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“Sanat eksik olunca felsefe edimsellik kazanamaz, ruh der-
mansız kalır.”

Ludwig Wittgenstein

“Sanat eserlerinin kaynağı düş gücünün (phantaise) özgür 
etkinliğidir ki düş gücü kendi imgelemlerinde doğadan daha 
özgürdür. Güzel sanat yalnız bu kendi özgürlüğü içinde ha-
kiki biçimde sanat olur ve o ancak kendisini din ve felsefe 
ile aynı alan içerisine yerleştirdiği zaman ve ilahi olanı, in-
sanlığın en derin ilgilerini ve tinin en kapsamlı hakikatlerini 
zihinlerimize getirmenin ve ifade etmenin yalnızca bir yolu 
olduğu zaman en yüksek ödevini yerine getirir.”

Hegel, Estetik

I
Günümüz sanatçılarından Damien Hirst “Verity - modern 
day allegory for truth and justice” (modern dünyanın / bu-
günün hakikat ve adalet alegorisi) adını verdiği heykelini 18 
Ekim 2012’de Kuzey İngiltere’nin Ilfracombe kasabasının 
limanına dikti. Hirst heykeli 20 yıllığına kasabaya ödünç 
vermişti. 20 metrelik bu bronz heykel, beraberinde pek çok 
tartışmayı da getirdi.

Tartışma, Hirst’ün yüzde 40’ına sahip olduğu, İngiltere’nin 
North Devon eyaletindeki Ilfracombe topraklarında bir 
“eko-köy” kurma projesini İngiliz basınına açıklayınca baş-
ladı. Bu açıklama, çağdaş sanatın “emlakla” yani çağdaş 
şehircilik ve mimarlıkla ilişkisinin ciddi bir finans aracına 
dönüştüğü tartışmalarını gündeme getirme açısından önem-
liydi (Skopbülten, 2012). Fakat heykelin kasabaya konul-
masıyla olay başka bir boyut daha kazandı; o da heykel üze-
rinden yapılan tartışmalar.

The Guardian’dan sanat eleştirmeni Jonathan Jones, heykeli 
canavarlık ve ucubelik (monstrosity) ile nitelendirmiş hatta 
“tehlikeli ucubelik” (dangerous monstrosity) demişti. Yöre 
halkı da benzer yorumlarda bulunmuş, Hirst’ü “Hanibal 
Lecter-ish” olarak niteleyenler de olmuştu.

Heykel daha şimdiden pek çok tartışmaya ve yoruma kapı 
açmış durumda. Heykeli, “kadın ve hamile olmasını” kadın-
ların sosyal adaletten aldığı pay, doğma ve doğurma hak-
larına bir gönderme olarak okuyanlar olduğu gibi “insanın 
tamamlanmamışlığı, insanın kendisinin de dengelenmesi ve 
bir yarısının diğer yarısıyla uyum içinde olması gerektiği, 
dengelenme olmadığında gerçekten de içimizden bir ca-
navar mı yoksa bir insan mı çıkacağını bilemeyeceğimiz” 
(Salgırlı, 2012) şeklinde okuyanlar da var.

Hirst’ün Verity’si pek çok şekilde okunabilir, fakat hukuk 
ve sanat arasında ilişki kurmak amacıyla, sanat ve hukukun 
“adalet” kavramı altında, henüz daha ayrımlarının netleşme-
diği, iç içe geçtikleri mitsel arka tasarından başlamak, ortak 
terimleri saptamak ve bu terimlerin simgelerin ardına gizle-
nerek görünüşe çıkmalarını izlemek, Verity’i bu bağlamda 
okumak için bir yol haritası çizmekte.

Çünkü sanatın dili imgedir ve imgeler gerçeklik dünyası ile 

Adalet kavramı insanlık tarihi bo-
yunca üzerinde en fazla durulan, 
hakkında sayısız teoriler üretilen 

ve aynı zamanda ahlaksal, sosyal ve po-
litik anlamda insanlığın ulaşacağı ideal 
bir durumu imleyen ve tanımlanması en 
güç olan kavramların başında gelmek-
tedir. Bu kavram aynı zamanda felsefe 
tarihinin önemli kavramlarındandır ve 
oldukça zengin bir tarihsel gelişim sü-
recine sahiptir.
Bu makalenin konusu birbirinden ayrı 
disiplinler olarak hukuk ve sanatın bu-
luştuğu yerlere ve daha çok Damien 
Hirst’ün Verity adlı heykelinin “adalet 
kavramı” üzerinden kurduğu ilişkiye ve 
görsel sanatlardaki ifade biçimlerine bir 
bakış denemesi olacaktır. Dolayısıyla 
adalet kavramının özellikle resim ve 
heykel sanatıyla kurduğu ilişkiye, mit-
lerin arketipal olarak simgeleştiği an-
tik Yunan sanatındaki gösterimlerinden 
başlayarak tarih içindeki izini sürecek, 
günümüzde ve günümüz sanatında aldı-
ğı biçimlere göz atacağız.

Anahtar Kelimeler: Adalet, mit, imge, simge, verity, 
Damien Hirst

*Bu yazı “Hukuk Kuramı” adlı yayının C.2, S.1, 
Ocak-Şubat 2015, s.1-9 sayısında yayınlanmıştır.
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Damien Hirst, Verity, Ilfracombe, Kuzey İngiltere, 2012

bilinç arasında ilişkiyi sağlar, “Ancak imgelerle cogito doğ-
rudan ilişkide değildir; imgeler cogito’ya simgeler aracı-
lığı ile bağlanır. Bu yansımalı bir ilişkidir. Simgenin farklı 
bir niteliği de farklı zaman ve mekânda ortak doğası olan 
nesneleri gösterebilmesidir” (Bobaroğlu, 2012) ki Verity bu 
simgelerle donanmış durumda. Çünkü Hirst, bu makalenin 
konusu olan, mitlerden başlayarak izini sürmeye çalışaca-
ğımız “adalet” simgelerinin tamamını bu işinde kullanmış.

II
Mitlerin zaman üstü örtük dili, sanatsal ifadesini ve bilincini 
ilk olarak Antik Yunan sanatında bulmuştur. Çünkü felse-
fe, yani insanın kendi düşüncesinin bilincine vardığı yer de 
burasıdır.

Antik Yunan düşüncesi ve düşünce sistematiğinin merkezi 
kozmos’tur, evrende var olan düzen yasalardır, nomos’tur, 
ama bu yasalar lex naturalis; doğa yasalarıdır. Bu yasalar, 
kuvvetler (tanrılar, tanrıçalar) olarak doğada içerilmişlerdir. 
Antropomorfik; insan biçimli bir tanrı anlayışları vardır ve 
tanrıları insan biçimli (beden) olarak betimlemişlerdir.

Mitsel adalet simgelerinden “Themis, Ouranos ile Gaia’nın 
kızıdır, ikinci tanrı kuşağından ve dişi Titanlardandır. 
Kanunların, adaletin, örf ve âdetin tanrıçası, Zeus ile evle-
nerek Horaları, Parkaları ve Metis’i doğurdu,” (Can, 2003: 
22) denilmektedir. Antik Yunan’da görselleşerek duyuların 
önüne konan Themis, yasadır, kuraldır. Ama gelip geçici 
bir yasa değil, tanrılar dünyasında değişmez, evrensel ve 
ölümsüz kozmik yasadır. “Themis Olympus’ta yaşar, tanrı-
ların toplantılarına başkanlık eder. Olympus’taki düzeni de 
o korur. Ürettiği tanrısal varlıklarla sürdürür etkisini. Adı, 

koymak, yerleştirmek, oturtmak anlamında bir kökten türe-
miştir” (Erhat, 2007: 90). Mircea Eliade’de Themis eşitlik 
olarak geçer (Eliade, 2007:308).

Dike (Astrea), Themis’le Zeus’un kızıdır. Eunomia; düzen 
ve Eirene; barış ile birlikte Horalardan biridir. Adı Yunan 
dilinde birçok anlama gelir; yol, âdet, örf, töre, düzen, ni-
zam, yasa, hak, hüküm, dava, mahkeme, yargılama, hâki-
min veya yargıcın hükmettiği bedel, tazminat ya da ceza 
(Peters, 2004: 71).

Hesiodos’un “İşler ve Günler” adlı eserinde Dike’ye uzun 
bir bölüm ayrılmıştır. Krallara, yargıçlara seslenen şair, hay-
vanlar arasında kaba kuvvetin hüküm sürdüğünü ama insan-
lar dünyasında öyle olmadığını söyler; insanlar arasında 
Dike vardır (Bodur, 2012: 150). Dike, yani doğruluk, toplu-
lukların varlığını ve mutluluğunu sağlar. Soylar efsanesin-
de, yoksulluk ve umutsuzluk dünyayı sarmış, Pandora’nın 
kutusu açılmış, ne kadar kötülük varsa insanlığın başına 
bela edilmiştir. Bundan kurtuluş için Zeus, Dike’yi insanla-
rın arasına göndermiştir. Ve insanlara, adalete güvenmeleri-
ni söylemiş, her işte ona uymayı salık vermesiyle yeryüzünü 
yeniden altın çağa kavuşturmuştur.

Homeros’un zamanından itibaren Dike belli sınırların ihlali-
ni ve bu ihlal karşılığında ödenecek tazminat bedelini belir-
lermiş. Daha sonra Dike toplumun her yanına sızıp yayılan, 
tüm yurttaşlara aynı şekilde uygulanabilen ve bizzat Zeus 
tarafından güvenceye alınan bir şey olarak görülmeye baş-
lanmış; “Dike artık yazılı yasa (nomos) tarafından tanımla-
nıyordu ve yasanın sınırlarını gözeten ve böylelikle de ‘adil’ 
(dikaios) olan insanın ahlaki niteliğini betimlemek için yeni 
bir soyut terim, ‘dikaiosune’; doğruluk, adalet kullanılmaya 
başlandı” (Peters, 2007: 72).

Themis-Atina
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Roma mitolojisinde Justitia (Iustitia) adaletin simgesi olur. 
“Justitia Themis’e değil de daha çok Dike’ye benzer,” der 
Azra Erhat. Farkı, gözlerinin kapalı olarak simgelenmesi-
dir. Romalılar, tanrıçanın, adaletli bir yargılama yapabilmesi 
için, gözlerinin kapalı olması ve karşısındakini görüp etki-
lenmemesi gerektiğini düşünmüşlerdir. Hukuk ve adalet ile 
birlikte anılan Justitia, daha çok ahlaki değerlerle güçlendi-
rilmiş bir adalet anlayışını betimlemektedir.

Mısır mitolojisinde ise adaleti sağlayan, yasalar yapan, suç-
luları cezalandıran, adalet ve doğruluk tanrıçası Maat’tır 
(Ma’at). Maat sözcüğü, hakikat, adalet, doğruluk, düzen, 
denge ve kozmik yasa gibi anlamlara gelmektedir. Ma’at, 
Thoth’un karısı ve Güneş Tanrısı Ra’nın kızıdır. O da bir 
tanrıçadır ve adalet dağıtmak için “hakikat evi”nde otur-
maktadır. Osiris’in mahkemesinde insanların kalplerini 
doğruluk tüyüyle tartar ve tanrısal adaleti sağlar.

Hermetik gelenekten Antik Yunan’a, kutsal kitaplardaki 
ayetlere kadar adalet kavramını betimleyen ortak terimler 
buluruz; kozmos, düzen, düzenlemek, armonik hale getir-
mek, doğru, doğruluk, ölçü, ölçülülük, ölçme, eşitlik, eşitle-
mek, denklemek, denge gibi. Bu terimler simgeleşerek du-
yular önüne konmuştur. Simge, farklılıkları birliğe getiren 
yapısı, bir ilkeyi gösteriyor olması ve çok anlamlı olmasıyla 
farklı okumalara, yorumlara yol açar ve imgelem için bir 
uyarıcı olur.

Madonna Giustizia, Dublin, İrlanda

Judgement of Hu-nefer before Osiris, Mısır’ın Ölüler Kitabı

Vulture Goddess Ma’at, 
Mısır’ın Ölüler Kitabı
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III
Mısır, Antik Yunan ve ardılı Roma Uygarlığı ve sanatında adalet 
kavramı “tanrıça” olarak betimlenmiştir. Bu betimlemeyi “dişil 
ilke” üzerinden okumak mümkündür; dişillik, erillikte ayrışma-
mış, birlik halinde bulunan nitelikleri ayrıştıran olarak ana, doğa, 
doğurganlık, değişmeye, dönüşmeye açıklık olarak anlaşılabilir. 
Bu nedenle, ayrışmış bir nitelik olarak adalet, klasik sanattaki ifa-
desini genellikle dişil bir bedende bulmuştur, diyebiliriz. Tanrıça, 
yani dişillik, doğa olarak yaratılıştan olanı, gerçek olanı, yapay 
olmayanı da imler. Tanrıça, bakire olarak kabul edilir ve bu özel-
lik onun hiçbir erkeğe, yani kendi doğası dışında hiçbir şeye bağlı 
olmadığı anlamına gelir. Bu özelliğiyle hangi nitelik tanrıça ola-
rak betimleniyorsa, o nitelik saf, arı olarak gösterimdedir, yani 
bakiredir ve kendinde bütündür.

Bir ölçü aleti olan terazi, tartma, dengeye getirme, denkleme, 
eşitleme özellikleriyle adalet kavramının içeriğinin göstergesi 
olarak simgeleşmiştir. Terazi- Libra, denge anlamına gelmektedir, 
eşitliğin, denkliğin bir sembolü olarak pek çok kültürde adaleti 
simgelemiştir.

Bu ölçü, ölçme, dengeye getirme simgesi bazen de “kuvvetlerin 
dengelenmesi adalettir” anlamında Pythagoras’ın dik üçgeninden 
yola çıkarak “gönye” ve altı yönün (kuvvetin) dengelenmesiyle 
de “küp” olacaktır.

Kılıç simgesi yoğun bir anlam yüküne sahiptir. Budistlerde bil-
gelik ve basiret (içgörü) simgesi olarak görülmüştür. Budizm’de, 
kılıcın cehalet ve şüpheyi kesip atmakla aydınlanmaya giden bil-
gelik yolunu açtığına inanılır. Kılıç sembolü İslam sanatında da 
adalet, adaletin gücü, hak için cesareti simgeleyen Hz. Âli’nin kı-
lıcı “Zülfikar” olarak (Sevinç, 2013: 627-9) ve belki de en önemli 
özelliği olan, iki yanının keskin olması yani hem kılıcı tutanın 
hem karşısındakinin eşit derecede adaletten pay aldığını göster-
mesi açısından da herkes için adaleti simgeleyecektir.

Antik Yunan’da Nemesis’in (tanrısal öcü simgeleyen, kibir ve 
her türlü ölçüsüzlüğün cezalandırıcısı) elinde olan kılıç Greko-
Romen sanatında “adalet”i, adaletin mutlak gücünü, otoritesini 
göstermesi açısından Justitia’nın eline verilecektir.

Hristiyan öğretisi ve kilise dogmalarının egemen olduğu uzun ta-
rih diliminde hem düşüncenin hem de sanatsal üretimlerin mer-
kezine “Tanrı” oturmuştur. Bu tanrı, vicdanların değil de kilise 
dogmalarının tanrısı olunca sanat üretimleri de kilise tarafından 
belirlenir olmuş ve sanatta ikonalar dönemi başlamıştır. İkona, 
Yunanca “dinî imge” demektir ve ikon ressamı kişisel görüşü-
nü yansıtan bir sanatçı değil, kilise dogmalarıyla denetlenen bir 
aracı olmuştur. İsa yalnızca Tanrı’nın sözü değil, aynı zamanda 
bedenlenmiş halidir, dolayısıyla Antik Yunan’daki antropomorfik 
anlayış Hristiyanlıkta yerini teomorfik; tanrı biçimli insan (İsa) 
anlayışına bırakmıştır, bu nedenle ikonalara gösterilen saygı onla-
rın üzerinden Tanrı’ya yönelmektedir.

