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SUNU  
 
 

Hocam z Prof. Dr. Adnan Güriz an s na ç kar lan bu kitap, uzun bir 
beklemenin ard ndan haz rlanmaya ba land . Bu bekleme “zaman  gelmedi 
henüzle” ilgiliydi. Bu anlamda kitab  haz rlamak, bir anlamda da Hocan n 
yoklu unu kabullenmek demekti. Ama bu anlamda zaman n hiç 
gelmeyece ini fark etmekle, kitab n haz rlanmas  çal malar  ba lad . Bu 
çal malara ba lamam zda bizi sürekli te vik eden, Hocam n yak n dostu ve 
meslekta  Prof. Dr. Gürgan Çelebican’ n katk lar n  belirtmek gerekir. Bu 
vesileyle kendisine özel olarak te ekkür ederiz. 

Ankara Hukuk Fakültesi’nin Hukuk Felsefesi ve Sosyoloji Bilim Dal , 
köklü bir bilim dal d r. Ernst Hirsch, Yavuz Abadan, Hamide Topçuo lu ve 
Adnan Güriz’e uzanan bir bilim dal d r. Bunlar, bilim dal m z n kurucular  
ve kökle mesini sa layan bilim insanlar d r. Bu anlamda Adnan Hoca, bir 
yap  ta d r. Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Bilim dal n n yerle mesini 
sa layan bir yap  ta …  

Adnan Güriz yazd  Hukuk Felsefesi kitab yla hukuk felsefesi 
derslerinin vazgeçilmez kayna n  yaratt  gibi, yazd  Hukuk Ba lang c  
kitab yla da hukuk ba lang c  derslerinin vazgeçilmez kayna n  yaratm t r. 
Hukuk Felsefesi ve Hukuk Sosyolojisi derslerinin yan nda, Hukuk Ba lang c  
dersinin de Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Bilim dal  taraf ndan verilmesini 
Adnan Güriz sa lam t r. Hukuk fakültelerinde hukuk ba lang c  dersinin 
hukuk felsefecileri taraf ndan, hukuk metodolojisi eklinde verilmesini 
savunmu  ve bizlere de bu savunmas n n ne kadar yerinde oldu unu 
göstermi tir. 

Yap lan i in ya amdaki anlam n  görmemizi sa layan ve bu konudaki 
yap p-ettikleriyle hep örnek olan Adnan Hoca, bu anlam  çok hasta oldu u 
günlerde de bize göstermi tir. O günlerden birinde, bir hastane odas nda, 
hastal a kendini teslim etmeyip taraf ma doktora s nav ka tlar n n yerini ve 
onlar n ö rencilere ilan edilmesini söyleyene kadar kendini tutmas  ve ard ndan 
uykuya dalmas , bu anlam  göstermesi yan nda, oldukça da sars c d r. 
Rahats zl n n nüksetti i son zamanlar nda da de erli dostu Prof. Dr. Gürgân 
Çelebican’a haz rlanan arma an kitab  için yaz y  haz rlamaya devam etmesi ve 
Hukuk Ba lang c  kitab n n yeniden bas m n  haz rlamas , hep bu anlam  
göstermi tir. 
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Bu anlamda Adnan Hoca, hep yol gösterici olan bir Hocayd . Henüz 
çok genç bir ara t rma görevlisi iken “felsefe e itimi almak istiyorum” 
dedi imde, beni ya am m  de i tirecek ki iye Prof. Dr. oanna Kuçuradi’ye 
gönderen de Adnan Hoca olmu tur. Ya ad m z ö retim üyeli i ili kisinde, 
tahakkümcü olmayan, k rmayan ve kar s ndakini gözetici tavr yla Adnan 
Hoca hep örnek oldu. Onun sayesinde, di er kürsülerde oldu undan çok 
farkl  ekilde ili ki kurulabilece ini ö rendik. Birlikte ders verme gururunu 
taraf ma ya att  dönemde de hep yeniliklere aç k olup, destekleyici oldu. 
Uygulamaya yönelik çal malar  ba latt mda, yan mda oldu. Felsefeyi 
ya ama geçirdi imi överek anlatt . Hukuk ve Edebiyat derslerine de birlikte 
doktora dersi vermeye ba lad m zda ba lad k. Bu derslerin ba ar s n n 
ard ndan, lisansa ta ma karar n  da birlikte verdik. Hukukta Kad n dersini 
açmaya karar verdi imde de ba l ca destekçim Adnan Hoca oldu. 

Hiç ku kusuz bu desteklerinde Hocan n nedeni vard . Ortak kayg y  
birlikte ta yorduk. Bu da hukuk ö rencilerine hukuk e itiminde ne kadar 
yararl  olaca m zla ilgiliydi. Bunu yaparken de gözümüzün dünyaya kapal  
olmamas  gerekti ini Adnan Hocamdan ö rendik. Hoca, Hukuk Ba lang c  
ve Hukuk Felsefesi kitaplar nda Türkçe’de ilk kez “Feminist Hukuk Teorisi” 
ba l na yer vererek, birçok hukuk ö rencisinin bu teoriden haberdar 
olmas n  sa lad . Yine ayn  ekilde Feminizm, Postmodernizm ve Hukuk 
ba l kl  kitab  da bu yönde ki ilerin bilgilenmesini sa lad . Prof. Dr. Tu rul 
Ansay, Adnan Hocan n bu yönünü ve hukuk e itimi üzerinde durmas n  
elinizdeki kitapta yer alan makalesinde u ekilde belirtmektedir: 

Adnan Güriz, belki de de erli bilim adam  Hir ’in etkisiyle, onun 
alanlar ndan olan Hukuk Felsefesine merak sarm t . Çok okuyor, bilgi 
da arc n  geli tiriyordu. Ciddiyeti, vazifesine dü künlü ü, çal kanl , 
tevazusu, ho görülülü ü gibi meziyetleri ile ö rencilerine ve yeni 
ku aklara hepimizin takdirini kazanan bir örnek oluyordu.  

lerideki y llarda Orta Do u Teknik Üniversitesinde hukukçu 
olmayan ö rencilere Hukuka Giri  derslerini farkl  ubelerde birlikte 
vermi tik. Bu derslerde ö renciler için, o zamanki teknik terimle, teksir 
derlemesini birlikte haz rlam t k. Bu derlemede hukukun temelleri 
hakk nda çe itli yabanc  hukukçular n yazd klar ndan al nt lar 
bulunmaktayd . Bu metinler daha sonra ba ka üniversitelerde de 
kullan ld . Adnan Güriz benim yay nlad m Introduction to Turkish Law 
kitab nda Giri  k sm n  yazd . 

Kendi as l çal ma alan na giren Hukuk Felsefesi ve Hukuka Giri  
kitaplar n n yan nda, kad n haklar , sosyal demokrasi, kapitalist ideoloji 
gibi güncel sorunlar  irdeleyen eserlerini ve uzun çal malar n n ürünü 
olarak Atasözleri ve Halk Deyimleri ile Ça m zda Türk nsan  (2006) 
kitab n  yay nlad . Bu arada Güriz’in, son dönemlerde hukuk ö retimine 
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de önem verdi ini görüyoruz. Bu alanda 13-14 May s 1993’de 
düzenledi i seminer ve ard ndan yay nlad  kitap konuyu ne denli 
benimsedi inin belgeleridir. Güriz’in hukuk ö retimi konusunda 
düzenledi i seminer ile açt  ç r bir süre sonra yank s n  buldu: 
Türkiye Barolar Birli i’nin önderlik etti i Hukuk Ö retimi konulu 
Seminerde Güriz bir konu ma yapt . Ayr ca YÖK de, hukuk ö retimi ile 
ilgili seminerler, toplant lar düzenledi. Bir süreden beri de üniversitelerin 
hukuk fakülteleri hukuk ö retimi konusunun önemini daha da öne 
ç kar yorlar. 2013 y l nda Antalya Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nin, 
2014’de ise Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nin önderli inde 
kongre ad  alt nda hukuk ö retimi haftalar  düzenlenmi  bulunuyor. 

Kitaba an  yaz lar yla Prof. Dr. Ülker Gürkan, Prof. Dr. Ahmet Ulvi 
Türkba  ve Prof. Dr. Ali afak Bal  katk da bulunarak Adnan Hocan n, 
çal kan, özverili, insanlar  incitmeyen ve herkesin derdini dinleyen 
ki ili ine dikkati çekmektedirler. Prof. Dr. Tu rul Ansay, Prof. Dr. Gürgan 
Çelebican, Prof. Dr. Cahit Can, Prof. Dr. Tevfik Özcan ve Prof. Dr. Yasemin 
I ktaç makaleleriyle kitaba çok önemli katk da bulunmu lard r. Birlikte 
Adnan Hocayla çal t m z ve bu anlamda ya anm l  payla t m z Yrd. 
Doç. Dr. F. rem Ça lar da kitaba katk da bulunanlar aras nda bulunmaktad r. 
Bunun d nda kitapta, Adnan Hocadan ders alm  olan genç akademis-
yenlerin yaz lar  yer ald  gibi, hiç ders almam  olanlar n ve lisansüstü 
ö rencilerin yaz lar  da yer almaktad r. Son olarak de erli çevirileriyle de 
Yrd. Doç. Dr. Sercan Gürler, Yrd. Doç. Dr. Kas m Akba  ve Yrd. Doç. Dr. 
Rabia Sa lam kitab n zenginle mesini sa lam t r.  

Kitab n editörlü ünü yapan Hukuk Felsefesi ve Sosyoloji Bilim Dal n n 
ö retim elemanlar  Doç. Dr. Saim Üye, Yrd. Doç. Dr. Eylem Ümit At lgan, Dr. 
E. rem Ak , Ar . Gör. Zeynep spir ve Ar . Gör. Funda Kaya’ya gösterdikleri 
titiz çal ma ve kitaba katk  sa layan say n hocalar m za, de erli meslekta -
lar m za ve ö rencilerimize gösterdikleri ilgi nedeniyle çok te ekkür ederim. 
Bu kitap, hepimizin Adnan Hocaya olan ba l l n n, sevgisinin ve 
sayg s n n i aretidir. 

 

Gülriz Uygur 

 

 

 



 



 

 
 

Prof. Dr. Adnan Güriz’in Ya am Öyküsü 
(1931-2011) 

 
 

Prof.Dr. Adnan Güriz 1931 y l nda Eski ehir'de do mu tur. Ankara 
Dördüncü Ortaokulu’ndaki e itiminin ard ndan Gazi Lisesi’ne devam etmi , 
1953 y l nda Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmu tur. 
Doktoras n  kamu hukuku alan nda tamamlayan Prof. Dr. Adnan Güriz, 
bilimsel çal malar yapmak üzere ngiltere ve sviçre'de bulunmu , 1960 
y l nda “Faydac  Teoriye Göre Ahlâk ve Hukuk” konulu teziyle doçent 
olmu , 1970 y l nda “Teorik Aç dan Mülkiyet Sorunu” ba l kl  profesörlük 
takdim tezini sunmu tur. 1970 y l nda Hukuk Fakültesi dekanl  görevini de 
yürüten Güriz, 1961-1963 y llar  aras nda Orta Do u Teknik 
Üniversitesi’nde ve 1969 y l ndan itibaren Ankara Üniversitesi E itim 
Fakültesi’nde de dersler vermi tir.  

Güriz, emekli oldu u 1998 y l ndan sonra da, Ankara Üniversitesi 
Hukuk Fakültesi’nde, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi kürsüsündeki 
çal malar na, verdi i lisans ve yüksek lisans dersleriyle devam etmi tir. 

Prof. Dr. Adnan Güriz, Hukuk Felsefesi ve Hukuk Sosyolojisi 
alan ndaki çal malar  yan nda Devrim Tarihi ile, özellikle de Cumhuriyetin 
kurulu  y llar ndan 1960'lara kadar uzanan tarihsel süreçle yak ndan 
ilgilenmi , farkl  fakültelerde Devrim Tarihi derslerini de yürütmü tür. 
ngilizce ve Frans zca bilmektedir. 
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SEVG L  DOSTUM VE DE ERL  MESLEKTA IM 
PROF. DR. ADNAN GÜR Z 

 
 

Ülker Gürkan* 

 
 

Sevgili dostum ve de erli meslekta m Prof. Dr. Adnan Güriz ile 
tan mam 1956 y l nda Ankara Hukuk Fakültesi son s n f ö rencisi iken, 
Prof. Dr. Hamide Topçuo lu’nun yönetti i Hukuk Sosyoloji seminerine 
kat ld m günlere rastlar. Hocam zla birlikte biz acemi ö rencilerin seminer 
ödevlerini ve tart malar n  sab rla ve ho görülü tebessümü ile izler, k r c  
olmaktan özellikle sak narak ele tirilerde bulunurdu. 1957 y l ndan sonra 
k rk y l  a k n bir süre Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Kürsüsü’nde birlikte 
uyum içerisinde çal t k. O, ilk tan t m günden ba layarak her zamanki 
sakin, mütebessim ve ho görülü tavr n  hep korudu. Kendisine yak n 
arkada lar n n yöneltti i ele tiri ve muzipliklere k r lmadan ya da k r lsa bile 
belli etmeden, onlarla dostane ili kilerini sürdürdü. Kürsümüz mensuplar na, 
asistanlar m za kar  her zaman nazik ve korumac  davrand . Hasbelkader 
ba ar s z olan asistanlar m za yard m elini uzat p, ba ka yerlerde görev 
almalar n  sa lad . 

Sevgili dostum çok çal kand ; her zaman aç k oda kap s ndan 
bakt mda daktilosunun ba nda, kitaplar aras nda görürdüm kendisini. Çok 
okur, kendisini sürekli yenilerdi. Kitap ve makalelerini bir akademisyene 
yara r titizlik ve objektiflikle kaleme al r, ahsi dünya görü  ve e ilimlerini 
hiçbir zaman empoze etmezdi. Özel sohbetlerde, ülke sorunlar na duyarl l , 
Cumhuriyete ve de erlerine ba l l  aç kça anla l rd . Onunla bilimsel 
toplant lara kat lman n ve seyahat etmenin ise apayr  bir zevki vard . 
                                                            
*  Prof. Dr., Ba kent Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Anabilim 

Dal  Ö retim Üyesi.  
 Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Emekli Ö retim Üyesi. 
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Adnan Güriz e ine ve o lu Halûk’a çok de er verir onlardan söz 
ederken gözleri parlard . O lunun kendisine ald  kitaplar, onun için bir 
iftihar vesilesiydi. K saca özetlemek gerekirse; O, çevresindeki herkese 
sevgi ve sayg  telkin eden, bilgili fakat mütevaz  bir akademisyen ve her 
eyden önemlisi her zaman hat rlanacak Y  B R DOST, Y  B R NSANDI.  

 



 

 
 
 
 
 

BEYEFEND  SÖZCÜ ÜNÜN ANLAMINA L K N 
B R DENEME 

 
 

Ahmet Ulvi Türkba  

 
 

1990’lar n sonunda stanbul Barosu’nun Tünel’de bulmas  gayet 
mü kül, o zamanki e itim merkezinde ilk HFSA toplant s  yap l yordu. Bu 
toplant da yaln zca Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Anabilim Dal  ö retim 
üyeleri ve ara t rma görevlileri vard . Prof. Dr. Hayrettin Ökçesiz Hoca 
toplant n n amaçlar  ve gelecekte yap lacaklar hakk nda bilgi verirken, o 
tarihte ara t rma görevlisi ve HFSA raportörü olan F. rem Ça lar toplant y  
kay t alt na almakta, öneri ve katk lar  s ralamakta Hayrettin Hoca’ya 
yard mc  oluyordu. Lo  küçük salonun sa  taraf nda hemen hepsini 
tan d m meslekta lar m n aras nda oldukça hasta olmama ra men biraz 
heyecanl , biraz endi eli oturuyordum. Çünkü rahats zl m nedeniyle sunum 
yapamayacakt m ve bunu henüz toplant  komitesine (ki bu Hayrettin Hoca 
demekti) iletememi tim.  

“Bu toplant lar  dü ünmeniz faydal  oldu” diyen ve yan mda oturdu u 
halde konu ana dek dikkat etmedi im ve tan mad m birkaç hocadan birine 
ait olan, bu hem tonlu hem de mükemmel Türkçe telaffuzlu ses beni kendi 
kayg lar mdan bir an için s y rd . Hoca sözünü bitirdikten sonra ona 
toplant larda kulland m k s k sesimle kendimi tan tt m, o da son derece 
mütevaz  ve içten bir tav rla, öncelikle benim ad m  duydu unu belirten bir 
mimi in ard ndan Ankara’dan Adnan Güriz oldu unu ifade etti.  

Toplant  aras na birlikte ç kt k ve salonun d ndaki ardiye ya da sahne 
arkas n  and ran bölmede ayaküstü konu ma f rsat  bulduk. Ankara Hukuk 

                                                            
  Prof. Dr., Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Anabilim 

Dal  Ö retim Üyesi. 
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ile stanbul Hukuk’un, hukuk felsefesine ili kin yakla m  (ilki daha ziyade 
hukuki pozitivist, ikincisi do al hukuk a rl kl ), mesle in özellikleri, kürsü içi 
ili kiler gibi birçok konuda oldukça k sa bir zamanda ciddi bir fikir al veri inde 
bulunduk. Belki inan lmas  zor ama bu konu ma meslek hayat m  
ekillendiren konu malardan biri oldu. Çünkü Adnan Hoca’n n anabilim 

dal m z n tarihine, fakültelere, mesle e, bilimsel ara t rmaya ili kin görü leri 
öyle ayd nlat c yd  ki bu benim için unutulmaz bir and . En önemlisi de bana 
kendinden, Ankara Hukuk gelene inden örnek vermek için söyledi i son 
birkaç sözdü. Bu sözler asl nda, benim durumumu çok iyi tahlil etmi  ama 
beni k rmamak, ileti imimizi fikir al veri i yapan iki meslekta tan 
hiyerar ik bir ö retici-ö renci diyalo una indirgemek istemeyen Adnan 
Hoca’n n zarafet ve nezaketinin mücessem haliydi. Aran n ard ndan, 
salondan içeriye girerken önümde yürüyen hocam n, istisnai bir ahsiyet 
oldu unu anlam  ve farkl  bir ruh haliyle s rama oturmu tum. Prof. Dr. 
Cahit Can Hoca’n n mükemmel anlat m  ve heyecan  ile yapt  sunumu 
hayranl kla izlerken bir yandan da Adnan Hoca’n n bilgeli ini bir bak ma 
tema a ediyordum.  

“Ahmet Ulvi Bey yemekte bize kat lmay  lütfeder misiniz?”, Adnan 
Hoca’mla bu kez Ankara Hukuk’un Mahmut Esat Bozkurt toplant  
salonunday z. Tan ma erefine nail olamad m Hamide Topçuo lu’nu 
Anma Toplant s nda birlikte oturuyoruz. Kat lamayaca n n söylenmesine 
ra men Hoca bir sürpriz yaparak gelmi ti, bizim nesil geçen on y ldan uzun 
sürede ya lanm , hoca ise daha bir olgunla m , bilgele mi ti. Ö le yeme i 
teklifini memnuniyetle kabul etmemin ard ndan toplant  ç k  binan n arka 
bahçeye bakan kap s nda bulu acakt k ama bu kap y  asl nda bilmedi imi 
ç k ta anlad m. Adnan Hoca’m her zamanki gibi tedbir alm  ve beni 
yönlendirmeleri için Prof. Dr. Ali afak Bal  ba ta olmak üzere birkaç ki iye 
haber b rakm t . Ben sonunda bulu ma noktas na ula t mda taksinin 
Adnan Hoca’mla birlikte Cahit Hoca’m , Ali afak’  ve beni almaya 
geldi ini gördüm. Bu k sa yolculuk Ankara Oteli’nin yemek salonuna kadar 
sürecekti ama benim için yine unutulmaz bir yolculuktu. Gidece imiz yer 
oldukça k sa mesafe ve trafik aç s ndan yo un bir yer oldu undan taksi 
oförünün bizi pek memnuniyetle kar lamayaca n  dü ünüyordum. Ancak 

Adnan Hoca’m n farkl  havas , gerçek bir beyefendi olu u onu yaln zca 
bizim gözümüzde de il meslek d ndaki ki ilerin gözünde de farkl  k lm t . 

oför bizi büyük memnuniyetle gidece imiz yere b rakt . Yemek s ras nda 
hocam n tav rlar , konu tuklar  beni yine derin dü üncelere sald . O s rada 
bir sözcü ün anlam n n, sözlükte de il hayatta kar l k bulaca n  gayet iyi 
anlad m. Beyefendi! Erkeklere cömertçe söylenen bu ifade asl nda Adnan 
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Hoca’da tam anlam yla kar l n  buluyordu. (Bu Weber’in kulland  
biçimde arketiptik (archetypical) bir tav r de ildi çünkü Weber, arketipi 
mükemmel de il asgari anlamda kullan r.) Cahit Hoca’n n, Hamide 
Hoca’n n ho görüsüne ili kin kendi hayat ndan anlatt  oldukça ne eli bir 
öykü ile yeme i bitirdik. Ben t pk  Adnan Hoca ile ilk kar la mamda 
oldu u gibi hocamda aç kça görülen insan sevgisinin, gerçek ve tam bir 
beyefendili in anabilim dal m z n da katk s yla gerçekle ebilen bir karakter 
özelli i oldu unu, dolay s yla yeti en arkada larda da Adnan Hoca’m gibi 
tezahür ve tecessüm edece i konusunda umutland m. 

Kalkt ktan sonra Adnan Hoca’dan bir dahaki sefere mutlaka bizim 
misafirimiz olaca  sözünü alarak ayr ld k, ben ise bu s rada hem yürüyor 
hem de her kar la t m zda, neden hocan n üzerimde böyle farkl  bir etki 
b rakt n  dü ünüyordum. San r m Adnan Hoca sizi çok iyi anl yordu, hatta 
duygular n z  içtenlikle payla yordu. Öyle ki ona kendinizi anlatman za, 
size öyle davran ld nda mutlu olaca n z , incinmeyece inizi 
aç klaman za gerek yoktu. Adnan Hoca size derin bir bilgelik ve engin bir 
insan sevgisinin kar m  olan beyefendilikle öyle farkl  davran yordu ki, 
onda hayata ili kin bir örnek bulmamak mümkün de ildi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  



 

 
 
 
 
 

GELENE  GELECE E TA IYAN AKADEM SYEN: 
PROF. DR. ADNAN GÜR Z 

 
 

Ali afak Bal * 
 

Çok sevdi im, daha çok da sayg  duydu um, rehber 
edindi im, talebesi, asistan , arkada , evlad  olmakla eref 
duydu um, muhterem hocam Adnan Güriz’in yüre imin 
en derinlerindeki hiç solmayacak engin hat ras na;  

Sonsuz minnet ve ükran duygular yla… 
 
 

Örnek Akademisyen 

Hukuk ö rencili im s ras nda, özellikle pozitif hukuk bilimi 
yakla m n n ve mevzuatç  ö retim anlay n n iticili i dolay s yla 
akademisyen olmay  hiç dü ünmemi tim. Mezuniyetimin hemen sonras nda, 
benim aç mdan olabilecek en iyi ihtimal, “hukuk felsefesi anabilim dal  
ara t rma görevlili i” s nav  aç lmam  olsayd , belki de hiç 
dü ünmeyecektim. Avukat ve hakim olmay  da asla dü ünmeyen, ancak 
mevcut artlar çerçevesinde, sistem gere i tamamen ansa ba l  olmas na 
ra men “savc l k” hayali kurmakta olan benim için bu f rsat, s k  s k ya 
sar lmam gereken bir can simidi gibiydi.  

Böylece akademik hayata, asl nda biraz da tesadüfen ad m atm  oldum. 
Gözümü açar açmaz ise, ö rencili imde zaten sayg  duydu um, sonras nda 
da akademisyenlik vasf  ile de mesleki aç dan kendime rehber edinece im, 
insani nitelikleriyle de ömrüm boyunca hayranl kla yâd edece im çok sevgili 
Hocam Adnan Güriz’i tan d m. O gün bugündür, meslek hayat m n her 
a amas  ve karar nda, O’nun ilkeleri çerçevesinde ya yor ve O’nun 
akademik duru unu ya atmaya çal yorum. Bir insan olarak da olabildi ince 
O’nun n  takip etme gayreti içerisindeyim.  
                                                            
*  Prof. Dr., Afyon Kocatepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi 

Anabilim Dal . 
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Adnan Hocam n, heybetli görünümüne ra men, bir baba efkatiyle 
çarpan yumu ac k yüre i, mesle ine a k derecesinde ba l l  ve ö rencisine 
kar  tavr nda aç a ç kan “insana sayg s ” büyüleyici bir etki olu turmu tu 
bende.  

Her zaman ve her yerde gö sümü kabartarak söylüyorum ve söylemeyi 
sürdürece im: E er ben akademisyenlik ad na “iyi ve do ru” eyler 
yapabiliyorsam, bu say n hocam Adnan Güriz’in eseridir…  

 
Gelene i inkâr etmeden gelece i in a etmek arzusundayd … 
Adnan Hocam tam bir Osmanl  beyefendisi olmas  yan  s ra modern 

Türkiye Cumhuriyetine samimiyetle inanm , ikisi aras nda sentezci bir 
zihniyeti özümseyerek, ya am biçimine dönü türmü , bu yolda toplumun 
bilinçlenmesi için elinden geleni yapm ; ö rencilerine, olabildi ince 
ho görüyle, anlay la b kmadan yorulmadan modern Türkiye’nin de er ve 
önemini anlatmaya çal arak geçirmi tir tüm akademik ya am n … 

 
Hayat n n son anlar na kadar hep okudu ve yazd ... 
Akademik kariyeri sürecinde yazd , Faydac  Teoriye Göre Ahlak ve 

Hukuk (1963), Teorik Aç dan Mülkiyet Sorunu (1969), Türkiye'de Nüfus 
Politikas  ve Hukuk Düzeni (1975) isimli çal malar ndan sonra 1980’lerden 
itibaren bir taraftan ders kitaplar  yazarken, di er taraftan da çok önemli 
monografik eserler vermeye devam etti. Hukuk Ba lang c  ve Hukuk 
Felsefesi gibi hâlâ Türkiye’de daha iyileri yaz lamam  olan ders kitaplar  
birçok yeni bask  yapt . Son y llarda özellikle iki temel alanda çok çal t  ve 
çok de erli eserler verdi. Toplumsal gelene in insan davran lar  ve hukuk 
üzerine etkisini göstermeye çal t , Atasözleriyle Türk nsan  kitab  ve 
ideolojiler ile hukuk ili kisini tart t ; Feminizm, Postmodernizm ve Hukuk, 
Sosyal Demokrasi deolojisi, Kapitalist deoloji ba l kl  kitaplar  bu 
çal man n ürünleri olarak pe  pe e yay mland .  

Özellikle bu son konu, ülkemizde son yüzy ld r, ama esas itibar yla 
ça da  dünyada son üç yüzy ld r hukuksal deformasyonu anlamak 
bak m ndan çok önemli olmas na ra men, maalesef çok az tart lm , daha 
az bilimsel inceleme konusu yap lm , hele de hocam Adnan Güriz’in ele 
ald  tarz ve boyutta hiç kimse taraf ndan çal lmam t r. Özetle, bizi öksüz 
b rakt  güne kadar, hala “tüm insanl a” faydas  dokunacak bilimsel 
konularda çal makta, bu çetrefil konular  dikkatimize sunmaktayd .  

Onu, çal t  konular n önem ve ciddiyetini bugün bile anlamayan 
akademisyenlerin bulundu u bir ülkede, hocam n bilimsel vasf n , ileri 
görü lülü ünü kelimelerle anlatmaya çal man n ne kadar zor olabilece ini, 
san r m, sadece arif olanlara söyleme gere i yok…  
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Dü ünürdü… 

Hem de, çok iyi “dü ünürdü”; asla önyarg lar ve pe in hükümlerle 
hareket etmezdi. Sürekli rasyonel analizler yapar, dü üncelerini yaz l  hale 
getirmeden ya da geni  kitlelerle payla madan önce, mutlaka konunun 
ilgilileri ve özellikle de uzmanlar  ile müzakere ederek, test ederdi.  

Bilgilerini payla maktan geri durdu una asla ahit olmad m. Ça da  
felsefi dü ünceye ve pozitif bilimlere yönelik ilgisi sürekli canl  ve 
dinamikti. Okuduklar n  ve duyduklar n  hemen payla r, kim taraf ndan 
olursa olsun, yap lan analizleri dikkatle takip eder, okur, dinler, kendi 
ç kar mlar n  da aç kl kla ifade ederdi... 

 
Ülkemizdeki, o günlerdeki h zl  siyasal de i im ve dönü ümü 

anlamaya çal rd . 

Ülke gündemini de dikkatle ve çok iyi takip ederdi. üphesiz onu 
üzecek, sinirlendirebilecek pek çok geli me de olurdu. Ancak bir kez olsun 
infiale kap ld na ahit olmad m, a z n  bozdu unu, sesini yükseltti ini 
görmedim. Onun bütün derdi, içinde ya ad  toplumun ve özellikle rol 
ald  akademik sürecin, ülke gelece inde söz sahibi olacak ayd nl k zihinli 
gençler yeti tirebilmesiydi. Mesleki ya am n  buna vakfetmi ti demek, 
san r m, abart  olmaz. 

Gençler, ne kadar ayk r , ne kadar mar k ve ne kadar bo  sözlerle 
ç karsa ç ks nlar kar s na, hep sonuna kadar dinler, asla incitmeden, 
k rmadan, üzmeden bilgece sözlerle yat t r rd  onlar … 

 
Duyarl yd , hiçbir zaman nemelaz mc  olmad … 

Anadolu’nun küçük il ve ilçelerinden gelip, Ankara Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi’nde hasbelkader asistan olmay  ba arabilen bizlerin, gözde kolejli 
meslekta lar  kadar itibar görmedi i, dezavantajlar  dolay s yla fazlaca 
y prat ld  bir dönemde, çok sevgili hocam, benim bile sonradan fark 
edebildi im bir zarafet ve incelikle, bu dönemi en az hasarla atlatmam  
sa lam t r. Örne in, yabanc  dil eksikli imi gidermeme zaman tan mak için, 
yabanc  dile hâkimiyet gerektirmeyen bir tez konusu önermek, Fakülte 
kütüphanesinin nas l kullan laca ndan, hukuk felsefesinin temel 
kaynaklar na nas l ula labilece ine kadar teknik düzeydeki konularla bile 
bizzat ilgilenmek gibi fedakâr ve alicenap tav r ve yakla mlar yla hem 
yolumu açm , hem de ufkumu ayd nlatm t r.  

Yine, haks zl a u rad m  dü ündü üm için, Ankara Üniversitesi 
Hukuk Fakültesi’nden çokça k rg n, evde çocuk bakmak üzere, ayr l p 
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gitti imde de, akademisyenli e dönmem için ola anüstü çaba harcam , 
Karadenizli inad m  k rarak, bin bir çabayla Selçuk Üniversitesi’nde ilan 
edilmesini sa lad  bir ara t rma görevlili i kadrosuna ba vurmam 
konusunda beni de ikna etmi tir. Böylece kariyerime devam etmemde en 
önemli paya sahip olmu tur. Özetle, e er bugün hala akademideysem, bu 
kesinlikle say n hocam Adnan Güriz sayesindedir. 

Minnettar m. Hat ras na, alt nda ezilecek denli, borçluyum… 

 
Vefan n sadece küçüklere özgü bir haslet olmad n  ö retti… 

Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde, o zaman n tabiriyle, asistan 
oldu umda benimle irtibat n  kesmemi , resmi / akademik çerçevede 
dan manl m  üstlenmi , ama daha önemlisi, ki isel düzeyde, her zaman 
aile s cakl  hissetmemi sa layan yak n ilgi ve deste ini hiçbir zaman 
esirgememi tir. Yurtd na gitmi  olmam, di er baz  artlar ve çal ma 
konular  de i ikli i gibi sebeplerle, doktora tezini kendisi ile tamamlama 
imkân  bulamam sam da, ki isel ili kilerimizde herhangi bir kopu  ya da 
aksama olmam t r.  

E er, olur da, ben kendisini ziyaret etmeyi ya da aramay  
geciktirmi sem, mutlaka aram , asla sitem etmeksizin, hat r m  sormu  ve 
birlikte yemek ve sohbet için davet etmi tir. Bunun üzerine, o günün 
artlar nda her seferinde mümkün olmam sa da imkânlar elverdikçe, ba ka 

sebep aramaks z n, Konya’dan günübirlik Ankara seyahatleri yaparak, 
Fakülte’de ya da evinde kendisiyle bulu up doyumsuz sohbetine tan kl k 
etmi , çok yararl  tavsiyelerini alarak, her seferinde biraz daha tamamlanm  
olarak dönmü ümdür Konya’ya… 

 
Demokrasiye inan rd , ço ulcuydu, ho görülüydü… 

Özellikle evine yapt m ziyaretlerde, akademik konular d nda, güncel 
siyasete ili kin ne dü ündü ümü srarla sorgular, baz  yeni siyasi olu umlara 
ili kin, “sen onlar  daha iyi biliyorsun” taltifiyle dü üncelerimi ö renmek 
isterdi. Her fikir onun için de erliydi. Milliyetçi, muhafazakâr, liberal ya da 
sosyalist diye insanlar  damgalamaz, toplum iyili ine gördü ü her türlü fikri 
ho görüyle kar lar ve desteklerdi.  

