
SORGUÇ 

razam alayında maiyetinde yürüyen çorba
cılar ve muhzırlar tüy sorguçlu başlıkları 
ile alayın en göz alıcı kısmını oluştururdu. 

Safevi hükümdarları, şehzadeleri ve ön
de gelen ricalinin de sorguç takındığı bilin
mektedir. Safeviler döneminde İranlılar'ın 
sarık içine giydikleri kırmızı sikkelere ba
zan sorguç denilmekle beraber bunlar as
lında sorguç değildir. Sarık kenarına bük
lüm içine yerleştirdikleri tüyler sorguç ta
nımına uygundur. Sikke ve sorgucun bir
likte nasıl kullanıldığına dair pek çok örnek 
vardır (Roxburgh, s. 216, 232, 246, 247). Çi
çekti mücevherli sorguçlardan başka Os
manlılar'ın kullandıkları sorguçlara benzer 
şekilde tüy sorguçların mevcudiyeti dik
kati çeker. Mesela 1 B96'da Şah Abbas'ın 
elçisi olarak istanbul'a gelen Erdebil Ha
nı Zülfikar Han yuvarlak bir başlık üzerine 
murassa' balıkçın sorguç takınıştı (Sela
nik!, II , 639). Babürlü hükümdarları ve yük
sek sınıf mensupları mücevher ve tüy sor
guçtan başka başı çerçeveleyen inci vb. 
süsler kullanırlardı. Şah Cihan'ın portresi
ni gösteren bir tasvirde hükümdar sarı
ğının arkasında mücevherli tüylü sorguç 
vardır ve iki ayrı sıra halinde inci çelengle 
sarılmıştır (Rogers, s. 101). 

Osmanlılar'da atlar için kullanılan sor
guçların raht hazinesinde muhafaza edil
diği anlaşılmaktadır. Çeşitli biçimlerde ha
zırlanan bu sorguçlar, 1717 tarihli Raht 
Hazinesi Defteri'ne göre kovalı ve pen
çeli olarak kaydedilmiştir. Sorguçları imal 
eden esnaf sorguççu adıyla biliniyordu. 
Bunlar İstanbul çarşı esnafı içinde yer alır
dı. Ayrıca Osmanlı saray teşkilatma bağlı 
olan ehl-i hiref teşkilatı içinde de sorguç
çu esnafı bulunuyordu. Osmanlı padişah 
sorguçları Has Oda ağalarından olan tül
bend ağası sorumluluğunda olup Enderun 
Hazinesi'nde muhafaza edilir, gerektiğin
de kullanılıp tekrar yerine konurdu. 
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Türkçe sor-mak fiilinden türetiten yeni 
bir kelime olan sorumluluk (Ar. mes'filiy
yet) hukukta "uyulması gereken bir kura
la aykırı davranışın hesabını verme, taz
minatla yükümlü tutulma, işlenmiş bir su
çun gerektirdiği cezayı çekme" ve daha 
özel kullanımıyla "alacaklının hakkını elde 
edebilmesi için el kayacağı mal varlığının 
hukuki durumu" anlamlarına gelir. Fransız
ca'da responsabilit e, ingilizce'de liability 
veya responsibility kelimeleriyle ifade edi
len ve klasik fıkıh literatüründe kullanıl
mayan bu kavram, Batı hukuku düşünce
sinin etkisiyle modern hukuk ve fıkıh eser
Ierinde bir terim olarak yer almıştır. 

Ayet ve hadislerde "sorumlu" manasında 
mes'fil kelimesi yanında aynı kökten türe
yen "sorguya çekilme, sorumlu tutulma" 
anlamındaki fiiller sıkça geçer (M. F. Ab
dülbaki, el-Mu'cem, "s,el" md.; Wensinck, 
el-Mu'cem, "s,el" md.). Ehliyet şartlarını ta
şıyan kişilerin din, ahlak ve hukukun yük
Iediği görevlerden dolayı sorumlu tutul
maları bu alanların temel ilkelerinden olup 
insanın görevlerinden dolayı sorumlu tu
tulmaması halinde kanunlar, kurallar, buy
ruk ve yasaklar bütün gücünü ve önemini 
yitirir (b k. VAZiFE). Gerek Kur'an-ı Kerim'
de gerekse hadislerde bu ilkenin önemi 
üzerinde durulmuştur (mesela bk. el-A'raf 
7/6; en-N ahi 16/93; el-isra ı 7/34, 36; el
Furkan 25/ 16; ei-Ankebfit 29/13; el-Ahzab 
33/15 ; et-Tekasür 102/8; Buhar!, "Cum'a", 
ı ı ; Müslim, "irnaret", 20; Ebu Davfid, "İma
ret", ı; Tirmizl, "I5ıyamet" , 1; Müsned, VI, 
371). 

