebeb olan ve husumetleri sinesinde toplayan ce
miyet hayatı, insanın gerçek saadete kavuşmasına imkân ver-

(9) Livinıgstone, op. cit., s. 18. 
(10) Livingstone, op. cit., s. 17. 
(11) Livingrstonei op cit., s. 17. 
(12) Sidwick, op. cit., s. 87. 
(13) Freeman, op. cit, s. 201, Sidwick, op. cit., s. 87. 
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görüşünü müdafaa etmiştir. Epikürcülüğün diğer bir hatası, 
saadete erişmek için münzevi (ascetic) bir hayat tarzının tav
siyesinde belirmektedir. Hazcı bir sistemin en büyük hazzın 
inzivada bulunacağı düşüncesine iltica etmesi, Asetizm 
(Asceticism) ve Hedonizm'i, yani ilk zıt kutbu birbiriyle ka
rıştırması, esasa müteallik ehemmiyetli bir tenakuzun delili
dir. Daha önce de ifadeye çalıştığımız gibi bu tenakuz Yunan 
cemiyetindeki siyasî ve içtimaî buhranla izah edilebilir. Epi-
kürcüler gayri ahlâki bir hayat yolunu müdafaa ile de ittiham 
edilmişler ve muarızlarının ağır tenkidlerine maruz kalmışlar
dır. (17) Epikürcülüğe gösterilen husumet, eski Yunanda 
dünyevi hazlara duyulan antipatidert kuvvet almıştır. 

Haz ve saadet esaslarının ehemmiyeti üzerinde duran 
Epikürcü Okul, Yunan düşünce hayatında oldukça önemli 
tesirler icra etmesine rağmen müstakar bir ahlâk Ve hukuk 
sistemi tesisine muvaffak olamamıştır. Epikürcülüğün husu
siyeti, ihsascılıktan ilham alarak haz ve saadet mefhumları
nın önemini tebarüz ettirmesidir. 

Bentham, Epikürcülerin ahlâkın hakiki kaynağı saadet 
olduğunu anladıklarını ifade ettikten sonra, okula yapılan 
tenkidlerin hatalı olduğunu tebarüz ettirmekte ve bu meyan-
da Seneca'nın «Sic praesentibus utaris voluptatibus, ut futu-
ris non noceas : Hale ait hazlardan o şekilde istifade et ki, is
tikbalde elde edeceğin hazlar azalmasın» cümlesiyle Epikür'ün 
görüşüne iştirak ettiğini belirtmektedir. (18). 

II. İNGİLİZ FAYDACILIĞININ ÖNCÜLERİ : 

A. Thomas Hobbes 

İnsanın egoist tabiatı üzerinde fikir yürüten ve bu suret
le kendisinden sonra gelen düşünürlere tesir eden ilk İngiliz 
filozofu Thomas Hobbes'tur. Faydacılık mevzuunda başarılı 
bir eser yazan Plamenatz, Hobbes'u, nıenfaatçi haczılığın 

(17) Mili, J. S. Utilitarianism, London 1948, s. 7. 
(18) Benthaım, Theory of Legislation, London 1911, s. 17 
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B. Richard Cumberland 

Rirchard Cumberland, evrensel manadaki hazcılığın ilk 
müdafii addedilebilir. Onun hedonizmi teolojik düşünceleri 
de içine aldığı için kendisini teolojik faydacılardan saymak 
mümkündür. (3) Cumberland, 1762 yılında yayınlanan De 
Legibus Naturae (Tabiat Kanunlan Hakkında) adlı eserinde 
«bütün akli varlıkların müşterek saadetinin gerçekleşmesi» ko
nusunda durmaktadır. Tanrı aklî bir varlık addedildiği için 
«bütün akli varlıkların müşterek saadeti» ibaresi Tanrının saa
detini de içine almaktadır. (4) Saadetlerin sınıflandırılmasın
da Allanın saadeti birinci yeri işgal eder, bundan sonra cemi
yetin saadeti, en sonra da ferdin saadeti gelir. (5) Her ferdin 
umumî saadetin gerçekleşmesi için üzerine düşeni yaptığı bir 
cemiyet nizamı kemâlin timsalidir .(6) Cumberland, dinî çev
relerde Hobbes'a karşı duyulan nefretin de tesiri altında ka
larak Hobbes'u şiddetle tenkid etmiştir. însan, Hobbes'un 
zannetiği gibi egoist iştihaların esiri değildir, fakat esas iti
bariyle rasyonel bir varlıktır. (7) insanın his hayatında sem
pati, egoizm kadar mühim bir rol oynar. (8) İnsanın daima 
kendi menfaatlerini düşünerek hareket ettiği iddiası, sempa
ti hissinin varlığı ile ve insanların diğerkâm hareketleri ile 
tekzib edilmektedir. (9) 

Bu kısa izahattan da anlaşılacağı üzere, diğerbinliğin ve 
egoizmin insanların davranışında birlikte müessir olduğunun 
kabul edilmesi, Cumberland'm hazcı nazariyesinin en önemli 
hususiyetidir. İsabetli bir karekter taşıyan bu müşahede dı
şında Cumberland rasyonalizrn ve ampirizm arasında boca
lamış, dinî inanışının doğurduğu güçlükler müstakar bir dü-. 
şünce sistemi kurmasına imkân vermemiştir. 

(3) Albee, E mest, A History of English Utilitarianism, New York, 
1902, S. 11, 12. 

(4) Albee, op. cit., s. 35. 
(5) Ibidem. 
(6) Altoeey op. cit., s. 30. 
(7) Ibidem. 
(8) Albee, op. cit., s. 21. 
(9) Albee, op cit., s. 11-55 de bu mevzuda mütemmim malumat 

vermektedir. 
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mıştır. Brown'ın bu mevzuda teklif ettiği hal çaresi, teolojik 
bir karekter taşımaktadır. Ona göre, din kitablannm yazdığı 
cehennem cezalan, ferdî saadetle cemiyet saadeti arasında 
bir uygunluk yaratmak, insanların hemcislerine karşı âdilâne 
hareket etmelerini temin eylemek vazifesini görür. Albee «in
giliz Faydacılığının Tarihî» adlı eserinde John Brown'ın (13) 
utilitarianismin öncüleri arasında en başarılı düşünür oldu
ğunu söylemektedir. Kanaatimize göre bu hüküm, Albee'nin 
kuvvetli dinî duygulara sahib olmasından ve John Brown'ın 
onları, başarı ile ifade etmesinden neşet ediyor. Yoksa John 
Bro.wn, faydacılığı hazırlayanlar arasında hususî bir mevkie 
sahib değildir. 

E. David Hartley 

David Hartley'in ehemmiyeti, ahlâk hususundaki fikirle-* 
rinden ziyade, bilginin iktisabı mevzuundaki nazariyesinden 
gelmektedir. David Hartley tedaiciliğin (associationism) ku
rucusu sayılmaktadır. (14) «İnsan, İnsanın Ruh Yapısı, Vazi
fesi ve Ümitleri Hakkında Müşahedeler: Observations on 
Man, his Frame, his Duty, and his Expectations» (1749) adlı 
eserinde Hartley, psikolojik manada tedaiciliğin esaslarını 
vaz etmiştir. Hartley'e göre, ihsasların tekerrürü, insan zih
ninde ihsaslara ait intibalann doğumuna sebeb olur. Bu şe
kilde teessüs eden intihaların yahut basit fikirlerin zaman ve 
mekân yakınlığı (contiguity) yüzünden birleşmeleri mürek
kep fikirleri hasıl eder. İhsaslann doğurduğu basit fikirler 
insan bilgisinin hakiki elemanlarıdır. Sevgi, teessür ve ihti
raslar da basit fikirlerin birleşmesi sayesinde meydana çı
kar. İnsanın haz ve istirabını tedai kanunlarına bağlamak su
retiyle Hartley faydacılık nazariyesine ilmî bir temel hazırla
mağa çalışmıştır. Hartley, diğer teolojik faydacılar gibi ölüm 
sonrasına ait ceza ve mükâfaatlar meselesi üzerinde durmuş
tur. Onun diğer bir hususiyeti de yüksek ve aşağı hazlar şek
linde bir sınıflandırma yapması ve böylelikle Epikürcü oku
lun görüşünü benimsemesidir. 

(13) Albee, op. cit., s. 83 ve m. 
(14) Hartley'in tedai nazariyesi hakkında bak : Halevy, op cit., s. 7 

ve m. Albee, op. cit., s. 113, 114, 129. 
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ma» adlarını taşırlar. David Hume'un sistemi ampiristtir. Ona 
göre, psikolojik fenomenler arasında illî bir rabıta vardır ve 
îtedai fikirleri meydana getiren tek kaynaktır. Birbirine ben
zeyen ihsasların devamlı surette birleşmesi bunun aşikâr de
lilidir. Hume, insan bilgisinin dıştan gelen tesirlerin zihinde 
husule getirdiği intibalarla alâkalı olduğunu belirtmekte ve 
tedaiciliğin taviz vermez bir taraflısı görünmektedir. Bu me-
yanda fizikî âlemde cazibe ne ise psikolojik alemde de tedai
nin aynı şey olduğunu söylemektedir. Fakat bazan mürekkeb 
fikirlerin aynı tedai kanunlarına göre teşekkül etmediğini ile
ri sürerek bu mevzuda insan aklına bir tercih kudreti tanıdı
ğı intibaını vermektedir. (18) Hume'un tedaicilik konusunda
ki fikirleri determinizmi kabul ettiğini belirttiği gibi indeter-
minism'i reddetmediği hissini de uyandırmaktadır. Bu yüz
den Hartley'in Hume'a nazaran daha az mütekâmil, fakat da
ha müstakar bir sistem kurduğunu söylemek mümkündür. 

Hume'a göre, ahlâk konusunda tecrübî metodun kulla
nılması en müsbet neticeleri verecektir. İlmî bir ahlâkın, in
san tabiatı hakkında, tarihin vereceği bilgiden faydalanması 
şarttır. Böylelikle insan psikolojisinin kanunlarını tesbit etmek, 
muhtelif şartlar altında insanların ne şekilde hareket ettik
lerini bilmek imkânı bulunacaktır. 

Hume, ahlâk mevzuunda hislerin oynadığı rolü, «ahlâk, 
hakkında hüküm verilmekten çok hissedilen birşeydir» de
mek suretiyle ifade etmektedir. (19) O halde ilmi ahlâka va
rabilmek herşeyden önce insan hislerinin bilinmesine bağlı 
bulunmaktadır. Hareketlerin doğruluğunu ve yanlışlığını aklî 
prensiblere göre izaha çalışmak beyhude bir teşebbüstür. (20) 
İnsan hareketlerinin doğruluğu, yanlışlığı, ahlâklılığı veya 
ahlâka aykırılığı hususunda başvurulacak tek ölçü hazdır. «İn
san, haz veren veya hazza kavuşmağa vasıta olan şeyleri tas-
vib eder, istirap veren veya istirabm doğumuna sebeb olan 
şeyleri takbih eder.» (21) Bu sebebten hazza kavuşmak ve 

(18; Bak: Halevy, op cit., s. 9, 10. 
(19) Carrittv Ethical and Political Thinking, Oxford 1947, s. 29. 
(20) Albee, op cit., s. 91. 
(21) Plaımıenıatz, op. cit., s. 27, 28. 
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tadır. (27) Her devlette ekseriyet, ekalliyet tarafından idare 
olunur. Devlet idaresinin faydalı olduğu inancı ekseriyeti ita
ate sevk eder. Bu kısa izahattan anlaşılacağı üzere, Hume'un 
nazariyesinde siyasî iktidar meşrui}'etini faydalı olma vakıa
sından almaktadır. Hume insanların devlete itaat etmele
rini esas saymakla beraber, bazı istisnai hallerde mukave
metin itaate tercih olunabileceğini söylemektedir; fakat sis
temi, bütün olarak otoriter bir mahiyet taşımaktadır. (28) 

Hume, mülkiyet mevzuunu da başka bir zaviyeden tetkik 
etmektedir. Ona göre, mülkiyeti muhafaza, fayda ve emek 
mefhumlarına değil, fakat itiyada ve yerleşmiş kanaatlere 
hürmet duygusuna dayanır. O, mülkiyet fikrinin doğuşunu 
da insan zihninin faaliyetini idare eden tedaî kanununa bağ
lamaktadır. İşçi ve işçinin üzerinde çalıştığı toprak fikirleri 
tedaî neticesi birleşerek mülkiyet mefhumunun doğumuna 
sebeb olmaktadır. 

Şurası aşikârdır ki, D. Hume faydacılığın öncüleri ara
sında en sistematik, en istikrarlı, en semereli müellif vasıf
larını taşımaktadır. Devlet ve hukukun fayda esasına dayan
dığını onun kadar başarılı şekilde izah eden başka bir fikir 
adamına rastlanamaz. Hume'un diğer bir hususiyeti, dinî te
lâkkilerden sıyrılmış bir utilitarian olmasıdır. Nazariyesinin 
lâik karekteri, ona, faydacılığın öncüleri arasında ayrı bir 
mevki sağlamaktadır. Bentham, Hume'un fikirlerinin +esiri 
altında kalmış, bilhassa onun bütün faziletleri fayda mefhu
mu ile izah etmesini takdir etmiştir. (29). 

H. Priestley 
Priestley'in «Hükümetin İlk Prensibleri ve Siyasî, Mede

nî, Dinî Hürriyetlerin Mahiyeti Hakkında : The First Princip-
les of Government and on the Nature of Political, Civil, and 
Religious Liberty» isimli eseri 1768 yılında basılmıştır. Bu 
eserde müellif, siyasî cemiyetin »bütün meselelerini sosyal 
saadet mefhumunu esas almak suretiyle halle çalışmıştır. (30) 

(27) Flamenatz, op cit., s. 43. 
(28) HaJı&py, op. cit., s. 140. 
(29) Sortey, op cit., s. 219; Halevy, op. cit., s. 11. 
(30) Halâvy, op, cit, s. 22. 
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Paley'in siyasî ve hukukî düşünceleri, ahlâk teorisinden 
daha değerli ve önemlidir. Ona göre, devlet kudretinin nasıl 
doğduğunu, devletin niçin devam ettiğini, insanların hukuka 
neden itaat ettiklerini anlamak için hayatın realitesine bak
mak icab eder. İdare edilenlerin, idare "edenlere itaati fikirle
re ve şahsî menfaat duygusuna dayanır. Örfler ve adetler 
halkda, mazide olduğu gibi halde ve istikbalde de devlet ida
resinin faydalı olduğu hissini yaratır. Diğer taraftan hiç ol
mazsa her cemiyette küçük bir ekalliyet, devletin toplumun 
saadeti için lüzumlu ve bu sebebden devletin emirlerine ita
atin bir vazife olduğu şuuruna sahiptir. Tabiatın insanlara 
verdiği menfaat sevkitabiisi, insanları devlete bağlamaktadır. 
Çünkü insanlar devlet otoritesi sayesinde menfaatlerinin te
min edildiği inancına sahip olurlar. (35) Bu müşahedeler, 
devlet kudretinin sosyolojik temellerini izah gayesini güden 
bir teşebbüs olarak dikkati çekmektedir. Paley diğer utilita-
rianlardan farklı şekilde faydacılık görüşünü, tabiî haklar na
zariyesi i l e ^ e telife gayret etmiştir. Tabiî hakların muteberi-
yeti, ne insan tabiatının icabı olmalarından, ne de insanların 
sosyal mukaveleyi akdettikleri zaman tabiî haklarının büyük 
bir kısmını muhafazayı şart koştukları şeklindeki bir farazi
yeden ileri gelir. Müşahede, insanların tabiî haklara sahib sa
yılmasının cemiyet idaresi bakımından faydalı neticeler do
ğurduğunu göstermektedir. Şu halde, tabiî haklar nazariyesi, 
faydası dolayısıyla değer taşır. Mülkiyet müessesesi de mu-
kaddesliği dolayısıyla değil, fakat cemiyet için sağladığı fay
dalar sebebiyle muhafaza edilmeğe lâyık bir mahiyet taşımak
tadır. 

«Ahlâk ve Siyasî Felsefe Prensibleri» adlı eserinin basıl
masından kısa bir zaman sonra, Paley şöhrete kavuşmuş ve 
eseri Cambridge Üniversitesi tarafından ders kitabı olarak 
kabul edilmiştir. (36). 

Fikir çevrelerinin Paley'in eserine gösterdikleri heyecanlı 
hüsnü kabul, utilitarian görüşün benimsendiğine delil teşkil 

(35) Plamenatz, op. cit., s. 54, 55. 
(36) Dicey, A. V. Lectures on the Relation Between Law and Pub

lic Opinion in England, London 1926 s. 173. 
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Halevy ise Helvetius'un müdafaa ettiği utilitiarian dok
trinin Ingilterede nüfuz kazanmadan önce İtalyada yayıldığını 
ve Beccaria'ya ilham verdiğini ifade etmektedir. (2) Fransız 
mütefekkiri Helvetius aynı zamanda Bentham'a da tesir et
miş ve onun fikri gelişmesinde önemli bir rol oynamıştır. Bu 
mevzuda Halevy diyor k i : «Helvetius'un nüfuzu bilhassa In
gilterede derin ve devamlı bir mahiyet taşımış ve Bentham 
Helvetius'un tesiri altında kalan müelliflerin başında gelmiş
tir.» (3) Julius Stoneda «en büyük sayıda insanın en büyük 
saadeti» prensibinin Helvetius tarafından ileri sürüldüğünü, 
daha sonra da Beccaria ve Bentham'ın bu esası benimsedik
lerini belirtmek suretiyle Halevy ile aynı noktai nazarda ol
duğu intibaını vermektedir. (4) «İngiliz Faydacıları» adlı ese
rinde Leslie Stephen «Bentham'ın Fransız mütefekkiri Hel-
vetius'dan çok şeyler öğrendiğini» ifade ederek aynı görüşe 
katılmaktadır. (5 )Bentham'ın Helvetius'u takdir ettiğini gös
teren bazı ibareleri eserlerinde bulmak mümkündür. Bentham, 
Helvetius'un ahlâk sistemi üzerinde dururken diyor k i : «Hel
vetius'un felsefesi hem mütecanis hem de basittir. Belli ha
reketlerin belli neticeler doğuracağını gösterir. Eğer mesele 
birbirine aykırı iki hareket tarzından birisinin tercihine taal
lûk ediyorsa, her iki hareketin doğuracağı neticeleri düşün
mek ve onları karşılaştırdıktan sonra saadet ve bedbahtlık 
arasında tercih yapmak lâzımdır.» (6) Bundan başka Bentham 
Londrada University College'de saklanan el yazmalarından bi
risinde de «Bacon fizik' ilmi için ne derece önemli ise, Helve-
tuis da ahlâk ilmi için o kadar ehemmiyet taşır» diyor. (7) 
Zikrettiğimiz bu cümleler Bentham ve Helvetius'un sistemleri 
arasındaki yakınlığı göstermektedir. Bununla beraber faydacı
lık, menşei bakımından bir İngiliz nazariyesi olup, İngiliz fel
sefesinin «ihsascı ve tedaici» vasıflarıyla ilgilidir. Daha önce 
izaha çalıştığımız gibi, saadet problemi, Ingilterede teolojik 

(2) Halevy» op. cit., s. 21. 
(3) Halevy» op. cit, s. 18. 
(4) Stone» op. cit., s. 273. 
(5) Stephen, L. The English Utilitarians, Vol I, s. 236. 
(6) Benthamv The Limits of Jurisprudenoe Defined, 1945, Editor's 

Introduction, s. 21. 
(7) Bentham» op. cit., s. 18. 
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oüyük bir gurubu kendi menfaatleri uğruna istismar edebilir. 
Bu çeşit kusurlar, insanların daha bilgili hale gelmesi ve ka-' 
nun vazıının ferdi saadetle cemiyet saadetini mutabık hale ge
tirmesi sayesinde ortadan kaybolacaktır. Ahlâk, kanun vazıı
na bu mevzuda yardım etmek zorundadır. İnsanların cehale
ti, tembelliği, müstebit idarecilerin umumî saadetin gerçekleş
mesini arzu etmemeleri, ahlâkî ve dinî taassubun mevcudiye
ti, ferdî saadet ve cemiyet saadeti arasında arzu edilen ahengin 
teessüsüne mani olan ehemmiyetli sebeblerdir. 

Coğrafî ve ırkî âmillerin kanun, adet ve müesseseleri tâ
yin eylemesi şeklinde Montesquieu'nun müdafaa ettiği görüş, 
Helvetius tarafından reddedilmektedir. (13) Helvetius, eğiti
min ilerlemesi ve insanların daha fazla aydınlanması ile eşit
sizliklerin azalacağına ve ferdlerin kendi menfaatlerinin umu
mî menfaatin bir parçası olduğunu anlayarak hareket ede
ceklerine inanmaktadır. Onun sistemi, umumî faydanın kanun 
vazımın hedefini teşkil etmesi ve ferdlerin aydınlanması ha
linde, cemiyetlerin karşılaştıkları bütün müşküllerin kolay
lıkla halledilebileceği suretinde iyimser bir görüşe dayanmak
tadır. Fakat Helvetius sadece Montesquieu'nun determinizmi
ni reddetmekle kalmamakta, fıtrî mahiyetteki ahlâkî hislerin 
yarlığım da kabul etmemektedir. İnsanın taşıdığı tek bir fıtrî 
arzu vaırdıİ. Blvtjğa menfaat arzusudur. Menfaat duygusu, be-
şer nevinin bekasıni sağlamakta ve inian hayatına hâkim bu
lunmaktadır. Helvetius'un nazariyesi şimdiye kadar ki izaha
tımızdan da anlaşılacağı üzere faydacı bir karekter taşımak
tadır. İnsandaki menfaat hissinin değişmezliğini kabul etme
si, ilimleri fay daldıklarına göre sınıflandırmağa teşebbüs ey
lemesi, fayda esasının "kanun vazıına yol göstermesi gerektiği 
şeklindeki inancı bunun açık delilleridir. Cemiyet hayatının 
doğurduğu ihtilâfların eğitimin yayılması sayesinde halledile
bileceği yolundaki düşüncesi ve beşeri müesseselerin fayda 
esasına göre İslahı hususundaki görüşü, Helvetius'u İngiliz 
utilitarianismi ile birleştiren ehemmiyetli hususiyetlerdir. 

(13) Halevy, op. cit., s. 19,20, Plalmfinatz, op. cit., s. 49. Sabine, op. 
cit. s. 477. 
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verdiğine göre, kanun vazıı bu hedefe erişmek için gerekli 
şartları hazırlamak vecibesi altındadır. Kanunlar, insana aza
mi saadet sağladıkları ve asgarî bedbahtlığa sebeb oldukları 
takdirde iyi vasfına lâyıktırlar. (17) 

Beccaria'nm ahlâk ve hukuk hakkındaki felsefî fikirleri, 
herhangi bir orijinalliğe sahib değildir. Zaten onun şöhretini 
sağlayan,. felsefe meseleleri üzerindeki düşüncelerinden ziya
de, ceza hukukunun İslahı' ve insanileştirilmesi mevzuundaki 
görüşleridir. Beccaria, ceza hukuku alanında fayda prensibi
ne göre İslahat yapılmasını öne sürmektedir. Onun ceza hu
kuku konusundaki teorilerini tafsilen incelemeğe lüzum yok
tur. Fakat ceza müessesesi ile alâkalı bazı düsturlarını burada 
zikredebiliriz : I. Cezalar suçluya en az istirab verecek ve ce
miyet için en kuvvetli önleyici tesiri sağlayacak şekilde tesbit 
edilmelidir. 2, Cezalar kati olmalı ve hükmü takiben derhal 
infaz olunmalıdır. 3. Hâkimler kanunları genişletici bir tefsi
re tabi tutmamalı, olduğu gibi tatbik etmelidir. (18) Beccaria-
nın ceza hukuku konusunda vazettiği bu düsturların üçü de, 
Bentham tarafından benimsenmiştir. Bentham, Beccaria'nın 
genişletici mahiyetteki tefsiri tenkid etmesinden bilhassa fay
dalanmış ve sadece ceza hukuku alanında değil, diğer hukuk 
kollarında da genişletici ve gayevî tefsiri reddetmiştir. 

Beccaria'nm ölüm cezası mevzuundaki fikirleri onun hem 
tabii hukuk teorisini, hem de faydacılığı benimsediğini göster
mektedir. Beccaria'ya göre, ölüm cezası faydalı değildir. Çün
kü cezanın müessiriyetini ve faydasını sağlayan husus, müd
det bakımından uzun olmasıdır. Müddet bakımından uzun 
olan cezalar, müddet bakımından kısa olanlara nazaran daha 
müessirdir. Ölüm cezası ise, şiddetli ve müddet bakımından 
çok kısa olduğu için bu cezayı fayda prensibine göre tecvize 
imkân yoktur. Beccaria, ölüm cezasının temelsizliğini isbat 
edebilmek için sosyal mukavele teorisine de müracaat ediyor. 
Onun bu mevzuuda ileri sürdüğü deliller, tabii hukukçuların-
kinden farklı değildir. İnsanlar siyasî cemiyeti tesis mukave
lesini akdettikleri zaman, hayat hakkından vazgeçmemişler-

(17) Stone, op. cit., s. 272. 
(18) B a k : Plamenatz, op. cit., s. 50. 
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İKÎNCİ BÖLÜM 

BENTHAM VE FAYDACILIK 

I. BENTHAM'IN ŞAHSİYETİ 

Bentham 1748 yılında, yeni fikirlerin belirmeğe ve Avru
pa cemiyetinin bünyesi değişmeğe başladığı sırada dünyaya 
gelmiştir. Hukuk tahsilini 13 yaşında kaydolduğu Oxford Üni
versitesinde ikmal etmiştir. Müteakiben baro imtihanını ve
rerek 1772 yılında avukat unvanını iktisab etmiş, fakat felse
fe ve umumî hukuk meseleleri üzerinde düşünmeği ve eser 
vermeği pratik hukuk çalışmasına tercih ettiği için fiilen avu
katlık yapmamıştır. Pozitif hukukun İslahı mevzuundaki eser
leri, ondokuzuncu yüzyıl boyunca İngiliz hukukunda yapılan 
reformlara yol göstermiş ve ilham vermiştir. Bentham'm ça
lışmaları sadece nazari hukuk ve hukuk reformu konularına 
inhisar etmemiştir. Eğitimin, mücerret fikirlerin değil, fayda
lı şeylerin öğretilmesi gayesini takib etmesi gerektiğini ileri 
sürmüş ve faydalı bilgilerin tedrisi ile uğraşacak okullar (1) 
hakındaki görüşlerini C h r e s t o m a t h i a adlı eserinde 
açıklamıştır. Bentham kendisinden önce yaşayan fikir adam
larının ampirizm ve utilitarianism konusunda ileri sürdükle
ri nazariyelerin de tesiri altında kalarak, faydacı düşüncenin 
ana prensiblerini sistematik bir şekilde ifadeye muvaffak 
olmuştur. Hukuk ve ahlâk nazariyesinin bütün insanları saa
dete kavuşturacağını ve en mükemmel cemiyet formülünün 

(1) Bentham klasik eğitim sisteminin değiştirilmesini ve teknik 
eğitime ehemmiyet verilmesini teklif etmiştir. Bu mevzuda bak: 
Hal£vy, op. cit„ 287, 288; Stone^ op. cit., s. 268. 
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ile ittiham edilmesine sebeb olmuştur. Bentham, fayda esası
nın insan hareketlerine istikamet verdiğine ve bu esasın ah
lâk ilminde haklılığın ve haksızlığın ölçüsü, ve hukuk ilminin 
de yegâne hedefi olduğuna inanmıştır. Bentham'm fayda esa
sına itimadı o derece şümullü bir mahiyet taşımıştır ki, diğer 
ahlâk ve hukuk teorilerinin lüzumsuz kısımları atıldığı takdir
de geriye faydacılığın kalacağını kabul etmiştir. Bentham'm 
utilitarianism dışındaki bütün nazariyeler ve nazariyeciler 
hakkında beslediği istihfaf onun zaaflarından birisi olmuş ve 
hatalarını düzeltmesine imkân vermemiştir. 

İngiliz hukukunun İslahı konusunda Bentham'ın ileri sür
düğü düşünceler, îngilterede ondokuzuhcu asır boyunca iti-
oar görmüştür. Hukuk reformu için Bentham kadar ihtiras
la çalışan başka bir filozofa güçlükle rastlanabileceğini söyle
mek mümkündür. Reform mevzuundaki bu ısrarı, hiç şüp
hesiz faydacılığın ampirist ve realist karekteri ile ilgilidir. Bent
ham herşeyi fayda ölçüsüne göre değerlendirdiği için tatbiki 
veçhesi olmayan bir ahlâk veya hukuk nazariyesini beyhude 
addetmiştir. Kanunların İslahı yolundaki faaliyeti sadece 
İngiltere'ye inhisar etmemiş, diğer Avrupa ve Amerika mem
leketleri için de kanun tasarıları hazırlamış ve bütün dünya
da taknin faaliyetini teşvik etmiştir (3). Leslie Stephen «İn
giliz Faydacıları» adındaki meşhur eserinde, Bentham'ın ko-
difikasyon çalışmalarının şümulünü şu sözlerle ifade etmek
tedir : «Bentham'ı samimi veya gayri samimi olarak yeni bir 
Solon sayan şakirdleri, onun alâkasını muhtelif kodifikasyon 
sahalarına çekmişlerdir. Dünyanın muhtelif yerlerinden ge
len yabancılar ona başvurmuşlar ve çeşitli mevzularda kanun
lar hazırlaması için teklifler yapmışlardır.» (4). îngilterede 
gerçekleştirilen hukuk reformlarında Bentham'ın oynadığı ro
lü Sir Henry Manie, «Bentham'ın zamanındanberi onun tesiri 
ne atfedilemeyecek hiç bir hukuk reformu yapıldığını bilmi
yorum.» sözleriyle belirtmektedir (5). 

(3) Stone, op. cit., s. 268 
(4) Stephen, Leslie. The English Utiliarians, Vol I, s. 220 
(5) Jeremy Bentham and the Law, A Symposium, London 1948, 
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atise on Judicial Evidence (1813) «Kodifikasyon ve Genel 
Eğitim Konusunda İncelemeler : Papers upon Codification and 
Instruction (1817)» ve müteakiben «Yanlışlıklar Kitabı: The 
Book of Fallacies (1842)» basılmıştır. 1802 yılında Fransızca 
olarak neşredilen «Traites de Legislation Çivile et Penale», «Ya
sama Teorisi: Theory of Legislation» adıyla İngilizceye ter
cüme edilmiştir (10). Bu eserde Bentham fayda prensibini 
izah ettikten sonra, Medeni Hukuk ve Ceza Hukukunun gaye
leri hakkındaki düşüncelerini belirtmektedir. 

1824 yılında intişara başlayan «VVestminster Review» isim
li mecmua, Bentham'ın fikirlerinin ve utilitarianismin yayılma
sına hizmet etmiştir. «Teşkilâtı Esasiye Kanunu : The Consti-
tutional Code» adlı denemesinde Bentham, anayasa hukuku 
konusundaki fikirlerini açıklamıştır. Ölümünden iki yıl son
ra neşredilen «Deontology : Ahlâk İlmi» jse Bentham'ın hazcı 
ve faydacı ahlâk hususundaki düşüncelerini ihtiva etmektedir. 
Bentham'ın eserleri zikrettiklerimizden ibaret değildir. Bun
dan başka muhtelif konularda yazılmış daha bir çok kitabı ve 
denemesi vardır. Eserleri, ölümünden sonra John Bowring 
tarafından «Jeremy Bentham'ın Çalışmaları: The VVorks of 
Jeremy Bentham» başlığı altında ve onbir cilt halinde basıl
mıştır. 

II. BENTHAM'IN AHLÂK TEORİSİ 

A. Hazcılık 

Bentham hedonist bir ahlâk sistemine inanmıştır. Onun 
' görüşüne göre, haz iyidir ve hazdan başka hiçbir şey iyi değil
dir. Hazzı kendiliğinden (per se) iyi addetmesi yüzünden onu 
ahlâkî hedonist (ethical hedonist) saymak mümkündür. Bu
nunla beraber Bentham hazzı kendiliğinden iyi saymakla kal
mamış, herhangi bir hareketin ahlâkiliğinin, o hareket netice
sinde husule gelecek haz veya istiraba göre tâyin edilmesi ge
rektiğini söylemek suretiyle psikolojik hedonizme de meylet-

(10) Stome, op. cit., s. 269 
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ler...» (5) Ancak insan, aklî bir varlık olduğu için muayyen bir 
hareketin doğurabileceği haz ve kederi tahmin etmek ve buna 
göre karar vermek iktidarına sahihtir. Bütün insan hareket
lerinin haz gayesi etrafında cereyan ettiğini ileri sürmek sure
tiyle Bentham, ahlâk sistemini basit bir esasa irca etmiştir. 
Bentham haz tâbiri yanında saadet tâbirini de kullanmakta ve 
bu iki terimin müteradif manaya sahib olduğu intibaını ver
mektedir. Yalnız «Deontology» de saadet teriminin tarifini 
yapmış bulunmaktadır. Bu tarife göre saadet «hazlara eriş
me ve istirablardan kaçınma veya hazların istirablara naza
ran daha fazla olması» (6). manasına gelmektedir. Menfaat 
mefhumu da haz veya saadet tabirleri ile alâkalıdır. Çünkü 
insana haz veren hareket onun menfaatine uygun olandır. Şu 
halde menfaat mefhumu Bentham'm ahlâk nazariyesinin esas
larından birisi haline gelmektedir (7). 

İnsanın saadetine, menfaatine aykırı ahlâki vazifelerin 
mevcudiyetini müdafaaya imkân yoktur. Bu mevzuda Bent
ham diyor ki : «Vazife konusunda irşadlarda bulunan ahlâk
çılar iltifat görmemektedirler. Acaba bunun sebebi nedir ? 
Çünkü herkes menfaatini düşünmektedir.» (8) ve müteakiben 
çok tenkid edilen bir prensib vaz ediyor : «Menfaatinin yap
mamasını icab ettirdiği bir hareketi, İnsanın yapmasını ge
rektiren ahlâki vazife olamaz» (9) Bentham bu şekilde vazife 
diye müstakil bir prensib olamıyacağını, yapılması gereken ve
ya gerekmeyen hareketlerin menfaat esasına göre tâyin edil
mesi icab ettiğini söylemektedir. Bentham, mücerret prensib-
leri reddettiği için vazife, vecibe, hak gibi mefhumlar onun sis
teminde ancak temsil ettikleri menfaat unsuruna göre bir ma
na kazanmaktadırlar. Menfaat düşüncesinin insan hareketle
rinde rol oynadığını ifade etmek, insanların diğerbin hareket
ler yapmadıklarını göstermez. însanlar ihtiyat düşüncesinin 
veya hayırhahlığm neticesi olarak diğerbin hareketlerde bulu
nurlar. Bentham bu mevzuda diyor ki : «Tabiatımızın biri-

(5) Bentham, Deontology, Vol I, s. 272, 273. 
(6) Benthaımv Deontology, Vol II, s. 19 
(7) Ayer, The Principle of Utility, Synıposium, London 1948, s. 245. 
(8) Benthaımv Deontology, Vol I, s. 10 
(9) Bentham, Deontology, Vol I, s. 11 

37 



müzik mürekkeb bir hazzm ihtiva ettiği muhtelif basit hazla-
rın doğumunu intaç eder. (14) 

Bentham basit hazları ve istirablan iki ayrı listede 
tasnif etmektedir. Basit hazlar şunlardır : 

1. Duyu organlarımıza tesir eden hazlar, 
2. Servetin doğurduğu hazlar, 
3. Hüner sahibi olmanın tevlid ettiği hazlar, 
4. Arkadaşlığın verdiği hazlar, 
5. İyi şöhret sahibi olmanın yarattığı hazlar, 
6. İktidar sahibi olmanın meydana getirdiği hazlar, 
7. Dindarlık hazları, 
8. Hayırhahlığın sebeb olduğu hazlar, 
9. Bedbahtlığın yarattığı hazlar, 
10. Geçmişteki mesut zamanların hatırlanmasının yarat

tığı hazlar, 
11. Tahayyülün sebeb olduğu hazlar, 
12. İstikbal hakkındaki ümidlerin tevlid ettiği hazlar, 
13. Zihnî tedailerin doğurduğu hazlar: Muayyen bir şey 

bizatihi arzuya şayan olmayabilir, fakat onun haz 
veren başka bir şeyle birleşmesi halinde zevk duyma
mız mümkündür. Meselâ kumar haddizatında haz 
verici değildir, fakat kazanma hazzı ile birleştiği için 
arzu edilir. 

14. Bir istirabdan kurtulmanın verdiği hazlar: Hastalığı 
atlatarak iyileşmek gibi. 

Bentham basit hazlar (15) dan sonra, basit istirablan da 
tesbit etmektedir. Başlıca basit istirablar şunlardır : 

1. Yokluğun, mahrumiyetin sebeb olduğu istirablar, 
2. Duyu organlarımızla hissettiğimiz istirablar, 
3. Hüner sahibi olmamaktan mütevellit istirablar, 
4. Başkalarının husumetinden doğan istirablar, 
5. Kötü şöhret sahibi olmanın sebeb olduğu istirablar, 
6. Dinî korkuların doğurduğu istirablar, 
7. Menbaını başkalarının elem çekmesinden alan istirab

lar, 

(14) Bentham, Theory of Legislation, s. 21. 
(15) Bak : Benthaım, Theory of Legislation, 1911, s. 21 - 24; Bentham, 

Principles of Morals and Legislation, 1948, s. 155 ve m. 
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sıflı bir hazza göre değerlendirilmesi diye bir mesele olamaz. 
Mühim olan nazların kemiyet bakımından ölçülmesidir. 

Hazların ölçülmesi, mukayesesi ve değerlendirilmesinde 
kullanılacak bazı düsturlar da Bentham tarafından tesbit edil
miştir. Bu düsturlar, muhtelif hareketlerin doğuracağı haz-
ları mukayeseye ve en büyük hazzı sağlayacak hareketi tercih 
etmeğe yarar. Aşağıdaki yedi kaide hazları ölçmemizi sağlar : 

1. Şiddet (intensity) 
2. Devam veya müddet (duration) 
3. Kesinlik veya kesin olmamak (certainty or uncertain 

ty) 

4. Yakınlık (propinquity) veya uzaklık (remoteness) 
5. Verimlilik (fecundity) 
6. Saflık (purity) 
7. Şümul (extent) 

Bu kaidelerden ilk üçü herhangi bir izahı gerektirmeye
cek kadar sarihtir. Hazzın yakınlığı veya uzaklığı, insanın kı
sa zamanda hazza kavuşması veya kavuşamaması ile alâkalı
dır. Verimlilik, ayni çeşit hislerin benzeri hislerle takib edil
mesi, yani hazlardan sonra hazlarm ve istirablardan sonra is-
tirabların gelmesi demektir. Saflık, hazzın istirabla veya isti-
rabm hazla karışık olmamasını ifade eder. (19) Bir hareketin 
doğurduğu haz veya istirap, tek bir insana münhasır kalmaz 
diğer insanların da haz duymalarına veya istirap çekmelerine 
sebeb olursa o zaman şümul meselesini nazara almak gerekmek
tedir. Bentham bir hareketin doğurması muhtemel haz ve istira-
bın ölçülmesine tallûk eden bu yedi esasın birbiri ile münase
betine temas etmemektedir. Meselâ, bir hareket şiddetli fakat 
müddet bakımından kısa hazza sebeb olabilir. Diğer bir ha
reket de kuvvetsiz fakat müddet bakımından devamlı haz ya-

(19) Bentham, Principles of Morals and Legislation, London 1948, 
s. 181, 182 
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beraber büyük istirap veren bir cezaya da sebeb olmaktadır. 
Bu yüzden birinci hareket yapılabilir, ikinci hareketin ise 
yapılmaması lâzımdır. Benzer şekilde, cinsi münasebet saiki 
rızaî bir cinsi birleşmeğe veya ırza geçme suçunun işlenmesine 
sebeb olabilir. Bu misâllerden de anlaşılacağı üzere bütün 
saikler haddi zatında ne iyi ne de fenadırlar. «Saiklerin iyili
ği husule getirdikleri tesirler, yani hazzın doğumuna sebeb 
olmaları veya istirabı önlemeleri demektir. Saiklerin fenalı
ğı ise, hazzm doğumuna mani olmaları veya istirabı intaç et
meleri manasına gelir.» (23) Bu sebebten, insan hareketlerinin 
ahlâka veya hukuka uygunluğu bahis mevzuu olduğu zaman 
niyet (intention) in nazara alınması icab eder. Niyet, saikin 
neticesi olarak doğar ve saikin iyilik veya kötülüğünü tâyin 
eder. «Bir saikin sebeb olduğu niyet, iyi olduğu zaman o saikin 
de iyi olduğu söylenir, saikin sebeb olduğu niyet kötü olduğu 
zaman saik de kötü sayılır Niyet hareket neticesinde hu-
sule.gelen maddi neticelere göre ya iyi ya da fenadır.» (24) İn
san iradesine tesir eden ve bu şekilde hareketlere sebeb olan 
pratik saiklerin bir listesini yapmak gerekirse bu liste basit 
hazlar listesinin hemen hemen ayni olacaktır. Çünkü insan, 
haz peşinde koşan bir mahlûk olduğundan onun iradesine te
sir edecek saiklerin hazlarla yakın benzerlik taşıması tabiidir. 
Bentham saikleri üç kısımda mütalâa etmektedir : 

1. Hayırhahlık, sosyal saiktir. 

2. Şöhret arzusu, arkadaşlık duygusu, din, yarı sosyal 
saikleri teşkil eder. 

3. Duyu organlarının husule getirdiği hazlar, iktidara 
sahip olmak arzusu, para sahibi olmak arzusu ve nefsi mü
dafaa arzusu tamamiyle şahsi saiklere misaldir. (25). 

Bentham saikleri bu şekilde sıraladıktan sonra onlan 
ehemmiyet derecelerine göre sınıflandırmaktadır. «Yasama 
Teorisi» adlı eserinde «Şahsi saikler en faydalı olan saikler-

(23) Bentham^ The Principles of Morals and Legislation, s. 219 
(24) Ibid., s. 235 
(25) Bentham, Theory of Legislation, s. 254; Bentham, The Principles 

of Morals and Legislation, s. 236. 
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nin daimi vasfının ne olduğunu anlatmak için kullanılır. (29) 
Bir insanın iyi veya fena tabiatlı olduğu nasıl tâyin olunabi
lir ? Bentham bu suale cevab verebilmek için müşahedeye baş
vurulması gerektiğini söylemektedir. Bir insanın 'tabiat veya 
mizacının ne olduğu ancak müşahede, yani o insanın hareket
lerinin doğurduğu neticelerin incelenmesi sayesinde anlaşıla
bilir. Hareketler ekseriyetle zararlı neticeler doğuruyorsa, o 
zaman hareketleri yapan insanın kötü mizaçlı olduğu söylene
bilir. Yaptığı hareket umumiyetle faydalı neticeler veren in
san ise, iyi mizaçlı sayılabilir. Hareketlerin husule getirdiği 
neticelerin tetkikinde, ferdin ve cemiyetin saadeti üzerindeki 
tesirleri, müştereken nazara alınmalıdır. Eğer bir insan yap
tığı hareketlerle kendi saadetini ve cemiyetin saadetini çoğal
tıyorsa onu iyi tabiatlı, eğer kendi saadeti de dahil olmak üzere 
cemiyetin saadetini azaltıyorsa fena tabiatlı saymak gerekir. 
(30) 

Bentham'm ahlâk sistemi, hazzın iyiliği, haz veren şeyle
rin doğruluğu ve ahlâkiliği faraziyesine istinad etmektedir. 
Amma hazzın tek iyilik sayılması, hareketlerin ahlâkiliğini tâ
yin ederken ortaya çıkan neticelerin kale alınmaması mana
sına gelmemektedir. Hangi hareketin haz verici ve faydalı 
olduğunu tâyin etmekte neticeler en şaşmaz ölçüdür. Binaen
aleyh harekette bulunmadan önce hareketin doğurması muh
temel haz ve istirap verici neticeleri nazara almak, muhtemel 
istirablan muhtemel nazlardan çıkarmak ve buna göre bir 
hareketi yapmak veya yapmamak gerekir. Böylelikle Bent
ham bir ahlâk aritmetiği tesis etmek istemiştir. Hareketin 
muhtemel neticeleri ve hareketten sonra musahe.de edilen neti
celer birçok hallerde birbirinden farklı olduğu ve harekette bu
lunan insanların durumuna göre değiştiği için, Bentham'm ah
lâk aritmetiği haddizatında objektif bir karekter taşımamakta
dır. Onun basit hazlar ve istirablar hakkındaki listesi de herhan
gi bir değere sahib bulunmamaktadır.İnsan psikolojisinin tama-
miyle dış tesirlere bağlı olduğu şeklindeki iddiası doğru olma
dığı gibi, haz veya istirabı devamlılık vasfını haiz ruh halleri 

(29) Bentham, The Principles of Morals and Legislation, s. 246 
(30) Davidson, op. cit., s. 58, Bent ham. The Principles of Morals 

and Legislation, s. 246 ve m. 
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reketi, o hareket ferdin saadetini çoğaltmak temayülünü taşı
dığı takdirde tasvib etmek ve ferdin saadetini azaltmak veya 
ona istirap vermek temayülünü taşıdığı zaman tasvib etme
mek olduğunu söylemektedir. (5) Şurası aşikârdır ki, fayda 
sadece ferdi fayda olarak değil, ayni zamanda sosyal fayda 
olarak da anlaşılabilir. «Ahlâk ve Yasama Prensibleri» isim
li eserinde, Bentham ferdî ve sosyal fayda arasındaki farka 
dikkati çekmektedir. «Eğer haraket ferde avantaj, haz, iyilik, 
saadet sağlarsa veya zarar, istirap, kötülük, felâketin doğu
munu Önlerse ferdin faydasına uygundur. Eğer hareket ayni 
neticeleri cemiyet için meydana getirirse cemiyetin faydasına 
uygundur.» (6) Böylece Bentham cemiyetin menfaatine uy
gun hareket ile ferdin menfaatine elverişli hareket arasında 
bir tefrik yaptığı intibaını vermektedir. 

Ona göre, fayda prensibinin her zaman muteber sayılma
sı, onun doğruluğunun isbat edilebilir olmasından ileri gelmez. 
Fayda ahlâki muhakeme sisteminin temeli olan ilk prensiptir. 
Muhakeme sisteminin temeli olan prensibin vazıh olması kifa
yet eder. Bir de bu prensibin reddedilememesi gereklidir. (7) 
Matematiğe ati mütearifeler nasıl yanlışlıkları ispat edilme
diği müddetçe doğru sayılıyorlarsa, fayda prensibini de yan
lışlığı ispatlanamadığı müddetçe doğru saymak gerekir. İn
sanların büyük ekseriyetinin menfaatlerini düşünerek hareket 
etmeleri ve prensibin yanlış olduğunun ispat edilememesi, onu 
doğru saymağa kifayet eder. Böylelikle Bentham, felsefî esas
ların ispatlanamıyacağmı ve rölatif bir karekter taşıyacağını 
kabul etmiş olmaktadır. Bu mevzuda, yani fayda prensibinin 
nisbiliği hakkında diyor ki : «Fayda prensibinin doğruluğu ka
ti olarak ispatlanabilir mi ? İspatlanamaz. Çünkü herşeyi is
pat etmek için kullanılan prensibin kendisini ispatlamağa im
kân yoktur. Deliller silsilesinin muayyen bir başlangıç nokta
sı olması lâzımdır. Fakat bu başlangıç noktasını bulmak hem 
imkânsız, hem de lüzumsuzdur.» (8) 

(5) Bentham, Principles of Morals and Legislation, s. 126 
(6) Ibid., s. 126 
(7) Bak; BemthaJm, Theory of Legislation, s. 2, 3; Bentham, Deon-

* tology, Vol, I, s. 163. 
(8) Benthamt, The Principles of Morals and Legislation, s. 128 
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kıymetlendirmek icab eder. Yani doğrunun ve yanlışın kısta
sı faydadır. «Bir hareket fayda prensibine uygunsa onun ya
pılması icab ettiği, yani doğru hareket olduğu, hiç olmazsa 
yanlış olmadığı daima söylenebilir. Böyle anlaşıldıkları za
man olması gereken, doğru, yanlış ve benzeri kelimeler ma
na taşırlar, aksi halde herhangi bir manaya sahib değildir
ler» (11 )0 halde vazife, haklı, haksız, doğru, yanlış, iyi, fena, 
ahlâki, gayri ahlâki muayyen hazlara ve istiraplara delâlet 
eden mücerret mefhumlardır. (12) Bütün bu mücerret mef
humlara mana veren haz ve istirap veya faydadır. Bentham 
umumi ve mücerret tabirlerin ancak insanlar tarafından his
sedilen haz ve istirap sayesinde bir mana kazanabileceğini söy-

,lemek suretiyle nominalist görüşe iltihak eylemektedir. (13) 

Vazife insanın kendisine en büyük ölçüde haz veren hare
keti yapmasıdır. Bentham vazife ve şahsi menfaati telife ça
lışmakta ve en faydalı hareketi yapmanın vazife olduğunu söy
lemektedir. Vecibe, hak, fazilet gibi mücerret -Bentham'm 
tabiri ile farazi (fictitious)- mefhumlar da fayda prensibine 
göre anlaşılmadıkça herhangi bir mana ifade etmezler. Bir 
şahsın vecibe altında olması, vecibeye uygun şekilde hareket 
etmediği takdirde istirap çekeceği manasına gelir. Vecibe mef
humuna mana kazandıran, vecibeye riayet olunmayınca kar
şılaşılan istiraptır. (14) Bir hareket hazza sebeb olduğu zaman 
haklı, istirap doğurduğu zaman haksızdır. Şu halde haklı ve 
haksız mehumlarma mana veren de haz» veya istiraptır. Ayni 
şekilde fazilet kendiliğinden (per se) iyi değildir. Fazilet an
cak haz yaratması dolayısıyla iyi addolunur. (15) Müteaki
ben Bentham fazileti tarif etmektedir. Bu tarife göre fazilet, 
«az önemli menfaatin daha önemli menfaate, geçici menfaa
tin daimi menfaate, şüpheli menfaatin kati menfaate feda edil

d i ) Pentham, The Principles of Morals and Legislation, s. 127 
(12 Benthaım* Theory of Legislation, s. 3 
(13) Nominalizm veya isimcilik skolastik felsefenin oldukça ehem

miyetli cereyanlarından birisidir. En önemli temsilcisi İngiliz 
WilUam Occam (1280-1343) dır. Bentham'ın nominalizmi hak
kında bak : Catlin, op. cit., s. 366; Sabine, op. cit., s. 569, 570. 