Bununla birlikte, ülke insan n n giderek kapitalistle mesinden, kendi 
tabiriyle, “k sa yoldan kö eyi dönme” felsefesine sar lmakta olmas ndan 
rahats zl k duyar, bunun insan kalitesini olumsuz yönde etkiledi ine, 
durumun giderek daha da vahim bir hal alaca na ili kin endi elerini dile 
getirirdi.  
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Ayd nl k bir zihne sahipti, akademinin gidi at ndan kayg l yd … 

Özellikle akademik camiadaki yozla may  bir türlü içine 
sindiremiyordu. Rahmetli Özal’ n politikalar n  en çok bu aç dan ele tirirdi. 
Kolay unvanlar verilmesinden, niteliksiz kimselerin akademisyen olarak 
atanmas ndan ho nut de ildi. Kendi zaman nda üniversite mezunlar n n en 
niteliklileri bu mesle i tercih ederken, imdilerde, tabir caizse ba ka yoldan 
kö eyi dönemeyecek olanlar n akademisyenli i tercih etmesine anlam 
veremiyordu.1  

Onun temel meselesi, nereden gelmi , hangi liseyi bitirmi  olursa olsun, 
akademisyenli in hakk n  verebilecek nitelikleri haiz kimselerin bu mesle e 
atanmas yla ilgiliydi. Tek ve en önemli kayg s , Modern Türkiye 
Cumhuriyetinin gelece ini in a edecek nitelikli gençler yeti tirebilecek 
kalitede akademisyenlerin yeti mesiydi.2 

 
Ve Veda… 

imdi tam olarak tarihi ve içeri ini hat rlam yorum ama çok 
muhtemeldir ki, merhum hocam z Prof. Dr. Hamide Topçuo lu’nu Anma 
Toplant s  ya da sonraki ba ka bir bilimsel etkinlikti. Türkiye’nin farkl  il ve 
üniversitelerinden a rl kla hukuk felsefesi ve sosyolojisi anabilim dal  
ö retim üyeleri olarak Ankara’da toplanm t k. Etkinlik Ankara Hukuk 
Fakültesi’nde gün boyu sürecekti. Sabah oturumu yap ld . Adnan Hocam son 
zamanlarda geçirmi  oldu u a r bir sa l k probleminden sonra, eskiden 
kaç rmak istemedi i bu tür etkinliklere daha seyrek kat l yor, fazla 
kalam yordu. O gün sabah erken say labilecek saatte oradayd . “Biliyorsunuz 
art k, çok ç kam yorum” dedi. Ancak belli ki, o da meslekta lar ndan ziyade 
evlatlar  olarak gördü ü bizleri özlemi ti. Her zamanki nezaketiyle, s k 
görü emez olu umuzu da kendi mazeretine ba l yordu.  

Ö len oldu, yorulmu tu, gitmekten bahsediyordu. Ö le yeme i, tüm 
kat l mc larla birlikte Fakülte’de yenecekti. Hep birlikte Hukuk Fakülte’sini, 
                                                            
1  Ancak bilinmelidir ki, bütün bunlar , Anadolu’nun küçük bir ilçesinden ç k p gelerek, 

yar m yamalak bir yabanc  dil bilgisiyle asistan atanm  bana anlat rken, asla, o dönemde 
pek çok di erlerinin aç kça yapt  gibi, s n fsal, etnik ya da siyasal kimlikler üzerinden bir 
ayr m yapmad n  da ortaya koymu  oluyordu. 

2  Burada k sa bir parantez açarsak, asl nda Rahmetli Özal da, Anadolu’nun çe itli il ve 
ilçelerinden merkezdeki üniversitelere pek çok zorluk ve dezavantajlara ra men 
gelebilmi , fakültelerini ba ar yla bitirebilmi  milli ve manevi de erlerine dü kün idealist 
gençlere akademisyenli in kap lar n  açarken, farkl  bir dünya görü ü çerçevesinde, ama 
nitelik bak m ndan, ayn  kayg lar  ta m t r. Ancak, maalesef aradan geçen zaman rahmetli 
Özal’ n ideallerinin gerçekle mesine imkân vermedi, dolay s yla, say n hocam Adnan 
Güriz’in kayg lar n  hakl  ç kard …  
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Adalet Meslek Yüksekokulu’na ba layan koridorda yürüyorduk. Bana 
“yan mdan ayr lma” dedi. Yemekten önce Fakülte’nin bu alan ndaki yeni 
düzenlemelere ili kin baz  tan t mlar yap ld . S ra, hep beraber yemek 
salonuna inmeye gelmi ti. Merdivenin ba na geldi imizde duraksad . nme 
niyeti yoktu. Etraf na bak nd  ve “Ahmet Ulvi’yi (Türkba ) görebiliyor 
musun?” dedi. Fazla uza m zda de ildi. Ekledi, “Sizi yemek için ba ka yere 
götürece im. Buraya inmek, ç kmak benim için zor olacak, hem a a s  
kalabal k, konu amay z.” Ahmet Ulvi Türkba ’ n geli ini beklerken 
koridorda Cahit Can Hoca belirdi, yemek salonuna inmek üzereydi. 
Selamla t k, ayaküstü hal hat r soruldu. Adnan Hoca, ona da bize kat lmas n  
teklif etti. Cahit Hoca da memnuniyetle kabul etti. Birlikte Fakülte’den 
ayr ld k ve bir taksiyle imdi ismini hat rlayamad m K z lay’a yak n 
me hur eski Ankara lokallerinden birisinin ikinci kat ndaki yemek salonuna 
asansörle ç kt k. Salon oldukça tenhayd . Pencere kenar nda bir masaya 
oturduk. Yemeklerimizi sipari  ettik, keyifli bir sohbete dald k. O arada kim 
ak l etti hiç hat rlam yorum ama bir garson dördümüzün foto raf n  çekti. 
Resimlere pek girmeyen, bilemiyorum belki de resim çektirmeyi sevmeyen 
Adnan Hocam, itiraz etmedi i gibi, bu an n belgelenmesinden ho nut 
gibiydi. Aylar sonras nda o resmi telefonumda bulunca hazine bulmu  gibi 
hissetti imi hat rl yorum. 
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Aradan çok zaman geçti. Hocamla tekrar yüz yüze görü me imkân  
bulup bulamad m z  çok iyi hat rlayam yorum. Ama telefonla 
görü mü tük. Belki de, en son, kendisi beni, yeni bask lar n  yapt  
kitaplar n  gönderdi ini haber vermek üzere aram , vesileyle hat r m  
sormu tu. Sonraki aramalar mda, kendisi bizzat telefona gelememi ti.3 
Sadece giderek sa l k durumunun kötüle ti ine dair birbirimizden haberler 
alabiliyorduk. Hemen her birimiz, kötü haber almaktan korktu umuz için, 
sa l n  sormak üzere evini aramaktan çekinir olmu tuk...  

Zaten k sa bir zaman sonra evinden hiç ç kamaz oldu…  

Ankara’da, Hukuk Fakültesindeki arkada lar m z, sa l k durumunu 
yakinen takip ediyor ve uygun olan ilk f rsatta tüm Hukuk Felsefesi ve 
Sosyolojisi ö retim üyelerinin (hiç ku ku yok ki her birimiz üzerindeki 
eme i yads namaz) kat l m yla emeklili i vesilesiyle hocam za bir veda 
yeme i düzenlemeyi planl yorlard . Ancak, aradan aylar geçti, maalesef 
olmad .  

Adnan Hocam bir daha evinden ç kamad . Onun yerine, kötü haber 
geldi. Bir ç nar , hocam z , ailemizin en büyü ünü ama en önemlisi çok 
de erli bir insan  kaybetmi tik…  

Özlüyoruz… Hiç dinmeyecek… Ruhu ad, mekân  cennet olsun…  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
3  Hocam hayat n n sonuna kadar cep telefonu kullanmay  hep reddetti. Ancak buna ra men 

kendisine en kolay ula labilir akademisyen unvan n  ise hiç yitirmedi.  



 



 

 
 
 
 
 

HALK SOSYOLOJ S  *  
 
 

Ali Acar  
 
 

G R   
Bu çal mada, detaylar  sosyolog Michael Burawoy taraf ndan 2004 y l  

Amerika Sosyoloji Derne inin aç l  konu mas nda ortaya konulan ve daha 
sonra sosyoloji disiplininde uluslararas  düzeyde yeni bir gündem olu turan 
halk sosyolojisi 1 kavram  ele al nacakt r. 

Sosyolojinin ara t rma ve inceleme alanlar ndan biri de sosyal/ 
toplumsal hareketlerdir. Peki, bir sosyal bilim dal  olarak sosyolojinin kendi 
içinde böyle hareketler var m ? Halk sosyolojisi olarak ortaya at lan kavram 
etraf nda ve onun savunucular  taraf ndan teorinin uygulamaya konulmas  
noktas nda böyle bir sosyal hareketin ortaya ç kmakta oldu u söylenebilir. 
Ya da denilebilir ki, adeta bir manifesto niteli inde olan halk sosyolojisinin 
temel tezleri, sosyologlar  toplumsal sorunlarla farkl  bir ekilde me gul 
olmaya yönlendirmekte ve baz  noktalarda da kitleleri yönlendirmeye dönük 
bir ça r  yapmaktad r.2  

Halk sosyolojisi, sosyoloji bilimine getirilen yeni bak  aç s  ya da bir 
ba ka ifadeyle söylenirse, yeni bir sosyoloji prati i önerisidir.3 Nitekim ayn  
                                                            
*  De erli Hocam Adnan Güriz’in aziz an s na, sayg yla. 

  Dr., Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Anabilim Dal .  
1  Makalede “public sociology”’nin Türkçe kar l  halk sosyoloji olarak çevrilmi tir. Ancak 

terimi Türkçeye, kamusal sosyoloji ya da halk için sosyoloji olarak çevirmek de 
mümkündür. 

2  Michael Burawoy, “For Public Sociology-2004 Presidential Address” American 
Sociological Review 70 (2005a), s. 25. 

3  Andrew Abbott, “For Humanist Sociology” Public Sociology-Fifteen Eminent Sociologists 
Debate Politics and the Profession in the Twenty-First Century, içinde (ed. Dan Clawson, 
et al.) University of California, Berkeley 2007, s. 208. Tam da bu noktada bir hususa i aret 
etmek gerekli ve faydal  olabilir. Halk sosyolojisinin bir sosyal hareket olarak 
de erlendirilmesi, onun bir sosyoloji yapma prati i olarak incelenmesinden farkl  bir 
duruma vurgu yapmakt r. Bu noktada u örne i vermek, belki denilmek isteneni daha 
anla l r k lacakt r. Örne in feminizm, genel bir sosyal teori olmas n n yan nda sosyoloji 
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ada sahip internet sitesinde, halk sosyolojisi bir sosyolojik reform hareketi 
olarak nitelendirilmi tir.4 Burawoy’un ortaya koydu u bu projeden hareketle 
belirtilebilir ki halk sosyolojisi, giderek artan özelle tirme ve piyasala t rma 
olgusu kar s nda, sivil toplumu koruma ve onu ön plana ç karma hedefinde 
olan bir harekettir. Halk sosyolojisinin temel iddias , piyasay  ve piyasan n 
gereklerini öne ç karan ekonomi kar s nda ve devleti ve siyasi istikrar  öne 
ç karan siyaset bilimi kar s nda sosyolojinin tek dayanak noktas  ve 
savunma arac n n sivil toplum oldu udur.5  

Bir kavram olarak halk sosyolojisi, 1980’l  y llar n sonundan itibaren 
Amerikan sosyoloji literatüründe yerini almaya ba lam , ancak geni  bir 
kitleye yay lmas  2000’li y llara rastlam t r. lk olarak 1988 y l nda, 
dönemin Amerikan Sosyoloji Derne i (ASA) Ba kan  Herbert J. Gans 
kavrama ilham vermi tir.6 Onu geni  bir kitleye yayan ise, yukar da 
belirtildi i üzere, yine dönemin (2004) Amerikan Sosyoloji Derne i Ba kan  
Michael Burawoy olmu tur.  

Kavram, sosyolojiye normatif bir bak  aç s yla yakla arak, yeni bir 
sosyoloji yapma prati i önermektedir. Sosyolojide reform hareketi olarak 
adland r lmas n n bir sebebi de bu normatif bak  aç s d r. Bu anlamda, halk 
sosyolojisi kavram , Amerika’n n tan nd k üniversitelerinden biri olan 
Kaliforniya Berkeley Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde kurumsal ve 
sistematik bir ekilde uygulamaya konulmu tur. Günümüzde teori, 
destekçisi7 oldu u kadar ele tireni ve kar  ç kan 8 da olan bir teori olarak 
kar m zda durmaktad r. Ayr ca Burawoy’un ortaya koydu u kimi unsurlar  
düzeltmeye tabi tutup projenin bütününü savunanlar da vard r.9  

                                                                                                                                            
içinde bir sosyal harekettir de ve bu bak m ndan yukar da i aret edilen hususun en güçlü 
temsilcisi de feminizm ak m d r denilebilir. Benzer bir örne i hukuk alan ndan da 
verebiliriz. Örne in, Amerika men eli olan ele tirel hukuk okulu, yeni bir hukuk ö retisi 
getirmesi yan nda, yeni bir hukuk prati i de ortaya koyarak adeta bir sosyal hareket olarak 
kendini göstermi tir. 

4  www.publicsociology.com Ayr ca bknz. Robert Zussman and Joya Misra, “Introduction” 
Public Sociology-Fifteen Eminent Sociologists Debate Politics and the Profession in the 
Twenty-First Century, içinde (ed. Dan Clawson, et al.) University of California, Berkeley 
2007, s. 4. 

5  Burawoy, 2005a, s. 24-25. 
6  Herbert J. Gans, “Sociology in America: The Discipline and the Public American 

Sociological Association, 1988 Presidential Address” American Sociological Review 54 
(1989), s. 1-16. 

7  Destekçiler için bknz. Vincent Jeffries (ed.), Handbook of Pubic Sociology (Lanham; 
Boulder; New York: Rowman & Littlefield 2009a). 

8  Kavrama kar  olanlar bak m ndan en iddetli duru u Mathieu Deflem, 
http://www.savesociology.org/ adl  internet sitesinde sergilemi tir. 

9  Raymond A. Morrow, “Rethinking Burawoy's Public Sociology: A Post-Empiricist 
Reconstruction” Handbook of Public Sociology, içinde (ed. Vincent Jeffries), Rowman & 
Littlefield, Lanham; Boulder; New York 2009, s. 51 vd. 
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A. Halk Sosyolojisi Kavram n n Arka Plan  

Öncelikle Burawoy’u halk sosyolojisi kavram n  ortaya atmaya sevk 
eden etkenlerin ne oldu una bakal m. Böylelikle, kavram daha bütüncül bir 
ekilde ele al n p anla l r k l nabilecektir. 

Burawoy’a göre günümüzdeki sosyolojiyi yeniden in a etmenin, onu 
de i tirmenin en temel nedeni, sosyoloji disiplininin özellikle Amerika’da ve 
genel olarak dünyada hak etti i önemi görmemi  olmas d r. Bu da esasen, 
sosyolojinin, ontosu olan halktan uzakla m  olmas ndan 
kaynaklanmaktad r.10 Bunun bir sonucu olarak da sosyoloji, üretilen 
toplumsal politikalar veya toplumsal sorunlar  çözme ad na ortaya at lan 
önerilere müdahil olmaktan uzak kalm t r. Bu i levi daha çok ekonomi ve 
siyaset bilimi üstlenmi  ve üstlenmektedir. 

Burawoy, yeni bir sosyoloji yapma prati i geli tirmenin bir di er 
önemli nedeni olarak küreselle meyi görmektedir. Ona göre bugünkü 
küreselle me eksik veya tamamlanmam  bir küreselle medir. Bununla 
kastedilen, bugünkü küreselle menin temel dinami inin daha çok, ekonomi 
temelli olmas d r. Daha aç k bir ifadeyle, bugünkü küreselle menin 
yörüngesi, neo-liberal ekonomi politikalar  taraf ndan belirlenmektedir. 
Sonuç olarak, küreselle me sürecinde Burawoy’un halk (veya küresel sivil 
toplum) dedi i unsur, bu süreçte olmad  gibi, bu süreç taraf ndan ezilmi  
ve yok edilmek üzeredir.11 Dolay s yla, bu süreç kar s nda sosyolo un 
benimseyece i tav r, halk  savunmak, onun yan nda yer almak olmal d r, 
çünkü halk veya sivil toplum alan , sosyolojiye terk edilmi  tek aland r. Bu 
gerçek, iktisad n neo-liberal politikalar n destekçisi olmas  veya siyaset 
biliminin devlet alan n n ve istikrar n savunuculu u yapmas  göz önünde 
bulunduruldu unda son derece a ikârd r.  

Hal böyle olmakla birlikte, yani küresel boyutta halk veya kitle hâlâ 
küreselle me sürecinde yer almamakla birlikte, Burawoy’a göre günümüzde 
insanl k, ulus devletlerin s n r n  a an küresel ölçekli sorunlarla kar  
kar yad r. Örne in iklim de i ikli i, enerji krizi, hastal klar vb. Buna 
ra men bu sorunlara çözümler, hâlâ ulus devlet s n rlar  içinde 
aranmaktad r.12 Bu tespitlerin do al bir uzant s  olarak u soru kar m za 

                                                            
10  Bu husus, kavram n ilk fikir babas  olarak kabul edilen Herbert Gans’ n da özel olarak 

vurgu yapt  bir husustur. Gans, 1989, s. 1. 
11  Burawoy, 2005a, s. 7. 
12  Michael Burawoy, “Facing an Unequal World- Challenges for a Global Sociology” Facing 

an Unequal World-Challenges for a Global Sociology Volume One, içinde (ed. Michael 
Burawoy, Mau-kuei Chang, and Michelle Fei-yu Hsieh), Institute of Sociology, Academia 
Sinica, Tapei 2010, s, 3. 
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ç kmaktad r: Peki bu ve buna benzer küresel ölçekli sorunlar kar s nda 
sosyolojinin konumu ne olmal d r? Burawoy’un bu soruya verdi i cevap 
öyledir: Eksik olarak kar m zda duran ve neo-liberal politikalarla 

yönlendirilen küreselle menin ötesine geçecek, küresel süreçte sivil toplumu 
ön plana ç karacak ve onu savunacak yerel ve küresel ölçekli yeni bir 
sosyoloji prati i geli tirilmelidir. Yani sosyoloji, küresel (ve yerel 
düzeydeki) problemlere çözüm üretmede (bir ekilde) bir rol üstlenmelidir. 
Bunu yaparken, her eyden önce sosyoloji camias n n kendine, diyalog ve 
hesap verilebilirlik  alt nda, küresel bir nitelik atfetmesi gerekmektedir.13  

Fakat Burawoy, neo-liberalizmle çevrelenmi  ve e itsizlikler14 üreten 
küresel sistemle mücadele etme ad na, baz  sosyal bilimcilerin ve/veya 
sosyologlar n, sosyoloji veya sosyal bilimlerin yeni bir biçim kazanmas na 
yönelik ça r lar n aksine, sosyolojinin, ulusal ölçekteki farkl l klara duyarl , 
ancak ortak paydalar  da olan bir disiplin olarak kalmas n  önermektedir. Ve 
bu ortak paydalar, öyle d ar dan dayat labilecek paydalar de il, tabandan 
gelen ve ortakla a üretilecek paydalar olmal d r. Bu bak mdan Burawoy’a 
göre, örne in Wallerstein’ n, sosyal bilimlerin tarihle birlikte ortak bir 
disiplin olarak ele al nmas  ve sosyolojinin bu disiplin içine yerle tirilmesi 
veya Ulrich Beck’in küresel kozmopolitanizm ça r lar  gerçekçi öneriler 
olmad  gibi, hali haz rdaki sosyoloji prati ini yakalamaktan da uzakt r.15 
Bu nedenle Burawoy, daha gerçekçi16 bir proje olarak gördü ü halk 
sosyolojisi projesini, bu önerinin merkezine yerle tirmektedir. Bu projede 
her ülke, kendi farkl l klar na duyarl  halk sosyolojisi pratikleri 
geli tirecektir. Kavram n detaylar na geçmeden önce, küresel düzeyde 
gözlemlenen ve pratik edilen, sosyoloji disiplini içindeki e itsizli e ili kin 
biraz daha detayl  bilgi vermek faydal  olacakt r.  

Günümüzde sosyoloji disiplini içindeki küresel e itsizlik, hem kurumsal 
düzeyde hem teori boyutunda ya anmaktad r. Burawoy’un gösterdi i üzere, 
Uluslararas  Sosyoloji Derne i (ISA) üyelerinin % 68.7’si geli mi  
ülkelerden gelmektedir. Ayn  ekilde, derne in ba kanl  da genelde zengin 
ülke üyeleri aras ndan seçilmektedir.17 Bu durum, hem zaman hem de 
                                                            
13  A.g.e.. 
14  Buradaki e itsizli i sosyoloji özelinde dü ünürsek denilebilir ki bugün sosyoloji daha çok 

kuzey ve bat  hakimiyeti veya hegemonyas  alt ndad r. Daha özelde belirtirsek, özellikle 
Amerikan sosyolojisi, az geli mi  ve geli mekte olan ülke sosyolojileri üzerinde, çe itli 
yollarla hegemonya kurmakta ve bunu sürdürmektedir. 

15  Burawoy, 2010, s. 3-4. 
16  A.g.e., s. 15-16. 
17  A.g.e., s. 5. 
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mobilite imkânlar n  göstermesi bak m ndan e itsizli in yaln zca sembolik 
göstergeleridir. Bir de bunun ötesinde, teori düzeyindeki e itsizlikten 
bahsetmek gerekir ki bu, birinciye oranla daha önemlidir. Bu manada, 
sosyoloji disiplininde genel olarak bir bat  hegemonyas  ve özelde ise 
Amerikan sosyolojisi hegemonyas  aç kça görülmektedir. Burawoy’un i aret 
etti i üzere bu hegemonyadan ötürü, disiplin içindeki e itsiz durum, 
akademik ba ml l k veya entelektüel emperyalizm olarak nitelendirilebilir.18 
Ancak bu genel belirleme, san lan n aksine resmi bütün yönleriyle ve 
karma kl yla ayd nlatmamaktad r.19 Zira, e itsizlik yaln zca küresel 
düzeyde de il, ayn  zamanda bölgesel ve yerel ölçekte de 
gözlemlenmektedir. Bu anlamda denilebilir ki, küresel ölçekte geli mekte 
olan veya az geli mi  kategorisine sokulabilecek kimi ülkelerin kendi içinde 
de (sosyolojik) bilgi üretimi aç s ndan e itsizlikler vard r.  

Bunu görebilmek için, merkez-çevre ayr m na ba vurulabilir ve bu 
durumda bölgeler aras  e itsizlik düzeyi daha net ortaya konulabilir. Buradan 
hareketle Türkiye özelinde de merkez-çevre (üniversite) ayr m  yap labilir. 
Bu ayr mda, stanbul ve Ankara gibi baz  illerdeki üniversiteler bilgi üretimi 
aç s ndan Türkiye’nin merkezinde olarak de erlendirilebilirken, küresel 
düzeyde bu, Türkiye’nin çevrede olmas  gerçe ini de i tirmemektedir. Bunu 
daha ileri götürüp sosyolog ölçe ine indirdi imizde, çevrede yer alan baz  
sosyologlar n küresel düzeyde merkeze yak n ya da merkez olarak 
de erlendirilmesi yanl  olmayacakt r.20  

 

BURAWOY’UN HALK SOSYOLOJ S  TEOR S  

A. Genel Olarak Teori 

Yukar da da belirtildi i üzere teorinin temel tezleri, Burawoy taraf ndan 
2004 y l ndaki Amerika Sosyoloji Derne i’nin aç l  konu mas nda ortaya 
at lm t r.21 A a da detayl  olarak anlat lacak olan Burawoy’un fikirlerinden 
hareketle denilebilir ki, o bu kavramla, yeni bir sosyoloji yapma prati i 
                                                            
18  A.g.e., s. 6. 
19  A.g.e., s. 10. 
20  Bu yönde bir de erlendirmeyi destekleyen çal ma için bknz. Aytül Kasapo lu, Nilay 

Çabuk Kaya, and Mehmet Ecevit, “The Center-Periphery Relationship between Turkish 
and Western Sociologies” Facing an Unequal World-Challenges for a Global Sociology –
Volume Two Asia içinde (ed. Michael Burawoy, Mau-kuei Chang, and Michelle Fei-yu 
Hsieh) Institute of Sociology, Academia Sinica, Tapei, 2010, s. 97-117. 

21  Asl nda bu tarihten önce çe itli yerlerde Burawoy, halk sosyolojisini anlatmaya ve tezlerini 
geli tirmeye ba lam ; ancak sistematik ve bütüncül bir biçimde tezler 2004 y l ndaki ASA 
konu mas nda ortaya konmu tur. 
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önermenin yan nda bir sosyoloji tarihi okuma ve in a etmeye de çal maktad r.22 
Bir ba ka ifadeyle, Burawoy, sosyoloji tarihini halk sosyolojisi kavram  
çevresinde geli tirdi i bir tak m s n fland rmalar nda yeniden 
kurmaktad r. Böylelikle sosyologlar, ilerde detaylar  verilecek olan, 
birbiriyle ba lant l  oldu u de erlendirilen dört tür sosyoloji yapma 
biçimiyle veya bunlar n de i ik türevleriyle ili kilendirilmektedir.23  

Burawoy geli tirdi i halk sosyolojisi teorisi alt nda sosyolojiyi, 
birbirine ba l  olan dört model üzerine in a etmektedir. Buna göre sosyoloji, 
halk sosyolojisi, ele tirel sosyoloji, mesleki sosyoloji ve uygulamal  (policy) 
sosyoloji olarak s n fland r lmaktad r. Onun, dörtlü bir model alt nda yapt  
sosyoloji tarihi okumas na göre, sosyoloji disiplini, bu dörtlü model üzerine 
in a edilerek ortaya ç km , ancak zamanla bu modelde yer alan baz  
kategoriler (örne in mesleki sosyoloji, uygulamal  sosyoloji) öne ç karken, 
baz lar  ise (halk sosyolojisi) geri plana itilmi  veya unutulmu tur. Burawoy, 
bu unutman n disiplin aç s ndan bir patoloji olu turdu unu söylemektedir.24 
Dolay s yla, sosyolojiyi özüne geri döndürmek gerekmektedir. Ancak bu 
dörtlü model, birbirinden ayr  ayr  de il, bir bütünün parçalar  olarak 
dü ünülmelidir. Bu manada Burawoy’un halk sosyolojisi projesi bütüncül 
(holistic) bir bak  aç s n  yans tmaktad r.25 

Her ne kadar bu dörtlü sosyoloji tipolojisi, Amerikan sosyolojisinin 
genel karakteristi ini temsil etse de, Burawoy, bu tipolojinin di er bölge ve 
ülke sosyolojilerine de uygulanabilece ini savunmaktad r.26 Güney Afrika27 
ve perestroyka sonras  Sovyetler Birli i sosyolojileri 28 buna en iyi örnek 
olarak gösterilir. Ona göre, özellikle rkç  rejim kar t  hareket içinde aktif 
rol üstlenen sosyologlar göz önünde bulunduruldu unda, Güney Afrika’daki 
sosyologlar n halk sosyolojisinin temsilcileri oldu u pekâlâ söylenebilir, 
dolay s yla bu model yaln zca Amerika sosyoloji prati ini yans tmamaktad r. 

Bu s n fland rmadan hareketle sosyolog düzeyinde örnek vermek 
gerekirse, C. Wirght Mills ayn  zamanda hem (geleneksel) halk 
sosyolojisiyle hem ele tirel sosyolojiyle ili kilendirilmektedir ve elbette ki o, 
                                                            
22  Burawoy, 2005a, s. 19. 
23  Michael Burawoy, “Public Sociology: South African Dilemmas in a Global Context” 

Society in Transition 35, No. 1 (2004a), s. 18. 
24  Burawoy, 2005a, s. 15-17. 
25  Vincent Jeffries, “Redefining the Nature and Future of Sociology: Toward a Holistic 

Sociology” Handbook of Public Sociology içinde (ed. Vincent Jeffries) Rowman & 
Littlefield, Lanham; Boulder; New York 2009b, s. 2. 

26  Michael Burawoy, “Response: Public Sociology: Populist Fad or Path to Renewal?” The 
Britisih Journal of Sociology 56, No. 3 (2005b), s. 419. 

27  Burawoy, 2004a. 
28  Burawoy, 2005b, s. 419. 
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meslekten bir sosyolog olarak mesleki sosyolojiyle tabii olarak ili kilidir.29 
Mills’in bu modellerle ili kilendirilmesi onun çal malar na bak larak 
yap lm  bir de erlendirmedir. Benzer bir de erlendirme, di er sosyologlar 
bak m ndan da yap labilir. Bir sosyolog, hayat  boyunca sadece bir 
kategoride yer alabilece i gibi, hayat n n belli kesitleri veya çal malar  
bak m ndan birden fazla model alt nda da yer alabilir. Bu dörtlü modelden 
bir sosyolo un hangi kategoriye girece i, öncelikle hem genel olarak 
disiplinin yap s na, üniversite kurumunun örgütlenme biçimine, genel olarak 
ekonomik ko ullara ve nihai olarak her bir sosyolo un bireysel mesleki 
yönelimleriyle ilgilidir. Bir sosyolog, hayat n n de i ik dönemlerinde, 
belirtilen faktörlere ba l  olarak, bu dört modelden biriyle ve bir kaç yla 
ili kilendirilebilir.30  

Burawoy’un halk sosyolojisiyle ne kastetti i yukar da bahsi geçen 
konu mada ele al nan on bir tez alt nda ortaya konmu tur. Ancak, bu makale 
kapsam nda, Burawoy’un on bir tezine ayr  ayr  de inmektense, hepsinin 
ortak noktas  olan ve onun görü lerinin temelini te kil eden ve yukar da 
k saca bahsedilen dörtlü sosyoloji tipolojisini incelemek daha faydal  
olacakt r. Çünkü bu modelleme, onun görü lerinin temel karakteristi idir ya 
da bir sosyolo un söyledi i gibi onun sosyolojiye “en temel entelektüel 
katk s d r.”31 Öte yandan bu tezlerden baz lar  bu modelin ortaya ç k  
nedenlerini göstermekte, di erleri de belirtilen nedenleri kan tlanmak için 
ortaya at lmaktad r. 

Burawoy’a göre, hem bu s n flaman n hem de genel olarak sosyolojinin 
merkezinde32 veya bir sosyolo un dedi i gibi merkez üssünde33 mesleki 
sosyoloji yer al r. Mesleki sosyoloji olmadan di er türleri tasavvur etmek 
neredeyse imkâns zd r.34 imdi Burawoy’un bu modellerden her biriyle ne 
kastetti ine yak ndan bakal m. Hemen belirtelim ki, Burawoy’un görü lerinde 
bu dörtlü ayr m, daha önce de belirtildi i gibi bir bütünün (sosyoloji 
disiplininin) parçalar d r; onlar kar l kl  olarak birbirlerine ba l d rlar.35 

                                                            
29  Burawoy, 2005a, s. 9 ve s. 19. 
30  A.g.e., s. 13-14. 
31  Abbott, 2007, s. 195. 
32  Burawoy, 2004a, s. 19 ; Burawoy, 2005a, s. 15 ; Burawoy, 2010, s. 15. 
33  Lawrence T. Nichols, “Burawoy's Holistic Sociology and Sorokin's “Integralism”: A 

Conversation of Ideas” Handbook of Public Sociology içinde (ed. Vincent Jeffries) 
Rowman & Littlefield, Lanham; Boulder; New York 2009, s. 28. 

34  Burawoy, 2005b, s. 424. 
35  Burawoy, 2005a, s. 15. 
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1) Mesleki Sosyoloji 
Mesleki sosyoloji, temel olarak üniversitelerde, meslekten 

(akademisyen) sosyologlar n icra etti i sosyolojidir. Mesleki sosyolojiyle, 
do ru ve test edilmi  sosyolojik metot ortaya konur ve birikimsel bilgiyi 
kullanan mesleki sosyologlar daha geni  ara t rma konular  için kavramsal 
çerçeveyi veya bir ba ka de i le teoriyi kurar ve sunarlar.36 Daha önce 
yukarda da de inildi i üzere mesleki sosyoloji, hem genel olarak 
sosyolojinin hem de Burawoy’un tipolojisinin merkezinde yer alan modeldir. 
O, sosyolojinin olmazsa olmas d r. Dolay s yla o, hem a a da de inilecek 
olan uygulamal  ve halk sosyolojilerinin dayanak noktas  hem de onlar n 
me ruiyet zeminidir.  

 Mesleki sosyoloji konusuna ili kin olarak Burawoy, bir hususa 
özellikle i aret eder. Buna göre, bir ülkede mesleki sosyolojiden 
bahsedebilmek için onun biçimsel de il gerçekte bir mesleki sosyoloji 
olmas  gerekmektedir. Biçimselle kastedilen udur: E er bir ülkede, k s tl  
kaynaklar vb. gibi sebeplerle, o ülke kaynaklar  d ndan, adeta sosyolog 
ithal eder gibi mesleki sosyologlar varsa bu durumda o ülkede sadece 
biçimsel anlamda mesleki sosyolojiden bahsedilebilir. Bununla birlikte, e er 
kendi kapsaml  ara t rma gündemini, özellikle (a a da de inilecek) olan 
uygulamal  sosyolojinin yörüngesini geli tirebilen özerk bir mesleki 
sosyolog grubu varsa bu durumda o ülkede gerçek anlamda mesleki 
sosyolojiden söz edilebilir. 

 
2) Ele tirel Sosyoloji  
Bu model sosyolojide, mesleki sosyolojiyle ortaya konan bilgi birikimi, 

kavramsal çerçeve, ara t rma metodu vb. gibi aç lardan, ço unlukla 
normatif, ama ayn  zamanda betimsel aç dan da ele al n p incelenir; daha 
do ru bir ifadeyle ele tirilir. Ad ndan anla laca  üzere, ele tirel sosyoloji, 
mesleki sosyolojiyi ele tiriye tabi tutar; onun aç k veya gizli temellerini, 
varsay mlar n , önyarg lar n , vb. ortaya koymaya çal r ve mesleki 
sosyolojiyi bunlardan haberdar eder.37 

Ele tirel sosyoloji, meslekten sosyologlar taraf ndan yap labilece i gibi, 
sosyoloji disiplini d ndan da yap labilir. Özellikle sosyolojiye yak n, di er 
sosyal disiplinlerden bu yönde bir katk  gelmesi muhtemel ve vâkidir. 

Bu modelde, temel olarak ‘kim için bilgi?’ ve ‘ne için bilgi?’ sorular  
üzerinde dü ünülür.38 Bu bak mdan ele tirel sosyoloji Burawoy’a göre, 

                                                            
36  A.g.e., s. 10. 
37  A.g.e., s. 10. 
38  A.g.e. 
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mesleki sosyolojinin vicdan d r.39 Bunlardan ilk soru, sosyolojinin sadece 
kendisi için veya dar bir sosyolog kesimi için bilgi üretemeyece i fikrini 
do rudan ortaya koymaktad r. kinci soru da, daha çok amaç-yöntem 
meselesi üzerine odaklanmaktad r. Buna göre, sosyolog toplumun nihai 
hedefleri/amaçlar /de erleriyle mi ilgilenmelidir yoksa o hedeflere götürecek 
yöntemle mi ilgilenmelidir? Burawoy, bu noktada i aret edilenin, Weber’in 
araçsal ve amaçsal rasyonalite ayr m yla yak ndan ilgili oldu unu 
belirtmektedir.40 Dolay s yla, bu iki soruya verilecek cevap, iki tür bilgi 
üretmek anlam na gelecektir. Yöntem veya araçsal ak l üzerine odaklanan 
bilgi, araçsal bilgi; amaç ve de erler üzerine odaklanan bilgi refleksif bilgi 
olarak kar m za ç kacakt r.41 Burawoy’un bu ayr m  gösteren tablosu a a daki 
gibidir. 