Hristiyan sanatında adalet kavramının içeriği kozmik düzen ve 
armoniden “tanrısal adalet” ve “tanrısal yargılama”ya dönüşmüş-
tür. Adalet, çoğu kez eril görünümdedir. Fakat bu erillik İsa’dan 
da bildiğimiz gibi cinsiyetler üstü bir erilliktir. Adalet artık Tanrı 
iradesine bağlıdır ve etkin bir konumdadır. Kılıç, “güç, otorite 
ve adalet” simgesi olarak görülmüştür. Baş melek Mikail ve elçi 

R. V. Weyden, Alterpiece of the Last Judgement 1443-46

Hans Holbein, Baş melek Michael ruhları tartıyor, 1523
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Pavlus’un başlıca niteliklerinden biri kılıç sahibi olmaları-
dır. Bu kılıç, hemen ardından Katolik kilisesinin hem sekü-
ler hem de manevi erk savaşında  “çifte kılıç kuramı” olarak 
tarihsel birçok olaya neden olacaktır.

Ortaçağlarda, inanç konusu olan, vahiy yoluyla kutsal ki-
taplarda bildirilmiş olan “Tanrı” anlayışının yanı sıra bir de 
giderek düşünce konusu olan “tanrı” anlayışı vardı ki bu 
ikincisi Rönesans’ı doğuracaktır. Sanatçı kilise otoritesin-
den bağımsızlaşacak, ressamlar ve sanatçılar birey olarak 
öne çıkmaya başlayacaktır. Bütün bu çağlar boyunca karan-
lıkta kalan Antik Yunan düşüncesine ve sanatına yeniden 
dönülecektir.

Bu nedenle Rönesans sanatında Antik Yunan’daki adalet im-
gesi ve adaleti simgeleyen öğeler tekrar karşımıza çıkarlar. 
Rönesans ve Reform dönemlerinde, “dişil doğa” şiddetle 
bastırılmış ve tanrıçanın olumlu özellikleri ruhanileştirilip, 
çoğunlukla kutsal bakireye uydurulmuştur.

Erken Rönesans sanatçılarından Giotto’nun Scrovegni 
Şapeli’ndeki adalet tasviri böyle bir “dişil” adalettir. 
Buradaki dişillik artık tanrısaldır ve tanrıça, kutsal bakireye, 
bakire anne’ye, bir azize görünümüne bürünecektir. Başında 
taç vardır ve tahta oturmuştur. Ellerinde tuttuğu kefeler ile 
belli belirsiz teraziyi görmekteyiz. Çünkü ölçmek bu kez 
terazinin değil, tam dengede olan yani adil olan tanrısal in-
sanın işidir.

Bu kefelerden birinde fazileti, diğerinde ise elinde kılıç ile 
ahlaksızlığı cezalandıran iki figür vardır. Fazilet yine dişil 
olarak resmedilmiştir ve onun da başında taç vardır. Çünkü 
adalet gibi o da hüküm sahibidir. Kılıç tutan figür ise eril-
dir. Tahtın altında ise günlük yaşamdan sahneler görürüz ki 
gündelik yaşam kutsal adaletin hükmü altında sürmektedir.

IV
Bunların ışığında tekrar Hirst’ün işine dönecek olursak, 
adalet yine dişil bir bedende temsil edilmiş, fakat bu dişil-
lik şimdiye kadar alıştığımız haliyle ne güzel ne zarif ne de 
ruhanidir, tam aksine, çıplak bir bedendir bu ve hamiledir. 
Beden heykelin yarısında derisi de sıyrılarak kafatası, kas-
ları, yağ kütleleri ve taşıdığı fetüs görünecek şekilde adeta 
ikiye bölünmüş, sarkan derileriyle sanki bir “yaşayan ölü”-
dür. Arkasında sakladığı sağ elinde tuttuğu terazi hem oran 
olarak çok küçük hem de dengesi şaşmış bir şekilde yamuk 
duruyor. Sol eli ise kılıçla birlikte yukarıya kaldırılmış, san-
ki “özgürlük” heykelini anımsatıyor. Kılıcın boyutu nere-
deyse bedenin boyutuna eş, çok büyük bir kılıçla ayakları-
nın altında, üst üste yığılmış birçok hukuk kitabı üzerinde 
yükseliyor figür.

Giotto, Giustizia, Padova, İtalya, 1306 Damien Hirst, Verity, Ilfracombe, Kuzey İngiltere, 2012
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Şimdi, Hirst’ün adalet alegorisine dönüştürdüğü figürüne bi-
raz daha yakından bakalım. Üretim sürecinde yaşam, ölüm 
ve ölümsüzlük temalarını kendine konu edinen Hirst, 1999 
ve 2005 tarihleri arasında bir dizi devasa boyutlarda insan 
bedenini konu alan bronz heykel yapmıştır. Bunun ilki bir 
torso’dur, boyalı bronz bir heykeldir bu, okullarda anatomi 
çalışması için çocukların organları takıp çıkardıkları plastik 
bir bedene benzemektedir. Hirst, buna, “ilahi şarkı, ilahi-
ler ile övmek” anlamına gelen “Hymn” adını vermiştir ve 
“kutsallık” atfedilen insan bedeninin ölümlülüğünü, bir dizi 
organdan oluştuğu gerçeğini gözler önüne sermek istiyor 
gibidir. 2005 senesinde Hymn’in dişili dediği “The Virgin 
Mother” heykelini yapar. Bu figürün üç değişik versiyonu 
New York’ta Lever House’da, Londra Royal Academy’de 
ve Monaco’da Fontvieille Harbour’da sergilenmektedir.

Hirst, bu heykeli için Edgar Degas’nın “Little Dancer of 
Fourteen Years” adlı, -yine çok tartışmalı- heykelini refe-
rans aldığını söylemiştir (Hirst, 2005). Peki, “The Virgin 
Mother”a “On Dört Yaşındaki Dansçı” heykeli nasıl ilham 
kaynağı oldu?

Degas, “On Dört Yaşındaki Dansçı” heykeli için Paris ope-
rasında dansçılık yapan Marie van Goethem’i model almış 
ve modelinin yüz hatlarını, alnını ve burnunu düzleştirip, 
çenesini öne çıkararak özenle, o dönemde kriminal antro-
pologların “suçlu” tiplemesine dönüştürmüştü ki bu tiple-
me aynı zamanda “ikinci sınıf” insanları tanımlamada da 
kullanılıyordu. “Çünkü bale, on dokuzuncu yüzyılda önce-
ki yüzyıllardaki ya da bugünkü gibi saygın, değerli bulu-
nan bir dans olarak değil, daha çok erkeklerin gözüne hi-
tap eden bir eğlence türü olarak algılanıyordu. Dansçılar 
çoğunlukla alt sınıftan geliyorlardı ve sadece dans ederek 
yeterli para kazanamadıklarından dolayı da (aynen Marie 
van Goethem gibi) zaman zaman fahişelik yapmaya yöne-
liyorlardı” (Salgırlı, 2012). Degas, heykelini balmumundan 
yapmıştı ve 1881’deki Altıncı Empresyonist Sergi’de cam 
bir vitrine yerleştirip sergilediğinde tepkiler; “hayvansı cü-
reti olan bir kız maymunu, bir canavarı” temsil ettiği ve bir 
dansçıyı değil de bir fahişeyi sergilediği düşünülmüştü.

Hirst’ün “The Virgin Mother”ı için kullandığı model, 
Degas’nın heykelinden ilhamla yapılan bu yüz ve beden 
duruşudur.

Damien Hirst, Verity, Lever House, 
New York, ABD

Damien Hirst, Verity, Royal 
Academy of Arts, Londra, İngiltere

Edgar Degas, Little Dancer of 14 years
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Tanrıça imgesi, Jung tarafından geliştirilen psikolojik dü-
şünce külliyatında “arketip, bir ön varoluş biçimi” olarak 
kabul edilir. “Arketiplerin yitimi kültürleri içeriksiz bıra-
kır, kolektif babaerkil ilkeyi dengeleyecek yaşamsal kadın-
sılığın yokluğu halinde, yaşamda belirgin bir kısırlık var-
dır. Yaratıcılığın ve kişisel gelişimin soluğu tıkanır,” der 
“Kutsal Fahişe” kitabında Nancy Qualls-Corbett ve devam 
eder: “Cinsellik, doğurma ve kutsallığı birlikte barındıran 
tanrıça imgesi, giderek yerini Âdem’in cennetten kovulma-
sına neden olan Havva’ya bıraktı… Tanrı adına cinsellik ve 
bedeni hazlar sökülüp atıldı… Kadınlar babalarının ve sık 
sık satıldıktan sonra da kocalarının mülkü olarak görülü-
yordu… Tanrıçanın olumlu özellikleri bir dereceye kadar, 
Katolik inancında bakire Meryem figürü ile bütünleşmiştir 
fakat Protestan ülkelerin hemen hiç birine bu bütünleşme 
de sızmadı ve Meryem bir Noel dekoru olarak, sevecen 
anne figürü olmak dışında, dinsel yaşamdan sürülüp atıldı” 
(Qualls-Corbett, 2001:20, 59-65).

Bu mülk haline gelme ya da buna zorunlu kılınma, Degas’nın 
heykelinde “suçlu” yüklemiyle vurgulanarak Hirst’ün “The 
Virgin Mother; Bakire Ana, Kutsal Bakire’sinde hamile ve 
hırpalanmış bedeniyle bütünleşmiş olarak yeniden vücut 
buluyor. Verity için Hirst, aynı bedeni kullanarak “adalet 
tanrıçası” imgesini bambaşka bir bağlamda gündeme getir-
miş oluyor.

Hirst ise heykeli için yaptığı açıklamada, “Verity, modern 
dünyanın hakikat ve adalet alegorisi ve terazilerle belirle-
nen kusursuz dengesi olmadan kılıç, adalettense tehlikeli bir 
güç aracı haline dönüşür,” diyor (Hirst, 2015).

Verity, şu anda temsil ettikleri, gösterdiklerinden daha fazla 
konulduğu yer ve konulma nedeniyle gündemde olsa da gü-
nümüzün “adalet alegorisi” olarak daha farklı bir ilgiyi de 
hak ediyor kanımca.

Sonuç

Uzmanlıkların arttığı, disiplinlerin birbirinden koptuğu bir 
çağda yaşıyoruz. Uzmanlık alanlarımızda derinleştikçe di-
siplinler arasında bağ kurmak da o denli zorlaşıyor. Oysa 
disiplinlerde terminoloji olarak ortaya çıkan kavramlar akıl-
larını ya da idealarını felsefede bulurlar. Başka deyişle fark-
lılıklarına kendi disiplinlerine aşkın akılsal bir ilke altından 
bakmaları ayrı duran disiplinlerin arkasındaki birliğe bizi 
götürür mü? Disiplinlerarasılık eğitimde yaygınlaştırılabilir 
mi? Giderek kültürlerarasılık için bir zemin hazırlayabilir 
mi? Çünkü bir yandan küreselleşirken bir yandan da hem 
kültürel hem de bireysel olarak bir yarılma yaşıyoruz. Nicel 
olarak bilgi arttırdıkça anlam bağları kayboluyor. Hirst’ün 
ürkütücü Verity’si için zemin olarak “kitapları” seçmesi bu 
bağlamda çok anlamlı geldi bana. Birey olarak kendi bütün-
lüğümüzü korumakta, insan olarak iletişim kurmakta gide-
rek zorlanıyoruz.

Fakat düşüncem şudur ki, yöntem olarak “disiplinlerarası-
lık”, uzmanlıklar arasındaki yarılmayı giderip yeniden “an-
lam bütünlüğü” kurma çabası olarak belki de daha çok gün-
demimize almamız gereken bir sorunsal olarak durmakta.
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törel ve hukuksal kurallarla düzenlenir. Doğayla ilişkiler ise 
bilim ve teknolojik olanakları kullanarak yaşanır.

Doğa ve toplumla olan ilişkide koşullar verili ve hazır güç-
ler olarak bireye dışarıdan dayatılır. Bu durum tarihseldir ve 
her birey kendi etkinlik-eylem ve yetilerini hazır bulduğu bu 
koşullar içinde gerçekleştirir.

İnsanın kendiyle ilişkisi dışsal bir otoritenin, yönergenin, 
kuralın belirlemediği bir yaşam alanıdır. Elbette dışsal ko-
şulların her bireyin tutkusunun, inancının, alışkanlığının, 
sorumluluk bilincinin oluşmasında etkileri olur. Ancak bun-
lar sadece koşullardır. Koşulların etkilerini içselleştirme, 
buna bağlı olarak yüz yüze geldiği sorunlara karşı nasıl bir 
duruş ortaya koyacağı, benliğini nasıl yapılandıracağı her 
insanın kendi eylemleri, yetenekleri, yönelimleri, arzu, ge-
reksinim ve tutkuları tarafından belirlenir. Kimse kimsenin 
yerine inanç sahibi olamaz, kendini ve yaşamı nasıl anlam-
landıracağına hükmedemez, ayrıca kimse de bunların oluş-
turulmasını bir başkasına devredemez.

Bu durumun insanın “son özgürlük alanı” olduğu söylenir. 
Her insanın biricikliği, dokunulamaz ve devredilemez hak-
larla donanımlı oluşu buna bağlıdır. Tersinden de söylersek 
her insanda dokunulamaz ve devredilemez alanın olma-
sı onu “son özgürlük alanına” sahip bir varlık kılar. Onun 
için “dağın taşın... cesaret edip üstlenemediği emaneti in-
san üstlenmiş” ve yeryüzüne Tanrı’nın halifesi olarak ilan 
edilmiştir. 

Seni Kaldır,
Beni Kaldır... 
Mustafa Alagöz

İletişim verili beşerî durumdan insani varoluşa giden ya-
şamsal bir macera, tinsel bir yolculuktur. Yolculuktan kasıt 
bireyin değişik yönler, araçlar ve düzeylerde ilişkiler yaşa-
mak zorunda kalıyor olmasıdır, bir arayıştır. Anlamanın ve 
anlaşılmanın güvenli, özgür ve üretken bir sürecidir. “İnsan 
iletişim varlığıdır” demek bir abartı olmaz elbette.

Her insan, genel bir ayrım yaparsak, üç türlü ilişki alanın-
da kendini deneyimler; kendi kendisiyle, diğer insanlarla ve 
doğayla. Bu alanlar farklı nitelikler taşıdıkları için ilişkinin 
yöntemi de niteliklere göre biçimlenir.

Toplumla ve doğayla olan ilişkiler önceden koşulları ve ku-
ralları belirlenmiş yöntem ve araçlarla belirlenir. Toplumla 
ilişkiler sosyolojik ve ekonomik koşullara göre belirlenmiş 
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Biricik olmak aynı zamanda insanlaşmanın tüm olanakla-
rıyla donanımlı olmasına da işaret eder. Yukarıda söylediği-
miz üç ilişki alanında da insan biricikliği ile davranıp ken-
dini gerçekleştirir. Ancak biricikliğini doğayla, toplumla, 
günübirlik insani ilişkilerle doğanın zorlukları, toplumsal 
yaşantının kültürel ve yasal olanakları, kendisinin özgün 
arayışları ve yetileri ölçüsünde gerçekleştirebilir. Bu dışsal 
ve bireysel dinamikler genel olarak her bireyin özgürleş-
mesine, edimsel varoluşuna olanak sunarken aynı zamanda 
keyfiliklerini sınırlayan güçler olarak da işlev görür.

Düşünsel ve eylemsel her deneyim insan için bilgi edin-
me, anlayış geliştirme, kendini tanıma, amaç ve tutkularına 
bağlılık derecesine şahit olması bakımından kendi kendine 
yarattığı bir fırsattır. Bu fırsatın getirisi ise kendini bilmek 
yolunda “sahip olmak” değil, “olmaktır”.

Her oluş, var olmak anlamında bir üçlemenin birliği olarak 
gerçekleşir: Aramak-bilmek-bulmak. Arayan, bilen, bulan 
aynı özne olduğu için aslında gerçekleşen, “kendini bil” 
olarak ifade edilen varoluşsal uyarının edimselleşmesidir. 
Hazırda bir “kendi” olmadığı için bu edimsellik bitimsizdir. 
Bitimsiz olarak bu arayış insanın özüne yüklenmiş, ilahi di-
yebileceğimiz içsel bir sorumluluktur.

“Kendini bil” ilahi uyarısı zamana ve mekâna aşkın olarak 
her bireyin karşılaşmaktan kaçınamayacağı bir sorunsaldır, 
sorunsaldır çünkü hiçbir zaman son adımı atılamayacak bir 
yolculuk, arayışı bitmeyecek bir gizem, yazımı sona erme-
yen bir kitaptır.