Ahlak alimlerine göre dünyada sorum
luluk duygusu taşıyan tek varlık insandır. 
Diğer varlıklarda bulunmayan akıl ve ira
deye sahip olan insan kendine özgü inan
cı, değer yargıları ve yaşama tarzıyla bir 
şahsiyettir. Bu sebeple onun dini, ahlaki, 

içtimal ve hukuk! bakımdan doğru yolu 
seçmesi istenir ve bu hususlarda sorum
lu tutulur. İnsanın iradeli davranışları üze
rinde hüküm veren başlıca üç otoriteye gö
re üç türlü sorumluluk bulunduğu kabul 
edilir. 1. Vicdani (ahlak!) sorumluluk. Olum
suz sebeplerle yaratılışı (fıtrat) bozulma
mış her insan, ruhi yapısında yer alan ve 
yerine göre kendisini takdir eden veya suç
layan vicdanın otoritesini hisseder. "Müf
tüler sana fetva verse de sen yine vicda
nına danış" (Dariml, "Büyüc", 2); "Kötülük 
senin içine sıkıntı veren şeydir" (Müslim, 
"Birr" , 14) gibi hadisler vicdani sorumlulu
ğun önemini ifade eder. z. içtimal sorum
luluk. İslamiyet kişinin hayatını kendisin
de başlayıp kendisinde biten bir olay ola
rak görmemiş, bir yandan bireyi toplum 
karşısında sorumlu kıtarken bir yandan da 
topluma insanların iyiliği uğruna çaba har
cama sorumluluğu yüklemiştir. Bu tür so
rumluluğu denetleyip değerlendiren oto
rite bireyi kuşatan sosyal çevredir. 3. Dini 
sorumluluk. İnsanı aşan en yüksek kud
ret sahibi ilahi otorite tarafından belirle
nen bu tür sorumluluk inanma ihtiyacın
dan doğup diğer iki sorumluluk çeşidinin 
eksikliğini tamamlar. Dini şuurun zayıfla
dığı toplumlarda gözlenen ahlaki düşüş, 
kalplerden ahiret kaygısının ve Allah kor
kusunun silinmesi durumunda ahiakl ve 
içtimal sorumlulukların da çöküşünün ka
çınılmaz olduğunu göstermektedir (Çağ
ncı, lll, ı 298- ı 300). Sorumluluk için insan 
olmak yeterli olmayıp bu konuda aranan 
şartlar ahlak ve hukukta geniş biçimde in
celenmiştir (b k. TEKLiF). 

Tarihi Süreç. Batı'da gerek borçlar hu
kuku gerekse ceza hukuku alanlarında so
rumluluk düşüncesi farklı aşamalardan 
geçmiştir. İlkçağ'larda alacaklı borçlunun 
şahsına el koyup onu köle edinme, hatta 
öldürme yetkisine, belirli bir zarara uğra
yan kişi de intikam alma ve faile aynı şe
kilde zarar verme hakkına sahip kabul edi
liyordu: Bu katı sistem giderek yerini bir
leşik sisteme bırakmıştır. Birleşik sistem
de zarar veren kişi belli bir meblağ karşı
Irğın da mağdurun öç alma hakkını satın 
a!arBk sorumluluktan kurtuluyordu. Bu sis
temin i.Jyg~İanması başlangıçta tarafların 
rı;zalarına bağlıyken devlet gücünün art
masİyla zorunlu hale gelmiştir. Modern 
hukuk, özel sorumluluklar sistemi yerine 
genel bir sebebe dayalı kusur sorumlulu
ğunu geliştirmiştir. Kusur sorumluluğu, 
1804 tarihli Fransız Medeni Kanunu'nun 
138~. maddesiyle getirilen önemli yeni
liklerden biridir (Deschenaux- Tercier, s. 
1). Bu alanda ulaşılan son aşama, kusur 