 
Tablo 1: Sosyolojik bölümü: 42 
 Akademik Kitle Akademi D  Kitle 
Araçsal Bilgi Mesleki Sosyoloji Uygulamal  Sosyoloji 

Refleksif Bilgi Ele tirel Sosyoloji Halk Sosyolojisi 

 
Dolay s yla yukar dan belirtilen ayr mdan hareketle, ele tirel 

sosyolojinin bir di er i levi, sosyoloji disiplinini refleksif dü ünmeye iterek, 
hem disiplinin kendisine kar  hem de d ar ya kar  sorumlu bir sosyolog 
toplulu u yaratmakt r.  

 
3) Uygulamal  (Policy) Sosyoloji  

Uygulamal  sosyoloji olarak çevirebilece imiz (policy) sosyoloji, genel 
olarak mü terisi veya sponsoru taraf ndan belirlenen somut bir hedef (sorun) 
do rultusunda çözüm önerileri sunmak ya da hâlihaz rda uygulanmakta olan 
çözümleri/politikalar  me rula t rmak maksad yla yap lan sosyolojidir.43 Bu 
genel anlam n d nda uygulamal  sosyoloji için denilebilir ki Burawoy 
onunla, sosyolojik bilginin pratikte nas l kullan labilece ine, sosyal sorunlar  
çözmede nas l araçsalla t r labilece ine yönelik bir perspektifi kastetmektedir. 
Bu da daha önce ifade edilen “ne için (sosyolojik) bilgi?” sorusuyla yak ndan 
ilgilidir. 
                                                            
39  Michael Burawoy, “Public Sociologies: Contradictions, Dilemmas, and Possibilities” 

Social Forces 82, No. 4 (2004b), s. 1609. 
40  Burawoy, 2005a, s. 10. 
41  A.g.e., s. 10. 
42  A.g.e., s. 11. 
43  A.g.e., s. 9. 
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Bu sosyoloji, sadece dan manl k biçiminde yap labilece i gibi, belli bir 
konuyla s n rl  olarak meslekten sosyologlar veya meslekten olmayan 
sosyologlar taraf ndan da yap labilir.  

 
4) Halk Sosyolojisi  

Nihayet son kategori olan halk sosyolojisiyle Burawoy, sosyologla 
halk n bir araya gelerek, kar l kl  diyalog ve etkile im içinde ortaya konan 
sosyolojiyi kastetmektedir. Açmak gerekirse halk sosyolojisi, hem 
sosyolo un hem de halk n bir diyalog süreci içinde kendi gündemlerini 
belirleyebildi i, diyalo un de erler ve amaçlar üzerine odakland , ancak 
bu de er ve amaçlar n süreç içinde belirlendi i bir sosyoloji yapma 
biçiminin ad d r. 44 

Burawoy, halk sosyolojisini iki alt kategoride ele almaktad r. Birinci alt 
kategoride geleneksel halk sosyolojisi yer al r. Geleneksel halk 
sosyolojisinde sosyolog ile ara t rma konusu yap lan kitle (halk) aras nda 
do rudan bir etkile im yoktur. Sosyolog, toplumsal bir meseleyi ele alarak 
gündeme ta makta veya bir ba ka ifadeyle sosyolojik ara t rma konusu 
yapmakta ve sonuçlar  geni  bir kesime sunmaktad r. Ancak o, bunu 
yaparken do rudan halk n veya bir sosyal hareketin içinde yer almamakta, 
kitleyle etkile im içinde bulunmamaktad r. Asl nda burada sosyolog, kitleyle 
bir diyalog içine girer, ancak kendileri halk n içine kat lmazlar.45 Bu manada 
diyalog suni bir nitelemedir; asl nda var olan sosyolog taraf ndan yap lan bir 
monologdur.46 

Bu nedenledir ki Burawoy daha çok, ikinci alt kategori olan organik 
halk sosyolojisiyle ilgilenmektedir. Daha do ru bir ifadeyle, onun halk 
sosyolojisi kavram yla gündeme ta mak istedi i, ça r  yapt  as l sosyoloji 
türü, organik halk sosyolojisidir. Bu (ikinci alt) kategoride sosyologlar, 
“görünür, aktif, yerel ve ço unlukla muhalif bir kitleyle”47 do rudan etkile im 
içindedir. Burada, sosyologla halk aras nda kar l kl  ö renmeye dayanan bir 
diyalog süreci vard r.48 Organik halk sosyolojisini gelenekselden ay ran 
temel faktör, sosyolo un halkla aras nda olan diyalo un niteli i ve onun 
kitlenin içinde aktif yer al p almamas  ve ayr ca kitlenin de niteli idir. 
                                                            
44  Michael Burawoy and Jonathan VanAntwerpen, “Berkeley Sociology: Past, Present and 

Future” (University of California, 2001), s. 2 ; Burawoy, 2005a, s. 9 
45  Burawoy, 2005a, s. 7 ; Burawoy, 2010, s. 16-17. 
46  Nichols, 2009, s. 29. 
47  Burawoy, 2005a, s. 7. 
48  A.g.e., s. 8. 
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Burada kitle genel olarak aktif, bölgesel ve muhalif bir kitle biçiminde 
belirmektedir. Burawoy’un verdi i örnekler i çi hareketi, mahalle dernekleri, 
inanç örgütleri, göçmen haklar  gruplar , insan haklar  örgütleri vb. bu 
yöndedir.49  

Bu bak mdan örne in, bir baraj projesine kar t olan veya bir çevre 
meselesiyle hakk nda muhalif olan bölge halk yla kar l kl  etkile im içinde 
olup, bu halk n muhalif duru unu veya kitlenin bu noktadaki bilinç düzeyini 
destekleyip peki tiren bir sosyolog, organik halk sosyoloji kategorisi alt nda 
de erlendirilecektir. Benzer ekilde, bir sendika hareketini ara t rma konusu 
yapan ve çal anlar n bilinç düzeyini peki tiren, derinle tiren bir sosyolog, 
yine organik halk sosyolojisi kategorisine konulacakt r.  

Burawoy, halk sosyolojisi içinde bu ekilde ikili bir ayr m yapmas na 
ra men, bu ikisinin birbirini d lamad n , aksine birbirini tamamlad klar n  
ve birlikte var olup etkile im içinde olmas  gerekti ini ifade etmektedir. Bu 
bak mdan “geleneksel halk sosyolojisi, organik halk sosyolojisine yön 
verirken, geleneksel halk sosyolojisi de farkl  kitlelerin kar la t  sorunlar 
bak m ndan daha geni  bir kamuoyu gündemi olu turur.”50 

Diyalog veya ileti im unsurunun öne ç kmas  sebebiyle, baz  
sosyologlar n da belirtti i üzere Burawoy’un halk sosyolojisi kavram  ile 
Habermas’ n ileti imsel eylem kavram  aras nda yak n bir benzerlik vard r.51 
Gerçekten de Burawoy, diyalog (veya ileti im) unsurunu halk sosyolojisinin 
temel unsuru olarak ele almaktad r. Bu anlamda, halk sosyolojiyle ilgilenen 
bir sosyolo un, diyalo a olan taahhüdü d nda bir taahhüdü yoktur.52 Yani 
sosyolog, bu taahhüt d nda her türlü de er yarg s yla yüklü olabilir. Daha 
aç k bir ifadeyle, halk sosyolojisi illaki sosyal adalet ve e itsizlik gibi belli 
politik yönelimlere i aret eden bir alg yla yap lmak zorunda de ildir. 
Dolay s yla, halk sosyolojisinde verili olan, içsel bir de er yoktur.53 

Bu belirlemeyi yapmakla birlikte Burawoy, halk sosyolojisinin ve 
özellikle onun organik türünün prati e aktar lmas n n kolay olmad n n 
fark ndad r. Bunun hem sosyologlardan hem de genel olarak toplumdan veya 
                                                            
49  A.g.e., s. 8. 
50  Burawoy, 2010, s. 17. 
51  David Boyns and Jesse Fletcher, “Reflections on Public Sociology: Public Relations, 

Disciplinary Identity, and the Strong Program in Professional Sociology” The American 
Sociologist, No. Fall/Winter (2005), s. 21 ; Nichols, 2009, s. 29 ; Behrooz Ghamari-
Tabrizi, “Can Burawoy Make Everybody Happy? Comments on Public Sociology” 
Critical Sociology 31, No. 3 (2005), s. 362. 

52  Burawoy, 2005a, s. 8. 
53  Bu anlamda halk sosyolojisi, H ristiyan köktencili i için kullan labilece i gibi özgürlükler 

veya insan haklar  savunmas  için de kullan labilir. A.g.e., s. 8-9. 
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sosyolo un ilgilendi i kitleden kaynaklanan çe itli sebepleri olabilir. 
Kaynak ve zaman s k nt s , kitlenin sosyolo a yakla m , medya arac l yla 
gündem olu turma çabalar nda kar la lacak zorluklar vb.54 Bu zorluklar, 
sosyologlar  ço unlukla uygulamal  sosyoloji yapmaya yöneltebilir. 
Burawoy, yukar da belirtilen uygulamal  sosyoloji türlerinden, dan manl k 
biçiminde yap lan uygulamal  sosyolojinin, çe itli politika tavsiyeleri 
gerçekle tirecek olan sosyolog taraf ndan, pekâlâ halk sosyolojisi yapmada 
kullan labilece ini belirtmektedir.55 

 
B. Modelin Bütünlü ü: Farkl  Sosyoloji Modelleri Aras ndaki li ki 

ve Modellerin Patolojileri 

Burawoy yukar da ana hatlar  gösterilen modelin bir bütünü 
olu turdu unu söylemektedir. Buna göre, her bir model, birbiriyle ili kili bir 
bütünün parçalar d r. Bu manada örne in mesleki sosyolojinin, hem ele tirel 
hem halk ve hem de uygulamal  sosyoloji boyutlar  vard r. Uygulamal d r, 
çünkü mesleki sosyoloji ara t rma faaliyetlerini sürdürmek için maddi destek 
arar. Halk sosyolojisi boyutu vard r çünkü yap lan çal madan elde edilen 
sonuçlar geni  bir kitleye sunulur. Bu kitle, yaln z meslekten sosyologlar  
de il ayn  zamanda geni  halk kitlesini de kapsar. Öte yandan, mesleki 
sosyolojinin ele tirel sosyoloji boyutu da vard r, zira daha önce de 
de inildi i üzere ele tirel sosyoloji, mesleki sosyologlar taraf ndan da 
yap lmaktad r. Halk sosyolojisini ele ald m zda da benzer bir 
de erlendirme yap labilir. Halk sosyoloji öncelikle, mesleki sosyolojinin 
üretti i sosyolojik bilgiye ba l d r. Bununla birlikte, bir uygulama boyutu da 
kaç n lmaz olarak vard r, çünkü halk sosyolojisi zaten bir de i iklik isteyen 
veya muhalif bir kitleyle ilgilenen sosyoloji olmak hasebiyle, uygulama 
boyutunu zaten içsel olarak ta maktad r.  

Ayn  yönde de erlendirme, uygulamal  sosyoloji için de söz konusudur. 
Burada da görülece i üzere, uygulamal  sosyolojinin temeli mesleki 
sosyolojidir. Onun halk sosyolojisi boyutu, önerilecek olan politika veya 
program n do rudan halkla ilgili olmas yla alakal d r. Dolay s yla, yine bir 
kar l kl  ili ki ve hatta ba l l k söz konusudur.56 

Yukar da çizilen tabloya önemli bir ekleme yap lmas  gerekmektedir. 
Buna göre, bu dört model aras nda kar l kl  ba l l  gerektiren bir di er 
faktör olarak Burawoy, her bir modelin de i ik patolojiler üretebilme 
                                                            
54  Burawoy, 2010, s. 18. 
55  A.g.e., s. 18. 
56  Burawoy, 2005a, s. 15-16. 
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potansiyelini göstermektedir. Buna göre, hitap ettikleri kesime a r  duyarl  
olup di er modellerle ba n  koparan her bir model, çe itli patolojiler 
üretebilmektedir. Örne in mesleki sosyoloji, yaln zca sosyoloji camias na 
hitap ederse içe dönük veya üretti i bilginin geçerlili i ve de eri bak m ndan 
sadece kendini referans alan bir niteli e bürünebilecektir. Ele tirel sosyoloji 
aç s ndan ortaya ç kabilecek patoloji ise dogmatizmdir. Uygulamal  
sosyolojide a r  mü teri/sponsor ba ml l , halk sosyolojisinde ise gelip 
geçicilik (veya moda özentisi) ya da ilgilenilen kitlenin pohpohlanmas yla 
sonuçlanabilecek bir popülizm tuza  ortaya ç kabilecek patolojilerdir.57 
Dolay s yla, bu patolojileri önleyebilmek için, bu tipolojinin bir bütün olarak 
dü ünülmesi, bir modelle u ra an sosyolo un dört modeli göz önünde 
bulundurmas  gerekmektedir. 

 
C. Teoriye Yöneltilen Ele tiriler 

Yukar da aktar lan model üphesiz ki sorunsuz de ildir. Bu nedenle 
2004 y l ndan beri kavram etraf nda ciddi tart malar yap lmakta ve bu 
anlamda Burawoy’un projesine ciddi ele tiri ve itirazlar yöneltilmektedir. 

Öncelikle akademik olmayan ele tirilerden ba layal m. Bunlar n 
ba nda, Craig Calhoun’un Burawoy’a yöneltti i ele tiriyi belirtebiliriz. 
Calhoun, Burawoy’un genel projesini destekledi ini ve genel amac  
payla t n  söylemekle birlikte, ona göre Burawoy’un projesi ‘kendini iyi 
hissetme” popülizminin ötesine geç(e)memektedir.58  

Burawoy’a yöneltilen akademik nitelikli ele tirilerin ba nda, onun 
projesinin sosyolojiye yarar getirmekten çok zarar verece i hususu yer 
almaktad r. Buna göre, Burawoy’un sosyolojinin halk nezdinde görünür 
k l nmas  amac  kabul edilebilir olmas na ra men, buna ula mak için 
öngördü ü yöntem yanl t r. Çünkü Burawoy, disiplini ve sosyolo u 
bilimsel karakterinden uzakla t rmakta ve bu da disiplinin (zaten az olan) 
güvenilirli ini sarsmaktad r. Bu nedenle, as l yap lmas  gereken, zaten bir 
kimlik krizi içinde olan sosyolo u bu krizden kurtaracak ve halka 
yakla t racak olan güçlü, bilimsel bir mesleki sosyolojinin 
benimsenmesidir.59 Ayn  sebeple, kendini sol çizgide görmekle birlikte yine 
de Burawoy’un halk sosyolojisi kavram n  ele tiren, Jonathan H. Turner’a 
göre, e er Burawoy’un çizdi i sosyoloji uygulamaya konulacak olursa, bu 
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disipline zarar verecektir, zira belli bir gündemle yüklüdür bu teori.60 Bir 
ba ka ele tiriye göre bu teori, disiplin içinde uzla madan çok ayr ma ve 
da lma getirecektir.61  

Di er taraftan Calhoun, Burawoy’un, halk sosyolojisi kavram  
arkas nda Marksist sosyolojiye yeni bir ivme kazand rma niyeti oldu unu 
belirterek onu ele tirmektedir.62 Bu manada en iddetli ele tiriyi 
yöneltenlerden biri olan Mathieu Deflem’e göre, “halk sosyolojisinin gerçek 
yüzü Marx’t r.”63 Hatta bir di er ele tiriye göre, Burawoy’un adeta halk 
sosyolojisinin manifestosu niteli inde olan 2004 Amerikan Sosyoloji 
Derne i metnini on bir tez alt nda yazmas  tesadüf de il, bilakis Marx’ n, 
“Feuarbach Üzerine On Bir Tez”inden esinlendi ini göstermektedir.64 
Benzerlik yaln zca bu hususa ili kin olarak de il, ayr ca on birinci tezde yer 
alan, “de i tirme” (Marx için sosyal prati in, Burawoy için de sosyoloji 
prati inin) ça r s na yönelik olarak gözlemlenebilir.  

Bir di er ele tiriye göre, Burawoy’un belirtti i her bir sosyoloji modeli, 
sosyolojik bir çal mada zaten (içkin olarak) yer almaktad r. Onlar  ayr  
kategoriler alt nda göstermek hem tarihsel hem de fiili olarak pratik edilen 
sosyolojiyi yans tmamaktad r.65 Sosyolojik faaliyet bu anlamda bir bütündür 
ve bu bütün, Burawoy’un tasavvur etti inden daha fazla öyledir. Kald  ki 
ele tirel sosyolojinin mesleki sosyoloji olmad  hiçbir ekilde iddia 
edilemez. Bak ld nda görülecektir ki, Burawoy’un ele tirel sosyoloji 
alt nda örnek verdi i isimler ayn  zamanda mesleki sosyologlard r.66 

Bir di er ele tiri, Burawoy’un eksik küreselle me kar s nda halk n 
ç karlar n n savunulmas  için sivil toplum bak  aç s n  öne ç karmaya 
yönelik olarak sosyologlara yapt  ça r yla ilgilidir. Bu noktada Calhoun, 
Burawoy’un adeta bir sivil toplum feti izmi yapt n , devlet, ekonomi ve 
sivil toplum aras nda anlaml  farkl l klar olmas na ra men bunun 
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Burawoy’un iddia etti i ölçüde abart lmamas  gerekti ini söylemektedir.67 
Sivil toplum alan na bak p, sosyolo a onu desteklemek yönünde ahlaki bir 
sorumluluk yüklenmesi, birbirinden çok farkl  de er yarg lar na sahip olan 
sosyologlar dikkate al nd nda mümkün olmayacakt r. Üstelik bir de bunu 
objektif gerçeklik olarak tasavvur etmek sosyolojik gerçeklikle ters dü en bir 
de erlendirmedir.68 Üstelik Burawoy’un tasavvurunda, devletin despot ve 
piyasan n zorba (tiran) olarak nitelendirilmesi ve bunun kar s nda sivil 
toplumun insanl n ç karlar n n savunulabilece i en iyi (veya tek) alternatif 
alan olarak durdu u tespiti, sadece iyimser bir bak  yans tmaktad r. Ancak 
bu iyimserli in gerçeklikte tekabülü yoktur; zira sivil toplum alan  da güç ve 
ç kar ili kilerinin geçerli oldu u bir aland r.69  

Joan Acker, halk sosyolojisi kavram na genel bir feminist ele tiri 
yöneltmesi yan nda, Burawoy’un sivil toplum anlay nda da feminist bir 
bak  aç s n n eksikli inden yak nmaktad r. Bu anlamda, özel alan - kamusal 
alan ayr m n n Burawoy’un sivil toplum anlay nda olup olmad n n 
belirsiz olmas ndan yak nan Acker, bu hataya dü ülmemesi gerekti ini 
söylemektedir. Ayr ca Acker’e göre, Burawoy’un, feminizm kendi 
kamusunu, yani kad n  yaratm t r de erlendirmesi yanl t r; zira feminizm 
kendine yönelik bilinç düzeyi de i en ve geli en kad n hareketinin bir 
sonucu olarak ortaya ç km t r, yoksa feminist hareket kad n  özne olarak 
veya Burawoy’un tabiriyle feminizmin kamusu (kitlesi) olarak 
yaratmam t r. Dolay s yla, Burawoy’un sivil toplumun desteklenmesini 
yan nda ayr ca halk sosyolojisinin kendi kitlesini olu turmas  veya 
dönü türmesine yönelik ça r s  sosyolojik bak  açs yla z tt r.70 Üstelik bu 
görü e göre, sosyoloji var olan sosyal olgular üzerine in a edilir yoksa o 
olgular  yaratmaz. 

Burawoy’un sivil toplum kavram n  kullan  biçimiyle ilgili olarak 
yap lan bir di er ele tiride u husus vurgulanm t r: Sosyolog, sivil toplumla 
veya genel olarak halkla bir diyalog kurmak istese bile bunu nas l 
gerçekle tirecektir? Yani bu diyalogun olu mas  için, sosyolog kadar halk n 
da bu yönde bir istekte bulunmas  gerekmez mi? Bununla birlikte bu ko ul 
sa lansa bile sosyolog, sosyolojik bilgiyi halka nas l iletecektir? Halk n 
anlayaca  bir dil kullanma kayg s yla, sosyolojik bilgi tam ve do ru bir 
ekilde kullan labilecek midir? Bu sorular John Scott’un yöneltti i ve 

üzerinde dü ünülmesi gereken sorulard r.71  
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Benzer ekilde, Burawoy’un sol e ilimli sosyolojisiyle, genel olarak 
muhafazakâr olan halk n tutumu tam da örtü meyebilir ve bu öneri halk 
nezdinde de pek de kar l k bulmayabilir. Bu noktada Burawoy’un 
kulland  bir örnek üzerinden Jonathan Turner u de erlendirmeyi 
yapmaktad r: Irak i gali esnas nda ASA üyelerinin sava  (i gal) kar t  tav r 
almas  durumu kar s nda, Amerikan halk  büyük oranda bu sava  
desteklemi tir. te bu gerçeklik kar s nda Burawoy’un teorisi/önerisi, daha 
sonra sosyolo a olan güveni sarsabilecek ve ona duyulan güveni 
azaltabilecektir.72 Dolay s yla, Burawoy’un sal k verdi i yönde bir sosyoloji 
prati i benimserken dikkatli olunmas  gerekmektedir.73 

Bunun yan nda Ulrich Beck, 80’li y llarda yürüttü ü kendi ara t rma 
projesinden hareketle belirtmektedir ki sosyolojik bilginin üretilmesi ile 
onun uygulamaya konulmas  süreci aras nda ve bu süreçte geçerli olan 
rasyonaliteler aras nda hiçbir korelasyon yoktur. Sosyolojik bilgiyi üreten 
sosyologla onu uygulamaya koyacak olan ya da onu göz ard  edecek olan 
karar vericiler farkl  rasyonalitelere dayanmaktad rlar, dolay s yla Beck 
sosyolojinin kar  kar ya oldu u as l sorunun, yap lan sosyolojik 
çal malar n adeta birer müze eserine dönü mesi tehlikesi oldu unu 
söylemektedir.74 

Öte yandan, ileti im denilen faaliyet alan n n kendine özgü kurallar yla 
veya kendine özgü rasyonalitesiyle, sosyolo un sosyolojik bilgisini kamuyla 
payla mas  san ld  kadar kolay olmayabilir.75 Nitekim, Türkiye özelinde de 
her gün kar la lan bu sorun ortaya koymaktad r ki ne zaman sosyolojik bir 
ara t rman n bulgular  medya taraf ndan gündeme ta nsa, genelde konu, en 
iyi de erlendirmeyle haber de eri ta yacak, en kötüsündense sansasyon 
yaratacak noktalara odaklanmaktad r. Bunun ötesinde, e er konu edilen 
ara t rman n haber de eri ya da sansasyon boyutu çok önemli görülmemi se, 
ara t rma genel olarak anl k haberler veya tart ma program  seviyesinde 
kalmakta, dolay s yla tam bir kamuoyu olu turma noktas na hiçbir zaman 
gelememektedir. Oysaki ara t rman n sosyolojik de eri, disiplin içinde daha 
farkl  (daha önemli ya da önemsiz) olarak alg lanabilir. Özetle, farkl  
rasyonalitelerden hareket eden bu iki alan n bu farkl l  dikkate al nmal d r.  

Öte yandan, Burawoy’un görü lerindeki en büyük eksikliklerden biri de 
halk (public) tan m n n olmamas d r. Burawoy’un kavram  aç klamak için 
verdi i örnekler bir fikir vermekle birlikte, bunlar genel bir tip alt nda 
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de erlendirmeye imkân vermemektedir. Örne in teoride kastedilen halk n 
örgütlü olup olmayaca , yerelin d nda ulusal veya küreseli kapsay p 
kapsamayaca  hususlar  aç k de ildir.76  

Bir ba kas na göre, halk sosyolojisi kavram yla Burawoy, savunmak 
veya korumak istedi i sosyal adalet kavram na yönelik adeta üzerinde 
herkesin anla t  veya anla abilece i bir tan m oldu u varsay m na 
dayanmaktad r. Oysaki organik halk sosyolojisi ile u ra an bir sosyolo un, 
politik moral de erler aç s ndan neyin daha do ru neyin daha adil oldu una 
dair benimseyece i ve savunaca  yönelim, herkesin üzerinde her zaman 
uzla aca  bir yönelim olmayabilir. Bu durumu, kavram n fikir babalar ndan 
Herbert Gans da aç kça belirtmi tir.77 Ve esasen moral veya politik de er 
yarg lar  söz konusu oldu unda, neyin daha do ru veya adil olaca , insanl k 
tarihi boyunca görülmü tür ki, her zaman tart mal  olagelmi tir. 
Dolay s yla, bu yönde benimsenecek bir yönelim, sosyolo u partizan olmaya 
veya ç kar grubuna dönü meye itecek ve bu da netice itibar yla genel olarak 
disiplinin me ruiyetine ve özelde de sosyolo un güvenilirli ine zarar 
verecektir.78 Bu partizan olma durumu nedeniyle, Abbott, Burawoy’un 
organik halk sosyolojisini, taraf(tar) sosyolojisi olarak nitelemektedir.79 

Di er taraftan baz lar , Burawoy’un teorisini, onun refleksif - araçsal 
bilgi ayr m  ve bu ayr m  dört sosyoloji modeliyle ili kilendirmesi üzerinden 
ele tirmektedir Örne in Raymond Morrow, Burawoy’un dörtlü modeline 
kar  ç kmamakla birlikte, onun bu ayr m  yaparken Weber’in araçsal-
amaçsal rasyonaliteye dayanmas n  ele tirmektedir. Araçsall k, belirlenen 
hedefe etkili araçlarla ula may  hesaplama anlam nda kullan lmaktad r. Bu 
bak m ndan, her ne kadar Weber’in araçsal rasyonalitesi ile uygulamal  
sosyoloji aras nda do rudan bir ili ki kurmak yanl  de ilse de, ayn  ili kiyi 
mesleki sosyoloji için kurmak hatal d r.80 

Burawoy’un s n fland rmas nda, uygulamal  ve mesleki sosyoloji 
alanlar  araçsal bilgiyle ili kilendirilirken, ele tirel ve halk sosyolojileri ise 
refleksif bilgiyle ili kilendirilmi tir.81 Burada araçsal bilgiyle kastedilen; 
uygulamal  sosyoloji oldu unda somut bir sorunun çözümü, mesleki 
sosyoloji oldu unda ise daha genel (kamusal sosyolojik) sorunlar n 
çözümüne yönelik bilgi kastedilmektedir. Di er taraftan, refleksif bilgiyle 
kastedilense toplumsal ve/veya sosyoloji disiplinine özgü amaçlara ve 
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de erlere odaklanm  ya akademisyenler aras nda (ele tirel sosyoloji) ya da 
akademisyenler ve halk aras nda (halk sosyolojisi) gerçekle en bir diyalog 
veya refleksif dü ünmedir. Burawoy’un tasavvur etti i ekilde refleksif 
olma, tan m  itibar yla, sosyolojinin, bir toplumun yönelimine ve de er 
yarg lar na sorgulay c  bir ekilde yakla mas d r. Böyle anla ld nda, halk 
sosyolojisi için gerçekten refleksif denebilir.82 Ancak, refleksife metodolojik 
bir yöntem olarak bak ld nda, onun Burawoy’un kastetti i ey olmad  
görülecektir. Metodolojik refleksivizmle kastedilen, yineleyen bir biçimde 
geriye veya kendine bakmak veya dü ünmektir. Böyle anla ld nda, bu 
sürecin verili olarak ele tirel bir süreç olmad  görülecektir. Bu anlamda, 
halk sosyolojisini verili olarak refleksif bir model olarak dü ünmek do ru 
olmayacakt r.83 

Bir di er ele tiri yine Morrow taraf ndan yöneltilmektedir. Buna göre, 
Burawoy’un ele tirel sosyoloji dedi i sosyolojiyle u ra anlara ve onlar n 
yazd klar na bak ld nda, bunun asl nda de er ve güç gibi sorunlar  öne 
ç karan mesleki sosyoloji türlerinden ba ka bir ey olmad  görülecektir. 
Dolay s yla Burawoy’un, sosyolojik i  bölümünde ayr  bir yer atfetti i 
ele tirel sosyoloji, genel olarak sosyal teori olarak adland r lmal d r.84 Öte 
yandan Andrew Abboot’a göre, Burawoy ele tirel sosyolojiyi genel olarak 
sol politika ile ilintili olarak dü ünmektedir ve verdi i örnekler de genelde 
bu yöndedir. Oysaki ele tirel sosyoloji ya da ele tirel sosyal teori yaln z sol 
siyasi bak  aç s yla de il sa  ya da liberal bak  aç s yla da yap labilir. 
Tocquville’in Amerika’da Demokrasi, Schumpeter’in Kapitalizm, Sosyalizm 
ve Demokrasi’si buna en iyi örnektir Abbott’a göre.85 

Burawoy’un halk sosyolojine yönelik aç l mlar  arzu ve kabul edilebilir 
olsa bile, onu kurumsalla t rmaya çal mak yöneltilen ele tirilerden bir 
di eridir.86 Bu kurumsalla t rma çabalar yla ilgili olarak, dörtlü sosyoloji 
s n fland rmas n  sosyolojik i  bölümü olarak görmesi, disiplin içinde 
hiyerar ik bir durumu ortaya ç karaca ndan ele tirilmektedir. Buna göre, 
disiplinin olmazsa olmaz  veya merkez üssü olarak görülen mesleki sosyoloji 
bu hiyerar inin en tepesinde yer alacak, di er alanlar ise bu ana üse tabi 
olarak, görece daha alt seviyede de erlendirilecektir.87 Bu noktada 
Burawoy’un sosyolojik i  bölümü vurgusu, bu dört tipin birbirini 
tamamlad  yönündeki di er tespitiyle çeli mektedir.88  

                                                            
82  Bu yönde bir de erlendirme için bknz. Marinus Ossewaarde, “Sociology Back to the 

Publics” Sociology 41, No. 5 (2007), s. 806. 
83  McLaughlin, Kowalchuk, and Turcotter, 2005, s. 141-142. 
84  Morrow, 2009, s. 57. 
85  Abbott, 2007, s. 196. 
86  Ghamari-Tabrizi, 2005, s. 362. 
87  A.g.e., s. 363. 
88  Ericson, 2005, s. 366. 



Halk Sosyolojisi 33 

Burawoy’un genel projesini ve perspektifini desteklemekle birlikte, 
Alain Touraine, birkaç hususa i aret etmektedir. Bunlar n ba nda, projenin 
ço unlukla Amerikan sosyoloji tarihi dikkate al narak tasarlanm  olmas d r. 
Oysaki Avrupa ve özelde Fransa’da durum daha farkl d r. Ona göre 
Fransa’da özellikle kinci Dünya Sava ’ndan 70’lere kadar, Burawoy’un 
halk sosyolojisi dedi ine yak n bir sosyoloji, özellikle elit okullarda 
yeti tirilen üst düzey bürokratlar arac l yla uygulamaya konulmaktayd .89  

 
D. Ele tirilere Cevaplar ve De erlendirme 

Burawoy yukar da aktar lan ele tirilerin baz lar na zaten projenin 
orijinalinde, baz lar na da sonradan cevap vermi tir. Burawoy’un projesine 
yöneltilen ele tiriler yan nda baz  sosyologlardan destek de gelmi tir.  

Bunlardan ikincisiyle ba lamak gerekirse, Burawoy’a bir destek 
Stephen Turner’den gelmi tir. Ona göre, liberal demokrasilerde devlet 
deste iyle yap lan faaliyetlerle, buna e itim, din vb. dâhildir, serbestçe 
olu mas  gereken kamuoyu bozulmamal  ve çarp t lmamal d r. Bu manada, 
Turner, çe itli dü ünürlerin, bilimsel niteli i tart mal  olan sosyal bilimlerin, 
devlet (maddi) deste iyle üniversitelerde ö retim program na al nmas na 
kar  ç kt klar n  aktarmaktad r, çünkü sosyal bilimler ürettikleri bilimsel 
niteli i olmayan bilgiyle, daha sonra kamuoyu olu umuna müdahil olmakta, 
bu da liberal anlay la çeli mektedir. te bu noktada Stephen Turner, 
Burawoy’un halk sosyolojisi kavram n ; öncelikli olarak bir diyalog sürecini 
öne ç karmas  ve özellikle de Burawoy’un, sürecin içkin olarak belirli bir 
de er yarg s yla ili kili olmad n  söylemesi90 sebebiyle liberal teoriyle 
uzla abilir bulmaktad r.91 Özellikle organik halk sosyolojisi, demokratik 
kamuoyu olu um sürecine, öne ç kard  diyalog unsuruyla katk da 
bulunabilir.  