(14) The Works of Jeremy Bentham. Bowring ed, Vpl I, s. 211 
<15) Bentham, Theory of Legislation, s. 3, 4 
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ar t t ı rma temayülünü taşıyan her hareketi takbih etmektedir . . 
Asetizm (21) bazı hıristiyan din adamları tarafından da be
nimsenmiş ve desteklenmiştir. Onların kanaatine göre, nefsi 
hazlardan fedakârlığın sağlayacağı itibar, en büyük teselli kay
nağıdır. Doğuştan günahkâr bir mahlûk olan insanın ölüm
den sonraki hayatın nazlarına Savuşması için bu dünyadaki 
zevklerden el etek çekmesi lâzımdır. Ahlâk ve fazilet bir insa
nın feragatine istinat eder. Şu halde asetizm, esas itibariyle 
utili tarianismin temeli olan hazza kavuşmağı reddetmemekte
dir. Fakat ölümden sonraki hayata ait hazların iktisabı için 
dünyevi hazlardan vazgeçilmesini istemektedir. (22) Asetizm, 
hatalı ve mütenakız bir Allah telakkisine dayanmaktadır . Al-
lahı ebedi iyiliğin sembolü addetmek ve sonra da onun in
sanlara hertürlü dünyevi hazlardan kaçınmağı emrettiğini ta
savvur eylemek açık bir tenakuza düşmek demektir. Asetizmin 
menşei araştırılacak olursa, hazlara erişme yolundaki faali
yetin insanı zararlı hareketlere sürükleyebileceği yolundaki 
bir müşahededen doğduğu görülür. İnsanlara zarar veren 
hazları faydacılık da tasvib etmez, bu noktada iki nazariye 
arasında fikir iştiraki vardır. Yalnız asetizm taraftarları ma
zisi çok eski olan bu müşahedeye dayanarak bütün dünyevi 
hazları, takbih etmişlerdir. İstikbaldeki hazlar için bugüne 
ait bazı hazların fedası, fayda prensibi tarafından da tasvip 

olunabilir. Fakat uhrevî hazlara sahib olmak için dünyevî haz
ların fedasını tavsiye etmeleri asetizm taraftarlarının fayda-
prensibini yanlış anladıklarına ve tatbik ettiklerine delil
dir. (23) Asetizm nazariyesi, bazı dindarların hususi hayatla
rına tesir etmekle beraber umumi bir hüsnü kabule mazhar 
ulmamış, siyasi hayatta hiçbir zaman gaye ittihaz edilmemiş
tir. (24) Faydacılığın yanlış anlaşılıp tatbik edilmesinden baş
ka birşey olmayan asetizm ahlâkın temeli sayılamaz. 

(21) Hıristiyanlıkta olduğu gibi Budizmde de aşın derecede nefsi 
kontrol etmeği ve dünya zevklerinden el etek çekmeği tavsiye 
eden bazı esaslar vardır. 

(22) Bentlıam, Theory of Legislation, s. 4, 5 
(23) Pattersan, Jurisprudence: Men and id e as of the Law, 1953, 

s. 444 445, Halevy, op. cit., s. 28 
(24) Bentham Theory of Legislation, s. 13 
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iddiasında bulunanlar kendileri gibi düşünmeyenleri idrâk zaafı 
ile ittiham etmekte tereddüt göstermezler. 

Sempati - antipati, yani his prensibi, «ebedi ve değişmez 
hak kaidesi» şeklinde de karşımıza çıkmaktadır. «Ebedi ve 
değişmez hak kaidesi» ne inanlar, kendi duygularını «ebedi 
hak kaidesinin» muhtelif kısımları olarak ileri sürmekten 
başka birşey yapmamaktadırlar. Bunun bariz misali, ebedi 
hak idesi, yani tabii hukuk tezini savunan hukukçuların, ken
di aralarında devamlı bir ihtilâf içinde bulunmalarıdır. (27) 
«Ben Allahm mümtaz kuluyum, Allah neyin iyi, neyin kötü ol
duğunu seçkin insanlara açıklamaktadır. Allah bana vahiyde 
bulunmakta ve benim aracılığımla konuşmaktadır. Şüphe 
edenler, geliniz ve Allahm emirlerin benden öğreniniz», (28) 
diyen din adamları sempati antipati prensibini benimsedikle
rini en açık şekilde belli edenlerdir. Halbuki din prensibleri, 
dinlerden dinlere, hatta mezheblerden mezheblere göre değiş
mektedir. Şu halde dinî esaslara mutlak bir yanılmazlık iza
fesine ve ahlâkı.onlar üzerine tesise imkân yoktur. (29) 

Görülüyor ki, ahlâk hissi, aklı - selim, akıl, ebedi hak kai
desi, dinî vahiy şekillerinde tezahür eden görüşlerin hepsinin 
menşeini sempati ve antipatiden aldığına Bentham inanmak
tadır. Sempati ve antipati prensibinin doğumuna sebeb olan 
asıl saik, insanların kendi hislerini ve fikirlerini, diğerlerine 
ait fikir ve hislerle ve objektif neticelerle karşılaştırmaksızın 
muzaffer kılmak hususundaki arzularıdır. Bununla beraber 
bazı hallerde sempati ve antipati prensibi fayda prensibine 
tetabuk etmiştir. Yani her iki prensip de ayni hareket istika
metini göstermekte birleşmişlerdir. Bazı devlet idarecileri 
umumi menfaatin ve halk refahının asıl gaye olduğunu kabul 
etmek suretiyle ortaya faydalı neticelerin çıkmasını sağlamış
lardır. Bu konuda Bentham, İsparta idarecilerinin tutumunu 
misal vermektedir. Ispartalıları muharip olarak yetiştirmek 
ve böylece hariçten gelecek tecavüzleri bertaraf etmek şeklin
de tecelli eden İsparta politikası fayda prensibinin icablarına 

(27) Bentham, Theory of Legislation, s. 7 
(28) Ibid., s. 7, 8. 
(29) Bak: Bentham, Theory of Legislation, s. 19, 20 
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mefhum (34) müteakiben diğer bazı. düşünürler tarafından da 
benimsenmiştir. Fakat «summum bonum» un ne olduğu, han
gi manaya geldiği hiçbir fikir adamı tarafından vuzuhla »belir
tilmemiştir. Summun bonum bazan saadet mefhumundan 
farklı şekilde anlaşılmış, bazan bu tabirin iyilik mefhumu ile 
olan müşabeheti üzerinde durulmuştur . Bazan da summun 
bonum'un faziletin bir veçhesi olduğu söylenmiştir. Lâkin 
mevzuubahis mefhuma sarih bir mana vermek hususundaki 
bütün teşebbüsler ikamete uğramıştır. Bu sebebten «Summun 
bonum» eğer bir manaya sahibse bu bütün insanların anladık
ları saadet olmalıdır. (35) 

Bütün bu izahat gösteriyor ki, Bentham ahlâkı fayda 
mefhumundan istihraca teşebbüs etmiştir. Saadetin niçin iyi 
olduğunun, başka bir deyimle,,faydalı hareketin neden iyi sa
yıldığının ispat edilemiyeceğini kabul etmiştir. Fakat herke
sin saadete kavuşmak ve menfaat temin eylemek için çalıştığı
nı müşahedenin gösterdiğine inanmıştır. Bentham doğruluk 
ve yanlışlığın, haklılık ve haksızlığın fayda unsuruna göre tâ
yinini teklif etmiştir. Fakat itiraf etmek icab eder ki, fayda 
prensibinin sübjektif sayarak reddettiği vicdan ve hak duygu
su gibi esaslara nazaran niçin daha objektif olduğunu ispata 
muvaffak olamamıştır. 

I I I . BENTHAM'A GÖRE FERDÎN VE CEMİYETİN SAADETİ 

Fayda prensibinin, ferdlerin hareketlerinde tek ölçü sa
yılması fikri ve ferdî saadet düşüncesinin birinci plânda yer al
ması gerektiği görüşü, diğer bir meseleyi yani cemiyetin saa
deti meselesini ortaya çıkarmaktadır . Acaba cemiyetin men
faatleri nasıl temin edilecektir ? Ferdi menfaat ve sosyal men
faat arasında bir ihtilaf vukubulursa nasıl l»r hal çaresi bulu-

(34) Eflâtun» zihni nazların en yüksek hazlar olduğuna inanmış ve 
insanın en büyük saadete yüksek fikirler üzerinde düşünmek 
suretiyle erişebileceğini söylemiştir. Bu sebebten, Eflâtun'un 
sunumum bonumı mefhumuna müstakar bir mana veremediği 
şeklinde Bentham tarafından ileri sürülen iddia hakikate te
tabuk etmemektedir. 

(35) Bu mevzuda bak : Benthamı, Deontology, Vol I, s. 38 ve m. 
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«Yasama Teorisi» adlı eserinde de «... Sadece ferdi men
faatler hakiki menfaatlerdir. Ferdleri koruyunuz, ferdlere za
ra r vermeyiniz, başkalarının ferdlere zarar vermesine mani 
olunuz, böyle yaptığınız takdirde umumi menfaati sağlamış 
olursunuz.» (4) demek suretiyle ferdlerin kendi menfaatini 
gözetmesinin umumi menfaati sağlayacağını açıkça belirtmek
tedir. Eğer bir memlekette ferdler. ziraat, sanayi, t icaret sa
hasında yaptıkları çalışma neticesinde zenginleşirlerse o za
man memleketin de zengin olduğu söylenebilir. Ancak böyle 
bir cemiyette eşitlik gerçekleşme şansına sahib olur. (5) Bu 
suretle Bentham, Adam Smith 'm «laissez - faire» teorisine il
tihak etmekte ve devletin iktisadi hayata müdahale etmesinin 
faydalı olmadığı görüşünü savunmaktadır . Bentham iktisadi 
liberalizmi desteklediğini gösteren fikirlerini «Murabahacılı
ğın müdafaas ı : Defence of Usury» adlı eserinde açıklamıştır. 
Devlet ne milli ekonomiyi geliştirmek, ne de yaşama şartları
nı İslah etmek için müdahalede bulunmalıdır. Devletin iktisa
di sahada yapacağı tek şey «hareketsiz» kalmaktır . Bentham' 
in iktisadî sahada devlet müdahalesini reddetmesi, Adam 
Smith'in nazariyesi ile ahenkli olarak iki sebebe istinad et
mektedir : 

1. Ferd, neyin kendi menfaatine uygun olduğunu devletten 
daha iyi bilecek durumdadır . 

2. Devlet müdahalesi, ferdlere fayda sağlamak yerine zarar 
getirir. Bu yüzden devletin iktisadi hayata müdahalesi, zarar
lı hukuki mevzuatın lağvı veya tadili yoluyla olmalıdır. Bir 
de devlet, eğitimi teşvik suretiyle ferdlere utili tarianismin 
prensiblerini öğretmelidir. (6) 

Halevye'e göre Bentham, iktisadi sahada herkesin kendi 
menfaatini gözetmesinin cemiyetin saadetini sağlayacağını söy
lemek suretiyle menfaatlerin tabii ayniyeti (the natural iden-
dification of interests) nin mevcudiyetini kabul etmektedir. (7) 

(4) Aynı mealde Benthaım diyor k i : «... Ferdlerin sefaleti yoluyla 
milletlerin saadetini hiçbir zaman, temin edemiyeceksiniz.» 
Stone, op. cit., s. 286. 

(5) Bentham, Theory of Legislation, s. 123 
(6) The Works- of Jeremy Bentham, Bowring ed, Vol III, s. 33; 

Halevy, op. cit., s. 88, 110, 111. 
(7) Menfaatlerin tabii ve suni ayniyeti mevzuunda bak: Halevy, 

op. cit., s. 149 
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rinde bulmak mümkündür. Meselâ, «Hükümet Hakkmda Bir 
Bahis» adlı incelemesinde «en büyük sayıda insanın en büyük 
saadeti» düsturu insan hareketlerinde doğru ve yanlışın kıs
tası olarak zikredilmektedir. (10) Bu suretle Bentham bahis 
mevzuu prensibi ahlâkî bir esas saydığı intibaını vermektedir. 
Bentham, «en büyük sayıda insanın en büyük saadeti» düstu
runu Dr. Priestley'in «Hükümet Hakkında Araştırma: An 
Essay on Government» isimli eserinden iktibas ettiğini ve pren
sibin bu eserde hükümetin makûl ve faydalı gayesi sayıldığını 
belirtmektedir. Bu düsturu okuduğu zamanki ruh haletini 
şöyle ifade etmektedir: «..onu gördüğüm zaman Arşimedin 
sıvıların muvazenesi ve. tazyiki prensibini bulduğu vakit yap
tığı gibi bir sevinç çığlığı attım.» (11) Bentham, bahis mev
zuu prensibi Dr. Priestley'den öğrendiğini söylemekle beraber 
bu esasın ilk önce Hutcheson, daha sonra Helvetius ve Becca-
ria (12) ve en sonra Dr. Priestley tarafından ifade edildiği bir 
vakıadır. Bu prensip, Bentham'in felsefe sisteminin temel taş
larından birisi haline gelmiş ve ilk olarak 1822 yılında bası
lan «Kodifikasyon Teklifi : Codification Proposal» adlı eser
de zikredilmiştir. Devletin cemiyette «en büyük sayıda insa
nın en büyük saadeti» ni, başka bir deyimle «sosyal saadeti» ger
çekleştireceğini kabul etmek, ferdi menfaatler arasında. her-
zaman bir uyuşma olmadığını zımnen kabul etmek demektir. 

Bentham'ın ferdi menfaatler arasındaki ihtilafların hal
li ve cemiyet menfaatinin sağlanması mevzuunda, mütenakız 
bazı fikirler ileri sürdüğü ve tam bir vuzuha varamadığı söyle
nebilir. «Saadetler arasında ihtilâf olduğu zaman, her ferdin 
saadeti diğerinin saadetine eşit olduğundan, çok sayıdaki in
sanın saadetini az sayıdaki insanın saadetine tercih et !» (13) 
demek suretiyle büyük menfaatlerin küçük menfaatlere terci
hi lüzumuna işaret etmektedir. Bu ibare ferdin menfaati ile 
cemiyetin menfaati, ekalliyetin menfaati ile ekseriyetin men
faati birbirleriyle çatıştığında cemiyetin ve ekseriyetin men-

(10) Bentham, A Fragment on Government, Oxford 1948, Preface 
s. 3 

(11) Bentham, Deontology, Vol I, s. 300 
(12) Sorley, op. cit., s. 219, 220; Halevy, op. cit., s. 22 
(13) Bak: The Works of Jeremy Bentham, Vol V, s. 211 
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metindeki menfaat olacaktır. Diğer hareket (Y) ise 90 de
ğerinde menfaat meydana getirecek durumda olup A nın his
sesi 35 ve cemiyetin hissesi 55 değerindeki menfaattir. Eğer 
A «en büyük sayıda insanın en büyük saadeti» yani sosyal saa
det esasına göre hareket ederse cemiyetin menfaatlerine uy
gun olan (X) hareketini (Y) ye tercih etmelidir. Fakat A en 
büyük ferdi saadet veya fayda esasına göre hareket ederse, ce
miyet için daha az menfaat sağlayan fakat kendisi için daha 
faydalı olan (Y) hareketini yapmalıdır. Bu misâl ferdi saadet 
ve içtimai saadet veya ferdi menfaat ve içtimai menfaat ara
sında daima bir ayniyet olamıyacağmı göstermektedir. Mu
ayyen bir gurup insanın saadetinin niçin cemiyet saadetini 
artırdığı meselesi üzerinde de Bentham tatmin edici bir izah 
yolu bulmuş değildir. Bu mevzuda Friedmann diyor k i : 
«Bentham'm ciltleri dolduran çalışmalarında muayyen bir gu
rup ferdin saadetinin, cemiyet saadetini nasıl otomatik olarak 
artırdığının tam bir izahı bulunmamaktadır.» (16) 

Bentham'm kanaatine göre, ferdlerin menfaatleri ile ce
miyet menfaatleri arasında çatışmalar olduğu zaman, kanun 
vazıı müdahale etmelidir ve ceza vermek veya mükâfatler tev
zi etmek suretiyle ferdi menfaatlerin sosyal menfaatlere uygun
luğunu sağlamalı ve ferdi menfaatler arasındaki ihtilâfları hal
letmelidir. Kanun vazıı bu fonksiyonu ifa ederken dört esası 
göz önünde tutmalıdır. Bunlar, geçim vasıtalarını temin et
mek, refahı sağlamak, eşitliği gözetmek ve emniyeti gerçekleş
tirmektir. (17) Bentham'in hukuk teorisini incelerken bu dört 
prensip üzerinde duracağız. Ferdi menfaat ve sosyal menfaat 
arasındaki münasebeti gözden geçirirken Bentham sosyal sa-
iklere de temas eylemektedir. Cemiyetin ferd üzerindeki bas
kısı., onu, hareketlerinde cemiyet menfaatlarını çiğnememeğe 
sevkeden ehemmiyetli âmillerden birisidir. Zararlı hareketle
rin, ve zararlı kişilerin cemiyet tarafından takbihi, sosyal men
faatleri gözetmeyen egoizme karşı önemli bir teminattır. Diğer 
insanların sempatisini kazanma arzusu da insanı hareketlerin
de sosyal menfaate hürmetkar olmağa sevk eder. Ekseriyetin 

(16) Friedmamı, Bentham and Modern Legal Thought, Symposium, 
London 1948, s. 236, 237 

U7) Bentham, Theory of Legislation, s. 96 
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raat düşüncesi olduğunu kabul eden Bentham, hukuk naza
riyesini de ayni prensibe istinad ettirmeğe çalışmıştır. Bent
ham'm hukuk teorisinin tetkikine başlamadan önce onun ta
bii hukuk nazariyesi hakkındaki düşüncelerini ve tenkidlerini 
belirtmeği lüzumlu sayıyoruz. Böylelikle Bentham'm kendi 
teorisini tesis ederken başvurduğu yolu takib etmiş olacağı
mız düşüncesindeyiz. Gerçekten Bentham, utilitarian hukuk 
hakkında fikirlerini söylemeden önce tabii hukukun «a priori» 
esaslarını ve bu meyanda tabii haklar nazariyesini reddetme
ğe çalışmış ve bu mevzua müteallik görüşlerini ilk eserlerin
de açıklamıştır. 

Bentham felsefî fikirlerini ifade etmeğe başladığı sırada, 
tabii hukuk nazariyesi Avrupada dikkate şayan bir hâkimiyete 
sahibti. Tabii hukuk doktrini,' sadece nazari hukuk alanında 
değil, müspet hukuk sahasında da nafiz bulunuyordu. Tabii 
hakların, Amerika Birleşik Devletleri Bağımsızlık Demeci ve 
Fransız İnsan ve Vatandaş Hakları D jeci gibi anayasa vesi
kalarında zikredilmiş bulunması, tabii hukuk düşüncesinin, 
Amerika Birleşik Devletleri ile Fransada kanunların tedvin, 
tatbik ve tenkidinde de nüfuz kazanmasını sağlamıştı. Onse-
kizinci asrın sonlarında tabii hukuk, İngiliz hukukçuları ara
sında diğer Avrupalı hukukçulara nazaran daha az revaçta 
idi. Tabii hukukun İngilterede daha az nüfuza sahip olması, İn
giliz hukukunun hususiyetinden, yani esas itibariyle kanun 
hukuku değil, hâkim kararları ve örf kaidelerinin mey dana. ge
tirdiği muhafazakâr bir hukuk olmasından ileri geliyordu. İn
giliz hukukunun bu vasfı, hukukun nazari problemleri üzerin
de hukukçuların düşünmelerine fazla imkân vermiyordu. Fa
kat tabii hukuk fikirleri bazı mahkeme kararlarında yer aldı
ğı gibi, büyük hukukçular tarafından da benimsenmiş bulu
nuyordu. Oxford Üniversitesinde hukuk tahsil ederken Bent
ham, Blackstonevun derslerini ilgi ile takip edenlerden birisi 
idi. Blackstone'un 1765 yılında «İngiliz Hukukunun Şerhi : 
Commentaries on the Laws of England» isimli eseri yayınlama
sı hukuk çevrelerinde büyük akisler yaratmıştı. (1) Black-

(1) Rlackstone 1723-1780 yılları arasında yaşamış ve eserleri sa
dece İngilterede değil, Amerika Birleşik Devletlerinde de iti
bar kazanmış meşhur bir hukukçudur. Bak: Dicey, op. cit., 
S. 62, 70. 
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teminde kralın kuvveti, aristokratik unsurun, yani Lordlar Ka
marasının bilgi ve ehliyeti, demokratik unsurun yani Avam 
Kamarasının adaleti temsil ettiği, her üç sisteme ait faziletleri 
nefsinde cem eden İngiliz sisteminin en mükemmel karektere 
sahib olduğu şeklindeki noktai nazarını reddetmektedir. Bent
ham İngiliz sisteminde monarşi , aristokrasi ve demokrasiye 
ait zaafların mevcut bulunduğunu belirtmektedir. (5) Eserin 
son bölümleri ise Blackstone'un devlet kudretinin hudutları 
ve devlete karşı mukavemet hakkı konusundaki düşünceleri
nin tetkikine hasredilmiş bulunmaktadır . (6) 

Bentham, tabiî hukuk nazariyesinin tamamiyle hayali ba
zı kaidelerin varlığı faraziyesine dayandığı kanaatindedir. Hiç
bir hukuk tabiattan gelemez. Çünkü hukuk, her zaman ye her 
yerde devlet otoritesi ile müeyyideye bağlanmış bir kaideler 
toplamı manasına gelir. İnsanların sahib olduğu tabiî haklar
dan bahsetmek, temelden mahrum bir görüşü ifade etmek de
mektir. İnsan için tabiî olan sadece «haz ve istirap hisleridir» 
ve bunların varlığını da müşadehe teyid etmektedir. (7) 

Devlet anayasalarına, tabiî hakları muhtevi bir beyanna
me ilâvesi zararlı ve gayrimakûldür. Kanun vazıını, önceden 
ilân edilen bazı müphem prensiblerle bağlamak, onu cemiyet 
ihtiyaçlarına uygun kanunlar vaz etmek iktidarından mahrum 
eder. Çünkü bir haklar beyannamesinin şu veya bu maddesine 
istinad etmek suretiyle, cemiyetin umumî menfaatlerine uy
gun kanunları yürürlüğe girmekten alıkoymak veya yürürlük
ten kaldırmak mümkün olabilir. (8) 

Bentham'm tabiî hukuk teorisine yönelttiği diğer bir ten-
kid, tabiî hukuk prensibleri olarak ileri sürülen esasların gay-
rimuayyen ve müphem olmalarıdır. Tabiî hukuk esasları, muh
telif kimseler tarafından o kadar farklı ve değişik şekillerde 
anlaşılmaktadır ki, neyin tabiî hukuk olduğunu kestirmek 
güçleşmektedir. Tabiî hukuk prensiblerinin bu istikrarsızlığı 
ve insicamsızlığı, tabiî hukukun müsbet hukuk düzeni için 

(5) Bentham^ A Fragment on Government, s. 69, 79, 81. 
(6) Ibid., s. 83 ve. m. 
(7) Bentham, Theory of Legislation, s. 82, 83. 
(8) Halevy, op. cit., s. 407, 408 
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vergi, mülkiyet hakkının ihlâline bir misâl teşkil etmektedir. 
Amerika Birleşik Devletleri Bağımsızlık Demecinde zikredi
len «saadeti arama hakkı» da bir hakkı değil, ancak insanla
rın sahib olduğu tabiî bir temayülü ifade eder. (13) Bentham 
bu şekilde hakların ancak hukuk düzeni sayesinde varlık ikti-
sab edeceğini belirtmektedir. Haklar ne cemiyete, ne de dev
lete takaddüm ederler. Sosyal hayatın icablan hakların ihda
sını zaruri kılar. Yani müspet hukuk düzeninin tanıdığı hak
lardan başka herhangi bir hak olamaz. 

Aynı suretle sosyal mukavele teorisi, tarihi bir hakikatin 
ifadesi değildir. Vatandaşların devlete olan itaat vecibeleri
ni de sosyal mukavele teorisine göre tesise imkân yoktur. 
Bentham, sosyal mukavele teorisinin farklı izah şekilleri üze
rinde durarak bu mevzudaki fikirlerini açıklamaktadır. 

Hobbes, sadece ferdler arasında aktedilen bir sosyal mu
kavele üzerinde düşünmüş ve insanların mukavele ile devleti 
meydana getirerek tabiî hakların hepsinden devlet namına vaz 
geçtiklerini kabul etmiştir. Halbuki Locke, hükümdar ve halk 
arasında yapılan ve sosyal mukaveledeki esaslara riayetkar 
kalması şartiyla halkın hükümdara itaati kabul ettiği mana
sını taşıyan bir mukavelenin varlığını farzetmiştir. J. J. Ro-
usseau ise, bir ferdi herkese ve herkesi bir ferde bağlayan 
sosyal mukaveleyi tasavvur etmiş ve devlet sistemini bu esa
sa dayandırmıştır. Bentham bu üç teoriyi de reddetmekte ve 
demektedir k i : «Bu üç teori de aynı derecede, farazidir ve 
ancak müelliflerinin muhayyilelerinde mevcuttur.» (14) Muh
telif düşünürlerin sosyal mukaveleyi farklı şekillerde izah et
melerini, Bentham tabiî hukuk nazariyesinin müphemiyeti hu
susunda başka bir delil sayıyor. 

Rousseau'nun kanun tarifini de Bentham tenkid etmek
tedir. Bilindiği gibi Rousseau kanunu «umumî iradenin ifade
si» olarak anlamıştı. Bentham'in görüşüne göre, kanun Rous
seau'nun söylediği şekilde anlaşılırsa yeryüzündeki birçok mem
leketlerin kanunsuz idare edildiğini kabul etmek icab ede
cektir. Çünkü Rousseau'nun anladığı manada millî irade San 

(13) Bentham, Theory of Legislation, s. 86 
(14) Benthara, Theory of Legislation, s. 72, 73 
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lerine riayetkar bir hukuk düzenini tesis için ihtilâl yoluna 
başvurulmasını şiddetle reddetmesine rağmen, ihtilâl hakkım 
kabul ettiğine delâlet eden bazı fikirlere «Hükümet Hakkında 
Bir Bahis» adlı eserinde yer vermektedir. Bu meyanda tabiî 
hukukun, ihtilâl hakkını, sağlam bir temele istinad ettireme
diğini söylemektedir. İdare edenlerin salâhiyet hududunu aş
tıkları öne sürüldüğü zaman, onlar hareketlerinin tabiî huku
ka uygun olduğunu iddia edeceklerdir. Böylelikle halk tem
silcileri idare edenlerin hukuka aykırı durumlarını tenkid 
ederken idare edenler de tasarruflarının hukuka uygun oldu
ğunu söyleyeceklerdir. Tarafların bir hal çaresine varmaları 
ve içine düştükleri fasit daireden kurtulmaları mümkün ol
mayacaktır. Halbuki devletin asıl gayesinin sosyal faydayı ta
hakkuk ettirmek olduğu kabul edilirse, durum değişecektir. 
Fayda prensibinin benimsenmesi halk ve siyasî iktidar arasın
daki ihtilâfların kolaylıkla hallini temin etmese bile taraflar 
arasında bir anlaşma şansı mevcut olacaktır. Çünkü idare 
edenler ve idare edilenler verilen kararların doğurduğu neti
celeri ölçmek hususunda pratik bir kıstasa, yani fayda kısta
sına sahib bulunacaklardır. (17) Fayda kıstası, hangi tedbir
lerin cemiyet menfaatlerine uygun olduğu hususunda idare 
edenlere ve idare edilenlere fikir verecektir. (18) Eğer taraf
lar, alınması gerekli tedbirler mevzuunda anlaşırlarsa ihtilâf 
halledilmiş olacaktır. Fakat fayda esası da idare edenler ve 
edilenler arasındaki anlaşmazlığın hallini sağlayarhazsa, o za
man halk itaati tercih etmek veya ihtilâl yoluna başvurmakta 
serbest olacaktır. Bu kararında da halka yol göstermesi icab 
eden prensib, fayda olmalıdır. İtaattan doğan zararlar, muka
vemetin ortaya çıkaracağı zararlara nazaran daha az ise, halk 
itaat etmelidir. Aksi varitse, yani itaatin doğurduğu zararlar 
mukavemetin sebeb olacağı zararlara nazaran daha büyükse, 
o zaman halk devlete karşı koyabilir, ihtilâl yoluna başvura
bilir. (19) Dikkat edilirse Bentham, ihtilâl hakkını, tabiî hu
kukçulardan biraz farklı şekilde izaha çalışmaktadır. Çünkü 
tabiî hukuk, devlet iktidarının insanların tabiî haklarını çiğ-

(17) Bentham, A Fragment on Government," s. 101, 102, 103 
(18) Ibidem 
(19) Bentham, A Fragment on Government, s. 55, 101, 102 
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ması geniş ölçüde Bentham'm tesirinden doğmuştur.» (20) 

. Bentham, tabiî hukuk nazariyesini reddetmekle beraber 
iki noktada tabii hukukçularla birleşmiştir. Bentham da ten-
kid metodunun müdafaasını yapmış ve müspet hukuk kaide
lerinin sosyal fayda prensibine göre tenkidi ve değerlendiril
mesi gerektiğini ileri sürmüştür. Metodda tabii hukukçularla 
hem fikir olmuşsa da istinad ettiği ana fikir yani sosyal men
faat fikri tabii hukuk esaslarından ayrı bir mahiyet taşımıştır. 
Bentham tabii hukukçularla kodifikasyon mevzuunda da bir
leşmiş ve kanun vaznnm şuurlu gayretiyle vaz edilecek ka
nunların örf ve adet hukukuna tercih edilmesi gerektiğini ka
bul etmiştir. (21) Hiç şüphesiz Bentham, kanunların tedvini 
mevzuunda da tabii hukuk görüşünden farklı olarak sosyal 
fayda prensibini esas saymıştır. 

Bentham, tabii hukuk nazariyesini kabul etmemekle bera
ber bazı hallerde vasıl olduğu neticeler tabiî hukukçuların var
dığı neticelerin aynı olmuştur. Meselâ «mukavelelere riayet ve
cibesi» tabii hukukçular tarafından tabiatın emri, adalet veya 
aklın icabı addedilmiştir. Bentham da insanların mukavele
lerle bağlı oldukları kanaatini taşımakla beraber istinad etti
ği temel sebeb onlarınkinden farklıdır, insanların mukavele
lere riayet etmeleri, sözlerini tutmaları cemiyetin ve insanla
rın menfaati icabıdır. Bu yüzden insanlar sözlerini tutmak ve
cibesi altındadırlar. Ferdi baskı altında tutan müesseseler, ta
bii hukuk nazariyecileri tarafından eşitlik ve hürriyete aykırı 
addedilerek reddolunmuştur. Bentham ise, aynı neticeye mev-
zuubahis müesseselerin cemiyet saadetine zararlı olduğunu 
söylemek suretiyle vasıl olmaktadır. 

Netice olarak denebilir ki, metafizik bir hukuk idesinin 
araştırılması gayesini takib eden tabii hukuk nazariyesini 
Bentham reddetmiştir. Mücerret tabirlerin hukuk ilminde is
timaline taraftar olmakla beraber bütün mücerret tabirlerin 

(20) Friedmann, Legal" Theory, London 1953, s. 213 
(21) Beiıthaın'ın tedvin mevzuunda tabii hukukla mutabakatı hak

kında bak: Stone, op. cit., s. 270; Tabii hukukun tedvin faali
yeti ve prensibleri hakkında bak. Abadan, Yavuz. Hukuk Fel
sefesi Dersleri, Ankara 1954, s. 228, 229 ve m. 
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sözlerden de anlaşılacağı gibi Bentham'a göre hukukun h?' : 

ki gayesi sosyal saadeti tahakkuk ettirmektir. Bu şekilde Bent-
ham, hukukun, daha doğrusu hukuk politikasının hakiki he
definin, cemiyet saadeti (sosyal fayda) ni temin etmek, yani 
cemiyette en az ölçüde istirap ve bedbahtlığa sebeb olmak ve 
en büyük ölçüde saadet yaratmak olduğunu söylemektedir. 

Bentham'a göre kanun vazıı, cemiyetin saadetini en yük
sek dereceye çıkarmak için dört prensibi göz önünde ttutma-
hdır. Bunlar : 

1. Geçim vasıtalarını temin etmek, 

2. Refah yaratmak, 

3. Eşitliği gerçekleştirmek, 

4. Emniyeti sağlamaktır (2) 

Bentham, bu dört prensibin medeni hukukun başlıca ga
yeleri olduğunu belirtiyor. Bunları genel manada hukukun 
hedefleri olarak anladığını ifade etmek de mümkündür. (3) 
Geçim vasıtalarını sağlamak, hukukun vazifesidir. Lâkin ta
biat insana bu mevzuda en kuvvetli şevki tabiiyi vermiş bulun
maktadır. Her insan yaşayabilmek için ihtiyaç duyduğu şey
leri elde etmek zorundadır. Eğer insan muhtaç olduğu yiye
cek ve giyeceği bulamazsa tabiatın sert müeyyidesi olan ölüm
le karşjlaşır; İnsanın sahib olduğu sevkitabü ona cesaret, ile
riyi görüş ve çalışma enerjisi verir. Şu halde her insan kendi 
maişetini temin için çalışmak mecburiyetini sevkitabü ile his
setmektedir. Bu yüzden devletin doğrudan doğruya müdaha
le ederek insanları çalışmağa zorlamasına lüzum ve ihtiyaç 
yoktur. Hukuk düzeninin, her insanın emeği neticesinde elde 
ettiği şeyler üzerindeki haklarını teminat altına alması ve in
sanlara sahib oldukları şeylerden istifadeye devam edecekleri 
hissini vermesi kifayet eder. Hukuk düzeni ancak zaruret ha
linde cezalandırmak ve bazan da mükâfat vermek suretiyle 
geçim vasıtalarının temini için gerekli şartları sağlayabilir. (4) 

(2) Benthaımk Theory of Legislation, s. 96 
(3) Benthamv Theory of Legislation, s. 97 
(4) Ibid., s. 100 
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manada eşitlik tesisi bir felâket olur. Yapılabilecek tek şey 
eşitsizliğin azaltılmasıdır.» (9) Yalnız kanun vazıı, her ferdin 
saadeti diğerinin saadetine eşit olduğunu nazara alırsa ve ka
rarlarında bu ruh hâkim bulunursa, eşitlikten beklenen aza
mi fayda elde edilmiş olur. 

Hukukun dördüncü hedefi, emniyeti sağlamaktır. Bent-
ham, hukukun dört gayesi içinde en mühim ve üstün olanının 
emniyet olduğu düşüncesindedir. Çünkü geçim vasıtalarını 
temin etmek, refahı sağlamak ve eşitliği gerçekleştirmek an
cak emniyetin varlığı ile mümkün olabilir. (10) Emniyet olma
dan ticaret, ziraî ve sınaî istihsal mümkün olamaz. Eğer in
sanlar, emeklerinin hakkını alacakları ve sahib oldukları şey
leri muhafaza edecekleri inancına sahib olmazlarsa çalışma
nın manası kalmaz. Emniyet, diğer üç prensibten farklı ola
rak yalnız hali değil, istikbali de kapsamaktadır. İnsanlar hay
vanlardan farklı olarak sadece halde değil, istikbalde de ya
şarlar. Emniyet insanın yalnız hali değil, istikbali de düşüne
rek çalışmasını, istikbal için plânlar yapmasını ve bu plânları 
gerçekleştirmek için gayret sarfetmesini mümkün kılar. (11) 
İnsanların istikbale ümitle bakmaları, cemiyet düzeninin on
lara emniyet hissini vermesi halinde kabil olur. İnsanlık ta
rihi emniyete yapılan tecavüzlerin vahim neticeler doğurdu
ğunu göstermektedir. Roma'da cumhuriyetin ilânını takib 
eden devrede, borçların Senato kararı ile ilgası, emniyete bir 
tecavüz teşkil etmiştir. Neticede Roma cemiyetinin sosyal dü
zeni sarsılmış ve bundan bütün vatandaşlar zarar görmüştür. 
Ayni şekilde tarih boyunca dinî ve siyasî sebeblerle yapılan 
müsadereler, tevkifler hep emniyet duygusunu azaltmış ve ce
miyetlerin zararına olmuştur. (12) 

Bentham emniyet mevzuunda bir de tefrik yapmaktadır. 
İdeal anlamda emniyet, hiç kimseden hiçbir şey alınmamasını 
amirdir. Tatbiki manası ile emniyet ise, ferdlerin devlet sa
yesinde elde ettiklerinin karşılığında devlete bazı şeyler ver-

(9) The Works of Jerenıy Bentham^ Bowring ed. Vol I, s. 311 
(10) Benthamı* Theory of Legislation, s. 98 
(11) Bak: Bentham, Deontology, Vol I, s. 307, 309 
(12) Bentham, Theory of Legislation, s. 137, 141 

75 



sayesinde vatandaşların hürriyetten faydalanacaklarını düşün
mektedir. 

Hukukun tahakkuk ettireceği dört hedef içinde emniyete 
birinci plânda yer vermiş olması ve hürriyeti emniyetin bir 
unsuru sayması Bentham'ın sisteminde «otorite» fikrinin asıl 
yeri işgal ettiğine delil addedilebilir. Yaşama vasıtalarının 
temini hedefi, emniyetten hemen sonra gelmekte ve eşitliğe 
takaddüm etmektedir. Bu hususta Bentham «emniyet olmak
sızın eşitlik bir gün dahi devam edemez ve geçim vasıtalarını 
temin hedefi gerçekleşmeden refahtan'bahsedilemez» (16) di
yor. 

Bentham'a göre hukukun gerçekleştireceği dört hedefi 
nazari bakımdan birbirinden tefrik etmek kolaydır. Fakat bun
lar tatbikatta çok defa birbirine karışmaktadır. Meselâ re
fahı sağlamak gayesini güden mevzuat, ayni zamanda geçim 
vasıtalarını temin hedefinin gerçekleşmesine yardım etmek
tedir. Bunun gibi, emniyet prensibi ile ilgili mevzuat da, refah 
ve geçim vasıtalarının sağlanması için gerekli imkânların do
ğumuna sebeb olmaktadır. Çünkü emniyetin verdiği huzur, 
ticaret ve sanayi hayatının gelişmesine, ferdlerin daha çok ça
lışıp kazanmasına âmil olur. 

Hukukun dört esas gayesi hakkında Bentham'ın ileri sür
düğü fikirler, onun mülkiyet teorisi ile yakından alâkalıdır. 
Bentham mülkiyet mevzuunu incelerken emniyet ve eşitlik 
esasları arasındaki münasebete de temas etmektedir. 

Bentham mülkiyet teorisini izaha, tabii hukuk nazariye
sini tenkidle başlamaktadır. Tabii hukukun mülkiyet telâk
kisi, insanla tabiat veya fiziki âlem arasındaki münasebet fik
rine istinad eder. İnsan, cemiyetten önce tabiatla temasa gel
mekte ve yaşamak için ona karşı mücadele etmektedir. Bu 
mücadeleden muzaffer çıkan insan, sahib olduğu şey üzerinde 
tabii bir hakka, yani mülkiyet hakkına sahib olmaktadır. Bent
ham'ın görüşüne göre, tabiat hali olarak canlandırılan devre
de, insanın emeği ile elde ettiği şeyleri, meselâ topladığı mey-
vaları bir mağaraya saklaması ve onlardan icab ettikçe isti-

(16) Bentham, Theory of Legislatioıvs. 98 
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Böylece hukuk düzeni diğer şahısların o kuyuya müdahalele
rini de önlemektedir. Hukukun sağladığı himayeden faydala
nan kuyu sahibi, o mıntıkada yaşayan insanların ve gelip ge
çen yolcuların sudan istifade etmelerinin muayyen bir ücret 
karşılığında olduğunu söyleyebilir. Tasavvur edelim ki kuyu 
sahibi yaptığı işin kendisine menfaat temin ettiğini görmüş, 
ayni mıntıkada başka kuyular da açmış ve diğerleri tarafın
dan açılmış kuyuları da satın almıştır. Dikkat edilirse malikin 
çalışması, sadece kendisine menfaat temin etmekle kalmamak
ta, çorak bir mıntakadaki su sıkıntısını önlemek suretiyle 
cemiyet için de faydalı neticeler sağlamaktadır.) Fakat kuyu
ların maliki, su üzerinde fiili bir inhisar tesis etmiş bulunmak
tadır. Malik elde ettiği bu inhisara dayanarak başkalarını fa
hiş bedel mukabilinde sudan istifade ettirmeğe kalkışırsa hu
kuk düzeninin müdahale etmesi lâzımdır. Zira mülk sahibi
nin fahiş ücret istemesi çok sayıda insanın menfaatine zarar 
verecek ve onların şiddetli muhalefetine sebep olacaktır. Hu
kukun maliki himaye etmesi, artık «en büyük sayıda insanın 
en büyük saadeti», yani sosyal saadet prensibine uygun de
ğildir. Eğer hukuk, mülk sahibinin fahiş bir ücretle suyu sat
masını tecviz ederse, cemiyetin menfaatleri himaye edilme
miş olacaktır. Hukuk düzeninin vazifesi, sosyal saadeti sağ
lamak olduğuna göre devletin sudan faydalananlar lehine 
müdahalede bulunması zaruridir. (20) Bentham bu şekilde 
mülkiyet müessesesini, ferdi menfaat ve sosyal menfaat ara
sındaki muvazene fikrine istinad ettirmektedir. Bu muvazene
de cemiyet menfaati, ferdi menfaate nazaran daha üstün bir 
yer işgal eylemektedir. 

Mülkiyet müessesesi, malike, bazı haklar sağladığı gibi 
başkalarında da malikin tasarruf haklarına riayet vecibesini 
tahmil etmektedir. (21) Mülk sahibine tanınan haklar onun 
için haz doğurmakta ve diğer insanlara yüklenen mükellefi
yetler onların istirap duymasına amil olmaktadır. Fakat mül
kiyetin doğurduğu haz ve fayda, sebeb olduğu istirabtan çok 
büyüktür. Mülkiyet sayesinde insanlar çalışmanın istirabım 

(20) Bentham, The Iimits of Jurisprudence Defined, s. 50 
(21) Bentham^ The Limits of Jurisprudence Defined, Editor*s 

Introduction, s. 35 
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ve çilesini unutmakta, tabiata karşı mücadele etmekte ve onun 
üzerinde hâkimiyet sağlamaktadırlar. Mülkiyet vatan sevgi
sini yaratmakta, insanın füruuna yaşama vasıtaları bırakma
sına imkân vermektedir. İnsanlar hazza çabucak kavuşmak, 
kendilerine faydalı olan şeyleri zahmetsizce elde etmek ister
ler. Hukuk, mülkiyet müessesesi sayesinde bu zararlı arzu
yu frenlemekte ve insanlara kendilerine faydalı şeyleri elde 
etmek için çalışmaları icab ettiğini hatırlatmaktadır. (22) 

Mülkiyet müessesesine olan tecavüzleri önlemek hukukun 
vazifesidir. Mülkiyete yapılan tecavüzler, malikin sahib ol
duğu şeyle olan hissi alâkasını zayıflatır. Ferd malik olduğu 
şeylerden haz duyma imkânını kaybeder. Emeğinin semere
sini elde edeceği ve muhafaza edeceği inancını kaybeden in
san, sadece günlük maişetini temin etmeği düşünür. Çünkü 
çalışması ile elde edeceği şeye sahib olamıyacağım bilir. Böy
le bir emniyetsizlik durumu, cemiyetin ticari, sınai ve zirai 
hayatına da tesir eder. Bir memlekette istihsalin artması, 
cemiyetin iktisaden gelişmesi, iki şartın tahakkukuna bağlıdır. 
Bunlar iktisadî vasıtalar ve iradedir. Cemiyet hayatında em
niyetin mevcudiyeti ferdlerin çalışma iradesini teşvik eder. (23) 
Harp, feyezan ve benzeri gibi geçici mahiyetteki felâketler in
sanların çalışma şevkini söndürmez. Fakat daimi bir felâket, 
meselâ müstebit bir hükümet, fena kanunlar, başka inanç
lara müsamaha etmeyen bir dinin hâkimiyeti, çalışma ve mülk 
iktisabı arzusunu öldürür. (24) Mülkiyette iştirak esasının 
tatbik edildiği guruplar ve camialar, fayda prensibinin red
dine misâldir. Cizvitlerin teşkil ettikleri camialarda ve Pa
raguay yerlilerinin kurduğu İnka Devletinde tatbik olu
nan mülkiyet iştiraki prensibi, saadet yerine istirab getirmiş
tir. Çünkü insanlar, istikbal ümidine sahib oldukları zaman 
şevkle çalışırlar. Çalışmanın mükâfat elde edemediği bir ce
miyet düzeninde insanlar ancak ceza tehdidi altında iş gör
meğe sevk edilebilirler. Bunun açık misâli, İnka devletinin 
siyasi esarete ve Cizvit camialarının dini esarete istinad et-

(22) Bentharaı, Theory of Legislation, s. 114 
(23) Ibid., s. 116 
(24) Bentham, Theory of Legislation, s. 117 
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meleridir. (25) Mülkiyet müessesesinin, mülkiyette iştirak 
sağlamak için ortadan kaldınlmasmm doğurduğu en büyük 
mahzur emniyet hissinin kaybolmasıdır. (26) Mülkiyetin, mülk 
sahibi olanlar için faydalı ve mülke sahib olmayanlar için za
rarlı ve tazyik edici olduğu iddiası, muhik sebeblere istinad 
etmemektedir. İnsanlar arasındaki eşitsizlik, hukuk düzeni 
tarafından ihdas edilmediği gibi kanun vazıınm tek bir karar
la müsavatsızlığı sona erdirmesi de mümkün değildir. Medeni 
cemiyette yaşayan fakir insanların sadece emekleri ile yaşa
mak zorunda oldukları bir vakıa olmakla beraber, cemiyetin 
bütün ferdlere medeniyetin nimetlerinden faydalanmak ve ça
lışarak ilerlemek imkânını vermesi de lâzımdır. Fakir in
sanların da çalışma sayesinde zengin olmağa haklan vardır, 
ve hukuk düzeni bu mevzude onlara el uzatmakla mükellef
tir. (27) 

Bentham, emniyetin hukukun diğer bütün hedeflerinden 
daha mühim olduğu fikrindedir. Bu yüzden mülkiyet mües
sesesine yapılan tecavüzleri mazur görmemekte ve mülk em
niyetinin cemiyetin istikrarı için önemine dikkati çekmekte
dir. Fakat Bentham, emniyet ve eşitlik esasları arasında ça-

(25) Bentham, Theory of Legislation, s. 121, 122 
(26) Benthamt Theory of Legislation, s. 120 
(27) Bentham müJMyet müessesesi üzerinde dururken Bpccaria'yı 

da tenkid etmektedir: «Beccaria gibi akıllı bir yazarın en sa
hih bir felsefe (utilitarianismi kastediyor) nin ilham verdiği 
eserinde sosyal nizamı yıkıcı bir şüphe izhar etmesi hayret ve
ricidir. Beccaria diyor ki: 

«Mülkiyet hakkı belkide lüzumlu olmayan korkunç bir hak
tır. Zira gaddar ve kan dökücü kanunlar mülkiyet hakkına isti
nad ettirilmiştir ve bu hak feci şekilde suistimal edilmiştir. 