İnsan eylemleri, niyetleri, yaşam ilkeleri, tutkuları ve arzu-
ları ile kendi yokluğundan, potansiyel verili olanaklarından 
kendini var eder. Böylece diğer öznelerin gözlemine ve 
değerlendirmelerine açık hale gelip başkalarınca da bilinir 
duruma gelir. Kendini sadece kendine yüklediği kabullerle 
değil, başka bilinçlerin sorgulaması üzerinden de fark eder 
duruma gelmiş olur. Sonuç olarak insan kendini özgür-öz-
gün, biricik olarak ortaya koymuş olur. Kendi varoluşunun 
sorumluluğunu üstlenmiş olmanın güveni ve kendinden 
kendini doğurmanın sevincini hissedebilir.

* * * 

Günübirlik yaşamda paylaşımdan ve iletişimden çokça söz 
edilir. Peki, paylaşılacak, iletişimi gerçek kılacak olan ne-
dir? Karşılaştığımız olayları, duyduğumuz haberleri, günlük 
sıradan etkinlikleri dile getirmek mi? Hayır, bunlar meka-
nik dokunuşlardır. Bir anlamda zihin ambarında biriken çer 
çöpü ortalığa boca etmektir. Basit bir bakışla bile bunların 
karşılıklı olarak insanlarda canlandırma, farkındalık yarat-
ma, ferahlık verme gibi konularda etkisinin çok cılız olduğu 
gözlemlenebilir. Burada olan şey hafızada birikmiş olan kı-
rıntıları yenilere yer açmak üzere dışarıya atmaktan ibaret-
tir. Ancak belirleyici olanın “boca edilen” şeylerin niteliği 
değil, bizim seçimlerimiz, aktarma biçimimiz, içsel itkileri-
miz ve yönelimlerimizdir.

Allah’ın her an bir işte/oluşta olduğu, tecellide tekrarın ol-

madığı, her dem taze olması varoluşun evrensel bir yasasının 
değişik ifadeleridir. “Anda kalmak”, “farkındalıklı olmak” 
gibi söylemler ise bu ilkeselliği göz önünde bulundurarak 
kendini bilmek, özgürlüğünü edimselleştirip özgünleşmek 
için bir uyarıdır. Buradan doğan paylaşımlar iletişimin bere-
ketini sunar; dönüştürücü, şevk verici, canlandırıcı, ferahlık 
veren bir hal ve özlenir anılar yaşanmasına yol açar: “Her 
dem tazeliğin” canlılığı, “anda olmanın” verdiği tatmin de-
neyimlenmiş olur.

Bireysel ilişkilerde insanın alışkanlıkları, inançları, önyargı-
ları, beklentileri, kısaca bireyselliğinin tüm bileşenleri iliş-
kilerde kendiliğinden etkin olurlar. Kendiliğinden olanlar da 
yaşam enerjileridir, ama yönelimleri farklı farklı olduğu için 
insanın iç dünyasında karmaşaya yol açarlar. Önemli olan 
kendiliğinden olanı farkındalığa çevirmek, değişik yönelim-
leri olan içsel itkileri uyuma yükseltmektir. 

Uyuma gelmiş, sorgulamada duran bir bilinç iradenin öz-
gürleşmesi, farkındalıklı, dönüşüme açık bir birey olmanın, 
organik ilişkiler –iletişim– kurmanın dinamosu olur. Ancak 
dinamik bir bilinç, insanın kendi kendisiyle hesaplaşmayı 
diri tutması, kendine “suç üstü” yapabilme cesareti göster-
mesi, “nefsini kendine şahit olarak yeterli” görebilmesiyle 
ayakta kalabilir.

Bütün bunlar insanda sorumluluk bilincinin yerleşmesi için 
olmazsa olmaz düzeyinde değerlidir, çünkü sorumluluk ki-
şiliğin merkezinde durur. Ancak sorumluluk üstlenmek, be-
lirli kuralları ve buyrukları yerine getirmek değil, hayatın 
karşımıza çıkardığı duruma uygun yanıt verebilmektir (mes-
leki, kurumsal dışarıdan yüklenmiş yükümlülükler değil).

Gerçeğin insanı özgürleştirdiği söylenir, sorumlulukta öyle, 
çünkü sonucun belirlenmesi ona bağlıdır. Özgürlük sorum-
lulukla edimselleşir. Özgürlüğün belirleyici olmadığı ahlak, 
vicdan, paylaşım ve ilişki kendi doğalarına uygun olarak 
gerçeklik kazanamaz. Bireysel ilişkiler bu durumda kar-
şılıklı bir sığınma olmaktan, birbirlerini araçsal kılmaktan 
öteye geçemez. Sadece özgürlük yönelimi ve özgür iradenin 
gücü bunları evrenselliğe yükseltip besleyici, üterken, nes-
nel, eşit ve hakkaniyetli doğalarıyla ortaya koyabilir.   

* * * 

Yaşam Heraklit’in nehri gibi akışkandır; insanın hiçbir anı 
diğerinin tekrarı değildir, bu anlamda bir insanla ikinci kez 
yeniden karşılaşılamaz. Ancak nehrin suyu her ne kadar 
farklılaşarak aksa da nehir yatağı hep vardır; durağan ya-
takta değişken akış. İnsan da “fıtratında” –doğasında– aynı, 
ama edimlerinde, isteklerinde ve hallerinde hep değişken-
dir. Bireysel ilişkiler “hal” üzerinden, onlar yoluyla kurulur. 
Fakat hiçbir insan hali onun insan olma doğasından, nef-
sinden bağımsız değildir, eş deyişle hiçbir insani hal insana 
yabancı olmaz.

İnsan önceden belirlenmesi mümkün olmayan bir potansi-
yelle doğar. Dünyaya geldiğinde nasıl bir kişilik kazanaca-
ğı, orijinal yüzünün ne olacağı belirlenemez. Onu kendisi 
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olanağı olarak görülmeli. Hata ve eksiklik görme hevesine 
kapılmadan, eğer varsa böyle bir durum, sınırını gösterip al-
ternatifler sunabilmek ilişkilerde güveni sağlıyor. Muhatabı 
sıkıştırıp savunur duruma sokmadan, rencide olacağı, dışla-
nacağı endişesine kapılmasına yol açmaksızın kendini rahat 
ifade edebileceği atmosfer yaratmak önemli. Bir değerimi-
zin olduğunu hisseder ve bunun başkalarınca fark edilmesini 
için için isteriz. Bir şeylerin oluşmasına vesile olduğumuzu 
kanıtlamak ve başkalarının onayını alma tohumu doğamıza 
ekilmiş bir kere. “Marifet iltifata tâbidir” özdeyişi varlığı-
mızın verili eğilimi olan bu itkinin bir ifadesidir.

Dönüşüm yeni yeni iletişim ve ilişki alanları açar, iletişim 
ise dönüşümlerin besleyici enerjisi, yol açıcı dinamosu olur.

Peki, tüm bunlar niçin? “Niçin” sorusu “nedir” ve “nasıl” 
sorularını anlamlı ve işlevli hale getiriyor. Yaşamımızda bü-
tün yapıp-etmelerimiz, yazıp-çizdiklerimiz, dillendirip- ser-
gilediğimiz eylemler varlığımızdan bize yapılan çağrılarda, 
gönderilen haberlere verilen yanıttan ibaret. Hayatı inşa et-
mek, bir geleceğinin olduğunun bilinci insanı içten gelen bu 
uyarılara kulak vermek zorunda bırakıyor. 

Birbirimize muhtacız, ama özgünüz de. Ben olmak “Biz” 
olabilmenin olanakları ve desteğiyle mümkün. “Biz” olabil-
diğimiz ölçüde özgün ve özgür “Ben” olabiliyoruz.

“Ey insanlar! Biz sizi bir erkekle bir dişiden yarattık. 
Birbirinizle tanışasınız diye sizleri halklara, kabilelere 
ayırdık...”4

O zaman “seni kaldır, beni kaldır, o hali yakalayalım.”5

4  Kur’an-ı Kerim, Hucurât Suresi 49/13
5  İsmail Emre

keşfedip oluşturacak, herhangi bir varlık olmaktan belirli bir 
varlık olmayı sağlamış olacaktır. “En güzel kıvamda yaratı-
lıp aşağıların aşağına atılma”1 durumu da potansiyel olarak 
“eşrefi mahlûkat” sayılması da kendisinin sorumluluğuna, 
verili yetilerini kullanmasına bırakılmıştır.

Peki, bunları gerçekleştirmekten, onu kendi özüyle buluş-
maktan alıkoyan engeller neler olabilir? Yanıt belli, yine in-
sanın kendisinden: zanlar, önyargılar, alışkanlıklar, içgüdü-
sel arzular, kıskançlık, kibir gibi nefsanî durumlardan olayı.

Dünyadan alacaklıymış gibi davranmak kendisiyle buluş-
masını engellediği gibi nesneleri, olayları, insanları hep 
faydalı-faydasız-, iyi-kötü, yanlış-doğru, katılıyorum-kabul 
etmiyorum ikilemleriyle değerlendirmekle ilişkileri gerdiri-
yor, iletişim yollarını da kapatıyor.

Değerlendirme ve yorumlarda bulunurken ister olumlu ister 
olumsuz olsun, aklımızda hazır olarak tuttuğumuz ve gü-
venli olduğuna inandığımız kalıplar ölçü olarak kullanılıyor. 
Düşünsel veya pratik bir duruş belirleme durumunda, daha 
başlangıçta eldeki hazır kalıplara, onaylanmış “doğrulara” 
yapışıp kalınıyor. Bu durum, insanı kalıplarının mahkûmu, 
önyargılarının bağımlısı, kendi düşüncelerinin militanı ha-
line getiriyor. Militanlaşma, vazgeçilmez doğrulara sarılıp 
kalma bireyi ideolojikleştiriyor, onu bağlandığı inanç ve dü-
şüncelerle özdeşleştiriyor.

Özdeşleşme bireyin kendine ilah edinmesinin diğer adıdır. 
İnsanın dünyaya sonsuzca açılmış olarak davranabilme şan-
sını ortadan kaldırır. “Ellerinizle yaptığınıza tapmayın”2, 
“kendinize ilahlar edinmeyin”3 ayetleri de bu tehlikeye kar-
şı birer uyarıdır. İlah edinmek, insanın kendine içselleştirip 
iradesini onun hükmü altına sokarak boyun eğdiği kabulle-
ridir. Elle yapılan ilah derken, kast edilen bir heykel, ikon, 
resim vb. şeyler değil elbette. Kendi irademizle, emeğimiz-
le, düşüncemizle var ettiğimiz her ne var ise; sahip olduğu-
muz herhangi bir meziyet, toplumsal statü, şöhret, bir kişi, 
malda mülkte olabilir. 

Bu duruma düşen her anlayış öfkeli, tedirgin, iddialı, sal-
dırgan ve kendine güvensiz olmaktan kurtulamaz. Başkaları 
ile ilişki kurabilir, ama iletişim kuramaz. Kendi kabulleri-
nin dışına çıkamaz, başka görüş ve değerlendirmelere açık 
olamaz, kısacası düşünemez. Cahil kalır. Cahillik bilgisizlik 
değil, yeni bilgiye ve dönüşüme direnmektir.

İnsan insanla ilişkisinde kendini bilir, benliğinin kapalı yan-
ları ile yüzleşir, yaşamını anlamlandırabilir. Bu karşılıklı bir 
beslenme, paylaşma, anlama-anlaşılma ve iletişimde bu-
lunma deneyimidir. Hep “öteki” yoluyla “beriki” olunuyor, 
her birimiz birbirimize göre ötekiyiz. Kendimizde “öteki” 
olduğumuz ölçüde “beriki”, yani kendimiz olabiliyoruz. 
Dolayısıyla “öteki”, bağımsız bir şahsiyet, öz-bilinci olan 
özgün bir varlık kabul ederek ilişkinin zemini, iletişimin 

1  Kur’an-ı Kerim, Tîn Suresi 95/4
2  Kur’an-ı Kerim, Saffat Suresi 37/95
3  Kur’an-ı Kerim, İsrâ Suresi 17/39
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Adalet ve Yasa
Nil Göksel
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Adaletin ne olduğunu sormak ve onu gerçekleştirmeye yönel-
mek, bir dünya içinde ve başkalarıyla kopartılmaz ilişkiler 
ağında olan her var oluş için zorunludur. Her ilişkide, her 

olay düğümünde, her karşılaşmada bu soru kendini duyurur ve ya-
nıtlanmayı talep eder. Birlikte yaşayanların ilişkisel ağı kararlar ve 
eylemlerle örülür. Kararların ve eylemlerin hakkaniyete uygunluğu 
bu ağ içindeki her tekin değerinin korunması demektir ki iyi yaşam 
ancak böyle ortaya çıkabilir.

Toplumsal yapılar fikirleri, fikirler de toplumsal yapıları karşılıklı 
olarak değiştirirler. Adalet de tarihsel süreç içinde bu biçimde dö-
nüşür. Bu dönüşümleri ana hatlarıyla takip etmek; tarihsel süreç 
içinde birbirine eklemlenen bu farklı perspektifleri görünür kılmak 
adalet ve adaletin yasada tesisi üzerinde yapılacak bir incelemeyi 
derinleştirecek düşünce malzemesi verir. Bu malzemeyle iyi, adil 
bir dünya kurmak için gerekli dayanakları arayarak çıkmaz yollar 
tespit edebilir, gelecek için yeni yollar yaratma imkânı bulunabilir. 
Böylece adalet fikri yeniden kurulabilir ve yasanın adaleti mümkün 
kılıp kılamayacağına, iyi yasanın ne tür niteliklere sahip olduğuna 
ve neye dayanması gerektiğine dair bir çerçeve çıkartılabilir.

1. Adalete İlişkin Değişen Perspektifler
Adalete ilişkin bir kavrayış yakalamak için öncelikle sözcüğünün farklı kül-
türlerde nasıl göründüğüne bakmak yararlı olacaktır. Eskiçağın yazılı uygar-
lıklarında adalet anlamını içeren bazı kilit kavramlar bulunur; Mısır için maat, 
Hint geleneğinde hem Hindu hem Budist hem Caynacıların ortak malı dharma 
gibi. Bu kavramlar evrenin düzenini imler, bu düzenin bozulması acı ve karga-
şa ile sonuçlanır (Açık, 2019). Türkçede kullandığımız Arapça kökenli adalet 
sözcüğünün ise dosdoğru, düz, dengeli olmak, müstakim, müsavi anlamları 
mevcuttur.

Eski Yunancada adalet anlamına gelen dikaiosyne sözcüğü dike’ye bağlanır. 
Bu kelime kökeni bakımından yol, patika, bir eyleme biçimi, doğanın normal 
seyri gibi anlamlara gelir. Buradan hareketle, Yunanlılar tarafından adaletin 
(dikaiosyne), kendi işinle ilgilenmek, sana ait olanı yapmak, sana özgü eyle-
me biçimini izlemek anlamlarında kullanıldığı düşünülür (Türkyılmaz, 2015). 
Yunan mitolojisinde Dike adalet tanrıçasıdır. Dike, yine adalet ile ilişkilendi-
rilen tanrıça Themis’in kızıdır. Gözleri bağlı bir elinde terazi bir elinde kılıç 
tutan tanrıça Themis bugün yasa ve adalet ile ilgili olarak kullanılan sembol-
lerden biridir. “Themis, tithēmi fiilinden türetilmiştir ve tithēmi koymak, yer-
leştirmek, sabitlemek vs. anlamlarına gelir. Buradan Themis’in yerleşmiş olan, 
yerleşik, olması gerektiği gibi olan, adet, örf anlamlarına geldiğini sonucunu 
çıkartmak mümkündür. Dike, Themis’in, Eunomia (iyi düzen, iyi yasalılık) 
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ve Eirene (Barış) ile birlikte Zeus’un kızlarından biridir” 
(Türkyılmaz, 2015). Kelimelerin kökenine yönelik bu kısa 
göz atış bile adalet kavramının eskiçağın düşünce perspek-
tifinde mevcut düzen, düzenin kendisi, korunumu, belirli 
bir gidişat, şeylerin doğal seyri ile birlikte düşünüldüğünü 
görünür kılar. Bu düşünce çerçevesini adikia (adaletsizlik) 
sözcüğünün “düzensizlik, oransızlık, işlerin rayından çık-
ması, hastalık (Türkyılmaz, 2015)” anlamına gelmesi daha 
da belirginleştirir.