Bir di er sosyolog ise, yeni sosyoloji olarak niteledi i halk 
sosyolojisinin temellerini, C. Wright Mills’e ve Alvin Gouldner’e dayand rarak, 
onu vatanda  odakl  sosyoloji olarak tan mlam t r. Bunun kar s nda yer 
alan eski sosyoloji ise (genel olarak Talcott Parsons, James Coleman, 
William Ogburn gibi sosyologlarla ili kilendirilmektedir) (bireysel) özerklik, 
araçsal rasyonalite, teknokrasi, fayda gibi burjuva de erleri üzerine 
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odaklanm  ve onlar  ön plana ç karma hedefinde olan burjuva sosyolojisi 
olarak nitelendirilmi tir. Böylelikle yeni sosyoloji ya da halk sosyolojisi, 
vatanda l k, özgürlük, insan onuru, demokrasi ve erdem gibi farkl  de er 
yarg lar na önem verip onlar  ön plana ç karma hedefindedir.92 Ancak, 
Ossewaarde, bunu söylemekle birlikte, Burawoy’un, Gouldner ve Mills’ten 
birkaç noktada farkl la t n , Burawoy’un sosyolojisinin hala liberal 
etiketler ta d n , bunun en aç k örne inin de ele tirel olmayan sivil toplum 
kavram nda görüldü ünü ifade etmektedir.93 

Burawoy’un ele tirilere verdi i yan ta gelince, örne in sivil toplum 
görü üne yöneltilen ele tirilere ili kin olarak, Burawoy, 2004 y l ndaki 
konu mas nda belirtti i üzere, o ele tirilerde belirtilen hususlar n fark nda 
oldu unu göstermi tir. Ona göre, elbette ki sivil toplum homojen, sorunsuz 
bir alan de ildir, elbette ki orada güç ili kileri, ç kar çat malar  vard r. Buna 
ra men, ekonominin ve siyaset biliminin i gal ettikleri alanlar ve ekonomi 
(neo-liberalizm) ve devletin (siyaset bilimi) ortak hareket ederek sivil toplum 
alan n  yok etmeye yönelik çabalar  dikkate al nd nda,94 sosyolojiye kalan 
en iyi alternatif alan sivil toplumdur. Burawoy yaln zca bu hususun alt n  
çizdi ini belirtmektedir.95 Sivil toplum söz konusu oldu unda da buna 
eklenmesi gereken bir ba ka kavram bugün art k insan haklar d r ve esasen 
mücadele, insan haklar  tan m  üzerinde gerçekle ecektir. Bu nedenle insan 
haklar , sadece siyasi liberalizmin dar kal plar yla tan mlanmamal , özellikle 
sosyal haklar kapsam n  geni letmek için adeta bir tan m mücadelesine 
girilmelidir.96 

En temel ele tiri noktalar ndan biri olan ve yukar da aktar lan, 
Burawoy’un projesiyle sosyolojinin bilimsellik özelli ini yitirecek olmas na 
Burawoy kar  ç kmaktad r. Ona göre, günümüzde art k sosyal bilimler 
de er yarg s ndan ba ms z olamaz, dolay s yla önemli olan, hangi de er 
yarg s n n ön plana ç kar laca d r.97 Üstelik saf bilimselli i savunanlar n 
yöneltti i ele tiriler, asl nda tarihselli i de dikkate almayan ele tirilerdir. 
Amerika’da sosyolojinin tarihine bak ld nda, bilimsel sosyoloji modelinin, 
bu tarihin sadece bir dönemi bak m ndan (Birinci Dünya Sava  ile 1960’lara 
kadar olan dönem) geçerli (muteber) sosyoloji yapma modeli oldu u 
                                                            
92  Ossewaarde, 2007, s. 800. 
93  A.g.e., s. 810. 
94  Michael Burawoy, “Third-Wave Sociology and the End of Pure Science” The American 

Sociologist Fall/Winter (2005c), s. 157. 
95  Burawoy, 2005a, s. 25. 
96  Burawoy, 2005c, s. 158. Ayr ca bknz. Michael Burawoy, “A Public Sociology for Human 

Rights” (2006), http://burawoy.berkeley.edu/PS/Public%20Sociology%20for%20Human 
%20Rightrs.pdf (Eri im tarihi: 18.07.2014) 

97  Burawoy, 2005c, s. 254. 
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görülecektir. Ama art k bu pratik de i mektedir. Bu nedenle art k 
günümüzde, hayat n n giderek artan oranda özelle tirilmesi prati iyle, devlet 
ve ekonomi alan n n giderek ortak hareket etme durumu kar s nda, bütün 
eksikliklerine ve sorunlar na ra men öne ç kar lmas  ve savunulmas  gereken 
alan, sivil toplum alan d r. Bu nedenle, bunu ortaya ç karacak yeni bir 
sosyoloji prati ine ihtiyaç vard r ve bu da halk sosyolojisidir.98  

Öte yandan, sosyolojiye halk sosyolojisi kavram yla gizli Marksist doku 
eklemekle ele tirilen Burawoy, Marksist bir gelenekten geldi ini ve bunu 
asla gizlemedi ini belirtmektedir. Ancak halk sosyolojisi kavram  bundan 
ibaret de ildir. Daha önce de kavram aç klan rken ifade edildi i üzere, halk 
sosyolojisi içsel bir de erle (buna Marksizm diyelim) yüklü de ildir, aksine, 
halk sosyolojisi ço ulcu bir gündeme ve ara t rma program na sahiptir.99 O, 
sosyolo un özel ilgi alan na göre farkl  politik yönelimler için kullan labilir. 
Sonuçta ortaya ç kacak ise, yine bir çat ma ya da güç sava  olacakt r. 
Nitekim sosyoloji de zaten çat ma alan  ve prati ine ili kindir. Pierre 
Bourdieu’yü anlatan belgesel filmin ad nda da geçti i üzere la sociologie est 
un sport de combat/sosyoloji bir dövü  sporudur. 
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HUKUKA UYMAK YA DA UYMAMAK TE TÜM 
MESELE BU: PS KOLOJ K HUKUK YAKLA IMI 

ÇERÇEVES NDE HUKUKA UYMA VE ME RULUK 
L K S * 

 
 

Fehmiye Ceren Akçabay** 
 

 “As l aç klanmas  gereken, neden aç insan n 
çald  ya da sömürülen adam n grev yapt  
de il, neden aç insanlar n ço unun çalmad  ve 
sömürülenlerin ço unun greve gitmedi idir.” 

Wilhelm Reich 

 
 

Özet 

Hukuka ili kin tart malar, insan do as na ili kin varsay mlar ve davran  
teorileri ile ba lar. Her eyden önce davran  düzenleyen bir norm sistemi 
olan hukukun anla lmas  bak m ndan hukuka uyma oldukça önemli bir konu 
ba l n  olu turmaktad r. Hukuka uyma, gitgide artan ekilde, insanlar  
kriminal davran lardan uzakla t rmak için kullan lan yapt r m tehdidi 
üzerinden tart lsa da, psikoloji bilimi taraf ndan ortaya konan veriler, insan n 
basit faydac  saiklerle davran lar n  belirlemedi ini ortaya koymu tur. Bu 
nedenle; çal mada, psikolojik hukuk yakla m  çerçevesinde olu turulan de ere 
dayal  hukuka uyma modeli ile hukuka uyma ve me ruluk ili kisi tart maya 
aç lm t r.  

 

                                                            
*  Bu makale hakem incelemesinden geçmi tir. 
**  Dr., Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Anabilim Dal . 
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I. G R  

Hukuk, davran lar  düzenleyen kodifiye edilmi  bir kural sistemidir. 
Hukukçular taraf ndan ço u zaman göz ard  edilen ise hukukun davran lar  
düzenleyebilmesi için hukuka uyulmas  gerekti idir. Hukukun önemi, 
toplumu belirleme gücünde yatar. Hukuka uyma davran n n gerçekle memesi 
hukuk uygulay c lar n  toplumun s radan üyelerine, kanun ve mahkeme 
kararlar n  da basit birer metine dönü türebilir. üphesiz, modern toplumlar 
büyük ölçüde hukuk sistemleri çerçevesinde i lemektedir. Bu durum, 
insanlar n büyük bir ço unlu unun ço u zaman hukuka uydu u anlam na 
gelmekle birlikte, ceza infaz kurumlar ndaki yo unluk, hukuka uyma 
davran n n kendili inden gerçekle medi inin ve hukuk kurallar n n 
küçümsenemeyecek oranda dirençle kar la t n n en temel göstergesidir.  

Hukukçular n hukuk uygulamas  içinde gözden kaç rd klar  di er bir 
husus, hukuk kural n n davran  düzenleyebilmesi için davran  ekillerine 
dolay s yla insan do as na ili kin bilgiye ihtiyaç duydu udur. Psikolojinin 
y llard r farkl  teoriler ve ara t rmalar ekseninde ortaya koymaya çal t  
karma k insan do as , modern hukuk sistemi içinde basit bir varsay m 
do rultusunda aç klan r. Liberal hukuk sisteminin kökeninde yatan ve 
faydac  ahlak felsefesi do rultusunda olu turulan bu varsay ma göre, insan 
kendi faydas n n pe inde ko an bencil bir varl kt r. nsan do as n n faydac  
aç klamas , davran lar n da bu eksende düzenlenmeye çal lmas na neden 
olur. Buna göre; kendi hazz  pe inde ko an ve ac dan kaç nan insan n 
davran lar  ancak yapt r m korkusu ile yönlendirilebilir. Hukuka uymay  
cayd r c l kla aç klayan bu model, modern devletin iddet tekeli ile birlikte, 
hukuk uygulamas n n büyük ölçüde ceza uygulamas na dönü mesine 
sebebiyet vermi , hukuku di er i lev ve amaçlar ndan kopararak basit bir 
toplumsal kontrol vas tas na dönü türmü tür.  

Hukuka hakim olan geleneksel pozitivist yakla m aç s ndan 
dü ünüldü ünde, yapt r m arac l yla sa lanan hukuka uyma davran  
hukukun etkilili i ve geçerlili i aç s ndan yeterli görülebilirse de, hukuki 
gerçekli inin anla lmas  ve hukukun, karma k modern toplumlar aç s ndan 
giderek daha fazla önem kazanan, uyu mazl k çözümü ve toplumsal de i me 
gibi i levlerini sürdürebilmesi için oldukça s n rl d r1.  

Hukuk kurallar n n, davran  belirlemede cayd r c l k yerine, insan 
onurunu ön plana alan bir uygulama benimseyebilmesi için, varsay mlar 
yerine psikolojide ortaya konan verilerinden yararlan larak insan do as n n 
                                                            
1  Hukuki gerçekli e ili kin sosyolojik bir tart ma için bkz. Fehmiye Ceren Akçabay, 

“’Hukukun Gerçe i’ne Sosyolojik bir Bak ”, Prof. Dr. Mehmet Akad’a Arma an,         
Der Yay nlar , stanbul 2012, s.63-77.  
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gerçek bilgisine ula lmas  gerekmektedir. Hukuk toplumla dolay s yla 
insanla iç içe bir yap d r. Bu nedenle, hukuki gerçekli i bir bütün olarak 
alg layabilmek için, sosyoloji ve psikoloji gibi alanlarda ortaya konan veriler 
ve teoriler özellikle önem ta r. Gerçekten de, hukuka uyma davran na 
ili kin en kayda de er tart malar psikoloji verilerinden hareketle geli tirilmeye 
çal lan psikolojik hukuk yakla m nda ortaya konmu tur. Yakla m n k sa 
tarihinde ön plana ç kan de er ve insan onuru gibi kavramlar etraf nda 
geli tirilen alternatif hukuka uyma modeli, hukuki gerçekli e ve hukuk 
uygulamas na ili kin yeni tart malar  beraberinde getirebilecek niteliktedir. 

 
II. PS KOLOJ K HUKUK YAKLA IMI 

Sosyal bilimler ve hukuk ili kisi çerçevesinde yap lan çok say da 
çal ma, hukuka ili kin disiplinler aras  yakla mlar n hukuki uslamlamadaki 
önemini ortaya koyacak niteliktedir2.Bu konuda en önemli literatür, 
sosyolojik bir hukuk yakla m  olu turma çabas  içinde ortaya ç km  
olmas na ra men, daha s n rl  ancak hukuku anlama ve yorumlama 
bak m ndan oldukça de erli di er bir disiplinler aras  yakla m, hukuk 
davran n  psikoloji ile ili kisi içinde ele alan psikolojik hukuk yakla m d r3. 
Hukuka ili kin belli bir yakla m n olu turulmas  için hukukun ne oldu una 
ve ne olmas  gerekti ine ili kin sorulara yan tlar bulunmal d r. Hukuk 
felsefesi içindeki geleneksel hukuk yakla mlar  hukuku, dogmatik bir 
bütünlük aray  içinde tart arak hukuk davran n  kutupla t r lm  hukuki 
ilkeler çerçevesinde aç klar. Psikolojinin de içinde yer ald  sosyal bilimler 
çerçevesinde olu turulan hukuk yakla mlar nda ise; hukuk içeriden de il, 
d ar dan teorilerle aç klanmaya çal l r. Hukuku hukuk ile aç klama çabas  
totolojik bulunarak reddedilir; hukuki gerçeklik, davran  ya da toplumsal 
güçlerle ili kisi çerçevesinde ortaya konmaya çal l r4. 

                                                            
2  Hukuk felsefesi tarihi, hukuki uslamlamadaki de i imlerin farkl  bak  aç lar  ile üretilen 

hukuk yakla mlar  çerçevesinde gerçekle ti ini ortaya koymaktad r. Bu nedenle, psikolojik 
hukuk yakla m n  olu turma yönündeki çaba ayn  zamanda hukuk uygulamas n  belirleme 
yönünde bir çaba olarak da görülebilir. Bkz. Mark A., “Advancing Psychological 
Jurisprudence”, Behavioral Sciences and Law, Vol. 11, No. 3-16, 1993, s. 3.  

3  Psikolojik hukuk yakla m n n öncülerinden Mark A. Small ve Gary B. Melton’ n, hukukta 
sosyal bilimler ara t rmalar n n epistemolojisine ili kin tart malar  psikolojik hukuk 
yakla m  aç s ndan kurucu nitelikte tart malardan birini olu turmu tur. Ayr nt l  bilgi için 
bkz. Gary B. Melton, “Law, science and humanity: The normative foundation of social 
science in law”, Law and Human Behaviour, 1990, Vol.14, ss. 315-332; Mark A. Small, 
“The Normative Foundation of Social Science in Law Revisited: A Reply to Melton”, Law 
and Human Behaviour, 1991, Vol. 15, ss. 325-328; Gary B. Melton, “Psikology in the law: 
Why We Do What We Do”, Law and Human Behaviour, 1991, Vol. 15, ss. 328-330. 

4  Small, 1993, s. 4-5. 
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Hukuku olu turan ve uygulayan hukuk otoriteleri insan davran n  
anlamak, tahmin etmek ve kontrol etmek için mümkün oldu unca fazla 
kaynaktan yararlan r. Bu kaynaklardan baz lar , belirli geleneklerdeki bilgi 
aktar m n  yans tan kültürel kaynaklard r. Belli bir uygarl a ili kin, felsefi 
veya politik gelenekler bu ba lamda ele al nabilir. Bu gelenekler üphesiz 
insan davran n  anlamak ve düzenlemek için genel bir çerçeve olu turur. 
Psikoloji içinde, halk psikolojisi olarak da nitelendirilen ve davran  
bireysel inanç, arzu ve amaçlara ba layan bu yakla m n do rulu u, 
felsefeciler ve psikoloji çal malar  yapanlar taraf ndan belli bir süreklili e 
ili kin görülürken, halk psikolojisinin genelde hukuk ve di er toplumsal 
kurumlar aç s ndan yayg n ve etkili oldu u kabul edilmektedir5. Ancak, 
insan davran na ili kin varsay mlar olu turmak için hukukçular da bilginin 
kültürel kaynaklar  yan nda bir tak m bilimsel kaynaklara ba vurmaktad r. 
Dolay s yla, insan do as  hakk ndaki olgusal gerçeklere ili kin mevcut 
bilimsel yakla m n hukuk sistemini etkileme olas l  mevcuttur6. Bir bilim 
olarak psikoloji, davran n neden ve sonuçlar na ili kin daha do ru tespitler 
yapma imkân na sahiptir7. Elbette interdisipliner çal man n getirdi i 
zorluklar ile toplumsal bir kurum olarak hukukun sahip oldu u tutuculuk 
nedeniyle bu çal ma alan  oldukça yava  ilerleyen bir geli me 
sergilemektedir8.  

Hukuk ve psikoloji ili kisi denildi inde ilk akla gelenin; görgü tan n n 
ifadesi, suçlu te hisinin tarafs zl , jüri kararlar  ve ölüm cezas na ili kin 
tutumlar gibi ceza yarg s ndaki hususlara ili kin psikolojik çal malar oldu u 
söylenebilir9. Hukukun davran sal temellerine dair bu tür ampirik 
ara t rmalar hukuk psikolojisi ad  alt nda ele al nmaktad r. Hukuk 
psikolojisi, psikolojinin bir alt disiplini olarak psikolojiyi hukuka uygular. 
Hukuk ve hukuk sistemine ili kin davran lar  ve zihinsel süreçleri, 
sistematik gözlem, tan mlama ve ölçme gibi bilimsel metotlar arac l yla 
inceleyerek hukuktaki davran  kabullerini sorgular. Hukuk psikolojisini 
“hukuk”a dair k lan ele ald  davran lar n hukuki olu udur10. Hukuk 
                                                            
5  Daniel Dennet ve John C. Haugeland, “Intentionality”, Oxford Compain to the Mind, 

Richard L. Gregory (ed.) New York: Oxford University Press, 2004, ss. 383-386. 
6  Bertram F. Malle, How the Mind Explains Behaivor: Folk Explanations, Meaning and 

Social Interaction, MIT Press, Cambridge 2004, s. 159-160. 
7  Gary Blasi ve John T. Lost,” System Justification Theory and Research: Implications for 

Law, Legal Advocacy and Social Justice”, California Law Review, 2006, Vol. 94, No. 4, s. 
1119-1124.  

8  Tom R. Tyler, John T. Jost, “Psychology and the Law, Reconciling Normative and 
Descriptive Accounts of Social Justice and System Legitimacy”, Social Psychology, 
Handbook of Basic Principles, Arie W. Kruklanski, E. Tory Higgins (ed.), 2007, s. 807. 

9  Adalet psikolojisi olarak da bilinen bu alanda yap lan çal malara dair ayr nt l  bilgi için bkz. 
Yasemin I ktaç, Adalet Psikolojisi, stanbul, Bilgi Üniversitesi Yay nlar , 2013, s. 55-326.  

10  Mark Small, “Legal Pyschology and Therapeutic Jurisprudence”, Saint Louis University Law 
Journal, 1992-1993, Vol. 37, s. 686-688. 
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psikolojisi, psikolojik hukuk yakla m ndan farkl  olarak hukuk uygulamas n n 
temelinde yer alan davran lara ili kin kabulleri sorgular. Psikolojik hukuk 
yakla m , insan davran na referansla hukuku aç klamaya çal rken, hukuk 
psikolojisinde hukuk uygulamas ndan yola ç k larak insan davran  
ara t r l r. Ku kusuz, hukukun kulland  davran  kabullerine ili kin ampirik 
ara t rmalar, gerçeklikle örtü en bir hukuk yakla m  ortaya koymak ad na 
önemli ipuçlar  bar nd rmaktad r. Ancak, davran  kabullerine ili kin 
ara t rmalar, teorik bir çerçeve olmaks z n psikolojik bir hukuk yakla m  
ortaya ç karamaz. Psikolojik hukuk yakla m  ile as l hedeflenen ise, sosyal 
bilimler ile ili ki içinde geli tirilen di er disiplinler aras  hukuk 
yakla mlar nda oldu u gibi, sosyal bilimlerde ortaya konan verilerden 
yararlanarak gerçekli i tespit etmek ve bu gerçekli e uygun bir hukuk 
yaratmakt r11.  

Psikoloji, hukuk sistemi ile ili ki içindeki çal ma ba l klar nda elde 
edilen en güncel ve do ru bilgiyi hukukçulara aktararak hukuk alan na katk  
sa layabilir. Gerçekte, hukuk davran  teorilerini içermektedir. Hukuk 
kurallar , doktrinleri ve uygulamalar  da büyük ölçüde insan do as  hakk ndaki 
bu temel kabulleri yans t r12. Ancak, insan davran n n gerçeklikten uzak 
ekilde ele al nmas  adalete ula ma ans n  azalt r13. Hukuka psikolojik bir 

yakla m söz konusu oldu unda ise, hukukta görülen problemler üzerine 
belirgin bir ampirik bak  aç s  olu turulmaya çal l r. Bu çerçevede, insan 
eylemi ve sorumlulu una ili kin hukuki kavramlar; bilinç, ko ullanma ve 
davran a i aret eden bilimsel bir ara t rmaya dayand r l r14. Hukuk 
çal malar  içinde psikolojik hukuk yakla m  olarak da an lan bu çaba 
hukuki realizm yakla m na benzer ekilde, geçerli hukuk teorisinin 
köklerini toplumsal ya am n do as na ili kin gerçekçi bir kavray ta arar. 
Hukuka ili kin tespitler, hukuk teorilerinin güçlü bir ampirik temele sahip 
olduklar  ve insan do as n n ilkelerine ili kin bilimsel kan tlar  kulland klar  
sürece geçerli olabilir15. Psikolojik hukuk yakla m  içinde, bu temel önerme, 
deney de dahil olmak üzere psikolojinin metodolojik araçlar  kullan larak 
ileri ta nmaya ve davran sal realizme ula lmaya çal l r16.  

                                                            
11  “Olan”dan “olmas  gereken” ç karmak olarak da özetlenebilecek bu çaba bütün disiplinler 

aras  hukuk yakla mlar n ortak özelli idir. Bkz. Small, 1993, s. 11-12. 
12  Craig Haney, “Criminal Justice and the Nineteenth-Century Paradigm: The Triumph of 

Psychological Individualism in the ‘Formative Era’ ”, Law and Human Behavior, Vol. 6, 
No. 3/4, 1982, s. 191.  

13  Craig Haney, “Psychology and Legal Change: On the Limits of a Factual Jurisprudence”, 
Law and Human Behavior, Vol. 4, No. 3, 1980, s. 193-194. 

14  John Darley ve di erleri, “Psychological Jurisprudence, Taking Psychology and Law into 
theTwenty-First Century”, Perspectives in Law and Psychology, Vol. 14, 2002, s. 36-37. 

15  Tyler ve Jost, 2007, s. 807-808.  
16  Blasi ve Lost, 2006, s. 1120-1121.  
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III. PS KOLOJ K HUKUK YAKLA IMINDA “DE ER” 
Psikolojik hukuk yakla m n n amac , daha önce de belirtildi i gibi, 

psikolojiden yararlanarak hukuk alan n n gerçekli ini elde etmek ve bu 
gerçekli e uygun bir hukuk yaratmakt r. Bu nedenle, mümkün oldu unca 
güncel psikoloji bilgisi ile örtü ecek ekilde hukuki varsay mlarda 
bulunularak insana ili kin bilimsel bilgi ile halk psikolojisine dayal  halk 
bilgisi aras ndaki uçurum azalt lmaya çal l r. Elbette ki, psikoloji, yeni 
ara t rmalar n ortaya ç kard  veriler nda geli en ve de i en bir 
bilimdir. Bu do rultuda, hukukun insan davran na ili kin bilgisi ve birikimi 
de de i mektedir17. Psikolojik hukuk yakla m n n geli imi incelendi inde, 
psikoloji bilimindeki de i imin hukuk tart malar na da yans d , görece 
yeni bu yakla m n hukuka ili kin bütünsel ve kavramsal bir çerçeve 
olu turma çabas  içinde farkl  bak  aç lar  ortaya ç kard  görülecektir18. 
Örne in, bili sel bilimin insan bilincini anlamak yolundaki çabalar  
arac l yla insan rasyonalitesine dayal  bili sel bir hukuk anlay  ortaya 
konmaya çal ld  gibi, hukuk ve ak l sa l  aras nda ili ki gözetilerek 
hukuku ak l sa l n  tedavi edebilecek bir araç olarak ele alan tedavisel 
(terapötik) bir hukuk yakla m  da olu turulmu tur19. Ancak kan m zca 
hukuki gerçekli i bir bütün olarak aç klamak bak m ndan en önemli çaba, 
de ere dayal  psikolojik hukuk yakla m  geli tirme çabas d r.  

Geleneksel pozitivist hukuk yakla mlar n n hukuk incelemesi d na 
ç kard  de er kavram , psikolojik hukuk yakla m  çerçevesinde yeniden 
hukuk alan na dahil edilmi tir. Görü leri ayn  zamanda sosyolojik hukuk 
yakla m n n ve hukuk sosyolojisinin geli imine kaynakl k eden Petrazycki20 
de ere dayal  psikolojik hukuk yakla m n  ilk ortaya koyan hukukçudur. 
Geleneksel hukuk yakla mlar n  dogmatik olarak nitelendirerek hukuku 
sosyal bilimlerin özellikle de psikolojinin yard m  ile aç klamaya gayret 
etmi tir. 20. yüzy l n ba nda ya ayan bir dü ünür olan Petrazycki, hem 
                                                            
17  Darley ve di erleri, 2002, s.55-56. 
18  Bruce A. Arrigo, “De/reconstructing Critical Psychological Jurisprudence: Strategies of 

Resistance and Struggles for Justice”, International Law in Context, Vol. 6, No. 4, 2010, s. 363. 
19  Small, 1993, s. 9-11.  
20  K sa süre t p e itimi de alan Polonyal  hukukçu Leon Petrazycki, (1867-1931), önceleri 

Kant ve Hegel’in hukuk yakla mlar ndan etkilense de, daha sonra bu yakla mlar  
dogmatik bularak reddetmi  ve psikolojideki geli meleri temel alan bir hukuk yakla m  
geli tirme çabas  içinde olmu tur. Bkz. F. S. C. Northrop, “Petrazycki’s Psychological 
Jurisprudence: Its Originality and Importance”, Yale Law School Faculty Scholarship 
Series Paper. Paper no. 4372, 19565, s.651-652. St Petersburg Üniversitesi’nde Timasheff 
ve Gurvich’e ders veren Petrazycki, görü leri ile dönemin önde gelen pek çok 
hukukçusunu etkilemi ; sosyolojik hukuk yakla m n n ve hukuk sosyolojisinin 
“tart mas z dolayl  kurucusu” olarak an lm t r. Bkz. A. Javier Travino, “Introduction to 
Transaction Edition”, Leon Petrazycki, Law and Morality, Transaction Publishers, New 
Jersey 2011, s. ix.  
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hukuku hem de psikolojiyi ele al  tarz  itibariyle dönemin pozitivist bak  
aç s ndan kurtulmay  ba ararak ça n  a an bir yakla m ortaya koymu tur. 
Petrazycki’nin yararland  psikoloji davran ç  de il, deneye daha az dayal , 
içebak ç  bir psikolojidir21. Bu sayede Petrazycki, de eri tart ma d na 
ç karmak yerine psikolojinin insan do as na ili kin olarak ortaya koydu u 
verilerinden hareketle hukuk ile ili kilendirir22.  

Petrazycki’ye göre, hukuk her eyden önce bizlerin ya ad  belirli bir 
deneyimdir. Hukuku aç klamak ya da hukuku öngörebilmek için hukukun 
toplumsal bir yap  olarak günlük deneyimde nas l i lev gördü ünün ve bu 
deneyimi ne ekilde düzenledi inin aç klanmas  gerekir23. Petrazycki’ye 
göre, hukukun öznel deneyimi, hem pozitif hem de sezgisel hukuka dayan r. 
Petrazycki, pozitif hukuku, kanun ya da yarg  karar  gibi hukuk kaynaklar n  
imgesel olarak içine alan hukuki bir dürtü olarak görür. Sezgisel hukuk ise 
herhangi bir hukuk kayna ndan ba ms z olarak gerçekle en ve kendi 
kendisini ba layacak ekilde deneyimlenen özerk bir dürtüdür. Farkl  hukuk 
deneyimlerinin, etkile im içinde gerçekle mesi toplumsal de i me üretir ve 
hukuka bir epistemoloji sa lar. Sezgisel dürtüler, norm setleri ve hukuk 
kaynaklar  yaratarak pozitif hukuk dürtüsü yarat r24. Deneyimlenen dürtüler 
giderek döngüsel ekilde de i ir ve geli ir. Petrazycki’nin etik dürtülerin 
do al seleksiyonunu sa lad n  dü ündü ü bu süreç ayn  zamanda 
toplumsalla ma yarat r ve toplumsal grubu bir arada tutar. Petrazycki’nin 
psikolojik hukuk yakla m , toplumda de erlerin ne ekilde geli ti ini ve 
içselle ti ini ortaya koyarak hukuk ve ahlâk aras ndaki ili kiyi aç klar25. 
Petrazycki’ye göre; hukuki deneyimler, ko ullanma sa lay p e itici bir i lev 
görerek insanlar n davran  ve tutumlar n  toplumsal grubun iyili ine 
yöneltir. Hukuku ba lay c  hale getiren de dürtüler do rultusunda geli en 
hukuki deneyimin ortaya ç kard  insanlar aras ndaki ba l l kt r26.  

Petrazycki’nin de ere dayal  psikolojik hukuk yakla m n  Melton27 
sürdürmü tür. Melton’a göre de, psikolojik hukuk yakla m  insanlar n 
                                                            
21  Petrazyki’ye göre, içe bak ç  metod, zihinsel fenomene deneyimlendi i süreçte içsel bir 

dikkatle yakla lmas ; dü üncelerin, imgelerin ve daha önceden deneyimlenmi  
davran lar n verili kategoriler dahilinde içsel bir gözleme tabi tutulmas d r. Petrazycki, 
2011, s. 13.  

22  Northrop, “ Petrazycki’s Psychological Jurisprudence: Its Originality and Importance”, s. 
652-653. 

23  Small, 1993, s. 6. 
24  Petrazycki, 2011, s. 225-228.  
25  Small, 1993, s. 6.  
26  Petrazycki, 2011, s. 131-133, 301.  
27  Pediatri alan nda uzman bir t p profesörü olan Gary B. Melton’un çocuk ceza hukuku 

alan nda yapt  psikolojik çal malar ve psikolojik veriler do rultusunda getirdi i hukuk 
reformu önerileri Amerika Birle ik Devletleri’nde psikolojik hukuk yakla m n n 
geli iminde önemli rol oynam t r. Melton, ayn  zamanda Nebraska Üniversitesi’nde hukuk 
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günlük ya am ndaki öznel hukuk deneyimine dayanmaktad r28. Melton, 
Petrazycki’nin yakla m n n, insanlar n neyi hukuk olarak gördü ünü 
anlamak bak m ndan en iyi kavramsalla t rma oldu u görü ündedir29. Hukuk 
sisteminde yer alan de erlerin fenomenolojisine ili kin amprik çal malar n, 
psikolojik hukuk yakla m n n temelini olu turmas  gerekti ini savunur. 
Melton’a göre; psikoloji, hukuku ve hukuki uslamlamay  belirleyen 
etmenleri, hukukun psikolojik olarak anlam n  ve hukukun davran  
belirleme ekilleri ortaya koyarak bu çerçevede bir hukuk yakla m  
geli tirilmesini sa layabilir. Psikolojik hukuk yakla m n n amac  hukukun 
psikolojik tan m na uygun hukuk politikalar  geli tirmektir. Olandan olmas  
gereken ç karma çabas  sorunlu olmakla birlikte, hukukun gerçekli ine 
ili kin bilgiler do ru bir hukuk politikas  olu turulmas n  kolayla t rabilir. 
Melton’a göre, psikolojik veriler çerçevesinde de erlendirildi inde, hukukun 
içerdi i en önemli de er “insan onuru”dur. Hukukun amac  insan onurunu 
desteklemektir30. nsan onurunun desteklenmesini sa layacak artlar n 
ayd nlat lmas  ise psikoloji alan nda yap lacak ampirik çal malarla mümkün 
olacakt r31. Dolay s yla, Melton’ n ortaya koydu u psikolojik hukuk 
yakla m , hukuka ve hukuk sistemine ili kin gerçekli i ortaya koymaktan 
çok gerçekli e uygun bir hukuk politikas  yaratarak insan onurunun hukuk 
içindeki önemini art rmaya yöneliktir. Bu anlamda betimleyici olmaktan çok 
normatif bir epistemolojiye sahiptir32.  

Melton’a göre, psikolojik hukuk yakla m  hukuk fenomenolojisini 
tan mlay p aç klayarak hukukun ne ekilde olu tu unu ve toplumsalla ma 
sa lad n  ortaya koyar. Hukuk ve toplumsal normlar aras nda ikili bir ili ki 
söz konusudur. Hukuk, toplumsal normlar  etkiledi i gibi; ayn  zamanda 
onlardan etkilenir. Kültürel konular  ve mitleri ritüelle tiren, yeniden 
yap land ran ve duyuran hukuk toplumdaki ki ilerin toplumsal normlara 
uymas n  sa lar. Hukukun toplum içindeki önemi cayd r c l ndan de il, bu 
sayede üstlendi i e itici i levden ileri gelir. Hukukun bu i levini en do ru 
ekilde gerçekle tirmesi için ise pozitif ve sezgisel hukuklar n birbiri ile 

                                                                                                                                            
ve psikoloji program n n ba kanl n  yapm  ve psikolojik hukuk yakla m  tart malar na 
ev sahipli i yapan Nebraska sempozyumunun düzenleyicileri aras nda yer alm t r. Bkz. 
Gary B. Melton, “Introduction: The Law and the Motivation”, Law as a Behavioral Instrument 
(Nebraska Symposium of Motivation, 1985), Lincon: University of Nebraska Press, 1986, 
s. i-xi; Gary B Melton, “Award for Distinguish Career Contributions to Psycology in the 
Public Interest”, American Psychologist, Vol 69, No.8, 2014, s. 759-761. 

28  Gary B. Melton, “The Significance of Law in the Everyday Lives of Children and Families”, 
Georgia Law Review, 1998, Vol. 22, s. 854. 

29  Melton, 1998, s. 887. 
30  Melton, 1998, s. 854, 871, 894-895. 
31  Melton, “Realism in Psychology and Humanism in Law: Psycholegal Studies at 

Nebraska”, Nebraska Law Review, 1990, Vol. 69, No. 2, s. 262, n. 43.  
32  Small, 1993, s. 7.  
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uyumlu olmas  gerekmektedir. Davran sal kabullere ili kin çal malar, 
toplumdaki de erlerin yönlendirilmesini ve toplumsal düzenin hukuki 
idealler çerçevesinde olu turulmas n  sa layabilir. Psikolojinin katk s  ile 
toplumda, insan onuru ve demokrasi gibi Bat  hukukunun ve ahlak 
felsefesinin kökeninde yer alan de erlerin geli tirilmesi sa lanabilir. 
Psikolojik hukuk yakla m  bu anlamda psikolojiye gerçekçilik hukuka ise 
hümanizm katacakt r33.  

Petrazyki ve Melton’un hukuk yakla mlar  bir araya getirildi inde 
ortaya de ere dayal  bütünlüklü bir psikolojik hukuk yakla m  ç kmaktad r. 
Bu yakla m çerçevesinde, hukuku tan mlamak ve aç klamak için 
kullan lacak veriler, psikolojik ara t rmalar yoluyla öznel hukuk 
deneyimlerinden elde edilmektedir. Psikolojik hukuk yakla m n n 
geli tirilmesi için yap lan çal malarda, öznel hukuk deneyimi genel olarak 
hukuk bilinci34 çerçevesinde ortaya konmaya çal lmaktad r35. Hukukun 
günlük ya amdaki yerinin anla lmas , norm koyucu ve toplumsal düzeni 
olu turucu i levlerini sürdürmesi bak m ndan önemlidir. Hukukun araçsall  
öznel anlam ndan dolay s yla hukuk deneyiminden ba ms z de ildir. 
Toplumsal de i me ve dengenin sa lanmas  için geli tirilen hukuki 
stratejiler, hukukun davran  yönlendirme ve de eri belirleme gücüne 
dayanmaktad r. Dolay s yla, bunlara ili kin olarak yap lan psikolojik 
ara t rmalar, hukukun toplumsal bir kurum olarak anlam n n ortaya 
konulmas  ve bu çerçevede bir hukuk yakla m  geli tirilmesi için ön aç c  
niteliktedir36.  