Halbuki mülkiyet hakkı haddi zatında haz, refah ve emniye
ti temsil etmektedir. Füruu düşünme hissini, vatan sevgisini 
doğuran, milletlerin göçebelik hayatına son veren, insana dün
ya üzerinde hâkimiyet sağlayan, çalışmanın doğurduğu tabii 
nefreti yenen mülkiyet hakkı olmuştur. İnsanlar umumiyetle 
süratle hazza kavuşmak, çalışmadan hazza kavuşmak isterler. 
Asıl korkunç olan, mülk sahibi olmayanları mülk sahibi olan
lara düşman eden, bu arzudur. Hukukun bu arzuyu önlemesi 
insanlığın kendisine karşı kazandığı en büyük zaferdir.» Theory 
of Legislation, s. 114 
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tışmâlar olabileceğini de söylemektedir. Emniyet, mülkiyet 
müessesesinin muhafazasını, eşitlik ise servetin vatandaşlar 
arasında mümkün olan derecede müsavi şekilde taksimini icab 
ettirir. Hiç şüphesiz emniyet hedefi hâkim olmah ve mülkiye-; 
tin muhafazası esas sayılmalıdır. Çünkü emniyetin cemiyet 
için sağladığı faydalar pek büyüktür. (28) Emniyet ve eşit
lik hedeflerinin telifi, ancak ölüme bağlı tasarruf selâhiyeti-
nin muayyen ölçüde tahdid edilmesi ile mümkün olabilir. Bir 
şahsm malik olduğu şey üzerindeki hâkimiyetinin devam ede
ceği hissi, mülkiyetin temelidir. Vârisler de malikin ölümü 
halinde mülkiyetin kendilerine intikal edeceği şeklinde bir 
intizar hissine sahihtirler. Fakat bu his malikin sahib olduğu 
mülkiyet hissine nazaran zayıftır. O halde mülkiyetin vera
set yoluyla intikali mevzuunda bazı tahdidler koymak emniyet 
duygusunu rencide etmeyecektir. Servetin muayyen ellerde 
terakümü de önlenebilecektir. (29) Bentham, devletin vera
set ve intikal vergileriyle ölen şahsm mamelekinden hisse al
masını ve iktisadi eşitsizliği azaltmak yolundaki fâaliyetini 
böylece tecviz etmektedir. (30) 

Bentham «en büyük sayıda insanın en büyük saadeti» ni, 
yani sosyal saadeti temin etmenin hukukun hedefi olduğu ka
naatindedir. Bu gayeye vasıl olmak için hukuk düzeni, emni
yeti sağlamağa, geçim vasıtalarını temine, eşitliği gerçekleş-

(28) Bak: Bentham), Theory of Legislation, s. 120 
(29) Bentham^ Theory of Legislation, s. 122, 123 
(30) Bu mevzuda Patteraon. diyor ki: «Bentham servetin tevzünde 

eşitliği kıymetli bir hedef saymış, fakat bu hedefin emniyet 
pahasına gerçekleştirilmesini tasvib etmemiştir. Zenginlerin 
emlakini, daha az mülke sahib olanlar arasında dağıtmak mak
sadıyla müsadere etmek, emniyete doğrudan doğruya tecavüz
dür ve iyilikten ziyade zarar getirir. . . . mülk sahibinin ölümü
ne kadar beklemek lâzımdır, ondan sonra hukuk mülkiyetin 
taksiminde eşitliği taleb edebilir...» Patterson, Bentham'm mül
kiyet hakkını intizar duygusuna, istinad ettirmesinin önemine 
işaret etmektedir. «Betnthaım'ın mülkiyet telâkkisi, mülkiyeti 
intizara değil, fakat insan iradesine istinad ettiren Kanıt ve 
Hegel'in mülkiyet feonsepsiyonlarından daha ileri bir görüşün 
ifadesidir. «Bak: Patterson, Jurisprudence: Men and Ideas of 
the Law, 1953, s. 453, 454, 455. Aynı mevzuda bak : Sairine, 
op. cit., s. 572. 
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tirmeğe ve cemiyette refah yaratmağa gayret etmelidir. Geçim 
vâsıtalarını temin için devletin fiilen müdahalede bulunma
masını söylemek suretiyle Bentham iktisadi liberalizme yak
laşmakta, emniyete ilk plânda yer vermek ve hürriyeti müsta
kil bir hedef addetmemek suretiyle de siyasi liberalizmden 
uzaklaşmaktadır. Mülkiyeti, ferdi saadet ve cemiyet saadeti 
bakımından olan lüzumu dolayısıyla kıymetlendirmekte, fakat 
onun müspet hukuk tarafından ferdlere tanınan bir selâhiyeti 
ifade ettiğini, yani mutlak bir hak olmadığını beyan eylemek
tedir. Ona göre, hukuk sosyal saadet için gereki şartlan sağ
lamağa uğraşırken ferdi saadetin de tahaddüsüne yardım eder. 
Ferdi menfaat ile cemiyet menfaati arasında çatışma olduğu 
zaman cemiyet menfaatinin tercihi gerekir. Bentham bu şe
kilde hukuk politikasının fonksiyonunu utilitarian felsefe an
layışına göre tesbit ve ifade etmiş olmaktadır. 

C. Hukukun Müeyyideleri 

Hukuk sosyal saadeti tahakkuk ettirmek, yani gayesine 
erişmek için müeyyidelere başvurmak zorundadır. Bentham'ın 
müeyyide mevzuundaki görüşleri, orijinal bazı hususiyetler 
taşımaktadır. Ona göre insanların hareketleri muhtelif mü
eyyidelerin tesiri altındadır. Bentham dört türlü müeyyide 
üzerinde durmaktadır. 

1. Tabii veya fizikî müeyyide 

2. Ahlâkî veya sosyal müeyyide 

3. Dinî müeyyide 

4. Hukukî veya siyasî müeyyide 

Tabiî müeyyide, tabiatın yani fiziki âlemin insanların.ha
reketleri üzerindeki tesirinden ibarettir. Tabiatta hâkim olan 
determinizm, insanların hareketlerine istikamet veren ehem
miyetli amillerden birisidir. Elini ateşe değdiren bir kimse
nin duyduğu istirap ve bunun neticesi olarak ateşten .uzak 
kalmak hususunda gösterdiği itina, tabii müeyyidenin nasıl 
işlediğini göstermektedir. Bunun gibi insanların yemek ve 
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içmek mevzuundaki ifratı hastalığa sebeb olmaktadır (1). Ta
biat kanunlarının daimiliği ve değişmezliği fizikî müeyyide
nin başlıca hususiyetlerini teşkil etmektedir. (2) İnsan tabi
at kanunlarının faaliyetine müdahale edemez. Tabiat kanun
larına itaat etmek zorundadır. Bununla beraber tabiat kanun
ları, insanlara muayyen hareketleri yaptıkları zaman haz duy
mak imkânını da vermektedir. Yemek ve içmekteki ifrat, isti-
raba sebeb olduğu halde ayni mevzudaki itidal, insanların haz 
duymalarına sebeb olmaktadır. Şu halde insanların tabii ka
nunların icabına uymaları, istirabdan kaçınmak ve hazza ka
vuşmak için zaruri bir şarttır. 

Ahlâkî müeyyide, ahlâk kaidelerinin meriyetini ve insan 
hareketlerine tesirini sağlar. Bentham, utilitarian felsefe gö
rüşünün neticesi olarak insan hareketlerini tanzim eden de-
runî bir ahlâk duygusunun varlığını kabul etmemektedir. Haz 
peşinde koşan egoist bir mahlûk olan insanın hareketlerine 
tesir eden bir ahlâk hissi veya vicdan mevzubahis olamaz. 
Bentham'm ahlâkî müeyyide veya sosyal müeyyide olarak ad
landırdığı şey, cemiyetin insanın hareketlerine karşı göster
diği reaksiyondur. Cemiyet mensublarınm insan davranışını 
takbih veya tasvibi, ahlâkî müeyyideyi yaratır. Hareketlerin 
cemiyet tarafından beğenilmesi, hareketleri yapan insana hür
met edilmesi neticesini, yani hazzı doğurur. Eğer bunun ak
si vukubuîur, yani cemiyet insanın karar ve hareketlerini tak
bih ederse, o zaman da insan istirap duyar. Ahlâkî kaideler 
ve onların yürürlüğünü temin eden müeyyideler statik bir ka-
rekter taşımazlar. Bilâkis devamlı bir tahavvüle tabi bulu
nurlar. Bunda cemiyetde benimsenen inançların daimi bir de
ğişme içinde olması ehemmiyetle rol oynar. (3) 

Dinî müeyyide, dini inançların neticesinde meydana çı
kar ve insanların hareketlerine tesir eder. Din insan hayatı
nın ehemmiyetli faktörlerinden birisidir. Din tarafından vaz 
edilen kaidelere riayetsizliğin müeyyidesini teşkil eden cezalar 
ve mükâfatlar manevidir. Mutekid bir insan, dinî kaidelere 

(1)-Bentham, Dfiontology, Vol I, s. 90 
(2) Bentham, Theory of Legislation, s. 29. 

. (3) Bentham, Theory of Legislation, s. 28, 29. 
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uygun hareket etmenin kendisine bundan sonraki dünyada 
mükâfatlar sağhyacağma inanır. Dinî kaidelere hürmetsizlik ise, 
dindar kişide ölümden sonra karşılaşacağı cezaların korkusunu 
uyandırır. Dinî müeyyidenin bütün insanlar üzerinde ayni şekil
de tesir icra ettiği söylenemez. Eğer insan dine inanmıyorsa, o 
zaman dinî müeyyide hiçbir nüfuza sahip olamaz Bentham 
dinî müeyyidenin de statik bir karekter taşımadığı düşünce
sindedir. Çünkü dinî prensibler farklı tefsirlere tabi tutul
makta ve onların müessiriyeti zaman ve mekâna göre değiş
mektedir. (4) Bu vesile ile Bentham'm dinî mevzularda a g 
n o s t i s i z m ' e meylettiğine işaret etmek icab eder. 

Hukukî veya siyasî müeyyide, devlet tarafından vaz edi
len hukuk kaidelerinin meriyetini yani bu kaidelere itaati te
min eder. Her hukuk kaidesi insanların davranışına tesir ede
bilmek şansına ancak ceza veya mükâfat müeyyidesi ile teçhiz 
edildiği zaman sahib olur. (5) Hukukî müeyyide bütün insan
ların hareketlerine ayni derecede müessir olur. Hukuki mü
eyyidenin mevzuunu teşkil eden cezalar ve mükâfatlar vuzuh
la tesbit edilmiştir. Bu yüzden hukukî müeyyidenin insan üze
rindeki hâkimiyeti, dinî ve ahlâkî müeyyidelere nispetle da
ha fazladır. Bentham hukukî müeyyidenin tekâmüle salih bir 
hüviyet taşıdığım da zikretmektedir. Hukukî müeyyidenin 
diğer bir farik vasfı, ahlâkî ve dinî müeyyideler üzerindeki 
nüfuzundan doğar. Böylece Bentham kanun vazımın cemiyet
te cari örf ve adetleri değiştirmek için faaliyette bulunabile
ceğine işaret etmektedir. (6) Ahlâki veya sosyal müeyyidenin 
insanların hayatındaki nüfuzu gün geçtikçe artmaktadır. Ya
yın vasıtalarının gelişmesi ile ahenkli olarak efkârı umumiye 
daha vazıh şekilde kendisini hissettirmektedir. Sosyal kana
atler ve düşünceler hukuk hayatına ve müesseselerine tesir et
mektedir. Şu halde hukuk kaideleri, sosyal ahlâk kaideleri
ni tadil ettiği gibi, sosyal ahlâk kaideleri de hukuk müesse
selerine müessir olmaktadır. 

Hukuk kaidelerinin meriyeti meselesi, onların ihtiva et
tikleri müeyyidelerle sıkı sıkıya alâkalıdır. Bentham'm ka-

(4) Bentham* Deontology, Vol I, s. 102, 103 
(5) Bentham, Theory of Legislation, s. 27, 28 
(6) Bentham, The Limits of Jurisprudence Defineci, s. 224 
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naatine göre, hukuk kaideleri genel olarak iki kısımdan te-
rekküb eder. Birinci kısım kanun vazımm iradesini, yani vaz 
olunan hareket düsturunu içine alır. İkinci kısım ise, insan
ların bu iradeye uyarak hareket etmelerini sağlayacak müey
yideyi ihtiva eder. Şu halde hukuk kaidesinin birinci kısmı 
insanın idrâkine, ikinci kısmı ise iradesine hitab etmektedir. 
Müeyyide denilince umumiyetle hatıra ceza veya zarar mefhu
mu gelmektedir. Fakat bazı hallerde mükâfat da müeyyide 
olarak kullanılabilir. (7) Bentham, mükâfatın da hukuk kai
desinin müeyyidesi olabileceğini kabul etmek suretiyle umu
mi temayülden ayrılmaktadır. Kanaatimizce, Bentham'ın mü
kâfatı müeyyide sayması, onun umumi felsefe istikametinden 
doğmaktadır. Bentham, insan hareketlerine tesir eden iki mu
harrik olduğunu söylemektedir. Bunlar bilindiği üzere haz 
ve istirabtır. İnsan hareketlerinin muharriki hazzm, istirap 
gibi hukuk kaidelerinin tatbikinde rol oynayabileceği düşün
cesi, Bentham'ı mükâfatı müeyyide saymağa sevketmiş olsa 
gerektir. Ceza şeklindeki müeyyide tehdit (comminatiön), 
mükâfat şeklindeki müeyyide ise davet (invitation) karakteri
ni taşır. Bentham en fazla kullanılan müeyyidenin ceza müey
yidesi olduğunu reddetmiyor. Hukuk kaidelerinin ihtiva et
tikleri emir, nehiy ve müsaade umumiyetle ceza sayesinde ger
çekleştirilir. Bazı hallerde ise mükâfatın müeyyide olarak is
timali mümkündür. Fakat mükâfatın müeyyide olarak şü
mul sahası ceza ile kıyaslanamıyacak kadar dardır. (8) 

Mükâfatın ceza kadar müessir ve istimale salih müeyyide 
olmaması, muhtelif sebeblerden doğmaktadır : 

1. Ceza mükâfata nisbetle daha katidir. 

2. Mükâfatın doğurduğu hazzm tesiri mahdut ve geçici
dir, cezanın tevlid ettiği istirap ise şâmil ve devamlı mahiyet 
taşır. 

3. Mükâfatın müeyyide olarak sık sık kullanılması devle
tin mali kaynaklarının karşılayamıyacağı derecede çok para 
harcanmasını gerektirir. 

(7) Bentham^ The Limite of Jurisprudence Defined, s. 224, 225. 
(8) Benthaım!, The Limite of Jurisprudence Defined, s. 225 
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Umuma ait bir yola zarar verilmemesi ve yolun bozulma
ması için yola zarar ika edenlerin cezalandırılmasına müteal
lik bir hukuk kaidesi, mevzubahis yolu bozan veya bozmağa 
teşebbüs e,den herkese, kaide meri kaldığı müddetçe tatbik 
olunabilir. Buna karşı muayyen bir yolu inşa edeceklere mü
kâfat verileceği şeklindeki hukuk kaidesi, yolun inşasında 
hizmeti geçenlere mükâfatlarının verilmesi ile birlikte meri
yetini kaybeder. (9) Şu halde müeyyidesi mükâfat olan bir 
hukuk kaidesinde devamlılık vasfı yoktur. 

Bentham, bazan bir hukuk kaidesinin tatbiki için hem 
ceza, hem de mükâfatın müeyyide olarak kullanılabileceğini 
söylemektedir. Meselâ : «Soygunculuğu adlî makarnalara ih
bar etmek mecburidir. Soygunculuğa muttali oldukları hal
de adlî makamlara ihbarda bulunmayanlar ceza görecekler
dir. Soygunculuk vakalarını adlî makamlara ihbar edenlere 
mükâfat verilecektir» suretindeki bir hukuk kaidesi, hem 
ceza, hem de mükâfat müeyyidesi ile teçhiz olunmuştur. (10) 

Bununla beraber hukuk kaidesi ister sadece mükâfatı, is
terse hem ceza hem de mükâfatı ihtiva etsin, cebir unsuru 
nazarı dikkati çekmektedir. Kanun vazu muayyen bir mevzu
da icadda veya keşifte bulunacaklara mükâfat verileceğini der
piş eden bir kanun vaz etse, kanun lâfzı itibariyle cebir unsu
runu ihtiva etmemekle beraber, ruhu bakımından cebir un
surunu içine almaktadır. Çünkü keşifte veya icadde bulunan
lara vâad edilen mükâfatın verilmesi bu işle muvazzaf devlet 
memurlarına emredilmiştir. (11) Yani müeyyidesi yalnızca 
mükâfat olan bir hukuk kaidesinde dahi cebir unsuru dola
yısıyla mündemiçtir. 

Dikkat edilirse, Bentham'ın mükâfat müeyyidesine istinad 
ettiğini zikrettiği hukuk kaideleri, gerçekte mecburî bir mahi
yet taşımamaktadır. Bizim hukukumuzda da mecburi olma
yan, yani ihtiyari karakterli hukuk kaidelerine rastlamak müm
kündür. Meselâ Kaçakçılığın men ve takibine dair olan 1918 
sayılı ve 12.1.1932 meriyet tarihli kanunun 60 mcı maddesin-

(9) Bentham, The Limits of Jurisprudence Defined, s. 226. 
(10) Ibid., s. 227, 228. 
(11) Benthaıı^ The Limits of Jurisprudence Defined, s. 235, 236 
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de muhbirlere ve tutanlara ikramiye verileceği yazılıdır. (12) 
Bunun gibi Devlet memurları aylıklarının tevhid ve teadülü
ne dair olan 3656 sayılı ve 8.7.1939 meriyet tarihli kanunun 
5 ci maddesinde yabancı dil bilenlerin üst derece memuriyete 
tâyini veya memurluğa girdikten sonra yabancı dil öğrenen
lere para mükâfatı verilmesi derpiş edilmiştir. (13) Bu suret
le kanun vazıı kaçakçılığı önlemek, devlet memurlarının ya
bancı dil öğrenmelerini teşvik etmek için mükâfatlar verilme
si yoluna başvurmaktadır. 

Bentham'ın mükâfatın bir müeyyide olabileceği şeklinde
ki düşüncesini, İngiliz pozitivist hukukçularından John A u s 
t i n reddetmektedir. Austin'e göre, Bentham'ın mükâfatı mü
eyyide addetmesi, saik ve müeyyide mefhumlarını birbiriyle 
karıştırmasından doğmaktadır. Muayyen bir hizmetin ifası 
için mükâfat vadedilmesi halinde o hizmetin yapılması emre-
dilmemekte, sadece bir teklifte bulunulmaktadır. «Mükâfatlar 
diğerlerinin arzusuna uymamızı temin eden saiklerdir. Fakat 
emirlerin ve vazifelerin mükâfatlar tarafından müeyyide altı
na alındığını veya icbar edildiğini veya mükâfatların itaat ve 
mecburiyet vecibesini sağladığını söylemek, bu tabirlerin mü
esses manasından çok uzaklaşmak demektir.» (14) Eğer hu
kuk kaidesi muayyen bir hareketin ifasını teşvik için mükâ
fat vadediyorsa, bir vecibe tahmil edilmemekte, fakat hareke
ti ifa edenlere hak tevcih olunmaktadır. Kaidenin emrî kıs
mı ise, mükâfatı vermekle vazifeli olanlara taallûk etmektedir. 
Austin, ancak cezanın bir insanı vazife yapmağa zorlayabilece-

(12) 1918 sayılı kaçakçılık kanununun 60 inci maddesi «Bu kanunda 
yazılı para cezaları ile müsadere olunan eşyanın sif kıymetin
den yüzde otuzu haber verenlere ve yüzde otuzu bilfiil tutan
lara ikramiye olarak dağıtılır...» demektedir. 

(13) 3656 sayılı kanunun 5 inci maddesi «Devlet memuriyetine bi-
dayeten alınırken yabancı bir dil bilmedikleri halde, memuri
yete geçtikten sonra öğrendikleri veya bir dil bildiklerinden 
dolayı bir üst dereceye alınanlardan bilâhare bir dil daha öğ
rendikleri ...sabit olanara... nakdi mükâfat verilebilir» demek
tedir. 1.1.1948 de yürürlüğe giren nizamnamenin 1 inci mad
desiyle verilecek para mükâfatı 1500 lira olarak tesbit edilmiş
tir. 

(14) Austin, John, The Province of Jurisprudence Determined, 
London 1954 (First published in 1832) s. 16 
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ğini, ayni şekilde emir mefhumunun muayyen bir ceza vermek 
iktidar ve gayesinden, kaynak aldığım zikretmektedir. (15) 

Öte yandan Cambridge profesörlerinden B u c k l ' a n d , 
sadece mükâfatın müeyyide olarak kullanıldığı, yani mükâ
fatlar verilmek yoluyla halkın devlet nizamına itaatinin sağ
landığı bir hukuk sistemini tasavvur etmenin mümkün oldu
ğuna inanmaktadır. Buckland, bu mevzuda, bazı hastalıkla
rın ihbarını ceza müeyyidesi altında emreden İngiliz huku
kunun ayni zamanda hastalığı kendiliğinden ihbar edecek 
doktorlara mükâfat verilmesini âmir bulunduğunu da misâl 
olarak zikretmektedir. (16) Benzer şekilde J e n k s de, mü
kâfatın müeyyide olarak gittikçe daha fazla şekilde istimali
nin arzuya şayan olduğu görüşündedir. (17) 

Kanaatimize göre, Bentham'ın mükâfat müeyyidesine is-
tinad ettiğini söylediği hukuk kaideleri, gerçekte «ihtiyari» 
karekter taşımaktadırlar. Bizim hukukumuzda da yukarda 
zikrettiğimiz gibi ihtiyari mahiyette ve mükâfat verilmesine 
müteallik kaideler bulmak mümkündür. Bentham'ın utilita-
rian ve hedonist sistemi, onu, mükâfatın da ceza gibi bir mü
eyyide olabileceği düşüncesine sevk etmiştir. Hukuk, sosyal 
gayelerin tahakkuku vasıtası olarak düşünüldüğü zaman ka
nun vazıının hedefine erişmek için hem ceza, hem de mükâ
fatı kullanabileceği kabul edilebilir. Meselâ üstün basan gös
teren sanat ve ilim adamlarına mükâfatlar verilmesi, istihsali 
artıracak yeni metodlar bulunmasını teşvik maksadıyla para 
ikramiyeleri dağıtılması, hukukun sosyal fonksiyonunu ifa 
etmesi bakımından gerekli olabilir. Fakat bu, hukukî kaide
lerin cebrilik vasfını kaldırmaz. Hukuk kaidelerini, ahlâk ve 
örf kaidelerinden ayıran en önemli hususiyet, devlet kudreti
nin teminatı altmda olmalarıdır. «İhtiyarî» mahiyetteki hukuk 
kaideleri, insanlar arasındaki münasebetlerin tanziminde ve 
sosyal gayelerin tahakkukunda rol oynamakta ve onlara doğ
rudan doğruya mükellefiyet tahmil etmemektedir. Fakat me-

(15) Bak: Austin, op. cit., s. 17 
(16) Bucklend, W. 1W. Some Reflections on Jurisprudence, Caımforidge 

1945, s. 88 
(17) Buckland, op. cit., s. 89 da naklediyor. 
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riyet bakımından zaruri cebir unsuru,- doğrudan doğruya ol
masa bile dolayısıyla bu kaidelerde de mevcut bulunmakta
dır. Mükâfatın müeyyide addedilmesini, Bentham'ın faydacı 
hukuk anlayışının makûl bir neticesi saymak mümkündür. Lâ
kin Buckland'm ceza müeyyidesine değil, sadece mükâfat mü
eyyidesine dayanan bir hukuk sisteminin mevcut olabileceği 
şeklindeki görüşü, hayalî bir mahiyet taşımakta ve realiteden 
tamamen uzak bulunmaktadır. 

D. Hukuk Kaidelerinin Tahlili 

Bentham'a göre hukuk, «hükümran kuvvet tarafından 
vaz'edilen veya benimsenen ve hükümran kudretin hâkimiyeti 
altındaki insanların hareket tarzlarını tâyin eden kaidelerin 
bütünüdür.» 

Bu tarifle hukuk, adalet unsurundan tecrit edilmektedir. 
Diğer taraftan kanun koyanın benimseme veya kabul etme 
(adoption) yoluyla bazı emirlere, kaidelere veya irade izharla
rına hukuki bir karekter izafe edebileceği belirtilerek hukuk 
mefhumu geniş bir sahaya teşmil edilmektedir. Böylelikle dev
let otoritesi tarafından benimsenmiş olan, yani arkasında dev
let otoritesi bulunan irade izharları ve emirler hukuk kaide
si addedilmek şansına kavuşmaktadırlar. Bentham, askerî, 
idarî mahiyetteki bütün karar ve emirlerin de, onların veril
mesini men eden bir kanun hükmü bulunmaması halinde hu
kuk mefhumuna dahil olduğu düşüncesindedir. (1) Bunun gi
bi mahkeme kararlan da bağlayıcı kudretleri dolayısıyla hu
kukîlik vasfını iktisab etmektedirler. Bir idarî emrin veya bir 
mahkeme kararının geçici mahiyet taşıması, onun hukuk mef
humu içinde mütalâa edilmesine mani olmaz. Evvelce veril
miş bir kararın geri alındığını beyan eden bir tebliğ, askeri 
kumandanın muayyen bir yerden diğer bir yere müfreze gön
derilmesine taallûk eden emri, hep hukuk anlamı içine girer
ler. (2) 

Hukukî irade izharları, muhtelif şekillerde kendilerini 
gösterir. Bu mevzuda Bentham bazı misâller vermektedir. 

(1) Benthamı, The Limits of Jurisprudence Defined, s. 90 
(2) Ibid., s. 91 
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1. «Her aile reisi silah taşıyacaktır.» Böyle bir ibare em
re misâl teşkil etmektedir. 

2. «Hiçbir aile reisi silah taşımıyacaktır» cümlesi nehyi 
ifade eder. 

3. «Her aile reisi silâh taşıyabilir» şeklindeki ibare müsaa
deyi göstermektedir. 

4. «Her aile reisi silah taşımaktan ictinab edebilir» em
ri değil, bir tavsiyeyi muhtevi bulunmaktadır. (3) 

Yukardaki misâlde görülen emir ve nehiy mahiyet bakı
mından birbirine yakındırlar. Çünkü «her aile reisi silâh ta
şıyacaktır» suretindeki irade izharı müspet, «hiçbir aile reisi 
silah taşımayacaktır» şeklindeki ibare menfi karakteri haiz ol
makla beraber her iki kaidede emir unsuru başlıca yeri işgal 
etmektedir. Çünkü birinci halde müspet, ikinci halde ise si
lah taşınmaması şeklinde menfi karekterli bir emir verilmiş 
bulunmaktadır. Şu halde her nehiy haddizatında bir emre 
delâlet etmektedir. (4) 

Emir mahiyetindeki hukuk kaideleri, bazan şartsız, doğ
rudan doğruya emri, bazan da şartlı emri ihtiva ederler. «Ebe
veyn çocuklarını infâk ve iaşe ile mükelleftir» mealindeki bir 
hukuk kaidesi, şartsız emir mahiyetindedir. Buna karşı «Ço
cuklar kendilerine bakmağa muktedir değillerse ebeveyn on
ları infâk ve iaşe edecektir» suretindeki hukuk kaidesi ise 
şartlı emre bir misâl teşkil eder. (5) Hukukî nehiyler de şartsız 
ve şartlı nehiy olmak üzere iki kısma ayrılabilir. «Hiç kimse 
memleket dışına buğday ihraç edemez» diyen bir kaide, şart
sız nehyi tazammun etmekte ve hiç kimsenin hiçbir şekilde 
buğday ihraç etmemesini bildirmektedir. «Buğdayın ihraç li
manındaki fiyatı 50 kuruş veya 50 kuruştan fazla olduğu tak
dirde buğday ihracı memnudur» kaidesi şartlı nehye delâlet 
etmektedir. Çünkü buğdayın ihraç edilebilmesi veya edileme-

(3) Bentharn, The Limits of Jurisprudence Defined, s. 180. 
(4) Ibidem. Hukuk kaidelerinde emir unsuru hakkında bak: Aba

dan Hukuk Felsefesi Dersleri 1954, s. 111 ve m. Yörük, Abdülhak 
K. Hukuk Felsefesi Dersleri, I kısım, İstanbul 1958. s. 178 vse m. 

(5) Benthamı, The Limite of Jurisprudence Defined, s.»206 
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mesi muayyen bir şartın tahakkukuna bağlı bulunmaktadır. (6) 

Bentham hukuk kaidelerinin, ya bir emir veyahut bir 
müsaadeyi tazammun ettiğini, fakat emir unsurunun hukuk 
kaidelerinin büyük bir ekseriyetinde hâkim olduğunu söyle
mek suretiyle hukukun emrîliği görüşüne katılmıştır. 

Bentham'm hukuk kaidelerinin muhtevası meselesini in
celerken üzerinde durduğu diğer bir nokta, hukuk tabirleri 
olmuştur. Hukuk dilinde kullanılan hak, vecibe, mükellefiyet, 
cemiyet gibi tabirler farazi (fictitious, fictif) bir karaktere 
sahihtirler. Hakikî varlıklara delâlet eden kelimeler, hisler 
vasıtasıyla idrâk olunabilirler. Farazi tabirler, yeryüzündeki 
gerçek varlıkların isimleri olmadığından, onların neye delâlet 
ettiğini hislerimiz vasıtası ile anlamamız imkânsızdır. Vecibe 
mefhumunun hangi eşyayı temsil ettiğini tesbit etmek kabil 
değildir. Çünkü vecibe kelimesi dış dünyada mevcut maddi, 
hissedilmesi mümkün bir şeyin ismi değildir. Gerek sosyal 
ilimlerde, gerekse onların en mühimi olan hukukta farazi (fic
titious ) tâbirlerin geniş ölçüde kullanıldığını anlamak kolaydır. 
Bu bir zaruretin neticesi olarak doğmaktadır. Çünkü bu terim
lere müracaat etmeden hukuk kaidelerini tatbik etmek müş
küldür. 

Bununla beraber ilmi zaruretlerin neticesi olarak yaratılan 
fiksiyonlarm gerçekte hangi hayat münasebetlerine delâlet et
tiğini, hangi menfaatleri temsil eylediğini araştırmak icab eder. 
Bentham bu mevzudaki incelemenin en geniş manada olması 
ve bütün hukukî fiksiyonları içine alması gerektiği fikrin
dedir. Hukukî fiksiyonlarm ne türlü hayat münasebetlerini 
temsil ettiğini araştırmak, cemiyetin menfaatine aykırı neti
celerin tahaddüsünü önlemek bakımından zaruridir. Muka
vele fiksiyonu ele alınacak olursa görülür ki, esas itibariyle her
kesin kendi menfaatinin nerede olduğunu bildiği, hukuk düzeni 
tarafından kabul olunmaktadır. Taraflar mukaveleden elde 
edecekleri menfaatler dolayısıyla mukavele akdi yoluna git
mektedirler. Yani menfaat düşüncesi, hukukî anlaşmaların ya-

(6) Benthaftı, The Limits of Jurisprudence Defined, s. 206 
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pumasında müessir olmaktadır. Daha sonra taraflardan biri
si için külfetli hale gelmesi mukavelenin feshini icab ettirme
mektedir. 

. Tarafları, mukavelenin icablarma uymağa sevkeden şey 
mukavele fikri, yani bir fiksiyon değildir. Umumi menfaat dü
şüncesi, mukavele hükümlerinin ifasını zaruri kılmaktadır. 
Bunun açık delili umumi menfaate aykırı mukavelelerin mu
teber sayılmamasıdır. (7) Gene bir hukuki fiksiyon olan hak, 
gerçekte hak sahibi olana bahşedilen bazı menfaatleri temsil 
eder. Mükellefiyet ise, mükellefiyet altında olanın bazı peyleri 
yapması veya vermesi manasına gelir. (8) Haklar ve mükel
lefiyetler mahiyet itibariyle farklı olmakla beraber menşe ba
kımından birbirinden ayrılmazlar. Çünkü bir kimseye muay
yen bir hak bahşetmek, diğer bir kimseye mükellefiyet yükle
mek manasına gelir. Bir şahsın mülk sahibi olması, yani mül
kiyet hakkını elde etmesi, malik olduğu şey üzerindeki tasar
rufunun, ve onun semerelerinden müstefid olmasının hukuk 
tarafından kabulü demektir. Mülk sahibi hakka kavuşmakla 
beraber, diğer insanlara da malikin bu hakkına riayet mükel
lefiyeti tahmil edilmektedir. (9) Bahşedilen her hak hazzm 
doğumuna, tahmil olunan her mükellefiyet istiraba sebeb olur. 
Bu yüzden kanun vazıı, haklar ihdas ederken ve mükellefiyet
ler yaratırken azami dikkati sarfetmek zorundadır. Kanun vaz 
edilirken sadece vaz'ı gerektiren sebebin vücudu kifayet etmez. 
Kanunun doğuracağı faydaların, sebeb olacağı zarardan büyük 
olmasına da dikkat etmek lâzımdır. (10) Bentham yine bir 
hukuk fiksiyonu olan İngiliz Kilisesini (The Church of Eng-
land) ele alarak incelemekte ve kilise mensublarmm hususi 
menfaatlerini kilise menfaati namı altında cemiyet menfaat
lerine karşı müdafaa ettiklerini müşahede eylemektedir. (11) 

Bentham, devlet ve cemiyetin de aynı şekilde farazi (fic-
titious) terimler olduğuna işaret etmektedir. O halde cemi-

(7) Bentham, bu mevzuda diyor ki: «Bir mukavelenin muteber 
sayılıp sayılmamasının esas itibariyle bir fayda meselesi oldu
ğu inkâr edilemez.» Theory of Legislation, s. 82. 

(8) Benthaımv Theory of Legislation, s. 93 
(9) Ibidem 

(10) Bentham, Theory of Legislation, s. 94 
(11) Catlin, op. cit., s. S66; Sabine, op. cit., s. 569, 570 
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yetin saadeti denildiği zaman, anlaşılması gerekli olan cemi
yeti teşkil eden ferdlerin saadeti veya daha doğru bir ifade ile 
«en büyük sayıda insanın en büyük saadeti»dir. 

Fiksiyonlarm temsil ettiği gerçek hayat münasebetlerini 
ve vakıaları bilmek, fayda prensibi sayesinde mümkün olmak
tadır. Bentham, muayyen bir kanunun, hukuk kaidesinin veya 
hukukî müessesenin değerinin, husule getirdiği tesirlerle an
laşılabileceği kanaatindedir. Bu mevzuda hiç şüphesiz ferdler 
üzerindeki etkiler de nazara alınmak icab eder. (12) Bu su
retle Bentham muayyen bir hukuki fiksiyonun veya hukuk 
kaidesinin husule getirdiği faydalı ve zararlı neticelere göre 
değerlendirilmesi ve gerekli tâdillere tabi tutulması tezini mü
dafaa etmektedir. Fayda, şartlara uyan, halin icablarma inti
bak edebilen «flexible» bir prensibtir. Çünkü realitenin ken
disi demek olan menfaatlere taallûk etmektedir. (13) Şu hal
de bir hukuk kaidesinin veya müessesesinin fayda ve zararını 
anlamak için kimlere, ne çeşit vecibeler tahmil edildiğini, kim
lerin menfaatinin hangi derecede ve hangi bakımlardan terviç 
edildiğini bilmek lâzımdır. (14) Bentham hukuki müessesele
rin cemiyet içinde icra ettikleri tesirin nazara alınması gerek
tiğini söylemekle hukuk sosyolojisi araştırmalarının istinad 
edeceği sağlam prensiblerden birisini öne sürmüş bulunu
yor. (15) 

Mevcut hukukî müesseselerin noksanlarını ve hatalarını 
tesbit etmekte fayda prensibi esas olduğu gibi, yeni hukuk 
kaidelerinin vazmda ve müesseselerinin ihdasında da fayda 
prensibinin yol göstermesi icab eder. Cemiyet şartları devam
lı bir değişme içinde bulunduğundan ayni hukuk kaidelerinin 
ılânihaye tatbiki gerektiği iddia olunamaz. Cemiyetin menfaat 

(12! Sabine, op. cit., s. 570 
(13) Bentham, Theory of Legislation, s. 75 
(14) Bentham, The Limits of Jurisprudence Defined, s. 149 
(15) Hohfeld, Kocaurek gibi Amerikan tahlilci hukukçuları hak, 

vazife, muafiyet gibi hukukî tabirlerin başıboş kullanılmasına 
cephe almış ve bu mefhumların hukuk düzeni içinde taşıdık
ları hakiki manayı araştırmışlardır. Bentham bu mevzuda on
lara takaddüm etmiştir. Bak : Friedmann, Bentham and Modern 
Legal Thought, Symposium, s. 242, Hail, Readings in Jurispru
dence, 1938, s. 336 ve m. 
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ve ihtiyaçlarının gerektirdiği istikamette, yeni kanunlar tedvini, 
yeni hukuk müesseselerinin ihdası zaruridir. (16) Cemiyet men
faatlerine ve ihtiyaçlanna uygun bir kanunun umumi efkâr 
tarafından tasvib edilmemesi mümkündür. Çünkü her yeni 
kanun, her yeni müessese peşin hükümlerin ve eskiye bağ
lılık hissinin doğurduğu mukavemetle karşılaşır. Fakat cemi
yetin menfaatlerine uygun olan, yani «en büyük sayıda insa
nın en büyük saadetini sağlayan her kanun, ergeç halk tara
fından benimsenir ve başarı ile tatbik edilmek şansına kavu
şur. (17) 

Hukuk kaidelerinin tefsiri meselesinde Bentham, İtalyan 
hukukçusu Beccaria'mn yolunu takib etmekte ve genişletici 
veya gayevî tefsirin aleyhinde bulunmaktadır. Bentham'm bu 
mevzudaki görüşleri yaşadığı devir İngiliz hukukunda tefsir 
müessesesinin kötüye kullanılmasına karşı sert bir reaksiyonu 
temsil etmektedir. Tefsir meselesinde onun bazı tenakuzlara 
düştüğünü söylemek de mümkündür. «Yasama Teorisi» adlı 
eserinde : «Tefsir kelemesinin hukukçu için ifade ettiği mana, 
diğer insanlar için taşıdığı manadan farklıdır. Bir müelif ta
rafından yazılan metni tefsir etmek, yazarın o metinle neyi 
ifade etmek istediğini göstermektir. Halbuki Roma hukuk
çularının anladığı mânada bir kanunun tefsiri, vuzuhla ifa
de edilen maksadı bir yana atmak ve yerine, kanun vazıınm 
hakiki niyetim ifade ettiği esbabı mucibesiyle yeni bir maksadı 
ikame etmek olmuştur.» (18) «Hukuk timi Hudutlarının Tâ
yini» isimli kitabında da «Kanun vazıınm bir münekkide muh
taç olduğu kabul edilebilir, fakat müfessire muhtaç olduğu 
iddia olunamaz» demektedir (19). 

Kanunların tatbiki esnasında genişletici ve gayevî bir 
tefsire tabi tutulması, kanun vazıınm hakiki iardesinin ne ol
duğu mevzuunda vatandaşları şüpheye düşürmekte, kanun
ların anlaşılmasına mani olmakta ve hukukçuların hukuk üze
rinde kendi menfaatlerine elverişli bir inhisar kurmalarına se-

(16) Benthaım, Theory of Legislation, s. 69 
(17) Ibid., 152 
(18) Benthaımv Theory of Legislation, s. 155 
(19) Bentham, The Limits Jurisprudence Defined, s. 830 
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beb olmaktadır. (20) Bununla beraber Bentham, bazan ka
nunların mahkemeler tarafından genişletici mahiyette kazaî 
tefsire tabi tutulmaları zaruretini idrâk etmektedir. Yalnız 
kanunların tefsirinin doğurabileceği suistimalleri önlemek için, 
tefsirde bulunan mahkemenin keyfiyeti parlamentoya bildir
mesi ve tefsire ittila kesbeden parlamento, muayyen bir müd
det içinde bu mevzuda bir karar vermediği takdirde tefsirin 
onun tarafından zımnen kabul edilmiş sayılması gerektiğini 
söylemektedir. Böylece hem mahkemeler kanunları ihtiyaca 
göre tatbik etmek imkânını bulacaklar, hem de kanunları 
tefsir hakkı en yüksek otoriteyi temsil eden parlamentoya ait 
olmakta devam edecektir. (21) 

Bentham'm kanunların tefsiri hakkındaki fikirleri, ver
diğimiz izahattan da anlaşılacağı gibi tam manasıyla vazıh bir 
mahiyet taşımamaktadır. Çünkü o, bazan lâfzi tefsir (filolojik 
tefsir) metodunu benimsemekte, bazan da genişletici mahi
yetteki kazaî tefsiri ihtirazi kayıtlarla kabul etmektedir. 

Bentham hukuk kaidelerinin mahiyet bakımından ekseri
yetle emri, bazan da müsaadeyi tazammun ettiğini kabul et
mektedir. Onun hukukta yer alan hak, mükellefiyet, mukave
le, mülkiyet, hükmi şahsiyet gibi fiksiyonlarm gerçekte hangi 
hayat münasebetlerinin tanzimine delâlet ettiklerinin, hangi 
menfaatleri nasıl himayeye yaradıklarının araştırılması yolun
daki görüşleri, hukuk sosyolojisi bakımından önem taşımak
tadır. Hukuk kaide ve müesseselerini cemiyette husule getir
dikleri neticelere göre inceleme ve değerlendirme teşebbüsü, 
Bentham'in ahlâk nazariyesi ile de ahenklidir. Çünkü Bent
ham, insan hareketlerinin doğruluk ve yanlışlığının mücerret 
bir esasa uygunluk veya aykırılığa göre değil, husule getirdik
leri neticelere göre tâyin edilmesi fikrindedir. (22) 

(20) Bentham, Theory of Legislation, s. 155 
(21) Bentham, The Limite of Jurisprudence Defineci, s. 337. Lâfzi 

ve genişletici tefsir metodlan hakkında bak Çağıl, Orhan M, 
Hukuk Metodolojisi Dersleri, II tabı, İstanbul 1952, s. 130 

(22) Bu mevzuda Danimarkalı pozitivist hukukçu Alf Ross diyor k i : 
«Bentham'm ahlâkî ve hukuki şuura dair tenkidleri ve bir ha
reket hakkında husule getirdiği fiili neticelere göre hüküm 
verilmesi hususundaki teklifi, realist bir teoriye teveccüh eden 
ve daimi değer taşıyan teşebbüslerdir.» Ross, Alf. On law and 
Justi.ce, London 1958, s. 292. 
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E. Ceza Hukukunun Vazifesi: 

Bentham, hukukun belli başlı iki vazifesi olduğunu kabul 
etmektedir. Hukukun müsbet vazifesi, cemiyetin saadeti için 
lüzumlu şartların sağlanması ve imkânların yaratılmasına 
taallûk eder. Buna karşı hukukun menfi vazifesi, insanların 
zararlı hareketlerini önlemek suretiyle cemiyete istirap veren' 
âmillerin tesirini azaltmaktır. Hukukun müspet vazifesi, men
fi vazifesine nispetle ikinci derecede bir yer işgaj eder. Bu
nun sebebi, tabiatın bütün insanlara kendi saadetlerini aramak 
sevkitabiisini vermiş olmasıdır. İnsanlar kendi gayretleri ile 
menfaatlerine en uygun neticelere varabilirler. Hukukun men
fi vazifesi, hedef bakımından müspet vazifesinden farklı de
ğildir. Çünkü cemiyete zarar verici hareketleri önlemek de, 
cemiyetin saadetini çoğaltma gayesini gütmektedir. Yalnız 
hukuk, müspet fonksiyonunu ifa ederken,doğrudan doğruya 
saadetin artması için en uygun şartları yaratmağa, çalışmakta, 
yani insanlara istirap vermek gibi bir yola sapmamaktadır. 
Halbuki hukuk, menfi fonksiyonunu ifa ederken, yani insan
ları zararlı hareketleri dolayısıyla cezalandırırken, istiraba 
sebeb olmaktadır. Cemiyeti teşkil eden insanların saadeti, hu
kukun asıl hedefi olduğuna göre ceza vermek yoluna zaruret 
olmadıkça başvurmamak gerekir. Yani bir şerrin istimaline 
ancak daha büyük bir şerri önlemek durumu bahis mevzuu 
olduğu zaman cevaz vardır. (1) Suçların ve cezaların tâyinin
de hissi ve sübjektif amillerin esas olmaması lâzımdır, /<Şu ha
reket bana fena görünüyor bu sebebten cezalandırılması içab 
eder» düşüncesi, suçların ve cezaların tesbitinde hâkim olur
sa haddizatında zararlı olmayan hareketleri suç, ufak kaba
hatleri cürüm addetmek gibi tehlikeli neticelere varılabilir. 
Halbuki fayda esası, insan hareketlerini husule getirdikleri 
faydalı ve zararlı neticelere göre, sınıflandırmak ve zararlı ha
reketleri suçlar şeklinde objektif olarak tavsif etmek imkânı
nı vermektedir. (2) Pozitif hukuk, kanunun men ettiği hare
ketleri suç addeder. Fayda prensibine göre ise «sebeb olduğu 
veya sebeb olmak temayülünü taşıdığı fenalık dolayısıyla men 

(1) Bentham, Principles of Mbrals and Legislation, s. 281; Halevy, 
op. cit., s. 63 

(2) Bentham^ Theory of Legislatiori, s. 54, 55 
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edilmesi gerekli olan her hareket suçtur.» (3) Hiç şüphesiz 
bir hareketin sebeb olduğu veya sebeb olmak temayülünü ta-
şıdığı fenalığın tâyininde hissi ve sübjektif düşünceler değil, 
fakat faydalı ve zararlı neticelerin müşahadesi yol gösterme
lidir. 

Bir suçun husule getirdiği neticeler, birinci derecede ve 
ikinci derecede neticeler olmak üzere iki kısma ayrılabilir. 
Suç neticesinde mağdur olan kimsenin ve onunla rabıtası olan
ların uğradıkları zararlar, suçun birinci derecedeki neticele
ridir. İkinci derecedeki neticeler ise, suçun ikaı dolayısıyla 
cemiyetin gördüğü zararı içine alır. Bunu bir misâlle izah et
mek mümkündür. Bir kimsenin yolda giderken soyulması, 
birinci ve ikinci derecedeki neticeleri, yani zararları ihtiva 
etmektedir. Kendisine karşı soygunculuk fiili ika edilön şah
sın hem mameleki zarara uğramakta, hem de izzetinefsi ren
cide edilmektedir. Soyulan kimsenin ailesi, arkadaşları ve ni
hayet alacaklıları soygun fiilinin ikaı yüzünden maddi zara
ra uğramakta ve manevi istirap çekmektedirler. Bunlar su
çun doğurduğu birinci derecedeki neticelerdir. Soygunculuk 
suçunun doğurduğu ikinci derecedeki neticeler de bu suçun 
cemiyet içinde icra ettiği tesirlerdir. Soygunculuk suçu, mülk 
ve şahıs emniyetini azaltmakta ve bazı kimselere de iyi şekil
de tertiplenmesi şartıyla bu suçun muvaffakiyetle icrasının 
mümkün olduğu düşüncesini vermektedir. Bunun gibi bir 
kimsenin, siyasi veya dinî kanaatlerini tasvib etmediği birisini 
öldürmesi, hem birinci hem de ikinci derecedeki zararlara sebeb 
olmaktadır. Fakat bu iki suçta da ikinci derecedeki neticeler 
birinci derecedeki neticelere nazaran çok daha fazla önem ta
şımaktadır. (4) O halde suçların cezalandırılmasında sadece 
mağdurun ve yakınlarının uğradıkları zararları değil, ayni za
manda cemiyetin maruz kaldığı zararları da nazara almak icab 
eder. 