Eski Yunanın edebiyat ve felsefe metinlerine bakarak ada-
let düşüncesinin toplumsal ve siyasal yapı ile paralel giden 
dönüşümünü yakalamak mümkündür. Bu dönüşümün oda-
ğında iki adalet tanrıçası bulunur: Themis ve Dike. İ.Ö. 500 
yıllarına kadar Eski Yunan’da aile hukuku geçerli idi. Yazılı 
olmayan bu yasalar Themis’in yasaları olarak kabul ediliyor-
du. Themis sözcüğünün kökeninde yerleşmiş olan, yerleşik, 
olması gerektiği gibi olan, adet, örf anlamları hatırlamak bu-
rada önem kazanıyor. Dike ise önceleri aileler arası ilişkile-
rin düzenlendiği yasayı temsil eder. Ailelerin hakim olduğu 
siyasal yapı polislere yani kent devletlerine evrilince Dike 
evrene ait bir güç, adalet anlamında düşünülmeye başlanır. 
Poliste söz konusu olan artık nomostur. Nomos, herkes için 
geçerli ortak yasa anlamını taşır. Yazılıdır, tanrısal kökenli 
değil, laik bir kuraldır. Böylece Themis’in ilahi yasalarından 
yazılı kent yasalarına geçilmiş olur (Babür, 2007:34).

Adalet felsefenin başlangıcından beri düşünülüp tartışıl-
mıştır. Bu başlangıcı kuran filozofların adalet kavramında 
Yunan dilindeki dikaiosyne sözcüğünün anlam birikimi 
ve Yunan kültürünün genel yapısının etkili olduğu açık-
tır. Adalet kavramını yerleşik olandan daha farklı biçimde 
belirleyen Platon ve Aristoteles’te bile bu anlam çekirdeği 
kendini açık biçimde gösterir.

Anaksimandros’dan felsefe tarihinin ilk yazılı metni olarak 
“[şeyler] her neden meydana gelmişlerse, zorunlulukla yok 
olup ona geri dönerler; çünkü zamanın düzenleyişine göre, 
birbirlerine yaptıkları haksızlığın (adikia) bedelini öderler 
[verirler] [didonaidikēn: Dikē’yi verirler]” cümleleri bize 
ulamıştır. Oldukça muammalı görünen “bu sözleri adaletsiz-
lik meselesini doğrudan doğruya [tüm varlığın kendisinden 
oluştuğu] hem sonsuz/sınırsız hem de belirsiz anlamlarına 
gelen apeiron’dan kopuşla ilişkilendirdiğini ve bunun kar-
şıtlıklara neden olmak suretiyle bir düzensizliği açığa çı-
kardığını, bu düzensizliğin de zamanın düzenleyişine göre, 
dikē’nin verilmesi yoluyla giderileceğini düşündüğünü söy-
leyebiliriz” (Türkyılmaz, 2015).

Heraklitos da düzen/düzensiz, şeylerin doğal seyri ile bağ-
lantılı bir adalet anlayışı dile getirir. Ancak Heraklitos’ta 
adalet Anaksimandros’takinden farklı olarak karşıtların 
çatışması, mücadelesi, dönüşümü ve bu dönüşümün uyu-
mudur. Burada da adalet fikrinin Dike’nin anlamına uygun 
olarak evrenin, varlıkların tümüne ilişkin bir ilke olarak 
düşünüldüğü görülebilir. Adalet evrenin düzeninin kendisi, 
evrensel bir yasadır. Herakleitos’dan kalan “güneş bile öl-
çüleri aşamaz, aşarsa adaletin (Dike) kollukları (Erinysler) 

peşine düşer” cümlesi buna işaret eder. Platon bu anlam 
içeriğine bağlıdır ancak Yunan kültürünü dönüştürmek için 
yerleşik bu adalet kavrayışını da bir biçimde dönüşmesini 
gerektirecektir.

Platon’un Politeia (Devlet) kitabı adaletin ne olduğu konu-
suna odaklanır. İlk bölümlerde ileri sürülen farklı adalet ta-
nımları incelenir ve boşa çıkartılır. Sonrasında, insanda ada-
leti anlamak için öncelikle daha büyük ölçekte poliste adale-
tin ne olduğunun araştırılması gerektiği söylenerek toplum-
sal yapı incelenir. Platon’a göre toplum üç sınıfa ayrılır ve 
her sınıfın kendine özgü işi vardır. Yöneticiler, koruyucular 
ve el işçileri olarak ayrılan bu sınıflar bilgelik, ölçülülük, 
cesaret (sophia, sophrosyne, andrea) olarak üç temel erde-
me göre kendi işlerini yaparlar. Dördüncü erdem adalettir; 
diğer üçünü olanaklı kılar, onları doğuran ve yaşatan erdem-
dir. İyi bir siyasal yönetim bu dört erdemden müteşekkildir. 
Benzer biçimde insanda da akıl, irade ve iştah diye ayrılan 
üç yan bulunur. Bu üç yan aklın yönetiminde uyumlu bir 
biçimde var olduğunda insanda adaletten bahsetmek müm-
kün olur. Platon Yunanca sözcüğün anlamına uygun olarak 
adalet kavramını uyum, düzen, şeylerin doğal seyri olarak 
tasarlamaktadır.

Ancak Platon’un adalet yaklaşımını anlayabilmek 
Politeia’ya daha bütünsel bir bakış atmak ve Platon’un 
Yunan kültürünün genetik kodlarında bulunan sözlü kültür 
dinamiklerine ilişkin eleştirisini açık kılmayı gerektirir. Bu 
da Politeia’da tekrar tekrar konu edildiği ve iyi devlet tasa-
rımında göz ardı edilemeyecek kadar yer tutan şiir eleştiri-
sinin adalet ile nasıl ilişkilendirildiğini görmekle mümkün 
olur. Platon iyi bir kent için mitler dile getiren şairleri teh-
likeli bulur. Çünkü şairler akla değil, duyguları coşturarak 
insanları etkileme ve yönlendirme gücüne sahiptirler; anlat-
tıkları konularda bilgi sahibi olmadıkları halde biliyorlarmış 
gibi konuşur; kahramanları ve tanrıları onlara yakışmaya-
cak, kötü örnek teşkil edecek biçimde zaaflar içinde betim-
lerler. Şairler Platon’un tüm diyaloglarında karşısına aldığı 
sofistlere benzer. Tıpkı sofistlerin yaptıkları gibi şairler de 
bilginin doğruluğuyla değil ikna ve etkileme teknikleriyle 
ilgilenirler ve bunda o kadar başarılı olurlar ki insanlar on-
ların bildiklerini sanır ve söyledikleri masallara inanır. Eski 
Yunan’ın en büyük şairi Homeros’tur ki dile getirdiği mitler 
bir eskiçağ uygarlığı olan Yunanlılar için sıradan masallar-
dan fazlasıdır. Homeros tüm kültürel bilgi birikimini; her-
kesin sahip olduğu statüye göre neyi nasıl yapması gerekti-
ğini, iyi eylemin, cesur ya da korkakça tavrın ne olduğunu, 
adalet ve adaletsizlikten ne anlaşılması gerektiğini hep bir 
sonraki nesle aktararak Yunan kültürünün temel birleştirici-
si olmuştur (Havelock, 2015:51-65). Platon da Homeros’un 
Helenlerin hocası olduğunu kabul eder. Ancak Homeros’un 
dünyası nam, şeref, rekabete dayalı savaşçı bir toplumun 
dünyasıdır. Bu dünyada adaletin anlamı çok açık biçimde 
intikamdır (Demir, 2010). İşte Platon bu mitlerde dile ge-
tirilen ve kültürün içine sinmiş Homerik adalet kavrayışını 
dönüştürmek ister, bunun için adaleti iyi ideası ile ilişkilen-
direrek uyumun eşlik ettiği bir erdem olarak tasarlar. Yine 
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sahip olmasa da en azından farklı erdemlere karşılık gele-
cek eylemlere onları zorlayabilir. Yasa bunu ancak kısmen 
yapabiliyorsa bunun nedeni yasanın olması gereken şeyin 
kaba ve erken bir taslağı olmasıdır (Ross, 2011:326-7). 
Aristoteles’in erdemin meydana gelmesiyle ilgili olarak 
kendisine güvendiği şey özellikle yasa tarafından sağlanan 
eğitimdir (Aristoteles, 1997:1110b 25).

Adalet ile yasa arasında yapılan eşitleme ile doğal haklar ile 
konulmuş yasalar arasındaki çelişki ortadan kaldırılmak is-
tenir. Aristoteles’i bu yaklaşıma yönelten şey Platon’un ada-
leti insan doğasındaki uyum ile açıklayışı altında yatan saik 
ile benzerdir. “Aristoteles doğal hakları hem tanımlanabilen 
somut ilişkiler olarak hem de bütün insan doğasını kuşatan 
ve kent yaşamını da içeren bir normlar bütünü olarak an-
lar. Yani ona göre doğal anlamda doğru ve iyi olan, polisin 
yasaları sayesinde ideale yakın bir biçimde gerçekleşebi-
lir” (Topakkaya, 2009). Ancak yasalar genelliğinden ötürü 
bizzat adaletsizliğe yol açabilir, çünkü genellik içeren yasa 
içerdiği her bir tek için mutlak anlamda doğru olamaz. Bu 
Aristoteles’e göre yasayı daha az doğru yapmaz. Hata ya-
sada değil yasanın konu edindiği şeyin doğal yapısındadır. 

Platon

de bu tasarımda Dike kendini duyurur, çünkü bir 
doğa varlığı olarak insanda bulunan uyum toplum 
düzenine yansıtılmış böylece evrensel düzen olarak 
görülen adaletin insanın biçimlendirdiği toplumsal 
düzende de görülmesi gerektiği düşünülmüştür. Bu 
yaklaşım aynı zamanda dönemin stoa felsefesinde 
bulunan doğa yasası ile toplum yasasına (physis/
thesis) paralel düşünülen doğal haklar ile konulmuş 
yasalar arasındaki çelişkiyi ortadan kaldırma amacı 
taşır.

Platon ideal devleti adaleti mümkün kılacak şekilde 
tasarlanmıştır ancak buna rağmen gerçeklikte kurulan 
düzen ile adalet ideası arasında hep bir açıklık kalacak-
tır. Nitekim Platon’un Syrakusa sarayında kendi ideal 
devlet anlayışını uygulama denemesi başarısızlıkla so-
nuçlanmıştır. Hayatının sonlarına doğru yine bir devlet 
tasarımı içeren Yasalar kitabını yazar. Teorik olarak en 
iyi toplumsal düzenin hâlâ Politeia’da dile getirdiği dü-
zen olduğuna inansa da Yasalar kitabında daha gerçekçi 
bir tavır alarak gerçekleşmesi nispeten daha mümkün ola-
bilecek en iyi düzeni tasarlar. Ona göre gerçeklik ile adalet 
ideası arasındaki çakışmazlık nedeniyle yasaların sürekli 
düzeltilmesi gerekir. “Platon yasaya koşulsuz bir şekilde 
uyulması gerektiğini söylediği Kriton diyaloğunda bile ya-
saların eleştirilebileceğini açıkça ifade eder” (Türkyılmaz, 
2021). Yasalar’da ise şöyle yazar:

“[Yasa koyucu] önce yasalarını elden geldiğince titizlik-
le yazacak, sonra da zaman geçtikçe tasarılarını uygulama 
alanına koymaya çalışacaktır. Ama kurduğu kentin yöne-
tim biçimi ve düzeninin hiç bozulmadan daha iyiye gitmesi 
için, birçok şeyi zorunlu olarak eksik bıraktığını ve ardından 
gelenin bunları düzeltmesi gerekeceğini bilmeyecek kadar 
akılsız bir yasa koyucu bulunduğunu düşünülebilir misin?” 
(Platon, 2007:769c).

Aristoteles temel bazı noktalarda hocası Platon’u takip eder 
ama adalet kavramının inşasını bir sonraki evreye ulaştırır. 
Aristoteles için de adalet bir erdem, kendi amacını kendinde 
taşıdığı için en yüksek erdemdir. Erdemler içinde yalnızca 
adalet başkalarının iyiliği için, başkalarıyla ilişkide söz ko-
nusudur. Bu nedenle o erdemin bir parçası değil bütünüdür, 
karşıtı olan adaletsizlik ise kötülüğün bir parçası değil kötü-
lüğün bütünüdür (Aristoteles 1997, 1129b 30, 1130a 5-10). 
Ancak Aristoteles adaletin kavramsallaştırılmasında bir 
adım daha atar ve yasaya uygunluğu adalet olarak belirler. 
En yüksek erdem olan adalet bütünün mutluluğu için vardır. 
“Yasalar herkes için konulur: Ya herkesin ortak yararını ya 
da en iyilerin yararını, [erdem bakımından] başta olanların 
yararını ya da bu tür bir başka bakımdan yararlı olanı he-
def edinirler. O halde politik toplumda (politike koinonia) 
mutluluğu ve onun öğelerini oluşturan ya da koruyan şey-
lere bir anlamda haklar diyoruz” (Aristoteles 1997, 1129b 
13-20). Böylece adalet kavramı yasa kavramına doğru çeki-
lir, anlam bakımından birbirine eşitlenir. Aristoteles’e göre 
yasa insanın tüm hayatını denetlemelidir. Yasa insanların 
en yüksek iyi için eylemde bulunmalarını sağlama gücüne 
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Yasa eylemler alanını konu edinir. Yapılması gereken genel 
olması nedeniyle yetersiz kaldığı yerde yasayı düzeltmektir 
(Aristoteles 1997, 1137b 10-25).

Aristoteles yasanın iki türünü ayırt eder: Dağıtıcı ve düzel-
tici adalet. Dağıtıcı adalet iki taraf arasında belli bir iyiyi 
üleştirir. Bu üleştirme geometrik orantıya göre yapılır. Yani 
iyi, iki tarafın değeri arasındaki orana göre dağıtılır. “Ancak 
farklı siyasal rejimler farklı şeylerin değerli olduğunu ileri 
sürerler. Değerin ölçütü demokraside özgürlüktür ve onda 
tüm özgür insanlar eşit sayılır. Oligarşide ölçüt, varlıklı ve 
doğuştan soylu olmak, aristokrasilerde erdemdir” (Ross, 
2011:328). Düzeltici adalet ise aritmetik orantıya göre işler. 
Bireyler arasında satma, borç verme, hırsızlık, saldırı, sah-
tekârlık veya şiddet gibi konularda bir tür telafi mekanizma-
sı olarak işlev yapar.

Aristoteles’te bugün bile bir adalet fikri geliştirilmesinde ki-
lit rol oynayacak bir kavram mevcuttur. Bu kavram phrone-
sis’tir. Tam karşılamasa da pratik bilgelik olarak çevrilebile-
cek bu kelime makûliyet, temkinlilik, sağduyu, idrak etme, 
doğru görüş, yargılama gibi bir anlam yelpazesine sahiptir. 
Phronesis Aristoteles’in incelediği bilgi türlerinden biridir. 
Erdemlerle ilişkili biçimde deneyimle kazanılan doğruyu 
seçme becerisidir. Genelin bilgisi olan episteme’den fark-
lı olarak somut ve özel olan ile ilgilidir. “Kavramsal değil 
idrakidir. Bu anlamda bu bilgi türü genel ve soyut bir hale 
getirilip başkalarına aktarılamaz. Bu bilgi ancak ve ancak 
somut ve özel ile ve onun karmaşık yapısıyla karşılaşma 
sonucu ortaya çıkacak bir idrak etme durumudur” (Çebi, 
2015). Ortaya koyulacak eylemle ilişkili özel durumları an-
layamamak, o özel durumun içinde yer aldığı özel hallere 
ilişkin yeterince deneyimli olmamak ya da genele dair ye-
tersiz bir bilgi sahibi olmak phronesis’i uygulamada görülen 
başarısızlığın nedenleridir (Çebi, 2015).

Değişen toplumsal koşullar içinde adalet fikrini dönüştüren 
bu filozofların yanı sıra onlarla hemen hemen aynı dönem-
lerde yaşamış ve çağının entelektüelleri olarak görülebile-
cek tragedya yazarları da bu dönüşümü ve yarattığı çelişki-
leri yapıtları içinde dile getirmişlerdir. Zamanımıza ulaşan 
Sophokles’in Antigone ve Aiskhülos’ün Oristeia tragedya-
ları kandaşlığa dayalı toplumdan yurttaşlığa dayalı topluma 
geçerken değişen adalet anlayışının yarattığı çelişkileri gö-
rünür kılan yapıtlardır.