Hukukla ili kili toplumsal davran lar  anlamak bak m ndan yap lan en 
kapsaml  çal malar insan davran n n biçimlendirilmesine ili kin sosyal 
psikoloji37 ara t rmalar d r38. Bu aç dan de erlendirildi inde, Petrazyki ve 
                                                            
33  Melton’a göre, ölçme ve de erlendirmeye elveri li bir kavram olmayan insan onurunun 

çe itli yönleri ile hukuk sistemlerinde insan onuruna verilen önem; mahremiyet, adalet, 
özgürlük gibi kavramlar etraf nda yap lan ara t rmalarla aç a ç kar labilir. Bkz. Melton, 
1990, s. 262-263, n. 42.  

34  Hukuk bilinci çal malar , hukuk kültür ili kisi üzerinden hukuku aç klar. Bu çerçevede, 
özellikle, toplumsal imgeler bütünü olarak kabul edilen popüler kültürün hukuk ile 
ili kisini incelenmekte ve hukukun popüler kültürdeki görünüm biçimlerinin üzerinden 
aç klamaktad r. Profesyonel bir u ra  olarak hukuk ile toplumsal olarak hukuk aras ndaki 
büyük fark  gözler önüne sermektedir. Hukuk bilinci çal malar , ki ilerin hukuk 
uygulamas ndan yola ç karak hukuka ve hukuki kurumlara biçtikleri anlam ve de erleri 
ortaya koyan kültürel süreçleri aç klamak bak m ndan önemli veriler ortaya ç karm t r. 
Bkz. F. Ceren Akçabay “ Hukukun Kültür ile mtihan ”, Nur Centel’e Arma an, Marmara 
Üniversitesi Hukuk Ara t rmalar  Dergisi Özel say , 2013, Vol. 19, No. 2, s. 1333-1334.  

35  Small, 1993, s. 8. 
36  Melton, 1998, s.895.  
37  Psikolojinin bir alt dal  olan sosyal psikoloji, bireylerin davran lar n  toplumsal ve 

kültürel bir ortam içinde inceler. Toplumsal etki ve uyma davran  sosyal psikolojinin en 
önemli ba l klar ndan birini olu turmaktad r. Çi dem Ka tç ba , nsan ve nsanlar, Cam 
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Melton’un de ere dayal  psikolojik hukuk yakla m n  geli tirebilecek yeni 
verilerin özellikle hukuka uyma davran  etraf nda ortaya kondu u 
söylenebilir. Hukuka uyma davran ndan yola ç karak hukuk deneyiminin, 
ki ilerin demokratik kurumlara bak  ve adalet kavray  üzerindeki etkisini 
aç a ç karan bu ampirik ara t rmalar, de ere dayal  bir hukuka uyma modeli 
olu turulmas na katk da bulundu u gibi de er ve me ruluk ili kisi 
çerçevesinde psikolojik hukuk yakla m  tart malar n n derinle tirilmesini 
de sa lam t r39.  

Bu konuda en bilinen çal malardan biri, Tyler’ n 1990 y l nda 
yay nlad  “Why People Obey the Law” ( nsanlar Neden Hukuka Uyar?) 
adl  eserdir. Bu çal ma; Chicago, Illinois’de trafik mahkemelerinde 
yarg lanan san klarla yap lan görü melere dayanak ki ilerin, adil gördükleri 
usuller çerçevesinde yarg land klar nda ki isel zarara u ramalar na neden 
olacak yapt r mlar  daha kolay kabullendiklerini ortaya koymu tur. 
Ara t rmaya göre; görü ülen san klar, kendilerine verilen cezadan çok, 
yarg lama esnas nda ki ilere kat l m f rsat  tan nmas n , sayg , dürüstlük ve 
insan onuru çerçevesinde yakla mda bulunulmas n  ve prosedürlerin tarafs z 
olarak uygulanmas n  önemsemektedir40. Tyler’ n ara t rmas , hukuka uyma 
davran n  belirleyen etmenlerin yeniden ele al nmas n  sa layarak, özellikle 
bireysel düzeyde, hukuk ve de er ili kisinin hukuka uyma davran n  ne 
ekilde belirledi inin tekrar dü ünülmesini sa lam t r. Ku kusuz, hukuka 

uyma davran n  belirleyen etmenlerin toplumsal düzeyde anla labilmesi 
için farkl  kültürel ayr mlar nda hesaba kat ld  yeni ara t rmalara 
gereksinim bulunmaktad r41. Ancak, modern liberal hukuk düzeninin bireyi 
merkeze alan yakla m  dü ünüldü ünde, bireysel düzeyin psikolojik veriler 
ekseninde gerçe e uygun ekilde ele al nmas  bu tart ma aç s ndan önemli 
bir ba lang ç noktas  olu turmaktad r. 

Psikolojik hukuk yakla m n n ampirik ara t rmalar yoluyla ula maya 
çal t  davran sal realizm; ilk kez faydac  dü ünce ile ba lay p hukuk ve 
ekonomi yakla m  ile süren önemli bir gelenek arac l yla hukuk 
tart malar na dahil edilmi tir42. Hukuk ve ekonomi yakla m , insan 
davran lar n n tamam n  piyasa davran na indirgeyerek rasyonel seçim 
teorisi ile aç klar. Hukuka uyma davran  ile ilgili bask n görü ü temsil eden 
                                                                                                                                            

Ofset Matbaac l k, stanbul 1979, s. 1 ve 51-53. Bu nedenle hukuka uyma davran  söz 
konusu oldu unda özellikle sosyal psikolojinin verilerinden yararlan lmaktad r.  

38  Darley ve di erleri, 2002, s. 37.” 
39  Tom R. Tyler, Why People Obey The Law, New Haven: Yale University Press, 1990, s. 19-

40; E. Alan Lind ve Tom R. Tyler, The Social Psychology of Procedural Justice, New 
York: Plenum Press, 1988, s. 30-34; 64-92.  

40  Tyler, 1990, s. 8-15, 40-50.  
41  Amir N. Licht, “Social Norms and Law: Why Peoples Obey The Law”, Review of Law and 

Economics, 4:3, 2008, s. 717. 
42  Blasi ve Lost, 2006, s. 1120. 
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bu bak a göre, davran a ili in ko ullanma fayda maksimizasyonu 
çerçevesinde olu ur. nsanlar bencil bir do aya sahiptir, sadece kendi 
bireysel faydalar n  gözeterek davran ta bulunurlar. Dolay s yla, toplumsal 
normlar n ve hukuk kurallar n n ba lay c  olabilmesi için cayd r c  
yapt r mlar içermelidir43. Bu bak , hukuku fayda d nda her tür de erden 
d layarak yapt r ma dayal  bir araca indirgemek anlam na gelse de; ekonomi 
biliminin kulland  matematiksel modellemelerin kesinli i bu teorinin 
gerçekli ine kan t olarak görülmektedir. Ancak, liberal hukuk yakla m n n 
da gerisinde yatan, günümüzde hukukun olu umunu ve uygulamas n  büyük 
ölçüde belirleyen bu kabul, psikolojik ara t rmalar çerçevesinde ortaya 
konan baz  ampirik verilerle yanl lanm t r44. 

Daha önce de belirtildi i gibi hukuka ili kin tart malar insan do as na 
ili kin varsay mlar ve davran  teorileri ile ba lar. Bu nedenle, her eyden 
önce davran  düzenleyen bir norm sistemi olan hukukun anla lmas  
bak m ndan hukuka uyma oldukça önemli bir konu ba l n  
olu turmaktad r. Hukuk ve ekonomi yakla m  da, psikoloji gibi, sosyal 
bilimlerin bir parças d r ve hukuku d ar dan teorilerle, matematiksel 
modellemeler yard m  ile aç klamaya çal maktad r. Bu yakla m ekseninde 
hukuka uymaya ili kin olarak geli tirilen rasyonel seçim ve cayd r c l k 
modelinin davran sal realizme yönelik iddias , de ere dayal  psikolojik 
hukuk yakla m na varsay mlar ile toplumsal/bireysel gerçeklik aras ndaki 
fark  ortaya koyma bak m ndan bir f rsat yaratm t r. Bu nedenle, çal man n 
devam nda, genel olarak, insan ko ullanmas n  ve insan  hukuka uymaya iten 
farkl  ko ullanmalar  anlam m z  sa layacak psikoloji ara t rmalar  ve 
bunlar  hukuk teorisi aç s ndan sonuçlar  üzerinde yo unla lacakt r. 
Kan m zca bu konu ba l  bizlere; hukuki deneyimler, hukukun öznel 
anlam  ve me ru otorite taraf ndan desteklenen ahlaki ilkeler gibi pek çok 
farkl  tart may  yeniden gözden geçirme imkan  da sunacakt r.  

 

                                                            
43  Licht, 2008, s. 718-719. 
44  nsanlar ve genetik olarak insanlara en fazla benzeyen hayvanlar olan empanzeler 

üzerinde yap lan çe itli psikolojik ara t rmada, ekonomi biliminde kullan lan rasyonel 
seçim teorisinde ileri sürdü ünün aksine insanlar n kendi faydas na ancak adaletsiz olarak 
yap lan teklifleri reddederek hakkaniyet dü üncesi ile hareket etti i; empanzelerin ise 
do rudan kendi faydalar na göre seçimde bulundu u ortaya konmu tur. Ancak süren 
ara t rmalar empanzelerin de zaman içinde bencil seçimlerden daha adil seçimlere do ru 
bir yönelim gösterdi ini sergilemektedir. Ayr nt l  bilgi için bkz. J. Heinrich S. J. Heine ve 
A. Norenzayan, “The Weirdest People in the World”, Behavioral and Brain Sciences, 2010, 
Vol. 33, No. 2-3, s. 61-83; K. Jensen, J. Call ve M. Tomasello, “Chimpanzees ar Rational 
Maximizers in an Ultimatum Game”, Science, 2007, vol. 318, No. 5847, s. 107-109; M. 
Milinski, “Chimps Play Fair in the Ultimatum Game”, Proceedings of the National 
Academy of Sciences of the United States of America, 2010, Vol. 10, No. 6, s. 1978-1979.  
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IV. HUKUKA UYMA DAVRANI I 
Hukukun en temel i levlerinden biri normatif davran  standartlar na 

uyma yönelimini art racak ekilde vatanda lar n davran lar n  
düzenlemektir. Kabul edilebilir davran lar n toplumsal olarak benimsenen 
tan mlar  hukuk kurallar  içinde yer al r. Hukukun bu önemli i levi yerine 
getirebilmesi için ki ilerin büyük bir bölümünün ço u zaman hukuka uygun 
davranmas  gerekmektedir. Bu nedenle, hukuka uyma davran n  güvence 
alt na alan hukuk otoritelerinin varl na duyulan ihtiyaç, hukukçular ve 
toplum bilimciler taraf ndan s kl kla vurgulanmaktad r. Polisler ya da 
hakimler taraf ndan verilen kararlar, insanlar onlar  ciddiye almad  sürece 
oldukça önemsizdir. Hukuk toplumsal davran  belirleyemezse de erini 
yitirir45.  

Hukuk sistemine temel te kil eden kabul, uyma davran n n istenen bir 
toplumsal durum oldu udur. Bu kabul “anla maya dayal ” toplum görü ü 
yani Weber ve ard llar n n ortaya koydu u denge teorisi ile örtü ür46. Bu 
yakla ma göre, toplumun bütün üyeleri, toplumsal düzen ve istikrardan 
yanad r. Bu nedenle, insanlar n hukuka uymas  yarar içerir. Dolay s yla, 
önemli olan uyma davran n n hukuk kurumlar  ve otoriteleri arac l yla 
kolayla t r lmas d r. Bu bak  aç s n n kar t  ise, Marksizm ile 
ili kilendirilen “çat mac ” toplum görü üdür47. Marksizme göre, toplum 
çat ma içindeki gruplardan olu ur. Toplumsal kurallar, belli gruplar n 
ç kar na uygun ekilde olu turulup uygulan r ve haklar ndan mahrum edilen 
gruplar için adalet yaratma ihtimalini ender ekilde içinde bar nd r r. 
Topluma ili kin böyle bir bak  aç s  benimsendi inde toplumsal düzenin 
sa lanmas  gerekli görülmez. Hatta, insanlar n sistem içindeki 
adaletsizliklere daha duyarl  hale gelerek statükoya kar  daha direngen 
olmalar  ve hukuka ayk r  davranmalar  istenir. Hukuka ayk r  davran  
mevcut toplumsal düzenin bozulmas na ve toplumsal de i me yaratma 
potansiyellerinin ortaya ç kmas na yol açabilir48. 

Yayg n uyma davran , hukuk sistemi aç s ndan önemli olmakla 
birlikte, uyma davran  kendili inden gerçekle memektedir. Pek çok hukuk 
                                                            
45  Tyler, 1990, s. 19-22. 
46  Tom R. Tyler, “Psychological Perspectives on Legitimacy and Legitimation”, Annual 

Review of Psychology, Vol. 57, s. 375-400. 
47  Marksist yakla m d nda, realist grup çat mas  teorisi, toplumsal kimlik teorisi ve 

toplumsal egemenlik teorisi gibi görü ler taraf ndan da desteklenen çat mac  yakla mda, 
grup ayr mlar  ekonomik s n flara, etnik ya da ulusal grup üyeliklerine dayanabilir. Belli 
bir toplumda, kültürel ve ekonomik kurumlar  kontrol ederek egemenliklerini sa layan 
gruplar, kendi ç karlar na uygun kurallar koyar ve bu kurallar  uygulayacak otoriteler 
olu turur. Tyler ve Jost, 2007, s. 809. 

48  Richard P. Appelbaum, Toplumsal De i im Kuramlar , Türkiye  Bankas  Kültür Yay nlar , 
Ankara 1981, s. 102-104.  
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kural  insanlar n davran lar na s n rlar getirdi i için hukuk uygulamas  
zaman zaman dirençle kar la abilmektedir. Hukuka uyma kural olmakla 
birlikte, her toplumda az msanamayacak ölçüde itaatsizlik49 gerçekle ir. 
Oysa hukuk sistemi uyma davran na dayan r, hukuk uygulay c lar  da 
toplumsal uyma davran  beklentisi içindedir. üphesiz bu beklentinin 
kar lanmas  insan ko ullanmas n n daha do ru ekilde anla labilmesine 
ba l d r50.  

 
A. Hukuka Uyma Davran  Olu turmada Bask n Görü : 

Cayd r c l k Modeli 

Hukuk uygulamas  gitgide artan ekilde, insanlar  kriminal 
davran lardan uzakla t rmak için kullan lan yapt r m tehdidi üzerinden 
tart lmaktad r. Bu yakla m aç s ndan önemli olan, hukuka ayk r l k için 
öngörülen yapt r mlar ve davran  ekillendirecek olan hukuk otoritelerinin 
gücüdür. Hukuk otoritelerinin zor kullanma gücü ile toplumdaki ki iler 
aras nda kurulan bu ili ki hukukta cayd rma ya da toplumsal kontrol modeli 
olarak adland r lmaktad r. nsan davran n yönlendirilmesine ili kin bu 
model, günümüzde hukuk politikas n  büyük ölçüde belirleyen yakla m  
olu turur51. 

Cayd rma modeli daha önce de aç klanmaya çal ld  gibi, insanlar n 
davran lar n  fayda ve zarar hesab  üzerinden belirledi i varsay m na ve 
ekonomiden devral nm  rasyonel seçim teorisine dayan r. Buna göre, ço u 
insan fayday , ihtimal ve sonucu bir arada de erlendirerek hesaplar ve 
seçimlerini faydas n  maksimize edecek ekilde olu turur. Dolay s yla, 
cayd r c l k ya da toplumsal kontrol modelinin gerisindeki esas dü ünce, 
rasyonel birey ç kar d r. Sonuç olarak bu modele göre, davran n 
düzenlenmesi için kurallar n yeterli seviyeye kadar ceza içermesi ve hukuka 
uymama davran n n ard ndan kar la lacak kay plar n insanlar  uyma 
davran na sevk etmesi gerekmektedir52. 

Cayd r c l k modeli de insan ko ullanmas na ili kin davran sal 
tespitlere dayanma iddias ndad r. Sosyal psikolojinin en önemli isimlerinden 
                                                            
49  Sosyal psikolojide itaat, uyman n türlerinden biri olarak aç klanmaktad r. Özde le me ve 

benimseme olarak adland r lan di er uyma davran lar ndan farkl  olarak itaatte ki inin 
toplumsal nitelikteki bir uyar c ya-etkiye, incelemeden, soru turmadan, sorgulamadan ve 
tart madan, ele tirmeden kesin kez bir uyma davran  göstermesi söz konusudur. Uyma 
davran  gösterenin, uyulan kayna n üstünlü ünü, gücünü ve denetimini kabul etmesi 
anlam na gelir. Bkz. Çi dem Ka tç ba , nsan ve nsanlar, Cam Ofset Matbaac l k, 
stanbul 1979, s. 68-71. 

50  Tyler ve Jost, 2007, s.807-808. 
51  Tyler ve Jost, 2007, s. 809. 
52  Tyler ve Jost, 2007, s. 809-810.  
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Kurt Lewin’in denkleminden hareketle davran , insan ve çevrenin bir 
fonksiyonu olarak kabul edilir. Lewin’in ünlü tan mlamas na göre, davran  
(B), insan (P) ve çevrenin (E) bir fonksiyonudur: B=f (P,E)53. Rasyonel 
seçimlerin ürünü olarak kabul edilen insan davran lar n n yönlendirilmesi 
için çevresel artlar n de i tirilmesi gerekmektedir. Bu noktadan en elveri li 
görülen araç ise, fayda maksimizasyonuna odakl  bireyi zarar ile yüz yüze 
b rakacak yapt r mlard r54.  

Cayd r c l k modelinin uygulanmas  için hukuk kurallar na ayk r l k 
yapt r ma ba land  gibi, kolluk güçleri de itaatsizlik eden ki iyi etkisiz hale 
getirmek ve darp tehdidini yaratmak için silahla donat l r. Burada amaç, 
üstünlü ün sa lanmas  ve üniforma, rozet, cop benzeri silahlarla otoritenin 
vurgulanmas d r. Bu vurgu, insanlar n dü ünceleri manipüle ederek hiçbir 
suçun cezas z kalmayaca  yönünde bir alg  olu turmaya yarar55. Hukuk 
uygulay c lar  çevresel etmenleri belirleyerek ki ilere, kriminal davran larda 
bulunmalar  durumunda kar la acaklar  a r kay plar  hat rlatmaya çal r. 
Mahkemelerde, tazminat ve hapis cezalar  verilerek hukuk kurallar n n 
vatanda lar taraf ndan kabul edilmesini sa lan r. Cayd rma modelinde kanun 
koyucunun sorumlulu u ise hangi davran lar n engellemesi gerekti ini 
belirlemek ve yasaklanan davran n engellenmesi için etkili ve kesin 
yapt r mlar olu turmakt r. Hukuka ayk r  davran  yapan ki inin bencil 
yarat l a sahip bir birey olarak kabul edilmesi, suça neden olan toplumsal 
artlar n, örne in yoksullu un ve i sizli in önlenmesi gibi olumlu çevresel 

müdahaleler yoluyla uyma davran  üretilmesinin de önüne geçer56. 

Al nan tedbirlere ve uygulanan yapt r mlara ra men hukuka ayk r  
davran lar n sürmesi halinde ise, cayd r c  model yapt r m n güçlendirilmesi 
yani cezan n art r lmas n  gerekti ini savunur57. Ara t rmalar, en az ndan 
belli bir dereceye kadar, cezan n kesinli in ve iddetinin hukuka uyma 
davran  üzerinde etkili oldu unu göstermi tir58. Ancak gerçekte, davran  
sadece zaman zaman ceza ile kar la ma ihtimaline ve bu cezan n iddetine 
göre ekillenir59. Bu nedenle, toplumsal kontrol stratejilerinin insan davran  

                                                            
53  Kurt Lewin, “ Defining the ‘Field at a Given Time’ ”, Psychological Review, Vol. 50, ss. 

292–310. 
54  Darley ve di erleri, 2002, s.37-38. 
55  Tracey L. Meares, “Norms, Legitimacy, and Law Enforcement”, Oregon Law Review, Vol. 

79, 2000, s. 396-398.  
56  Darley ve di erleri, 2002, s. 40-41. 
57  Darley ve di erleri, 2002, s. 38. 
58  Daniel S. Nagin ve Raymond Paternoster, “The Preventive Effects of the Perceived Risk of 

Arrest”, Criminology, 2006, Vol. 29, No. 4, s.579-583.  
59  Paul H. Robinson ve John M. Darley, “The Utility of Desert”, Northwestern University 

Law Review, Vol. 91, 1997, s. 458-468. 
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üzerinde ba ar  ans  oldukça s n rl d r60. Üstelik cayd r c l k modeli toplum 
aç s ndan d ar dan kolayca gözlemlenebilecek olumsuz sonuçlar 
do urmakta; suçun ceza tehdidi veya uygulamas  ile önlenece ine dair 
yayg n kan  nedeniyle çok fazla say da ki i hapis cezas na mahkum 
edilmektedir61. 

 
(1)  Cayd rma Modelinin S n rlar  

Ki inin davran n n yönlendirilebilmesi için psikolojik olarak onun 
üzerinde etki do urabilecek bir risk düzeyine ihtiyaç vard r. Belli bir suça 
ili in nesnel risk genelde oldukça dü ük olmakla birlikte, psikologlara göre 
ki i üzerinde as l belirleyici olan öznel risk yani ki inin yakalanma ve 
cezaland r lma riski konusundaki tahminidir. Yine de öznel risk nesnel 
riskten de dü ük olabilece i gibi, öznel risk tahmininde önyarg lar ve zarar 
verilememe illüzyonu gibi farkl  etmenler de devreye girebilmektedir62. 
Cayd rma, baz  adam öldürme suçlar  söz konusu oldu unda iyi çal an bir 
modeldir. Bunun nedeni, adam öldürme halinde cezaland r lma ihtimalinin 
az msanamayacak kadar yüksek olu udur. Ancak yine de suçlular cezan n ne 
oldu undan çok yakalanma ihtimali üzerinde durur. Bu nedenle, idam cezas  
adam öldürme suçlar n n önlenmesinde ömür boyu hapis cezas na göre daha 
fazla etkili de ildir63. Daha hafif suçlar söz konusu oldu unda ise cayd rma 
modeli oldukça etkisizdir. Örne in, dünya çap nda uyu turucu kullan m n  
önleme konusunda gösterilen yo un çabaya ra men bu konuda hukuka uyma 
oran  oldukça dü ük seviyede kalmaktad r. Ço u insan için, özellikle 
uyu turucu ba ml lar  için, yasak maddeleri edinmek ve kullanmak rasyonel 
bir kar zarar hesab na ba l  olmad ndan cezaland r lma ihtimali davran  
olu umunu belirlemez64.  

Gerçekte, suça neden olan davran lara farkl  ko ullanmalar neden 
olabilmektedir. Cayd r c l k modeli; h rs zl k, doland r c l k gibi araçsal 
kayg lar nedeniyle i lenen suçlarda daha iyi etki do ururken; geçici duygusal 
durumlar nedeniyle i lenen suçlarda oldukça etkisizdir. Örne in; tecavüz, 
hakaret ve baz  adam öldürme suçlar  tutku nedeniyle veya anl k bir öfke 
                                                            
60  Tom R. Tyler, “Public Mistrust of the Law: A Political Perspective”, University of 

Cincinnati Law Review, 1998, Vol. 66, s. 847-876.  
61  Tyler ve Jost, 2007, s. 810. 
62  Daniel S. Nagin, “Criminal Deterrence Research at the Outset of the Twenty-First 

Century”, Crime and Justice, 1998, Vol. 23, s. 5, 15-18.  
63  Harold J. Brumm ve Dale O. Cloninger, “Perceived Risk of Punishment and the 

Commision of Homocides: A Covariance Structure Analysis”, Journal of Economic 
Behaviour and Organization, 1996, Vol. 31, s. 1-11. 

64  Robert J. MacCoun, “Drugs and the Law: The Pyschological Analysis of Drug 
Prohibition”, Psychological Bulletin, 1993, Vol. 113, s. 497-512.  
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nöbeti içinde i lenebilmektedir. Bu hallerde, rasyonel bir karar zarar 
hesab n n ki inin suç i lemesini belirlemede etkili oldu u söylenemez. 
Dolay s yla tutku suçlar  ya da uyu turucu madde tesiri alt nda i lenen 
suçlar, cayd rma modeli ile yani ki inin yakalanma ve cezaland r lma 
ihtimalinin art r lmas  ile önlenebilecek nitelikte de ildir65.  

Cayd rma modeline ili kin temel problemlerden biri, bu sistemin daimi 
bir davran  gözetimini gerektirmesidir. nsanlar cezaland r lma korkusu ile 
davran lar n  yetkililerden gizler. Bu nedenle, yetkililerin hukuka ayk r  
davran lar  tespit için bir denetim sistemi geli tirmeleri gerekmektedir. 
Denetiminin zorlu u ise durumun yap sal özelliklerine göre de i ir. Örne in, 
maa l  çal anlar n gelirlerini denetlemek yetkililer aç s ndan oldukça 
kolayd r. Bu nedenle, bu gruptaki insanlar n vergi konusunda herhangi bir 
hukuka ayk r  davran  gerekle tirmesi oldukça zordur. Oysa kolluk gücünün 
uyu turucu madde kullan m n  tespit etmesi ya da sokak sat c lar n n ya da 
küçük ölçekli i letme sahiplerinin vergi denetimini sa lamak güçtür66.  

Bu nedenle, uyma davran  yaratman n s n r n  daha çok kaynaklar 
olu turmaktad r67. Yetkililerin suçla mücadelede kulland  finansal ve di er 
kaynaklar ile ki ilerin yetkilerin hayatlar na müdahale etmesine ne derecede 
izin verdi i cayd r c  model aç s ndan önem ta yan sorulard r. Bu nedenle, 
kaynaklar etkin bir maliyetle ve stratejik olarak kullan lmal d r. Oysa 
genelde, toplumsal kontrol stratejilerinin gerektirdi i etkin uygulama politik 
beklentilerle ters dü tü ü için polis suçun yo un oldu u bölgeleri yeterince 
denetleyememekte ve suçla mücadelede oldukça yetersiz kal nmaktad r. 
Kolluk gücünün kaynaklar  ise suçla mücadeleden daha çok politik 
beklentiler do rultusunda kullan lmaktad r68. 

 
(2)  Geçici Ko ullanman n Toplumsal Etkisi 

Cayd rma modelinin hukuka ayk r  davran  önlemedeki etkisi ba ka 
yanl  kabullere de dayand r lmaktad r. Pek çok suç söz konusu oldu unda 
hukuk uygulamas na ayr lan kaynak oldukça s n rl  oldu u gibi, hukuk 
uygulamas ndan kaçma alternatifleri de oldukça fazlad r. Buna, beyaz yaka 
suçlar  ya da kurumsal kabahatler örnek gösterilebilir69. Ayr ca tazminat 
cezalar  hukuka uyma oranlar nda artmadan çok azalmaya neden 

                                                            
65  Tyler ve Jost, 2007, s. 810. 
66  Tyler ve Jost, 2007, s. 810-811; Darley ve di erleri, 2002, s. 40-41. 
67  Meares, “Norms, Legitimacy, and Law Enforcement”, s. 401. 
68  Tyler ve Jost, 2007, s. 810. 
69  Don A. Moore ve George Loewenstein, “Self-interest, Automaticity, and the Psychology 

of Conflict of Interest”, Social Justice Research, 2004, Vol. 17, s. 189-202.  
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olabilmektedir. Tazminat cezas n n hukuka ayk r l n bedeli olarak görülmesi, 
bedel ödendikten sonra istenen davran n gerçekle tirilebilece i gibi bir alg  
yaratabilmektedir70. 

nsan ko ullanmas n n genel ilkelerine ili kin çal malar insan n zor 
nedeniyle uyma davran  göstermesinin ileride içsel belirlemeden koparak 
d sal etkilerle davran lar n  belirlemesine ve uzun vadede daha az hukuka 
uyma e ilimi göstermesine neden olaca n  belirtmektedir. çgüdü ve d sal 
belirlenim hakk nda sosyal psikolojide var olan ayr m üzerinden yap lan bu 
çal malara göre, sadece ödül ve ceza gibi d sal saiklerle belirli bir davran  
izlemeye yönelen insan, bu d sal saiklerin yoklu u durumunda istenen 
davran  göstermemektedir. Di er yandan içgüdüsel olarak ya da içten gelen 
saiklerle belli bir davran n gerçekle tirilmesi halinde, ortaya ç kan daha 
güvenilir ve ba ms z bir davran t r. Davran lar n düzenlenmesine ili kin 
olarak yap lan çal malar gerçekten de ceza tehdidinin insanlar n kural ve otorite 
ba l l n  azaltt n  ortaya koyar71. Ko ullanmay  sa layan güdülerden 
hareket edildi inde ise bu yakla m kendi kendine sürdürülebilir de ildir; 
sürekli olarak davran  denetimi gerçekle tirerek uyma davran n  d sal 
mekanizmalarla ko ullayacak kurum ve yetkililere ihtiyaç duyar. Zaman içinde; 
d sal s n rlar, içsel belirlemelere yer b rakmayacak ölçüde geni leyerek 
daha da önemli hale gelir72.  

Denetim sistemleri gruplar n toplumsal ortam na da oldukça zararl d r. 
Denetim; insanlar n kendilerine, içinde ya ad klar  grup ve sisteme olan 
olumlu yakla m  yitirerek güvensizli e sürüklenmelerine neden olur. 
Üstelik insanlar n hayatlar na yap lan usulsüz müdahaleler nedeniyle ortaya 
ç kan olumsuz dü ünceler adaletsizlikle ili kilendirilir. Denetim sistemi 
i lese de i lemese de, insanlar n evkini k rarak toplumsal ili kilerde 
güvensizli e hatta paranoyaya neden olur. Denetim sisteminin neden oldu u 
tüm bu bedeller, insanlar n içinde bulunduklar  ili ki, kurum ve toplumlarda 
dayan maya olan inanc  azalt r. Yap lan ara t rmalar, denetim sisteminin ve 
toplumsal kontrol uygulamalar n n toplumlar üzerinde olumsuz bir etki 
yaratarak farkl  toplumsal gruplar ile hukuk otoriteleri aras nda dü manca bir 
ili ki do urdu unu belirtmektedir. Bu durum ise uyma davran n  ve suçla 
mücadelede yetkililerle i birli ini azaltmaktad r73. 
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nsan ko ullanmas na ili kin daha do ru bir yakla m olu turmak için; 
hukuk otoritelerinin, hukukçular n ve hukuk kurumlar nda yer alan ki ilerin 
–hakim, polis, gardiyan vb.  tutum ve davran lar  üzerinde de durulmas  
gerekmektedir. Denetim sisteminin eksikliklerinin yan nda hukuk 
uygulamas nda ortaya ç kan problemler de etkili bir hukuk sisteminin 
olu umunu engeller. Bu bak mdan ampirik bir temel ta yan ve birey ile 
toplum aras ndaki ili kiyi toplumsal kurallar bak m ndan ele alan psikolojik 
hukuk yakla m n n kullan lmas  insan güdülerinin ve hukukun toplumsal 
etkilerinin birey psikolojisi ile ili kilendirilmesi aç s ndan özellikle önemlidir74.  

 
B. Psikolojik Ara t rmalara Dayanan Alternatif Bir Model 
Ko ullanma ve uyma davran ; hukukta genel itibariyle, ceza tehdidi 

olu turulan çevresel s n rlar aç s ndan ele al nmalar na ra men, sosyal 
psikoloji ara t rmalar n n verileri bu hususlarda daha gerçekçi ve geli kin bir 
yakla m  mümkün k labilecek seviyededir. Hukuka uyma davran n  
de ere dayal  olarak aç klay p yönlendirmeyi hedefleyen bu alternatif model, 
sosyal psikolojide insan davran na ili kin olarak tespit edilen iki temel ilke 
ile uyumludur. Bunlardan ilki; genel bir kural olarak, insanlar n adalet 
beklentisi içinde olmalar  yani adalet taraf ndan ko ullanmalar d r. Lerner, 
bu durumu adalet güdüsü olarak adland rarak bu güdünün ç kar hesab na 
indirgenemeyece ini belirtir. Bulgular, insanlar n adil olmayan avantaj ve 
dezavantajlara sahip olduklar  durumlarda psikolojik olarak huzursuz 
olduklar n , adaletin sa land  hallerde ise daha mutlu hissettiklerini 
göstermektedir. Ayn  ekilde; insanlar n, hukukun adil ve e it oldu una 
inanmalar  durumunda hukuka uyduklar  gibi, di er insanlardan da bunu 
bekledikleri söylenebilir75. Adalet güdüsü hukuka uyma aç s ndan bir kaynak 
olarak dü ünüldü ünde, bu kayna n kullan lmas  için otoritelerin 
toplumdaki insanlar n de er yarg lar  do rultusunda politikalar uygulamas  
gerekmektedir76.  

nsan davran  ile ilgili ikinci ilke, insan davran n n d sal 
belirlemelerden çok içsel belirlemelere aç k oldu udur. Toplumsal 
de erlerin, toplumsalla ma sürecinde ki inin bir parças  haline gelmesi ve 
onun davran lar n  belirlemesi, ki ilerin davran lar n n onlar  tan mlayan 
ilke ve de erler ile uyumlu olmas n  sa lar. Bu artlar alt nda insanlar n 
hukuka uyma davran  göstermesi geçici bir ceza tehdidi nedeniyle de il, 

                                                            
74  Melton, “Introduction : The Law and the Motivation”, Law as a Behavioral Instrument, s. 
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hukuk sistemi taraf ndan kapsanm  de erlerin içselle tirmesinin bir 
sonucudur. Dolay s yla uyma, toplumda bir bedel olarak de il, ahlâki olarak 
do ru olarak görülen eyi yapma olarak deneyimlenir77.  