Suçlunun iradesi ve kastı da suçun ağırlığının tâyininde 
göz önünde tutulmalıdır. Çünkü kasıt suçun cemiyet için ar-

(3) Bentham. Theory of Legislation, s. 239 
(4) Ibid., s. 52. 
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zettiği vahameti arttırır. (5) Meselâ adam öldürme suçu is
ter kasıt isterse tahrik neticesi işlenmiş olsun, suçun husu
le getirdiği birinci derecedeki netice ,yani ölüm aynidir. 
Fakat ikinci derecedeki neticeler farklıdır. Kasdî adam öldür
mek suçu cemiyetin emniyeti bakımından tahrik neticesi olan 
adam öldürme suçuna nazaran daha zararlıdır. (6) Bunun 
gibi, yalan yere yemin ve şahadet suçunda da cemiyetin ma
ruz kaldığı zarar nazara alınmalıdır. Masum bir kimsenin 
mahkûmiyeti neticesini doğuran yalan yere şahadet suçu, ay
ni neticeyi tevlid etmeyen yalan yere şahadet suçuna nazaran 
daha tehlikelidir. (7) Bazı hallerde suçun meydana getirdiği 
birinci derecedeki tehlike, yani mağdurun veya yakınlarının 
uğradığı zarar hiç mesabesindedir. Meselâ bir dilencinin aç- • 
lıktan kurtulmak için zengin bir adamın evinden bir dilim ek
mek çalması halinde dilencinin elde ettiği haz ve zengin ada
mın maruz kaldığı istirap mukayese bile edilemez. Fakir ki
şinin elde ettiği haz zengin adamın çektiği istirabtan çok daha 
büyüktür. Bununla beraber hırsızlığın husule getirdiği ikin
ci derecedeki netice, yani cemiyet emniyetinin haleldar olma
sı, dilencinin irtikâb ettiği fiilin hırsızlık sayılmasına sebeb 
olmaktadır. (8) 

Bentham, suçları dört bölümde mütalâa etmektedir: 
1. Doğurduğu zarar sadece muayyen bir şahsa, yani mağ

dura inhisar eden suçlar, 
2. Bir kimsenin kendisine karşı işlediği suçlar, 
3. Tesiri bütün cemiyete sirayet etmeyip sadece bir mın

tıkaya, bir gruba, inhisar eden suçlar, 
4. Cemiyetin veya gayri muayyen sayıda, insanın emniye

tini ihlâl eden suçlar. (9) 
Onun kanaatine göre, suçun cemiyete verdiği zarar, ceza

nın tayininde kanun vazıınm ölçüsü olmalıdır. Her ceza, isti
rap tevlid ettiğinden suçluya aşın ceza vermemeğe dikkat et-

(5) Bentham, Theory of Legislation, s. 249. 
(6) Stepnen Leslie, op. cit.. vol I, s. 263, 264. 
(7) Bentham, Theory of Legislation, s. .269. 
(8) Bentham^ Theory, of Legislation, s. 58. 
(9) Ibid., s. 240. 
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mek icab eder. Mani olunması gerekli bir zarar yoksa, ceza te
melsizdir. Ceza suçun doğurduğu zararı önleyemiyorsa, kifayet
sizdir. Eğer cezanın tatbiki, önlediğinden daha büyük bir zara
ra sebep oluyorsa, ceza ağır sayılmalıdır. Eğer suçun doğurduğu 
zararın daha az istirap veren bir şekilde önlenmesi mümkün
se, ceza lüzumsuzdur. (10) Şu halde temelsiz, kifayetsiz, ağır 
ve lüzumsuz ceza tâyininden içtinab etmek lâzımdır. 

Bentham suçlar ve cezalar arasındaki nisbet mevzuunda 
da bazı kaideler koymaktadır. Bu kaidelerin hepsini burada 
zikretmeği lüzumsuz sayıyoruz. Fakat sosyal fayda mefhumu 
ile alâkalı bazı esaslara işaret etmek yerinde olacaktır. 

1. Ceza, suçun suçluya sağladığı faydadan daha büyük bir 
zararı muhtevi olmalıdır ki suçların miktarı azalsm. 

2. Suçun husule getirdiği zararın büyüklüğü nisbetinde 
ceza da büyük olmalıdır. 

3. Cezanın doğurduğu istirap, suçun suçluya sağladığı 
faydayı mümkün olduğu kadar az tecavüz etmelidir. Her ceza 
istirap vericidir. Bu yüzden kanun vazmun cezaların tâyinin
de dikkatli olması lâzımdır. (11) 

Bu üç kaide gösteriyor ki, Bentham bir yandan ceza ver
mekteki gayenin cemiyet menfaatlerini müdafaa olduğunu ka
bul etmekte, diğer taraftan da cezaların fazla şiddetli ve isti
rap verici olmamasını savunmaktadır. Umumi menfaat düşün
cesi birinci yeri işgal etmekle beraber ferdi menfaatlerin mu
hafazası da nazara alınmaktadır. 

Ceza evlerindeki şartların İslahı ve suçluların cezanın in
fazından sonra iyi vatandaşlar olarak cemiyete katılmalarını 
sağlamak hedefi de Bentham'm dikkatini çekmiştir. Mahkûm
lara cezanın infazı sırasında sanatlar öğretilmesini, ahlâkî ve 
dinî terbiyelerine dikkat edilmesini, hüküm müddetinin sonun
da mahkûmlara iş bulunmasını teklif etmek suretiyle modern 
ceza evlerinin müdafaasını çok önceden yapmıştır. Bu meyan-

(10) Bmtham, Principles of Morals and Legislation, s. 282. 
(11) Bentham, Theory of Legislation, s. 272; Halevy, op. cit„ s. 63, 

68, 69. 
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da hapishanelerin bir öğretim yuvası haline getirilmesini ve 
mahkûmlara ilk tahsil programına göre dersler verilmesini 
teklif etmiştir (12).Bentham dairevî şekilde inse edilecek ve 
merkezde oturan müdürün bütün mahkûmların hareketlerini 
kontrol etmesine imkân verecek «Panopticon» isimli bir hapis
hane projesini hazırlamış ye bahis ^mevzuu hapishanede mü
dür olarak çalışmağı da kabul etmiştir. Fakat bu proje, îngiliz 
hükümetinin ilgisizliği yüzünden gerçekleşememiştir. 

Ceza evlerindeki zulme ve gaddarlığa mani olunması ve 
hapishane şartlarının insanileştirilmesi Bentham'ın büyük ide
allerinden birisini teşkil etmiştir. 

Bentham, ölüm cezası mevzuunda realist bir istikameti 
tercih etmekte ve hayatın ferd için vâz geçilmez bir hak olup 
olmadığı meselesi ile iştigal etmemektedir. Bazı tabii hukuk
çular, devletin ölüm cezası vermeğe hakkı olmadığını, içtimai 
mukaveleyi aktederlerken insanların yaşama hakkından dev
let lehine feraget etmediklerini belirtmektedirler. Daha önce 
gördüğümüz gibi Beccaria da bu noktai nazara katılmaktadır. 
Bentham bu nazariyeyi reddetmekte Ve hissi bazı mütalâalar
la ölüm cezasını red eden görüşleri tenkid eylemektedir. Suç
luya ölüm cezası verilip verilmemesi ve hangi suçlara ölüm 
cezasının tatbiki icap ettiği meselesi, cemiyetin sosyal men
faatine göre halledilmek icap eder. Eğer muayyen bir suçun 
ölüm cezası ile cezalandırılmaması diğer insanları da suç işle
meğe sevketmek suretiyle cemiyette emniyetsizliğin doğumu
na sebep oluyorsa, o takdirde ölüm cezasının tatbiki yoluna 
gidilmelidir. Ölüm cezasının hangi suçlar için verileceği esas 
itibariyle bir hesap meselesidir. Bu hesabın yapılmasında iş
lenen suçun ağırlığı, cemiyet menfaatleri için arzettiği tehlike 
gibi meseleler göz önünde tutulmalıdır. İçtimai fayda, ölüm 
cezasının hangi hallerde tatbik edilmesi gerektiğini tayin ede
bilecek tek prensiptir. Şu halde ölüm cezasının hangi hallerde 
zararlı ve hangi hallerde zararsız bir ceza olacağını tayin fayda 
prensibi sayesinde mümkün olur. 

(12) Bentham'ın ceza infazı hususundaki görüşleri için bak: David-
son, Political Thought in England, 1947, s. 71, 72, 73, 74. 
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Bentham, ceza hukukunda müruruzaman müessesesini ten-
kid etmekte ve zaman aşımının muayyen müddet yakalanma-
mayan suçluyu mükâfatlandırdığını söylemektedir. Suçlunun 
cezası tamamen infaz edilmeden af olunmasını da reddetmek
tedir. 

Cezaların affı kanunların sert ve şiddetli olması esbabı 
mucibesine dayanıyorsa, yapılacak şey cezaları tahfif etmek
tir. Fakat cezanın cemiyet menfaatleri bakımından lüzumlu 
olduğu kabul edildikten ve suçlu cezalandırıldıktan sonra, af 
yoluna gidilmesi ne mantıki ne de faydalıdır. Kanun vazıı an
cak ayaklanmalar, ihtilâller ve umumi karışıklıklardan sonra 
af selâhiyetini istimal edebilir. Hatta bu durumlarda af yolu
na başvurmak zaruridir. Bu suretle cemiyetin geçirdiği sosyal 
buhranın tesirlerini azaltmak mümkün olur (13). 

Bentham'm tngiliz ceza hukukuna yaptığı önemli hizmet
lerden birisi de «mala in se» ve «mala prohibita» şeklinde 
suçlar arasında yapılan sınıflandırmağı reddetmesidir. İngiliz 
ceza hukukunda muhtemelen tabiî hukuk teorisinin tesiri altın
da yerleşmiş olan bu tasnif, «mala in se» suçların kanunlar 
tarafından mutlaka cezalandırılması icap ettiği, çünkü bu suç
ların her zaman ve her yerde kötü addedildiği, «mala prohibi
ta» suçların ise, kanunlar tarafından ceza müeyyidesi altına 
alındıkları halde zati bir kötülüğe sahip olmadıkları görüşüne 
dayanıyordu. Bu sebepten meselâ katil «mala in se» bir suç 
sayıldığı halde kaçakçılık «mala prohibita» bir suç addedili
yordu. Bentham ceza hukuku sahasında fayda prensibinin ye
gâne ölçü olmasını kabul ettiği için bu tasnifin değersizliğini 
ortaya koymakta gecikmemiştir. Bir hareketin suç addedil-' 
mesi, doğurduğu neticelerin kötülüğünden ileri gelmektedir. 
Katil veya kaçakçılık suçlarının cezalandırılması cemiyet için 
zararlı olmaları yüzündendir. Şu halde hiçbir hareket kendi
liğinden (per se) kötü olamaz (14). Aynı şekilde adam öldür
me «mala in se» bir suç değildir. Eğer böyle olsaydı meşru 
müdafaa halinde adam öldürenlerin de cezalandırılmaları 

(13) Bentham» Theory of Legislation, s. 356, 357; Davidson, op. cit., 
s. 70. 

(14) Hail, Readings in Jurisprudence, 1938, s. 173, 174. 
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icap ederdi. «Mala prohibita» suçların, «mala in se» suçlara na
zaran daha az önemli oldukları da iddia edilemez. Meselâ 
«mala prohibita» bir suç sayılan vergi kaçakçılığının taam-
müm etmesi, devletin emniyetini sarsacak neticeler doğura
bilir ve böylece bu suç adam öldürmekten de daha tehKkeli 
olabilir (15). Bentham'ın bu husustaki tenkitleri İngiliz ceza 
hukukunun tekâmülünde ve «mala in se», «mala prohibita» 
ayırmasının reddinde rol oynamıştır. 

Ceza hukukunu sosyal fayda mefhumu üzerine inşa etme 
teşebbüsü bazı itirazlar yapılmasına sebep olmuştur. Sosyal 
faydanın suçların ve cezaların tesbitinde tek ölçü sayılmasının, 
ferdi hakların ve adaletin ihlâline yol açabileceği, ve kanun 
vazum sosyal faydayı tahakkuk ettirmek bahanesi altında 
sert ve nisbetsiz cezalar tayinine sürükleyebileceği şeklindeki 
tenkidler bu meyanda zikredilebilir (16). İngiliz mütefekkir
lerinden Carritt, sosyal fayda prensibine istinad edilmesinin 
ceza hukukunda adaletin ihlâli neticesini doğurabileceği fik
rindedir. Carritt bu mevzuda diyor k i : Çok vahim karakter 
taşıyan bir suçun cemiyette yaygın hale geldiğini ve hiçbir suç
lunun yakalanamadığını farzedelim. Böyle bir durumda cemi
yetteki huzursuzluğu gidermek ve emniyet hissini kuvvetlen
dirmek için «...masum bir insanı, herkesin onu suçlu addetme
sini, sağlayacak şekilde ittiham ettikten sonra ibreti müessire 
olarak idam etmek son derece elverişli sayılabilir.» (17) Bu mu
hakeme tarzına karşı faydacı görüş zaviyesinden şöyle bir ce-
vab verilebilir. Cemiyetin masum bir insanım asıldığını öğ
renmesi, önlenen içtimaî huzursuzluktan daha büyük bir hu
zursuzluğun doğumuna sebep olacağı için içtimai fayda dü
şüncesi, misâlde zikredilen hal tarzını tasvib etmez. 

Kanaatimize göre, cezalandırma hakkını içtimai fayda esa
sına dayandırmak isabetli bir görüşün ifadesidir. Cemiyetin 
kendi mevcudiyetini müdafaa etmeğe ve sosyal emniyet için 
zararlı olan hareketleri cezalandırmağa hakkı vardır. Toplu
luk hayatının devam ve istikrarı, ceza yoluna başvurmağı za-

(15) Hail, Readings in Jurisprudence, 1938, s. 174, 175. 
(16) Carritt, E. F. Ethical and Political Thinking, Oxford 1947, s. 65. 
(17) Carritt, op. cit., s. 65. 
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ruri kılmaktadır. Ceza tayininde suçun cemiyet için arzettiği 
tehlikenin nazara alınması icap ettiği ve cemiyet menfaatleri
ne daha zararlı suçların daha şiddetle cezalandırılması gerek
tiği de bir hakikatin ifadesidir. Bentham'm cezalandırma hak
kını içtimai faydaya istinad ettirme teşebbüsü, daha sonra po-
zitivist cezacılar tarafından da benimsenmiştir (18). Bentham-
m ceza nazariyesinin diğer hususiyeti, cezaların tayin ve tes-
bitinde içtimai menfaatin yanında ferdi menfaatlerin nazara 
alınması icap ettiği görüşünden doğmaktadır. Her cezanın is-
tirap doğurduğu sebebine dayanarak, kanun vazıınm ceza ta
yin ederken âzami derecede dikkatli olmasını ve ifratlardan 
kaçınmasını tavsiye etmekte ve böylece ferdlerin menfaati
ni de gözetmeğe gayret etmektedir. 

Bentham'm suçların tasnifine taallûk eden fikirleri bugün 
değerini kaybetmiştir. «Hususi, yan sosyal, ve sosyal» diye 
suçların tefrike tabi tutulması zamanımızda reddolunmak-
tadır. Fakat onun ceza evlerinin İslahı mevzuundaki düşünce
lerini bugün bütün dünya tatbik etmeğe çalışmaktadır. Bent
ham'm ceza hukukunun insanileştirilmesi ve lüzumsuz derece
de sert cezaların tahfifi yolundaki fikirleri, hem ingilterede 
hem de diğer Avrupa memleketlerinde akisler uyandırmış ve 
müsbet neticelerin doğumuna sebep olmuştur. 

F. B e n t h a m ve H u k u k R e f o r m u 

Ondokuzuncu asrın başlarında ingiliz hukukunda İslahat 
yapılması.ileri fikirli ingilizler tarafından zaruri addediliyordu. 
Bununla beraber gerek orta sınıf; gerekse küçük aristokrasi 
Fransada müdafaa edilen ve Fransanm sosyal ve hukukî mü
esseselerinde değişiklikler yapılmasını sağlayan ihtilâlci fikir
leri kabule hazır değildi. Fransız ihtilâlinin sebeb olduğu if
ratlar ve terör İngilterede tasvib olunmuyordu (1). Bu sebepten 

(18) Bentham ve pozitivist cezacılar arasındaki münasebet mevzu
unda bak: Taner, Talv.r. Ceza Hukuku, Umumî Kısım, İstan
bul 1953, s. 30. 

(1) Dlcey, Lectures on the Relation Betvveen Law and Public Opinion 
in England. 1926, s. 171. 
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FrSnsada ileri sürülen ve eski rejimin yıkılması neticesini do
ğuran fikirler, İngiliz hukuk sisteminin İslahında faydalı ola
mazdı. Halbuki eskimiş, cemiyetin ihtiyaçlarına cevap vermek-, 
ten uzak, gayri adil hukukî müesseseleri değiştirmek gerekiyor
du (2). Bentham tabii hukuk esaslarını reddediyor, içtimai mu
kavele nazariyesini kabul etmiyor ve Fransız ihtilâlinin husu
lünden rol oynayan fikirlerden farklı görüşleri müdafaa ediyor
du. Bu yüzden Bentham'ın faydacı nazariyesi, mevcut sosyal 
ve hukuki müesseseleri İslah etmek arzusunu taşıyan, siyasi 
haklara sahip olmak gayesini takip eden, orta sınıfın benim
seyeceği bir ideal olmağa müsaitti. Bentham'ın reform konu
sundaki düşüncelerinin îngilterede hâkimiyet kazanmasında, 
İngiliz cemiyetinin sosyal ve iktisadi durumu ve Bentham'ın 
tabii hukuku reddetmesi ehemmiyetle rol oynamıştır. Fransa-
daki ihtilâl nazariyelerini şiddetle takbih eden muhafazakâr-
İngilizler dahi, Bentham'ın utilitarianismine aynı şekilde cep
he almak imkânını bulamamıştır. Faydacı fikirlerin Bentham 
dan önce îngilterede savunulmuş olması, ve onların İngiliz dü
şüncesinin bir neticesi addedilmesi de Bentham'ın nüfuzunun 
artmasına yardım etmiştir. Böylece Bentham kısa bir müddet 
içinde maziden kalan geri müesseseleri yıkmak gayesini gü
den İngiliz orta sınıfının sözcüsü haline gelmiştir. «En büyük 
sayıda insanın en büyük saadeti» esasına dayanan Bentham, 
ihtiyaçlara cevap vermekten uzak hukuk müesseselerinin de
ğiştirilmesi için tasarılar hazırlamış, teklifler yapmış ve huku
kun İslahı faaliyetine bizzat katılmıştır. Bentham sadece uti-
litarian hukuk konusunda nazariyeler vaz'ı ile iktifa etmemiş, 
aynı zamanda ileri sürdüğü fikirlerin gerçekleşmesi için de 
çalışmıştır. Bu yüzden Bentham'ı hem hukuk filozofu, hem de 
hukuk İslahatçısı vasıflarını nefsinde toplayan bir fikir adamı -
saymakta isabetsizlik yoktur. Onun hukukta İslahat yapılması 
hakkındaki çalışmalarım burada inceleyecek değiliz. Çünkü 
ciltleri dolduran, muhtelif mevzulara mütaallik İslahat pro
jelerini, nazari hukuk sahasındaki bir araştırmada tetkik et
meğe lüzum ve ihtiyaç yoktur. Bu sebepten incelememiz onun 
hukuk teorisi ile alâkalı bazı reform tekliflerine ve tasarıları
na inhisar edecektir. 

(2) Stone, op. cit„ s. 268. 
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Örf hukukuna ve mahkeme kararlan ile meydane gelen 
hukuka güvensizlik ve müdevven hukuka derin itimad, Bent-
ham'm reform yolundaki çalışmalarının mihverini teşkil et
miştir. Onun görüşüne göre «kanuna sahip olmamak adaletten 
mahrum olmak demektir.» (3) Bentham'm kodifikasyon üze
rindeki İsrarı ve bu mevzudaki çalışmaları, yaşadığı devirdeki 
ingiliz hukuk sistemine olan itimadsızlığının bir ifadesi sayı
labilir. Aynı şekilde Bentham'm İngiliz hâkimlerine olan gü
vensizliği, onu, liberal veya genişletici mahiyetteki kazai tef
siri reddetmeğe sevketmiştir (4). Her cemiyette mevcud hu
kuk müesseselerini kanun vazıınm şuurlu gayretleriyle değiş
tirmenin mümkün olduğuna inanmıştır. Bu inanç onu İngil
tere, Fransa, Rusya, Cenubi Amerika memleketleri ve diğer ba
zı memleketler için kanun tasarıları hazırlamağa sevketmiştir. 
Bentham'm hukuk reformu konusundaki ihtirası ve kodifikas-
yona beslediği inan muhtelif memleketlerin coğrafi, kültürel 
ve milli hususiyetlerini, sosyal ve ekonomik şartlarını nazara 
almadan kanun tasarıları hazırlamasına yol açmıştır. Fayda
cılık konusunda dikkate şayan bir araştırma yapan Leslie 
Stephen'a göre, Bentham muhtelif milletlere mensup insan
ları «esas itibaıiyle aynı addetmiş. . . . bir an için nazara alın
ması gerekli farkların kazaî yollarla izale edilebileceğine» inan
mıştır (5). Bentham'm muhtelif memleketler için hazırladığı 
kanun tasarıları, onun kodifikasyon yoluyla cemiyetlerin sos
yal şartlarını değiştirmenin mümkün olduğu mevzuunda tabii 
hukukçularla aynı fikri taşıdığına delil sayılabilir. Diğer taraf
tan sosyal ve ekonomik şartları nazara almaksızın çeşitli 
memleketler için kanunlar hazırlaması, tabii hukukun diğer 
bir esası olan insanların tabii ayniyetini de zımmen kabul et
tiği intibaını uyandırmaktadır. Bentham'm İkinci Katerina-

(3) The Works of Jeremy Bentham, Bowring ©d, Vol X, s. 597. Fried-
mann, Bentham'm örf hukukuna ve mahkemeler tarafından 
meydana getirilen hukuka karşı hukukun kodifikasyon yoluyla 
tesisi mevzuundaki ısrar ve çalışmalarını, onun hukuk düşünce
sinin önemli hususiyetlerinden birisi addediyor. Bak : Fried-
manıı, Legal Theory, s. 219. 

(4) Friedmann, Legal Theory, s. 216. 
(5) Stepnen, Leslie. The English Utilitarians, Vol. I, London 1900 

s. 300. 
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nm müstebit rejimi ile ihtilâlci .Fransız rejiminin, kanun pro
jeleri hazırlanması hususundaki tekliflerini aynı tehalükle kar
şılaması, rejimler arasında bir tefrik yapmadığını göstermek
tedir (6). 

Dicey, «İngilterede Hukuk ve Kamu Oyu Arasındaki 
Münasebet Mevzuunda Konferanslar» isimli meşhur eserinde, 
Bentham'm İngiliz hukukunu islâh yolundaki çalışmalarını 
izah etmektedir. Dicey'e göre Bentham'm kanunların tedvini 
mevzuunda müdafaa ettiği üç prensip vardır. 

1. «Kanun vaz'ı bir ilimdir» (7). İngiliz hukukunun onse-
kizinci asrın sonundaki durumu nazara alınırsa denebilir ki, 
bu hukuk muhtelif zamanlarda cari âdetlere ve düşünce tema
yüllerine tabi olmuş ve gelişi güzel bir tekâmül geçirmişti. 
Mevcut kanunlar ise muayyen prensiplere göre vaz edilmemiş
lerdi. Bentham kanunlar vaz edilirken insanın tabii hususiyet
lerinin, yani saadete kavuşma ve istirabdan kaçınma arzusu
nun nazara alınması gerektiğini ileri sürmüş ve İngilterede o 
zamana kadar ehemmiyeti takdir olunmayan bu mevzu üzerine 
dikkati çekmiştir. 

2. Kanun vaz'ındaki hakiki gaye fayda prensibini tatbik 
etmektir. Başka bir deyimle kanunun gayesi en büyük sa
yıda insannın en büyük saadetini gerçekleştirmek olmalı
dır (8). 

3. Umumi bir kaide olarak denebilirki, her insan kendi 
saadeti hakkında en isabe.tli şekilde hüküm verir. Bu yüzden 
kanunlar, ferdin serbestliği üzerindeki takyidlerin kaldırılma
sı gayesini takip etmelidir (9). 

(6) Bu mevzuda Stone dikkate şayan izahat vermektedir: «... Ben
tham, çalışmasının büyük bir kısmını yabancı memleketlere tah
sis etmişti. II. Katerina'nın müstebit idaresine kendi fikirlerini 
tahakkuk ettirme vasıtası olarak büyük ümitler bağlamıştı. Tav
siyelerini ve taşanlarını 1785-1787 yıllan arasında Rusya'daki 
ikameti esnasında bizzat ve daha sonra muhabere yoluyla arzet-
mişti. Dumont vasıtasiyla da Mirabeau ve diğer ihtilâlci liderler
le temasta bulunuyordu...» Stone, op. cit. s. 268. 

<7) Dicey, Lectures on the Relation Between Law and Public Opin-
ion in England, London 1926, s.* 134, 135, 136. 

(8) Dicey, op. cit., s. 136. 
(9) Ibid., s. 146. 
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Daha sonra hukukçular tarafından bu üç prensipten iki 
ehemmiyetli netice istihraç olunmuştur : 

a. Hukuk mukavele yapma hürriyetini genişletmeli ve mu
kavele hükümlerinin ifasını teminat altına almalıdır. 

b. Siyasi ehliyet bakımından her şahıs bir addolunman 
ve hiç kimse birden fazla sayılmamalıdır. Yani siyasi eşitlik 
kabul edilmelidir (10). 

Mukavele hürriyetinin genişletilmesi, fayda prensibinin 
mantıki bir neticesi sayılmıştır. İnsan kendi menfaatinin nere
de olduğunu en iyi bilme durumunda bulunduğu için, menfa
atlerini istediği gibi gerçekleştirmek imkânına sahip olmalı
dır. Yani insanlar kendilerini mukavele akdi suretiyle bağla
mak hususunda serbestiye kavuşmalıdırlar. 

îngilteredeki hukuk tatbikatında faydacılığın tedvin pren
siplerinden istihraç edilen ikinci mühim netice, yani her insa
nın bir addedilmesi ve hiçkimsenin birden fazla sayılmaması, 
bütün vatandaşların eşit haklara sahip olmalarını ve hukukun 
himayecinden eşit şekilde faydalanmalarını istilzam etmiştir. 
Bu prensip İngilterede siyasi haklarda eşitliğin sağlanmasında 
rol oynamış ve böylelikle faydacılık İngiliz demokrasisine hiz
met etmiştir. Bununla beraber şunu hemen belirtmek yerinde 
olur ki, liberal hukukçular da aynı esasları benimsemişlerdi. 
Bu suretle faydacılar ve demokrasi taraftarı düşünürler ara
sında bir fikir iştiraki doğmuştur. • 

Hukuk reformu mevzuundaki çalışmalarında Bentham'ın 
en fazla üzerinde durduğu meselelerden birisi kanunların üs
lubu ile alakalıdır. Ona göre, kanunlar kısa olmalı; basit bir 
üslubla yazılmalı ve kanunların kanun vazıının ne gibi emir, 
nehiy veya müsaadelerini muhtevi olduğu kolaylıkla anlaşıla-
bilmelidir (11). Kanunlar o suretle kaleme alınmalıdır ki, hu
kuk mesleğine mensup olmayan herhangi bir vatandaş da on
ları kolaylıkla anlayabilmelidir. Bentham kanunların anlaşı
labilir olmasını.kanun vazımm daima dikkale göz önünde tut-

(10) Dieey, op. cit., s. 149, 150. 
(11) Stokes, Erte. The English Utilitarians, and India, 1969, s. 198, 201. 
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ması üzerinde bilhassa durmuştur (12). Bundan başka vatan
daşların kanun nüshalarını kolaylıkla ve ucuza satın almak im
kânına sahip olmaları lüzumunu da belirtmiştir. 

Bentham, hukuku İslah yolundaki çalışmalarda usul huku
kuna müteallik kanunların ilk önce nazara alınması gerekti
ğinde İsrar etmiştir. Usul hukuku sahasında İngilterede yapı
lan suistimaller, onun « . , .hukuk reformu bilhassa usul huku
ku reformu manasına gelir» demesine sebep olmuştur (13). 
Gerek hukuk, gerekse ceza davalannda bilhassa fakir tabaka
ya tesir eden lüzumsuz masraf ve gecikmeleri tenkid etmiştir. 
Ceza dâvalarında sanık ve müdahilin, şahadette bulunmağa 
haklan olduğunu ileri sürmüştür (14). Bu teklifin ölümünden 
çok sonra gerçekleşmiş olması, Bentham'ın zamanına göre 
ileri düşünceleri müdafaa ettiğine başka bir misâl teşkil eder. 
Faydacılık nazariyesinin, usul hukuku bakımından zaruri ne
ticeleri olmak üzere sürat, ekonomi ve basitlik esasları Bent
ham tarafından savunulmuştur. 

Bentham'ın usul hukukunda İslahat yapılması hususun
daki İsrarının asıl sebebi, onun hâkimlerle avukatları cemiyet, 
menfaatleri zararına kendi menfaatlerini savunan bir sınıf ad-
detmesidir. Hukukçular sınıfının hukuk üzerinde tesis ettiği 
fiili inhisar yıkılmaksızın yapılacak bir hukuk reformunun 
müsbet netice vermeyeceğine inanmıştır. Bu inancı onun Hin
distan sömürgesinde basitlik, ucuzluk, ekonomi esaslarına da
yanan bir hukuk sisteminin kurulmasına müteallik fikirlerinde 
de görülmektedir. Bentham Hindistan usul hukuku konusun
da hazırladığı tasarılarda, mahalli mahkemelerin değeri ve ma
hiyeti ne olursa olsun bütün dâvalara bakmağa vazifeli ol
malarını müdafaa etmiştir. Ona göre, bütün Hindistan'a şamil 
kaza yetkisine sahip tek bir istinaf mahkemesi kurulması lâ-

(12) Bak: Stokes, op. cit., s. 287; Davidson, op. cit., s. 62, Plaimenatz, 
op, cit., s. 65. 

(13) Jolowicz, Was Bemthaım a Lawyer? Jeremy Bettthaını and the 
Lafa, Synaposium, London 1948, s. 18. 

(14) İngiliz hukukunda sanıklar ve rnüdahiller ceza davalannda şa
hitler gibi yemin ettikten sonra şahitlere mahsus yerde hâdise 
hakkında şahadette bulunmak hakkına sahiptirler. Bu usul 1898 
yılında çıkarılan bir kanunla kabul edilmiştir. 
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zımdır. Bu mahkeme mahalli mahkemelerin verdikleri karar
ları nihai şekilde tetkike selâhiyetli olmah ve böylelikle dava
ların süratle ve tarafların fazla masrafa girmesine lüzum kal
madan intacı sağlanmalıdır (15). 

Bentham'ın öldüğü yıl kabul edilen (1832) Reform Kanu
nu (The Reform Act) ise, Bentham ve arkadaşlarının siyasi re
form konusundaki çalışmalarının bir neticesi sayılabilir. Ka
nunun kabulünden önce Avam Kamarasını teşkil eden 653 üye
den ancak 234 ü seçimle geliyor, geriye kalanlar ise ismen 
mevcut olan fakat hakikatte zevale uğrayıp varlığını kaybe
den kazaları (borough) temsil ediyorlardı (16). Dolayısile mec
lis milletin iradesini temsil etmekten uzak bulunuyordu. 1832 
(arihli Reform Kanunu, seçim suistimallerini önlediği gibi orta 
sınıfın rey verme hakkını tanımak suretiyle bu sınıfa mem
leket idaresinde müessir olmak imkânını da vermiştir (17). 
Reform Kanunu, mahalli idare teşkilâtında orta sınıf hâkimi
yetine yol açan 1835 tarihli Belediye Reform Kanunu (The 
Municipal Reform Act) tarafından takip edilmiştir. 

Ceza hukuku sahasında Bentham'ın ileri sürdüğü İslahat 
tekliflerinin büyük kısmı tahakkuk ettirilmiştir. Bentham'ın 
görüşleri ceza hukukunun insanileştirilmesinde ehemmiyetle 
rol oynamıştır. İngilterede, 1800 yılında 160 suç için idam cezası 
veriliyordu. 1850 yılında ise idamla cezalandırılan suçların ade
di 2 ye inmişti (18). Bu muazzam değişikliğin husulünde Bent
ham müessir olmuştur. Kadınların kırbaçla cezalandırılma
ları 1820 yılında, teşhir cezası 1837 yılında kaldırılmıştır. 
Zincirlerle bağlı olarak ve halk önünde idam hükmünün infazı 
usulüne 1834 yılında son verilmiştir (19). Ceza hukukunu insa-
nîleştirmek ve insanlara mümkün olduğu derecede az istirap 
verilmesini temin etmek maksadiyle Bentham'ın yaptığı İs
lahat çalışmaları, Amerika Birleşik Devletlerinde de tesir ic
ra etmekten geri kalmamıştır. Macaulay tarafından hazırla-

(15) Stokes, Eric. Op. cit., s. 185, 186. 
(16) Bailey, The Hedonism of Jeremy Bentham, 1938, s. 232, 233. 
<17) Bak: Stone, op. cit., s. 292; Dicey, op. cit., s. 185. 
(18) Stone, op. cit., s. 275. 
(19) Dicey, op. cit., s. 188, Stone, op. cit., s. 275. 
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nan ve 1860 yılında tastik olunup yürürlüğe konan Hindis
tan Ceza Kanunu da, esas itibariyle Bentham'ın prensipleri
ne göre tedvin edilmiştir (20). 

Aynî hakların ve bu meyanda bilhassa mülkiyet hakkı
nın tabi olduğu takyidlerin kaldırılmasında ve ferdlere mülk 
üzerinde geniş tasarruf imkânının sağlanmasında da Bentham 
ve arkadaşları dikkate şayan tesirler icrasına muvaffak olmuş
lardır. İngiliz hukukunda mülkiyet müessesesi mahiyet bakı
mından farklı üç devre geçirmiş sayılabilir. Birinci devre es
nasında devlete yapılan hizmetler karşılığı toprak üzerinde 
bir kiracılık hakkı tanınmıştır ki, bizim timar ve zeamet usu
lünü hatırlatan bu sistem, mülk üzerinde tam bir tasarruf 
imkânı vermemiştir. 1660 yılından itibaren ferdin toprak üze
rinde tasarrufunu sağlayan ve intifa hakkını tanıyan yeni bir 
sistem tatbik mevkiine konulmuş, fakat bu sistem girift usul
leri muhtevi olduğundan istenilen neticeyi meydana getire
memiştir (21). 1833 tarihli Müruruzaman Kanunu (The Pre-
scription Act) ve 1845 tarihli Gayrimenkul Kanunu (The Real 
Property Act), ferdlere gayrimenkul üzerinde- tasarruf mev
zuunda hürriyet sağlamış ve maziden gelen kalıntılar geniş 
ölçüde temizlenmiştir. Böylelikle gayrimenkul üzerinde ferd-
ler daha geniş tasarrufta bulunmak ve gayrimenkulu iktisadî 
hayatta daha iyi şekilde değerlendirmek imkânını bulmuş
lardır. 

«Ashurt'a karşı hakikat : The Truth versus Ashurt» isimli 
risalesinde Bentham, ferdlerin hürriyetleri üzerindeki tak
yidlerin ilgasını teklif ve müdafaa etmiştir. Bentham taraf
tarlarının ve İngiliz liberallerinin çalışmaları sayesinde Uni-
tarianlara (22) müsamaha edilmesi hakkında kanun (1813), 
Katolikleri Kurtarma kanunu (1829) ve mümasil kanunlar is-
dar edilmiştir (23). Bu kanunlar vicdan hürriyetinin teessü-

(20) Bak : Stofces, Eric. op. cit., s. 224, 225. 
(21) Stone, op. cit., s. 275. 
(22) Unitarian, hıristiyan kilisesinin baba, oğul, ve mukaddes ruh 

şeklindeki üçlü Allah itikadını reddeden ve Allahm tek olduğu, 
nu iddia eden mezhebe mensup olanlara verilen isimdir. 

(23) Bu mevzuda bakınız: Dicey, op. cit., s. 204 
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sünde rol oynayan mühim adımlar olarak İngiliz tarihine geç
miştir. 

Bentham'm teklif ettiği reform sadece hukuk sahasına in
hisar etmemiştir. Sosyal müesseslerde İslahat taraftarı diğer 
reformcular gibi Bentham da1 eğitimin önemini takdir etmiş, 
eğitimin yayılmasının cemiyetin ilerlemesine, faydacılık dok
trininin daha iyi anlaşılmasına ve tatbik edilmesine imkân ha
zırlayacağını ifade etmiştir. Eğitim konusundaki fikirlerini 
izah ederken iki türlü okulda eğitim yapılmasını teklif etmek
tedir. Fakir ve yüksek tabakaya mensub çocukların ayrı ayrı 
okullarda tahsil görmeleri düşüncesini ortaya atan Bentham 
bu mevzuda plânlar da hazırlamıştır (24). 

Bentham'm hukukta reform hedefim güden çalışmaları, 
•İngiliz hukukunun modernleşmesinde ehemmiyetle rol oyna
mıştır. Hukuk nazariyesinde, hürriyete, hukukun hedefleri 
arasında müstakil bir yer vermemiş olmasına rağmen, reform 
mevzuunda yaptığı teklifler siyasi ve iktisadi hürriyetin ge
nişletilmesi gayesine teveccüh etmiştir. Bu yüzden onun na
zari prensibleri ile bu prensiblerden istihraç ettiği tatbiki ne
ticeler arasında tenakuzlar olduğu ileri sürülmüştür. Kanaa
timize göre, Bentham hukuk reformu mevzuundaki faaliye
tinde fayda prensibini maziden kalan müesseseleri değiştir
mek için kullanmış ve İslahat konusunda çoğıi zaman liberal 
fikir adamlarıyla birleşmiştir. Bunda Bentham'm «laissez-
faire» ekonomisine olan derin itimadının rol oynadığı da söy
lenebilir. 

Ondokuzuncu asır başlarında farklı inançlar taşıyan fi
kir adamlarının maziye, maziyi temsil eden müesseselere is
tihfafla baktıkları ve doğmakta olan yeni cemiyetin mükem
meliyeti hususunda ittifak halinde oldukları bilinmektedir. 
Bentham da ayni fikri atmosferin tesiri altında İslahat proje
lerini müdafaa etmiş ve liberalizm ile utilitarianism arasında 
mevcut fikrî ihtilâf, tatbikatla ilgili problemlerde kendisini 
göstermemiştir. 

(24) Bentham'ın eğitim meseleleriyle ilgili fikirleri hakkında bak: 
Davidson, op. cit., s. 55, 56, 57, 58. 
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Bentham ve muakkiblerinin îngiliz hukuku üzerindeki 
hâkimiyeti ondokuzuncu asnn ikinci yansında nihayete ermiş
tir (25), Bundan sonra hukukda işçilerin ve ücreti ile geçi
nenlerin haklannı teminat altına alacak değişiklikler yapıl
masını terviç eden yeni bir cereyan nüfuz kazanmağa başla
mıştır (26). Yeni doğan cereyan, utilitarianism'in sosyal fay
da prensibini, ücreti ile geçinenlerin menfaatlerini himaye için 
yeni bir anlayışa göre tefsir etmek gayesini gütmüş ve bu me-
yanda kanunlar tedvini suretiyle sosyal adaletsizliklerin ön
lenmesini teklif etmiştir. Kanunlar vazı suretiyle cemiyet dü
zeninde şümullü değişiklikler yapılabileceği îngilterede ilk 
defa Bentham tarafından ileri sürüldüğü için, yeni cereyan 
metod konusunda da Bentham'ın tesiri altında kalmıştır (27). 

Son olarak diyebiliriz ki, Bentham hukuk reformuna 
taalluk eden çahşmalan sayesinde hem îngiliz hukukuna, hem 
de diğer memleketler hukuklarına büyük hizmetler yapmış
tır. Bentham'ın sadece hukuk teorisi ile uğraşmaması ve tat
bikata da ehemmiyet vererek pozitif hukuku islâh etmeğe ça
lışması, onun önemli hususiyetlerinden birisini teşkil eder. 
Bu vasfı dolayısıyla Bentham, hukuk tarihinin kaydettiği 
müstesna simalardan birisi sayılmağa hak kazanmıştır. 

V. BENTHAM'IN SÎYASÎ FİKİRLERİ 

Bentham'ın siyasi fikirleri, onun felsefe nazariyesinin akis
lerini taşımakta ve utilitaria*nismin nasıl bir devlet ve siyaset 
anlayışım terviç ettiğini göstermektedir. Bununla beraber 

(25) Dîcey, op. cit., s. 63, 64. 
(26) Ibid., s. 64 ve m. 
(27) Dicey, utüitarianism'den sonra İngiliz hukuk politikasında nü

fuz kazanan cereyanı kollektivizm olarak adlandırmaktadır. Ona 
göre, ferdî hürriyetin fedası pahasına devlet müdahalesinin ter
vici ve ücretle geçinen insanların himayesi için tedbirler alın
ması kollektivizmin farik hususiyetleridir. (Dicey, op. cit., s. 67, 
259, 303-310). Kanaatimize göre îngiliz hukukunda görülen bu 
cereyanı esas itibariyle sosyal adaletçi addetmek icap eder. Çün_ 
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şunu hemen belirtmek icab eder ki, Bentham müstakar ve 
insicamlı bir devlet teorisi tesis edememiş ve bu mevzua mü
teallik dağınık fikirlerinde utilitarian felsefenin yanında on-
dokuzuncu asır Inğilteresinin sosyal şartları da rol oynamıştır. 

Hukukun gayesi üzerinde dururken Betham'm en ehem
miyetli yeri emniyet esasına verdiğini ve hürriyeti emniyetin 
bir parçası addettiğini daha önce ifade etmiştik. Devlet ik
tidarının tahdidi hususunda rol oynayabilecek tabii hakları 
reddetmesi ve hakların ancak devlet tarafından bahşedilen yet
kiler olduğunu kabul eylemesi de, filozofun otorite fikrini ilk 
plâna aldığına delâlet eder. Kendisinden önce gelen fayda
cılar ve bilhassa Hume ve Paley gibi o da devlet iktidarının 
nasıl teşekkül ettiği meselesi ile ilgilenmemektedir. 

İdare edenlerin, idare edilenler üzerindeki hâkimiyeti
nin ne şekilde doğduğu ve bunda hangi âmillerin rol oynadı
ğı mühim değildir. Fakat idare olunanlann idare edenlere 
itaat ettiği ve devletin üstün bir iktidara sahib olduğu, mü
şahedenin gösterdiği inkârı gayri kabil vakıalardır. Devlet 
idaresinin insanlar için faydalar sağladığı bir hakikattir. İn
sanların devlet iktidarına olan itaatinin sebebini de fayda 
mefhumunda bulmak mümkündür. Tabiatı itibariyle menfa-
atçi bir mahlûk olan insan, faydalı olması yüzünden devlete 
itaat etmektedir. Bentham bu mevzuda diyorki «Devleti mu
hafaza etmenin sağladığı büyük menfaat, hakiki siyasi rabı- ^ 
tayı teşkil eder. Devlet olmaksızın ne cemiyet, ne aile saade
ti, ne mülkiyet, ne de sanayi olabilir. Menşei ve şekli ne olur
sa olsun bütün devletlerin sebebini bu vakıada aramak zorun
dayız... » (1) Yani devlet insanlar için lüzumlu bir müessese
dir. Devlet idaresinin temin ettiği faydalar, insanları iyi va
tandaş olmağa, devlete itaate, devlet düzenini korumağa sev-
ketmektedir. 

Bentham, devletin mevcudiyetinden bahsedebilmek için 
iki esaslı şartın varlığını zaruri görmektedir. Bunlar muay-

kü kelimenin yerleşmiş manâsıyla kollektivizm hem nazarî hem 
de tatbikî bakımdan yukarıda zikredilen cereyandan farklıdır. 
Bütün istihsal vasıtalarının cemiyet malı ilân edilmesi maksa
dını takip eder. 

(1) Bentham, Theory of Legislation, s. 74. 
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yen bir insan topluluğu ve bu topluluk üzerinde hükmünü ge
çiren ve başka bir otoriteye tabi olmayan üstün bir iktidardır. 
Devletin unsurlarından birisi olan ülkeyi zikretmiyor. Fakat 
onun topluluk mefhumu ile ülkeyi de kasdettiğini daha doğ
rusu topluluk kavramını geniş anlamda kullandığını far-
zetmek mümkündür. 

Cemiyette üstün iktidarın teessüsü ile beraber idare eden
ler ve idare edilenler farklılaşması da ortaya çıkmaktadır. 
«Bir insan topluluğu, (topluluğu teşkil eden insanlara teba 
da denebilir) muayyen bir şahsa veya şahıslar zümresine (bun
lara idare eden veya idare edenler de denebilir) itaat etmek 
durumunda bulunduğu zaman, bu insanların hepsinin (yani 
tebaa ve idare edenlerin) siyasi cemiyet halinde yaşadıkları 
söylenebilir» (2). Şu halde idare edilenlerin idare edenlere 
itaat etmesi, devletin varlığından bahsetmek için zaruridir. 
İdare edilenlerin kısa bir müddet için idare edenlere itaati ki
fayet etmez. Bu itaatin devamlılık vasfını haiz olması, yani 
bir itiyad karakterini taşıması da lâzımdır. Devletin varlığın
dan bahsedebilmek için devlet otoritesinin cemiyetteki bütün 
otoritelerin fevkinde olması gerekir. Bentham «Hukuk îlmi 
Hudutlannm Tâyini» adlı eserinde, sebebi ne olursa olsun 
üstün bir otoriteye, diğer bütün otoritelere tercihan itaat du
rumu mevcut olduğu zaman hâkimiyetten bahsedilebileceğini 
ifade etmektedir (3). Üstün devlet iktidarı tabiatı itibariyle 
parçalanmağa ve kısımlara ayrılmağa müsait değildir. Hâkimi
yetin kısımlara ayrılması realiteye tetabuk etmeyen bir fara
ziye olmaktan ileri gidemez (4). 

Siyasi düşüncelerinde Bentham «en büyük sayıda insanın 
en büyük saadeti» esasını gerçekleştirecek, başka bir deyim
le idare edenler ve edilenlerin menfaatleri arasında ayniyet 
sağlayacak bir devlet düzeninin, tatbiki bakımdan, hangi şart
ları nefsinde cem etmesi lâzım geldiği üzerinde durmaktadır. 

Ona göre, kuvvetler ayrılığı sistemi zararlıdır. Çünkü • 
bu sistem, müstakil icraî, kazaî ve teşrii kuvvetlerin doğumu-

(2) Plamenatz, op. cit., s. 65. 
(3) Bak: Bentham, The Limite of Jurisprudence Defined, s. 101. 
<4) Hatövy, op. cit, s. 411. 
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na değil, fakat kuvvetler anarşisine, selâhiyetler arasında ça
tışmalara sebeb olur. Diğer taraftan devlette tek ve üstün bir 
otoritenin mevcudiyeti esas olduğuna göre onun parçalanma
sı da caiz değildir. 

Devlet otoritesinin hukuka tabi olduğu iddia edilemez. 
Hukuk, devlet tarafından yaratıldığına göre devletin hukuk
la mukayyet olduğunu farzetmek mantıkî bir tenakuz olur (5). 
Bentham, devletin hukukla mukayyet olamıyacağmı ifade et
mek suretiyle pozitivist hukuk anlayışına yaklaşmaktadır. İc
ra kuvvetinin ve kaza kuvvetinin vazifesi teşrii kuvvetin ka
rarlarını gerçekleştirmektir. Despotizm, asıl korkulması ge
rekli olan despotizm, teşrii iktidarın üstünlüğü halinde değil, 
fakat idare edenlerin kendi menfaatlerini veya muayyen bir gu
rubun menfaatlerini halkın menfaatleri aleyhine gerçekleş
tirmek istemeleri durumunda mevcuttur (6). Bu sebepten, 
üzerinde durulması gerekli olan nokta, kuvvetler muvazene
si yoluyla hürriyetleri teminat altına almak değil, fakat in
sanların saadetine en elverişli şartlan sağlamaktır. 

Monarşik bir rejimde, idare edenler ve edilenlerin men
faatleri arasında ayniyet tesisine imkân yoktur. Tek bir kişi
nin idare ettiği devlette, bu kimsenin en büyük saadetini ta
hakkuk ettirme gayesi hâkimdir. 