sorumluluğu yanında objektif sorumluluk 
veya sebep sorumluluğu diye anılan bazı 
sorumluluk durumlarının kabul edilmesi
dir. Objektif yani kusura dayanmayan so
rumlulukta kişi, ahlak yönünden kınana
cak hiçbir hatası olmamasına rağmen se
bep olduğu zararı gidermekle yükümlü
dür. Bu tür sorumluluğun doğması için so
rumluluğun bağlandığı davranış veya olgu 
ile zarar arasında illiyet bağının bulun
ması yeterlidir. Sorumluluğun bu aşama
sı, XIX. yüzyılın ikinci yarısında gerçekle
şen endüstriyel ve sosyal devrimierin bir 
sonucudur. Bu düşünce öğreti ve ictihad
larda giderek gelişmiştir. Objektif sorum
luluk. önce iş mevzuatında ve demiryolu iş
letenlerin sorumluluğuna ilişkin yasalar
da yer almış, daha sonra sebep sorumlu
luğu anlayışına dayandırılabilecek birçok 
alana yayılmıştır (İ m re, s. 50-55) . Ceza hu
kuku sahasında da benzeri gelişmeler ol
muştur. Roma, Yunan, Fars ve Babil hu
kuklarında sadece insanlar değil hayvan
lar ve cansız varlıklar da cezal sorumlulu
ğa konu olabiliyordu. Zarar veren ister in
san ister hayvan olsun mağdura teslim 
ediliyordu. Cezal sorumlulukta şahsilik il
kesi geçerli değildi. Cezalandırmanın ama
cı acı veren bedeni cezalarla faile hatası
nın kefilretini ödetmek olduğu için cezalar 
son derece ağır, kullanılan yöntemler de 
vahşice ve işkenceye yönelikti. Bu uygu
lamaların Ortaçağ Avrupası'na da hakim 
olduğu, bu dönemde suçun sadece mad
di yönünün dikkate alındığı, failin sorum
luluğa ehil olup olmadığına, söz konusu fi
ilin önceden suç olarak ilan edilip edilme
diğine ve cezalandırılan kişinin gerçekten 
ilgili fiili işleyip işlemediğine pek dikkat 
edilmediği görülmektedir. 1789 Fransız ih
tilali ceza! sorumluluk alanında yeni ilke
ler getirmiş, bu çerçevede failin hareket
lerinin anlamını kavrayabilecek ve bunla
rı isteyebilecek durumda olması ceza! so
rumluluğun temel şartları sayılmış. ka
nunla belirlenıneden ve insanlara bildiril
meden bir fiilin suç sayılmaması, ceza se
çimi ve takdirinde hakimin yetkilerinin sı
nırlandırılması, sadece hayatta bulunan in
sanların cezal sorumluluğa konu olabilme
si, cezaların şahslliği, cebir altında olanla
rın ve temyiz çağına ulaşmamış çocukla
rın cezal sorumluluklarının bulunmadığı, 
temyiz çağındaki çocuklara da ancak ıslah 
amaçlı basit cezaların uygulanabileceği il
keleri kabul edilmiştir. 

Sorumluluk Türleri. Yaptınını Açısından. 
A) Cezai Sorumluluk. Bu tür sorumluluk 
insanın kendi seçimiyle anlamı ve sonu
cunun idrakinde olarak işlediği, hukuk ni-

zamınca suç sayılan fiilin ceza niteliğinde
ki yaptırımianna katianmasını ifade eder. 
B) Hukuki (Medeni) Sorumluluk. "Kişinin 
haksız fiiliyle verdiği zarardan, borcunu ifa 
etmemesinden veya geç yahut kötü ifa 
etmesinden dolayı tazminle yükümlü ol
ması" demektir. 1. Akdi Sorumluluk. Hu
kuki işlemler ve özellikle akidlerden do
ğan borcun hiç ifa edilmemiş ya da gereği 
gibi yerine getirilmemiş olması durumun
da borçlunun verdiği zarardan sorumlu 
olmasına denir. Z. Akid Dışı Sorumluluk. 
Aralarında önceden akdi bir münasebet 
bulunmaksızın veya önceden mevcut ak
di münasebet ihlal edilmeksizin bir kim
senin başka birine zarar vermesi halinde 
tazminat borcunun ortaya çıkmasına akid 
dışı sorumluluk veya haksız fiil sorumlu
luğu adı verilir. a) Kusura dayanan sorum
luluk. "Kusurlu fiiliyle başkasına zarar ve
ren kimsenin fiilinden ve doğurduğu so
nuçlardan sorumlu olması" demektir. Bu 
tür sorumlulukta zarar verenin kusurlu ol
madığını ispat etmesi sorumluluktan kur
tulma sebebidir. b) Kusura dayanmayan 
sorumluluk. Kişi bazı durumlarda kusur
suz olmasına rağmen sorumlu tutulur; bu
na objektif sorumluluk veya sebep sorum
luluğu denir. öte yandan hukuki sorumlu
lukla ilgili şöyle bir ayırım da yapılmakta
dır: Eğer sorumluluğun sebebinden, yani 
bir şahsa isnat edilen haksız fiilden, bor
cun ifa edilmemesi veya geç yahut kötü 
ifa edilmesinden söz ediliyorsa buna "için 
sorumluluk" veya "dolayı sorumluluk", bir 
kimsenin borcu mal varlığıyla karşılaması 
ve tekeffül etmesinden, yani borçlunun 
alacaklıya karşı mal varlığıyla sorumlu ol
masından bahsediliyorsa buna da "ile so
rumluluk" denir. 