Daha önce de inildi i gibi Lewin’in gerçekle tirdi i alan çal mas ndan 
bu yana sosyal psikologlar davran n iki ana güç taraf ndan belirlendi ini 
dü ünmektedir. Bunlardan ilki; çevre etkisi, ikinci ise ki idir. Hukuka uyma 
davran  tart l rken rasyonel seçim teorisinin etkisi ile sadece çevresel 
etmenlerin üzerinde durularak ki i sadece bencil yarat l a sahip ve fayda 
maksimizasyonu ile ko ullanan bir varl k olarak ele al nm t r. Oysa ki i 
ayn  zamanda güdü ve alg lar  da içermektedir. Sosyal psikolojide toplumsal 
dolay s yla çevresel etmenler göz önünde bulundurulmakla birlikte sosyal 
psikoloji psikolojinin bir alt dal  olarak bireysel düzeyi de önemser. Sosyal 
psikolojik verilere göre ki i, kendi faydas  ile ili kilendirmedi i içsel ahlâki 
de erler de olu turmaktad r. Bu de erler ki iye neyin etik veya ahlâki olarak 
do ru oldu unu gösterir78.  

Ahlâki de erler, belli ilkelere ba l  hareket etmek konusunda 
içselle mi  sorumluluklara kar l k geldi i için davran  belirlemede 
oldukça etkilidir. Ahlâki de erlere ili kin temel özellik, insanlar n bu 
de erlere ba l l k konusunda ki isel sorumluluk duymalar ndan ve bu 
sorumlulu u yerine getiremediklerinde kendilerini suçlu hissetmelerinden 
ileri gelmektedir. Dolay s yla, ahlâki de erler bir kez ortaya ç kt ktan sonra, 
do as  gere i kendi kendini düzenler; bu de erleri benimseyen insanlar 
davran lar n  normatif standartlara uydurmak için ko ullanm  durumdad r. 

Bilindi i gibi; Weber, Freud ve Durkheim’ n çal malar nda da ahlâk 
duygusunun içselle tirilmesi özellikle vurgulanan konulardand r. Örne in, 
Hoffman’a göre:  

“Hem Sigmund Freud’un hem de Emile Durkheim’ n as l miras  
toplumdaki insanlar n büyük ço unlu unun toplumun ahlâki normlar n  
d sal ve zora dayal  bir bask  nedeniyle izlemedikleri konusunda sosyal 
bilimcilerin ittifak yapmalar n  sa lamalar  olmu tur. Normlar ba lang çta 
d sal olmakla ve büyük ölçüde insan arzular  ile çat makla beraber, 
zaman içinde insan n ko ullanma sistemine dahil olmakta, d sal 
otoritenin yoklu unda dahi davran  belirlemeyi sürdürmektedirler. 
Dolay s yla ba kalar  taraf ndan kontrol toplumsalla ma ad  verilen süreç 
sonras nda yerini kendini kontrol etmeye yani iradeye b rakmaktad r79.”  

Gerçekten de, de erlerin davran  üzerindeki etkisi, çevrenin davran  
aç s ndan yaratt  d  etkiden farkl d r. Ki inin bir parças  olan de erler, 
                                                            
77  Darley ve di erleri, 2002, s. 42; Tyler ve Jost, 2007, s. 814. 
78  Darley ve di erleri, 2002, s. 41.  
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davran a kendili inden etki eder80. Ki inin varl n n bir parças  olarak 
görülebilecek bu ahlâki de erlerden ikisi hukuka uyma davran na yönelik 
de ere dayal  bir model olu turmak için özellikle önemlidir. Bunlar; (1) 
toplumdaki kurallar  izlemenin ahlâki olarak do ru oldu una ili kin kabul ile 
(2) me ru kurallara uyman n zorunlu oldu una yönelik inançt r81.  

Ahlâki de erler, ki iyi toplumsal kurallara uymaya ve toplumun bir 
parças  olmaya sevk eder. Hukuk, toplumsal normlardan biridir. Dolay s yla, 
hukuka uyma davran n  sa lamak için yapt r m tehdidine gerek yoktur. 
Ki i, ahlâki de erleri do rultusunda geli tirdi i sorumluluklar n bir sonucu 
olarak hukuka uyma davran  gösterebilmektedir. Örne in, adam öldürme 
sadece hukuk taraf ndan yasaklanan bir davran  de ildir. Toplumdaki bütün 
norm sistemleri adam öldürmeyi yasaklar. Bu nedenle, toplumda ya ayan 
insanlar n neredeyse tamam  bu davran n yanl  oldu unu dü ünmektedir. 
Hukukun bu davran  suç olmaktan ç karmas  halinde bile, ki iler bu 
davran tan kaç nacakt r82.  

Hukukun me ru olmas  halinde ise; ki i, gönüllü olarak hukuk 
taraf ndan yönlendirilmeyi kabul eder. Hukuk otoritelerinin me ru kabul 
edilmesi, onlara itaatin kabulü ve olu turduklar  hukuk kurallar n n ahlâki 
de erlere uygun davran  kurallar  olarak görülmesi anlam na gelir. Trafikte, 
polis kontrol için baz  araçlar  durduruyorsa, sürücüler herhangi bir aç klama 
beklemeksizin polisin direktifleri do rultusunda hareket edip arabalar n  
sa a çeker. Bunun nedeni, polisin trafikteki davran lar  yönlendirmesini 
uygun bulmalar d r. Kolluk gücünün me rulu u, zaman içinde direktiflerin 
herhangi bir yapt r m korkusu olmaks z n al kanl kla yerine getirilmesini 
sa lar83.  

 
(1)  Toplumsal Kurallara Uyma  

Sosyal psikolojide yap lan ara t rmalar n çok büyük bir bölümü, 
insanlar n do ru ve yanl la ilgili olarak kendi görü lerine paralel bir bak  
ta d n  dü ündükleri oranda, hukuka ili kin ahlâki bir sorumluluk 
olu turduklar n  ve hatta hukuka uyma yükümlülü ü hissettiklerini 
göstermektedir. çselle tirilmi  de erler ki inin kendini kontrol etmesini 
sa layarak; toplumsal kurumlar, otoriteler ve kurallar temelinde davran  
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geli imi sa lar. Normatif davran  standartlar , özel de erler olarak ele al n r. 
Bu özel de erler, do ru ve yanl  belirleyen etik yarg lara paralel ekilde 
olu an ahlâki sorumlulu a ili kindir84.  

Geli imsel psikologlara göre, toplumsal kurallara dolay s yla topluma 
aile içinde ve okulda uyum gösterilmektedir. Ahlâki geli im, çocukluk ve 
yeti kinlik süreci boyunca adalet, payla m ve suçlama gibi kavramlar 
etraf nda sürmekte ve zaman içinde bütüncül bir ahlâk sistemi haline 
gelmektedir85. Kendi kültürlerine özgü ahlâki de erlerle donat larak 
toplumun bir parças  haline getirilen ki iler, içinde ya ad klar  toplumsal 
grubun onay n  almak ve kendilerini ahlâki bir varl k olarak görebilmek için 
mevcut standartlara uygun davran rlar. Toplumsalla ma sürecinde ki iye 
benimsetilen toplumsal kurallar ve içsel ahlâki de erler birbiri ile uyumludur 
ve zaman içinde bir bütün haline gelerek ki inin ahlâki de er sistemini 
olu turur. Bu nedenle, ki i kimi zaman toplu taraf ndan d lanma ve k nanma 
gibi yapt r mlardan kaç nmak için kimi zaman da içsel ahlâki de erlerine 
uygun davranabilmek için toplumsal kurallara uygun davran r86. 

Ahlâki de erlerin davran  üzerindeki etkisi, ceza üzerine yap lan 
çal malarda aç kça görülmektedir. Yap lan çal malar; insanlar n, ceza 
davalar nda verilen hapis cezalar n n uygunlu unu, gelecekte ceza gerektiren 
ba ka davran lar n önlemesi aç s ndan de il; san n o cezay  hak edip 
etmedi ine dair ahlâki yarg lar do rultusunda belirledi ini göstermektedir. 
Buna göre; bir cezan n uygunlu u, insanlar n ahlâki alg lar  çerçevesinde 
tespit edilen yanl  çe idi ve düzeyi ile ili kilidir. Daha genel olarak, söz 
konusu çal malarda insanlar n hukuka kendi ahlâki de erleri ile örtü tü ü 
sürece uymaya istekli oldu unun ortaya koyuldu u söylenebilir. Bu noktada 
önemli olan soru, hukukun bu de erlerle hangi derecede örtü mesi 
gerekti idir. Çünkü bu tespit, içselle tirilmi  ahlâk anlay n n, toplumun 
ahlâki de erlerini do ru ekilde yans tan ve insanlar taraf ndan do ru ekilde 
anla lan bir hukuk sisteminin ba lay c l n  sa lamada önemli katk s  
olaca  sonucunu beraberinde getirmektedir87. Ancak, bu veriler 
çerçevesinde elde edilen di er bir sonuç, insanlar n ahlâki de erleri ile 
çeli en hukuk kurallar na ta d klar  yapt r mlara ra men uymayabilece idir. 
Hukukun ahlâki de erlere ili kin alanlarda toplumsal de i me arac  olarak 
kullan lmas  söz konusu oldu unda ya anan ba ar s zl k bunun en önemli 
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kan t n  olu turmaktad r. Hukuk nötr ve araçsal alanlarda do rudan 
düzenlemeler yaparak toplumsal de i me sa lama ba ar s  elde edebilirken; 
evlilik, bo anma ve aile gibi önemli ölçüde hukuk d  toplumsal kurallarla 
düzenlen temel toplumsal kurumlarda hukukun do rudan de i me arac  
olarak kullan lma ans  oldukça dü üktür. Mevcut ahlâki de erlerle 
örtü meyen hukuk kurallar  arac l yla sa lanmaya çal lan de i im, 
toplum taraf ndan ço u zaman bir dayatma olarak alg lanmakta ve tepki ile 
kar lanmaktad r. Bu tepkiler, yapt r mlar n art r lmas  ile giderilmeye 
çal ld nda dahi hukuk kurallar  görmezden gelinerek toplumsal yap  
korunmaya çal lmakta ve hukuk kurallar n n içerdi i yeni de erler 
içselle tirilmemektedir88.  

Ahlâki de erler ile çeli meyen hukuk, uyma davran na yönelik bir 
ko ullanma yaratmakla beraber, günümüz modern toplumunun çoklu de er 
yap s  dü ünüldü ünde hukukun varl n  anlams z hale getirebilir. Zina, 
farkl  cinsel yönelimler, kürtaj, kad na yönelik iddet gibi hukukun 
düzenledi i kimi konular n ahlâki de erlere paralel ekilde düzenlenmeye 
çal lmas , toplumdaki pek çok farkl  grubunun tepkisini çekerek toplumsal 
düzen sa lamay  imkans z hale getirebilir. Ahlâki de erlere ili kin 
toplumdaki mevcut farkl l klar, sadece ço unlu un yönelimine bak larak 
a lamayacak kadar karma kt r. Bu nedenle, hukuka uyma davran na ili kin 
de ere dayal  bir model sadece toplumdaki kurallar  izlemenin ahlâki olarak 
do ru oldu una ili kin kabul do rultusunda olu turulamaz.  

 
(2)  Me ruluk  

Hukuki düzenlemelerin dayand r labilece i ahlâki bir uzla man n 
yoklu u, hukukun ba lay c l  için me ruluk aray n  beraberinde 
getirmektedir89. Hukukun ve hukuk otoritelerinin me rulu una yönelik inanç, 
hukuka uyma davran n n herhangi bir zorlama olmaks z n gerçekle mesini 
sa lar. Toplumsalla ma ile birlikte içselle tirilen ahlâki de erler, ki ileri hukuk 
kurallar na uymaya ko ullamaktad r. Bununla birlikte, sosyal psikoloji 
alan nda yap lan çal malar, ki ilerin me ru otoritelere ve onlar taraf ndan 
konulan me ru hukuk kurallar na uymada daha istekli oldu unu ortaya 
koymu tur90. Otoritelerin me rulu u, toplum için do ru kararlar alabileceklerine 
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ili kin kabulü içerir, bu nedenle ahlâki de erlerin çat mas  halinde, me ru 
otoritenin koydu u hukuk kurallar n n ba ar  ans  oldukça yüksektir91.  

Me rulu a ili kin modern tart malar genelde, Weber’in otorite ve 
otoritenin toplumsal dinamiklerine ili kin belirlemelerine kadar 
uzanmaktad r. Weber de, Machiavelli ve ondan öncekiler gibi ba ar l  
liderlerin ve kurumlar n iradelerini gerçekle tirmek için kaba güçten daha 
fazlas na ba vurdu u görü ündedir. Emirlerin gönüllü olarak yerine 
getirilmesi için yönetilenlerin onay n n kazan lmas  gerekmektedir. Devlet 
ve toplumsal sistemle yayg n ve gönüllü i birli i, otoritelerin kaynaklar n  
toplumun uzun vadeli amaçlar na sevk edebilmelerini sa lar. Bu sayede her 
zaman ki ilerin de erleri do rultusunda i  görmesine gerek kalmad  gibi, 
her kural  ya da politikay  takip etmelerini sa lamak için ödül ya da cezaya 
ba vurmaya ihtiyaç olmaz92. 

Me ruluk, toplumun emirlerine uyma zorunlulu u hissetti i otorite, 
hukuk veya kurumun bir niteli i olarak kabul edilir. Otorite me rulu unu, 
toplumda geçerli olan de er sisteminde al r. Hukuka me rulu unu veren de onu 
ortaya ç karan otoritenin me rulu udur93. Di er bir de i le, “topluluk taraf ndan 
bir rejime atfedilen nitelik”tir. nsanlar kendilerini yöneten otoriteyi ve hukuku 
me ru olarak tarif ediyorlarsa, davran lar  bunlar n emirleri çerçevesinde 
düzenleyen gönüllü bir tebaaya dönü ürler. Bu ki iler ayn  zamanda sistemin 
amaçlar  ile örtü en belli bir ahlâki de erler bütününü içselle tirerek sistemi 
ve onun unsurlar n  me rula t rma görevini ideolojik olarak üstlenirler94.  

Me ruluk, hukuka uyma davran na ili kin olarak yap lan tart malarda 
fazla yer verilmeyen bir kavram olsa da; kültürel, politik ve hukuki otoriteler 
taraf ndan pozitif ahlâki de erlerin geli tirilmesi ve sürdürülmesinde bu 
kavram n önemini vurgulayan güçlü bir entelektüel gelenek de mevcuttur. 
Daha önce de de indi imiz gibi, denge teorisi olarak bilinen ve Weber’den 
üreyen sosyolojik gelene e yaslanan bu anlay , toplumun düzgün olarak 
i lemesini toplum üyelerinin destekleyici de er ve tutumlar na ba lar95. 
Toplumsal sistemi destekleyen de er ve tutumlar n, çocukluk ve yeti kinlik 
döneminde gerçekle en toplumsalla ma sürecinde olu tu unu varsayar. 
Otoriteler güçlerini do rudan ödül vaadi veya ceza tehdidi ile de uygulayabilir 
ancak; denetime ili kin bu tür yakla mlar, cayd r c l k modeli ekseninde 
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tart ld  gibi, pahal , etkisiz ve psikolojik olarak dü ünüldü ünde 
geli memi tir. Bu yakla mlar özellikle otoritelerin kaynaklar üzerindeki 
güçlerini kaybetti i ve toplumun deste ine ihtiyaç duydu u kriz 
dönemlerinde problemli olabilir. Yönetimi sadece te vik ve cezalarla 
sa lanan bir kurum ya da toplum istikrar n sa lanamad  dönemlerde veya 
de i im süreçlerinde uyum güçlü ü çeker. Aksine; bir sistem yayg n ekilde 
me ru kabul ediliyorsa, otoriteler ortak amaç ve de erlere dayanarak toplum 
üyelerini istikrar do rultusunda yönlendirebilir. Bu bak  aç s na göre; 
me ruluk, toplumsal sistemin en çok ihtiyaç duyulan özelliklerinden 
biridir96.  

Me ruluk ve ahlâki de erlerin toplum içindeki dayan may  sa lamadaki 
rolü üzerine yap lan bu vurgu denge teorilerinin temel prensibidir. Bu bak  
aç s na göre toplumsal sistemin me ru ve toplumdaki insanlar n de erleri ile 
örtü ür nitelikte oldu una dair yayg n ortak inanç, istikrarl  bir toplumsal 
düzenin olu umuna katk da bulunur. Me rulu un ve istikrar n, düzenin 
olu umunu yani ki ilerin davran lar n n hukuk kurallar  ile paralel hale 
getirilmesini kolayla t rd  aç kt r. Bilindi i gibi, yarg sal ve idari hukuk 
uygulamalar  önemli ölçüde, insanlar n büyük k sm n n gönüllü olarak ve 
ço u zaman hukuka uyma davran  gösterdi i varsay m na dayal  olarak 
i ler. Bu durum otoritelerin dikkatlerini sadece ceza tehdidine dayal  olarak 
uyma davran  gösteren ki i ve gruplara yo unla t rmas n  sa lamaktad r97. 
Oysa me ruluk hukuk düzeninin olu umunu sa layan as l zemindir. 
Toplumsal dayan man n olu umu bak m ndan çok elveri li bir mekanizma 
olan me ruluk, imdiye kadar insanlar n otoritelerin verdi i bütün karar ve 
kurallara uyma konusunda kendilerini yükümlü hissetmelerini sa lam t r. 

Hukuku, sosyal psikoloji verileri nda ele alan kimi ara t rmac lar ise, 
yapt klar  çal malarda, me ruluk sisteminin do rudan hukuka uyma 
davran  üzerindeki etkisini ele almaktad r. Tyler’a göre, me ruluk ve 
prosedürel adalet aras nda hukuka uyma davran n n olu mas  bak m ndan 
zorunlu bir ili ki söz konusudur98. Hukuk otoritelerinin güçlerini adil usuller 
çerçevesinde ortaya koymas  toplumda bu otoritelerin me ru oldu una 
yönelik bir bak  aç s  yaratmaktad r. Ki iler, hukuk otoritelerinden insan 
onuruna lay k bir yakla m ve sayg  gördükleri ölçüde hukuku ve hukuk 
otoritelerini me ru kabul etmektedir99. Prosedürel adalet ile me ruluk 
aras ndaki bu do rudan ili ki hem geni  ölçekte bütün bir hukuk sistemi için 

                                                            
96  Tyler, 1990, s. 25-27.  
97  Tyler ve Jost, 2007, s. 813. 
98  Tom R. Tyler, “Procedural Justice, Legitimacy and the Effective Rule of Law”, Crime and 

Justice, 2003, Vol. 30, 2003, s. 306.  
99  Lind ve Tyler, The Social Psychology of Procedural Justice, s. 239.  
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hem de gündelik hayatta ki ilerin hukuk deneyimleri için ayn  ekilde 
geçerlidir. Dolay s yla prosedürel adaletin varl , hukuka uyma davran  
aç s ndan önemli bir etmen i levi görmektedir100.  

Psikolojik hukuk yakla m  çerçevesinde olu turulan de ere dayal  
hukuka uyma modeli, hukuk uygulamas n n yaratt  toplumsal r zaya 
dayanmaktad r. Bu çerçevede, davran  ko ullanmas , toplumdaki ki ilerin 
hukuku ve hukuki otoriteleri gönüllü ekilde kabul etmesine ve onlarla 
i birli i içinde olmas na ba l d r. R za ve i birli i, toplumdaki kurallar  
izlemenin ahlâki olarak do ru oldu una ili kin kabule dayanabilece i gibi 
me ru kurallara uyman n zorunlu oldu una yönelik inançtan da kaynaklanabilir. 
Bu model, ampirik verilerden hareketle, hukukun etkinli inin zor yoluyla 
de il, toplumsal beklenti ve ihtiyaçlar do rultusunda olu turulabilece ini 
göstermektedir.  

De ere dayal  model, cayd r c l k modelinin ta d  pek çok güçlü ün 
önüne geçer. Gözetime ili kin büyük çabalar gerektirmedi i gibi, insan 
davran n n nedenlerine ili kin daha geli kin bir bak  aç s n  bünyesinde 
bar nd rarak d sal ko ullanma yerine içsel ko ullanma üzerinde durmakta; 
üphe ve güvensizlik üzerine kurulu olumsuz bir toplumsal ortam yerine, 

ahlaki de erlere ortak ba l l a dayal  olumlu bir toplumsal ortam n önünü 
açmaktad r. Dolay s yla bu bak  ayn  zamanda, otoritelerin vatanda lar 
taraf ndan içselle tirilecek destekleyici toplumsal de erlere dayal  bir kültür 
olu turup bunu koruyarak vatanda lar n davran lar n n ne ekilde 
düzenlenece ini, toplumsal düzenin nas l sa lanaca n  ve iyi i leyen bir 
toplumun nas l olu turulaca n  gösteren sosyal psikolojik bir bak  aç s  
sa lamaktad r101.  

 
C. Hakl  Bir Endi e: Me ruluk ve Yanl  Bilinç Problemi 

De ere dayal  hukuka uyma modeli, sistemin me rulu unu sa layarak 
toplumsal düzen olu turmada önemli bir katk  sa lamakla beraber, sorunsuz 
de ildir. Model, toplumsal düzeni kolayla t r c  yap s  gere i, otoriteler 
taraf ndan da desteklenebilecek bir yakla m içermektedir. Bu noktada 
ortaya ç kan as l endi e ise, me rulu un kötüye kullan lma ihtimalidir. 
Machiavelli’nin yüzy llar önce öne sürdü ü gibi, otorite ahlâki olmayan 
nedenler çerçevesinde de me ruluk geli tirebilmekte ve toplum kolayca 
ç kara dayal  ya da bask c  bir sistemi destekleyebilmektedir102. 

                                                            
100  Tyler, “Procedural Justice, Legitimacy and the Effective Rule of Law”, s. 287-301.  
101  Tyler ve Jost, 2007, s. 815.  
102  Machiavelli, Prens, Leyla Tonguç Basmac  (çev.), Remzi Kitabevi, stanbul 2014, s. 81-

85, 107-112. 
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Daha önce de belirtildi i gibi, çat mac  toplum görü ünü savunanlar, 
toplum içindeki kimi gruplar n ya da s n flar n kendi ç karlar n  korumak ve 
sa lamak için toplumdaki güç ve me ruluklar n  kullanabileceklerini ileri 
sürer. Bu dü ünce etraf nda ele al nd nda; de ere dayal  uyma modeli, 
ahlâki aç dan belirsizlikler bar nd rd  için suiistimale aç kt r. Bu nedenle, 
otoritelerin ve sistemin sahip oldu u me ruluk iki ucu keskin bir b çak 
olarak görülebilir. Me ruluk sayesinde toplumdaki ki iler, hukuk kurallar na 
uyma davran  göstererek otoriteye ve hukuka sadakat gösterecekleri gibi, 
adil olmayan kurallara ve otoritenin ac mas z yönlerine de boyun e erler. 
Otoriterle me olarak adland r lan bu süreçte, me ru görülen ama ahlâki 
olmayan nedenlere dayanan otorite, insanlar n kendi yarg lar  ve seçimleri 
do rultusunda de il, emirlere uyma olarak adland r lan yeni bir ahlâki ödev 
çerçevesinde hareket etmesini ister103. Milgram deneyi olarak bilinen ünlü 
sosyal psikoloji çal mas nda ortaya koydu u gibi, belirli ve kurulu bir 
otorite taraf ndan istendi i takdirde pek çok insan kendi ahlâki normlar n  
çi neyerek ba kalar na ahlâki olmayan davran larda bulunabilmekte hatta 
ac  çektirebilmektedir104. Dolay s yla, me ru otorite ve sistemin gösterdi i 
de erlerin içselle tirilmesi kimi zaman son derece olumsuz sonuçlar  
beraberinde getirebilmektedir. 

Marksist yakla m çerçevesinde tart ld  gibi, içselle tirilmi  
toplumsal de erler bask n ideoloji çerçevesinde geli tirilmi , gerçekli i 
yans tmayan yanl  bir bilincin ürünü olabilir. Hukuki otorite ve kurumlar n 
sahip oldu u me rulu un da belli bir derecede yanl  bilinç içerdi i Marksist 
bak  aç s  do rultusunda geli tirilen sistem me rula t rma teorisi taraf ndan 
öne sürülmektedir105. Örne in, hukuki e itlik herkesin adil ve e it bir 
toplumda ya ad  kan s n  olu turmaktad r. Oysa hukuki e itlik bir 
kurgudan ibarettir ve as l gerçekli in yasa koyucu taraf ndan belirlenmesini 
                                                            
103  Tyler ve Jost, 2007, s. 815. 
104  Yale Üniversitesi sosyal psikoloji profesörü Stanley Milgram taraf ndan 1961’de yap lan 

ve otoritenin insan psikolojisi üzerindeki etkilerini ölçmeye çal an bu deneyde, farkl  
meslek ve ya  gruplar ndan bir grup insan n, belli bir otoritenin emri ile tan mad klar  bir 
ki iye ne derece ceza verebileceklerini ölçülmü tür. Deneyde, deneklerin çok büyük bir 
bölümü “ma durlar” n ac  içinde ba rmalar , sahte kalp krizleri geçirmeleri ya da deneyin 
bitirilmesi için yalvarmalar  kar s nda bile otoritenin emirlerine uyarak yüksek elektrik 
oku oldu unu dü ündükleri uygulamay  gerçekle tirmeye devam etmi lerdir. Bkz. 

Stanley Milgram, Obedience to Authority, An Experimental View, New York: Harper’s & 
Row, 1974, s. 21-23 ve 31-35. 

105  Sistem me rula t rma teorisi olarak bilinen bu yakla m, insanlar n ideolojik kabuller 
çerçevesinde statükoyu rasyonalize ederek me rula t rd n  ve savundu unu ileri 
sürmektedir. Bkz. Blasi ve Lost,” System Justification Theory and Research: Implications 
for Law”, s. 1126-1128 ve 1142. 
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kolayla t r r. Toplumdaki alt s n flar ya da di er dezavantajl  gruplar 
yarg lama sürecinde hukuki e itlik sayesinde sembolik bir tatmin ya amakta 
ve maddi adalete ula maks z n mevcut toplumsal durumlar n  kabul 
etmektedirler. Dolay s yla, prosedürel adalet, hukuka uyma davran  
üreterek statükonun korunmas na hizmet etmekte, toplumsal e itli in ve 
maddi adaletin sa lanmas n n önünde bir engel olu turmaktad r106.  

Prosedürel adalet savunucular na göre ise, psikoloji alan nda yap lan 
çal malar, hukuka uymay  sa layan temel ko ullanman n sistemin 
me rulu una dayand n  ve me rulu un as l olarak prosedürel adaletin 
varl na ba l  oldu unu ortaya koymaktad r. Prosedürel adalet ortadan 
kalkt kça sistem me rulu unu kaybeder ve hukuka uyma davran  sonlan r. 
Bu da bir bütün olarak hukukun geçersiz hale gelmesine neden olur. Her ne 
kadar me ruluk ço u zaman bir illüzyondan ibaret görülse de, hukukun 
varl  için büyük önem ta r. Üstelik mevcut ekonomik sistemin yap s  
gere i, hukuk sistemi içinde maddi adaleti sa lamak oldukça zordur. Bu 
nedenle, prosedürel adalete ili kin normatif standartlar n olu turulmas  
nesnel olarak adil sonuçlar al nmas n  da kolayla t rabilir. Me rulu u 
illüzyon olmaktan ç karacak maddi adaleti sa layacak standartlar n 
olu turulup korunmas d r. Bu noktada prosedürel adaletin önemi ise 
yads namaz107. 

Me ruluk ve yanl  bilinç tart mas , psikolojik hukuk yakla m  içinde 
yeni anlay lar n geli mesine de yol açm t r. Ele tirel psikolojik hukuk 
yakla m  savunucular na göre, psikolojik hukuk yakla m  ba lang çta sahip 
oldu u hukukun bask c  yap s n  ortaya ç karma ve hukuku insan özgürlü ü 
ve e itli inin bir arac  haline getirme amac ndan sapm , yanl  bilincin 
me ruluk yaratmadaki önemi üzerinde durmak yerine statükonun devam  
için u ra  vermi tir. Mevcut çal malarla, psikolojik aç dan otoritenin 
kararlar na uyma yolunda bir zorunluluk duygusu olarak tarif edilebilecek 
me rulu un, hukuki bir mite dönü erek toplumsal e itsizli in devam n  
sa lamas na müsaade edilmi tir108. Oysa sosyal psikologlar Marksist 
terminolojide yanl  bilinç olarak nitelendirilen yan lma halini bu 
terminolojiye ba vurmaks z n pek çok kez saptam t r. Buna göre, insanlar n 
ço u içinde ya ad klar  e itsizliklerin sürdürülmesini sa layan yanl  

                                                            
106  Craig Haney, “The Fourteenth Amendment and Symbolic Legality: Let Them Eat Due 

Process”, Law and Human Behavior, 1991, Vol. 15, No. 2, s. 183-204.  
107  Tyler ve Jost, 2007, s. 816-818.  
108  Dennis Fox, “A Critical-Psychology Approach to Law’s Legitimacy”, Legal Studies 

Forum, 2001, Vol. 25, s. 519- 524. 
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inançlara sahiptir109. Üstelik psikolojik hukuk yakla m  içinde savunulan 
prosedürel adaletin gerçekle mesinin maddi adaletin sa lamas  ile ili kisi 
yoktur. Adil olmayan hukuki ilkeler adil prosedürler çerçevesinde uygulansa 
da dahi adil olmayan sonuçlar verir. Prosedürel adaletin varl  ise hukuk 
sisteminin çal t na dair bir kan n n yarat lmas n  sa lar110.  

 
V. SONUÇ 

Hukuki gerçeklik, farkl  toplumsal artlar n ve bireysel deneyimlerin bir 
ürünüdür. Hukuku kapal  bir sistem olarak alg layan geleneksel pozitivist 
yakla mlar n hukuki gerçekli i yads yan aç klamalar , toplumsal bir kurum 
olarak hukukun tutuculu unu artt rmakta ve hukuk uygulamas n  otoritenin 
elinde basit bir yapt r m arac na dönü türmektedir. Sosyolojik ara t rmalar, 
hukuk ve toplum aras ndaki çok yönlü ili kiyi ortaya koymu ; hukukun bir 
yandan toplumu belirlerken di er yandan da büyük ölçüde toplum taraf ndan 
belirlendi ini göstermi tir. Psikolojik veriler ise liberal hukuk sisteminin 
dayand  bencil birey varsay m n n davran sal realizmden uzak oldu unu 
ve ki ileri hukuka uyma davran na ko ullayan n yapt r mdan çok, ahlâki 
de erler ekseninde olu an toplumsal kurallar ve me ruluk oldu u ortaya 
konmu tur. Bu nedenle, art k hukuku kerameti kendinden menkul bir yap  
olarak aç klayabilmek ya da tek yönlü basit bir toplumsal kontrol 
mekanizmas na indirgemek ancak bilimsellik iddialar n  bir tarafa 
b rakmakla mümkündür. 

Pozitivizmin etkisi ile hukuku bir bilim haline getirebilmek için de erin 
hukuk tart mas n n d na ç kar lmas , toplumsal ve bireysel düzeyde 
hukukun anla lmas n  zorla t rm ; hukukun insan ve topluma ili kin 
bilgisinin sadece ideolojik etkilerle ekillenen varsay mlarla olu turulmas na 
neden olmu tur. Oysaki sosyolojik ve psikolojik ara t rmalarda ortaya 
kondu u gibi, de er insan ve toplumun bir parças d r. Normatif bir sistem 
olan hukuktan d lanamayaca  gibi, hukuk deneyimleri toplumsal olarak 
de erlerle ili ki içinde olu maktad r. Bu nedenle özellikle, karma k 
toplumlar aç s ndan giderek daha fazla önem kazanan hukukun uyu mazl k 
çözümü, toplumsal de i im sa lama gibi i levlerini yerine getirebilmesi için 
hukuk tart malar n da güncel bilimsel verilere daha fazla yer verilmeli ve 
sadece göreceli kavramlardan uzak durularak bilimselli e ula lamayaca  
fark edilmelidir. Kald  ki, sadece varsay mlar çerçevesinde olu turulan 
yakla mlarla hukuk toplumsal kontrol sa lama i levini de gerekti i ekilde 
                                                            
109  J. T. Jost, “Negative Illusions: Conceptual Clarification and Pychological Evidence 

Concerning Falce Conciousness”, Political Pyschology, Vol. 16, s. 400-401.  
110  Jost, Vol. 16, s. 526-530.  
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yerine getirememektedir. Örne in, hukuka uymada cayd r c l k modeli insan 
ko ullanmas n n gerçek bilgisine dayanmad  için büyük u ra lara ra men 
sadece yapt r ma dayanan bir hukuk uygulamas  ile töre cinayeti, kad na 
yönelik iddet, uyu turucu kullan m  gibi davran lar n önüne 
geçilememektedir.  

Psikolojik hukuk yakla m  çerçevesinde ortaya konan de ere dayal  
hukuka uyma modeli hem liberal hukuk sisteminin dayand  bencil birey 
varsay m n , hem de geleneksel pozitivist yakla m n de er tart mas n  
hukuk d na iten bilim anlay n  yanl lam t r. Psikoloji alan nda ortaya 
konan veriler çerçevesinde geli tirilen bu modele göre, davran  belirleyen 
yapt r m de il, adalet güdüsü ve içsel ko ullanmad r. nsanlar 
toplumsalla ma s ras nda belirli ahlâki de erleri içselle tirmekte; bu de erler 
do rultusunda toplumsal kurallar  izlemenin ahlâki, me ru kurallara 
uyman n ise zorunlu oldu unu hissetmektedirler. Günümüz toplumlar n n 
ço ulcu yap s  toplumsal kurallar n içerdi i ahlâki de erlerin çe itlenmesine 
neden olarak hukuka uyma davran  konusunda me rulu un öne ç kmas na 
neden olmaktad r. Hukukun me rulu una yönelik inanç, ahlâki uzla man n 
yoklu unda dahi, insanlar n herhangi bir zorlama olmaks z n hukuka 
uymalar n  sa lar.  