Meşrutî monarşide hükümdarın saadetini sağlama gaye
si, idareci durumunda bulunan aristokrasinin saadetini temin 
etme hedefi ile birleşmektedir. Ancak demokratik rejimde, 
en büyük sayıda insanın en büyük saadeti, devletin hedefini 
teşkil eder (7). Demokratik rejimde devlet idaresi halk tem-

(5) Bentham, Theory of Legislation, s. 450. 
(6) Bentham, Montesguieu'nun kuvvetler ayrılığı nazariyesi hakkın

da diyor ki: «Montesauieu saadiet mevzuunda hiçbir şey söyle
miyor... hürriyetten bahsediyor ve açıkça söylememekle beraber, 
en mükemmel hürriyeti tesisin bütün hükümetlerin hedefi ol
duğunu faraediyor. Devlet ancak hürriyet pahasına vücut bula
bilir ve yalnız devletin mevcut olmadığı yerde mükemmel hür
riyet olabilir» (The Works of Jeretmy Bentham, Bowring eti, Vol 
IX, s. 123). Bu cümleler Bentham'm Montesguieu'nün nazariye
sini iyice tetkik etmeden hükümler verdiğini göstermektedir, 

(7) The Works of Jeremy Bentham, Bowring ed. Vol IX, s. 6». 
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silcilerinin elinde bulunduğu için, idare edenler ile idare olu
nanların menfaatleri arasında bir ayniyet vardır. Yani demok
rasi insanlara en geniş hürriyet sağladığı için değil, fakat in
sanların saadetine en elverişli rejim olduğu için tercih edilme
lidir. 

Demokratik sistemde halkın menfaatlerine en uygun ka
rarların alınabilmesi ve kanunların yapılabilmesi için icra or
ganının teşrii organa bağlı olması, onun duygu ve düşünce
lerini aksetttirmesi icab eder. Bu gayeyi tahakkuk ettirebil
mek için icra organının başı olan başbakanın'parlamento ta
rafından seçilmesi gerekir. Başbakan diğer bakanları tâyin et
mek hakkına sahib olmalıdır. Bentham çok takdir ettiği Ame
rika Birleşik Devletleri anayasasının hususiyetlerinden birisi 
ni benimsemekte ve teklif ettiği sistemdeki başbakanın da 
mesaj göndermek suretiyle parlamento ile münasebetlerini 
tanzim etmesini uygun bulmaktadır (8). Adalet Bakanım tâ
yin hakkı başbakana verilmemelidir. Çünkü hâkimleri tâyin 
selâhiyetine sahib bulunan Adalet bakanının, başbakanın emir
lerine uyarak hâkimlere tesir etmesi ve suistimallerin ceza
landırılmasına mani olması mümkündür. Bu yüzden parla
mento Adalet bakanını tâyin etmek hakkını muhafaza et
melidir.' Hâkimlerin parti adayları içinden ve halk tarafından 
seçilmesi de mahzurludur. Zira bir siyasi partinin adayı ola
rak seçilen hâkimin tarafsız kalması çok müşküldür (9). 

Bentham, iki meclis sistemini de mahzurlu bulmaktadır. 
Bu mevzudaki fikirleri üstün iktidamTtek mecliste tecelli et
mesinin zaruri olduğu ve ancak bu şekilde idare edenler ve edi
lenlerin menfaatleri arasında mutabakat temininin mümkün 
bulunduğu kanaatine dayanmaktadır. 

İngilteredeki Lordlar Kamarası gibi aristokrat sınıfa men
sup olanların teşkil ettiği bir ikinci meclis, umumi menfaati 
temsil edemez. Aksine aristokrasinin menfaatlerini toplum 
menfaatine karşı müdafaa gayesini takib eder. Amerika Bir
leşik Devletlerinde olduğu gibi halk tarafından seçilen bir 
ikinci meclis de lüzumsuzdur. Kararların süratle aİmması-

(8) The Works of Jeremy Bentham, Bowring ed, Vol IX, s. 204. 
(9) Hatevy, op. clt.', s. 413. 
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na ve kanunların gecikmeden tedvinine mani olur (10). îki 
meclisli bir anayasa sistemi, hem halk hâkimiyetinin arzu edi
len şekilde tecellisine mani olur, hem de muğlâk bir hüviyet 
taşıması dolayısıyla iyi şekilde işleyemez. 

Halkın saadetini temin bakımından elverişli olan demok
ratik idarede bütün vatandaşlar oy verme hakkına sahib ol
malı, yani oy verme hakkının genelliği kabul edilmelidir. Bü
tün insanlar haz ve kedere müstaittirler. Bütün insanların ga
yesi saadete kavuşmaktır. Şu halde cemiyetin saadetini temin 
mevzuunda kararlar alacak olan parlamento seçimlerine bü
tün vatandaşlar iştirak etmelidirler (11). Böylelikle Bentham 
seçimlerde herkesin oy vermesi esasım, insanların tabii eşit
liğinden değil, fakat onların haz duymağa ve istirap çekmeğe 
ayni derecede müstait olmalarından istihraç etmektedir. 

Bütün vatandaşlar oy verme hakkına sahib olmalı, lâkin 
küçükler bu haktan mahrum edilmelidir. Bu mahrumiyet dai
mi değil, geçicidir. Askerler de oy verme hakkına malik olma
malıdırlar. Bunun sebebi, askerlerin kitle halinde hükümetin 
arzusuna göre rey vermeleri tehlikesidir. Okuma yazma bil
meyenlere oy hakkı tanınmaması isabetli olur. Çünkü genel 
faydanın nerede olduğunu hangi insanların genel faydayı tem
sile ehil olduklarını tâyin edebilmek için okuma yazma bilmek 
lüzumludur (12). 

Bentham seçim mevzuunda dört esası muhtevi bir formül 
T/az etmektedir : «gizlilik, genellik, eşitlik ve seçimlerin her 
yıl yapılması» (13). Bu formül, İngiliz faydacıları tarafından 
parlemantonun İslahı mevzuundaki mücadelede bir parola 
olarak kullanılmıştır. Hernekadar Bentham, her yıl yapılacak 
seçimlerle yenilenecek parlamentoların idare edilenlerin men
faatlerini sağlamak bakımından elverişli olduğunu düşünmüş
se de, bu sistemin tatbikatta büyük güçlükler doğuracağı, faz
la masrafı mucip olacağı, devlet işlerinin istikrarlı şekilde 
yürütülmesine engel teşkil edeceği aşikârdır. 

(10) Halcvy, op. cit., s. 412. 
(11) The Worîss of Jeremy Bentham, Bowring ed, Vol IX, s. 107. 
(12) Hatevy, op. cit., s. 416. 
(13) Ibid., s. 417. 
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Bentham'm siyasi görüşlerinde demokrasiye bağlılık, se
çimle teşkil olunan parlamentoya itimad kendisini göster
mektedir. Bunun dışında onun merkeziyetçi ve otoriter bir 
devlet sistemini müdafaaya azamî derecede dikkat ettiğini 
söylemek mümkündür. İngilterede çok eskidenberi mevcut 
olan mahalli idarelerin muhtariyeti esasını reddetmesi, ve Fran-
sada cari merkeziyetçi sistemi tercih eylemesi buna bir mi
sâldir (14). Öte yandan Bentham Hindistanda merkeziyet
çi bir idare sisteminin kurulmasını hararetle müdafaa etmiş 
ve Hindistanm üç ayrı eyalet halinde idaresini tasvib etme
miştir (15). 

Teşrii meclisin hâkimiyetine müstenit demokratik sistemi 
Bentham'ın benimsemesinde, üzerinde pek fazla emek verdi
ği hapishane projesi « P a n o p t i c o n »un akamete uğraması
nın rol oynadığı bilinmektedir. Hazırladığı modern hapishane 
projesi ona mükemmel bir fikir olarak görünmüş, fakat pro
jenin tatbikat sahasına intikal etmeyişini, İngiliz hüküûmeti-
nin halk menfaatini gözetmediği suretinde yorumlamıştır. 

Bentham'ın siyasi fikirleri dağınık bir mahiyet taşımakta 
ve insicamlı bir şekilde ifade edilmemiş bulunmaktadır. Lâ
kin onun siyasi fikirlerinde otoritenin hürriyete nazaran çok 
daha ehemmiyetli bir yer işgal ettiği hususunda müellifler ara
sında ittifak olduğu söylenebilir. Paul Vinogradoff, Bent
ham'ın devlet sisteminde demokratik müesseselerin arzu edil
miş bulunduğunu, fakat otoritenin daima üstün yere sahib ol
duğunu belirtmektedir (16). Eric Stokes da ayni kanaate işti-

. râk ederek «tam kudret sahibi merkezi bir hükümetin» Bent
ham'ın hedefi olduğunu zikretmekte (17) ve Bentham'ın 
sisteminde «hürriyetin değil fakat saadetin hükümetin hedefi» 
olduğunu ilâve eylemektedir (18). Ayni kanaati taşıyan Ha-

(14) Halevy, op. cit., s. 375. 
(İ5) Stokes, Eric. op. cit., s. 73. 
(16) Vinogradoff, Paul. Outlines of Historical Jurisprudenoe, 1920, 

Vol I, s. 114. 
(17) Stokes, Eric. op. cit, s. 24, 25. 
(18) Ibid., s. 64. 
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İĞvy, «Bentham hiçbir zaman liberal olmamıştır Sadece 
monarşik otorite telâkkisinden demokratik otorite telâkkisi
ne geçmiştir» diyor (19). Sabine ise « ...Bentham parlamen
tonun mutlak hâkimiyetini kabul etmiştir» (20) demek sure
tiyle ayni görüşe iştirak ettiği intibaını veriyor. 

Bentham'm siyasi fikirlerindeki başlıca hedef, idare eden
ler ve idare edilenlerin menfaatleri arasında ayniyet sağlamak 
olmuştur. Ferdlerin devlet idaresindeki rolü genel seçimlerde 
oy vermekten ibarettir. Parlamento, icra ve kaza organları
nın fevkindedir. Parlamentoda tecelli eden hâkimiyetin par
çalanması ve hukukla takyidi bahis mevzuu olamaz. Çünkü 
hukuku vaz eden parlamentonun kendi yarattığı hukukla tak
yidini düşünmek mantıki bir tenakuz olur. 

Ekseriyet iradesi, devlet işlerinin yürütülmesine hâkim 
olmalıdır. Bentham ekseriyetin kuvvetini suistimal ederek 
ekalliyetin haklarını çiğneyebileceğim düşünmemekte ve ek
seriyetin kurduğu hâkimiyetin bazan bütün istibdatlardan da
ha korkunç olabileceği üzerinde durmamaktadır. Bentham, 
ya ekseriyetin ekalliyet üzerindeki kayıtsız hâkimiyetini de
mokratik rejimin sebeb olduğu kaçınılması gayri mümkün 
bir şer saymıştır, veya ekseriyetin kuvvetini suistimal edebi
leceğini düşünmemiştir. Bentham'm eğitimin gelişmesi sa
yesinde ferdlerin kendi menfaatlerinin cemiyet menfaatlerine 
bağlı olduğunu idrak edecekleri, utilitarianism'in basan ile 
tatbik edilmek şansına kavuşacağı ve insanlığın büyük bir saa
det devrine gireceği hususundaki iyimser fikirleri, ikinci nok-
tai nazarın daha doğru olduğu intibaını vermektedir. Diğer ta-» 
raftan Bentham'm yaşadığı devirde ekseriyet idaresinin mah
zurlarının henüz ortaya çıkmamış olması da ekseriyet kuvve
tinin tahdidi üzerinde durmamış olmasına sebeb sayılabilir. 

(19) Halevy, op. cit., s. 375. 
(20) Sabine, op. cit., s. 583. 
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Mili insan bilgisinin, dış âlemin hisler vasıtasıyla zihinde 
husule getirdiği intihaların neticesi olarak teşekkül eylediğini 
kabul etmektedir. Zihinde husule gelen bu intibalar, zaman 
ye mekân içindeki yakınlık veya birbiri ardı sıra gelme du
rumunun neticesi olarak «birleşmekte ve fikirlerin teşekkülü 
mümkün olmaktadır. Fikirlerin böylece teşekkülü sayesinde 
insan dış âlem hakkında malûmat sahibi olmak imkânını el
de etmektedir. Neticede insan zihninde harici âlemdeki şey
lerin mevcut olduğu, j harici âlemde görülen şeyler ortadan koy-
bolsa dahi onların ıjıevcut olmakta devam edeceği fikri yer
leşmektedir (6). Şu! halde eşya, yani harjci âlemde mevcut 
olan şeyler, insanın fiahib olduğu hissetme kudreti sayesinde 
bilinebilmektedir. j 

i 

tnsan bilgisi hissetme iktidarının bir neticesi olduğu için 
sübjektif mahiyet taşır ve insanın obje, süje, akıl veya mad
denin ne olduğunu bilmesi mümkün değildir. İnsan idrâki
nin sübjektifliği ve n|sbiliği, eşyanın diğer vasıflarının daha 
yüksek melekelere salıib bir varlık tarafından bilinebileceği 
ihtimalini içine alır. I 

Bilginin teşekkülü sırasında insan aklının tamamen pa
sif kaldığı ve hiçbir fonksiyona sahib olmadığı iddia edilemez. 
Fakat aklın, bilginin teşekkülünde ne derecede ve ne Şekilde 
müessir olduğunu izaha imkân yoktur. Bu suretle Mili, bilgi
nin ihsasların sebeb olduğu intihaların tedai neticesinde bir
leşmesinden doğduğunu ve sübjektif bir mahiyet taşıdığını 
ve mutlak'ı bilmenin mümkün olmadığını kabul etmektedir. 
Bilgi nazariyesi mevzuunda J. S. Mill'in İngiliz ampirizmine 
ve tedaiciliğine sadık kaldığım söylemekte isabetsizlik yoktur. 

Fizikî âlemde şümullü bir determinizmin mevcut olduğu
na J. S. Mili inanıyordu. Her hadise kendisinden önce gelen 
hadiselerin neticesidir ve bütün kâinata şamil bir sebeb-ne
tice münasebeti vardır. Şu halde fiziki âlemdeki hadiseleri 
izah eden tabiat kanunlarının doğruluğunu kabul etmek lâ
zımdır (7). Fakat bütün tabiat kanunlarını tek bir kanuna 

(6) Stephen, L, op. cü., Vol III, s. 403. 
(7) Stephen, Leslie. op .cit., Vol III, s. 109. 
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irca etmek imkânı yoktur (8). Çünkü tabiat kanunlarının var
lığını tecrübe ve müşahede sayesinde anlayan insan, tabiat
taki umumi nizamın sebebini bilemez. Hadiseler arasındaki 
illiyet münasebeti konusunda ve tabiatta cari determinizm 
mevzuundaki fikirlerinde J. S. Mill'in Comte'un tesiri altında 
kaldığı söylenebilir. 

J. S. Mill'in 1843 yılında yayınlanan «îstikraî ve Teemmü-
lî Mantık Sistemi: System of Logic, Ratiocinavite and In-
ductive» isimli eseri îngiliz fikir çevrelerinde candan tasvib 
edilmiş ve devir açıcı bir araştırma addolunmuştur. Mili, bu 
eserinde fizikî ilimlerde metod meselesini inceledikten son
ra sosyal ilimlerde metod meselesini tetkik etmektedir. İstik
ra (tümevarım) metodunun fiziki ilimler sahasında husule 
getirdiği başarılara dikkati çeken Mili, sosyal ilimler alanın
da da bu metoddan istifade olunması lüzumu üzerinde dur
maktadır. Sosyal ilimler sahasında yalnız istidlal (tümdenge
lim) yoluna başvurulması yanlıştır. Sosyal hadiseleri izah ede
bilmek için insan psikolojisine müteallik kanunları da bilmek 
icab eder. Bu kanunlar ise ancak istikra metodu sayesind* 
bulunabilirler. Fakat sosyal hadiselerin izahı, istikra (tüme
varım) yoluyla bulunan psikoloji kanunlarından istidlaller 
yapılmasını icab ettirir. O halde sosyal ilimlerde de istikra 
(tümevarım) metodu başlıca yeri işgal etmeli, fakat münfe
rit sosyal hâdiselerin izahında istidlal (tümdengelim) yoluna 
başvurulmalıdır (9). 

J. S. Mili, insan cemiyetlerinin tarihi bir tekâmüle tabi 
olduğunu ve farklı devirlerde farklı müesseselerin hâkimiyet 
kazandığını belirtmiş ve bu meyanda Auguste Comte'un üç hal 
kanununun doğru olabileceğini ifade etmiştir (10). Lâkin ce
miyetin biyolojik bir organizma olmadığını, sosyal bir var
lık olmasına rağmen insanın yaptığı hareketlerin psikoloji 
kanunlarına tabi olduğunu, kabul ederek faydacılığın umu
mi temayülüne bağlı kalmıştır. 

(8) J. S. Mili'e göre nibaî hakikatlerin tesbiti metafizik sahasına gi
ren bir meseledir. Bak: Stephen, L. op. cit., Vol III, s. 80 ve m. 

(9) Sabine, op. cit., s. 603, 604; Stepheaı L. op. cit, Vol III, s. 148. 
(10) Abadan, Yavuz. Devlet Felsefesi, Seçilmiş Okuma parçalan, An

kara 1959, s. 487; Stephen, L. op. cit., Vol III, s. 433. 



J. S. Mili, utilitarianismi yaymak gayesi ile tesis edilen 
«VVestminster Revievv» de intişar eden makaleleri ile isim yap
mağa başlamıştır. «îstikraî ve Teemmülî Mantık Sistemi» ad
lı eserinden sonra 1846 yılında «Siyasi Ekonomi» adlı araştır
masını yayınlamıştır. 1858 yılında neşredilen «On Liberty: 
Hürriyet» isimli eseri büyük akisler uyandırmış ve bundan 
sonra Mili zamanının en büyük fikir adamı sayılmıştır. 

«Temsilî Hükümet Hakkında Düşünceler : Considerations 
on Representative Government» (1861) demokratik devlet sis
teminin müdafaası için yazılmıştır ve nisbî temsil sisteminin 
faydalan eserde bilhassa tebarüz ettirilmiştir. Mevzuumuzla 
yakından ilgili bulunan «Utilitarianism: Faydacılık» adlı 
eser 1863 yılında, yani filozofun ölümünden on yıl önce neş
redilmiştir. J. S. Mill'in diğer incelemeleri arasında «Kadınla
rın inkiyad altına alınması: The Subjugation of Women», 
«Açış Merasimine ait Nutuk : Inaugural Address» ve «Halter-
cümem : Autabiography» zikredilebilir. 

J. S. Mili, fikri faaliyetine ilâve olarak politik meseleler
le de uğraşmış ve milletvekili olarak Avam Kamarasına ka
tılmıştır. Kısa süren siyasi hayatında işçi problemleri, kadın
lara oy verme hakkının tanınması, ve İrlanda da toprak refor
mu (11) mevzulan üzerinde durmuştur. 

J. S. Mili, Bentham'ın felsefî sistemini benimsemekle be
raber onu tenkid etmekten de geri kalmamıştır. 1826 yılında 
geçirdiği ruhi bir buhranı müteakip utilitarianismin dogma
ları dışına çıktığı ve nazariyeyi yeni fikirlerle zenginleştirmek 
ve geliştirmek istikametini tercih ettiği bilinmektedir (12). 
Onun, faydacılığı yeni bir muhteva içinde mütalâa etmesi, Or
todoks anlamdaki faydacılığın kurucusu Bentham'ı tenkid ey
lemesine sebeb olmuştur. J. S. Mill'in kanaatine göre, Bent
ham'ın asıl zaafı, tarih hakkındaki bilgisinin kifayetsizliğin
den doğmuştur. Bentham'ın diğer felsefe okulları hakkında 
pek az bilgiye sahib olması da onun başlıca kusurlarından 
birisidir. Bu mevzuda J. S. Mili diyor k i : « Bentham'ın 

(11) Davidson, op. cit., s. 115, 116. 
(12) Sorley, op. cit., S. 250, 251. 
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eserleri utilitarianism dışındaki felsefe okulları hakkında pek 
kifayetsiz bilgiye sahib olduğunun izlerini taşır. Diğer okul
ların kendisine öğrenmeğe değer hiçbir şey veremiyeceklerini 
belirten müteaddit ibareleri eserlerinde bulmak mümkündür. 
Bentham kendisinden önce gelen fikir adamları hakkında mu
azzam bir istihfaf duygusu taşımıştır.... Kendi ahlâk nazariye
sine aykırı mahiyetteki bütün teorileri de müphem mütalâa
lar sayarak reddetmiştir.» (13) 

J. S. Mili, tarih hakkında malûmat sahibi olmak, insan
lık hayatında rol oynayan âmilleri anlayabilmek ve Bentham' 
m "düştüğü hatalardan kendisini korumak için Coleridge'e mü
racaat etmiştir. Coleridge, orijinal fikirler ileri sürmemekle 
beraber ananevi İngiliz ampirizmini reddeden ve Alman ide
alizminin tesiri altında kalan bir fikir adamıdır. Siyasi tekâ
mülün tarihin ışığı altında tesbit edilmesini müdafaa etmiş, 
fakat devlete mistik bir mevcudiyet izafesini kabul etmemiş
tir. Mili, Coleridge sayesinde insanlık tarihinin gelişimi husu
sunda bilgiye sahib olduğunu söylemektedir (14). 

J. S. Mili, utilitarianisme hayatının sonuna kadar bağlı 
kalmıştır. Fakat menşe ve mahiyet bakımından faydacılıkla 
telifi kabil olmayan fikirlere sistemi içinde yer vermesi, onu 
bazı tenakuzlara sürüklemiştir. Mili, Bentham'dan tevarüs et
tiği faydacılık doktrinini geliştirmeğe çalışmış, fakat tesis et
tiği nazariye Benthamınki kadar istikrarlı olmamıştır. Yaşa
dığı müddetçe İngilterenin en büyük fikir adamı addedilmiş 
ve eserleri üniversitelerde ders kitabı olarak okutulmuştur (15). 
Mill'in «Utilitatarianism» (16) adlı eseri faydacılık doktrini
ni müdafaa için yazılmış olmakla beraber, gerçekte nazariye
nin nüfuz ve tesirini kaybetmesinde rol oynamıştır. Bunda 

(13) Bak : Alfoee, op. cit., s. 206, 207. 
(14) Ibid... s. 208. 
(15) Catlin, J. S. Mill'in «Mantık Sistemi» adlı eserinin, Oxford Üni

versitelilerinin mukaddes kitabı haline geldiğini zikretmektedir. 
Catlin, op. cit., s. 390. 

(16) Şahap Nazmi Coşkunlar tarafından dilimize çevrilen . bu eser 
"«Faydacılık» ismiyle Millî Eğitim Bakanlığı klâsikleri 'arasında 
1946 yılında yayınlanmıştır. 
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J. S. Mill'in pozitivist, idealist fikirleri utilitarıanismle ka
rıştırmasının ve başarılı bir senteze vasıl olmayışının rol oyna
dığı söylenebilir. Mill'i Benthamdan ayıran önemli hususiyet
lerden birisi de, onun hukuk felsefesi problemlerine Bentham'a 
nazaran daha az değer vermiş olmasıdır. 

II. J. S. MİLL'İN AHLÂK TEORİSİ 

J. S. Mili faydacı ahlâk mevzuundaki düşüncelerini, «Uti-
litarianism : Faydacılık» adlı eserinde açıklamıştır. Ona göre, 
felsefenin doğuşundanberi muhtelif fikir adamları «sununum 
bonum» (en yüksek iyilik) üzerinde durmuşlardır ve bu mese
le, ahlâk mevzuunda yapılan münakaşalarda daima birinci 
yeri işgal etmiştir. Fakat bu konuda mütefekkirlerin muta
bakata varamadıklarını kabul etmek lâzımdır. 

Her ilimde olduğu gibi ahlâk ilminde de ilk prensibin ve
ya prensiblerin tâyin edilmesi icab eder. Bu husus, insan ha
reketlerine ait kaidelerin toplamından ibaret olan ahlâk ilmi 
için bilhassa ehemmiyet taşır. Ahlâk kaidelerinden hangisinin 
önce geldiğini, hangi kaidenin diğerine takaddüm etitğini bil
mek zarureti vardır. Böyle yapılmazsa kaideler arasındaki 
ihtilâfları veya kaideler farklı hareket istikameti gösterdikleri 
zaman ortaya çıkacak tenakuzları halle imkân yoktur. 

Ahlâk prensiblerini tesis yolunda yapılan teşebbüsleri 
J. S. Mili iki kısma ayırıyor. Ahlâkı «a priori» prensiblere 
istinad ettirmek isteyenler, bu prensiblerin kendiliklerinden 
vazıh olduğunu ve bu itibarla onların oldukları gibi kabul 
edilmeleri gerektiğini ileri sürmüşlerdir. Ahlâkı tecrübi bir 
ilim addedenler ise, ahlâk ilminin dayanacağı temel prensib
lerin istikra ve müşahededen istihraç edilmesini teklif etmiş
lerdir (1). Mili, bu ikinci yolu ihtiyar eylemiş, tecrübe ve mü
şahedenin ahlâk kanunlarının tâyin ve tesbitinde esas ittihaz 
edilmesini savunmuştur. 

(1) Mili, Utilitarianism, London 1948, s. 2, 3. 
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Ahlâk ilminin prensiblerini tecrübe ve müşahededen is
tihraca çalışmak, ilk prensiblerin ispat edilebilir olması ma
nasına gelmez. Fakat ahlâkın istinad edeceği ilk prensiblerin 
tesbitinde müşahede ve tecrübe yoluna başvurulması, daha sa
lim neticelere vasıl olmağı mümkün kılar. Mili, «a priori» 
prensiblere dayanan ahlâk nazariyelerinin tetkikine girişme
mekle beraber Kant'ın ahlâk düsturu üzerinde kısaca duru
yor. Mill'e göre Kant, «düşünce sistemi felsefe tarihinde uzun 
müddet dönüm noktası olarak kalacak müstesna bir insan» 
olmakla beraber, salim bir ahlâk nazariyesi tesis edememiş
tir. «Öyle hareket et ki, hareket prensibin bütün akli varlık
lar tarafından bir kanun olarak kabul edilebilsin» düstûrun
dan fiili ahlâk vazifelerini istihraca muvaffak olamamıştır (2). 
Mili, ne Kant, ne de idealist ahlâk sistemleri hakkında fazla 
bir şey söylemeden faydacı ahlâk anlayışının müdafasına ge
çiyor. 

Bentham fayda prensibinin doğruluğunun münakaşa edil
memesi gerektiğini, çünkü bütün diğer prensiblerin doğrulu
ğunu ispat için kullanılan bir esasın ispatlanamıyacağını ifa
de etmişti. Bu mevzuda Mill'in fikri, Bentham'mkinden fark
lı değildir. Mill'e göre nihai hedeflerin yahut ilk prensiblerin 
doğrudan doğruya ispatlanması mümkün değildir. Meselâ tıp 
ilminin iyi olduğu, çünkü sağlığı korumağa yaradığı söylene
bilir. Fakat sağlığın niçin iyi olduğu ispat edilemez. Bunun gi
bi, musikinin bize haz vermesi dolayısıyla iyi olduğu ifade 
edilebilir. Fakat hazzm iyi olduğunu ispata imkân yoktur (3). 

Ahlâkın temel prensibi hazzm iyiliğidir. J. S. Mili bu mev
zuda Bentham'ın temsil ettiği hedonist anlayışa tamamen işti
rak etmektedir : «Fayda veya en büyük saadet prensibini ahlâ
kın temeli sayan nazariye, hareketleri, saadeti artırma tema
yülünü taşıdıkları nisbette doğru ve saadetin aksine sebeb ol
ma temayülünü ve taşıdıkları derecede yanlış addeder. Saadet, 
hazzm varlığını ve istirabın yokluğunu, saadetten mahrumi
yet ise istirabı ve hazzm yokluğunu ifade eder.» (4) 

(2) Mili, J. S. Utüitarianism, s. 4. 
(3) Ibidem. 
(4) Mili, J. S. Utilitarianisın, s. 6. 
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Sadece saadet kendiliğinden (per se) arzuya şayandır. 
Diğer arzu edilen şeyler saadetin husulüne sebeb oldukları 
için istenirler. Tecrübî bir ahlâk sisteminde de ilk prensibler 
«a priori» bir ahlâk sisteminde olduğu gibi ispat edilemez. 
Ama müşahede, tecrübî ahlâkın temel prensibini tekzib et
memektedir. Saadetin arzuya şayan tek şey olduğunu, müşa
hedenin verdiği neticelerle izah etmek mümkündür. Bir ob
jenin görülebilir olduğunu ispat eden veya bunu kabule bizi 
sevkeden, onu görmemizdir. Sesin işitilebilir olduğunu ispat 
eden de insanların sesi işitmeleridir. Bunun gibi müşahede in
sanların saadeti arzu ettiklerini göstermektedir ve saadetin 
niçin arzu edilmesi gerektiği mevzuunda serdedilebilecek 
tek delil insanların saadeti arzu etmelerinden ibarettir (5). 
Dikkat edilirse Mili de Bentham gibi insanların saadeti arzu 
ettikleri şeklindeki müşahededen saadetin arzu edilmesi ge
rektiği neticesine varmakta, yani «olan» dan «olması lâzım 
gelen» i istihraca gayret etmektedir. Bir şeyin istenmesi va
kıası o şeyin zaruri olarak arzu edilmesi gerektiğini ispat ede
mez. Fakat Mili bu konu üzerinde durmuyor ve «arzu edilen» 
ile «arzu edilmesi gerekenin» ayni şeyler olduğunu söylüyor. 
«Arzu edilmesi gereken» bir kıymet hükmünü muhtevi bulun
maktadır. Halbuki «arzu edilen» de ayni unsur yoktur. Bunu 
bir misâlle izah etmek mümkündür. Muayyen bir cemiyette 
insanların «polygamy» veya «polyandry» i arzu etmeleri, on
ların arzu edilmesi gerektiğini ifade etmez. 

Mili, haz ahlâkı mevzuunda Bentham'ın bazı görüşlerine 
iştirak etmekle beraber bazı noktalarda da ondan ayrılmak
tadır. Bentham, hazlar arasında keyfiyet bakımından herhan
gi bir tefrik yapmamış, hazlar arasında yapılacak mukayese ve 
tercihte kemiyetin esas sayılmasını ileri sürmüştür. Halbuki 
J. S. Mili hazlarm keyfiyete göre sınıflandırılmasının mümkün 
olduğu kanaatini taşımaktadır. «Bazı hazlarm, diğer bazı naz
lardan daha fazla arzuya şayan olmasını kabul etmek fayda, 
prensibi ile pekâlâ telif edilebilir. Diğer bütün şeylerin değe
rini tâyin ederken keyfiyet, kemiyet gibi nazara alındığı hal
de hazlarm kıymeti takdir olunurken sadece kemiyete bakıl-

(5) Mili, J. S. Utilitarianism, s. 32, 33. 
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ması doğru olmaz.» (6) Mili ruhi hazlann bedeni hazlara nis-
betle daha yüksek değer taşıdığı kanaatindedir (7). 

Ruhî hazzın mı, yoksa bedenî hazzm mı daha iyi olduğu
nu anlayabilmek için her iki hazzı da tatmak icab eder. Hem 
ruhi hem de bedeni hazları yaşayan kimse hiç şüphesiz ruhi 
hazları bedeni hazlara tercih eder (8) İnsanların ekseriyetinin 
karakter zaafı yüzünden bedeni hazları ruhi hazlara tercih et
tikleri bir vakıa olmakla beraber, bu hal ruhi hazlann bede
nilere üstün olduğu hakikatini değiştirmez. Ruhi hazları ya
şamak zor ve istirap vericidir, fakat buna rağmen daima on
lara kavuşmak için uğraşmak lâzımdır. Bu mevzuda J. S. Mili 
diyor k i : «Tatmin edilmeyen bir insan olmak, mesut bir do
muz olmaktan; mustarip bir Sokrat olmak, bahtiyar bir buda
la olmaktan iyidir.» (9) Bu suretle Mili ruhi hazları elde et
mek uğrunda istirap çeken bir insanm bedeni hazlara sahib 
bir budalaya tercih edilmesi gerektiğini ifade etmiş oluyor. 
Bu düşünce, Bentham'ın nazariyesinden Mill'in ehemmiyetli 
şekilde ayrıldığını göstermektedir. Çünkü Bentham, hazzı her
kesin anladığı şekilde anlamanın ve bu manadaki hazzı .yaşa
manın gaye olduğunu söylemiştir. Yüksek ruhi hazlar uğruna 
insanın saadetten vazgeçmesini Bentham asetizm (asceticism) 
olarak tavsif etmiştir. Eğer hazlar arasında yüksek -aşağı 
veya ruhî - bedenî diye bir tefrik yapılır, yüksek hazlan doğu
ran hareketlerin kemiyet bakımından daha büyük haz ihtiva 
etse de aşağı hazlan doğuran hareketlere"tercih edilmesi ge
rektiği ileri sürülürse, utilitarianism «a posteriori» bir ahlâk 
nazariyesi olmaktan çıkar. 

Hazlar arasında keyfiyet bakımından bir tefrik yapmağı 
kabul etmek, hazlann metafizik bir esasa göre sımflandınl-
masını terviç etmek manasına gelir. Mili, ruhî hazlann be
denî hazlara tercih edilmesi gerektiğini, çünkü üstün değer
li insanların böyle yaptıklarını, bununla beraber ekseriyetin 

<6) Mili, J. S. Utilitarianism, s. 7. 
(7) Wedar, Sven. Duty and Utility, Lund 1952, s. 43. 
<8) Mili, J. S. Utilitarianism, s. 9; Stephen, L. op. cit., Vol III, s. 

306, 306. 
(9) Mili, J. S. Utilitarianism, s. .9. 
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bedeni hazlan ruhi hazlafa tercih ettiği müşahede ile sabit 
olduğunu belirtiyor. Ahlâkın müşahedeye istinad ettiğini ka
bul eden Mili, daha sonra, müşahedenin verdiği neticeye zıt 
bir tefrikin yapılmasında İsrar ediyor. Hazlar arasında keyfi
yet bakımından bir tefrik yapılmasını teklif etmek, hazlann, haz 
dışı bir prensibe göre sınıflandınlması manasına gelir ki, bu
nun «a posteriori» bir ahlâk sistemi için tenakuz teşkil ettiği 
bedihıdir. 

Diğer taraftan ruhi hazlann bedeni hazlara nazaran her 
zaman daha iyi olduklanm iddia etmeğe de imkân yoktur. Ba
zen en asil ve ulvi insanlar bile bedeni bir hazzı ruhi bir haz
za tercih edebilirler. Bu mevzuda Leslie Stephen diyor k i : 
«Ruhi hazlann bedeni hazlardan katiyetle daha iyi olduğu iddia 
edilemez. Bedeni ve ruhi hazlann hepsi muayyen şartlar al
tında iyidirler. Bir azizin bir bardak suyu dini bir ayine, ve 
bir budalanın ruhi bir hazzı bir bardak şarabın verdiği haz
za tercih ettiği zamanlar vardır.» (1.0) 

Kanaatimize göre, utilitarianism, herkesin anladığı ma
nadaki saadetin, ahlâkın esası olduğu iddiasındadır, ve ahlâkı, 
tecrübeye dayandırmak gayesini taşıyan bir sistem olarak doğ
muştur. Mill'in hazlar arasında keyfiyet esasına göre yaptı
ğı tefrik, nazariyeyi idealist ahlâk ölçülerine göre tâdil etmek 
maksadını gütmüş, fakat itiraf etmek icab eder ki bu tâdil te-
şebüsü başanlı olmamıştır. Onun hazlar konusunda yaptığı 
sınıflandırmanın metafizik esâslardan mülhem olduğunu» na
zara alan L o r i m e r , Mill'in sistemini «deneyüstü saadet 
ahlâkı: transcendental eudaemonism» olarak isimlendirmek
tedir (11). İster bedeni, ister ruhi olsun bütün hazlan ve haz ve
ren şeyleri müsavi addetmekle Bentham hazlann mukayese
si mevzuunda Mill'inkine nazaran daha müstakar bir görü
şün müdafasmı yapmıştır. 

Mili, saadetle birlikte diğer bazı şeylerin de kendilikle
rinden (per se) iyi olduğunu söylemekte ve bu meyanda fazilet
ten bahsetmektedir. Utilitarianismin insanları saadet peşin
de koşmağa davet etmesi faziletin reddi manasına gelmez. 

(10) Stephen, Leslie. op. cit., Vol III, s. 3Ö5. 
(11) Lorimer, The Institutes of Law, 1880, s. 49. 
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«...faydacılar fazileti saadet hedefinin bir vasıtası addetmek
le kalmazlar, fakat faziletin ... zati bir iyilik (a good in it-
self) olduğunu da kabul ederler.» (12) Faziletin kendiliğin
den iyi sayılması onun saadet vermesinden doğmaktadır. Fa
kat bu, faziletin fazilet olarak arzu edilmesi gerektiği hakika
tini ortadan kaldırmamaktadır (13). Daha önce gördüğümüz 
gibi, Bentham ancak saadetin kendiliğinden iyi olduğunu ve 
saadet dışındaki hiçbir şeyin kendiliğinden arzuya şayan ol
madığını beyan etmişti. Fikrimize göre, Mili saadetten başka 
şeylerin ve bu meyanda faziletin zati iyiliği temsil ettiğini söy
lemekle ahlâkî hareketin gayesinin sadece saadet olmadığım ka
bul etmektedir. Mili fazileti başlı basma bir iyilik saymak su
retiyle ahlâkın temelinin yalnız saadet olduğu görüşünden sa
rahaten değilse bile zımmen ayrılmaktadır. 

Hıristiyanlık prensiblerinin utilitarian ahlâkla kabili te
lif olduğunu belirtmesi, Mill'in sistem bakımından Bentham' 
a nazaran insicamdan mahrum olduğuna başka bir misâl teş
kil eder. Mili, İsa'nın vazettiği «başkasının size yapmasını iste
diğinizi siz başkalarına yapınız, komşunuzu kendiniz bi
bi seviniz» (14) mea'indeki kaidelerin utilitarian ahlâkla tam 
manasıyla tetabuk ettiğini iddia ediyor. Lâkin bu kaidelerin 
faydacılık doktrini ile nasıl telif edilebileceği mevzuunda iza
hat vermiyor. Din adamlarının utilitarianism hakkındaki ten-
kidleri, Mill'i teolojik utilitarianlar tarafından istinad edi
len delillere müracata dahi sevketmektedir. «Eğer Allahm 
herşeyden ziyade insanların saadetini istediğine ve hilkatin 
gayesi bu olduğuna marnlıyorsa faydacılık bütün dinlerden da
ha dindardır» (15). 

J. S. Mili, diğerbinliğin esas itibariyle saadete kavuşma ar
zusu ile alâkalı olduğunu kabul ediyor. Diğerkâm şekilde hare
ket eden insan, ya cemiyetin saadetini, yahut hemcinslerinin 
saadetini arzu etmektedir. Mili bu mevzuda diyor k i : «Eğer 
kahraman veya şehit, kendi fedakârlığının diğer insanları ben-

(12) Mili, 3. S. Utilitarianism, s. 33, 34. 
(13) Ibid., s. 35. 
(14) Mili, J. S. Utilitarianism, s. 16. 
(15) Ibid., s. 20. 
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zer fedakârlıklar yapmaktan alıkoyacağı kanaatini taşımasa, 
fedakârlıkta bulunur mu ? Kahraman veya şehid, saadetinden 
feragat etmesinin kendi hemcinslerine fayda sağlamıyacağını 
düşünse, fedakârlık yapar mı ? (16) Şu halde feragat başka 
bir deyimle diğerbin hareket, cemiyetin veya başka insanla
rın saadetini sağlamak için yapılmaktadır. Yani ferd, kendi 
saadetinden diğer insanların saadeti namına feragat etmek
tedir. Mili, diğerbin hareketlerin, egoist hareketlere nisbetle 
çok az olduğunu da kabul eylemektedir. «İnsan hareketleri
nin büyük bir kısmı dünyanın değil, ferdi menfaatlerin te
minine müteveccihtir. En faziletli insanların dahi düşüncele
ri alâkadar oldukları muayyen kimselerin ötesine geçmez» 
(17). Ayni şekilde, «insanların kendi menfaatlerini diğer in
sanların menfaatlerine, ve kendilerine yakın olanların menfa
atlerini kendilerine uzak olanların menfaatlerine tercih ettik
lerini» müşahedenin kendisine gösterdiğini söylemekted r 
(18). Bu suretle Mili de Bentham gibi insan hareketlerinin 
ekseriyetle egoist bir mahiyet taşıdığına inanmaktadır. Ancak 
Mili, insanın egoist hareketlerinde dahi diğer insanların hak
larına, yani meşru menfaatlerine riayet etmekle mükellef ol
duğunu ilâve etmektedir. 

Sosyal saadet mevzuunda Mill'in Bentham'a nazaran da
ha başarılı olduğunu ifade etmek lâzımdır. Bilindiği gibi 
Bentham sosyal saadet ile ferdi saadet arasındaki münasebet 
mevzuunda vazıh düşünceler ileri sürmemiş, her ferdin ken
di saadetini gözetmesi sayesinde sosyal saadetin tahakkuk ede
ceğini beyan etmiştir. Mill'in sosyal saadetin niçin arzuya şa
yan olduğu ve her ferdin kendi saadeti ile birlikte niçin cemi
yet saadetini de arzu etmesi gerektiği hususunda tam mana
sıyla tatmin edici bir izah şekli bulduğu söylenemez. Fakat 
onun sosyal saadet hakkındaki fikirleri Bentham'ın düşünce
lerinden çok daha ileridir. 

J. S. Mili, ferdlerin sosyal saadeti-niçin arzu etmeleri ge
rektiğinin ispat olunamıyacağmı kabul ediyor. Lâkin müşa-

(16) Mili, J. S. Utilitarianism, s. 14, 15. 
(17) Ibid., s. 17. 
(18) Catliıı, op. cit., s. 399. 
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hede, her insanın kendi saadetini arzu ettiğini göstermektedir. 
Bu sayede saadetin her ferd için iyi olduğu prensibine vasıl 
olmak imkânı doğmaktadır. Eğer her ferdin saadeti onun için 
iyi ise, sosyal saadetin de cemiyet için iyi olduğu iddia edi
lebilir (19). Yani her ferdin kendi saadetini takib etmesi 
iyi ise, sosyal saadetin de ferdlerin toplamı için iyiliği temsil 
ettiği söylenebilir. Böylelikle Mili, mantıki bir istidlal vası
tasıyla cemiyet saadetinin iyi olduğu neticesine varmaktadır. 
Acaba cemiyet saadeti nasıl temin olunacaktır ? Bu mevzuda 
MiU'in gösterdiği ilk delil Bentham'mkini hatırlatıyor. Her 
ferdin kendi saadetini takib etmek suretiyle sosyal saadetin 
doğumuna yardım ettiğine Mili inanmaktadır. MiU'in bu mev-
zudaki düşüncesini bir misâlle izah etmek mümkündür sa
nırız. Üç kişiden terekküb eden bir cemiyetin mevcudiyetini 
tasavvur edelim. A nın saadeti (a), Bnin saadeti (b), Cnin 
saadeti (c) ile gösterildiği takdirde A, B, C, nin saadetleri top
lamının (a + b + c) şeklinde ifadesi mümkündür. Fakat ger
çekte ne A, ne B, ne de C cemiyetin saadetini arzu etmemiş
lerdir, (a + b + c) şeklindeki saadet toplamı, cemiyetin saade
ti olarak ifade edebileceğimiz (d) ye bazı hallerde uygun, ba
zı hallerde aykırı olabilir. Bu sebebten her ferdin kendi saa
detini takib etmesi neticesinde içtimai saadetin sağlandığı id
diası hakikati aksettirmemektedir. 

Sosyal saadet mevzuunda MiU'in ileri sürdüğü ikinci de
lil, «içtimailik duygusundan» veya insanların hemcinsleri ile 
olan «beraberlik hissinden» kaynak almaktadır. Her ferdin bi
rinci plânda kendi şahsi saadetini arzu etitği doğrudur. Lâ
kin insan sosyal bir varlık olduğu, içtimailik hissi taşıdığı için 
kendi saadetini cemiyet saadetinin bir parçası saymakta ve 
kendi saadeti cemiyet saadetini artırmadığı takdirde kendisini 
lâyıkıyla mesut hissetmemektedir (20). 

İnsanın sahib olduğu içtimailik hissi o derece kuvvetli ve 
şümullü bir mahiyet taşır ki, insanı cemiyet dışı bir varlık 
olarak mütalâa etmek, ancak zihni bir tecrit ameliyesi saye
sinde mümkün olabilir (21). Sosyal hayat insana hemcinsle-

(19) Mili, J. S. Utilitarianism, s. 32. 
(20) Mr'II, J. S. Utilitarianism, s. 30. 
(21) Ibid., s. 29. 
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rine zarar vermekten kaçınmağı öğretir, tnsan cemiyet ha
yatı sayesinde kendi menfaatlerinin diğer insanların menfa
atlerinden ayrı olmadığını anlar. însan henüz kendi hemcins
lerine karşı tam bir sempati beslememektedir. Çünkü cemi
yet rabıtaları istenilen derecede kuvvetli değildir. Fakat bu
gün dahi insan, hemcinslerini, saadete ulaşma vasıtalarını el
de etmek için mücadele ettiği rakibler saymamaktadır (22). 

İçtimailik duygusu, bilhassa olgun insanların hayatında 
o kadar önemli bir rol oynar ki, onların bu duygu olmaksı
zın yaşamaları mümkün değildir (23). Cemiyetin insan üze
rindeki tesirleri günden güne artmakta ve bu sayede insanla
rın içtimailik hissi de kuvvetlenmektedir. Bu duyguyu geliş
tirmek için eğitim müesseselerinden istifade edilecek olursa, 
insanların hareketleri sosyal saadet esasına daha da fazla uya
cak ve ferdi menfaatler arasındaki ihtilâflar azalacaktır. 

Fikrimize göre, Mili insanın egoist bir varlık olduğunu 
kabul etmekle beraber onun ayni zamanda içtimailik hissine 
sahib olduğuna, bu yüzden ferdi egoizmin insanları antisosyal 
hareketlere sevketmediğine inanmaktadır. «Müterakki bir ya
ratık olan insanın daimi menfaatlerine dayanan faydayı bütün 
ahlâk meselelerinde başvurulacak nihai kıstas» (24) olarak 
anlamak suretiyle J. S. Mili içtimai menfaatin ferdi menfaatin 
üstünde olduğunu açıkça belirtmektedir. Bentham'ın tesiri 
altında, insanın egoist bir varlık olduğunu kabul etmektedir. 
Fakat içtimailik hissinin bu egoizmi tadil ettiğine ve ferdi, 
hareketlerinde, kendi menfaatlerini cemiyet menfaatleri ile 
telife zorladığına kani bulunmaktadır. 

Mili, içtimailik hissi mevzuundaki düşüncelerinde Com-
te'un tesiri altındadır. Millin ferdi menfaatle cemiyet men
faatini telif için bulduğu hal çaresi ferdin içtimailik hissi do
layısıyla başkalarına zarar vermekten kaçınacağı noktasında 
toplanmaktadır (25). içtimailik hissinin insanı başkalarına 

(22) MM, J. S. Utilitarianism, s. 31. 
(23) Olgun insanların sahip olduğu içtimailik hissi mevzuunda bak: 

Sidwick. Outlines of the History of Ethics, 1896, a. 248, 247. 
(24) Mili, J. S. On Liberty, s. 15. 
(25) Sidwlck'in görüşüne göre, Bentham'ın sisteminde ferdî egoizm bi-
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zarar vermekten alıkoyduğuna işaret etmesi nazariyesinin 
ehemmiyetli hususiyetlerinden birisidir. 

însanı faydalı, sosyal saadetin icablarına uygun mana
da faydalı harekete sevk eden, diğer âmil de vazife duygusu
dur. Bu duygu sempati, sevgi veya korku hislerinin neticesi 
olarak doğar. Dinî hisler, çocukluğa ait hâtıralar, izzetinefis 
duygusu ve nadiren kendini küçük görme hissi vazife duygu
suna sebeb olabilir (26). Mill'in ampirizmi, onu fıtri anlamda 
bir vazife mefhumunu kabulden alıkoyuyor. Mili vazife duy
gusunun insanının psikolojik hayatının bir neticesi olduğunu 
söylemekle «a priori» değil, fakat «a posteriori» bir vazife mef
humuna vasıl olmağa çalışıyor. Ona göre vazife duygusu in
san zihninde müstakil bir mevcudiyet iktisab etmekte ve ha
reketlerin ahlâki bir hüviyet kazanmasında müessir olmak
tadır (27). Vazife duygusunun tarifine imkân yoktur. Fakat 
onun mevcudiyetim gösteren çok kuvvetli bir delil vardır. 0 
da «vazifenin ihlâli halinde kuvvetli veya zayıf şekilde hisse-
di'en ıstırabdır.» (28) Bu istirap ahlâki bakımdan olgun in
sanlarda daha kuvvetli şekilde kendisini gösterir. Öyleki ol
gun kişinin bu duygudan içtinabı imkânsızdır. 