Konusu Açısından. A) Ceza Hukukunda. 
Bu alandaki sorumluluğun konusu ceza 
ehliyetine sahip gerçek kişiler yani insan
lardır. Hükml şahısların cezal sorumlulu
ğa konu teşkil edip etmeyecekleri ise tar
tışmalıdır. B) Borçlar Hukukunda. 1. Kişi 
ile Sorumluluk. "Borçlunun kendi şahsıy
la sorumlu olması" anlamına gelir. İlkçağ '
larda görülen, alacaklının alacağına karşı
lık borçlunun şahsına el koyup onu köle 
edinmesi, hatta öldürebilmesi gibi uygu
lamalar zamanla ortadan kalktığı için özel 
hukuk alanında artık kişi ile sorumluluk 
söz konusu değildir. Z. Mal Varlığı ile So
rumluluk. "Borçlunun sorumluluğunun yal
nızca mal varlığı ile sınırlı olması" demek
tir. Borçlar hukukunda dar anlamıyla so
rumluluk, alacaklının hakkını elde edebil
mesi için el koyacağı mal varlığının huku
ki durumunu ifade eder (Tunçomağ, 1, 36). 
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Kural olarak borçlu borcundan bütün mal 
varlığı ile sorumludur. Borç ifa edilmedi
ği takdirde alacaklı. borçluya ait mal var
lığının aktif kısmındaki malların ve hakla
rın her birine alacağını karşılayacak kada
rıyla ve cebri icra yoluyla el koyabilir. Bu
na sınırsız sorumluluk denir. Borçlunun 
mal varlığının tamamıyla sorumlu olması 
yasa hükmü ya da sözleşme ile sınırlandı
rılabilir. Bu durumda da sınırlı sorumlu
luk söz konusu olur. Eğer alacaklı, borç
lunun dilediği malına el koyma yetkisine 
sahip olmakla beraber bu yetki belli mik
tarla sınırlandırılmışsa buna sınırlı şahsi 
sorumluluk, alacaklı hakkını borçlunun an
cak belli bir malından alabilecekse buna 
da sınırlı ayni sorumluluk adı verilir. 

İslam Hukukunda. Fıkıh eserlerinde so
rumluluk konusunda yer alan muhteva, in
celeme kolaylığı sağlaması açısından mo
dern hukuktaki ayırımlar esas alınarak 
şöylece özetlenebilir: A) Cezai Sorumlu
luk. Ceza hukuku alanında modern huku
kun ulaşmış olduğu sorumlulukla ilgili te
mel ilkeler ya Kitap ve Sünnet'te doğru
dan ifadesini bulmuş veya bu kaynaklar
dan hareketle fakihlerce kurallaştırılmış
tır. Ceza! sorumluluğun sadece canlı ve 
mükellef insanlar için söz konusu olması , 