Antigone’de hangi yasa adildir, hangi yasaya başkaldırmak 
suç, hangi yasaya boyun eğmek bir yükümlülüktür soruları 
öne çıkar. Tragedyada babaları Oidipus’un ölümüyle bir-
likte iki erkek kardeş olan Polyneikes ve Eteokles Thebai 
krallığını dönüşümlü olarak yönetirler. Ancak sırası geldiği 
halde Eteokles yönetimi kardeşine devretmez. Bunun üzeri-
ne Polyneikes askerleriyle Thebai’ye saldırır. Bu mücadele 
sonunda her iki kardeş de ölür ve yönetim amcaları Kreon’a 
geçer. Kreon Thebai tahtının varisi olsa da vatana ihanet 
ettiği gerekçesiyle Polyneikes’in gömülmesini yasaklar. 
Antigone Kreon’un yasasını adil bulmaz ve tanrısal yasa 
gereğince tüm ölülerin, vatana ihanet etsinler ya da etmesin-
ler gömülmesi gerektiğini savunur ve ağabeyinin ölüsünü 

gömmeyi dener. Böylece Kreon’un yasasına karşı suç işler. 
Tragedya bize birbiriyle çelişen iki yasayı gösterir. Biri dev-
letin yasası olan Kreon’un yasası, diğeri Antigone’nin tan-
rısal yasa dediği en eski yasa, yani yazılı olmayan Dike’nin 
yasası. Dike yasası evrensel düzen ile eş tasarımlandığı için 
hep yapıla gelmiş, şeylerin doğasına uygun olduğu ve evre-
nin bütününe ilişkin olduğu düşünülen adalet anlayışını içe-
rir. Oysa Dike’nin hüküm sürdüğü aile toplulukların yurt-
taşlık temelinde polislere evrildiği yeni toplumsal düzende 
adalet artık devlet yasası ile özdeştir. Antigone tragedyasın-
da çelişik iki şey buyurduğunda hangi yasa meşrudur, yasa 
meşruiyetini nereden alır, hangi yasaya uymak adildir soru-
ları kendini duyurur.

Aiskhülos’un Oresteia üçlemesinde de yasa adalet ilişkisi 
merkeze alınır. Adaletin öç olarak kavranmasının bunun do-
ğurduğu şiddetin adaleti sağlayıp sağlayamayacağı, bunun 
yerine ikna sürecine dayalı yasanın adalet olarak görülüp 
görülemeyeceği tartışmasının yapıldığı metinlerdir bunlar. 
Tiranlık ile demokrasi arasında salınan 6. yüzyıl Atina’sında 
karşı karşıya kalınan çatışmaları gözler önüne serer.

Ortaçağda, gerek Hıristiyan gerek İslam düşünürleri Platon, 
Aristoteles ve Yeni Platonculuğu kendi dinsel inanışlarıy-
la uzlaştırırlar. Ortaçağda Tanrı’nın belirleyici olduğu do-
ğal haklar söz konusudur. Rönesans ile birlikte tanrı belir-
leyici olmaktan çıkar ancak doğal hak anlayışı ve devletin 
doğal bir varlık olarak görülmesi devam eder. 17. Yüzyıla 
gelindiğinde Thomas Hobbes hüküm süren adalet kavrayı-
şını günümüzü de etkileyecek biçimde değiştirir. Bu, adalet 
anlayışının doğanın düzeninden kopartıldığı andır. Adalet 
ne doğal olanla benzeşim, uyum ne de insanın özüne ait, 
doğuştan bir erdem olarak görülür. Hobbes’a göre insan 
kendini ve çıkarlarını korumak için diğerleriyle her zaman 
rekabet içine girer. Doğa durumu dediği devlet öncesi dö-
nemde herkesin herkes ile savaş halinde olduğu bir kargaşa 
ve düzensizlik hali hüküm sürmektedir. İnsanlar güvenlik-
lerini sağlamak amacıyla kendi erklerini bir kişi ya da ku-
ruma tümüyle devrederler. Bu varsayımsal sözleşme ile can 
ve mal güvenliğini sağlayacak, haksızlıkları cezalandıracak, 
yasa yapacak, devredilen tüm bu gücü kullanıp gözetecek 
devlet ortaya çıkmış olur. Adalet ve hak ancak doğa duru-
munun sonlanıp devletin kurulmasıyla mümkündür. Ortak 
erkin olmadığı yerde yasa olmaz, yasa olmayan yerde ada-
letsizlik de olmaz. Yasa öncesi doğa durumunda sadece zor 
kullanımı ve hile vardır. Adalet ve adaletsizlik insanın özü-
ne ait doğuştan yetiler değildir. Eğer öyle olsaydı dünyada 
tek başına olan bir insanda nasıl duyulardan ve tutkulardan 
bahsedebiliyorsak adalet ya da adaletsizlikten de bahsedebi-
lir olurduk (Göçmen, 2013). Oysa Hobbes’a göre adalet ve 
adaletsizlikten ancak toplum içinde yaşayan insanların ni-
telikleri olarak bahsedebiliriz. Hobbes Leviathan adlı yapı-
tında adaleti herkese kendisinin olanı sürekli vermek iradesi 
olarak tanımlar. Sahiplik, yani mülkiyetin olmadığı yerde 
adalet ya da adaletsizlik söz konusu olamaz. Mülkiyetin 
korunması sözleşmeyle herkesin eşit olarak gücünü teslim 
ettiği ve herkesi sözleşmeye uymaya zorlayacak monarkın 
mevcudiyetiyle mümkündür ancak.
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sim çizer. İnsanlar doğa yasasının sınırlamaları içinde kim-
seden izin istemeden, başkasının isteğine bağlı olmadan ey-
lemlerde bulunur, kendi mülklerini uygun buldukları biçim-
de kullanırlar. Doğa yasasına tabi olan insanlar şunu bilirler: 
Herkes eşit ve özgür olduğundan kimse kimsenin yaşamına 
ve mülküne zarar vermemelidir. Bunu söyleyen doğa yasası 
aklın yasasıdır. İnsanlar doğuştan bu rasyonaliteye sahiptir-
ler, doğuştan hak ve özgürlüklere sahip oldukları gibi. Bu 
doğal hakların ihlal edilmesi Hobbes’un düşündüğü gibi 
genel bir hal değil istisnaîdir. İnsanlar kendi haklarını ihlal 
edenleri cezalandırmak isteyeceklerdir ancak bu yargılama-
da tarafsız, üçüncü bir konumu gereksineceklerdir.

İnsan doğa durumunda özgürdür ancak yaşamını, özgürlü-
ğünü, mülklerini güvence altına almak için toplumsal sözleş-
meye kendi rızasıyla katılır. Bu sözleşme bizzat bu hakları 
korumak için yapılır, yani insanın doğuştan sahip olduğu 
doğal haklar hiçbir biçimde devredilemez. Locke insanın öz-
gür, diğerleriyle eşit olduğu halde kendisinin dışında bir erk 
yaratacak bu sözleşme altına neden girdiğini şöyle açıklar:

“Doğa durumunda insan bu tür bir hakka sahip olmasına 
rağmen, bu hakkın kullanımı oldukça belirsiz ve sürekli ola-
rak başkalarının müdahalesine maruzdur. Her kişi diğeri ka-
dar kral olduğundan, her insan diğerinin eşiti olduğundan ve 
insanların büyük bölümü, insaf ve adaletin kuvvetli gözetle-
yicisi olmadığından insanın sahip olduğu mülkiyetin kulla-
nımı oldukça güvenliksiz ve korumasızdır. Bu gerçek, özgür 
olmasına rağmen insanı, korkular ve sürekli tehlikelerle dolu 
olan bu durumu terk etmeyi istemeye zorlar. Dolayısıyla in-
sanın, henüz birleşmiş bulunan diğer insanlarla birlikte bir 
topluma katılmayı amaçlaması ve bunu istemesi ya da in-
sanların, benim genel olarak mülkiyet olarak adlandırdığım, 
yaşam, özgürlük ve servetlerinin karşılıklı olarak güvence 
altına alınması için birleşmek fikrine sahip olmaları neden-
siz değildir. Dolayısıyla insanların devletlerde birleşmeleri-
nin ve kendilerini hükümet altına koymalarının asıl ve ana 
amacı, mülkiyetlerinin korunmasıdır. Doğa durumunda ise 
mülkiyetin korunması konusunda eksikliği duyulan pek çok 
şey bulunmaktadır” (Locke, 2012, 103- 104).

Locke için adalet tüm rasyonel bireylerin başkalarının hak-
larına saygı duymasının doğal bir sonucu olarak görülebi-
lir. Adalet içsel bir değerdir ve bireylerin gönüllüğüne terk 
edilmiştir. Liberalizmin temel savlarından birisi olan, ‘insan 
ahlâklı ve adil olup olmamayı seçer’ varsayımına Locke da 
sahiptir ve kendi adalet görüşünü bu temel varsayıma da-
yandırmaktadır. Sözleşmeyle ortaya çıkan yasa ile adaletin 
bireylerin eline bırakılmışlığına bir sınırlandırma getirilmiş 
olur (Kibar, 2017).

Faydacı görüşün önemli figürlerinden John Stuart Mill, 
Locke’un bireyde bulduğu hakların ve bu hakları koruyan 
kuralların doğal temelini haz ilkesine bağlayarak açıklar. 
Faydacılık etik eylemlerin değerini o eylemlerin yararı ile 
ölçer.  İnsanlar iyiyi isterler. İstemenin konusu olan iyi ise 
eylemlerin ya da kuralların olası sonuçlarına bakarak değer-
lendirilir. İnsanlar kendilerine mutluluk ve haz veren şeyle-
re ulaşmaya çalışırken, acı veren şeylerden kaçma eğilimi 

Hobbes kendi zamanına kadar gelmiş olan adalet kavrayışını 
şu açılardan dönüştürmüştür:

1. Adalet doğada, doğal durumda bulunmaz. Yapay bir ci-
sim olan devlette ortaya çıkar.

2. Bu nedenle de adaletin yapıcısı ne evren/doğa ne de tan-
rıdır. Adaletin belirleyicisi, kurucu öznesi insan ve insan 
aklıdır. Bu akıl toplumsallık ile koşullanmıştır.

3. Adalet insanın doğasında her zaman mevcut olan doğal 
bir cevher, bir erdem değildir.

4. Adalet en temelde can ve mal güvenliğine indirgenmiştir.

Buradan anlarız ki tüm antik ve Ortaçağ mirası büyük ölçü-
de bertaraf edilmiştir. Geriye yasanın kendisinin adalet ol-
duğu fikri kalmıştır. Hobbes arkasından gelen Aydınlanma 
düşünürlerini de önemli ölçüde etkilemiştir. David Hume, 
Hobbes’un izinden giderek adaleti üzerinde düşünülerek 
keşfedilip kurulmaları gereken yapay erdem olarak tanım-
lar. Hume’a göre adalet insan edimi neticesinde kurulur. 
Çünkü adalet ve adaletsizlik doğadan gelmez, yapay olarak 
eğitim ve insan anlaşmalarından oluşur.

Devletin ve yasanın kuruluşunda bir sözleşme olduğunu 
savunan bir diğer filozof John Locke’tur. Locke liberal dü-
şünce geleneğinin kurucusu kabul edilir. Klasik liberalizm 
bireysel hakları, özgürlükleri ve kısmen eşitlikçi bir adalet 
anlayışını benimser (Kibar, 2017). Locke’un bireyin hak 
ve özgürlüklerinin korunmasını dikkate alan sözleşme ta-
sarımı, mutlakiyetçi bir devlet gerekliliğiyle sonuçlanan 
Hobbes’unkinden temelden farklıdır. Hobbes doğa durumu-
nu savaş, mücadele, korku, aldatmaca kavramlarıyla düşü-
nürken Locke insanların özgür ve eşit olduğu uyumlu bir re-

Thomas Hobbes



20 Aylık Düşünüyorum BülteniAnadolu Aydınlanma Vakfı 

gösterirler. Faydacı görüş insana mutluluk veren şeylerin 
iyi ve istenir olduğunu savunur. Mutluluğun arttırılması ve 
çoğunluk için mümkün kılınması adaletin tesis edilmesi-
dir. Böylece Mill, adaleti Locke gibi doğrudan akıl ya da 
Hobbes gibi sözleşmeyle ortaya çıkan ama yine akıl tarafın-
dan ortaya konulmuş yasalar ile değil de duyu ve psişik etki 
çerçevesinde temellendirir.

Daha çok insanın mutluluğu istenir bir şeydir ancak bu 
uğurda birilerinin haklarından mahrum kalması kabul edile-
mez. Adalet bireysel hakların ve genelin refahının ötesinde 
bir değer sahiptir. Örneğin bir kıtlık durumunda mülkiyet 
hakları ihlal edilebilir (Kibar, 2017). Mill adil olan ile adil 
olmayanı ayırmaya sağlayacak bazı belirlemeler yapar.

1. Kişileri kendilerine yasa tarafından tanınan hak ve öz-
gürlüklerden yoksun bırakmak adil olmaz.

2. Yasanın kısıtlayıcılığı sadece bir kişi ya da zümrenin işi-
ne yarıyor ve başkalarının haklarını ihlal ediyorsa o yasa 
adil değildir.

3. Kişi yaptığının karşılığını iyi ya da kötü, ödül ya da ceza 
olarak almalıdır.

4. Kişiler arasındaki güvenin korunmasını sağlayacağı için 
verilen sözleri tutmak adildir.

5. Birine diğeri karşısında ayrıcalık tanımak adil olmaz. 
Yapılması gereken herkese hakkını vermektir.

6. Eşitlik adalet kavramının parçasıdır (Kibar, 2017) 
(Özgür, 2012).

Faydacılık mutluluğun nasıl ölçülebileceği ya da eylemle-
rin sonuçlarının nasıl öngörülebileceği çoğunluğun kararla-
rının, tercihlerinin, yaygın kanıların, ayrımcı düşüncelerin 
azınlıklar, dezavantajlı gruplar ve gelecek nesiller üzerine 
nasıl etkide bulunacağı konusunda eleştirilere maruz kalır.

Mill ile beraber adalete ilişkin sorular, insanda bulunan 
adalet fikrinin empirik temeli, adil olanın fayda ile ölçülüp 
ölçülemeyeceği, eylemler ile etkileri arasındaki zaman ara-
lığının yarattığı belirsizlik gibi sorularla çeşitlenir.

Locke ve Mill gibi bireyci bir yaklaşımla liberalizmin sü-
rekliliğini sağlamaya ve kusurlarını gidermeye yönelik öne-
riler sunan çağdaş adalet teorisyenlerinden biri olan John 
Rawls dağıtıcı adaleti hedefleyen yasaya odaklanarak ve 
kimi düşünceleri nispeten revize ederek hakkaniyet adaleti 
diye adlandırdığı bir teori ileri sürer. Ralws’un teorisinde 
Mill ve Bentham’ın biçimlendirdiği faydacı etiğin bir eleş-
tirisini bulur. Faydacı etiğin çoğunluğun mutluluğu için bi-
reyin özgürlüklerini gözden çıkartabiliyor olması ve adalet 
ile faydayı birbirine özdeşleştirmesi problemlidir. Rawls’a 
göre “her birey adalet üzerine temellenmiş, toplumun ge-
nel refahının bile çiğneyemeyeceği ihlal edilemez haklara 
sahiptir. Bu nedenle adalet bazılarının özgürlüğündeki ek-
silmenin başkalarınca paylaşılan daha büyük bir iyi ile haklı 
kılınmasını kabul etmez. Adalet tarafından güvence altına 
alınmış haklar politik pazarlığın ya da toplumsal çıkar he-
saplarının konusu olamazlar” (Rawls’tan alıntılayan Anlı, 

2012). Bunun yerine Rawls teorisini bireyin faydası ile bü-
tünün faydasının çakışması temelinde tasarlar.