Vazife duygusunun az veya çok kuvvetli şekilde bütün 
insanlarda mevcut bulunması, hareketlerin ahlâka uygun bir 
istikamet taşımasında birinci derecede müessir olur. «Vicdan» 
olarak ifade edilen şey de gerçekte vazife duygusundan fark
lı değildir. 

Kanaatimize göre, J.^S. Mili, vazife duygusuna müstakil 
bir mevcudiyet izafe etmek suretiyle Bentham'ın faydacılığın-

rinci yeri işgal ettiği halde, Mili, egoizm ve diğerkâmlık arasında 
nazik bir muvazene tesisine gayret etmektedir. Mili, bir yandan 
ferdin egoist temayüllerini terk etmesine imkân olmadığını tak. 
dir etmekte, diğer taraftan da Comte'un tesiri altında sosyal 
hayatın insanları başkalarına zarar vermekten alıkoyduğunu 
belirtmektedir. Bak: Sidwick, op. cit., s. 248, 249. 

(26) MIH, J. S. Utilitarianism, s. 26. 
(27) Mili, vazife ister «a priori» isterse «a posteriori» sayılsın, fiili

yatta husule gelecek neticelerin farklı olmadığını da ilâve edL 
yor. Bak: Mili, Utilitarianism, s. 26. 

(28) Mili, Utilitarianism, s. 26. 
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dan ayrılmıştır. Bentham insan hareketlerinde ve kararların
da saadet düşüncesinden başka hiçbir âmilin müessir olamı-
yacağını belirterek bütün mücerret mefhumların fayda unsuru
na göre kıymetlendirilmesini teklif etmiştir. Mill'in «a pos-
teriori» olsa dahi vazife duygusuna müstakil bir mevcudiyet 
tanıması, onun idealist felsefeye yaklaştığını göstermektedir. 

J. S. Mili, fayda mefhumunun statik değil, dinamik bir 
muhtevaya sahib olduğunu iddia etmiştir. «Fayda prensibin
den istihraç olunan neticeler devamlı bir gelişime tabidir» 
demek suretiyle, fayda prensibinin sabit bir mahiyet taşımadı
ğını belirtmiştir (29). Mill'in fayda prensibinin devamlı bir 
terakkiye tabi olduğu şeklindeki düşüncesi, ihsanın içtimailiği 
hakkındaki fikirleri ile alâkalı sayılmak gerekir. Cemiyet na
sıl devamlı gelişme içinde ise, içtimaiiik rabıtası ile cemiyete 
bağlı olan insan da öylece daimi bir tekâmüle tabi bulunmak
tadır. Bu yüzden fayda prensibinden çıkarılan neticelerin 
devamlı bir değişmeğe tâbi olması icap eder. Yani hayatın ve 
sosyal münasebetlerin değişen şartlarına göre fayda prensi
binin muhtevası da değişmelidir. Bentham, fayda prensibi
nin «flexible» bir karakter taşıdığı ve sosyal icablara uyabi
lecek bir bünyeye sahib olduğu üzerinde bazan durmuştur. 
Fakat «değişir muhtevalı» bir fayda esası üzerine asıl dikka
ti çeken J. S. Mili olmuştur. J. S. Mill'in fayda prensibini bu 
şekilde izahı, İngiliz hukukçularından Dicey'nin «sosyal fay
da» mevzuundaki düşüncelerine tesir etmiştir (30). 

Kanaatimizce, J. S. Mili herkesin kendi saadetini gözet
mesinin, ahlâkın temeli olduğunu ileri sürmek suretiyle Bent
ham'in görüşünü benimsemektedir. Ahlâk ilminin temeli ol
duğuna inandığı fayda prensibinin ispat olunamıyacağını be
lirterek rölativist bir istikamete teveccüh etmektedir. Onun 
bu noktada da Bentham'la hemfikir olduğu aşikârdır. 
Fakat sosyal.faydanın ferdi faydadan üstün olduğunu söyle
mek suretiyle Bentham'dan ayrılmaktadır. 

<29) Mili, J. S. Utilitarianism, s. 28. 
<30) Dicey, sosyal fayda prensibinin zamandan zamana ve memleket

ten memlekete değişen bir muhtevaya sahib olduğunu kabul et
mekte ve bu sayede fayda prensibinin, tatbiki bakımdan ehem
miyet kazandığını ifade eylemektedir. Dicey, op. cit., s. 138. 
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Ferdi fayda ve sosyal faydayı telif sadedinde içtimailik 
hissine müracaat eylemesi ve bu sayede insanların hemcinsle
rinin ve bütün olarak cemiyetin menfaatini nazara aldıklarını 
iddia etmesi, Mill'in Comte'un pozitivizmine meylettiğine de
lildir. Ancak Mili insanların hareketlerinde ve kararlarında 
içtimalik hissi yanında vazife duygusunun da rol oynadığını 
ileri sürmekle, tecrübe ve müşahededen istihraç edilemiye-
cek bir kavrama nazariyesinde yer vermiş olmaktadır. Bent-
hamdan farklı olarak faziletin zati bir değere sahib olduğunu 
söylemesi, onun idealist düşüncenin tesiri altında kaldığına 
bir misâl teşkil eder. Hazlarm keyfiyet bakımından tefriki 
hakkındaki fikirleri ve ruhî hazlarm bedenî hazlara nazaran üs
tün olduğunu söylemesi, tecrübi bir ahlâk telâkkisinden ay
rıldığına işarettir. Çünkü bir hazzın diğer bir hazdan daha 
yüksek olduğunu tesbit için başvurulacak kıstas zaruri ola
rak metafizik bir karekter taşır. O halde Mili, müşahedeye 
dayanan Bentham utilitarianism'inden hareket etmekte, fakat 
pozitivist ve idealist nazariyelerin tesiri altında başlangıçtaki 
hareket istikametinden ayrılmaktadır. Faziletin, vazife duy
gusunun müstakil ve zati iyiliği temsil ettiğine inanması, ah
lâkin sadece faydaya dayanmadığını itiraf etmek gibi bir ne
tice yaratmaktadır. Bu yüzden Mill'in, Bentham'ınkine na
zaran belki daha mütekâmil, fakat daha az müstakar bir ah
lâk teorisine sahib olduğunu söylemekte hata yoktur. Onun 
faydacı ahlâka en büyük hizmeti, sosyal fayda ve ferdi fay
da mevzuunda sarih bir istikamet tutarak sosyal faydanın üs
tünlüğünü kabul etmesinden ve fayda prensibinin mütehavvil 
bir muhteva taşıdığını ifade eylemesinden doğar. 

III. J. S. MİLLİN HUKUK NAZARİYESİ 

A. Adalet ve Fayda 

Mili, bütün asırlar boyunca fayda prensibine yapılan en 
kuvvetli itirazların adalet fikrine dayandırıldığını kabul etmek
tedir. Haklı ve haksızın kıstası olarak fayda prensibi ne za
man ileri sürülmüşse, faydacılık görüşünün muarızları fayda 
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kriterinin yanlışlığını ispat için adalet fikrine istinad etmiş
lerdir (1). 

Fikir adamlarının büyük ekseriyeti adaleti mutlak, zati 
mevcudiyet ve değere sahib bir mefhum olarak anlamışlar ve 
bu mefhumu nisbi bir mahiyet taşıyan fayda fikrinden ayır
mışlardır (2). Fakat üzerinde bu kadar İsrar edilen adalet 
mefhumunu fayda mefhumundan tefrik etmek gayesini ta
şıyan teşebbüsler, başarıya ulaşamamışlardır. Bunun haki
ki sebebi fayda ve adaletin birbiriyle yakından münasebet-
tar olmalarıdır. 

Adalet mücerret bir mefhum olarak kabul edildiği tak
dirde muhtelif hareket istikametlerini, bu mefhuma isti
naden meşru göstermek mümkündür, ve hukuk tarihi bunu 
teyid ederi misâllerle doludur. Nitekim farklı adalet mefhum
larını benimseyen milletlerin yanmasında tek bir ferdin dahi 
başka başka istikametleri gösteren adalet fikirlerini benimse
diği görülmüştür (3). 

Adalet esasma inanan bazı müellifler, ne derece kötü olur
sa olsun her kanuna halkın itaat etmesi tezini müdafaa etmiş
ler, çünkü kanuna uymanın ve nizamı muhafaza etmenin ada
letin icabı olduğunu belirtmişlerdir. Ayni adalet fikrine isti
nad eden diğer bazı mütefekkirler ise, aksi görüşü benimse
mişler ve bir kanun adalet esasına aykırı ise, o kanuna itaat 
edilmemesi gerektiği düşüncesine taraftar olmuşlardır. 

Tarafsızlık (impartiality) ve eşitlik (equality) kavramla
rı, adalet mefhumu ile yakından alâkalıdır, daha doğrusu 
onun unsurlarıdır. Lâkin eşitlik, muhtelif zamanlarda ve 
memleketlerde değişik şekillerde anlaşılmıştır. Mili, bu mev
zuda muhtemelen zenci esirlerin Amerika Birleşik Devletle
rindeki durumunu nazara alarak diyor k i : «..Hatta esirlerin 
yaşadığı memleketlerde dahi bir esirin haklarının, efendinin 
haklan gibi mukaddes olduğu, nazari olarak kabul edilmiş
tir Lâkin esire istimale salih pek az hak bahşeden mües-

(1) Mili, J. s. Utilitarîanism, s. 38. 
(2) Ibidem. 
(3) Ibid., s. 51. 
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seseler elverişli ve bu yüzden adalete uygun sayılmışlar
dır....» (4). 

Mücerret bir adalet mefhumunun muhtelif şekillerde an
laşılmağa müsait olduğunu gösteren başka misâlleri de Mili 
zikrediyor. Devletin cezalandırma hakkı mevzuunda başka 
başka fikirler ileri sürülmüştür. Bir görüşe göre, suçlunun ibre
ti müessire olarak cezalandırılması adalete aykırıdır. Ceza 
ancak suçluyu İslah gayesini taşıdığı zaman adalete uygun
dur. Aksi fikre taraftar olanlara göre, maksat suçlunun İsla
hı ise, ona ceza tatbiki muvafakati alınmadıkça gayri âdildir. 
Üçüncü noktai nazar, insanı suç işlemeğe sevkedenin sosyal 
şartlar olduğu esbabı mucibesiyle cezayı tamamen gayri âdil 
saymaktadır (5). Her üç görüş de adalet fikrinden kuvvet al
maktadır. Birinci görüşe katılanlar, bir kimsenin başkaları
nın iyiliği için fedakârlıkta bulunmağa zorlanmasının haksız
lık olduğunu düşünmektedirler. İkinci görüşe taraftar olan-
>ar, her insanın kendi benliği üzerindeki hakkına istinad et
mektedirler. Üçüncü görüşü destekleyenler ise, insanın önle
mesine imkân olmayan bir hareket dolayısıyla cezalandırılma
sının haksız olduğu yolundaki adalet inancından kuvvet al
maktadırlar (6). Bu noktai nazarların üçü de, adalet mefhu
muna istinad edilerek müdafaa olunabilir. Bu görüşlerden 
birinin kabulü, diğer iki fikrin reddi manasına gelir. İnsan
lar sonuncu noktai nazarı reddetmek için, ifade hürriyetini 
kabul etmeği zaruri saymışlardır. Cemiyetin sosyal mukave
leye istinad ettiği ve insanların hukuka aykırı hareketleri ce
zalandırmak hakkını devlete bahşettiği de ceza hukukunun te
meli olarak müdafaa edilmiştir. Bütün bu değişik adalet te
lâkkileri arasında bir tercih yapabilmek ve adaletin hakiki 
muhtevasını tâyin edebilmek için fayda prensibine müracaat 
zaruridir. 

Mili, vergi toplanması mevzuunda da müteaddit adalet 
ölçülerinin kullanılabileceğine işaret ediyor. Devletin her va
tandaştan maddi durumu ne olursa olsun ayni miktarda ver-

(4) Mili, J. S. Utilitarianism, s. 42, 43. 
(5) Ibid., s. 51. 
(6) Ibid., s. 52, 

110 



gi tahsil etmesi adalete uygun sayılabilir. Nitekim bazı cemi
yetlerde ve kulüplerde bütün ortaklardan ayni aidat tahsil 
olunmaktadır. Devlet bütün vatandaştan eşit derecede hima
ye ettiğine göre, vatandaşların da devlet masraflarına müsa
vi şekilde iştirak etmeleri adaletin icabıdır denebilir. Bu gö
rüş adalete uygun olabilir, fakat faydasızlıgı ve elverişsizliği 
dolayısıyla kabul edilmemektedir. Çünkü geliri ne olursa ol
sun her vatandaştan ayni verginin tahsili sosyal faydaya ay
kırıdır (7). 

Diğer noktai nazar ise, satın alma gücü daha fazla, yani 
iktisadi bakımdan daha kuvvetli olan vatandaşların daha çok 
vergi ödemelerini terviç eder. Bu görüşü müdafaa edenler de 
adalet düşüncesinden mülhem olduklarını iddia etmektedirler. 
İkinci fikrin kabuL ve tatbik edilmesi, onun sosyal fayda te
lâkkisine uygunluğundan ileri gelmektedir. Şu halde vergi 
mevzuunda da salim bir hal çaresine vâsıl olabilmek için ada
leti ve sosyal menfaati birlikte mütalâa etmek icab eder. 

Mili, iktisadî bir teşebbüste istihdam olunanlar arasında 
ücret mevzuunda tefrik yapılıp yapılmaması meselesi üzerin
de de duruyor ve bu konuda mevcut iki ayrı adalet anlayışına 
dikkati çekiyor. Muayyen bir iktisadî teşebbüste çalışanlara, 
çalışma müddetleri ayni olduğuna göre ayni ücretin ödenmesi 
savunulabilir. Daha kabiliyetli olanlara daha yüksek ücret 
ve prim verilmesi tenkid edilebilir. Çünkü daha kabiliyetli 
olan insanlar, zaten kabiliyetleri yüzünden takdir edilmekte, 
nüfuza sahib olmakta ve kendilerini manevi bakımdan mut
main hissetmektedirler. Onlara yüksek ücret veya prim ver
mek suretiyle eşitsizliği artırmamalıdır. Daha az kabiliyetli 
ve zeki olanların zaten çekmekte oldukları manevi istirabı, 
kabiliyete göre değişen bir ücret sistemi ile daha da çoğalt
mak adalete aykırıdır. Aksi görüşte olanlar ise, daha kabili
yetli olanların daha çok istihsale sebeb olduğunu, bu sayede 
cemiyetin kazandığını ve daha fazla istihsal edenin daha ziya
de almağa hakkı olduğunu ileri sürüyorlar. Daha kabiliyetli 
olana kabiliyetinin hakkı verilmezse o çalışma ve yaratma gü-

(7) Mili, J. S. Utilitarianism, s. 54, 55. 
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cünü kaybedebilir. Bundan da cemiyet zarar görür (8). Her 
iki fikir de adaleti temsil ettiği iddiasmdadır. İkinci fikri mü
dafaa edenleri haklı saymak ve bu görüşün adalete uygun ol
duğunu kabul edebilmek- için, mutlaka sosyal fayda prensibi
ne müracaat zarureti vardır. Şu halde muhtelif adalet telâk
kilerinin çatıştığı meselelerde bir tercih yapmak için sosyal 
fayda prensibi kıstas olmalıdır (9). 

Mill'in kanaatine göre, adalet ve fayda müteradif mef
humlar değildir. Fakat adaletin fayda unsurundan tecridi de 
imkânsızdır. «Adalet hissi» (the sentiment of justice) adalet 
ve fayda mefhumlarını birbirine bağlamaktadır. Adalet his
si, insanı doğru bulmadığı hareketleri takbihe ve o hareketleri 
yapanlara karşı mukabele bilmisile sevk eden duygudur. İki 
ayrı şartın tahakkuku adalet hissinden bahsedebilmek için 
zaruridir : 

1. Muayyen bir zarar ikaı, 

2. Kendisine zarar verilen muayyen şahıs veya şahısların 
mevcudiyeti hususunda bilgiye sahib olunması (10). 

Mili, zarar veren kimseyi cezalandırma arzusunun esas iti
bariyle tabii iki. duygu dan neşet ettiği düşüncesindedir. Bun
lar «nefsi koruma» ve «sempati» hisleridir. 

İnsanların herhangi bir tecavüze karşı koymaları ve ya
pılan zarara karşı misli ile mukabele etmeleri tabiidir. Bunun
la beraber nefsi koruma hissi, insanlara inhisar etmez. Ayni 
his bir sevkitabii şeklinde hayvanlarda da kendini gösterir. 
Her hayvan kendisine veya yavrularına zarar verenlere veya ve
recek olanlara karşı durmak ister. 

(8) Mili, J. S. Utilitarianism, s. 53, 54. 
(9) Friedmamn, J. S .Mill'in hukuk teorisini incelerken «Mili, hiçbir 

şeyin adalet mefhumundan daha fazla istikrarsız ye münazaalı 
olmadığına haklı olarak dikkati çekmiştir.» 'diyor. Friedmamn. 
op. cit, s. 220. 

(10) MM, 3. S. Utilitarianism, s. 47. 
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Nefsi koruma ve sempati hisleri insanlarda hayvanlarda 
olduğundan daha farklı şekillerde tezahür eder. însan yalnız 
kendi ailesi ve arkadaşları için değil, bütün insanlar, hatta 
bütün canlı varlıklar için sempati duymak iktidarına malik
tir. Bundan başka insanın akli melekeleri, hayvanlarınkine 
nazaran daha fazla gelişmiş olduğundan kendi menfaatlerinin 
cemiyet menfaatlerine olan bağlılığını idrâk etmekte ve diğer 
cemiyet mensuplarına zarar veren bir hareketin ayni zaman
da kendisine yapılan bir tecavüz olduğunu anlamaktadır. Bu 
sebepten diğer insanların menfaatleri tehdid edildiği veya za
rar gördüğü zaman nefsi koruma ve sempati hisleri insanı 
karşı durmağa sevkeder (11). J. S. Mili, nefsi korumanın ah
lâki bir duygu sayılamıyacağım kabul ediyor. Çünkü bu duy
gu esas itibariyle mukabele bilmisil ve intikam sevkitabiisin-
den kaynak almaktadır. Sempati hissi, nefsi koruma duygu
sunun ahlâki bir muhteva kazanmasına hizmet etmektedir. 
Nefsi koruma duygusunun neticesi olarak, insan, kendisine 
zarar veren bütün hareketlere karşı koymak ister. Sempati 
hissi, bu duyguyu tadil etmekte ve onun ahlâkileşmesini sağ
lamaktadır. Bu suretle insanlar kendilerine hiçbir zararı do
kunmayan, fakat cemiyetin diğer ferdlerine zarar veren bir 
hareketle karşılaştıkları zaman istirap duyarlar ve kendilerine 
zarar verilmesi cemiyet menfaatlerinin bir icabı ise, buna şi
kâyet etmeden katlanmanın zaruretini anlarlar. Sempati his
si olgun insanlarda daha bariz şekilde kendisini göstermek
tedir (12). 

Şu halde Mili, adalet ve fayda arasındaki rabıtayı, ada-
iet hissinin temin ettiğini kabul ediyor. Nefsi koruma ve sem
pati duygulan, insanı cemiyet menfaatlerine uygun kaideleri 
tasvibe sevketmektedir. Yani sempati ve nefsi koruma hisle
ri, bazı adalet kaidelerinin daha üstün bir değer kazanmasın
da ve cemiyet mensuplarının bu kaidelere riayetinde âmil ol
maktadır. Muhtelif adalet görüşleri birbiriyle karşılaşınca 
adalet hissi, hangi noktai nazarın üstün sayılması gerektiğini 
ı:âyin etmektedir. 

' 11) Mili, J. S. UtUitarianism, s. 47, 48. 
(12) Ibid., s. 48. 
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Mili, bütün adalet kaidelerini tesbit etmenin mümkün ol
mayacağını biliyor. Onların değişmez bir muhtevaya sahib 
olmadığına da inanıyor. Fakat insanların büyük ekseriyeti ta
rafından benimsenen bazı adalet esaslarının var olduğuna na
zarı dikkati çekiyor. 

Mill'e göre adalet iptidaî bazı hukuk sistemlerinde kanu
na uygunluk olarak anlaşılmıştır. Meselâ, İbrani hukuku
nun ilk devirlerinde, adalet müstakil bir mevcudiyete sahib 
bulunmuyordu ve müstakil bir adalet fikrinin varlığından 
bahsedilemezdi. Çünkü bu devrede hukuk ve din birbirine 
karışmış bulunuyordu. Hukuk, Allah tarafından vaz edilen 
kaidelerden ibaret olduğuna göre onların doğruluğu ve yan
lışlığı hakkında fikir yürütmeğe insanların hakkı olamazdı. 
Fakat diğer bazı milletler, meselâ Yunanlılar ve Romalılar, 
hukukun insanlar tarafından vaz edilen kaidelerden ibaret ol
duğunu biliyorlardı. Bu sebebten hem Yunanistanda, hem 
de Romada hukuk kaidelerinin değeri münakaşa edilmiş ve 
cemiyette mer'i bazı kanunların hatalı olabileceği kabul olun
muştur. «Olan» ve «olması lâzım gelen» hukuku birbirinden 
tefrik eden Yunanlılar, adalet fikri üzerinde duran ilk millet 
olmuştur (13). 

Mili, başlıca adalet kaidelerini müşahede yoluyla tesbit 
etmeğe çalışmıştır. İnsanların ekseriyeti, bir kimsenin şahsi 
hürriyet ve mülkiyetinden mahrum edilmesini, adaletin ihlâ
li addetmektedir (14). Şu halde herkesin hürriyetine ve sahib 
olduğu şeyler üzerindeki mülkiyet hakkma riayet edilmesi, 
bir adalet kaidesi sayılabilir. 

Bununla beraber «her insanın hakkına sahib olması ve 
hakettiği cezayı çekmesi» şeklindeki kaide en vazıh ve müs
takar adalet kaidesidir ve insanların çok büyük bir ekseriyeti 
tarafından kabul olunmaktadır (15). «Herkese hakkını ver
mek» düsturunun (16) adalet fikrini en vazıh şekilde ifade 

(13) Mili, J. S. Utilitarianism ,s. 44. 
(14) Ibid., s. 40. 
(15) Ibid., s. 41. 
(16) Ulpianııs'un adalet tarifinde benzer bir ibare «herkese kendine 

düşeni verme» başlıca yeri işgal 'etmektedir. Bak: Abadan, Ya
vuz. Hukuk Felsefesi Dersleri, Ankara 1954, s. 100, 101. 
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ettiğini söylemek suretiyle J. S. Mili, idealist hukuk görüşüne, 
nazariyesinde yer vermektedir. Çünkü bu düstur insanın hak
lıyı haksızdan tefrik etmek iktidarına sahib olduğunun kabu
lünü tazammun eder. Mili'e göre, insanların taahhüdlerini 
ifadan içtinab etmeleri de adalete aykırıdır. Çünkü taahhüd-
de bulunan kimse, diğer insanlara karşı bazı vecibeler yük
lenmektedir, ve onun bu vecibeleri yerine getirmesi adaletin 
icablarındandır. Fakat bu kaide mutlak değildir. Çünkü ve
cibenin ifası, husule getirdiği faydadan büyük zarara sebeb 
oluyorsa, ondan içtinab etmek adalete uygun olabilir (17). 

Taraf tutmak adaletle telif edilemez. Bir insanın lâyık ol
madığı halde diğer birine tercih edilmesi doğru değildir. Yani 
tarafsızlık (impartiality) adaletin icablarından sayılmak ge^ 
rekir. Tarafsızlıkla yakından alâkalı diğer bir adalet düsturu 
da eşitliktir. Bununla beraber eşitlik, sosyal hayatın zaruret
lerine göre değişik mânalarda anlaşılmaktadır (18). 

Mili, metafizik bazı prensiblerin adalet mefhumuna da
hil olduğunu kabul etmek suretiyle idealist hukuk görüşüne 
meyletmektedir. Yalnız o, adalet mefhumuna dahil esasların 
mutlak değil, nisbi bir değer taşıdığını ve adalet kaidelerinden 
istihraç edilecek farklı neticelerden hangisinin doğru olduğu
nun, ancak sosyal fayda prensibi sayesinde tâyin olunabile
ceğini belirtmek suretiyle fayda ve adalet mefhumlarını telife 
çalışmaktadır. Sempati hissinin, insanları cemiyet menfaati
ne uygun adalet kaidelerini kabule sevketttiğine inanmaktadır. 
J. S. Mili, ferdi menfaat ve sosyal menfaat arasındaki çatışma
larda sosyal menfaati tercih etmenin gerektiğini de böylece te
barüz ettirmektedir. Mili adalet ve faydayı birbirine bağlamak 
suretiyle Bentham'm hukuk nazariyesinden v ayrılmaktadır. 
Bilindiği gibi Bentham adalet, hak gibi mefhumların birer 
fiksiyon olduğuna inanmış, faydayı bütün metafizik terimle
rin temeli saymış ve adalet ile faydayı telif etmeğe çalışma
mıştır. 

Sosyal menfaate ferdi menfaatin üstünde bir yer verilmesi 
Mill'in hukuk nazariyesinin ehemmiyetli özelliklerinden biri-

(17) Mili, J. S. Utilitarianism, s. 41, 42. 
(18) Ibid., s. 42, 43. 
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sidir. Bununla beraber Mili, egoist bir mahlûk olduğunu ka
bul ettiği insanın, diğerlerine hissetiği sempati sayesinde na
sıl sosyal menfaati daima terviç eden bir varlık haline geldi
ğini başarı ile izah edememiştir: Adalet ve fayda arasındaki 
münasebete dair olan fikirleri de tam bir vuzuha sahib de
ğildir. 

B. Hürriyet ve Fayda 

Mill'in adalet ve sosyal faydayı birbiriyle telif etmeğe ça 
lıştığını ve sosyal faydayı hukukun hedefi addettiğini bun
dan önceki kısımda belirtmiştik. «Hürriyet; On Liberty» (1) 
adlı eserinde Mili, hürriyetin ferd ve cemiyet için olan fayda
sı üzerinde durmaktadır. Onun «Hürriyet» de ileri sürdüğü 
fikirler, «Faydacılık: Utilitarianism» adlı eserindeki düşün
celerine nisbetle, Bentham'm teorisine daha yakındır. Fakat 
Mili, hürriyet mevzuunu incelerken de Bentham'dan ayrıl
maktadır. Bilindiği gibi Bentham hürriyeti, emniyetin bir 
unsuru olarak mütalâa etmiş ve sisteminde hürriyete müstakil 
bir yer vermemiştir. Mili ise, hürriyeti, ferd ve cemiyet men
faatlerine uygunluğu dolayısıyla tebcil etmekte ve hürriyetin 
hudutlarını tesbite çalışmaktadır. 

Eserinin başında Mili, gayesinin «cemiyet tarafından ferd 
üzerinde meşru şekilde kullanılabilen iktidarın mahiyet ve 
sınırlarını» tesbit etmek olduğunu ifade etmektedir (2). Ese
rin maksadını gösteren bu cümlede yer alan meşruluk unsu
ru, Mill'in metafizik bir kıymet hükmüne müracaat ettiğine 
delildir. Gerçi kendisi hürriyetin müdafaasında idealist na
zariyelere müracaattan kaçındığını söylemektedir (3). Fakat 
onun bu mevzuda zayıf şekilde de olsa tabii hukuk nazariye
sinin tesiri altmda kaldığını söylemek mümkündür. 

Mill'in kanaatine göre, insanların ve cemiyetin ferdin 
hürriyetine müdahalesi ancak nefsi koruma halinde caiz ola-

(1) «Hürriyet» Osman Dostel tarafından dilimize çevrilerek MaUÎ E-
ğitim Bakanlığınca 1956 yılında yayınlanmıştır. 

(2) Mili, J. S. On Liberty, Landon 1930, s. 1. 
(3) Ibid., s. 15. 
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bilir. Bu, şu manaya gelir ki, ferdin maddi ve manevi saade
tini sağlamak için onun serbestisine müdahale edilmesi doğ
ru değildir. Lâkin ferd başkalarının menfaatlerine hareketle
riyle zarar veriyorsa o takdirde cemiyet, kendi menfaatlerini 
korumak için müdahalede bulunabilir (4). Böylece Mili, in
san hareketlerini iki kısma ayırmağa teşebbüs etmektedir. Bir 
hareketin husule getirdiği faydalı ve zararlı neticeler, sadece 
hareketi yapan ferde inhisar ediyorsa, cemiyetin müdahale-
etmeğe hakkı yoktur. Fakat hareket cemiyetin diğer mensub-
lanna da tesir eder, yani onlar için zararlı neticelere sebeb 
olursa, o zaman cemiyetin ferdin hareket serbestliğine müda
haleye hakkı vardır. Tesiri yalnız ferde münhasır hareketle
rin, mutlak şekilde müdahaleden masun olmaları icab eder. 

Cemiyetin insan hayatına müdahalesini devlete terk edilen 
cezalandırma hakkı ile izah eden sosyal mukavele nazariyesi
ni Mili reddediyor. İnsanın içtimai bir mahlûk olması onu 
cemiyete bağlamaktadır. Cemiyet hayatı ferde birçok nimet
ler sağlamaktadır. Cemiyetin himayesine nail olan, cemi
yet hayatı sayesinde bir çok istifadeler temin eden ferdin, ha
reketlerinde muayyen kaidelere riayet etmesi icab eder (5). 
Ferdin cemiyet düzenine riayet etmesini, cemiyet hayatının 
sağladığı menfaatlere istinad ettirmek suretiyle Mili, Bentham' 
m görüşüne yaklaşıyor. Hürriyetin tahdidini hareketlerin fay
dalı ve zararlı neticelerine bağlıyor. Mili, cemiyetin ferdin ha
reketlerini nasıl kontrol edeceği mevzuunda, muhtelif fikirle
rin ileri sürülebileceğini ve muhtelif metodların kullanılabile
ceğini müdriktir. Ona göre bu, daha ziyade tatbiki bir mese
ledir. Yalnız devletin, ferdî hareket serbestliğine mümkün 
olduğu derecede az müdahalesini, Mili en doğru hal çaresi 
saymaktadır. îçki içip sarhoş olan bir kimseyi sadece bu se-
bebten dolayı cemiyetin cezalandırmağa hakkı yoktur. Fa
kat vazifesi başına sarhoş giden bir polis memurunu cezalan
dırmak toplumun hakkıdır. Bunun gibi bir insanın içki ip-
tilâsı onun borçlarını ödemesine veya ailesini infâk etmesine 
mani oluyorsa, cemiyetin müdahalesi caizdir. Çünkü bu iki 

(4) Mili, J. S. On Liberty, s. 13 ve 139, 140. 
<5) Ibid., s. 110. 
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halde ferdin hareketleri başkalarına zarar verici bir mahiyet 
taşımaktadır. «Ne zaman ferde veya topluma belli bir zarar 
ika edilirse veya belli bir zarar ikaı tehlikesi varsa o zaman 
hadise hürriyet sahasından çıkmakta ve hukuk sahasına 
girmektedir.» (6) 

Hürriyetin lüzumunu ve gerek ferd gerekse cemiyet haya
tı için taşıdığı ehemmiyeti tebarüz ettirirken Mili, metafizik 
prensiblerden kabil olduğu kadar kaçınmakta ve idealist hu
kukçuların serdettikleri delillere istinad etmemektedir. «Mü
cerret bir hak fikrini» değil, «müterakki bir varlık olan insa
nın daimi menfaatlerinden kaynak alan» faydayı, hürriyetin 
lüzumunu göstermek için esas saydığını söylüyor (7). Mili 
«müterakki bip varlık olan insanın daimi menfaatleri» ile ne
yi kasdettiğini eserinde açıklamıyor. Onun bu şekilde, içti-
mailik rabıtası ve başkalarına karşı sempati duygusu kuvvet
li, yüksek karekterli insanın sosyal fayda anlayışını kasted-
diğini söylemek mümkündür sanırız. 

Kanaatimizce Mili hürriyetin ferd ve cemiyet için lüzu
munu ispat sadedinde başlıca iki delil, ileriye sürmektedir : 

1 . Hürriyet, karakter ve şahsiyet sahibi insanların ortaya 
çıkmasını sağlar. Bu bakımdan cemiyet için faydalı bir mü
essesedir. Mili şahsiyet ve karekter sahibi insanların, bir ce
miyetin hayatiyetini ve terakkisini sağlayan en ehemmiyetU 
unsurlar olduğuna kanidir. Bir millet muayyen bir müddet 
ilerledikten sonra terakki edemez hale gelir ve gerilemeğe baş
larsa, bunun hakiki sebebini hürriyetin, dolayısıyla şahsiyet 
ve karekter sahibi insanların eksikliğinde aramak lâzımdır (8). 
Cemiyette hürriyet olursa, farklı düşünce ve yaşama tarzları 
vücut bulur. Bundan da cemiyetlerin ne derece faydalandık
larının en bariz misâli Avrupa medeniyetidir. Avrupa mede
niyeti, farklı düşüncelerin müdafaa edilebilmesi sayesinde 

(6) Mili, J. S. On Liberty, s. 121. 
(7) Ibid. s. 15. 
(8) Mili, bu mevzuda büyük bir medeniyet kuran, ünlü filozoflar ye

tiştiren Çin milletinin, hürriyet tanımıyan bir istibdad sistemi 
yüzünden gerilemesini misâl göstermektedir. Bak: On Liberty, 
s. 105. 

148 



doğmuştur. Avrupada insanlar, sınıflar, milletler farklı isti
kametlerde gelişmek imkânını bulmuşlardır. Neticede insan
lığın iftihar ettiği muazzam bir medeniyet ortaya çıkmıştır (9). 

Dahiler de ancak hürriyet nizamı içinde kendilerini gös
terirler. Dehalar her cemiyette nadiren ortaya çıkar. Fakat 
dehalara sahib olabilmek için de hürriyetin mevcudiyeti asıl
ar. Bunun başlıca sebebi, dahilerin diğer insanlara nazaran 

daha kuvvetli şahsiyet sahibi olmaları ve cemiyetin tahdidle-
rine intibakda müşkülât çekmeleridir. Dahi, hürriyet havası 
içinde kendi üstün kabiliyetinin bütün feyzini verebilir ve 
bundan cemiyet büyük faydalar sağlar (10). Dehanın temsil 
ettiği orijinallik, farklı düşünceler, ilk zamanda yadırgan-
sa da daha sonra toplumun tekâmülünde müessir olur. 

2. Her insan, kendi saadetini nasıl temin edeceğini, diğer 
insanlardan ve cemiyetten daha iyi bilir. Ferd kendi kabili
yetine en uygun istikameti tercih etmek, kendi hayatını en 
iyi şekilde tanzim eylemek hususunda birinci derecede selâhi-
yetli durumdadır. Bu sebebten cemiyetin, ferdin hürriyetine 
müdahalesi faydalı değil, zararlı neticeler tevlid eder (11). 
Mili, cemiyetin muayyen mevzularda nasıl hareket edeceği 
hususunda ferde bazı tavsiyelerde bulunabileceği, fakat ken
disi ile alâkalı meselelerde karar hakkının münhasıran ferde 
ait olması gerektiği kanaatindedir (12). Her ferdin yaşama 
tarzının ve fikirlerinin cemiyet tarafından tâyini halinde, in
sanlar mesut olamıyacağı gibi, böyle insanların teşkil ettiği 
bir cemiyet de müreffeh ve müterakki olamaz. ^ 

Karakter sahibi insanların ancak hürriyet sayesinde var 
olabileceği ve her insanın kendi saadetini temin hususunda 
en ziyade selâhiyetli olduğu şeklindeki delilleri, hürriyeti mü
dafaa sadedinde öne sürmesi, Mill'in utilitarian teoriye sa
dık kaldığını göstermektedir. 

Mili, fikir ve münakaşa hürriyetine bilhassa ehemmiyet 
veriyor. O, bu mevzuda da hürriyetin sağladığı içtimai fay-

(9) Mili, J-. S. On Liberty, s, 106. 
(10) Ibid., s. 94. 
(11) Mili, J. S. On Liberty, s. 112, 113. 
(12) Ibid., s. 113. 
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daya istinad ediyor. Her fikrin sörbestçe müdafaasına imkân 
vermek lâzımdır. Müdafaa edilen fikir ister doğru ister yanlış 
olsun, cemiyetin fikir ve münakaşa hürriyetine müdahalesi 
fayda değil, zarar doğurur. 

Fikir ve ifade hürriyeti sayesinde insanlar, muhtelif fi
kirler arasından doğru olanı tercih etmek imkânını bulabilir
ler. Yanlış addedilerek reddolunan fikrin doğru tarafları ola
bilir. Bu doğru taraflardan cemiyetin faydalanabilmesi, yan
lış sayılan fikre söz hakkı verilmesine "bağlıdır. Muhtelif fi
kirlerin ifade olunması, doğru addedilen fikrin hayatiyet ka
zanmasına sebeb olur ve ölü bir dogma haline gelmesini ön
ler (13). Şu halde düşünce ve münakaşa hürriyeti, sadece en 
doğru fikrin anlaşılmasını sağlamakla kalmaz, doğruluğu tâ
yin edilen fikrin canlılığını devam ettirmesine de yardım eder. 
Mili demokratik idare sisteminde hürriyeti ve liberalizmi, di
siplini ve sosyalizmi terviç eden fikirlerin serbestçe müdafaa
sını zarurî sayıyor. Birisi muhafazakâr, diğeri reformcu iki 
siyasi parti sayesinde en mesut neticelerin doğacağına inanı
yor (14). 

Düşünce ve ifade hürriyeti, insanların istedikleri şekilde 
hareket edebilmelerinin kabulü neticesini de tevlid eder. Fark
lı fikirlerin ifade edilmesi nasıl cemiyetin menfaatine uygunsa, 
ferdlerin değişik şekillerde hareket etmek hakkına sahib ol
maları da cemiyetin faydasınadır. Muayyen bir hayat ve ha-
ret tarzını, ferdlere zorla kabul ettirmek zararlıdır. Ancak 
ferdin hareketleri başkalarına zarar verdiği veya zarar 
verme temayülünü taşıdığı zaman müdahale edilebilir. Mili in
sanların her fikri ifade etmeğe hakları olduğuna inanmaktadır. 
Fakat her insanın bütün düşüncelerini tahakkuk ettirebilece
ği iddia edilemez. Hareket hürriyeti, fikir ve ifade hürriyeti 
kadar geniş değildir. Çünkü insan haraket ederken diğer in
sanların faaliyet sahalarına daha kolay tecavüz edebilir (15). 

Mili, hürriyet konusunu incelerken demokratik fikirlerin 
üstünlüğü bütün Avrupada kabul edilmiş bulunuyordu. Fakat 

(13) Mili, J. S. On Liberty, s. 76, 77. 
<14) Ibid., s. 68, 69. 
(İS) Bu mevzuda bak: Mili, On Liberty, s. 80. 81. 
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idare edenlerin istibdadı kadar tehlikeli yeni bir istibdadın, 
ekseriyet istibdadının emareleri belirmeğe başlamıştı. Mili 
«Hürriyet» isimli eserinde, cemiyet ekseriyetinin baskısı ile 
cemiyet mensublarınm, muayyen düşünceleri ve hayat tarz
larını benimsemeğe zorlanmasını da şiddetle reddetmekte
dir (16). Ekseriyetin istibdadına mani olmak arzusu, onun 
«Temsili Hükümet Hakkında Düşünceler: Considerations 
on Representative Government» isimli araştırmasında kuv
vetle kendisini göstermektedir. Mili, demokrasinin sadece ek
seriyetin hak ve menfaatlerinin müdafaa edildiği bir rejim ol
madığına inanmaktadır (17). Ekseriyetin tahakkümünü ön
leme mevzuunda en elverişli vasıta olarak nisbi temsil siste
mini görmektedir (18). 

Mili'in siyasi fikirleri de esas itibariyle utilitarianismden 
mülhemdir. İdare edenler ve edilenlerin menfaatleri arasın
da ayniyet sağlanması, Bentham gibi Mill'in de gayesidir (19). 

Hürriyeti ferdin ve cemiyetin menfaatlerine uygun bulan 
Mili, ayni muhakeme tarzıyla demokratik sistemin iyi olduğu
nu, çünkü milletlerin ancak demokrasi sayesinde zenginleşebi-
leceklerini, maddi ve manevi terakkiye kavuşabileceklerini 
belirtmektedir (20). Demokrasi, eski Yunan sitelerinin îran-
daki prensliklere nazaran.daha zengin ve müterakki olmalarını ı 
sağlamıştır. Monarşik ve aristokratik rejimlerde, umumi 
menfaatin gerektirdiği kararların verilmesi yoluna gidilmez. 
Çünkü halk, bizzat'idare mevkiinde bulunmamaktadır (21). 

Hürriyeti ve demokrasiyi hararetle müdafaa etmesine 
rağmen Mili, bazı tarihi ve sosyolojik delillere dayanarak bü
tün milletlerin demokrasiyi tahakkuk ettirmek iktidarında 
olmadıklarını söylüyor. Âsi ruhlu, nizam duygusuna sahip 
olmayan, müsamahasız insanlardan terekküp eden cemiyetler

de) Mili, I. S. On Liberty, s. 6, 7. 
(17) Mili, 1. S. Considerations on Representative Government. Lon-

don 1928, s. 155. 
(18) Ibid., s. 152. 
(19) Ibid., s. 52. 
(20) Ibid., s. 55. 
(21) Ibid., s. 113. 
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de demokrasi başarı ile tatbik edilmek şansına kavuşamaz. 
Çünkü bu türlü cemiyetlerde seçilen yasama meclisleri, oto
rite tesisi için gerekli birlik duygusuna sahib ojamazlar (22). 
Bunun gibi, aşırı derecede muti ve uyuşuk insanlardan mey
dana gelen bir cemiyette de demokratik idare devam edemez. 
Kısa zamanda bir diktatör çıkarak hâkimiyeti eline alır (23). 

Mill'in demokrasiyi gerçekleştirmeğe müsait olan ve olma
yan cemiyetler şeklindeki sınıflandırması, ferdi psikolojiye 
ait basit bazı müşahedelerin keyfi şekilde cemiyete teşmilin
den başka bir manaya gelmemekte ve bu yüzden ilmi değer 
taşımamaktadır. Müstebit bir hükümet sisteminin farklı dil
lerin konuşulduğu ve farklı dinlerin cari olduğu memleketler
de en iyi neticeleri tevlid edeceği hususunda Mill'in beslediği 
inanç da, İsviçrenin verdiği misâlle tekzib edilmiştir. 

Kanaatimize göre, J. S. Mill'in siyasi görüşlerinin fayda
cılıkla alâkalı ehemmiyetli tarafı, onun siyasi rejimlerin de
ğerini tâyin bakımından vaz ettiği formülde belirmektedir. 
Mill'e göre, bir hükümetin iyi veya fena olduğuna hükmedebil
mek için, o hükümetin faaliyetinden tevellüd eden neticeleri 
nazara almak icab eder. Eğer hükümetin faaliyeti, ferdlerin 
ve cemiyetin tekâmülünü ve refahını sağlıyorsa, o hükümetin 
faydalı olduğu, iyi olduğu söylenebilir. Hükümetin faaliyeti, 
insanların gerilemesi ve cemiyetin fakirleşmesi neticesini do
ğuruyorsa o zaman da mevzubahis hükümetin faydalı olma
dığını, kötü olduğunu söylemek mümkündür (24). Böylece 
Mili, Bentham tarafından belirtilen, her hareketin değerinin 
husule getirdiği neticelere göre ölçülmesi şeklindeki düsturu 
tekrarlamış olmaktadır. 

Bentham gibi Mili de, mülkiyetin faydası dolayısıyla mu
hafazası gerekli bir müessese olduğuna inanıyor. Ona göre, 
mülkiyet sayesinde ufak bir ekalliyetin büyük bir ekseriyeti 
istismar ettiği iddiası doğru değildir. Bilâkis mülkiyet, insan
lığın refah ve terakkisi için zaruridir. Her insanın kabiliyet

l i Mili, J. S. Considıerations on Representative Government, s. 71. 
(23) Bak : Ibid., s. 72. 
(24) Bak: Ibid., s. 32. 
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lerini istediği istikamette geliştirmesi faydalı olduğu gibi, onun 
çalışmasının semeresi üzerindeki haklarına riayet edilmesi de 
lüzumludur (25). 

MiU'in hayatının sonuna doğru bazı sosyalist fikirleri be
nimsediği söylenebilir. Kapitalist ve işçilerin müştereken te
sis edecekleri iktisadi teşebbüsleri müdafaa etmesi, iş ve üc
ret şartlarının İslahı hususundaki işçi taleblerini destekleme
si, bunu göstermektedir. Fakat Mili, büyük toprak sahihleri
ne ait emlâkin devletleştirilmesi yolundaki teklifleri kabul et
memiştir. İktisadi hayatta rekabetin zaruretine de daima 
inanmıştır (26). 

Bentham, iktisadi düşüncelerinde, iktisadi liberalizmin 
en mükemmel neticeleri doğuracağı kanaatini taşımış ve dev
letin iktisadi hayata müdahalesini terviç etmemiştir. Mili ise, 
kapitalist iktisad sisteminin bazı adaletsizliklere sebeb oldu
ğunu müşahede etmiş ve bu adaletsizlikleri düzeltecek çareler 
üzerinde durmuştur. 

« 
Kanaatimizce, Mili «Hürriyet» adlı eserinde, hürriyetin 

içtimâi faydası dolayısıyla gerçekleştirilmesi gerekli bir hedef 
olduğu düşüncesini savunmaktadır. Onun, hürriyeti, bazen 
kendiliğinden (per se) iyi addettiği hissine kapılmak da müm
kündür. Fakat esere utilitarian görüşlerin hâkim olduğu şüp
he götürmez. Çünkü MiU'in hürriyeti müdafaa sadedinde 
serdettiği deliller, hürriyetin tabii bir hak olmasından değil, 
fakat.fert ve cemiyete faydalı olduğu görüşünden mülhem
dir (27). Yalnız Bentham, emniyetin esas olduğunu ve hürriye-

(25) Davidson, op. cit., s. 52, 53. 
(26) CatUn, op. cit., s. 401. 
(27) Danimarkalı hukukçulardan Alf Ross, MiU'in hürriyeti tahdid 

için ölçü saydığı «başkasına zarar verme» şartının haddizatın. 
da tabiî hukuka tam bir dönüş olduğu düşüncesindedir. Çünkü 
«başkasına zarar verme» tatbikatta başkasının haklarına teca
vüz mânâsına gelir. Buradaki haklar ise, gerçekte tabiî haklar 
demek olduğundan Mili, tabiî hukuk nazariyesine dönmüş ol
maktadır. (Bak: Ross, Alf. On Law and Justice, London 1958, 
s. 255). Bu görüşün doğru olmadığını zannediyoruz. Çünkü hür
riyetin başkasına verilen veya verilmesi muhtemel olan zarar 
iie tahdidini ileri sürerken Mili, kanun koyucunun göz önünde 
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yetin ancak emniyet sayesinde gerçekleşebileceğini söylediği, 
yani emniyete başlıca yeri verdiği halde, Mili hürriyetin ce
miyet için vazgeçilmez bir saadet vasıtası olduğunu tebarüz 
ettirmektedir. Bentham da hürriyetin arzuya şayan olduğu 
düşüncesindedir. Fakat Bentham'ın sisteminde hürriyet, ferd 
ve cemiyet saadetinin zaruri unsuru sayılmamıştır. Yani in
sanların bazan hür olmaksızın da mesut olabileceklerini Bent
ham kabul etmektedir. Mili ise, hürriyet-siz bir hayatın in
sanlara ve insan cemiyetlerine saadet ve refah getirmeyece
ğine inanmaktadır. 

Mili, demokratik sistemin en iyi sistem olduğu kanaatin
dedir. Fakat bu inancı, demokratik idarenin zatî vasıflarından 
gelmemekte, demokratik idarenin hem ferd hem de cemiyet 
menfaatlerinin en iyi şekilde himayesine yaradığını müşahede 
ve tecrübenin gösterdiği fikrinden doğmaktadır. Mill'in 
«Temsili Hükümet Hakkında Düşünceler» adlı eseri bu mev-
zudaki tarihî delilleri ve misâlleri muhtevidir (28). 

Son olarak diyebiliriz ki, Mili bir taraftan insanın taşı
dığı içtimailik ve sempati hissinin, onu sosyal menfaatleri ih
lâl etmemeğe sevk eylediğine ve cemiyet saadetinin ferdi saa
detin üstünde bir yere sahib olduğuna inanmakta, diğer taraf
tan da ferdin hürriyetini sosyal saadetin zaruri unsuru addet
mektedir. 

tutacağı tatbikî bir ölçü vaz'etmeğe çalışmaktadır. Hürriyeti 
gerçekte tabiî haklarla tahdide çalıştığı iddiası bu sebepten 
yanlıştır. 