cezanın şahslliği ve hukuk önünde herke
sin eşit sayılması ilkeleri bunların başında 
gelir. Yine had olarak nitelenen suç ve ce
zalarda hakime takdir yetkisinin tanınma
ması, fıkıhta suç ve cezanın kanunlliği fik
rinin işlenmesi açısından önemli bir ze
min oluşturmuştur. İslam hukukuna gö
re akli melekeleri yerinde ve ergenlik ça
ğına ulaşmış olan her insan ceza ehliyeti
ne sahip olup cezal fiilierinden dolayı so
rumludur. Ceza ehliyetine etki eden du
rumlar arasında yaş küçüklüğü, akıl has
talığı, sarhoşluk, uyku, bayılına ve hipnoz 
sayılabilir. Uzmanlar tarafından etki dere
celerinin tesbit edilmesi gereken bu hal
lerin varlığı bazı durumlarda ceza ehliye
tini tamamen ortadan kaldırdığından ce
zat sorumluluk da söz konusu olmaz. Ce
zat sorumluluk için failin irade hürriyeti
ne sahip bulunması gerektiği. cebir halin
de ise böyle bir seçim imkanı olmadığı dik
kate alındığında bu durumda cezal so
rumluluktan söz edilerneyeceği açıktır. Suç 
niteliğindeki fiilierin ikrah ve zaruret hal
lerinde işlenmesi meselesi fakihlerce titiz 
bir incelemeye tabi tutularak başkalarının 
hayat hakkını ihlal sayılmayacak durum
larda kural olarak bu gibi kişilerin ceza! so
rumluluğunun olmayacağına hükmedilmiş

tir. İşlenen fiilin ceza! sorumluluk doğura
bilmesi için o fiilin işlenmesi suç olmalıdır. 
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Bir fiilin suç sayılıp cezalandırılabilmesi için 
de onun nas veya hukuk nizarnınca suç 
olarak belirlenmiş olması (kanuni unsur), 
bilfiil işlenmiş olması (maddi unsur), fai
lin kusurlu olması (manevi unsur), ayrıca 
fiilin hukuka aykırı olması gerekir. Kusur 
bulunmayan yerde ceza! sorumluluk da 
yoktur. Ceza! sorumluluk derecesi "failin 
kastı, ihmali veya taksiri" demek olan ku
sur türüne göre belirlenir. 

B) Hukuki Sorumluluk. 1. Akdi Sorum
luluk. Çağdaş birçok araştırmacının belirt
tiği gibi insanların birbirlerinin mallarını 
haksız yere yemelerinin yasaklanmış ol
ması (el-Bakara 2/188) ve genel anlamda 
zararın tazmin edilmesi gerektiği yönün
deki ilke uyarınca, borcun hiç ifa edilme
miş ya da gereği gibi yerine getirilmemiş 
olmasıyla alacaklıya verilen zararın tazmin 
edilmesi gerekir. Ancak zararın kesin bi
çimde meydana gelmiş olması ve huku
ken ispat edilebilmesi şarttır. 2. Akid Dı

şı Sorumluluk. Batı 'da borçlar hukuku ala
nında sorumluluk fikrinin son dönemler
de ulaştığı sebep sorumluluğu anlayışı ve 
dayandığı fikri temeller İslam hukukunun 
ana kaynaklarını oluşturan Kur'an ve Sün
net'te mevcut olduğu için başlangıçtan iti
baren fıkıh doktrinlerinde sorumlulukla il
gili meseleler bu esaslar çerçevesinde, an
cak diğer konularda olduğu gibi daha çok 
kazüistik metotla ve zengin örneklerle ele 
alınıp işlenmiştir. Hz. Peygamber'in Veda 
hutbesinde can, mal ve namus dokunul
mazlığını ilan eden sözleriyle (Müslim, 
"Birr", 32 ; Ebu Davud, "Edeb", 35) hangi 
şekilde olursa olsun hiç kimseye zarar ve
rilemeyeceğini ve zararın yeni bir zararla 
giderilemeyeceğini ifade eden, "Zarar ve 
mukabele bi'z-zarar yoktur" hadisi (el-Mu

vatta', "AI5Zıye " , 3 ı; İbn Mace, "Al).kam", 
17; Mecelle, md. 19) sorumluluk anlayışı ve 
tazmin sorumluluğuyla ilgili delillerin ba
şında yer alır. Bu konudaki delillerin yo
ğunluğu sebebiyle, "Zarar izale olunur" ku
ralı (Mecelle, md. 20) İslam hukukunun beş 
temel ilkesinden biri sayılmıştır. Fıkıhta 
akid dışı sorumluluklarda kusur sorumlu
luğu anlayışı yerine sebep sorumluluğu 
anlayışı hakim olduğu için (Yıldız, s. 167-
168) kişiye mübaşeret veya tesebbüb yo
luyla nisbet edilebilecek herhangi bir fiille 
zarar arasında illiyet bağı kurulabildiği tak
dirde o kişi meydana gelmiş olan zararı 
tazmin etmekle sorumlu olur. Hukuki so
rumluluk için fililin kusurlu olması şart ol
mamakla birlikte kişiye nisbet edilen za
rarlı fiilin mübaşeret halinde zarar göre
nin mutlak haklarını ihlal edecek şekilde 
meydana gelmiş olması, tesebbüb halin-
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de ise başlatma açısından hukuka aykırı 
sayılması şarttır. Çünkü başlatma itibariy
le füli hukuka aykırı olmasa bile başkala