Tüm bireyci yaklaşımlarda olduğu gibi burada da bireylerin 
kendileri için iyiyi seçebilen rasyonel varlıklar olduğu ka-
bulü vardır. Bir arada yaşayan insanlar kendileriyle birlikte 
toplumun genelinde özgürlüklerin ve hakların korunacağı 
hakkaniyetli bir adalet biçimini kendi başlarına seçebilirler. 
Rawls bunu göstermek için toplumsal sözleşmeye benzer 
bir başlangıç durumu tahayyül eder. Toplumsal sözleşme 
insanın toplum haline nasıl geçtiğini tasvir eden varsayım-
sal bir anlatı iken başlangıç durumu birbiriyle uyuşmaz dinî, 
felsefî ve ahlaki öğretilere sahip eşit ve özgür yurttaşların 
nasıl ortaklaşa adil ilkeler belirleyebileceğinin gösterildiği 
kurgusal bir tasarımdır. Başlangıç durumunda insanların 
arayacakları şey doğruluk değil, herkesin tek tek iyi ya-
şam hedeflerini gözetebilecek ama aynı zamanda bireylerin 
bir arada yaşayabilmeleri için ortak bir zemin sağlayacak, 
üzerinde uzlaşabilecekleri adil ilkelerdir. Çatışan öğretiler 
kendi doğruluğunu değil makullüğünü ortaya koymak zo-
rundadırlar. Rawls’a göre adalet kavramı kendini doğru ola-
rak sunmak ve rakip adalet anlayışlarını reddetmek yerine 
bireylerin bu birbirinden farklı adalet anlayışlarını makul 
kabul ederek toplumsal sözleşmelerini bu çerçevede oluş-
turabilecekleri bir kavramdır. Rawls adalet dediğinde bütün 
değerlere ilişkin değil siyasal değerlere ilişkin bir şey söyler 
(Anlı, 2012).

Başlangıç durumunda adil ilkelerin belirlenebilmesi için 
Rawls cehalet örtüsü dediği bir halin tasarımını gerekli gö-
rür. Buna göre kimse toplumdaki yerini, sınıfını, toplum-
sal statüsünü, yeteneklerini, zekâsını, kendi iyi anlayışını, 
rasyonel hayat planının özelliklerini ve hatta kendi psiko-
lojisinin özel niteliklerini bilmez. Bu, seçimlerini kendi 
menfaatleri doğrultusunda yapmaktan onları alıkoyma ve 
nesnelliği sağlama amacı taşır. Bununla birlikte bireyler 
topluma, onun işleyişine, insanların psikolojisine yönelik 
bilgiye sahiptirler. “Amaç adalet ilkelerinin seçiminde bi-
reylerin kendi tikel çıkarlarına yönelik davranmalarını en-
gellemek, sözleşme ortamında hiç kimseyi diğerlerine karşı 
avantajlı ya da dezavantajlı konumda bırakmamaktır. Bir 
başka deyişle amaç doğal, tarihsel ya da olumsal avantaj ya 
da dezavantajlara ilişkin bilinci askıya alarak eşitlik ortamı-
nı sağlayabilmektir” (Anlı, 2012). Bununla birlikte cehalet 
örtüsü altındaki bireyler toplumları hakkındaki genel olgu-
ları bilir, siyasal sorunları ve ekonomi kuramının ilkelerini 
anlar, sosyal örgütlenmenin temelini ve insan psikolojisinin 
yasalarını bilirler. Bireyler bu koşullar altında ve Rawls’un 
birincil toplumsal değerler dediği hak ve özgürlükler, fır-
satlar, gelir ve refah temelinde düşünerek adalet ilkelerinin 
seçimini yaparlar. Seçilecek ilkelerin özellikleri genellik, 
evrensellik, kamusallık, çatışan talepleri düzene koyma ve 
nihailiktir. Böylece ilki herkesin eşit ve kapsamlı bir özgür-
lük sahibi olmasını ifade eden ikincisi sosyal ve ekonomik 
eşitsizlikleri aşmaya yönelik iki temel adalet ilkesi ortaya 
çıkar. İlk ilke ifade, örgütlenme, vicdan, düşünce, vücut 
bütünlüğünü koruma, mülkiyet, keyfî olarak yakalanmama 
ya da tutuklanmama hakkı/özgürlüklerini içerir. Bu özgür-
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leşir ve üzerindeki ilahî damgadan arındırılmaya başlanır. 
Modern felsefenin başlangıcıyla ki bu başlangıç Descartes 
diye kabul edilir, akıl sahibi bir canlı olarak insan merkeze 
yerleştirilir. Bu dönemden insanın özne konumunu sıkı bir 
eleştiriye tabi tutan günümüz felsefî yaklaşımlara gelince-
ye kadar insan adalet kuramlarının merkezindedir. Bu in-
san tasarımı aydınlanmanın ve ona yol açan öncü fikirlerin 
oluşturduğu akıl kavramıyla inşa edilmiştir. İnsan doğadan 
nitelik olarak kendini ayırmıştır, sanki bir doğa varlığı de-
ğilmiş gibi doğayı nesneleştirerek karşısına koyar, onu bil-
meye ve bu bilgiyle onun üzerinde güç sahibi olmaya çalışır. 
Aklıyla kazandığı güç ile insanın kültürü yaratmış olması 
onun üstünlüğü sayılır. Bu noktada artık adaleti tanrı ya da 
doğa düzeni olarak tasarlamayacaktır. Adalet toplum düze-
nini kuran yasada aranır. Bu seyir giderek insanın soyutlaş-
masını, doğadan kopmasını getirir. Adalet sadece insanın 
insanla ilişkisine indirgenmemiştir, devlet ile birey ilişkisi 
çerçevesinde yurttaşlığa indirgenmiştir. Yasayı adalet olarak 
düşünmek, adaleti sadece siyasal alana indirgemek adalet 
kavrayışını zayıflatan bir şeydir. Bugün çevresel yıkımların 
eşiğinde adaleti ve yasayı sadece insan merkezli düşünmek 
önümüzde yığılan sorunlara, üstelik bu sorunlar tam kal-
binden adil olmak ile ilgiliyken gözleri kapatmak olacak-
tır. O halde adaleti bütünselliğinde yeniden düşünmemiz 
gerekmektedir.

Adalet İdesi
Adaletin ancak adaletsizlik durumu ile kavranabileceği 
yaygın bir düşüncedir. Aslında bu düşünme biçimi pek çok 
kavrama uygulanan bir kalıp yargıdır. Sağlığın hastalıkla, 
iyinin kötü ile anlaşılabildiği düşünülür. Bu kalıp yargı şuna 
dayanır: Gerçeklikte yani fizikî deneyim alanında düzensiz-
lik, bozukluk, çatışma, haksızlık vardır. Çünkü olgu evreni 
kusurludur. İnsan bu kusurlardan onların karşıtları gibi dü-
şünülecek kavramlar oluşturur. Karşıtlarla düşünme insanda 
kökleşmiş bir düşünme halidir. Gerçekliğe bakarak kavram-
lar türetmek bilmenin bir yolu olsa da olguları nasıl betim-
lediği ve bu olgulardan kavramları nasıl çıkardığına bağlı 
olarak insan zihni sıklıkla yanılgılara, yanlış kavrayışlara 
ulaşır. Belirli bir olgudan, onun kavramsal tasvirinden kimi 
zaman kusursuzlaştırılmış, aşırı idealize edilmiş kavramlar 
üretmek, bilgiyi gerçeklikle sorunlu bir şekilde ilişkilenen 
bu kavramlarla inşa etmek demektir. Buradan Platonvarî bir 
şekilde gerçeklik üzerine çıkarılıp idealize edilmiş kavra-
mın ezeli olarak zihinde öylece var olduğunu sanısı doğar. 
Gerçeklikte görünen adaletsiz haller ve gerçeklikte olmayan 
adalet idesi böylece kurulmuş olur.

Adalet yalnız adaletsizlik durumu aracılığıyla kavranabili-
yor olsaydı adalete ilişkin tanımımız ve anlayışımız mut-
lak biçimde sabitlenebilirdi. Her ne kadar insanın arzusu 
tamamlanmışlık ve değişmezlik olsa da bir ide olarak adalet 
buna el vermez. İde görülsün ya da görülmesin, gerçekleş-
tirilsin ya da gerçekleştirilemesin oluşun kendinde mevcut 
olan, olgu ilişkilerinin virtüel bir biçimi olarak tasarımla-
nabilir. Olgu ilişkilerinden içinde bulunulan koşullar, kısıt-
lamalar, etkileşimler ve önceki bilgiler ile karşılaştırmalar 

lükler önceliklidir çünkü başlangıç durumunun temel amacı 
bütünün değil tek tek bireylerin adalete olan ihtiyacının en 
üst düzeyde yanıtlanmasına yöneliktir (Anlı, 2012). İkinci 
ilke kendi içinde ekonomik ve toplumsal yapının dezavan-
tajlı grupların faydasına olacak şekilde düzenlemesini öngö-
ren fark ilkesini ve adil fırsat eşitliği ilkelerini kapsar.

Rawls da Locke, Mill gibi bireyci düşünürlere yöneltilen 
eleştirilere benzer biçimde eleştirilmiştir. Bu eleştiriler bi-
reyin toplumsal koşullardan, tarihsel süreçten kopuk, yalıtık 
ve soyut bir düzlemde kurgulanmış olduğu ve bu durumda 
adalet ile ilgili seçim yapabilmesinin mümkün olamayaca-
ğı biçimindedir. Diğer yandan Rawls başlangıç durumunda 
tartışılan konuların sınırlılığı ve bireylerin adil karar bece-
rileri açısından sorunlu görünmektedir. Cehalet örtüsü al-
tında bireyler kararlarını kendilerine zararı olmayacağını 
ya da kendilerine en fazla yararı dokunacağını düşündük-
leri durumları tahmin ederek verirler. Başka bir deyişle bu 
“kendini bilmeme” durumu kişilerin doğrudan kendileriy-
le birlikte bütünün iyiliği için aldıkları kararlar değil, ce-
halet örtüsünün neden olduğu “bir tür hile” ile kendilerine 
zarar gelir korkusuyla verdikleri kararlardır. Cehalet örtü-
sü altında “adil” ilkeler tespit edilse bile bu ilkeler -Kant 
diline çevirip söylersek “ödeve uygun” ama “ödevden do-
layı” olmayacaktır. Elbette bazı noktalarda Kantçı bir yol 
izleyen Rawls burada Kant gibi evrensel bir ahlâk yasası 
varsaymak zorunda değildir. Ancak hakkaniyetli olmasını 
güvencelemek için tasarlanan cehalet örtüsü altında seçi-
len ilkelerin dayanakları ya da meşruiyeti bu şekilde zayıf 
görünmektedir. Nitekim Rawls çoğunluğun mutluluğu ye-
rine bireyinkini en tepe noktaya koyan başka bir tür fay-
dacılık tasarlamış olmaktadır. Toplumsallık, bireyin her tür 
ilişkisinde adil olup olmaması önemli olan kararlar aldığı, 
seçimler eylemler yaptığı ya da bunlara maruz kaldığı kar-
maşık bir ilişki ağıdır. Başlangıç durumunda temel ilkele-
ri belirlemek üstelik bunu toplumda kabul görmüş iyilerin 
dağıtımı ile sınırlayarak ve kendi payını maksimize etme 
dürtüsü ile gerçekleştiriyor olmak adil görünebilir ve hatta 
hayatın sadece bir parçasında adil sonuçlar da doğurabilir. 
Ancak böyle bir toplum adalet becerisi ve deneyimini de 
içeren phronesis’i dikkate almadığı için adalet meselelerinin 
çoğu zaman çözümsüz kalacağı düşünülebilir. Örneğin bu 
tasarımda birey insan dışında türlerin özgürlüğünü, hayvan 
deneyleri, sermaye ve endüstrinin doğa üzerindeki etkilerini 
tartışabilecek zemine gerçekte sahip olamayacaktır. Rawls 
adaletin bireyin çevresinde inşa edildiğini tasarlamaktadır 
oysa adalet biri ve diğeri arasındaki ilişkinin niteliğidir. Şu 
soru bize kendini duyurur: Acaba bu ilişkide adalet daha çok 
bilgi ile mi yoksa Rawls’un savunduğu gibi daha az bilgiyle 
mümkün kılınır? Yani soru şudur: Adalet ile bilgi ilişkisi ne-
dir? İlerleyen paragraflarda bu sorunun yanıtı için bir kavra-
yış yakalamak mümkün olacaktır.

Homeros’tan Rawls’a en genel hatlarıyla adalete ilişkin 
belirlenen konumların düşünsel planı şöyle çıkartılabilir. 
Adalet ilkçağda doğanın işleyişi, şeylerin doğal gidişatı ola-
rak da addedilen doğa düzeni, Ortaçağda tanrısal düzen ola-
rak görülmüştür. Rönesans düşüncesi ile kavram da seküler-
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çerçevesinde edinilen bilgi ile ide bilinir ve tam da bu bi-
linme haliyle virtüelden gerçekliğe geçmiş olur. Bu nedenle 
adalet idesi sadece adaletsizlik durumlarından kavranmaz. 
Adaletsiz bir durum çok doğal, zorunlu, asla değiştirilemez 
görünebilir ve çoğu zaman bir adaletsizlik durumu içinde 
kalındığı bile fark edilmez. Kişilerin bilgi dağarcığında reh-
ber alacakları adil ve adil olmayana ilişkin bir kavram kü-
mesi vardır. Bir hal, eylem ya da karar bilgi dağarcığında 
adil değil diye tanımlanmasa bile adaletsizlik hali söz konu-
su olabilir. Üstelik bu hal yalnızca kişilerde değil tüm evrimi 
boyunca insan türünde defalarca vuku bulmuştur. Nitekim 
insanlar çok uzun süre insan köleliğini ve ticaretini, kendi 
ülkelerinin yönetiminde söz sahibi olmamayı, inanç uğruna 
insan öldürmeyi, kadınların eğitim, seçme ve seçilme hak-
kının olmamasını, siyahların ya da başka ırkların ikinci sı-
nıf yurttaş sayılmalarını adil bir şey olarak görebilmişlerdir. 
Tüm insanlık tarihi boyunca doğal ve adil bulunduğu halde 
bugünden bakıldığında akıl almaz haksızlıklar olarak düşü-
nülen şeylerin uzun bir listesini yapmaya çalışmak insanın 
çoğu zaman adalete karşı kör ve aptal olduğunu görmeyi 
kolaylaştırabilir.

Öyleyse adalete ilişkin en temel sorulardan biri henüz kül-
türde kataloglanmamış olduğunda bile bir adaletsizlik duru-
munun nasıl farkına varılabildiği ya da varılabileceğidir. Bu 
soru adalet idesini anlamanın kilit noktasıdır. Adil, uygun, 
doğru olarak öğrenilen, benimsenen kimi şeylerin haksızlık-
lar barındırdığına ilişkin farkındalık ile bir adalet talebinin 
ortaya çıkıyor olması adaletin gerçekleştirilmesi gereken 
bir ide olduğunu gösterir. Adalete yokluğundan ulaşılıyor 
değildir, çünkü adalet bir ide olarak var olanların ilişkileri 
içinde gerçekleştirilmiş ya da gerçekleştirilmemiş bir bi-
çimde mevcuttur. Bu nedenle adalet karşıtıyla belirlenme-
diği gibi her seferinde farklı kavramsallaştırmalar ile ortaya 
çıkışı onun istenildiği gibi yorumlanabileceği anlamına da 
gelmez. Gerçeklik ve bu gerçeklik ile kurulan ilişki ideyi 
belirler. Adalet idesi, gerçeklik ilişkilerinin değişimiyle or-
taya çıkan ya da kullanılmaz hale gelen, gerçekliği bilmek, 
anlamak, açıklamak, betimlemek için kullanılan kavramlar-
dan farklı olarak oluşun ilişkiselliğine içkindir.

Bu çerçeveyi anlaşılır kılabilmek için çağdaş bir düşünür 
olan Jacques Derrida’nın yaklaşımını gözden geçirmek 
faydalı olabilir. Derrida’nın, ondan öncesinde bulunmayan 
geniş ve yaratıcı kavram repertuarını konuya dahil etmek 
görmek istenilen nesneye başka bir yerden vuracak bir ışık 
daha eklemek gibi olacaktır.  