(28) Bak: Mili, J. S. Considerations on Representative Government, 
s. 55 ve m. 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

TENKİD 

I. BENTHAM VE J. S. MİLL'İN AHLÂK TEORİLERİNİN 
TENKİDİ 

Bentham ve Mili, saadete erişmenin bütün insan hareket
lerinin gayesi olduğunu kabul etmişlerdir. Her ikisi de insan
ların saadet peşinde koştuklarının müşahede neticesinde an
laşılabileceğini ileri sürmüşlerdir. Saadetin niçin iyi olduğu 
isbat edilemiyeceğini, çünkü ilk prensiblerin doğruluğu husu
sunda de'il gösterilemiyeceğini, fakat saadet (fayda) prensi
binin yanlışlığını ispat yolunda girişilen teşebbüslerin netice 
vermediğini, binaenaleyh bu prensibin doğru sayılması gerek
tiğini beyan etmişlerdir. Bentham ve Mili, saadetin hazların 
toplamı demek olduğunu ve en büyük saadet prensibinin ay
ni zamanda fayda prensibi olarak adlandırılabileceğini söy
lemişlerdir. Bu suretle saadet ve fayda mefhumları mütera
dif anlamda kullanılmıştır. 

İlk önce haz kelimesi üzerinde durmak isteriz. Kanaati
mizce hazzm muhtelif insanlar tarafından muhtelif şekillerde 
anlaşılması mümkündür. Meselâ bir insana gezinti yapmak, 
başka bir insana beğendiği bir kitabı okumak ve nihayet di
ğer bir insana da musiki dinlemek haz verebilir. Yani haz 
muhtelif insanlar için değişik şeyleri ifade edebilmektedir. 
Diğer taraftan insanlar hangi hareketin haz ve hangi hareke
tin istirap vereceği hususunda da hemfikir olmayabilirler. İs
tirap da haz gibi sarih bir manaya sahib değildir. Faraza A 
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için çalışmak büyük bir haz kaynağı olabildiği halde, B için 
çalışmak istirap mevzuu olabilir (1). Gerçi Bentham insanla
rın farklı şeylerden haz duyabileceklerini kabul ediyor. Fa
kat insanın tabiatı itibariyle haz peşinde koşan bir varlık ol
duğunun inkâr edilemiyeceğini de söylüyor. 

Bütün insanların haz peşinde koştukları doğru olsa da
hi, haz kelimesinin insandan insana farklı şeyleri ifade etme
si dolayısıyla objektif bir ölçüye varılması çok güçleşmekte
dir. Bentham, insana en fazla haz veren hareketin doğru ve 
iyi hareket olduğunu ifade ediyor. Haz kelimesinin delâlet 
ettiği muayyen bir mananın mevcut olmaması, hangi hare
ketin ahlâki bakımdan iyi ve doğru olduğunun tâyininde de 
büyük ihtilâflara sebeb olabilir. Çünkü hazzm delâlet ettiği 
mana hususunda insanlar arasında ittifak yoksa, hangi hare
ketin en fazla haz sağladığı konusunda da ihtilâf olmasını ta
bii karşılamak lâzımdır. Haz kelimesinin gayrimuayyen bir 
mâna taşıdığı yolundaki itirazın, hazların toplamını ifade et
tiği kabul edilen saadet kelimesi için de varit olduğu aşikâr
dır. 

Bentham, insanın muhtelif hereketlerin doğuracağı haz 
ve istirabları hesaplamasını ve en fazla haz verecek hareketi 
tercih etmesini bir düstur olarak vaz ediyor. Bu düstur, in
sanın akli bir varlık olarak hareketinden doğacak faydalı ve 
zararlı neticeleri ölçmesinin ve müteakiben karar vermesinin 
mümkün olduğu inancını da içine almaktadır. İnsanın karar 
ve hareketlerinde, yetiştiği muhit, aldığı terbiye, kendisine 
yapılan telkinler, başkalarına karşı hissetiği sempati ve an-
tipati oldukça ehemmiyetli bir rol oynar. İnsan bir çok hal
lerde itiyadi şekilde hareket etmektedir. Yani insan her za
man akli bir varlık olarak hareketlerini tanzim eylememekte
dir (2). Bu suretle insan hareketlerinde psikolojik veya sos-

(1) İnsanların ekseriyeti tarafından istirap verici sayılan bazı hal
lerin mevcut bulunduğu ve meselâ hastalığın, hapishaneye gir. 
menin istiraba sebep olduğu kabul edilebilir. Fakat istisnai ma
hiyet taşıyan bu haller bir yana bırakılırsa, neyin insanlara is
tirap verdiği mevzuunda, neyin haz doğurduğu meselesinde ol
duğu gibi vazıh bir kıstasa sahip bulunmadığımız meydandadır. 

1) Sorley, insanın her zaman rasyonel bir varlık gibi hareket et-
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yolojik bir determinizmin hâkim olduğu iddiasını benimse
miyoruz, insanın kendisine tesir eden muhtelif saikler ara
sında bir tercih yapmak kudretine sahib olduğunu inkâr et
miyoruz. Zaten insan iradesinin muhtelif saikler arasında bir 
seçim yapamadığını ispat yolunda girişilen teşebbüsler aka
mete uğramıştır, ve irade hürriyetinin kabulü, hukuki ve ce
zai mesuliyetin tesisi için elzemdir. Fakat irade hürriyetinin 
varlığına inanmak, insanın şu hareket bu kadar hazza, di
ğer hareket şu kadar hazza sebeb olacaktır, şu halde daha 
fazla haz veren hareketi tercih etmeliyim şeklinde bir hesap
lama ameliyesine başvurduğunu kabul etmek manasına gel
mez. Yani insanın kendisine tesir eden muhtelif saiklerden 
birisini tercih etmesi, bir haz ve istirap hesaplamasının insan 
hareketlerinde cari olduğunu ileri sürmek demek değildir. 

insan karar verirken muhtelif ihtiyaçların tesiri altında 
bulunmaktadır. Bu ihtiyaçlar meyanmda, fikri ihtiyaçlar, yi
yecek, giyecek ihtiyaçları, eğlenmek ihtiyacı zikredilebilir. 
Eğer eğlenmek ihtiyacının tesiri altında A sinemaya gitmeği, 
tiyatroya gitmeğe tercih ediyorsa bu, sinemanın tiyatrodan 
mutlaka daha fazla haz verdiği manasına gelmez. Fakat A nın 
o anda sinemayı daha fazla arzuya şayan bulduğuna delâlet 
eder. Ayni şahıs bir hafta sonra tiyatroya gitmeği, filim sey
retmeğe tercih edebilir. Ayni eğlenme ihtiyacının tesiri altın
da bulunan B ise, maça gitmeğe karar verebilir. Bütün bu 
kararlarda hazza kavuşmak arzusu rol oynasa dahi bir haz he
saplaması yapılmaz. 

Bentham'm ehemmiyetli hatası, haz ve istirabların ölçül
mesini^ mümkün olacağını zannetmesinden doğmuştur. Bi
lindiği gibi Bentham, haz ve istirabların ölçülmesi için bazı 
esaslar vaz etmiş ve bir ahlâk aritmetiği kurduğunu ileri sür
müştür. Ona göre şiddet, devam, kesinlik, yakınlık ve şümul 
gibi esaslara istinaden nazların ölçülmesi ve birbiriyle muka
yesesi mümkündür. Hazları ölçebilmek için müşterek bir öl
çüye sahib olmak gerekir. Hazları ölçmeğe yarayacak böyle 

rmediğini, «insan birçok hallerde aklî olmaktan ziyade aktif bir 
mahlûktur» demek suretiyle ifade ediyor. Bak: Sorley, op. cit., 
s. 222, 223. 
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müşterek bir ölçünün mevcut olmadığı ise bedihidir. öte yan
dan Bentham'ın beyan ettiği kaidelere müracaat etmek sure
tiyle kısa süreli ve şiddetli bir hazzı, uzun süreli fakat zayıf 
bir hazla mukayese etmeğe ve bu iki hazdan hangisinin daha 
üstün olduğu hususunda objektif bir neticeye varmağa imkân 
olmadığı söylenebilir. Tanınmış İngiliz ahlâk bilginlerinden 
Carritt, hazların ve istirabların ölçülmelerinin gayri mümkün 
olduğunu belirtiyor. Fakat iki hazzm mukayesesinin ve iki 
hazdan hangisinin daha üstün olduğunu söylemenin kabil ol
duğunu iddia ediyor. Carritt bu mevzuda bir de misâl veri
yor ve yarın için yiyeceği olmayan bir kimsenin «ekmeği re
çelden daha fazla arzu edeceğini» söylüyor (3). Kanaatimize 
göre, Carritt'in gösterdiği bu misâl insanların arzu ettikleri 
şeyler mevzuunda objektif bir ölçü vermekten uzaktır. Olsa 
olsa insanların kendileri için daha fazla lüzumlu şeyleri da
ha az lüzumlu şeylere tercih ettikleri manasına gelir ki, bu 
hususta da muhtelif insanların farklı görüşleri taşıdıkları söy
lenebilir. 

Bentham, hazların keyfiyet bakımından birbirinden ay
rılmasına imkân olmadığı düşüncesindedir. Mili, ise, hazların-
keyfiyet bakımından tefrike tabi tutulabileceklerine ve ruhi 
hazların, bedeni hazlardan daha üstün olduğuna inanmaktadır. 
Hazzın insanın tek hedefi ve iyiliğin ölçüsü olduğu kabul edil
dikten sonra onlar arasında bir tefrik yapılması haz dışı bir 
prensibe müracaat manasına gelir. Çünkü insana ruhi haz 
sağlayan bir hareketin kemiyet itibariyle daha fazla bedeni 
haz veren bir harekete üstün olduğunu iddia etmek, hazlan 
haz ötesi bir prensibe göre değerlendirmek demektir. Böyle 
yapıldığı takdirde faydacılığın bir ahlâk teorisi olarak insi
camını kaybedeceği iddia edilebilir. Zira hazların keyfiyet ba
kımından tefrikini sağlayacak prensip, müşahededen istihraç 
edilemez. 

Gerek Bentham gerekse Mili, «arzu edilen»i ve «arzu edil
mesi gereken »i ayni şey addediyorlar. Yani olandan olması 
lâzım geleni istihraca çalışıyorlar. İnsanların hazza kavuş-

(3) Hazların mukayesesi mevzuunda Carritt tarafından verilen mi
sâller hakkında bak: Carritt, Ethical and Folitical Thinking, 
Oxford, 1947, s. 61, 62. 
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mak ve istirabdan kaçınmak için çalıştıklarını müşahedenin 
gösterdiğini, bu yüzden insan hareketlerinin husule getirdik
leri haz ve istirap verici neticelere göre değerlendirilmesi icab 
ettiğini belirtiyorlar. Vakıalara ait neticelerden kıymet hü
kümlerine vasıl olmağa gayret ediyorlar. Ahlâkı, vakıaların 
müşahedesine istinad ettirmek, insanı hatalı bazı neticelere 
sürükleyebilir. 

Bir şeyin arzu edildiği söylendiği zaman, vakıalara ait bir 
müşahedenin neticesi zikredilmektedir. Bir şeyin arzu edilme
si gerektiği ifade edildiği zaman ise, bir kıymet hükmü ve
rilmektedir. Kıymet hükümlerinin, vakıa hükümlerinden is
tihracı her zaman müspet neticeler vermeyebilir. Arzu edile
nin, her zaman arzu edilmesi gereken olduğu söylenemez. Be
lirli bir cemiyette yaşayan insanların belirli bir hareket tarzı
nı, arzu etmeleri, o hareket tarzının arzuya şayan olmasını 
herzaman icab ettirmeyebilir. Nitekim evvelce de zikrettiği
miz gibi «polygamy» ve «polyandry» müesseselerinin bir za
manlar arzu edilmiş bulunması, bu müesseselerin arzuya şa
yan olduklarını ifade etmez. Binaenaleyh ahlâkı, vakıaların 
müşahedesinden çıkarma teşebbüsü yanlış neticeler tevlid ede
bilir. Bentham ve Mill'in sistemlerine yönetilen bu itiraz, ah
lâkı, müşahede ve tecrübeye istinad ettirmek isteyen bütün te
şebbüslere karşı dermeyan edilebilir (4). 

Bentham, muayyen bir hareketin faydalı veya zararlı ol
duğunu tâyin edebilmek için o hareketin husule getirmesi muh
temel bütün neticelerin nazara alınması icab ettiği düşünce
sindedir. Bir hareketin yapılmasından önce doğuracağı bü
tün neticeleri bilmek, mümkün olamaz kanaatindeyiz. Hat
ta hareketin yapılmasından sonra dahi, o hareketin doğurdu
ğu bütün sonuçlan görmek kabil olmayabilir. Çünkü bazı ha
reketlerin husule getirdiği bütün neticeler asırları kapsayabi
lir. Bu mevzuda tanınmış ingiliz ahlâk bilginlerinden Ayer' 

(4) Bailey, «olması lâzım gelen»'e göre tesis edilen idealist bir ahlâk 
sisteminin nazarî bakımdan mükemmelliğine rağmen realiteden 
ve hayattan tamamen uzak kalması ve tatbikatta işe yarama
ması tehlikesinin mevcut olduğunu belirtiyor. Bu noktai nazar
da hakikat payı olduğu inkâr edilemez. Bak: Bailey, The Hedo-
nisnv of Jeremy Bentham, London, 1938, s. 139. 
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in verdiği misâli zikretmek isteriz. «... Eğer Brütüs Sezan öl-
dürmeseydi, başka birisi Sezan öldürürmüydü ? Eğer Sezar 
öldürülmeseydi Roma imparatorluğunun sonu ne olurdu ve 
Avrupa tarihi nasıl bir tekâmül seyri takib ederdi ?» (5). Ger
çekten bazı hallerde muayyen bir hareketin tevlid etiği neti
celer, istikbal bakımından çok mühim olabilir ve hareketin 
yapıldığı esnada bu neticeleri tahmin etmek dahi kabil olma
yabilir. Bentham da bazan hareketlerin bütün sonuçlarını bil
menin mümkün olmadığını ifade etmiştir. Fakat esas itiba
riyle hareketin doğuracağı bütün neticeleri, hareketin yapıl
masından önce hesaplamanın mümkün olduğu görüşünü ta
şımıştır. Muayyen bir hareketin neticeleri denildiği zaman bu 
neticeleri nisbi anlamda neticeler, yani mâkul bir insan ta
rafından görülebilecek neticeler şeklinde ele almak zaruridir. 

Bir ahlâk aritmetiği kurmak hedefini güden Bentham, 
hazları basit ve mürekkeb hazlar olmak üzere sınıflara ayır
mış ve bu meyanda basit hazlar ve istirablarm listesini yap
mıştır. Hazları zenginliğin, arkadaşlığın hazları diye kısım
lara ayırmanın ilmi değer taşımadığı düşüncesindeyiz. Haz ve 
istirap, çok çeşitli âmillerin neticesi olarak doğan geçici ruh-
halleridir. Tek bir âmil, muhtelif zamanlarda muhtelif haz 
ve istirabların doğumuna sebeb olabilir. 

İnsanın ruh hayatı doğuştan mezara kadar devam eden 
bir bütündür. Bu bütünü muayyen hazların, istirabların hâ
kimiyeti altında imiş gibi kısımlara ayırmak kabil değildir (6). 

Bentham, diğerbinliğin (özgeciliğin), feragatin haddiza
tında büyük bir menfaat uğruna küçük bir menfaatin feda 
edilmesi demek olduğuna inanıyor. Mili ise, ferdi menfaatin 

(5) Ayer, The Principle of Utility, Symposium, s. 257, 258. 
(6) Bradley, haz ve istirabııı insanın psikolojik hayatındaki yerini 

şu tarzda izah ediyor: «.... istirab ve haz hududu, başlangıcı ve 
sonu olmayan ve kendilerinden ötede herhangi bir şeyle müna
sebeti bulunmayan ve hissedildikleri anlar dışında mevcudiye
te sahip olmayan şu veya bu mahiyetteki hislere verilen isim
lerdir...» (Bradley, op. cit., s. 95). BU izahat insanın ruhî haya* 
tim ayrı ayrı safhalar halinde mütalâa etmek isteyen Bemtham'ın 
içine düştüğü hatâyı meydana koyuyor. Ayrıca bak: Albee, op. 
cit., s. 186. 
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başkalarının menfaati uğruna fedasını diğerkâmlık (özgeci
lik) olarak kabul ediyor ve diğerkâm (özgeci) hareketlerin ha
kiki sebebini, cemiyet ve insanlığın menfaatini gözetmenin 
doğurduğu büyük hazla izah ediyor. Her iki izah tarzında da 
daha büyük haz uğruna daha küçük hazzın fedası başlıca ro
lü oynamaktadır. Kanaatimizce insanların diğerkâm (özgeci) 
mahiyeteki hareketlerini, istikbalde yaşanacak bir haz veya 
elde olunacak bir menfaatle izah etmek teşebbüsü hatalıdır. 
İnsanın başkalarına yardım etmesi, kendi menfaatlerinden 
başkaları lehine feragatte bulunması, hakikatte menfaat dışı 
saiklere dayanmaktadır, insanın sahib olduğu vazife hissi, 
başkalarına yardım arzusu, diğerbin (özgeci) hareketlerin ya
pılmasında âmil olmaktadır (7). 

Bentham, fazilet mefhumunun ancak fayda esasına göre 
değerlendirilebileceği görüşünü müdafaa etmiştir. Bu şekil
de onun faydacılığa sadık kalmak gayesini istihdaf ettiği aşi
kârdır. Mili de, Bentham'm tesiri altında ayni noktai nazarı 
benimsiyor. Fakat bize daha büyük ruhi haz veren faziletin, 
zamanla müstakil bir mevcudiyet iktisab ettiğini ve kendili
ğinden (per se) iyi hale geldiğini iddia ediyor. İnsanın ne 
kadar istiraba sebeb olursa olsun faziletli olmağı tercih et
mesi icab ettiğini savunuyor. Görüşümüze göre, Mill'in izah 
tarzı, Bentham'ınkinden daha mütekâmildir. Fakat bu tak
dirde de nazariye insicamını kaybediyor ve sadece hazzın (ya
hut saadetin) değil, fakat onun dışındaki bazı şeylerin de ken
diliklerinden iyi olduğu kabul edilmiş oluyor. 

Netice olarak diyebiliriz ki, Bentham ve Mill'in ahlâk 
nazariyeleri, insan hareketlerinin ekseriyetle şahsi saadeti 
sağlamak gayesini takib ettiği şeklindeki bir müşahedeye da
yanmaktadır. Zamanımızın tanınmış filozoflarından Bertrand 
Russel da nefsin bekası duygusunun insanları şahsi menfaat
lerini birinci plânda gözetmeğe sevk ettiğini kabul eylemek-

(7) Bu mevzuda Davidson, «Bentham diğerbinliğin mânâsını anla
mamakta ve onu hazza kavuşma arzusu ile ayni şey addetmek
tedir... Bentham'ın izah tarzı diğerbinliğin değerini küçültüyor 
ve ahlâk hayatımızın aşikâr hususiyetlerini hiçe sayıyor» de
mektedir. Bak: Davidson, op. cit., s. 40, 41. 
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tedir (8). İnsan hareketlerinin ekseriyetinin zati ihtiyaçların 
teminine matuf olduğu şeklindeki müşahedede büyük bir ha
kikat paymm mevcut bulunduğu söylenebilir. İhtiyaçların 
tatmininin insana haz verdiği de ifade edilebilir. Fakat insan
ların saadet veya menfaat hususundaki fikirlerinin farklı olu
şu, bu müşahededen sağlam bir ahlâk kriteri çıkarılmasını 
çok güçleştirmektedir. Kaldıki, insanların bazı hareketleri 
menfaatle alâkalı olmayan diğerbinliği istihdaf eder. Diğer 
bir kısım insan hareketlerinin ise, itiyadi mahiyet taşıdığını 
kabul etmek lâzımdır. » 

Ahlâk ilmi, insan hareketlerini vazıh bir kritere göre kıy
metlendirmek gayesini gütmelidir. Bu vazıh ölçünün ideal bir 
prensibten, yani olması lâzım gelenden istihracı isabetli olur. 
Böyle yapıldığı takdirde hem bütün insan hareketlerinin doğ
ruluğunu ve yanlışlığını tâyin etmeğe kifayetli bir ölçü elde 
edilmiş olur, hem de insanların daha iyiye ve mükemmele eriş
mek hususundaki cehidleri mana kazanabilir. 

II. BENTHAM VE J. S. MİLLİN HUKUK NAZARİYELERİ
NİN TENKİDİ 

Sosyal saadet veya sosyal fayda prensibi, gerek Bentham' 
m gerekse Mül'in hukuk nazariyelerinin temeli addedilebilir. 

Bentham ve Mili, hukuku başlı başına bir gaye değil, fa
kat cemiyet saadetini sağlamanın vasıtası sayıyorlar. Bent
ham, cemiyetin, ferdlerin birleşmesinden meydana geldiğini 
ve bu yüzden cemiyet saadetinin ferdi saadetlerin toplamı ol
duğunu kabul ediyor. 

Mili, cemiyet hayatının insan üzerinde icra ettiği tesirle
re Bentham'dan daha fazla vakif bulunduğu için, ferdin i $ 

(8) Bertrand Rııssel diyor ki: «... En asil insanların hareketlerinin 
bile büyük ekseriyeti, şahsî menfaat saiklerine dayanmaktadır. 
Fakat buna teessüf etmemek lâzımdır. Çünkü aksi varit olsay
dı, insan nesli baki kalamazdı», Russel, B. The Conquest of 
Happines, 1930. s. 120. 
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timailik ve sempati hissi dolayısıyla diğer insanlara ve cemi
yete bağlandığına ve cemiyet saadetinin böylelikle gerçek
leştirilmesi gerekli bir hedef haline geldiğine inanıyor. Mili 
de, Bentham gibi hukukun vazifesi, cemiyet saadetine en el
verişli şartları yaratmak olduğu görüşünü taşıyor. 

On dokuzuncu asrın başlarında sanayileşmenin hem ferdin 
hem de cemiyetin saadetini temin edeceği hususunda yaygın, bir 
inanç mevcuttu. Bentham bu inancın tesiri altında kalarak 
her insanın kendi saadetini takib etmesi halinde cemiyet saa
detinin de sağlanacağına inanmıştı. Bentham'm iktisadi fi
kirleri, onun böyle bir kanaate sahib olduğunu açıkça göster
mektedir. J. S. Mili ise, endüstri inkilâbınm neticelerini fiilen 
müşahede etmek imkânını bulmuş ve her ferdin kendi men
faatini gözetmesinin cemiyete faydalar sağlayacağını görmek
le beraber bu mevzuda devletin müdahalesinin ve iktisaden za
yıf olanların himayesinin lüzumuna da kanaat getirmiştir. 

Ferdi saadet, ahlâkın ve sosyal saadet, hukukun gayesi sa
yılırsa bu iki hedef arasında bir insicamsızlığın mevcut olma
dığı zannolunabilir. Fakat bu iki esas arasında .hiç olmazsa 
bazı hallerde bir tenakuzun var olabileceğini hatırdan çıkar
mamak icab eder. Her insanın kendi ihtiyaçlarını temine ça
lıştığını ve kendi saadetini arzuladığını müşahededen istihraç 
etmek mümkün olabilir. Lâkin sosyal saadetin niçin arzu edil
mesi gerektiğini müşahededen çıkarmak kabil değildir. 

İnsanın cemiyet saadetini arzu etmesi, ancak bu saade
tin kendi saadetinin bir vasıtası olması halinde mümkündür. 
Bradley bu hakikati şu şekilde ifade ediyor : «Eğer ben başka
larından müstakil bir mevcudiyetsem ve eğer benim arzula
mağa muktedir olduğum tek şey kendi saadetim ise be
nim haz mevzuum olmayan bir şeyi (yani cemiyet saadetini) 
istemem psikolojik bakımdan imkânsızdır.» (1). 

Bentham başkalarının mesut olmadığı bir cemiyette, insa
nın devamlı şekilde mesut olamıyacağmı söylüyor. Mili de 
içtimailik hissinin, insanı cemiyetin saadetini arzulamağa, 

(1) Bradley, op. cit., s. 114. Ayni fikir için bakınız: Plamenatz, op. 
cit., s. 71; Sorley, op. cit., s. 226, 227; Stone, op. cit., s. 292. 
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cemiyetin menfaatlerini gözetmeğe sevk ettiğini ifade edi
yor. Bu suretle onlar, ferdi saadet gibi cemiyet saadetinin de 
kendiliğinden arzuya değer bir hedef olduğunu ispat etmeğe 
çalışıyorlar. Halbuki insanın herşeyden önce kendi saadetini 
arzuladığı kabul edildikten sonra, onun niçin cemiyet saade
tini de arzulaması icab ettiği bu şekilde ispat olunamamakta
dır. Yani faydacılığın ahlâk ve hukukun hedefi saydığı pren-
sibler arasında bir tenakuz olduğu meydana çıkmaktadır. Ce
miyetin saadeti, yahut «en büyük sayıda insanın en büyük 
saadeti» prensibi, müşahededen istihraç edilmemekte, meta
fizik bir dogma olarak kabul olunmaktadır. 

Hukukun hedefi sayılan sosyal saadet prensibi hakkında, 
muhtelif düşünceler ileri sürülmüştür. Bu düşünceleri iki 
kısma ayırmak mümkündür. Ayer, Dicey ve Patterson gibi mü
tefekkirler, sosyal saadet esasının kanunların vazmda ve ce
miyet hayatını tanzim edecek kararların verilmesinde başarı 
ile rol oynayacağı kanaatini taşıyorlar ve mevzubahis pren
sibin, ahlâkın hedefi addedilen ferdi saadet esasına nazaran 
daha istikrarlı bir karektere sahib olduğuna inanıyorlar. 

• 
Meşhur ingiliz hukukçusu Jennings, faydacılığın ahlâk 

doktrini olarak değer taşımadığını, fakat «en büyük sayıda 
insanın en büyük saadeti» prensibinin kanunların vazmda,ve 
tenkidinde esas ittihaz edilmesi gerektiğini ileri sürüyor. 

Buna karşı Alf Ross ve Lorimer gibi hukukçular, sosyal 
saadet mefhumunun hukuk kaidelerinin tedvininde ve hukuk 
politikasının tâyininde hiç bir rol oynayamıyacağmı kabul 
ediyorlar. 

Ayer, sosyal saadet (fayda) mefhumunun ferdi saadet 
mefhumuna nazaran daha vazıh bir karekter taşıdığı görüşün
dedir. Ona göre, muayyen bazı kaidelerin bir cemiyette tatbi
kinin, o cemiyetin mensublarına, mevzubahis kaideler yerine 
ikame edilecek diğer kaidelerin tatbikinden daha faydalı oldu
ğunu kestirmek imkânı vardır (2). Hangi kaidelere riayetin 
cemiyet menfaatlerine daha uygun olduğunu katiyetle tesbit 
etmek mümkün olmasa bile, bazı kaidelerin diğer kaidelerden 

(2) Ayer, The Principle of Utility, Jeremy Renthaim and the Law, A 
Symposium, London 1948, s. 258, 259. 
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daha faydalı olduğunu tâyin etmek kabildir. Ayer, bu suret
le cemiyet için elverişli olan hukuk kaidelerinin tesbitinde, 
sosyal saadet prensibinin yol gösterebileceğine inanıyor. Fa
kat onun sosyal saadet prensibine tam bir inançla bağlı oldu
ğunu zannetmemek lâzımdır. Çünkü kendisi fayda prensibinin 
ne doğruluğunun, ne de yanlışlığının ispat edilemiyeceği görü
şündedir ve prensibin sadece bir tavsiye olarak nazara alınma
sını teklif etmektedir (3). 

İngiliz hukukuçularmdan Dicey, Bentham gibi hukukun 
muayyen bir gayenin, yani sosyal saadetin vasıtası olduğu
na kanidir. Bu kanaatle Dicey, kanunların tedvininde sos
yal fayda yahut saadet prensibinin yol göstermesi gerektiği
ni söylemektedir. Ona göre, fayda prensibinin ahlâki bir esas 
olarak değeri meselesi, münakaşalara yol açabilir. Fakat sos
yal fayda, yani «en büyük sayıda insanın en büyük saadeti» 
prensibinin pozitif hukuka istikamet verecek karektere sahib 
olduğu kabul edilmek icab eder. Dicey, sosyal saadet prensi
bini müdafaa ederken başlıca iki sebebe dayanıyor: 

1. Kanun vazıı, tek bir insanın değil, fakat çok sayıda in
sanın hareketlerini tanzim meselesi ile karşı karşıyadır. Çok 
sayıda insanın veya cemiyetin saadetini sağlayan ve gelişti
ren şeylerin neler olduğunu tesbit etmek, tek bir insanın saa
detinin neye bağlı bulunduğunu tâyin etmekten çok daha ko
laydır. Ferdi saadet mevzuunda objektif bir kritere vasıl ol
mak müşküldür. Buna karşı cemiyeti teşkil eden milyonlarca 
insanın saadetinin neye bağlı olduğunu tâyin etmek bu kadar 
güç değildir (4). Dicey, sosyal saadet prensibini, devletin ferd 
üzerindeki hâkimiyetini artırıcı şekilde tefsir etmiyor. Ona 
göre, bir kanunun «en büyük sayıda insanın en büyük saade
ti» ni tahakkuk ettirmesinden bahsolunduğu zaman, kanu
nun vatandaşlara maddi faydalar sağlaması değil, fakat me
sut olmaları için gerekli şartları hazırlaması kastedilmekte
dir (5). 

(3) Ayer, The Principle of Utüity, Symposium, s. 254. 
(4) Dicey, op. cit., s. 137. 
(5) Ibidem. 
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2. Hukuk, ahlâktan farklı olarak hareketlerin dış âlem
de husule getirdiği neticelerle iştigal eder. Bu yüzden huku
kun insan hareketlerinin saikleriyle olan münasebeti ancak 
tali bir mahiyet taşır. Saadet prensibi, ahlâk sahasında ba
şarılı olmasa bile hukuk mevzuunda sağlam bir kriterdir. İn
sanların saadetini artıran bir kanunun fena ve insanların saa
detini azaltan bir kanunun iyi olduğunu söylemeğe imkân 
yoktur (6). 

Saadet mefhumunun muhtelif zamanlarda muhtelif sı
nıflar ve milletler tarafından farklı şekillerde anlaşıldığı ve bu 
sebebten sıhhatli bir kriter olamıyacağı suretindeki itirazı ce-
vablandınrken Dicey, iki delile istinad ediyor : 

1. Saadet mevzuunda, insanların taşıdığı fikirlerin deği-
şirliği kabul edilse dahi, muayyen bir zamanda ve muayeyn 
bir cemiyette insanların ekseriyetinin saadet hakkında olduk
ça vazıh ölçülere sahib bulundukları, yani cemiyet saadetinin 
neyi icab ettirdiği hususunda cemiyet ferdlerinin taşıdığı dü
şünceler arasında bir intibak mevcut olduğu söylenebilir (7). 
Kanun vazıı, kanunların tedvini sırasında o memlekette cari 
âdetleri, kanaatleri, memleket halkının saadet hususundaki 
fikirlerini nazara alırsa, yapılacak kanunlar kolaylıkla tatbik 
olunabilir ve cemiyetin ihtiyaçları karşılanmış olur. 

2. Medeni memleketlerde yaşayan insanlar umumi refah 
(public prosperity) mevzuunda bilhassa yirminci yüzyılda ge
niş bir fikir birliğine vasıl olmuşlardır. Bol miktarda ve ucuz 
gıda maddeleri tedarikinin, hile ve tehdide karşı müessir hu
kuki himayenin ve bütün sınıflara mensup cemiyet ferdleri
nin hadden aşırı derecede çalışma durumundan kurtarılması 
nın umumi saadet için lüzumu inkâr edilemez (8). 

Dicey, Bentham ve onun izinden yürüyenlerin saadet mev
zuunda bütün memleketlerde ayni telâkkinin hâkim olduğunu 
zannetmek suretiyle büyük bir hata yaptıkları düşüncesinde
dir (9). Bir memleket için faydalı olan kanun ve müessesele-

(6) Dicey, op. cit., s. 138. 
(7) Ibid., s. 139. 
(8) Dicey, op. cit, s. 140, 141. 
(9) Ibidem. 
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rin, diğer bir memlekette de mutlaka faydalı neticeler verme
yeceğini tebarüz ettiren Dicey, medeni milletlerin cemiyet 
saadeti ile alâkalı bazı meselelerde ayni görüşleri taşıdıkları 
na da dikkati çekmektedir. 

Netice olarak diyebiliriz ki Dicey, fayda prensibinin, in
san hareketlerinin doğruluğunu tâyin eden bir kriter olduğu
nu müdafaa etmiyor. Fakat cemiyet saadetinin neleri icab et
tirdiği hususunda, muayyen bir zamanda ve muayyen bir 
memlekette yaşayan insanların oldukça vazıh bir kanaate sa-
hib olduklarını kabul ediyor. Dikkat edilirse Dicey, değişir 
muhtevalı bir sosyal fayda prensibinin, kanunların tedvin ve 
tenkidinde esas ittihaz edilmesini teklif etmektedir. Bentham da 
bazan fayda prensibinin mütehavvil bir muhtevaya sahib ol
duğunu belirtmiştir. Lâkin değişir muhtevalı bir fayda pren
sibini İsrarla müdafaa eden J. S. Mili olmuştur. Dicey bu ko
nuda Mill'in noktai nazarına iştirak etmekte, fakat onun hu
kuk teorisinin diğer hususiyetlerini benimse'memektedir. 

Dicey'nın sosyal saadet prensibini ferdiyetçi görüş açısın
dan manalandırdığı ayrıca söylenebilir. 

Amerikan hukukçularından Patterson da, Ayer ve Dicey 
gibi fayda prensibinin kanunların tedvininde ve mevcut ka
nunların değerlendirilmesinde elverişli bir esas olduğu görü
şünü taşıyor. «Fayda prensibi mevcut kanunların tenkidin
de veya yeni kanunlar vazında bir rehber olarak kullanıldığı 
zaman, bir ahlâk teorisi olarak ona karşı yöneltilen ve ikna 
edici karekter taşıyan itirazlar, ya ortadan kalkarlar veya de
ğerlerini kaybederler.» (10). Bu düşünce ile Patterson, fay
da prensibi sayesinde muayyen bir kanunun haz veya istirap 
verici neticelerinin oldukça isabetli bir şekilde hesablanabile-
ceğini kabul ediyor. Fakat fayda esasının hiçbir zaman Bent
ham'm zannetiği derecede kati bir kıstas olmadığını da belir
tiyor (11). 

İngiliz hukukçularından Ivor Jennings, Bentham'in «en 
büyük sayıda insanın en büyük saadeti» prensibinin yalnız pra-

(10) Patterson, Jurisprudence: Men and Ideas of the Law, 1953, s. 448. 
(11) Ibid. s. 449. 
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tik bakımdan işe yararlığını iddia etmekle kalmamış, fay
dacılığı ihya etmek gayesini taşıyan bazı tekliflerde de bulun
muştur. Müellifin yirminci yüzyıl îngilteresinin mümtaz hu
kukçularından birisi olması, onun fikirlerine daha fazla önem 
vermemizi zaruri kılmaktadır. 

Ivor Jennigs, Bentham'm hakiki maksadı hukukun ne ol
duğunu izah değil, hukuku İslah etmek olduğu fikrindedir. 
Bentham, hukuku hiçbir zaman müstakil bir gaye saymamış, 
fakat bir gayenin vasıtası olarak görmüştür. O halde sosyal 
hayatın gayesinin ne olduğunu araştırmak icab eder. Bentham 
en büyük saadete kavuşmağı, cemiyet hayatının hedefi, hu
kuku da bu hedefe erişmek için lüzumlu bir vasıta addetmiş
tir (12). 

Jennings, hukuk ve devletin mahiyeti konularındaki na
zari münakaşlarm asırlardanberi devam ettiğine, fakat şim
diye kadar herhangi bir uyuşmağa varılmadığına nazarı dik
kati çekiyor. Bu mevzularda kısa zamanda bir ittifaka varıla
mayacağına inandığını da ilâve ediyor (13). Ona göre, tabii 
ilimler sahasında gaye, muayyen kanunlara vâsıl olmaktır. 
Bunun için ilk önce faraziyeler kabul edilmekte ve hadiseler 
bu faraziyeleri teyid ettiği takdirde kanunlara vasıl olunduğu 
ileri sürülmektedir. Eğer bu kanunları daha sonraki tecrübe
ler tekzib ederse, kanunlar terkedilmekte ve tabiat ilimleri 
ile uğraşanlar ihtimali bazı kanunlara istinad etmek suretiy
le veya hiç kanunlardan bahse tmeksizin çalışmalarına devam 
etmektedirler (14). 

Sosyal ilimlerin karşılaştığı meseleler, tabii ilimlerinki-
ne nisbetle daha karışık bir mahiyet taşımakla beraber, tabii 
ve sosyal ilimler arasında bir benzerliğin mevcut olduğu söyle
nebilir. Çünkü sosyal ilimler sahasında da gaye, muayyen 
kanunlara vasıl olmaktır. Bu hedef tahakkuk etmezse muay
yen bazı prensiblere göre sosyal hadiseleri izaha teşebbüs et
mek lâzımdır. Hukuk sahasında yapılan çalışmalarda «insan-

(12) Jennings, Ivor. A Plea for Utilitarianism, Modern Law Review, 
Vol II No. I, June 1938, s. 23. 

(13) Jennings, Ivor. op. cit., s. 31-32. 
(14) Ibid. s. 31. 
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İarın ve eşyanın mevcut bulunduğunu ve hukuk kaideleri in
san iradesine müessir olduğundan irade hürriyeti doktrinin 
doğru olduğunu kabul etmek zarureti vardır.» Bunun yanın
da kanun vazıınm vazifesi «iyi» kanunlar tedvin etmektir. Hu-
kukuk filozofları da, hukukun temel mefhumları üzerindeki 
görüş ihtilâfları ne olursa olsun «iyi» kanunların hazırlan
ması için kanun vazuna yardım etmek vecibesi altındadırlar. 
Acaba «iyi» kelimesi ile kastedilen «adalet ide» simidir ? Yok
sa «iyi» ahlâkî bir konsepsiyonu mu ifade etmektedir. Jennings, 
iyinin.tâyini için felsefi münakaşalara girişmeyeceğini belirti
yor ve hangi kanunun iyi olduğunun, Bentham'ın prensblerine 
göre tâyin edilmesi gerektiğini tebarüz ettiriyor. Devlet ve 
hukuk, alelade insanların hayatını tanzim etmek gayesini ta-
kib etmektedir (15). Hazza kavuşmanın ve istirabdan beri 
olmanın arzuya şayan olduğu veya arzuya şayan tek hedef 
sayılması gerektiği fikri reddolunabilir. Bir kimsenin «en bü
yük sayıda insanın en büyük saadeti» esasına uygun şekilde 
hareket etmesinin, kendisi için en büyük ölçüde saadet sağla-
mıyacağı söylenebilir. Fakat şurası açık bir hakikattir ki, ce
miyeti meydana getiren insanların büyük ekseriyeti, en fazla 
hazza kavuşmak ve en az istirap çekmek arzusunu taşımakta
dır. Demokratik bir rejimde politikacılar halkı memnun et
mek zorundadır'ar. Daha başka bir ifade ile demokratik re
jimde politikacı «hedonist psikolojiyi» bilmek mecburiyetin
dedir (16). Jennings halk ekseriyetinin niçin utilitarian (fay
dacı) esaslara göre idare edilmek istediği hususunda başka 
bir fikir serdetmiyor. 

Jennings'e göre, hiçbir felsefi sistemin mutlak bir doğru- ' 
luğa sahib olduğu iddia edilemez. Faydacılığın istinad ettiği 
felsefi esasların doğruluğu da reddolunabilir. Fakat Bent
ham'ın İngiliz hukukunu İslah etmek hususundaki çalışmala
rında, utilitarianismden ilham aldığı ve bu çalışmaların müs
pet neticeler verdiği inkâr edilemez. Tatbikatta müspet ne
ticeler veren faydacılık nazariyesine bugün da dönülmesi za
ruridir. Bu düşünce ile Jennings «Demokratik bir rejimde 

(15) Jennings, Ivor. op. cit., s. 32. 
(16) Ibideın. 
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kanunların en büyük sayıda insanın en büyük saadeti prensi
bine istinad etmesini» lüzumlu addetmektedir (17). 

Kanaatimizce, Jennings faydacılığı müdafaa ederken mu
hakemesini iki sebebe dayandırmaktadır : 

1. İnsanların ekseriyetine hâkim olan temayül, en fazla 
saadete kavuşmak ve en az istirap çekmektir. 

2. Faydacılığın felsefi bakımdan hatalı olduğu kabul edil
se dahi, sistemin tatbikatta müspet neticeler verdiği ondoku-
zuncu yüzyıl îngilteresinde gerçekleştirilen hukuk reformu ile 
sabit olmuş bulunmaktadır. 

* 
Jennings, bu suretle sosyal fayda prensibini pratik bir 

esas olarak ele almakta ve onun hukuk politikasının temel 
prensibi addedilmesinden müspet neticeler doğacağını farzey-
lemektedir. Bentham in hukuk reformu mevzuundaki çalışma
larının olumlu neticeler vermesi, sosyal fayda prensibine is
tinad eden bütün kanunların en elverişli neticeleri tevlid ede
ceğine delil olamaz. Kaldıki, Bentham'm„ reform tekliflerin
de çoğu zaman liberal fikir adamlarıyla birleştiği de bir vakı
adır. Bu bakımdan Jenings'in faydacılık nazariyesini ihya yo
lundaki teşebbüsünün sağlam bir temele dayanmadığı söyle
nebilir (18). 

Sosyal fayda prensibinin, ferdi fayda prensibi gibi gayri-
muayyen olması sebebiyle kanunların tedvin ve tenkidinde 
rol oynayamıyacağına inanan fikir adamları da vardır. 

(17) Jennings, Ivor. op. cit., s. 32. 
(18) Julius Stone da Jenmings'i tenkid etmektedir. Stone'ım fikrine 

göre, Jennings utilitarianismin İngiliz hukukunu ıslâh yolunda
ki faaliyetini izam etmektedir. Onsek'izinci Yüzyıl hukuk niza
mı ile Ondokuzuncu asrın sosyal ve iktisadî şartları arasında 
o derece ehemmiyetli bir tezat vardı ki, fayda prensibi yerine 
ikame edilebilecek herhangi bir prensip bu tezadın izalesini 
ve gereken değişikliklerin yapılmasını sağlayabilirdi. Bundan 
başka Ondokuzuncu asırda cemiyet hayatının hangi kaidelere 
göre tanzimi icabettiği hususunda bir anlaşma olmuştu. Kant'ın 
metafiziği, Adam Smith'in liberalizmi, Bentham'ın faydacılığı, 
ve Herbert Spencer'in pozitivizmi insanların en geniş hürriyete 
sahip olmaları zarureti mevzuunda birleşmişlerdi. Bak: Stone, 
J. op. cit., s. 295, 296. 
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Sosyal fayda esasını reddedenlerden birisi Paul Vinogra-
doff'tur. Onun kanaatine göre, fayda prensibi ile ne kastedil
diğini anlamak bilmece çözmek kadar zordur. Çünkü fayda 
kriteri, faydanın neden ibaret olduğu ve kimin menfaatleri 
daha üstün sayılacağı tâyin edilmeden tatbik olunamaz. Bu 
suallere objektif bir cevab bulmak ise çoğu zaman imkânsız
dır. 

Vinogradoff, fayda prensibinin Bentham'ın anladığı mâ
nada ekseriyetin menfaatine uygun bir hareket istikametini 
mi yoksa Nietzsche'in dediği gibi üstün insanın fayda te
lâkkisini mi belirttiğini sarahatle tâyin etmeğe imkân olma
dığını zikretmekte ve muayyen bir memlekette cari hukuki ve 
siyasi müesseselerin fayda kriterine göre ölçülmesinin, ekse
riyetle yanıltıcı neticeler doğuracağına inanmaktadır. Bu me-
yanda müellif, «Peloponez harplerini İsparta'nın kazanmış 
olmasının İsparta devletine ait müesseselerin Atina'nın mües
seselerinden daha iyi olduğu hususunda ölçü» olamıyacağmı 
kaydetmektedir (19). 

Vinogradoff'un daha ziyade umumi mahiyet taşıyan ten-
kidlerinden de ilham alan Alf Ross, sosyal fayda esasına şid
detle hücum ediyor. Alf Ross, ekonomik meselelerde fayda 
prensibinin bir ölçü addedilebileceğine kanidir. İktisadi ha
yatta fayda prensibinin nâzım bir rol oynayabileceğini 'söyle
mek ve muayyen bir teşebbüsün diğer bir teşebbüsten daha 
faydalı olduğunu iddia etmek mümkündür. Çünkü bir iktisa
di işletmenin diğer bir iktisadi işletmeden daha faydalı oldu
ğunu tâyin edecek müşterek bir ölçü, yani para ölçüsü mev
cuttur (20). Fakat fayda pren'sibinin kanun vazıının kararla
rında yol gösterici bir esas olarak kabulü müspet netice ver
mez. İlmi geliştirmek, sanatı canlandırmak ve mesken inşa 
etmek hedefleri arasında bir seçim yapmak icab etse, fayda 
prensibine müracaat suretiyle bunlardan birinin diğerine ter
cihi kabil olmaz. Zira bunlar keyfiyet bakımından farklı ih
tiyaçlardır (21). 

(19) Vinogradoff, Outlines of Historical Jurisprudence, 1922, Vol II. 
s. 34, 35. 

(20) Ross, Alf. On Law and Justice, 1953, s. 292, 293, 294. 
(21) Ibid., s. 295. 
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Ross, netice olarak, sosyal saadet veya sosyal refah pren
sibinin, gerçekte insanların, kararlarında bir ölçüye sahib ol
mak için icad ettikleri farazi bir esas sayılması gerektiğini 
belirtiyor (22). 

Bu vesile ile fayda prensibini reddeden Lorimer'in fikir
lerini de birkaç cümle içinde gözden geçirmek isteriz. Lori-
mer, sosyal fayda prensibinin hukukun hedefi olamıyacak ka
dar müphem ve gayri muayyen bir karekter taşıdığı kanaa
tindedir. «Fayda istikametinde yürü!» şeklindeki bir kaide 
hiçbir manayı haiz bulunmamaktadır. Çünkü faydanın ne ol
duğunun başka bir ölçüye göre tâyini icab etmektedir (23). Ka
nunların faydalı ve zararlı neticelerinin, tedvinlerinden önce 
bilinebileceği şeklinde Bentham'm ileri sürdüğü fikri de Lo-
rimer kabul etmiyor. Ona göre, kanunun neticelerini bilmek 
ancak tatbikinden sonra mümkün olabilir. Kanunun vazı es
nasında onun hangi neticeleri meydana getireceğini tesbit et
mek kabil değildir (24). Düşüncemize göre, muayyen bir ka
nunun tedvini sırasında onun husule getireceği bütün netice
leri tahmin etmek mümkün olmayabilir. Fakat kanun koyu
cu, kanunu vaz ederken husule gelecek neticelerin hiç olmaz
sa bir kısmını tahmin edebilmek mevkiindedir. Aksi halde 
kanun vazınm, plânsız ve gayesiz bir ameliye olduğunu kabul 
etmek icab eder ki bunun hakikati ifade etmediği aşikârdır. 

Cemiyet menfaati veya cemiyet saadeti mefhumunun, ne
leri ihtiva ettiğini veya etmesi icab eylediğini katiyetle tâyine 
imkân bulunmadığı düşüncesindeyiz. Bu mevzuda insanların 
farklı noktai nazarlara sahib olabileceklerini de kabul edi
yoruz. Yalnız her cemiyette ekseriyetin, cemiyet saadetinin 
icabları mevzuunda bir fikre sahib olduğunun iddia edilebi
leceği görüşündeyiz. Halk çoğunluğunun cemiyet menfaati 
konusundaki fikirleri, gerçekte cemiyetin hakiki menfaatle-» 
rine aykırı olabilir. Fakat halk ekseriyetinin, ister doğru is
ter yanlış olsun, kendi saadetinin neleri icab ettirdiği husu
sunda tamamen vazıh olmasa bile bazı fikirlere sahib olduğu 

(22) Ross, Alf. On Law and Justice, s. 295, 296. 
(23) Lorimer, The Institutes of Law, 1880, s. 49. 
(24) Ibid., s. 52. 
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söylenebilir. Ekseriyetin cemiyet saadeti mevzuundaki görüş
lerinin hangi âmillere bağlı olduğu hususu, tamamen sosyolo
jik bir mahiyet arzeder, ve incelememizin dışında kalır (25). 
Acaba sosyal saadet veya fayda, hukukun tahakkuk ettirmek 
mecburiyetinde bulunduğu tek hedef midir ? Bu suale menfi 
cevab vermek icab ettiği kanaatindeyiz. Çünkü kanunların 
tedvininde, halkın taşıdığı ahlâki duygular, ve sahib olduğu 
adalet telâkkisi de menfaat düşüncesi gibi rol oynamaktadır. 
Bu yüzden saadet prensibini kanunların tedvininde hâkim 
olan tek hedef addetmek isabetli değildir. 