rının mutlak haklarını ihlal ettiği takdirde 
mübaşeret halindeki fail meydana getirdi
ği zararı tazminle sorumlu tutulur (a.g.e., 
s. 93-99; ayrıca bk. MÜBAŞERET). Her iki 
şekliyle, yani fiili başlatma ve sonuçlandır
ma açısından kişiye nisbet edilebilecek hu
kuka aykırı fiil bulunmadığı takdirde bile 
kişinin yönetimindeki mal, kişi veya olay
ların sebep olduğu zararlardan dolayı taz
min sorumluluğu söz konusu edilebilir. 
Özellikle tehlike sorumlulukları dikkate alın
dığında, mesela kazalar ve büyük enerji 
gücü ile çalışan işletmelerde meydana ge
lebilecek patlamaların doğurduğu zarar
larda sebep sorumluluğu anlayışı oldukça 
önemlidir. Modern hukukta yararla zarar 
arasındaki bağ, genel özen gösterme, hu
kuki alan, tehlike, fedakarlığın denkleşti

rilmesi ve hakkaniyet gibi düşüncelere da
yalı olarak özel hukuk alanında birçok so
rumluluk geliştirilmiştir. Çağdaş İslam hu
kuku araştırmalarında da klasik fıkıhtaki 
akllenin sorumluluğu, faili bulunamayan ci

nayetlerde kasame usulüne göre ölünün 
bulunduğu mahalde oturanların veya o 
mahal sahiplerinin sorumluluğu, öldürü
len ve sorumlusu herhangi bir yolla bulu
namayan kimselerin diyetlerinden beytül
malin sorumluluğu, borcunu ödeyecek ka
dar malı olmadan ölen kimsenin borçla
rından yine beytülmalin sorumluluğu gibi 
sorumlulukların modern hukuktakine ben
zer fikri temellere dayandığı ve kanun ko
yucunun aynı ilkeleri dikkate alarak ihtiyaç 
halinde yeni sebep sorumlulukları oluştu

rabileceği belirtilmektedir. 
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SOSYALiZM 
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Sosyalizm (Fr. socialisme) , özel mülki
yetİn ve gelir dağılımının, fertlerin sadece 
kendi menfaatlerini korumaları suretiyle 
veya kapitalizm şartlarında piyasa güçle
rinin serbest işleyişi yoluyla belirlenmeyip 
toplumun denetimine bağlı tutulduğu top
lumsal örgütlenme sistemine ve ideolojisi
ne verilen addır. Özel mülkiyet, piyasa eko
nomisi ve kar esasına dayanan kapitaliz~ 
me bir tepki olarak doğan sosyalizm ser
maye sahipleriyle işçiler arasındaki eşit
sizliği, servet ve refah farklarını ortadan 
kaldırma iddiasındadır. Sosyalizmde üre
tim araçlarının toplumun mülkiyetine geç
mesi ve özel mülkiyet yerine kolektif mül
kiyetin oluşturulması, toplumda sınıf fark
lılıklarının ortadan kaldırılması amaçlan
maktadır. Sosyalizmin savunduğu bazı f i
kirleri bütün düşünce tarihinde bulmak 
mümkünse de modern şekliyle sosyaliz
mi bunların ürünü saymak yanlıştır. Bu
nunla birlikte sosyalist düşünceyi savunan
lar kavramın kökenini Eflatun'a kadar gö
türerek bütün hak aramalarını ve adalet 
isteklerini bu ideolojiye mal etmeye çalış

mışlardır. 

Siyasal bir ideoloji olarak sosyalizmin for
müle edilmesi süreci, Fransa'da Napolyon 
döneminin sona erdiği 1815 yılı ile Karl 
Marx'ın Komünist Manifesto'sunu kale
me aldığı ve bütün Avrupa'da liberal-mil-