Derrida için adalet dil ve düşüncenin hareketinde aranır. Bu 
“metin dışında bir şey yoktur” diyen düşünür için mümkün 
en geniş kapsamdır. Burada metin kavramıyla ifade edilen 
çağdaş Kıta Avrupası felsefesinde kabul edildiği gibi tüm 
söylem, anlatı ve temsil biçimleridir. Derrida Yapısöküm 
(déconstrution) dediği bir yöntem ile dilin içinde yer etmiş 
ve zorbalaşmış anlamların temelsizliğini ifşa eder. İçinde 
bulunulan dil ve düşüncenin yapısı bir karşıtlık mantığı ile 
örülmüştür. Kültür/doğa, akıl/duygu, düşünülen/duyumsa-
nan, gösterilen/gösteren, doğru/yanlış, özne/nesne, erkek/
kadın, diyalektik/retorik gibi karşıtlar düşünceyi kurar ve 

bunlar her zaman sıradüzen içindedirler. Yani, ikili karşıt-
lıklardan biri onaylanır kabul edilirken diğeri görmezden 
gelinir, bastırılır, hep aşağı ve ikincil konumda tutulur. Bu 
sıradüzen dili ve düşünceyi öyle güçlü bir biçimde belir-
ler ki kendini mutlak bir hakikat gibi sunan tek anlam, tek 
doğrunun dışında tartışmayı ve çoğulluğu mümkün kılacak 
bir ses duyulmaz olur. Yapısöküm metinlerde egemen anla-
mın altında sesi bastırılmış anlamın da bulunuyor olduğunu 
göstererek düşüncede yerleşmiş mutlaklaştırıcı, sabitleyici, 
dogmatikleştirici eğilimleri görünür kılar. Derrida’ya göre 
“yapısöküm adalettir” ve tam da bu nedenle adaletin ken-
disi yapısökümüne uğratılamaz (Derrida, 2010:59). Derrida 
kendi düşüncesinin omurgasını oluşturan mübadelenin ve 
dağıtımın ötesindeki armağan, karar verilemez, ölçülemez, 
hesap edilemezlik, tekillik, fark ve heterojenlik üzerine söy-
lemlerin baştan sona bir biçimde adalet üstüne söylemler 
olduğunu belirtir (Derrida, 2010:50). Adalet nesneleştirile-
mez, izlekleştirilemez. Burada Derrida Levinas’ı takip eder: 
Adalet başkası ile ilişkidir ve bu ilişkinin yapısı “hakkani-
yetlik, eşitlik, hesaplanmış oranlılık, hakkaniyetli dağıtım 
veya dağıtıcı adalet değil, mutlak bakışımsızlıktır” (Derrida, 
2010:69). Derrida adaletin hesap edilemezliği ile yasanın 
hesaplılığı arasında bir ayrım görmektedir.

Adalet Yasa Ayrımı
Yalnızca çoğu filozofun yaklaşımında değil; kamuda, siya-
sal alanda ve gündelik düşünme biçiminde de baskın olan 
tehlikeli bir özdeşleştirme vardır: Yasa adaletin kendisiymiş 
gibi düşünülür. Uzun bir tarih dönemine kuşbakışı bakmak 
adaletin yasa ile özdeşleşme sürecinin mantığını kolayca ele 
verir. İnsanın yazılı tarihinin başlangıcında adalet evrenin 
sarsılmaz işleyişi ve doğa düzeninin kendisi olarak düşünü-
lüyor ve yasa doğal zorunluluğun bir yansıması olarak gö-
rülüyordu. Çoğu toplumda yasanın ilahî olarak görülmesi de 
buna dayanıyordu. Toplum yasası ile doğa yasası arasında 
ayrım yapabilen toplumlar içinse tartışma konusu olan şey 
insanın ve toplum olmanın doğasına uygun en doğru yasanın 
ne olduğuydu. Bu aşamada insan hâlâ bir doğa varlığı olarak 
görüldüğünden doğada adil olduğu tartışılmaz işleyişin in-
san yasasında da neredeyse eş yetkinlikte bulunması gerek-
tiği düşünülüyordu. Bu düşüncenin yarattığı iyi toplum, iyi 
yasa bulma arayışları Platon’da ve Aristoteles’te vücut bul-
muştu. Sonrasında tüm Ortaçağ düşüncesi dünyanın işleyi-
şini ilahi yasa içinde hapsetti. Burada da yine tanrısal adalet 
ile insan yasasının eşleştirilmesi söz konusuydu. Tanrının 
niyetleri ve belirtileri ile değil de doğrudan doğanın işleyi-
şi asıl ilgi alanı olmaya başlayınca insan da yapabildikleri, 
yapabilecekleri ile evrenin merkezi haline geldi. Ancak as-
lında merkezden sanki daha fazla bir şeydi, insan sanki tanrı 
konumuna geçmiş ve neredeyse aşkın bir noktada olduğu 
fikrine ikna olmuştu. Bu konumlanma henüz modern düşün-
cenin başlangıcında bile gözden kaçabilecek bir şey değildi. 
Örneğin bugün modern bilimler için yöntemin temel biçi-
mini vermiş Descartes hayvanı ruha sahip olmayan, insana 
benzer beden fonksiyonlarını taklit eden bir makine olarak 
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(Derrida, 2010:55). Montaigne aslında yasaların kaynağına 
ilişkin değil doğrudan yasa olmaklığın kendisine ilişkin bir 
şey söyler: “Hâlbuki yasalar güvenirliklerini adil oldukları 
için değil yasa oldukları için korurlar. Otoritelerinin mistik 
temeli budur, başka bir temeli yoktur… Her kim ki onlara 
adil oldukları için uyar, onlara uyması gerektiği gibi uyma-
maktadır (Derrida, 2010:56). Burada Montaigne açık biçim-
de yasa ile adaleti ayırt eder. Hukuk olarak adalet, adalet 
değildir, yasa yasa olarak adil değildir.

Pascal’dan, Montaigne’den farklı olarak Derrida’nın otori-
tenin mistik temeli dediği şey ise adalet ve yasa ayrımının 
yarattığı bir açmazdan kaynaklanır. Tesis edildiği ilk anla 
beraber yasanın kendini haklılaştırması bir güç darbesi-
ni gerektirecektir. Yani kurucu yasanın kendini dayandı-
racağı meşru zemin ancak kendi kurucu edimine dayanır. 
Başlangıçta yasanın kullandığı gücün meşru ya da adil olup 
olmadığı belirsizdir. Bu gücün adil olduğunu ileri sürmek 
ancak bir tür inancı gerektirir ki Derrida otoritenin mistik 
temelini bu noktada bulur (Derrida, 2010:58). Otoritenin 
mistik temeli yasa-güç çelişkisinin bir görünümüdür.

tasarlayabiliyordu. Modernizme hâkim olan hümanizmanın 
biçimlendirdiği bu zihin yapısında adalet kavramı biricik in-
san aklının ürünü yasaya indirgenecekti. Ancak görüleceği 
üzere bu özdeşlik; yasa güç ilişkisi, adil olmanın niteliği, 
yasada tikelin temsili açılarından sorunludur.

Yasanın Gücü
Yasa güç kullanır. Bu güç -Derrida’nın kelimeleriyle söy-
lersek- “doğrudan olabilir veya olmayabilir, fiziksel veya 
simgesel, dışsal veya içsel, kaba veya ince bir biçimde söy-
lemsel hatta yorumlayıcı, zorlayıcı veya düzenleyici vb. 
olabilir” (Derrida, 2010:48). Yasanın kullandığı güç ile her 
zaman haksız, zorbaca olduğuna hükmedilen şiddet birbi-
rinden nasıl ayrılır? Her yasa bir iktidar ile birlikte ortaya 
çıkar. Yasa koyma gücüne sahip iktidar yasanın kullandığı 
gücü hakkaniyetli bir biçimde yönetebilir mi? Bu yasa ile 
adalet bütünsel, kavrayıcı olabilecek midir? Ezileni, dışar-
da bırakılanı görebilecek ve yaşam hakkını, özgürlüklerini 
yasa koyucu iktidar odağına rağmen koruyabilecek midir? 
Yasanın kullandığı gücün meşru görünebilmesi paradok-
sal biçimde yasanın dayandığı iktidarın gücüne bağlıdır. 
Adaleti ancak yasanın mümkün kıldığı düşüncesi, gücün 
yasayı adil olarak tescil ettiğini hesaba katmaz. Bu nedenle 
kullandığı gücü meşru kılmak için dayanmak zorunda oldu-
ğu iktidar doğrudan yasanın adilliğini hep şüphe altında bı-
rakır. Gücün adaletten yoksun olduğu halde yasayı adil ola-
rak dayatması adalet yasa ilişkisinin temel çelişkisidir. Bu 
tehlikeli çelişki bu iki şeyin, yani adalet ile yasanın tümüy-
le farklı nitelik kümelerine sahip olmasından kaynaklanır. 
İstenir olan şey ikisinin de en yüksek derecede çakışmasını 
sağlamaktır. Sorun bunun mümkün olup olmadığı ya da ne 
kadar mümkün olduğudur.

Yasanın Gücü: Otoritenin Mistik Temeli başlıklı metninde 
Derrida bu çelişki üzerine düşünür. Bu metinde yasanın öte-
sindeki adalet ile yasa olarak adalet birbirinden ayırt edilir. 
Derrida’ya göre yasayı aşan ve hatta onunla çelişen bir ada-
let imkânına yer verilmelidir (Derrida, 2010:47).

Yasa güç ilişkisini irdeleyebilmek için Derrida, Pascal’ın 
yazdıklarını ele alır. Pascal şöyle yazmıştır: “Güçsüz adalet 
iktidarsızdır, yani adaletin uygulanmasını sağlayacak güç 
yoksa adalet yerine getirilemez ve bu durumda adalet olmaz. 
Oysa her zaman kötüler vardır. Adalet yoksa güç tirancadır, 
zorbalıktır. Öyleyse adalet ile gücü bir araya getirmek gere-
kir. Bunun için de adil olanın güçlü olması ya da güçlü olanın 
adil olması gerekmektedir” (Derrida, 2010:55). Adil olanın 
güçlü olması sağlanamadığı içindir ki güçlü olan adil olan 
haline getirilmiştir. Pascal, Montaigne’ın adını zikretmeden 
onu alıntılar: “Biri adaletin özünün yasa koyucunun otorite-
si olduğunu söyler, diğeri hükümdarın işine gelen, hâlihazır-
da geçerli olan töre; bu sonuncusu doğruya en yakın olandır. 
Yalın akla bakılırsa hiçbir şey kendinde adil değildir; her 
şey zamanla sarsılır. Tüm hakkaniyet töreden gelir, bunun 
da tek sebebi kabul edilmiş olmasıdır; otoritesinin mistik te-
meli budur. Kim ki onu ilkesine geri götürür, onu yok eder” 
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Yasaya Uygunluk
Yasaya uymak adil olmak demek midir? Adil olmanın etik 
ilişkinin bir niteliği olduğunu hatırlamak bu soruya doğru 
bir yanıt verebilmeyi sağlar. Bir ilişkinin, eylemin ya da ka-
rarın etik olabilmesinin temel koşulu onun zor altında ger-
çekleşmemesidir. Yasaya uymak yasanın kendisi adil olsa 
bile yasaya uymaktır, adil olmak her zaman bundan daha 
fazlasını gerektirir. Bu savı anlaşılır kılmak için Derrida’nın 
bakış açısına değinmek ve Kant etiğini adalet bakımından 
yorumlayışını görmek mümkündür. Derrida şöyle yazar:

“Hukuk adalet değildir. Hukuk hesabın öğesidir (ortamıdır) 
ve hukuk diye bir şey olması adildir. Fakat adalet hesap edi-
lemezdir, hesap edilemezle hesap edilmesini talep eder ve 
aporetik deneyimler [açmaz yaratan deneyimler] ne kadar 
olası değillerse o kadar zorunlu adalet deneyimleridir. Yani 
adil olan ile olmayan arasındaki kararın hiçbir zaman bir 
kuralla güvence altına alınmamış olduğu anların deneyimle-
ridir” (Derrida, 2010:62).

Adaletin hesap edilemez, nesneleştirilemez, izlekleştiri-
lemez hatta doğrudan üzerine konuşulamaz oluşu yasanın 
hesaplılığı ile işlemek zorundadır ki bu adil kararların veri-
lişinde problematik hale gelir.

“Adalet ruhu olmaksızın bir şekilde her defasında kuralı ve 
örneği icat etmeden adil bir kuralı uyguluyor olmak bana 
yeterli geliyorsa, nesnel yasaya uygun hareket ettiğim için 
eleştiriden azade olacağımdır, hukukun koruması altında 
olacağımdır belki ama adil olmayacağımdır. Ödeve uygun 
hareket edeceğimdir ama ödev dolayısıyla veya yasaya duy-
duğum saygı dolayısıyla değil- diyecektir Kant” (Derrida, 
2010:63).

Kant’a göre etik eylemin koşulu özgürlüktür. Kişi dışsal 
ya da içsel yönlendirmelerin, kişisel çıkarların hükmü al-
tında değil, doğru eylemi buyuran evrensel yasa dolayısıy-
la eylediğinde etik bir eylem gerçekleştirmiş olur. Derrida 
içinse evrensel bir yasa yoktur ancak adil eylemin koşulu 
Kant’ınkine benzer, sorumluluk gerektirir. Derrida’ya göre 
etik karar hazır bir ilke ya da kuralın takip edilmesiyle alın-
maz. Karar hazır bir kuralı takip ediyorsa bu basitçe bir 
programın uygulamasıdır ki bu durumda etik kararın koşu-
lu olan sorumluluktan söz edemeyiz. Sorumluluğun yoklu-
ğunda alınmış bir karar karar bile değildir. Yasa ile ilişkide 
de bu böyledir. Yasaya sadece yasa olduğu için uyulduğun-
da olan şey sadece yasaya uygunluktur, adil olmak değil. 
Adalet, sadece adalet uğruna takip edilmelidir.

Yasanın Genelliği
Bir başka çelişki yasanın genelliği ile ilgilidir. Yasa genel 
bir dile getiriş ortaya koyar. Bu genellik içinde çeşitliliği, 
öngörülemezliği ve karmaşıklığı dolayısıyla tekil durumlar 
kaybolurlar. Sorun “her zaman biricik bir durumda bir tekil-
likle, bireylerle, gruplarla, yeri doldurulamaz varoluşlarla, 
başka’yla ve başka olarak ben’le ilgilenmesi gereken adalet 
ediminin zorunlu olarak genel bir biçime –bu genellik her 
defasında tekil bir uygulamayı buyuruyorsa bile- sahip olan 
adalet kuralı, normu, değeri veya buyruğuyla” nasıl uzlaştı-
rılabileceğidir (Derrida, 2010:62). Adaletin gereği tekilliği, 
bireyleri, azınlıkta kalmış grupları, farklı olanı, görmezden 
gelineni, sesi duyulmayanı, ezileni, güçsüzü görebilmesidir. 
Oysa yasanın genelliği bu farkları yakalayamaz. Yargıçların 
yasayı yorumlama biçimlerinin kritik önem taşıması, yasada 
sürekli boşluklar yaratan bu çelişki nedeniyledir.
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bul eder ancak hiçbir zaman içeri girmesine izin vermez. 
Yaşlanıp ölüme iyice yaklaştığında kapıcıya daha önce hiç 
sormadığı bir şey aklına gelir adamın: “Herkes yasaya ulaş-
maya çalışıyor ama yıllardan beri burada benden başka ya-
saya kabul edilmek isteyen biri neden olmadı?” Kapıcının 
adama verdiği cevap şudur: “Senden başka kimse kabul 
edilmezdi bu kapıdan, çünkü bu kapı yalnızca senin için ya-
pılmıştı ve artık şimdi kapatacağım onu.”

Adalet talebi içindeki tekil hal yasanın kendisine yanıt ver-
mesini bekler; yasada görünmek, karşılığını bulmak, yasada 
ifade edilebilir olmak ister. Yasanın büyük kapısı tekin ada-
letine açılmaz.