Sosyal saadet prensibinin hukuk siyaseti bakımından ta
şıdığı mâna üzerinde durduktan sonra, Bentham'm hukuk na
zariyesinin diğer hususiyetlerini incelemeğe geçiyoruz. 

Bentham'm hukuk nazariyesinin yıkıcı veçhesi, tabii hu
kukun reddine müteallik fikirlerinde beliriyor. Tabii huku
kun vazıh ve insicamlı bir adalet idesi tesisine muvaffak ola
maması, tabii hakların muhtelif fikir adamları tarafından 
muhtelif tarzlarda anlaşılması ve her müellifin ayrı bir içtimai 
mukavele fikrine sahib bulunması, Bentham'm tabii huku
ku tenkid sadedinde istinad ettiği başlıca sebeblerdir. • Tabii 
hukuk hakkındaki tenkidlerinde onun İngiliz ampirizminin 
umumi temayüllerine bağlı kaldığı şüphe götürmez. Bunun
la beraber metafizik prensiblerin istimaline şiddetle aleyhtar 
olan Bentham'm bazı metafizik esasları benimsediği söylene
bilir. Meselâ üzerinde İsrarla durduğu «en büyük sayıda insa
nın en büyük saadeti» prensibine hangi müşahede veya tec
rübe neticesinde vasıl olduğunu Bentham izah edememekte
dir. Gerçekten her insanın kendi saadetini takib ettiği, insan 
hareketlerinin müşahedesinden istihraç edilse dahi, herkesin 
cemiyet saadetini niçin tahakkuk ettirmek zorunda olduğu
nu tecrübe ve müşahede yoluyla ispata imkân yoktur. 

Bentham'm hukukun gayeleri saydığı, geçim vasıtalarını 
temin, refah, eşitlik ve emniyeti sağlamak esasları oldukça dik
kate şayan bir mahiyet taşıyor. Onun bu prensibleri izah sa-

(25) Sosyal saadet mefhumunun sosyolojik bir görüş açısından tah
lili hususunda bakınız: H. R. Greaves, The Foundations of Po-
litical Theory, London 1958, s. 14j0 ve m. 
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dedinde ileri sürdüğü düşüncelerin artık değerini kaybettiği 
söylenebilir. Fakat mevzuubahis esasların başka bir muhteva 
içinde bugün de kabili müdafaa olduğu aşikârdır. Geçim va
sıtalarını temin esası, modern devletin ferdlere sağladığı ikti
sadi himayeyi ifade edebilir. Yalnız yukarda zikrettiğimiz en 
büyük saadet prensibi gibi bu dört esasın da niçin «a posteri-
ori» prensibler olduğunu Bentham ispat edebilmiş değildir! 
Bu sebebten onun hukuk nazariyesini izah ederken metafi
zik bazı esaslara başvurduğunu söylemek mümkündür. 

Bentham, hukukî münasebetlerde menfaat unsurunun oy
nadığı role dikkati çekmekte ve hukukun vazifesi menfaat
ler arasında muvazene temin etmek ve ferdi menfaatleri umu
mi menfaatin icablarına göre tahdid eylemek olduğunu be
lirtmektedir. Bu görüşün neticesi olarak da «mükellefiyet» i 
hukuk tarafından tahmil olunan menfaat kaybı, ve «hak» ki, 
hukukun himaye eylediği menfaat şeklinde izah etmektedir. 
Mülkiyeti, cemiyet menfaatine uygunluğu dolayısıyla fayda
lı bir müessese saymakta ve mukavele mefhumunu incelerken 
de mukaveleye riayet vecibesinin umumi faydadan doğduğu
nu söylemektedir. 

Bentham'in nazariyesinde menfaat fikrinin ne kadar 
ehemmiyetli bir yer taşıdığını ceza hukuku mevzuundaki fi
kirleri vazıh şekilde göstermektedir. Bentham, suçların ve 
cezaların tâyininde, mağdura ve cemiyete suç dolayısıyla ve
rilen zarar ve suçlunun elde ettiği faydanın nazara alınması 
üzerinde İsrar etmiş ve cezalandırma hakkını sosyal fayda gö
rüşüne istinad ettirmek suretiyle pozitivist ceza nazariyeleri
ne ilham vermiştir. Hukuk kaidelerinden çoğunun muayyen 
menfaatleri himaye ve menfaatler arasında muvazene tesisine 
çalıştığı bir hakikattir. Bentham menfaat üzerindeki isran 
dolayısıyla hukuk filozofları arasında dikkate şayan bir yer 
ihraz etmiş bulunmaktadır. Bununla beraber onun, menfaat 
unsurunun hukuk hayatındaki rolü mevzuunda, şümullü ve 
tatmin edici bir nazariye tesis etmediği de bir gerçektir. Bent
ham'in menfaat üzerinde, İsrar ederken hak mefhumunu ihmal 
etmesinin büyük bir hata olduğu söylenebilir. Bentham hak 
ve fayda mefhumlarını birbirinden tefrik etmemektedir. Hal
buki insan şuuru, hâk ve faydanın birbirinden farklı olduğu-
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nu çok eskiden idrâk etmiş ve hak'da faydadan müstakil bir 
değer bulunduğunu kabul eylemiştir. Bundan dolayı Bent-
ham'm, hukukun menfaatler arasında sosyal fayda düşünce
sine göre bir muvazene tesis etmek gayesini taşıdığı yolundaki 
izahı adalet unsurunun ilâvesiyle «âdil bir muvazene» şek
linde ifade edilmedikçe tatmin edici olmaktan uzak kalmak
tadır. 

Onun, devletin bizzat vazettiği hukuk ile tahdit edilemiye-
ceğini belirtmesi de ayrıca tenkid edilebilir. Çünkü 'bu tak
dirde ister bir ekseriyet, ister bir ekalliyet olsun idare eden
lerin iktidarını hukukî yollarla sınırlamak imkânı ortadan 
kalkar. 

Bentham'ın faydacılık nazariyesi hususundaki inceleme
mizi eksik bırakmamış olmak için, onun siyasi düşüncelerin
den bazılarına da yer verdik. Çünkü Bentham siyasi fikirle
rinde de fayda esasından ilham almıştır, ve siyasi görüşleri 
onun utilitarianism'inin ayrılmaz bir kısmını teşkil etmekte
dir. O, idare edenler ve idare edilenlerin menfaatleri arasında 
birlik teminini, «en büyük sayıda insanın en büyük saadeti» 
düsturunun zaruri neticesi saymıştır. Hem ferdin hem de ce
miyetin menfaatlerine uygun idare sisteminin demokrasi ol
duğunu kabul etmiş, fakat hürriyeti müstakil bir hedef say
mamış ve emniyet üzerinde İsrar eylemiştir. Parlamento re
formu mevzuundaki tekliflerinde ise liberallerle birleştiği söy
lenebilir. 

İçtimai menfaatleri müdafaa düşüncesi, Bentham'ın hu
kuk nazariyesinde başlıca yeri işgal etmekle beraber, ferdi 
menfaatlerin ihmal edildiği söylenemez. Onun, sosyal men
faati, ferdî menfaatlerin bir toplamı addetmesi, cemiyet mef
humunu putlaştırmasına mani olmuştur. Cezaların tesbitin-
de, içtimai menfaat düşüncesi yanında ferdlere lüzumsuz is-
tirap verilmemesi üzerinde durması ve cemiyet uğruna ferdin 
fedakârlıklar yapmağa zorlanmasını tecviz etmemesi, buna 
misâldir. 

Bentham'ın hukukta reform hedefini güden çalışmalarının, 
îngilterede ve diğer memleketlerde ne derece ehemmiyetli te
sirler yaptığını daha önce izah etmiştik. Tabii hukuk nazari-
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yesini reddetmesine rağmen ondokuzuncu asrın icablarına 
uygun bir cemiyet düzeninin kurulması mevzuunda, onun ta
bii hukukçularla birleştiği söylenebilir. Tabii hukukçuların 
hürriyet prensibine dayanarak müdafaasını yaptıkları deği
şiklikleri, Bentham fayda esasına istinad etmek suretiyle sa
vunmuştur. Böylelikle nazari bakımdan tabii hukukçulardan 
ayrılmakla beraber, tatbikata ait birçok meselelerde onlann-
kine benzer hal çareleri teklif etmiştir. Bu vesile ile Bentham' 
m sahib olduğu büyük medeni cesareti tebarüz ettirmek iste
riz. Yaşadığı devirde İngiltere'nin siyasi ve içtimai hayatın
da çok ehemmiyetli nüfuza sahib bulunan Kraliyet, Lordlar 
Kamarası ve ingiliz Resmî Kilisesi (The Church of England) 
gibi müesseseleri tenkid ederken gösterdiği açıksözlülük ve 
sebat, onun çağdaşları arasında mümtaz bir mevki ihraz etme
sini sağlamıştır. 

Bentham'ın müşahededen geliyor zannıyla bazı metafi
zik prensibleri benimsediğini ve sisteminde onlara yer verdi
ğini tebarüz ettirmiştik. J. S. Mill'in hukukî fikirlerinde, ah
lâki düşüncelerinde olduğu gibi tecrübe ve müşahedenin ver
diği neticelerden daha da uzaklaşmış olduğu beyan edilebilir. 

J. S. Mili «Utilitarianism» adlı eserinde, hukuk hakkın
daki fikirlerini belirtirken tabii hukuku tamamen reddetmi
yor. Bu eserin beşinci bölümünün «Adalet ve fayda arasında
ki münasebet: On the Connexion Between Justice and Uti-
lity» (26) başlığını taşıması da onun adalet fikrini ihmal et
mediğini gösteriyor. Mili, adalet hissinin adalet ve fayda mef
humlarını birbirine bağladığını ve adalet hissi sayesinde bazı 
adalet kaidelerinin cemiyet için taşıdıkları fayda yüzünden 
hâkim hale geldiklerini kabul ediyor. Ona göre adalet hissi, 
nefsi koruma ve sempati duygularını muhtevi bulunmakta
dır. Fakat bu iki his sayesinde insanların nasıl içtimai fayda
ya uygun adalet kaidelerini benimsedikleri mevzuunda Mili, 
tatmin edici izahat vermemektedir. Nasıl oluyor da esas iti
bariyle egoist bir mahlûk olan insan, cemiyet menfaatine uy
gun adalet kaidelerini benimser hale gelebiliyor ? Muhtelif 
adalet kaideleri arasından birinin içtimai menfaate yararlığı 

(26) Bak: Mili, J. S. Utilitarianism, s. 38. 
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dolayısıyla muteberiyet kazanması nasıl mümkün olabiliyor? 
Hangi sosyolojik âmiller bu ameliyede rol oynuyor ? Bu su
allerin cevablarını Mill'in «Faydacılık : Utilitarianism» isimli 
eserinde bulmak mümkün değildir. 

Mili, eşitlik, mülkiyet ve herkesin kendi hakkına sahib ol
ması gibi adalet kaidelerinin insanların ekseriyeti tarafından 
benimsendiğini müşahede yoluyla anladığını iddia ediyor. Bil
hassa «herkesin kendi hakkına sahib olması» esasının, insan
ların büyük bir ekseriyetinin vicdanında yer ettiğini söylüyor. 
Böylece Mili, tabii hukukun bazı prensiblerini benimsemiş olu
yor. Gerçi kendisi bu esasları müşahede sayesinde tesbit et
tiğini beyan ediyorsa da onun adalet mefhumuna müstakil bir 
mevcudiyet tanıması, idealist hukuk görüşünün tesirini açık
ça ortaya koymaktadır. Bentham, Mill'in aksine adalet mef
humuna hiçbir zaman müstakil bir değer izafe etmemiş, âdil 
ve faydalı tabirlerini ayni manada istimal etmiştir. Kanaati
mize göre Mili, adalet ve fayda mefhumları arasında bir rabı
ta tesisine teşebbüs etmek suretiyle Bentham'ın nazariyesini 
geliştirmek istemiştir. Fakat bu mevzuda tatmin edici bir 
hal suretini vuzuhla ifadeye muvaffak olamamıştır. 

Mill'in «Hürriyet» ve «Temsili Hükümet Hakkında Düşün
celeri isimli eserlerinde serdettiği fikirler, Bentham'ın tesi
rini daha geniş ölçüde aksettirmektedir. Mili, cemiyetin fer
di hürriyete müdahalesinin ancak nefsi koruma halinde caiz 
olduğuna inanıyor ve hürriyeti, içtimai bakımdan faydası do
layısıyla müdafaa ediyor. însan cemiyetlerinin hür olduk
ları nisbette gelişebildiklerini tarihten verdiği misâllerle açık
lıyor. Cemiyetin kendi menfaatlerini muhafaza için ferdi hür
riyete müdahalesinin, ferdin hareketleri ile başkasına zarar 
vermesi haline inhisar etmesi gerektiğini söylüyor (27). Böy
lece başkasına zarar vermemesi şartıyla insanın gerek düşün
ce gerekse hareket hürriyetine sahib olması kabul edilmiş bu
lunuyor. x 1 * 

(27) Mili, ferdi hürriyetin ancak başkalarına zarar verilmesi halin
de tahdidinin, caiz olduğunu ileri sürmek suretiyle Kantla da 
birleşiyor. Bak : Abadan, Y. Hukuk Felsefesi Dersleri, Ankara 
1954, s. 305. 
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Hürriyetin topluma olan faydası üzerinde İsrar eden Mili' 
in sisteminde hürriyet, müstakil bir değere sahib bulunmak
ta ve sosyal terakkinin vazgeçilmez şartı sayılmaktadır. Mili, 
hürriyetin manası üzerinde dururken metafizik mefhumlara 
müracaattan kaçınmıştır. Bu şekilde «Faydacılık» adlı ese
rinde Bentham'm görüşlerinden ehemmiyetli derecede inhi
raf eden Mili, «Hürriyet» de Bentham'm müşahade metoduna 
bağlı kalmaktadır. Yalnız Bentham'm sisteminde emniyet baş
lıca yeri işgal ettiği halde, Mili hürriyeti ilk plâna alıyor. 

Kanaatimizce, Mill'in hürriyet hakkındaki nazariyesinin 
eksik tarafı, hürriyeti sadece faydası dolayısıyla değerlendir
meğe çalışması ve ferdin doğuştan bazı haklara sahib olduğu
nu kabul etmemesidir. Bu sebebten Mill'in sisteminde, ferdi 
hürriyetlerin devletçe ihlâline karşı tam bir teminat bulundu
ğu söylenemez. Öte yandan, hürriyet ve mesuliyet arasında
ki münasebet üzerinde durmaması da bize göre nazariyesinin 
eksik tarafını teşkil eder. , 

J. S. Mill'in idare edenler ve edilenlerin menfaatleri ara
sındaki ayniyetin ancak demokratik idarede mevcut olduğu
na inandığı ve bu şekilde Bentham'la birleştiği söylenebilir. 
Yalnız Bentham, demokratik idare tarzının hem ferdin hem 
de cemiyetin saadeti bakımından en iyi sistem olduğunu teba
rüz ettirmekle iktifa ettiği halde, Mili, daha ileriye giderek de
mokratik sistemin iyi şekilde çalışabilmesi için ekalliyetin ezil
memesi lâzım geldiğini de İsrarla belirtiyor. 

Mill'in hukukî meseleleri Bentham gibi derinlemesine in
celediğini iddia etmek doğru olmaz. Bentham hayatını naza
ri hukuk çalışmalarına ve pozitif hukukun İslahına hasreyle-
diği halde, Mili hukukî problemlere bu derece büyük bir alâ
ka göstermemiştir. Bununla beraber Mili, Bentham'dan farklı 
olarak adalet ve fayda mefhumlarını telife çalışmış, içtimai 
menfaatin ferdi menfaate üstünlüğü mevzuunda daha vazıh 
bir istikameti benimsemiştir. Mill'in hukuk nazariyesini, uti-
litarianism'i idealizm ile telif yolunda girişilen tamamlanma
mış bir teşebbüs saymak yerinde olur. 
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SONUÇ 

İngiliz faydacıları Bentham ve J. S. Mill'in, ahlâk ve hukuk 
teorileri hakkındaki görüşlerimizi her kısımda ve tenkid bö
lümünde ifade etmiş bulunuyoruz. Evvelce vardığımız netice
lerin hepsini tekrarlamağı lüzumsuz saydığımızdan burada in
celememizin bizi sevk eylediği umumi neticeleri belirtmekle ik
tifa edeceğiz. 

İnsan psikolojisine ait bazı müşahedelere istinad ederek 
bir ahlâk ve hukuk nazariyesi tesisine teşebbüs eden Bentham 
ve J. S. Mili, menfaat veya fayda mefhumunu hazza sahib ol
mak ve elemden kaçınmak isteği ile izah etmişlerdir. Gerçi 
insan hareketlerinin, ekseriyetle yaşamak için gerekli vasıta
ların teminine ve ihtiyaçların tatminine müteveccih olduğu 
söylenebilir. Fakat bu demek değildir ki, bütün insan hare
ketleri menfaat düşüncesine dayanır. Zira insanların vicdanî 
kanaatlerine uyarak özgeci hareketlerde bulundukları da 
vakidir. Onun için Bentham ve J. S. Mill'in, insanı tabiat itiba
riyle egoist bir mahlûk addetmeleri ancak kısmî bir hakika
tin ifadesidir ve bu yüzden hatalı bir umumileştirme mahiye
tini taşımaktadır. 

Diğer taraftan saadet, haz, menfaat gibi terimlerin objek
tif bir prensibin teessüsüne imkân vermeyecek derecede değişik 
manalarda anlaşıldıkları bir hakikattir. İnsanların üzerinde 
ittifak edeceği bir saadet veya haz mefhumuna erişmek kabil 
olmadığına göre, Bentham ve Mill'in ahlâkı, hazza veya saa
dete istinad ettirme teşebüsleri müstakar bir ahlâk teorisinin 
vücut bulmasını sağlayamaz. İnsanlar farklı şeylerden haz 
duyduklarına, değişik şeyler onlara saadet verdiğine göre, saa
dete kavuşmak ahlâkın hedefi sayıldığı takdirde herkesin ay
rı bir ahlâk ölçüsüne sahib olması tehlikesi belirir. Bundan 
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başka haz yahut saadet, faydacı fikir adamlarının zannettik
leri gibi hareketlerin hedefi olamaz. Çünkü insanın şuurlu 
hareketleri bir hissi değil, bir gayeyi takib eder. Yani hare
ketin maksadı hazza varmak değil, bir gayeye erişmektir. Ga
yenin, dolayısıyla hazzı muhtevi bulunması hareketteki gaye 
unsurunun ihmalini haklı göstermez. 

Ahlâk prensiblerini müşahededen çıkarmağa çalışmak di
ğer bir bakımdan da hatalıdır. Ahlâk, hareketlerin doğrulu
ğu ve yanlışlığı, iyiliği ve kötülüğü, haklılığı ve haksızlığı mev
zuunda vazıh kaideler tesisi hedefini takib eden bir ilimdir. Va
kıaları taallûk eden ve hakikatin ancak bir kısmım aksettiren 
bir müşahededen, ahlâk kriteri istihracı teşebbüsünü isabetsiz 
buluruz. Bunun sebebi «olan» in «olmaması lâzım gelen» i ifade 
etmemesidir. Ahlâkı, «a priori» bir temele dayandırmak, in
san hareketlerini ideal bir ölçüye göre değerlendirmek imkâ
nını verir ve ancak bu suretle insanların daha iyiye ve mü
kemmele erişmek hususundaki cehidleri teşvik edilmiş olur. 
Böyle ideal bir sistem, hayata intibak hususunda utilitarian 
ahlâka nazaran daha büyük zorluklarla karşılaşsa dahi, tercih 
edilmelidir. 

İnsan davranışını husule gelen neticelere göre kıymetlen
dirmeğe çalışan Bentham, hareketlerin faydalı neticeler mey
dana getirdikleri takdirde doğru, zararlı neticeler tevlid ettikle
ri zaman yanlış addedilmesi icab ettiği fikrindedir. Husule 
gelen neticelerin, hareketlerin değerini tâyinde esas sayılma
sını teklif etmek, realist bir görüşün ifadesi sayılabilir. An
cak bu prensib de tehlikelidir. Çünkü bir insanın değeri, va
sıl olduğu faydalı ve zararlı neticelere göre ölçülmek istenmek
te ve mevzuubahis neticeleri istihsal için başvurduğu vasıta
ların meşruiyeti nazara alınmamaktadır. Vazife şuuruna ve 
ahlâk duygusuna uygun şekilde hareket eden, fakat hareketi 
şu veya bu sebeble müspet neticeye ulaşamıyan bir insanın 
davranışını, faydacı ahlâk sistemine göre değerlendirmeğe im
kân yoktur. Kullandığı vasıtalar meşru olmayan bir kimse
nin faydalı neticeler istihsal etmesi halinde, onun hareket is
tikametini meşru addetmek icab edecektir ki, bu da bize fay
dacılığın sıhhatli bir ahlâk nazariyesi olmadığını gösterir. Kal-
dıki, insan bazan yaptığı hareket müspet netice vermese dahi 
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kendisini vicdanen mutmain hisseder ve kendisi için daha olum
lu neticeler verebilecek diğer bir hareketi yapmamanın neda
metini çekmez. J.S. Mili bu mevzuda, Bentham'm görüşünden 
ayrılarak bazı hareketlerin istirap verici olsalar dahi yapılması 
icâb ettiğini söylemek suretiyle daha isabetli bir görüşü be
nimsemiştir. Ancak bunun, hedonizmin temel prensibinden 
inhiraf neticesinde vasıl olunan bir netice olduğu da aşikâr
dır. 

İnsaftan ayrılmamak için şu hususu tebarüz ettirmek doğ
ru olur ki, Bentham, ahlâk teorisinin egoizm'le ittihamına ma
ni olmak için çalışmış ve başkalarının bedbaht olduğu bir ca
miada bir insanın devamlı şekilde mesut olmasına imkân bu
lunmadığını ve hayırhahlığm insana haz verdiğini belirtmiş
tir. Onun bazan evrensel bir saadet telâkkisinin müdafaasını 
yapması da bu görüşü teyid eder mahiyettedir. Mili ise, ruhi 
hazları bedeni hazlardan üstün saymak ve vazifenin ihlâli ha
linde insanların seviyelerine göre az veya çok istirap çektik
lerini beyan etmek suretiyle, utilitarian ahlâk telâkkisini ide
alist ahlâk anlayışı ile telife gayret etmiştir. 

Faydacı ahlâk teorisinin ehemmiyetli bir hususiyeti, irade 
hürriyetinin istikra (tümevarım) yoluyla ispatına teşebbüs 
edilmesinden gelmektedir. Bentham ve J. S. Mili, insanın ak
lî bir varlık olarak kendisine haz veren şeyleri elde etmeğe ve 
elem doğuran şeylerden kaçınmağa muktedir bulunduğu nokta
sından hareket ederek insan iradesinin hürriyetini materya
list bir açıdan müdafaa etmişlerdir. Lâkin her ikisinin de 
zikrettiğimiz bu neticeyi açıkça beyan etmediklerini kay
detmek yerinde olur. 

Bentham, ihsascı ve ampirist felsefe görüşünün neticesi 
olarak tabii hukuk nazariyesini reddetmiş, hazza kavuşma ve 
elemden kaçınma temayülleri dışında hiçbir şeyin insan tabi
atından gelmediğini ifade eylemiştir. Bu noktadan hareket 
ederek iki ayrı veçheli bir hukukî nazariye tesis etmiştir. Bir 
yandan adalet mefhumunu ihmal etmek ve hukuk, devlet ta
rafından meydana getirildiğine göre, devletin hukukla mukay
yet olamıyacağını söylemek suretiyle pozitivist bir istikameti 
benimsemiş, öte yandan da hukuk politikasının hedefinin en 
büyük saadeti sağlamak olduğunu belirterek metafizik bir 
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prensibi hukukun temeli yapmıştır. Bentham'm «en büyük 
sayıda insanın en büyük saadeti» ve «idare edenlerle edilenle
rin menfaatleri arasında ayniyet sağlanması» şeklindeki pren-
siblerini, tecrübe ve müşahededen istihraca imkân olmadığı 
ve bunların metafizik bir karekter taşıdıkları izahtan vares
tedir. Her insanın kendi saadetini gözettiği müşahedelerle te-
yid edilse dahi, en büyük saadet prensibine hiçbir müşahede 
neticesinde vasıl olmağa imkân yoktur. 

Cemiyet menfaati ve ferdî menfaat mevzuunda Bentham 
in vazıh ve tatmin edici bir neticeye varamadığını söylemek 
mümkündür. Çünkü ahlâk teorisinde her ferdin kendi men
faatini takip etmesini terviç etmiş ve iktisadî düşüncelerinde 
de her ferdin kendi menfaatlerini istediği şekilde takip etmekte 
serbest olacağı bir cemiyetin, insanlara refah ve huzur geti
receğine inanmıştır. Bu inancın hakikati ifade etmediğini va
kıalar göstermiş bulunmaktadır. Bununla beraber bu mevzu
da Bentham'ı muaheze etmek doğru değildir. Çünkü liberal 
iktisad sisteminin, en iyi neticeleri tevlid edeceği hususunda 
yaygın bir inanç ondokuzuncu asrın başlarında mevcut bulu
nuyordu. 

Ahlâkî ve iktisadî fikirlerinde ferdî saadet ağırlık noktasını 
teşkil ettiği halde, hukukî fikirlerinde cemiyet saadeti düşün
cesi, başlıca yeri işgal eylemektedir. Kısacası Bentham'm ah
lâk ve iktisad sisteminde ferd, hukuk nazariyesinde ise cemi
yet, başlıca yere sahib bulunmaktadır. Bentham'm bu tenaku
zu izaleye çalışmamış olması, sisteminin insicamını kaybetme
sine sebeb olmuştur. 

İçtimai menfaat veya saadeti, hukukun tek gayesi addet
mek de doğru değildir. Çünkü kanunların tedvininde cemiyet
te cari ahlâk ve adalçt duyguları da müessir bulunmaktadır. 
Bundan başka neyin sosyal menfaate uygun olduğu hususun
da görüş ihtilâflarının bulunabileceği ve sosyal saadet esası
nın Bentham'm zannettiği gibi hudutları katiyetle kabili tâ
yin bir fikri ifade etmediği de bedihidir. Ancak her cemiyet
te ekseriyetin sosyal menfaat veya saadet mevzuunda doğru 
veya yanlış bir kanaate sahip olduğu ve demokratik sistemde 
bunun devrî seçimlerle tezahür ettiği söylenebilir. Mili tarafın
dan üzerinde İsrarla durulan sosyal saadet yahut «umumi re-
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fah : general welfare» mefhumu zamanımızdaki kanunlaştır
ma hareketlerinde ve devletin sosyal fonksiyonunu ifa etme
sinde kendisinden sık sık bahsedilen bir esas haline gelmiştir. 

Bentham'm hukuk ilmine hizmetleri, hukukî fiksiyonların 
gerçekte hangi hayat münasebetlerini temsil ettiklerinin araş
tırılmasına ve bir hukuk kaidesi veya müessesesinin kimlere 
ne türlü menfaatler sağladığının incelenmesine taallûk eden 
tahlilci fikirlerinde belirmektedir. Onun bu şekilde hukuk 
sosyolojisi çalışmalarına yardım ettiği söylenebilir. 

Hukukî müeyyideler mevzuundaki görüşleri de dikkati 
çekici bir mahiyet taşımaktadır. Hukukun zecrilik vasfını in
kâr etmemiş ve cezanın hukukî müeyyide olarak en fazla is
timal edildiğini müşahede etmiştir. Fakat bunun yanında ka
nun vazıının bazan mükâfat tevzii suretiyle de gayesine vasıl 
olabileceğini söylemiştir. Hukuku, sosyal gayelerin tahakkuk 
vasıtası olarak anladığımız takdirde mükâfatın da bazı hal
lerde bir müeyide olarak rol oynayabileceğini kabul etmek 
mümkündür. Kaldıki Bentham, mükâfat müeyyidesine isti-
nad eden hukuk kaidelerinde de gerçekte cebir unsurunun rol 
oynadığını idrâk etmiştir. 

İngiltere gibi müdevven hukuka karşı kuvvetli bir çekin
genliğin mevcut olduğu bir memlekette, kodifikasyon yoluyla 
meydana getirilecek hukukun örf hukukuna üstün olduğunu 
müdafaa etmesi ve herçeşit kodifikasyon faaliyetini teşvik ey
lemesi ayrıca zikre şayandır. Gerçi bugün de İngiliz hukuku
nun büyük kısmı tedvin edilmemiş durumdadır. Fakat ondo-
kuzuncu asırdan bu yana girişilen tedvin faaliyetinde ve mü
devven hukuka karşı olan itimatsızlığın ortadan kalkmasında, 
Bentham'in ehemmiyetle müessir olduğu, inkârı gayri kabil bir 
hakikattir. 

Bentham'ın, medeni hukuk ile ceza hukukuna matuf re
form tekliflerinin, yaşadığı asra göre çok ileri görüşleri ihti
va ettiği söylenebilir. Ceza hukuku sahasındaki fikirleriyle 
pozitivist ceza nazariyelerine tesir ettiği de bilinmektedir. Ce
zaların tâyin ve tesbitinde suçun cemiyette husule getirdiği 
tesirlerin nazara alınması şeklindeki fikirleri, hakikati ifade 
etmekle beraber noksandır. Çünkü cezaların tâyininde adalet 
idesini de gözönünde tutmak icap ettiği şüphe götürmez. 
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J. S. Mili'in ahlâk nazariyesi, Bentham'ın faydacı felse
fesine istinad etmekle beraber, onun vazife hissine müstakil 
bir değer vermek ve faziletin de kendiliğinden (per se) iyi ol
duğunu belirtmek suretiyle faydacılığı idealist bir istikamette 
geliştirmeğe çalıştığı görülmektedir. Mill'in bu yolu tutması, 
Bentham'ın ahlâk teorisinin tatmin edici bir mahiyet taşıma
dığına, yani Bentham'ın hedonizminin Mili'i tatmin etmedi
ğine delâlet eder. Bununla beraber Mili, kendi fikirlerini be
yan ederken haddizatında tecrübe ve müşahededen istihracı 
mümkün olmayan bir sürü esası benimsemiştir. 

J. S. Mill'in, fayda mefhumunun statik değil, dinamik bir 
muhtevaya sahib olduğunu ifade etmesi, onu Bentham'dan ayı
ran önemli hususiyetlerden . birisidir. Sosyal saadet ve 
ferdî saadet mevzuunda Mili, sosyal saadetin üstünlüğünü va
zıh şekilde ifade etmiştir. Bunu yaparken insanın taşıdığı iç-
timailik hissine istinad etmiştir, öte yandan, hürriyetin, ce
miyet saadetinin zaruri unsuru olduğunu sarahatle belirtmiş
tir. J. S. Mill'in adalet ve fayda mefhumları arasındaki müna
sebet üzerinde durması, onun Bentham'ın hukuk nazariyesi
ni de idealist bir istikamette tâdil etmek istediğine delil sayı
labilir. Fakat adalet ve fayda arasındaki karşılıklı bağlılık ve 
tesir hakkındaki görüşleri, doyurucu bir aydınlığa malik de
ğildir. 

İngiliz faydacılığı konusundaki etüdümüzün bizi götürdüğü 
genel sonuç şu olmuştur: Bentham ve J.S. Mili, «a poste-
riori» bir ahlâk ve hukuk sistemi tesisine teşebbüs etmişlerdir. 
Fakat tecrübe ve müşahadeden gelmeyen metafizik esaslara 
yer vermek suretiyle başlangıçta kabul ettikleri istikametten 
ayrılmışlardır. Bu husus, Mill'in teorisinde Bentham'mkin-
den daha kuvvetli olarak görülmektedir. Sadece vakıaların 
müşahedesine istinad eden bir ahlâk ve hukuk nazariyesi te
sisinin imkânsızlığı, bu inhirafa sebeb olmuş sayılabilir. Çün
kü, tecrübe ve müşahedenin doğrulamadığı metafizik değer
lere bağlanma yalnız İngiliz Faydacılığının içine düştüğü 
bir yanılma olmamıştır. Pozitivist ahlâk ve hukuk teorile
rinin büyük ekseriyeti neticede bazı metafizik prensibleri be
nimsemek zorunluluğu ile karşı karşıya kalmışlardır. 
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SUMMARY 

OF THE 

I N T R O D U C T I O N o 

The general tendency of British thought has been practi-
cal rather than speculative, and theref öre, contrary to the 
Continent, in Great Britain, philosophical movements have 
tended towards observation and experimentation rather than 
speculation about ideas. in the theory of knowledge Sensua-
lism and Associationism occupied the main place in British 
thought during the seventeenth and eighteenth centuries. This 
Empiricist movement has generally accepted the premise that 
our knovvlodge is determined and limited by our senses. This 
tendency was necessarily relativist, subjectivist and opposed 
to the Rationalist and Intuitionalist doctrines of the Continent, 
which mainly aimed at the search for absolute truth, and accep
ted the validity of absolute principles cöncerning the theory 
of knowledge. Utilitarianism has grown up as a result of the 
British empirical movement and has applied sensualist and as-
sociationist principles to the fields of morals and legal philo
sophy. 

On the other hand, because of their rationalistic origin, 
Continental schools of thought generally introduced Intuiti
onalist and idealist theories into the fields of ethics and the 
philosophy of law. Theref ore it can rightly be claimed that the 
dominance of the ideas of natural law on the Continent was 
closely linked with the general Rationalistic outlook of Conti
nental philosophy. in this way, while one system has ad-
vanced along the lines of Idealism and has claimed the ab
solute validity of its principles, the other has become relativist 
and utilitarian. As regards the method, British and Continental 
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systems also differ from each other. Idealistics systems of 
the Continent have employed the deductive method, while 
utilitarians have used the inductive method. 

Fundamentally, Utilitarianism depends on the observation 
of facts. If one observes the things which influence human 
sensibility, one can easily distinguish the things one likes from 
those one dislikes and thus divide them into two differant clas-
ses (1). According to this observation, one can claim that plea-
sure is good because it pleases, and the opposite of pleasure 
i.e., pain, is bad because it causes suffering. If one continues 
the argument, one can also assert that the rightfulness or 
vvrongfulness of human actions depends on their pleasant or 
painful consequences. Actions can be considered right, when 
their consequences are pleasant, and wrong when their conse-
quences are painful for the individual and for the society to 
vvhich the individual belongs. in this way the rightness or 
wrongness of actions is decided not according to their agree-
ment with an absolute principle, but according to their 
pleasure producing capacities. On the contrary, the Intuitio-
nalist system of Ethics considers an action right, irrespective 
of its consequences, provided that it is right according to a 
metaphysical principle e.g., justice. If an action is right accord
ing to our intuition, it should be done, no matter how painful 
its consequences are. 

Utilitarianism was successfully advocated by the Brit-
ish thinkers. But the division of philosophy into Empiricist 
and Rationalist schools of thought started in Ancient Times. 
The Empiricist theory of knowledge was first defended by 
Democritus, and, in virtue of his positivist influence, firstly 
Artistippus and aftervvards the Epicurean School developed a 
Hedonistic and a Utilitarian movement in the fields of Ethics 
and general philosophy. This ancient Utilitarianism was not 
able to create a consistent and deep-rooted system. On the 
other hand, Utilitarianism was successfully developed, 
refined and perfected by British thinkers. Therefore, to 

(1) Moore, Principia Ethica, Cambridge 1954, p. 62. 
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consider Utilitarianism as a British contribution to philoso
phy, is not a vvrong assumption. We can find some Hedonistic 
ideas which were held by the English thinker Hobbes as early 
as the seventeenth century. But Hobbes' observations on 
human nature only served as a basis for his general political 
philosophy, and he was not able to contribute an elaborate 
system of Utilitarianism to the history of thought. After Hob
bes thinkers mainly clergymen such as Richard Cumberland, 
John Gay, Hartley and others have advocated Utilitarianism in 
connection with the theory of «the infinite goodness of God». 
These religious thinkers may be accepted as early Utilitarians 
or more rightly as Theological Utilitarians. Generally, they 
have conceived man as a pleasure-seeking being. Although the 
aim of every individual is the achievement of his own pleasure, 
and this goal is justified because of God, who is considered ı 
symbol of goodness and cannot desire anything other than 
human happiness, stili, in order to urge human beings to 
altruistic actions, in other words, to create a fusion between 
the happiness of the individual and that of society, theological 
Utilitarians also depended on the revvards and punishments 
of afterlife (2). 

The main maxims of Utilitarianism were clearly and 
eonsistently laid down by Bentham. He was also able to purify 
Utilitarianism from its religious ideas and to give it a separate 
place among the ethical and philosophical doctrines. After the 
second half of the eighteenth century, Utilitarianism became 
the main doctrine of Great Britain, and it dominated British 
thought till the second half of the nineteenth century. When 
J. S. Mill's «Utilitarianism» appeared in 1863, the school had 
already started to decline, and shortly aftenvards it disap-
peared. 

One of the essential characteristics of Utilitarianism was 
its success in creating a consistent school and a creed. Great 
English thinkers such as Bacon, Berkeley, Locke were not fol-
lovved by many zealous adherents. But the leader of the 
Utilitarian school, Bentham, was followed by many disciples 

(2) Albee, E, A History of Emglisih Utilitarianism, 1900, p. 167. 
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and they tried to apply Utilitarian maxims to various fields. 
Bentham's School became similar to the Kantian, and 
Hegelian schools of the Continent. Sorley, describes the unique 
character of Utilitarianism by saying that «the Utilitarian 
group presents an appearence unknown before in English phi-
losophy : a simple set of doctrines held in common, with 
various fields assigned for their application and a band of 
zealoüs workers, labouring for the same, and united in 
reverence for their master» (3). it may also be said that, after 
the disappearance of Utilitarianism no school of thought has 
been able to take its place, and no schopl has been able to be 
as influential as it was. 

Bentham and his followers are also known as Philosophic-
al Radicals. The name was given to them because of their 
unshakable determination to reform the eighteenth century 
legal and social order of Great Britain. in Politics, the chief 
aim was to create «a community of interest betvveen governors 
and governed» (4), to sweep avvay the remnants of the past, 
and ta create the best conditions for the development and hap-
piness of the people. Because of its uncompromising attitude 
in its reform proposals, the movement was known as Philo-
sophic Radicalism. The desire for reform and the application 
öf utilitarian prihciples to life was also connected \vith the 
realistic outlöok of the theory. To achieve a scientific legal 
system by the application öf the principle of happiness was 
a dominant goal of the Utilitarians. Probably because of its 
vigorous reformist activities, R. Pound describes Utilitarianism 
as «a school of legislators» (5).'But despite its radical outlook, 
Utilitarianism has never been accompanied by anarchism and 
has remained a middle-class movement. 

The sway of Utilitarianism in Great Britain was so strong 
that it influenced the famous classical economists. Though 
Adam Smith, Malthus and David Ricardo were liberals, they 
also shared the utilitarian belief that the proper end of govern-

(3) Sorley W. R. A History of English Philosophy, 1920, p. 212. 
(4) Halevy, The Growth of Philosophic Radicalism, 1962, p. 262. 
(5) Pound, R. The Spiri toî the Common baw, 1921, p. 158, 159. 

190 

file:///vith


C O N Ç L U S I O N 

We have already stated our views concerning the English 
Utilitarians Bentham and J. S. Mill's theories of morals and 
law in every chapter and particularly in the chapter devoted 
to criticism. As we do not deem it necessary to repeat here ali 
our conclusions, we shall be content to stress the general 
conclusion to which our examination has led us. 

Bentham and J. S. Mili, who tried to establish a the-
ory of morals and law resting upon some psychological 
observations based the concept of utility on the wish to 
achieve pleasure and avoid pain. True, the majority of human 
activities are directed to securing the necessities of life and 
satisfying needs. However, this does not mean that ali human 
actions spring from interest, for it happens that men accom-
plish altruistic actions in obedience to their consience. That 
is vvhy Bentham's and J. S. Mill's description of human beings 
as self-regarding creatures is not entirely true and therefore, 
bears the stigma of hasty generalisation. 

On the other hand, it is equally true that terms such as 
happiness, pleasure, interest and utility are given such chan-
geable contents that they can hardly constitute a basis for an 
objective principle. As it is not possible for human beings to 
agree unanimously upon a concept of happiness or pleasure, 
Bentham's and J. S. Mill's attempts to base morals on pleasure 
or happiness cannot lead to a stable theory of morality. As 
human beings find pleasure and happiness in diverse experien-
ces, there is danger, if we consider happiness to be the aim 
of morality, that human beings may have varying criteria 
of morality. Moreover, pleasure or happiness cannot be the 
aim of human actions, as utilitarians suppose. For, the cons-
cious actions of men usually pursue a purpose and not a 
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feeling. in other words, the purpose of an action is not to 
reach pleasure but to reach a goal. Inclusion of pleasure in the 
reaching of a goal does not justify the neglect of the goal-ele
ment in human actions. 

The attempt to derive moral principles from observation 
may also be considered wrong from stili another point of 
view. Ethics is a science aiming at finding out clear principles 
about rightness or vvrongness, goodness or badness, justifica-
or otherwise of human actions. it is doubtful whether the at
tempt to derive a moral criterion from an observation ref-
lecting orıly a part of the facts is justified. The reason for 
this doubt is that «what is» may not ahvays be identical with 
«what ought to be», it is by founding morality upon an «a 
priori» basis that we obtain the possibility of judging human 
actions and encouraging men to improve and develop them-
selves. Such an idealistic moral system should be preferred 
in spite of the difficulties of its adaptation to life. 

Bentham, in trying to value human actions according to 
their consequences, holds the view that these actions should 
be considered good, if they produce good results, and bad, 
vvhen they bring forth bad ones. it may be considered a realis-
tic approach to evaluate human actions in accordance with 
their consequences. However, this principle too, may involve 
dangers. For to judge the vvorth of a man according to his 
deeds amounts to a disregard of the means he resorted to. it 
is impossible, in the utilitarian system of morality, duly to 
appreciate a man who acted according to the injunctions of 
duty and morality, but failed, for this or that reason, to 
achieve the good results he vvas aiming at. On the other hand, 
we should be forced to consider as moral a man using im-
moral means, if he achieves useful results, which indicates 
that the utilitarian theory of morals is not sound. For, in some 
cases, though the actions of a man may not yield useful re
sults, his conscience will be satisfied and he vvill not suffer 
any qualms for not acting differently. in this respect J. S. Mili, 
departing from Bentham's path, holds the view that certain 
actions should be accomplished, though they may cause suf-
fering. He thus adopts a sounder vievv at the cost of deviating 
from the basic principle of hedonism. 
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To be just, we have to stress the point that Bentham tried 
to sâve his moral theory from the accusation of egoism, and 
pointed out that it was impossible for an individual to be per-
manantly happy in an unhappy society and that benevolence 
brings bliss. The fact that he sometimes advocates the concept 
of universal happiness, may also prove this point. On the other 
hand, J. S. Mili, attempted to reconcile utilitarian morals with 
the idealist concept of morality by stating the superiority of 
spiritual pleasures över sensual pleasures, and asserting that 
men, when they neglect their duty, feel pain in a degree vary-
ing according to their moral level. 

An important feature of the utilitarian moral theory, con-
sists in its having been used to prove the existence of free 
will by way of induction. Both Bentham and J. S. Mili, moving 
from the point that man, as a natural being, is able to obtain 
pleasure and to shun pain, have attempted to establish free 
will from a materialistic angle. Hovvever, it must be made 
clear that neither has clearly expressed this consequence. 

Bentham rejected the theory of natural law under the influence 
of his sensualistic and empiricistic philosophy, and stated that 
nothing is natural to man, except the attraction of pleasure 
and the avoidance of pain. Moving from this position, he esta-
blished a legal theory comprising two seperate aspects. On the 
one hand, he adopted a positivist attitude by neglecting the 
concept of justice and maintaining that the state cannot be 
controlled by law, in so far as law is produced by the state, 
and on the other hand .established a metaphysical principle 
as the foundation of lavv, by accepting «the greatest happiness 
of the greatest number» as the aim of the legal policy. it is 
needless to explain that Bentham's principles «the greatest 
happiness of the greatest number» and «the identification of 
interests betvveen the ruler and the ruled», cannot be deduced 
from experiment and observation, and bear a metaphysical 
character. Though it may be possible to prove that every 
individual tends to secure his own happinss, it is impossible 
to find the principle «the greatest happiness of the greatest 
number» by way of observation. 

As to the relation betvveen social interest and individual 
interest, it may be said that Bentham has not reached a clear 
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and satisfactory conclusion. For in his moral theory, he 
upholds the view that the pursuance by every individual of 
his own interests in the way he wishes, vvould bring prosperity 
and happiness to men. This belief has been disproved by later 
events. However, it would be unfair to rebuke Bentham on 
this account, as the general belief current at the beginning of 
nineteenth century was that the liberal economy would pro-
duce the best possible results. 

Though in Bentham's moral and economic views, indivi
dual happiness forms the centre of gravity, in his legal consi-
derations the idea of social happiness takes pride of place. 
Doubtless, his failure to resolve this contfadiction is re-
sponsible for the inconsistency of his system. 

Nor is it right to consider social interest or happiness as 
the sole aim of law, as the current moral and legal feelings 
of society are also influential in the codification of laws. 
Moreover, it is obvious that there may be conflicts of opinion 
about what is in agreement with the social interest, and the 
principle of social happiness is not, as Bentham thought it 
was, a concept with clear boundaries. But it may be said that 
in every society the majority of people have, whether right or 
vvrong, a concept of social happiness or interest, and in a de-
mocratic society this concept finds expression in periodical 
elections. The term «general welfare» or «social happiness», 
which Mili uses insistentley, has been frequently mentioned in 
our time in codification activities and in the accomplishment 
of the state's social duties. 

Among the contributions of Bentham to the science of 
law, are to be stressed his analytical views concerning the 
problem, of what kind of social relations are represented by le
gal fictions and of finding out the interests of which persons 
are served, and in what manner, by legal rules and institutions. 
He may be said to have influenced thereby sociological studies 
of law. 

Bentham's views as regards legal sanctions are equally 
remarkable. He does not deny the compulsive character of 
law and observes that punishment is mostly used as a legal 
sanction. Hovvever, he points out that in some cases the law-
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maker may attain its aims by a distribution of rewards. If we 
consider law as a means to the realisation of social aims, it 
becomes possible to admit, that, in some cases, a reward can 
play a par t as a sanction. Moreover, he realises that compul-
sion also plays a par t in the legal rules which rest on the sanc
tion of reward. 

in a country like England, vvhere there waş a strong reluct-
ance to codified law, Bentham's defence of codification activi-
ties of every kind, and his assertion that codification is ahvays 
superior to unwrit ten law, deserve to be noted. Though even 
to-day, an important par t of English law is stili not codified, 
it cannot be denied that Bentham was strongly influential in 
removing the suspicion against codification activities that had 
previously prevailed. 

Similarly, it may be said that Bentham's reform proposals 
of civil and criminal laws contain very advanced views as 
compared with those prevalent in his time. His views con-
cerning the necessity of taking into consideration the effects 
of the crimes on society in determining punishments, are right 
but insufficient as it is also necessary to take into considera
tion the requirements of justice in determining punishments. 

J. S. Mili in his theory of morality, though influenced by 
Bentham's Utilitarianism, strives to develop the utilitarian 
theory in an idealistic direction, by giving an independeııt 
place to the sentiment of duty and regarding virtue as a good 
in itself. This tendency in J. S. Mili indicates that Bentham's 
theory of morality, i. e. his hedonism, did not satisfy Mili. On 
the other hand, in expressing his own vievvs, J. S. Mili adopted 
a lot of principles which cannot be established through ex-
perience and observation. 

J. S. Mill's insistence on the dynamic character of the 
notion of utility is one of the important points in which he 
differs from Bentham. in comparing social happiness with 
individual happiness, J. S. Mili clearly expressed the superiori-
ty of social happiness. i n doing so J. S. Mili introduces the 
feeling of sociability in men. On the other hand, J. S. Mili 
expressed clearly that liberty is an indispensable element of 
social happiness. The fact that he dwells on relations betvveen 
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