Hukuka uyma konusunda cayd r c l k modelinin yerini de ere dayal  
modele b rakmas , hukukun etkinli inde yapt r mdan çok me rulu un öne 
ç kmas  anlam na gelmektedir. Psikolojik hukuk yakla m n n; de ere dayal  
model ile hukuku havuç ve sopa ile i  gören basit bir kontrol 
mekanizmas ndan, toplumsal ihtiyaçlar do rultusunda ve insan onuru 
çerçevesinde i leyen bir yap ya dönü türme çabas , hukuki gerçekli in 
toplumsal ve bireysel yönlerinin hukuk tart mas na yapabilece i katk ya 
ili kin önemli bir örnek te kil etmektedir. üphesiz, insan ko ullanmas na 
ili kin bilgiler kullan larak hukuk uygulamas nda önemli bir a ama kat 
edilebilir. Hukuka uyman n de ere dayal  model do rultusunda 
yönlendirilmesi ile korkuya de il, ortak ahlâki de erlere ba l l a dayanan 
bar ç l bir toplumsal düzenin ortaya ç kmas  sa lanabilir; kad na yönelik 
iddet, namus cinayetleri ve ensest gibi davran lar n önüne geçilebilir; farkl  

toplumsal gruplar n sahip oldu u çe itli ahlâki de erleri bir arada bar nd ran 
bir hukuk kültürü ortaya ç kar labilir. Ancak, me rulu un insanlarda 
yaratt  zorunluluk duygusunun kötüye kullan lma ihtimali de mevcuttur. 

Psikoloji alan nda yap lan çal malara göre, ahlâki olmayan nedenler 
çerçevesinde me ruluk geli tiren bir otoritede kolayca toplum taraf ndan 
desteklenebilmektedir. Otoriterle me ile emirlere uyma ahlâki bir ödev 
haline getirilebilmekte yahut içselle tirilmi  toplumsal de erler bask n 
ideoloji taraf ndan belirlenen yanl  bir bilincin ürünü olabilmektedir. 
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Otoriterli in ve yanl  bilincin, hukuki e itlik ve prosedürel adaletin arkas na 
gizlenerek me ruluk üretmeye devam etmesi durumunda da hukuka uyma 
davran  sürmektedir. Bu noktada, de ere dayal  hukuka uyma modelinde 
kullan lan ko ullanman n statükonun devam na hizmet etti i dü ünülebilir. 
Ancak, bu model ayn  zamanda ahlâki olmayan nedenlere dayal  otoritenin 
me rulu unun sars lmas  için gerekli ipuçlar n  da içinde bar nd rmaktad r. 
Örne in, yap lan çal malar, d  ko ullanman n süreklilik gerekti ini ve 
prosedürel adaletin yoklu unda hukuka uyma davran n n me rulu a dayal  
olarak üretilmesinin zorlu unu ortaya koymaktad r. Bu nedenle, hukukun 
bask c  yap s n n tamamen ortadan kalkmas  ve insan onuruna dayal  bir 
hukukun olu turulabilmesi için, psikolojik hukuk yakla m  otorite ve yanl  
bilinç konusunda yap lan çal malardan yararlanarak geli tirilmeli, hukuki 
mitler ve varsay mlar psikolojik veriler ile s nanmal d r.  
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B R HUKUKSUZLUK ÖRNE  OLARAK BEKÇ  
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E. rem Ak ** 
 
 

Özet 

Orhan Kemal’in tan nm  karakteri olan Murtaza, ilk bak ta kurallara 
s k  s k ya ba l  bir görev ve disiplin insan  oldu u izlenimi veren bir 
karakterdir. Bu yaz da amaçlanan, Murtaza karakterinin kurallara ba l  bir 
görev insan  olmas n n aksine, keyfi hareket eden bir memur oldu unu 
ortaya koymakt r. Zira Murtaza kurallar yerine, belirli de er yarg lar na göre 
hareket etmekte ve de erlendirmelerde bulunmaktad r. De er yarg lar na 
göre hareket ederken de s k  bir görev insan  oldu unu sanmaktad r. Bu 
do rultuda, Murtaza’n n kendi de er yarg lar na göre de erlendirmelerde 
bulunmas n n, her zaman kurala uygun hareket etmesi anlam na gelmedi i 
ortaya konulacakt r. Sonuç bölümünde de de er yarg lar na göre hareket 
eden, ancak bunun hukuka uygun oldu unu dü ünen hukuk uygulay c lar n n 
bir Türkiye temsili olarak dü ünülebilece i ileri sürülecektir.  

Anahtar Kelimeler: De er yarg s , hukuk kural , keyfilik, hukuksuzluk, 
takdir yetkisi 

 
Abstract 

Orhan Kemal’s well-known protagonist Murtaza is a character who, at 
first glance, gives the impression that he is a martinet. The aim of this paper 
is to show that Murtaza is not a martinet but rather an official who behaves 
arbitrarily, since he acts and not in accordance with rules but his own value-
judgments. When he acts according to his value judgments he supposes that 

                                                            
*  Bu makale hakem incelemesinden geçmi tir. 
**  Dr., Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Anabilim Dal . 
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he is a martinet. Accordingly, this article will show that Murtaza’s acting 
according to his own value-judgments does not mean that he acts in 
accordance with rules. In conclusion, this article argues that we can view the 
legal authorities that, although acting according to their own value-
judgments, consider their behavior to be legal, as a representation of Turkey.  

Key words: Value judgement, legal rule, arbitrariness, lawlessness, 
discretion. 

 

G R   

Orhan Kemal’in Murtaza roman , totaliter rejimlerde vatanda n 
konumu, ataerkillik, i çi-i veren ili kisi, sosyal devlet gibi pek çok aç dan 
incelenebilmeye olanak sa layan bir romand r.1 Bunun yan nda Murtaza’n n 
“gerçekli in ironik bir temsili” oldu u da iddia edilmektedir.2 Bu çal mada 
ironisi yap lan gerçekli in ne oldu u ve bunun hukukla ve hukuk devletiyle 
nas l ili kilendirilmesi gerekti i ortaya konulmaya çal lacakt r. Buna göre 
öncelikle Murtaza’n n “asker olmak iyidir” ve “ ehit olmak iyidir” de er 
yarg lar na sahip oldu u ileri sürülecektir. Bunu yapabilmek için de er 
yarg s n n ne anlama geldi i ve eylemde bulunan ve eyleme muhatap olan 
ki i için ne ifade etti i aç klanacakt r. Ard ndan, Murtaza’n n de er 
yarg lar na göre hareket etmesinin asl nda kurallara s k  s k ya ba l l ktan 
ziyade bir keyfili e dönü tü ü ortaya konulacakt r. Sonuç bölümünde 
Murtaza’n n bu keyfilik ve hukuksuzluk halinin bir Türkiye temsili olarak 
dü ünülebilece i ileri sürülecektir. 

 
1. De er Yarg s  Kavram  

oanna Kuçuradi’ye göre de er yarg lar , “yüklemleri iyi-kötü, güzel-
çirkin, faydal -zararl , do ru-yanl , günah-sevap ve bu gibi s fatlar olan,” 
normlard r.3 Örne in, “büyüklerin önünde sigara içmek kötüdür”, “içki 
içmek kötüdür”, “büyüklerin elini öpmek iyidir” gibi. Bununla birlikte 
                                                            
1  Orhan Kemal ve Murtaza için bkz. Mehmet Narl , “30. Ölüm Y ldönümünde Orhan Kemal 

ve ‘Murtaza’”, Varl k, 1126, 2001, s.69-74; Mehmet Nuri Gültekin, Orhan Kemal’in 
Romanlar nda Modernle me Birey ve Gündelik Hayat, Everest Yay nlar , stanbul, 2010, 
s.88-130; Mehmet Nuri Gültekin, “Orhan Kemal’in Eserlerinde Modernle me, Birey ve 
Gündelik Hayat”, Sosyoloji Dergisi, 15, 2006, s.119-127; Adnan Binyazar, “Orhan Kemal 
Öldü Murtazalar Ya ayacak”, Türk Dili, 22, 1970, s.278-284; As m Bezirci, Hikmet 
Alt nkaynak, Orhan Kemal, Cem Yay nevi, stanbul, 1977, s.67-75; ükran Kurdakul, 
“Orhan Kemal’in Romanlar na Bak lar”, Bilim ve Sanat, 18, s.30-33.  

2  Gültekin, 2006, s.126. 
3  Ioanna Kuçuradi, nsan ve De erleri, Türkiye Felsefe Kurumu Yay n , Ankara, 1998, s.29. 
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Kuçuradi iki tür de er yarg s  oldu unu belirtmektedir. Yukar da örnekleri 
verilmi  olan türden de er yarg lar n n özelli i ki iden ki iye, toplumdan 
topluma veya zaman içinde de i iklik göstermesidir.4 Zira Türkiye’de içki 
içmek, kötü bir davran  olarak kabul edilirken, Almanya’da bu de er yarg s  
geçerli de ildir. kinci tür de er yarg lar n n “ h e r  y e r d e geçerli bir yarg  
oldu u söylenebilir.”5 Örne in “yalan söylemek kötüdür”, “i kence 
kötüdür”, “e itsiz muamele kötüdür” de er yarg lar  gibi. kinci tür de er 
yarg lar n n birinci türden de er yarg lar ndan fark  her zaman - her yerde iyi 
veya kötü say lmalar d r.6 

Burada önemli olan nokta, insanlar n her iki türden de er yarg lar na da 
uymalar n n bekleniyor olmas  ve bu de er yarg lar na göre ki i eylemlerinin 
de erlendiriliyor olmas d r.7 Dolay s yla ki iler de er yarg lar na göre 
hareket edip, de er biçmelere göre hareket edebilmektedir. Di er bir ifadeyle 
ki iler “insanlar n yap p ettiklerine, eserlerine, hatta kendi kendilerine bu 
de er yarg lar  tablolar na göre” de er biçebiliyorlar.8 Bazen bu de er 
biçmeler zarars z olabilecekken, bazen de de er harcay c  olabiliyor. Hatta 
Murtaza örne inde oldu u gibi, de er harcamalara kadar götürüyor, 
dolay s yla, Murtaza’n n k z  Firdevs’i öldürmesine kadar gidebiliyor.9 

 
2.  Murtaza ve De er Yarg lar  

Murtaza’n n de er yarg lar na geçmeden önce onun hakk nda bilgi 
vermek faydal  olabilir. Murtaza bütün bir memleketi disipline sokmak 
isteyen10 bir bekçidir. 

“Yunanistan’ n Alasonya kasabas ndan olan Murtaza, 1925’lerden 
sonraki mübadelede annesi, erkek karde iyle Türkiye’ye göç etti. 
Yirmisindeydi. … Allah için çal t klar n  ileri süren yerli simsarlar n hile 

                                                            
4  Ioanna Kuçuradi, “Ahlâk ve Kavramlar ”, Uluda  Konu malar , Türkiye Felsefe Kurumu 

Yay n , Ankara, 1988, s.22. 
5  Kuçuradi, 1988, s.23. 
6  Kuçuradi, 1988, s.22. 
7  Kuçuradi, 1988, s.22. 
8  Kuçuradi, 1998, s.29. 
9  Murtaza görev ba nda gözlerinin kimseyi görmedi ini, evlad n , ci erparesini 

görmedi ini s kl kla yinelemektedir. Bir gün ci er parelerini, vazifesinin arslanlar n , yani 
k zlar  Firdevs ile Cemile’yi fabrikada i  ba nda uyurken görür. “Görünce de k l diplerine 
kadar k pk rm z  kesilerek sars ld . Sonra tüm kan  çekilmi çesine sarard . Ve hiç 
beklenmedik biçimde, bir atmacay  hat rlatarak ko tu. Cemile, babas n n y ld r m gibi 
geldi ini görünce makinesinden atlay p kaçt . Firdevs hala uyuklamaktayd . Murtaza k z  
saçlar ndan desteleyip havaya kald rd , sonra da yere çarpt …” Orhan Kemal, Murtaza, 
Everest Yay nlar , stanbul, s.304. Ba na ald  darbe sonucu Firdevs ölür. 

10  Kemal, s.4. 
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dolu ö ütlerine uyan hem erilerinden pek ço u gibi memleketlerindeki 
barakalar na kar l k koca koca konaklar, üç buçuk ar n bahçelerine 
kar l k da binlerce dönüm tarla almay  kendine, daha çok da 
damarlar nda dola an ehit Kola as  Hasan Bey’in kan na yak t rmayan 
Murtaza, ne annesinin, ne de hem erilerinin ö ütlerine uydu. Hele 
gizliden gizliye para desteleri gösteren yerli simsarlara hiç! Tam tersi, 
iskân dairesine gitti:  

‘Biz fakir insanlar idik memlekette,’ dedi.  

skân dairesindeki memurlardan biri b y k alt ndan güldü: ‘Namus 
dedi in böyle olur.’”11 

 

Görüldü ü gibi Murtaza iskân dairesinde yalan söylememi tir. Zira 
“Yak k al r m yd ? Çevresinde dola p durdu una inand  day s n n ruhu 
ne derdi bu yalanc l a?”12 Bu örnek Murtaza’n n de er yarg lar n  ortaya 
koyabilmek aç s ndan aç klay c d r. Zira Murtaza’n n hem bütün bir ülkeyi 
disipline sokma aray nda hem de iskân dairesine gidip mal varl  hakk nda 
do ruyu söylemesinin alt nda yatan ey day s , Kola as  Hasan Bey’e 
atfetti i de erdir. Murtaza, romanda bize sunuldu u kadar yla, day s  
Kola as  Hasan Bey’e, sava rken ehit dü tü ü için bir de er atfetmektedir. 
Bir ba ka ifadeyle, Murtaza için day s  Kola as  Hasan Bey ehit dü tü ü 
için önemlidir.13 Day s  Kola as  Hasan Bey’in ehit dü mesi, sadece 
Murtaza için önemlidir, Murtaza’n n annesi, karde i, e i, çocuklar  için bu 
durum bir önem ta mamaktad r. Kuçuradi’ye göre “…bir eyin önemli 
olmas  veya görülmesi, ki ilerin en ba ta real durumlar na s k  s k ya 
ba l d r; bu özel durum için eylerin sübjektif oldu u kadar objektif önem 
ta malar  mümkündür.”14 

Murtaza için day s  Kola as  Hasan Bey’in sübjektif bir önem ta d  
iddia edilebilir. Zira Murtaza “asker olmak ve ehit olmak iyidir” de er 
yarg lar  çerçevesinde day s  Kola as  Hasan Bey’i önemli, hatta çok önemli 
görmektedir. Dolay s yla Murtaza’n n de er yarg s  birinci türden de er 
yarg lar ndand r. Bu de er yarg s  day s n , annesi ve karde ini, e ini, 
çocu unu, mahalleliyi, fabrikadaki i çileri ve eylemlerini 
de erlendirmelerini belirlemektedir. skân dairesine gitti inde, memlekette 
sahip oldu u mal n miktar n  do ru söylemesinin nedeni de, “dürüstlük 
de eri” de il, “damarlar nda dola an ehit Kola as  Hasan Bey’in kan na” 

                                                            
11  Kemal, s.10-11. 
12  Kemal, s.15. 
13  De er atfetme için bkz. Kuçuradi, 1998, s.25-26. 
14  Kuçuradi, 1998, s.26. 
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yak t ramamakt r. Murtaza’n n, annesinin ölümüne kar  verece i duygusal 
tepkiyi dahi, day s  Kola as  Hasan Bey’in ehit olmas  belirlemektedir: 

“Karde i çok a lad . A abeyinin ta  kalplili ine ç ld rd  adeta:  

‘Abe hiç mi yok sende kalp? Yok mu yürek? Ölür annemiz, ya armaz 
kirpiklerin bile!’ 

Murtaza omuz silkti:  

‘Ac mam rahat dö e inde ölene. Olsun isterse annem. Çünkü ak tt  
mübarek kan n  day m z kutsal vatan topraklar na, bo u arak dü manla. 
Ölmedi yata nda rahat rahat!’ 

‘Bu kafayla olursun in allah Atina’ya vali!’ 

‘ stemem valili ini bile Atina’n n. sterim ölmek day m gibi bo u arak. 
Hem da t pk  day m gibi içmek ahadet erbetini!’15 

 
Bu romanda önemli olan nokta ve hukuk kavram yla ilgili olan mesele, 

Murtaza’n n “asker olmak iyidir” veya “ ehit olmak iyidir” de er yarg s n n 
mesle ini icra ederken yapt  de erlendirmeleri belirliyor olmas d r. 
Murtaza’n n ve Murtaza gibilerin en tehlikeli yan  ise de er yarg lar yla 
de erlendirmelerde bulunurken, asl nda bunu kurallara, kanuna veya 
kendilerine verilen yetkiye dayanarak yapt n  iddia etmesi veya öyle 
sanmas d r.  

 
3. Murtaza’n n De er Yarg lar n n Neden Oldu u Hukuksuzluk 

veya Keyfilik 

 Murtaza’n n de er yarg lar na göre hareket etmesinin nas l bir 
hukuksuzlu a yol açt n  görebilmek için, öncelikle Murtaza’n n tabi 
oldu u hukuk kural n  dikkate almak gerekmektedir. Buna göre 772 say l  ve 
1966 tarihli Çar  ve Mahalle Bekçileri Kanunu’nun 3.maddesinin A bendi 
çar  ve mahalle bekçilerinin görevlerinden ilkini “Bir kimsenin can, mal ve 
rz na sald rma ve tehditleri önlemek, sald ranlar  yakalamak…” olarak 

düzenlemi tir. Murtaza’n n davran lar  veya verdi i emirlerin dayana  da 
bu kanun maddesi olabilir. Bu madde bekçilerin tek tek hangi önlemleri 
almas  gerekti ini belirlememi , hangi olgular n tehdit kapsam nda 
de erlendirilece i konusunda bekçiye takdir yetkisi vermi tir. Zira can, mal 
ve rza kar  tehditleri önlemek konusunda neler yap labilece ine bekçilerin, 
dolay s yla da Murtaza’n n karar vermesi gerekmektedir. l Han Özay’ n da 
belirtti i gibi “Baz  hallerde özel olarak hiçbir hüküm öngörmeyip ‘halin 
                                                            
15  Kemal, s.14. 
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icaplar n  takdir ederek bunlara uygun faaliyette’ bulunmas  için dareyi 
serbest b rak rlar. dare baz  güçlükleri yenebilmek için hukuk kurallar  
içinde serbest davranabilme özgürlü üne gereksinim duymaktad r.”16 

üphesiz ki idare takdir yetkisini hukuk kurallar  ve ilkeleri çerçevesinde 
kullanmal d r.17 

Ancak Murtaza’n n durumunda aç k yasal dayanaklara göre hareket 
etme söz konusu olmay p, de er yarg lar na göre keyfi hareket etme ve keyfi 
emir verme söz konusudur.18 Murtaza erken yatmayan vatanda lar  
uyarmakta19, evli olmayan kad nlarla (kitapta “dul kad nlar” denilmektedir) 
ili kisi olanlara kar makta, zenginlerin mahallesinde k bir bavulla dola an 
bir adam  yaka paça karakola sürüklemekte20, kahvede gördü ü ki iye 
                                                            
16  l Han Özay, Gün I nda Yönetim, Filiz Kitabevi, stanbul, 2004, s.457. 
17  Özay, s.457. 
18  Ancak takdir yetkisinin keyfi olarak kullan l p kullan lmad n n her zaman bu kadar aç k 

bir ekilde tespit edilemedi ini belirtmek gerekmektedir. Özay, s.457. 
19   “Murtaza’n n gözleri yerden adama kalkt : 
 ‘Sen misin evin reisi?’ 
 Adam a k nl kla iki yan na bakt ktan sonra, ‘Evet,’dedi. ‘Benim.’ 
 ‘Ne için yatmazs n z gecenin bu saat na kadar? Ha? Ne için?’ 
 Evin reisi büsbütün a rm t . Laf m yd  bu da yani? Ev kendi mülkleri de ilse de, aydan 

aya ak r ak r kiras n  ödüyorlard . Asl nda pek öyle ak r ak r de ilse de, gene de 
bekçiyi ilgilendirmezdi. Kiras n  ödedi i evinde de ister yatar, ister otururdu ailesiyle, 
sabaha kadar!  

 Murtaza ellerini arkas na ba layarak yeniden sordu: 
 ‘Ha? Ne için?’ 
 Kar l k alamay nca ahadet parma n  ayakkab  tamircisine tehditle sallad : 
 ‘De ilsiniz siz vatanda ?’ 
 Merakla kap ya gelmi  çocuklar  i aret etti: 
 ‘Devletin mal d r bu çocuklar, hem da milletin! Yok hakk n uyutmamaya ci erparelerini 

vatan n! Haçan büyüyecek, kur un atacaklar dü mana kur un!’ 
 ‘?..’ 
 ‘?..’ 
 ‘F k rmal d r gözlerinden mertlik, civanmertlik hem da!’ 
 Ba ta baba, gülmemek için ev halk  kendini zor tutuyordu.” Kemal, s.7-8. 
20  Tam bir k y ya gizlenecekken dikkatine bir adam çarpt : Ufak tefek, kara kuru, k l ks z n 

biriydi ama, elinde beyler, beyefendilere mahsus yepyeni bir valiz. 
 … 
 Murtaza ellerini arkas na koyarak sordu: 
 ‘Nereden gelip, gidersin nereye?’ 
 Adam esnedi, sonra uykulu uykulu, ‘Sana ne?’dedi. 
 ‘Banaa? Bana ha? Devletin memuruna? Bilir misin kimim ben’  
 ‘Kim olursan ol!’ 
 Ve parlad : (Murtaza) 
 ‘Yukar da Allah, Ankara’da Devlet hem da Hükümet, burada da ben!’ 
 ‘?..’ 
 ‘Derler bana Mürteza!’ 
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vaziyetini almas n  ve künyesini saymas n  söylemekte21 ve bu ekilde 
mahallelinin tepkisini çekmektedir. Zira kimin kaçta yat p yatmayaca , evli 
olmayan kad nlar n kiminle olup olmayaca  Murtaza’n n veya bir mahalle 
bekçisinin yetkisi dâhilinde de ildir. Di er bir ifadeyle, Murtaza ve vatanda  
aras ndaki ili kiyi hukuk kurallar  belirlemektedir. Murtaza’n n verdi i 
“emir” hukuk kurallar na, hukuka ayk r d r. Dolay s yla Murtaza keyfi 
davranmaktad r. Murtaza’n n keyfi davran lar n n nedeni ise askerli e 
ili kin de er yarg lar d r. Eserde Murtaza’n n keyfi davran lar ndan ikâyet 
etmek üzere mahalleli Emniyet Müdürü’ne gider:  

“Emniyet Müdürü ikâyetçileri uzun uzun dinledi. Hayretler içinde 
kalm , gülmemek için kendini zor tutmu tu. Vay anas n , demek adam, 
‘Yukarda Allah, Ankara’da Devlet hem de Hükümet, burda da ben,’ 
diyebiliyordu? 

Sordu:  

‘Peki bu geni  yetkiyi ona kim vermi ?’ 

Zinnur Amca, ‘Deli, beyim,’ dedi. ‘Akl ndan zoru var!’ 

Dul kar  tavc s  sözü ald : 

‘Balkan Harbi’nde ehit dü mü  bir day s  varm . Akl n  ona takm …’ 

Kalabal k sa dan, soldan peki tirmeye ba lad :  

‘K z halaya, o lan day ya çeker ya beyim?’ 

‘Kola as  Hasan Bey a a , Kola as  Hasan Bey yukar …’ 

‘Damarlar mda Hasan Bey’in kan  dola yor. O madem ahadet erbetini 
içti, ben de içece im in allah, diyor.’ 

Emniyet Müdürü ciddi ciddi sordu: 

‘Bekçilikle ahadet erbetinin ne ilgisi var?’ 

                                                                                                                                            
 ‘?..’ 
 … 
 Yakas ndan çekti: 
 ‘Götürece im karakola, polis karakolu. Yürü!’ 
 ‘Ne karakolu?’ 
 ‘Karakol, basbaya  karakol, polis karakolu. Yürü!’ 
 … 
 ‘Anlamad m?’ 
 ‘Abe ne gezer elinde beyler, beyefendiler bavulu?’ 
 ‘Hoppalaa…’ 
 ‘Helbet. Hem yoktur ta maya yetkin beyefendi bavulunu, hem da dola amazs n bu 

tertemiz caddede bu pis k l kla!’20 Kemal, s.29-31. 
21  Kemal, s.128. 
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‘Aman beyim öyle deme. ‘Subay olamad msa bekçi oldum ükür,’ diyor. 
Kendisini görseniz…’ 

… 

Müdür ellerini çekti: 

‘…Hiçbir bekçi kendini böylesine kanunun üstünde göremez, yetkisi 
yoktur. Ama öte yandan h rs z, yankesici, u ursuzlarla sava mas  
mahalleniz için… ne bileyim, devlet ku u!’ 

… 

Emniyet Müdürü masas ndan kalkm , ikâyetçilerin merakl  bak lar  
önünde dola maya ba lam t . ayet adam t pat p böyleyse tad  yoktu, 
ama gerçek pay  ne kadard ? Anlatt klar  t pat p do ruysa herifin 
akl ndan zoru vard  ki, akl ndan zoru olan bir bekçiyi de kadroda 
tutamazd .”22 

 
Emniyet Müdürü, Murtaza hakk nda ne yapaca na o anda karar vermez. 

Murtaza’n n da mahallelinin ikâyeti hakk nda ne dü ündü ünü ö renmek 
ister.  

“ ‘Evet Murtaza Efendi. Ne dersin Mahallelinin ikâyetlerine?’ 

Murtaza esas duru unu bozmamakla birlikte yerinde, daha do rusu k rk 
be  numara postallar n n üzerinde sa a sola salland , sonra çak  gibi 
toparlanarak, ‘Yok bir diyece im,’ dedi. ‘Söylerler do ru!’ 

… 

‘Yaa… demek do ru söylüyorlar?’ 

‘Do ru amirim.’ 

‘Peki ne kar yorsun istedikleri saatte yat p kalkmalar na?’ 

Murtaza sertçe, ‘Yapar m vazifemi,’ dedi. 

‘ yi ama, herkesin u ya da bu saatte yat p kalkmas  senin vazifen de il ki. 
Senin vazifen, sana verilmi  bölge dahilinde geceleri dola mak, 
mahalleye göz kulak olmak. Sense…’ 

Murtaza hindi gibi kabard : 

‘Ben gördüm kurs, ald m çok s k  terbiye, hem da disiplin amirlerimden’ 

‘Amirlerin sana vatanda  kendinden ikâyet ettirecek kadar rahats z et 
mi dediler?’ 

                                                            
22  Kemal, s.97-99. 



Bir Hukuksuzluk Örne i Olarak Bekçi Murtaza 81 

Murtaza yutkundu. Tan klara gözucuyla, ama nefretle bakt . Sonra 
Emniyet Müdürü’ne döndü: 

‘ Bu vatanda lar amirim, bilmezler öz ç karlar n .’23 

‘Allah Allaaah…’ 

‘Evet. Erken yatmayan bir vatanda , kalkamaz erken. Kalkar ise 
alamam  olur uykusunu! Ne zaman bir vatanda  alamaz uykusunu tam, 
zay flar gözleri. Bakamaz dü manlar na çelik y ld r m, hem da olamaz 
hiçbir zaman nümûne-i imtisâl!’ 

… 

Emniyet Müdürü, ‘Yaa!’ dedi.  

‘ Helbet. Bakamayan dü mana çelik y ld r m, de ildir lay k vatanda l a. 
Haçan her Türk bakmal d r dü manlara çelik y ld r m, kur un bilek, ta  
yürek. Ve vazife bir s ras nda sak nmamal d r gözünü budaktan, 
dememelidir evlad m, ci erparem. Demedim hiçbir zaman, vazife bir 
s ras nda evlad m, ci erparem. Neden? Çünkü var idi bir day m Hasan 
Bey, kola as , dola r idi damarlar nda halis kan, Türk kan . Döktü bu 
kan  Balkan Harbi’nde kutsal vatan topraklar na, demedi, ne bana 
vatandan. sterim bütün vatanda lar m olsun Kola as  Hasan Bey gibi. 
Sak nmas nlar gözlerini budaktan, hem da ak ts nlar kanlar  kutsal vatan 
topraklar  için.” 

… 

‘Bütün bunlar bir mahalle bekçisinin vazifesi mi?’ 

Murtaza hayretler içinde sordu: 

‘Ya kimin vazifesi amirim?’24 

 
Bu diyalog göstermektedir ki Murtaza vatanda  ve kendisi aras ndaki 

ili kiyi, hukuk kurallar  çerçevesinde ekillenmi  bir ili ki olarak görmekten 
çok, bir emir-komuta ili kisi olarak görmektedir. Murtaza bir bekçidir, 
hukuk kurallar yla ba l d r. Murtaza vatanda lar ve kendisi aras nda hukuk 
kurallar na dayal  bir ili ki oldu unu reddetmekte, vatanda n “özç kar” n  
kendisinin dü ündü ünü söyleyerek, vatanda lara keyfi emirler vermektedir. 
Bu durum ise bir hukuksuzluk örne i olu turmaktad r.  

Netice olarak vatanda lar n ikâyetleri amac na ula r ve Murtaza bir 
fabrika Fen Müdürünün, Emniyet Müdüründen talep etmesiyle bir fabrikaya 
kontrol yard mc s  olur. Murtaza’n n, Murtaza’l  fabrikada da devam eder.  

                                                            
23  Koyultma bana ait. 
24  Kemal, s.109-110. 
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Özetle Murtaza de er yarg lar na s k  s k ya ba l  ya ayan bir bekçidir. 
“Asker olmak iyidir” ve “ ehit olmak iyidir” de er yarg lar  hem özel 
hayat ndaki hem de meslek ya am ndaki de erlendirmelerini 
belirlemektedir. Murtaza’n n bekçi olu u ve vatanda la olan ili kisi hukuk 
kavram  aç s ndan önem ta maktad r. Zira Murtaza bahsedilen de er 
yarg lar na göre de erlendirmelerde bulunurken, asl nda keyfi 
davranmaktad r. Murtaza’n n de er yarg lar , onun vatanda a keyfi emir 
vermesine neden olmaktad r. Oysaki Murtaza’n n hukuk kurallar na uygun 
hareket etmesi gerekmektedir. Murtaza’n n bunun aksine de er yarg lar na 
göre hareket etmesi ve vatanda n “özç kar n ” kendisinin dü ündü ünü 
söylemesi keyfili e, hukuksuzlu a yol açt  gibi, vatanda  ve kendisi 
aras nda da bir gerilime neden olmaktad r.  

 

SONUÇ  

Giri te de belirtildi i gibi Murtaza gerçekli in ironik bir temsilcisi olarak 
görülmektedir.25 Murtaza’n n temsil etti i gerçeklik ise Türkiye’nin 
“hukuksuzluk” gerçe i olarak görülebilir. Hâkimlere ait olan a a daki 
cümleler Murtaza’n n ifadelerinden ne kadar uzaktad r?: 

“…Devlet mesela, DGM’lerde mesela, bizim mahkememizde devlet 
önceliklidir, devletin ç karlar  öncelikli. Bizim mahkememizde devlet her 
zaman ön plandad r, devletin birli i, bütünlü ü ön plandad r, gerekirse 
bu anlamda insan haklar  ihlalleri de olabiliyor…(Görü me 42)”26 

“…Geçenlerde iki hâkim önümde yürüyorlard , biri diyor ki ötekine, 
‘Benim ülkem söz konusu oldu unda, vatan ve millet söz konusu 
oldu unda, ben hukuk mukuk dinlemem’ diyor. ‘Say n hâkimim sizi 
kutluyorum’ dedim, ‘hukuk dedi in nedir ki!’ ‘Tabii,’ dedi, ‘nedir yani?’ 
(Görü me 1)”27 

“Son zamanlarda […] deyim var, ‘bireyin özgürlü ü her eyin 
üzerindedir.’ Kat lm yorum. Bireyin özgürlü ünü önde tutan fla  görü ler 
var, kat lm yorum. Niye kat lm yorum? Devletim, evvela devletim! Bu 
yad rganabilir de baz  yazarlar, dü ünürlerin fikirleri taraf ndan, 
devletim olmad ktan sonra benim bireysel özgürlü üm hiçbir eye 
yaramaz. Benim bireysel özgürlü ümün devletimle çat mamas  
laz m…(Görü me 5)”28 

                                                            
25  Gültekin, s.126. 
26  Mithat Sancar, Eylem Ümit At lgan, “Adalet Biraz Es Geçiliyor…” Demokratikle me 

Sürecinde Hakimler ve Savc lar, Tesev Yay nlar , stanbul, s.133.  
27  Sancar, Ümit At lgan, s.135. 
28  Sancar, Ümit At lgan, s.137. 
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Yukar daki ifadelerde görüldü ü gibi, belki Murtaza’n n sahip oldu u 
“asker ve ehit” olmaya ili kin de er yarg lar  egemen olmasa da Devletin 
güçlü olmas  gerekti ine ili kin de er yarg s , ço u zaman idare ve vatanda  
aras ndaki “hukuki” olmas  beklenen ili kinin temeli olabiliyor ve bir 
hukuksuzlu a dönü ebiliyor. 

Dahas  Türkiye’de, “hukuksuzluk” denildi inde özel yetkili mahkeme 
(eski DGM), yasama ve yarg  aras ndaki çeki me, yüksek mahkeme kararlar  
gibi hususlar akla gelse de, s radan vatanda  olarak bizlerin okulda, adliyede, 
tapu dairesinde, karakolda kar la t  hukuka ayk r l klar  veya Murtazalar  
dü ünelim. Bir de kendimizin yapt  hukuka ayk r  davran lar  dü ünelim. 
Elbette bunun ard ndan bazen bu hukuka ayk r  davran lar n me ru 
oldu unu iddia edebiliriz. Bu makalenin ilgilendi i mesele hukuka uygun 
veya hukuka ayk r  davran n nedenleri de il, nedeni her ne olursa olsun 
devlet ve vatanda  aras nda ve vatanda lar n kendi aralar nda ve de devlet 
yetkililerinin kendi aralar ndaki ili kilerde “hukuksuzlu un” egemen oldu u 
iddias n n, idare ve vatanda  aras ndaki ili kinin en alt kademesinden 
ba lad d r. Bu nedenle bu “hukuksuzlu a” ili kin çözümü yükseklerde 
de il, her gün yürüdü ümüz koridorlarda sakl  oldu unu dü ünmek 
gerekmektedir. Daha aç k bir ifadeyle Murtaza çok uzaklarda, komik veya 
trajikomik bir kahraman de il, her gün kar la t m z ve de er yarg lar  
çerçevesinde de erlendirmelerde bulunan biridir. Bu nedenle “Vatanda  
olmak zor bu ülkede. Bir hâkim abimiz hep öyle derdi: ‘Bu ülkede vatanda  
olmak çok zor.’ (Görü me 1)”29 
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TOPLUMSAL B R GERÇEKL K: NT HAR* 
 
 

eyda Altunta ** 
 
 

G R  
“Benim için üzülmeyin. Sinirlerim alt üst oldu ve son bir y ld r –

uyku hap yla uyudu um zamanlar hariç- gece gündüz st rap içindeyim ve 
gündüz de sadece ilaçla uyutuldu um zamanlar huzur buluyorum. Harika 
bir ya am geçirdim ama imdi sonuna geldim ve sinirlerim gittikçe 
kötüle iyor. Bu yüzden tüm sevdiklerim, beni affedin, Tanr  da beni 
ba las n, ama bu st raba dayanam yorum ve bu herkes için en iyisi 
olacakt r… Kimse suçlu de il, harika arkada lar m var ve benim için 
ellerinden geleni yapt lar. Bir y ld r bildi im her eyi denedim ve içimdeki 
ey daha da kötüle ti. Bu nedenle art k ac  çekmeyece imi bilerek teselli 

bulun, lütfen.” 