İyi Yasa ve Dayanakları
Yasa adaleti tesis etmede yapısı gereği yetersizlikler göste-
rir. Hatta kimi durumlarda adaletin yerine gelmesine doğ-
rudan bir engel bile teşkil edebilir. Yine de yasaya ihtiyaç 
duyulur. Etik-ahlâk ilişkisiyle adalet-yasa ilişkisi arasında 
bir paralellik kurarak bir açıdan yasaya duyulan ihtiyacı 
anlamak mümkündür. Etik ilişki –ki aslında tümüyle ada-
lete dayanan ilişkidir- çoğu zaman emek isteyen zor ve 
karmaşık bir süreç sonunda kurulur. Bunun nedeni ilişkinin 
etki ve sonuç ağının geniş yayılımlı ve dolaşık olmasıdır. 
Bu ağı mümkün olduğunca iyi görebilmek ve değerlendir-
meyi doğru ilkelerden hareketle gerçekleştirmek gerekir. 
Bu ilkeler en temelde her varoluşa değerini teslim etmeye 
dayanmalıdır. Her tek durumda koşulsuz dikkatle yeni-
den değerlendirme yapmak gerekir. Bu zor zihinsel süreci 
Aristoteles’in phronesis dediği pratik bilgelik olarak düşün-
mek pekâlâ mümkündür. Dünyaya ilişkin bilgi yapıp etme-
lere ilişkin deneyimi de kapsar ve bu bilgi ile doğru eylemi 
gerçekleştirme ya da doğru eyleme varacak kararı verme 
becerisi kazanılır. Ancak çoğu zaman karşılaşılan durumlar-
da bu düşünce sürecini kısa zamanda harekete geçirmek, bu 
etik bilgeliğe sahip olmak ya da bu konuda her durum için 
yeterli olmak söz konusu olmaz. Ahlâk bir tür kolaylaştırıcı-
dır, belirli bir toplumda sıklıkla ortaya çıkan ilişki biçimleri 
için hazır davranış kalıpları önerir. Toplumların bilgi, akıl 
gücü, kendi yaşam koşulları ve deneyimleri ile çeşitlendiği 
için tek bir ahlâktan değil, farklı kültürlerde farklı zaman-
larda ortaya çıkan farklı ahlâklardan söz edilebilir ancak. 
Etik kararı ve eylemi belirlemek için gerekli zor zihinsel sü-
rece girmeden ahlâkın sunduğu hazır davranış kalıplarıyla 
eylemek kolaydır, çünkü ahlâk önerileri doğru deneyimler-
den doğru biçimde çıkartılmışsa doğru eyleme de varabilir, 
ancak ilişki biçimlerinin tektipleştirilmesine dayandıkları 
için doğru eylemin garantisi değildirler. Yasa da genellik ve 
tektipleştirme ile karmaşık ve zor adalet sürecini atlatmayı 
sağlayarak eyleme ilişkin hazır şemalar ortaya koyar. Ama 
elbette yasa ahlâkla hiçbir şekilde aynı konumda değildir; 
yasa ilişkileri düzenlemenin ve biçimlendirmenin yüksek 
bir formudur. İyi yasa adaleti mümkün kılma, ona yaklaşma 
aracıdır. İhtiyaç duyulan sadece yasalılık değildir. Yasa iyi 
olmadığında ortaya çıkan şey yalnızca haksız düzen değil, 

Bu çelişkiye zaman boyutunun da ekli olduğunu unutmamak 
gerekir. Yasa zaman yokmuş gibi her şey her zaman olduğu 
biçimiyle kalacakmış gibi konuşur. Oysa hayat akar ve şey-
ler dönüşür. Adil karar o tek an için alınan karardır, yalnızca 
şimdidedir. Biricikliğin niteliği bunu gerektirir. Tekilliğinde 
bir duruma bakmak onu tüm ilişki biçimleri ile görmek, de-
ğerlendirmek demektir. Bu değerlendirme bilgisel olmalı, 
değer biçme ya da değer atfetmeye dayanmamalıdır. Tekil 
durumu hazır bir şemaya uygunluğu ile tartmak değer biç-
me, kişisel eğilim ve çıkarların etkisiyle durumu ele almak 
değer atfetmedir (Kuçuradi, 1996:18-23). Değerlendirme 
her tek için özel olarak yapılır. Bunu başarabilmek de o tek 
durum hakkında olabildiğince çok şey bilmeyi gerektirir. 
Adalet bilmek ile mümkündür: Ayrımları, kopuşları, ortak-
lıkları, benzemezlikleri, aykırı durumları, şeylerin gidişatını 
ve bu gidişattaki sapmaları, bozuklukları, sessiz göstergeleri 
bilmeyi gerektirir adalet. Yasa gözü bağlı bir Themis tasar-
lar. Adalet tanrıçasının gözü bağlıdır çünkü yasa karşısında 
herkesi, yasada ifadesini bulmuş her durumun örneklerini 
aynı farz eder. Genellik zorunlu olarak kapsadığı teklerin 
koşul ve niteliklerinin çeşitliliğine kör olacaktır, başka türlü 
kurulamaz çünkü. Oysa adalet bilmek ister ve her zaman 
koşulsuz dikkat talep eder. Bu yüzden gözlerini tek bir an 
bile kırpamaz.

Franz Kafka’nın Yasa Önünde adlı öyküsü yasa ile tekin 
ilişkisini güzel ifade eder. Öyküde taşralı bir adam yasanın 
önündeki kapıcıdan yasaya kabul edilmesini ister. Kapıcı 
“hayır, şimdi değil ama bu mümkün” der. Yıllar boyunca 
adam kapının önünden ayrılmaz ve kabul edilmek için pek 
çok girişimde bulunur, tüm varlığını kapıcıya rüşvet olarak 
vererek tüketir. Kapıcı verilen her şeyi “yapmadığım bir 
şey kaldı mı” diye düşünmekten adamı kurtarmak için ka-
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adalet konusunda kötürümleşmiş bir toplumdur. Buradan 
hareketle iyi yasanın ne olduğu ve ne tür nitelikler taşıdığı 
üzerine birkaç belirleme yapılabilir.

İyi yasa adaletin olası en yüksek düzeyde gerçekleştirebile-
ceği yasadır. İyi yasa adalet idesini takip eder. Yasanın ada-
let idesini takip etmesi, adaleti mümkün en yüksek düzey-
de tesis etmesi demek birlikte yaşayanların kendilerini var 
etme, yaşam amaçlarını gerçekleştirmelerini garanti edecek 
biçimde çatışma ve sınır ihlalleri problemlerinin olası çö-
zümlerini vermesi demektir. İyi yasa problem çözer. Ancak 
kendi örnek çözümlerine saplanıp kalamaz, bu çözümleri 
mutlaklaştırmaz, adalet ile arasında bir boşluk kalabilece-
ğini unutmaz. Artan bilgi ve deneyim ile değişen ihtiyaç 
ve çatışmaların farkına varmak, buna göre ayarlanmak için 
gözden geçirilmeye ve dönüştürülmeye olanak vermelidir. 
Bu dönüştürme yasada adaletin bertaraf edilmesi biçimin-
de yapılamaz. Yasa, her denetlemede, her sorgulamada bir-
likte yaşayanların tek tek değerini dikkate alarak ve yaşam 
olanaklarının diğerlerinin lehine kısıtlanmasına engel olma 
amacıyla dönüştürülür. Yani iyi yasa terazinin kefesine ken-
dini vuran yasadır.

İyi yasa bütünseldir. Birlikte yaşayanların bir bölümünün, bir 
grubun, bir kişinin faydası için düzenlenmez. Toplumdaki 
herhangi bir etnik grubun, belirli bir dinsel inanışın, belir-
li bir ideolojinin, para akışını yöneten ve sermayeyi elinde 
bulunduran sınıfın, belirli bir yaşam tarzına sahip olan top-
luluğun ya da doğrudan yönetici sınıfın, bir cinsin, bir türün 
yararına düzenlemeler getiren yasa adil olamaz. Bugünkü 
dünyada mevcut yasalar, ayrıntılı incelemeye bile gerek kal-
madan daha ilk bakışta ataerkil düzeni korumaları, sermaye 
sınıfının faydasına iş görmeleri ve insan türünün mutlak üs-
tünlüğünü, başka yaşam biçimleri için yıkıcı olan mutlak çı-
karını koruduğu için hiçbir biçimde adil yasalar değillerdir.

Siyasal yönetim, adil yasa tarafından denetlenip biçimlendi-
rilen olarak kalmayı bırakıp yasayı kendisi için yaptığında 
adalet olanağı ortadan kalkar. İşte bu nedenle yasa ile güç 
ilişkisini taze bir bakışla yeniden ele almak gereklidir. Yasa 
kendisine dışarıdan eklenen bir güçle ayakta durmaya zor-
lanıyorsa iki farklı durum söz konusu olabilir: Ya yasa adil 
değildir ve kendisini her seferinde gittikçe artan bir şiddetle 
sürdürmeye çalışır ya da birlikte yaşayanlarda adalet ide-
siyle temas edip adalet talebi oluşturmalarını sağlayacak; 
deneyimleri adalet idesi ile ilişkilendirecek bilgi eksiktir. 
Her zaman için yasaya dışarıdan güç eklemek yasanın ya da 
yasanın etki alanında olanların bir zaafıdır. İdealde yasanın 
adaletin varoluşsal zorunluluğu ile ortaya çıkması gerekir. 
Ancak gelişen hayat içinde evrimleşen türler deneyimle-
ri ve deneyimleri üzerine bilgileri ile adalet kavrayışlarını 
geliştirirler. Dolayısıyla bu kavrayış bir biçimde hep eksik 
kalacaktır. Çünkü zaten yaşamın kendisi birlikte yaşam ola-
naklarının çeşitliliğe ya da yıkıma doğru gerçekleşmesidir.

Bir yasa gücünü cezalandırma olarak kullanıyor ve öce da-
yanıyorsa adil olmayacaktır. Öç alma karşılıklılık mantığı 
içerir ki yıkımın ve zararın tekrarlanması yani ikiye kat-
lanmasıdır. Öç alma, yasa güvencesinde olduğunda, yasa 

şiddeti meşru kabul edildiğinde bile kötülüğün çoğaltılma-
sı olarak adaletle bağdaşmaz. Nitekim idam cezası temel-
de öç alma arzusuna dayanır ve yaşamın değerini korumak 
olan adil yasanın bizzat kendisiyle çelişir. Diğer yandan 
yasanın ceza sistemi kimseyi iyileştirmez ya da daha adil 
yapmaz. Ceza sistemi hayvanların ve çocukların eğitilirken 
kullanılan ve pedagoglarca bugün kötü bir yöntem olarak 
addedilen olumsuz pekiştirmeye, daha açık söylendiğinde 
korku yaratma ve korkuyu ayakta tutmaya dayanır ki adil 
bir birlikte yaşam olanağı geliştirmek için istenir bir yol 
değildir. Yasa anlık düşünemez, bir arada yaşayabilmenin 
sürdürülebilirliğini hedeflemek zorundadır. Birlikte yaşama 
kendi iç gerekliliklerini ve kendi ilişki biçimlerini içeriden 
kurmadan sürdürülemeyeceğine göre yasa birlikte yaşama 
gücü ve bilgisi vermelidir. Belki burada Platon’un önerdiği 
yasaları değil ama yasa olmaklığın kendisine ilişkin yaklaşı-
mı dikkate almak gerekir. Platon’a göre “yasalar örnek me-
tinlerdir” (Platon, 1998:810b – 811d). Platon’un tasarladığı 
devlet ve yasaların eğitim işlevi olduğu tartışılmaz. Bunun 
temel nedeni Platon’un iyinin ne olduğunun bilinmesi halin-
de kötü eylemde bulunulmayacağı fikridir. Devlet tasarımı 
toplum içindeki bireylerin yeteneklerine, akıl güçlerine uy-
gun biçimde neyi nasıl öğreneceklerinin detaylandırılışıdır. 
Platon Yasalar kitabında iyi yasa koyucunun tıpkı deneyim 
sahibi olduğu kadar teorik bilgiye de vakıf olan iyi bir he-
kim gibi kişileri yalnızca iyileştirmediğini, eğittiği söyler:

“Öyleyse, kentlerde özgür kişiler kadar köleler de hastalan-
dığına göre, kölelere çoğunlukla viziteye çıkarak ve muaye-
nehanelerinde bekleyerek köle hekimler bakar. Bu hekimle-
rin hiçbiri kölelerin her birinin hastalığı hakkında bir açık-
lama yapmaz, dinlemez de; deneyimi kendisine ne gösteri-
yorsa, sanki tam olarak biliyormuş gibi, bunları tiranca bir 
buyurganlıkla sayıp döktükten sonra onu bırakıp bir başka 
köleye geçer, böylece ustasının yükünü hafifletir. Özgür he-
kim ise çoğunlukla özgür kişilerin hastalığını başından beri 
ve gerektiği gibi gözetim altında tutarak tedavi eder ve ince-
ler. Hastanın kendisiyle ve dostlarıyla görüşerek hem ken-
disi hastalarından bir şey öğrenir hem de elinden geldiğince 
hastasına öğretir. Onu ikna etmedikçe bir şey buyurmaz, 
hastasının her zaman ikna yoluyla yatışmasını sağlayarak 
sağlığına kavuşturmaya çalışır” (Platon, 1998:720c-e).

Platon kendi zamanının yasa koyucularını köle hekimlere 
benzetir (Platon, 1998:857c-e) ve buyruklar yağdıran, sin-
diren bir yasa yapıp kenara çekilen tiranca tavrı eleştirerek 
yasa koyucunun anne baba gibi şefkatli eğitici bir rol üstlen-
mesi gerektiğini belirtir (Platon, 859a). Bunun için yasala-
rın giriş kısmına yasanın neden gerektiğine ilişkin yurttaş-
ları bilgilendirici bir bölüm yazılmasını bile önerir (Platon, 
1998:719b).

Burada Platon’un niyetini görmek yol gösterici olacaktır. 
Adalet toplumsal yapının her kurumunda, her ilişki biçimin-
de gözetilmesi gereken bir şeydir, adalet idesini düşünüp tar-
tışacakları alanın her zaman açık tutulması adil karar alma 
ve eyleme becerisinin yani phronesis’in geliştirilmesi için 
elzemdir. İyi yasa her şeyden önce bir modeldir. Bu model, 
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birlikte yaşayanlarda adalet talebinin oluşmasına, gelişme-
sine izin ve olanak verecek bir biçimde yapılmış olmalıdır.

İyi yasa ahlâk, din ve gelenek gibi yerleşik kodlara dayan-
maz. Bu kodlar doğru eylemi garanti etmezler. Kimi zaman 
mutlaklaştırıcı, etki alanındaki özneler için ayrımcı, diya-
loğa kapalı olabilirler. En temelde ödüllendirme ve cezaya 
dayandıkları için bireylerde adalet fikrini geliştirici nitelikte 
değillerdir.

Genelliğinden ötürü yargıçlar yasaları yorumlamak, boş-
lukları doldurmak zorunda kalırlar. Yargıçların bu yorum-
lamaları yaparken iyi yasanın dayanağı olamayacağı ahlâk, 
gelenek, din gibi yerleşik kodları dikkate almaları haksız 
kararlara yol açma ihtimaline her zaman sahiptir. Örneğin 
kadının binyıllarca süren erkek egemenliği altında kendi be-
dene, kimliğine, özgürlüklerine sahip olması engellenmiş, 
kadın hep toplumun devamlılığını sağlayan basit bir araca 
indirgenmiştir. Bütün kültüre her bakımdan sinmiş kadını 
yok sayma pratikleri hep uygulanıyor diye yasada ya da ya-
sal kararlarda onaylanamaz. Aynı şekilde hayvanlar yaşam 
olanaklarına sahip canlı varlıklar olarak değil de bin yıllardır 
insana hizmet için yaratıldıkları sanısıyla insanın araçları, 
mülkleri konumunda görülüp eziyete maruz kalmış, öldü-
rülmüş ve sömürülmüşlerdir. Adil yasa bütünselliği gereği 
bir canlı türünün diğeri üzerindeki şiddetini onaylayamaz. 
Bunlar gibi pek çok konuda yerleşik kodlara başvuru hata 
üretecektir.

Burada adalet ve yasaya dair bir çerçeve yakalayabilmek 
için sözlü kültürden, tragedyalara ve oradan filozofların dü-
şüncelerine doğru ilerleyerek adalet için nelerin öncelikli 
görüldüğüne, bu önceliklere göre yasanın nasıl inşa edil-
mesi gerektiğine ilişkin konumlar ortaya konuldu. Doğanın 
düzeni olarak adalet, erdem olarak ya da yasaya uygunluk 
olarak adalet, toplumun ya da bireyin faydası biçimde tasa-
rımlanan adalet, siyasal ya da ekonomik ilişkilere indirgen-
me olarak adalet gibi farklı konumlar bu serimleme içinde 
saptandı. Böylece adaletin neliğine ilişkin bazı temel nok-
talar öne çıkartılabildi. Bu noktalardan kuşkusuz en önem-
lisi adaletin sadece insanlar arası ilişkiye daraltılamayacak 
olmasıdır. İnsan toplumdan bağımsız olamayacağı gibi ge-
zegendeki diğer canlı topluluklarıyla ve doğrudan gezege-
nin kendisiyle yani bulunduğu çevre ile ancak var olabilir. 
Bu nedenle adalette insanın başka türden şeylerle ilişkisi 
göz ardı edilemez. Bir diğer önemli nokta yasanın adaleti 
izlemesi gerekliliğidir. Yasanın adaleti tesis etmede yapısal 
açıdan imkânsızlıklara düşebileceği akılda tutularak kendini 
adalet tartışmasına her zaman açık tutması gerekir.
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