Bu sözler ünlü yönetmen James Whale aitti ve sudan ölesiye korktu u 
halde kendisini yüzme havuzuna atarak intihar eden Whale, havuzun yan na 
Don’t Go Near The Water kitab n  b rakarak kara mizaha olan ilgisini 
hayattan ayr l rken bile dile getirdi.1  

Etraf m zda Whale gibi örneklerin yan nda, ba ka örnekler de var. 
Ancak bunlar yüzümüzde buruk bir tebessüm yerine ac n n ifadesini çiziyor. 
Nitekim, Rusya’n n Çekoslovakya’y  i gal etti i 1969 y l n n Ocak ay nda 
olay  hiçbir eyin daha iyi protesto edemeyece i inanc yla kendini yakan 
John Plach’ n trajik sonu da bunlardan biridir. Bu olaydan yakla k bir y l 
sonra da Plach’ n ölüm y ldönümünün, Biafra yard m n n kesildi i güne 
rastlamas  sonucunda Fransa’da on gün içinde yine ayn  ekilde kendilerini 
                                                            
*  Bu makale hakem incelemesinden geçmi tir. 
**  Ar . Gör., Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Kamu Hukuku Anabilim 

Dal  (Ceza ve Ceza Usul Hukuku). 
1  Kay Redfield JAMISON, Erken Çöken Karanl k- ntihar  Anlamak, Çev.: Emine BADEMC , 

Ayr nt  Yay nlar , stanbul 2004, s. 90. 
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yakan yedi ki iden biri olan on dokuz ya ndaki bir ö renci, “sava a, iddete 
ve y k c  budalalara…” kar  oldu unu belirten mesajda “Ölürsem a lama. 
Bunu yapt m çünkü böyle bir dünyada ya ayamazd m. Bunu iddeti protesto 
etti im için ve dünyan n küçük bir parças n n burada kendi yapt klar na 
gözlerini çevirmesi için yap yorum. Ölüm ki inin kendi iste iyle gerçekle iyorsa 
bir protesto biçimidir. Tabii ki bunu kabul etmek zorunda de ilsiniz.” demi  
ve geride b rakt  küllerle amac na ula m t r.2 

Böyle manzaralar  Türkiye’de de görmek mümkün. Bas nda yer alan 
intihar haberleri s radanla t  bizim için, sosyal medyadaki intihar haberleri 
e er ilginç gelmemi se, öyle bir bak p geçer olduk. nsanl n miras  
aras nda yer alan intihar n bu kadar çok tercih edilme sebeplerinin birço u 
bilinmiyor. ntihar  seçenler mi yanl  yolda yoksa hayatta kal p ya amaya 
devam edenler mi cevab  bilinmez. Belki de Quetelet’in söyledi i gibi 
“intihar, toplumun korkunç bir düzenle ödedi i bir borç, bir vergi”3 dir kim 
bilir… Cevaplar ne olursa olsun intihar n ya am m z n bir parças  haline 
geldi i de bir gerçektir.  

Dünya Sa l k Örgütü’nün (DSÖ) 2012 y l nda yay nlad  kapsaml  bir 
çal maya göre, dünyada her k rk saniyede, bir ki i intihar ederek ya am na 
son vermekte ve her üç saniyede ise bir ki i intihar giri iminde 
bulunmaktad r.4 

nsanl k tarihinin istisnas z her döneminde görülen intihar olgusu, 
ça m zda gün geçtikçe artmakta ve önemli bir toplumsal sorun haline 
gelmektedir. DSÖ’nün çal malar na göre, son k rk be  y lda, tüm dünyada, 
intihar oranlar n n yüzde altm  civar nda artt  ve intiharlar n ilk on ölüm 
nedeni aras nda yer ald  görülmektedir.5  

ntihar olgusu, tarihi süreç içinde oldu u gibi, günümüzde de tüm 
bilinmezli i ve gizemini koruyarak, bireylerin ve toplumlar n ya am n n bir 
parças  olmaya devam ediyor. ntihar n haz rlay c lar  aras nda yer alan 
psikolojik etmenler aç s ndan veya dinlerin ya da toplumlar n bak  
aç s ndan intihar incelendi inde, bu olgunun karma k bir süreci içinde 
bar nd rd  görülür. Tanr ’n n insana verdi i hayat  kendi iste iyle terk 
etmesi, kültür ve inanç sistemlerine ba l  olarak de i ik ekillerde 
yorumlanm ; ço unlukla bu hareket, genel kabul gören ahlâk anlay na 
göre günahkâr say lm t r. Asl nda intihar eden bireyin günahkâr m  yoksa 
                                                            
2  Al ALVAREZ, ntihar; Kan Dökücü Tanr , Çev.: Zuhal Çil SARIKAYA ,Öteki Yay nlar , 

Ankara 1999, s. 57. 
3  rfan ÖZEN, ntihar, Ozan Yay nc l k, Ankara 1997, s. 12. 
4  www.who.int/mental_health/prevention/suicide/suicideprevent/en/, E.T.: 18.09.2014. 
5  Kamil ALPTEK N / Veli DUYAN, ntihar ve ntihar  Önleme, Yeni nsan Yay nlar , 

stanbul 2012, s. 19. 
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sahip oldu u seçim hakk n  özgürce kullanan kimse mi oldu u uzun y llard r 
süregelen bir tart ma konusudur. Bir ba ka tart maysa, intihar n kesin 
yoklu a giden ilk ad m m  yoksa ebediyetin seçilmesi mi oldu u 
konusundad r.  

Bu makalenin amac , intihar olgusunu anlamak ve bireylerin istemli 
ölüm kar s nda sergiledikleri tutumu nedenleri ile birlikte ele almakt r. Bu 
çal ma, dünyan n hemen tüm toplumlar nda tabu olarak kabul edilen intihar 
davran na insani bir bak  aç s yla yakla arak, intihar eden bireyi 
yarg lamak yerine onun geçirdi i içsel süreci anlamaya çal mak üzerine 
ekillenmi tir. 

 
I. NT HAR KEL MES N N D LSEL AÇIDAN NCELENMES  

VE NT HARIN TANIMI 
A. ntihar Kelimesinin Dilsel Aç dan ncelenmesi 
Dünyan n en eski zamanlar ndan beri kendini öldüren bireyler olmas na 

ra men “intihar” kelimesi oldukça yak n bir zamanda dile girmi tir ve bu 
kelime, farkl la an dönemlerin ve içinde ya an lan kültürün özelli ine göre 
farkl  anlamlar ta m t r. ngilizce’de “suicide” kelimesi dilsel aç dan 
Bat ’n n tarihsel de i imini yans t rken, Türkçe’deki “intihar” kelimesi Bat  
dillerindeki “suicide” kelimesi kar l nda kullan l r ve farkl  bir anlamsal 
içeri i bünyesinde bar nd r r.6 Türkçe’ye Tanzimat döneminde yap lan 
roman çevirileriyle birlikte giren bu kelime, Arapça’da “gö üs”, “gö se 
vurma”, “bo azdan as lma”, “g rtla  b çakla kesme” anlamlar na gelen 
“nah r” kökünden türetilip dilimize yerle mi tir.7 ntihar, Arapça’da bo azla 
veya bo azdan as lmayla ilgili bir kelime olmas  sebebiyle belki de, 
Türkiye’de en yayg n intihar yöntemi as d r.8  

Bugün ngilizce’de kullan lan suicide kelimesi gerek anlam gerekse 
biçim yönünden 17. yüzy l n ürünüdür ve “kendini öldürmek” anlam na 
gelen Latince kökenli “suicidum” kelimesinden türetilmi tir. Bu kelimenin 
ilk hangi kaynakta kullan ld na ili kin tart malar ya anm sa da ço unluk 
Thomas Browne’un 1642 tarihli Religio Medici’sini i aret eder.9 Kökeni 
Latinceye dayanan suicide sözcü ü bugün tüm Avrupa dillerinde 
kullan lmaktad r ve ilk kez isim olarak kullan l  17. yüzy l n ortalar na 

                                                            
6  Nezahat ARKUN, ntihar n Psikodinamikleri, stanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi 

Yay nlar , stanbul 1978, s. 25.  
7  Mehmet ESK N, ntihar: Aç klama, De erlendirme, Tedavi, Önleme, Çizgi Yay nlar , 

Ankara 2003, s. 3.  
8  Saliha Demirel ÖZSOY / Ertu rul E EL, “ ntihar (Özk y m)”, Anadolu Psikiyatri Dergisi, 

Y. 2003, S. 4, s. 177.  
9  ALVAREZ, 1999, s. 57. 
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dayan r. Cinayet ve intihar n ayn  anlamda kullan ld  17. yüzy l n 
ard ndan, intihar kelimesi kendi anlam nda kullan lmaya ba lanm t r.10 

Suicide kelimesi 17. yüzy lda ortaya ç kmas na ra men, intihar tarih 
boyunca var olan bir eylem oldu undan bu eylem, ba ka kelimelerle de olsa 
ifade edilmekteydi. Mevcut kaynaklara göre Eski Yunan’da, intihar 
kelimesine kar l k gelen pek çok kavram bulunmaktayd ; kendi eliyle 
ölmek, ölümü yakalamak, kendini ya amdan mahrum etmek, gönüllü ölüm, 
ölümü sahiplenmek...11 Tüm bu ifadelere dikkat edildi inde Eski Yunan 
toplumunda “öldürmek” fiili yerine “ölmek” fiilinin kullan ld  görülür. Bu 
durum toplumda intihara önyarg yla yakla lmad n n bir göstergesidir. 

Eski Yunan’da bu eylemi anlatmak için kullan lan tüm bu ifadelerin, 
intihar  tan mlamaktan çok betimleme çabas  içinde oldu u akla gelmektedir. 
Suicide kelimesi, tüm bu ifadelerin kar s nda tek ba na, s n rlay c  ve 
yarg lay c d r. Hâlbuki Eski Yunanl lar kulland klar  ifadelerle intihar  
kavramsalla t rmaktan, yarg lamaktan ya da aç klamaktan öte felsefi bir 
problem olarak görmü lerdir. Ancak bu de erlendirmelere bakarak Eski 
Yunan toplumunda intihara yönelik ko ulsuz bir ho görü bulundu unu 
söylemek de mümkün de ildir.12 

Yunan felsefesinden oldukça etkilenen Antik Roma’da da intihar  
kar lamak için, kendini yok etmek, kendi eliyle can na k ymak, ya amdan 
ç kmak, ruhunu d ar  ç karmak, kendine ölüm sunmak gibi ifadeler 
kullan larak intihar gibi kapsay c  bir ifadenin varl ndan kaç n lm t r. 
Bunun nedeni, Romal lar için intihar eyleminin ho  görülebilir olmas  bir 
yana özendirilen bir nitelik ta mas d r. Böyle bir alg n n temel unsuru, 
Roma felsefesinde yer alan di er felsefelerin yan  s ra Stoac lar n etkisidir. 
Çünkü Stoac l n bireyselli i öne ç karan felsefeleri sayesinde birey, ya am  
ya da ölümü seçme konusunda özgür k l nm t r.13 

Ortaça ’a gelindi inde, intihar  ifade etmek için daha çok ki inin 
kendini katli anlam na gelen Latince kelimeler kullan lmaya ba lam t r. 
ntihara ili kin dilsel anlamda bu de i ikli in temelinde, Ortaça ’da intihar n 

günah ve suç olarak alg lanmas  yatar. Dolay s yla bu dönemde, intihar 
anlam nda kullan lan kelimeler de bu yasaklay c  ve bask c  tutumu yans t r 
niteliktedir.14 

                                                            
10  Cemile SÜMEYRA, Kendi Kalemini K ranlar-Türk Edebiyat nda ntihar, ule Yay nlar , 

stanbul 2007, s. 17. 
11  JAMISON, 2004, s. 41. 
12  Neslihan EN, Toplumsal Anlam Dünyas  ve ntihar n Toplumsal Alg s : Bursa Örne i, 

(Yay mlanmam  ) Yüksek Lisans Tezi, Bursa 2008, s. 8. 
13  EN, 2008, s. 9. 
14  EN, 2008, s. 9. 
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ntihara kar l k gelen suicide kelimesinin ilk kullan ld  y llar 
Rönesans dönemine rastlar. Bu y llar Rönesans’la birlikte intihar da dahil pek 
çok ifadenin geçmi te ta d klar  anlamlarla birlikte yeniden kavramsalla t  
y llard r. “Suicide” kelimesinin de, bu tür bir kavramsalla t rma yoluyla 
günümüzdeki anlam n  kazanan bir ifade oldu u söylenebilir.15 

 
B. ntihar n Tan m  

ntihar, insanlar n yüzy llard r anlamaya ve çözmeye çal t  en ilginç 
ölüm ekillerinden biridir. Bu eylem tarih boyunca; kahramanl k, cesaret, 
acizlik, günah, öç, hastal k, korkakl k, delilik ve suç gibi oldukça farkl  
kavramlarla birlikte de erlendirilmi tir. Bu farkl l n sebebi, insan n 
isteyerek kendi can na k ymas n n bir suç, günah veya cesur bir davran  
olarak kabul edilip edilmeyece i gibi sorulara verilecek cevaplar n, 
toplumlara, dinlere, hukuk sistemlerine veya kültürlere göre de i iklik arz 
etmesidir.  

ntihar, bireylere dayal  bir eylem oldu u için tan mlanmas  zor bir 
kavramd r. ntihar kavram n  aç klamak istedi imizde farkl  tan mlarla 
kar la r z. Bunun nedeni, intihar n tek bir etkiye ba l  bir eylem 
olmamas d r. 

Bu nedenle, intihar konusunda birden fazla tan mdan bahsedilir. 
ntiharla ilgilenen herkes, kendi bak  aç s ndan hareketle intihar  

yorumlam  ve bir tan m yapmaya çal m t r. Bu tan mlar n ço unda ki inin 
sahip oldu u meslek ve anlay  etkili olmu tur. Ne var ki, intihar n de i ik 
türleri, intihar olgusunun karma kl , intihara etki eden ço ul etmenli 
sebeplerin bulunmas  genel bir tan m yap lmas na ve intihar davran n n 
s n rlar n n çizilmesine engel olmaktad r. S n rlar  ne kadar kolay 
de i tirilebilir olursa olsun Henry Romilly Fedden’in dedi i gibi “ ntihar n 
anla lmas  zor s n rlar n  ortaya ç karmak önemlidir.”16 

Her dönemin kendine özgü ko ullar  içinde de erlendirilmesi gereken 
intihar eylemi; sosyoloji, psikoloji gibi bilimlerin yan nda hukuk, sanat ve 
edebiyat  da uzun süredir me gul etmektedir. Bilimsel veya entelektüel 
disiplinlerin hepsi intihara kendi bak  aç lar  ve s n rlar  içinde bir tan m 
getirmeye, bu davran n nedenlerini kavramaya çal m  ve hemen hepsi 
intihar n önlenmesi gereken bir sorun oldu u dü üncesiyle intihar 
davran na ve bu davran n sonuçlar na çözüm bulmak için çabalam t r. 
Fakat uzun y llar sürdürülen bu çabaya ra men intihar günümüzde önemli 

                                                            
15  EN, 2008, s. 10.  
16  JAMISON, 2004, s.. 40.  
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bir insani gerçeklik olarak varl n  devam ettirmektedir. Yani Freud’un 
yüzy l önce söyledi i söz hala geçerlili ini kaybetmemi tir: “Bilim aç s ndan 
intihar çözümlenmemi  bir sorundur.”17 

Tom L. Beauchamp ve Seymour Perlin’e göre, intihara getirilen 
tan mlar kültürlere göre de i mektedir. Bir edim ya da bir vazgeçmenin 
intihar olarak kabul edilmesi için, bunlar n belli bir gelene e k yasla 
de erlendirilmesi gerekir.18 

ntihar n farkl  zamanlarda farkl  ki ilerce tan m  yap lm  olmas na 
ra men henüz üzerinde uzla lan bir tan m ç kmam t r. Bu nedenle intihar 
olgusuyla ilgilenenler taraf ndan yap lan tan mlara bütünsel olarak yakla p 
her birini ayr  ayr  irdelemek gerekecektir.  

Genel olarak, kabul görmü  intihar tan mlar na bak ld nda, bunlar n 
birço unun ya çok dar ya da tan m olamayacak kadar geni  kapsaml  oldu u 
görülür. 

Malapert intihar ; “hemen daima egoizmin ürünüdür.” diye tarif 
etmi tir.19 Ancak bu dü ünce tan m olmaktan uzakt r.  

Altavilla’n n “intihar, bir insan n kendisini isteyerek öldürmesidir.” 
tan m n  Faruk Erem de kabul etmi tir.20 Bu tan ma göre bireyin içki, sigara, 
uyu turucu gibi maddeler kullanmas  durumunda da intihar etmi  say lmas  
gerekir. Fakat madde kullanan bireylerin ço unda intihar etme niyeti 
bulunmaz. Bu durum tan m n eksik yönünü olu turur. 

“Bir kimsenin yak n ve kaç n lmaz olan veya öyle zannedilen bir ac y  
(utan lacak bir durum, mahkûmiyet, sefalet, çok sevilen birini kaybetme vb.) 
bertaraf etmek niyetiyle hayat na son vermesi intihard r.” tan m n  yapan 
Ferri, intihar n kendisinin ac  verici bir olay oldu unu göz ard  etmi  ve 
tan m nda intihar  s n rl  sebeplere ba lam t r.21  

Littre’ye göre ise “ ntihar, kendini öldüren insan n davran d r.” Bu 
tan ma göre kaza ile zehir içen bireyin ölümü de intihar say lacakt r.22  

ntihar konusunda tart mas z uzman say lan ki ilerden biri olan 
Durkheim, Littre’ nin tan m n  ele tirerek bu tan ma bir art koyar ve kaza ile 
olan intihar eklini tan m d  b rak r. Buna göre Durkheim intihar ; 
                                                            
17  SÜMEYRA, 2007, s. 15. 
18  Esra Huri BULDUK, Türkiye’de ntihar Olgusunun Çözümlenmesi: Batman li Örne i, 

Yüksek Lisans Tezi, stanbul 2008, s. 21. www.yoktez.index.com, E.T.: 07. 12. 2014.  
19  Muhtar ÇA LAYAN, “Ötanazi ve ntihar”, Adalet Dergisi, C. 57 (1996 Ocak), S. 1, s. 17. 
20  Erdal SARIÇAM, ntihar Eden Ünlüler, Panama Yay nlar , stanbul 2008, s.11. 
21  SARIÇAM, 2008, s. 11. 
22  Bkz. Tunç BORAN, 1993-2002 Y llar  Aras nda Türkiye’deki ntihar Olaylar n n 

Sosyolojik Aç dan ncelenmesi, Beta Yay nlar , Ankara 2006, s. 6. 
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“Kurban n kendisi taraf ndan gerçekle tirilmi , olumlu ya da olumsuz bir 
edimin, dolayl  ya da dolays z sonucu olan her ölüm.” eklinde tan mlam  
ve ard ndan bu tan mlaman n da eksik oldu unu belirtmi tir.23 Ona göre bu 
tan m birbirinden çok farkl  iki ölüm çe idini ay rmaz. Ünlü sosyolog, hayal 
görerek odas n n bahçe kat nda san p yüksek bir yerden atlayan ki iyle, 
akl nda herhangi bir bozukluk olmamas na ra men yapt  fiilin fark nda 
olarak kendini vuran ki iyi ayn  s n fa koyamayaca m z  savunmu tur. 
Durkheim’e göre ölümün nedenleri içimizden çok d m zdad r ve ancak biz 
onlar n, yani d m zdaki o nedenlerin çevresine girdi imizde bunlar bizi 
etkiler. Bu sebeple yeni bir tan mlama yaparak intihar ; “Nas l bir sonuç 
verece i bilinen, kurban n kendisi taraf ndan gerçekle tirilen, olumlu ya da 
olumsuz bir edimin dolayl  ya da dolays z sonucu olan her ölüm edimi.” 
olarak tan mlar.24 Böylece kaza sonucu ölümler tan m kapsam na 
al nmam t r. 

Bu tan m n eksik noktalar  bulunmaktad r. Durkheim, bu tan mlama ile 
intihar edenin ölüm niyetinden, ölme karar  vermesinden hiç söz etmez. 
Fakat intihar, rastgele bir davran tan ziyade üzerinde dü ünülüp plan 
yap lan bir eylemdir. Ayr ca, Durkheim’in ntihar adl  eserinde de belirtti i 
gibi, ço u zaman intihar olumlu ve iddetli bir eylemin sonucu say lmakla 
beraber, yemek yememek gibi devaml  olumsuz bir davran  da ayn  sonuca 
götürece inden, bu “olumsuz eylemin” belirtilmesi yerindedir. Olay 
kahraman n n bu sonucu meydana getirece ini bildi i halde bu i i yapm  
olmas  tan mda ayr ca belirtilmi tir. Bu ko ulla, kaza ile meydana gelen 
ölümlerle, baz  hastalar n sonu ölüm oldu unu kestirmeksizin yapm  
olduklar  hareketler tan m d  b rak lm t r. Bunun yan nda, do rudan 
do ruya ya da dolayl  ekillere i aret eden Durkheim, do rudan do ruya 
kendini öldürmeye cesaret edemeyip de –bu ço unlukla din korkusu 
sebebiyle ortaya ç kan bir durum olmaktad r– ölüm cezas n  gerektiren bir 
davran ta bulunanlar  da intihar etmi  sayar.25 

Halbwachs ile Delmas, Durkheim’in tan m n  geni  bularak ele tirirler. 
Zira Durkheim, intihar  tan mlarken müntehirin, ölüm niyetinden, ölüm 
karar ndan söz etmez. Halbwachs, Durkheim’in tan m na unu ekler;26 
“Kendisini öldürme niyetiyle olay kurban  taraf ndan yap lan bir hareketin 
sonucu olan her ölüm intihard r.” 

Delmas’ n Durkheim’  ele tirdi i ve ondan ayr ld  nokta; risk getirici 
ölümlerin intihar olamayaca n  söylemesidir. Delmas’a göre intihar; “Akl  
ba nda bir insan n, ya amakla ölmek aras nda bir seçim yapabilece i 

                                                            
23  Emile DURKHEIM, ntihar, Çev.: Zühre LKGELEN, Pozitif Yay nlar , stanbul 2013, s. 3. 
24  Bkz. DURKHEIM, 2013, s. 5.  
25  Bkz. DURKHEIM, 2013, s. 9. 
26  Nihat KAYA, Neden ntihar Ediyorlar?, Nesil Yay nlar , stanbul 1999, s. 14. 
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halde, her türlü ahlâk bask s  d nda ölümü seçip kendini öldürmesidir.”27 
Ancak Delmas’ n bu tan m na bak ld nda ahlâki sebeplerle intihar eden 
ki ilerin intiharlar n n hangi kapsamda yer alaca  sorunu ortaya ç kacakt r.  

Öte yandan Delmas, “as l intihar” ve “sözde intihar” ayr m  yaparak, 
ki inin ya amak yerine bilinçli olarak ölümü seçmesini as l intihar olarak 
de erlendirmi  ve yaln zca as l intihar n sosyolojik aç dan 
de erlendirilebilece ini savunmu tur. As l intiharda ki i ya amak isteyece i 
yerde ayn  iddetle ölümü ister, bu bir çe it ölüme susam l k olarak 
adland r labilir. Delmas, intihar n bir “seçim/ölüm iradesi” sonucunda 
gerçekle ebilece ini söyler. Mesela ona göre Sokrates’in ölümü bir intihar 
de ildir; zira Sokrates, ölümle ya am aras nda özgür bir iradeye sahip 
de ildir.28 

Edwin Shneidman’a göre, “intihar, dayan lmaz ac lar , a r sorunlar  
olan, a rm , bozulmu  gücü azalm  bir benli in çözüm aray c  bir 
eylemidir.”29 

Psikoloji alan nda söz sahibi olan Sigmund Freud teorilerini daha çok 
sald rganl k kavram  üzerinde yo unla t rarak, intihar , önceleri 
“özde le tirilmi  bir sevgi nesnesine yöneltilmi  sald rganl k sonucu 
meydana gelen bir depresyon fiili” olarak yorumlam ; daha sonra da “ölüm 
içgüdüsünün etkinlik kazanarak bu sald rganl n ki inin kendi üzerine 
çevrilmesi” eklinde tan mlam t r.30  

Richman’ n yapt  de i ik bir tan mda; “ ntihar bir ileti imdir; yard m 
için a lamakt r; ba kalar ndan yard m istemektir; tehdit veya intikam 
metodudur, pi manl k ve bir itiraft r. ntihar anlam nda kullan lan ileti im 
sözlü veya sözsüz olsun, dolayl  ya da dolays z bir mesajd r.” Yap lan 
ara t rmalar n ço u, intihar edenlerin yakla k yüzde yetmi  be inin intihar 
niyetlerini eylemlerinden çok az bir zaman önce çevrelerindeki ah slara 
tekrar tekrar anlatt klar n  göstermi tir.31 Bu sonuçlar Richman’ n tan m n  
destekler niteliktedir. 

Son olarak de inmek istedi imiz tan m, DSÖ’nün yapt  
çal malardaki intihar tan m d r. Uluslararas  intihar çal malar n n pek 
ço unun temelinde yatan bu tan ma göre intihar; “ ntihara yönelik ve 
ölümcül bir sonucu olan eylem.”, intihara yönelik eylem ise “Çe itli 
derecelerde öldürücü amaç içeren kendini yaralama.”d r.32  

                                                            
27  ARKUN, 1978, s. 27. 
28  ARKUN, 1978, s. 27. 
29  ÖZSOY / E EL, 2003, s. 175.  
30  SÜMEYRA, 2007, s. 19. 
31  SARIÇAM, 2008, s. 14. 
32  JAMISON, 2004, s. 25. 
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Bütün bu tan mlar  bir araya getirsek de yine eksiksiz bir tan mlama 
yapmak mümkün olmayacakt r. ntihar hakk nda söyleyebilece imiz ey, bir 
davran n intihar olarak kabul edilebilmesi için her eyden önce, ki inin 
ya amak istemek yerine ayn  oranda ölmek istemesi ve bu tercihi bilinçli bir 
ekilde yapm  olmas  gerekti idir.  

 
II. NT HARIN TAR HÇES  
nsanl k tarihinde intihar  ilk kimin denedi ini, kad n m  yoksa erkek mi 

oldu unu, ba ar l  olup olmad n , neden yapt n  ya da bu davran  ne 
ekilde gerçekle tirdi ini henüz bilmiyoruz. ntiharla ilgili bilinenler 

kaç n lmaz olarak ilk intiharlardan oldukça sonraki bir zamana rastlar. 
Ancak, “Seneca’n n dedi i gibi, ölüm her zaman yak n m zda olmu tur, ama 
kendini ilk öldürenin bunu neden yapt  hala bir s rd r. Ani bir dürtü ya da 
uzun süren bir hastal k m yd ? Ölümü emreden bir iç ses miydi? Dü man 
kabile taraf ndan yakalanma korkusu ya da utanc  m yd ? Umutsuzluk 
muydu? Ortak yiyecek kaynaklar n  ya da topra  kendine saklamaya çal an 
di erlerinin bask s  m yd ? Hiç kimse bilmiyor.”33 Bilinen gerçek, intihar n 
insanl k tarihiyle paralel bir tarihi sürece sahip olmas na ra men, intihar 
hakk ndaki kay tlar n sonraki dönemlerden ba lad d r. 

ntihar anlay  ça dan ça a de i ti i gibi, kültürler aras nda da 
farkl d r. lk ça larda sava ç  topluluklarda “kahramanl n ve cesaretin 
sembolü” olarak görülmü tür intihar. Vikingler’de cennetleri Valhalla’ya 
sadece sava ta ölenlerin ve intihar edenlerin girebilece i inanc  yayg nd . 
Danimarkal  sava ç lar da ya l l k nedeniyle yatakta ölmeyi büyük bir utanç 
saym  ve bu durumdan kurtulman n tek yolunun intihar oldu una 
inanm lard r.34 Baz  toplumlar ortak yiyecek stoklar ndan tasarruf etmek 
için ya da göçebe topluluklar daha rahat yer de i tirebilmek için, hasta ve 
ya l lar n intihar etmesini onaylam lard r. Anla laca  üzere antik 
ça lardaki intihar sebepleri daha çok hastal k, ya l l k ya da utanç gibi 
sebeplerdir. Bunun nedeni bu ça larda ya ayan insanlar n intiharlar n n 
ya ad klar  kültürün de erleriyle örtü ür biçimde toplumsal bir nitelik 
ta mas d r. Bu dönemde birey toplumun içinde erimi  vaziyettedir. Arkaik 
toplumlarda hasta ve ya l l k içinde ölümü bekleyenler k nanm  ve hatta bu 
ki iler onursuz say larak cezaland r lm lard r.35 

Antikça , di er bir deyi le arkaik toplumlar n ya ad  dönem, intihar n 
me ruiyetinin ilk defa tart ld  zamand r. Bu dönemde toplumun dayatt  
zorunluluklar sebebiyle daha çok kurumsal nitelikli –toplumun ihtiyaçlar n n 

                                                            
33  JAMISON, 2004, s. 23. 
34  ÖZEN, 1997, s. 14. 
35  EN, 2008, s. 12.  
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gerektirdi i, ya l l k, k tl k tehlikesi gibi sebeplere dayanan– intihara 
rastlan rken az da olsa bireysel nitelikteki –a k ac s , özlem, umutsuzluk gibi 
nedenlerden kaynakl – intiharlara rastlanm t r. Bu dönemde, hastal k ve 
ac lardan kurtulmak için ya da ya l l k nedeniyle intihar, ki isel kararlar n 
sonucu olarak kar m za ç ksa da asl nda bu kararlar n temelinde yatan, 
toplumun bireye dayatt  de erlerdir. Ayr ca bireyi bu kararlar  vermeye 
iten bir di er dü ünce, soylu insan n kendini hastal kl  bir beden içinde 
görmekten ve görülmekten kaç nma ya da ya l l n getirdi i titreklik ve 
bunakl ktan kurtulma iste idir.36  

Antik Yunan dönemindeyse, intihar hakk ndaki dü ünceler oldukça 
çe itli hale gelmi  ve bireyin verdi i intihar karar n n me rulu u Antikça  
dü ünürü için tart ma konusu olmu tur. Antikça ’daki ba l ca dü ünce 
ak mlar n n –Pitagoras, Platon, Aristoteles, Stoa ve Epikuros– temel 
tart ma konular ndan biri, ki inin ölme hakk na sahip olup olmad d r. Bu 
dü ünce ak mlar ndan bir k sm  ya am n kutsal oldu u ve insan n tanr ya ya 
da topluma kar  sorumluluk sahibi oldu u tezine dayanarak intihara kar  
ç karken, di er bir k sm ysa intihar  mutlak bir kötülükten kaç  olarak 
yorumlam  ve bireyin intihar  seçerek özgürle ece ini savunmu tur.37  

Tüm bu tart malar n toplum ya am na bir yans mas  olarak, Atina’da 
intihara ili kin nötr bir tav r geli tirilmi tir. Hâkimler, ölmek isteyenler için 
bald ran zehri bulundurmu lar ve ölmek için senatoya geçerli bir neden 
gösterip izin belgesi alanlara bu zehirle ölüm hakk  tan nm t r.38 

“E er varl n sana kötülük ediyorsa öl; keder boynunu büktüyse hayat  
terk et. Dinleyelim mutsuz adam n bahts zl n , dindirsin yaras n , sorgucu 
ve bezgileri bir son bulsun.”39 söylemi bu döneme aittir. 

Antik Yunan felsefesinin etkisiyle, Romal larda da intihara gerek felsefi 
gerekse dinsel anlamda hiçbir yasak getirilmemi , hukuk da baz  istisnalar 
d nda rasyonel bir ekilde gerekçelendirilen intiharlara izin vermi tir. 
Bahsedilen istisnalar  ise kölelerin ve askerlerin intiharlar  olu turmaktad r.40 
Ayr ca Romal larda intihar n nedensiz olmas  ceza sebebi olarak görülmekte 
ve gerekçe göstermeden intihar edenlerin ailesine ekonomik cezalar 
verilmektedir. Ancak dinsel ya da ahlâksal herhangi bir yapt r m söz konusu 
olmam t r. 
                                                            
36  Sibel NCEO LU, Ölme Hakk , Ayr nt  Yay nlar , stanbul 1999, s. 17. 
37  Bkz. NCEO LU, 1999, s. 17-28. 
38  NCEO LU, 1999, s. 28. 
39  ALVAREZ, 1999, s. 67. 
40  Erkut Regaip BULUT / Hüdaverdi KÜÇÜKER / Necati Serkut BULUT, “ ntihar n K sa 

Tarihçesinden Sebep ve Yöntemlerine Genel Bir Bak ”, Cumhuriyet T p Dergisi, Y. 2012, 
S. 34, s. 129. 
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Roma toplumunda askerlere ve kölelere intihar hakk  tan nmam t r, bu 
hak sadece hür insanlara aittir. Hür insanlar n intihar n  inceledi imizde; 
sava larla geçen Roma mparatorlu u’nun ilk dönemlerinde intihar nadiren 
rastlanan eylemlerden biri olmu tur. Aile ba lar n n kuvvetli oldu u bu 
toplumda, insan hayat  çok k ymetli oldu undan, ki ilerin hayatlar na 
gereksiz yere son vermeleri kabul edilmemi  ancak, buna ra men intihar 
edenler a r bir ekilde cezaland r lm lard r. Bu cezalar cesedi hayvanlara 
teslim etme, dara ac nda te hir etme ya da kabirden mahrumiyet eklindedir. 
Fetihlerden elde edilen ganimetlerle zenginle en Roma toplumunda, 
Cumhuriyetin sonlar na do ru intihar olaylar nda art  ya anm t r. Bu 
dönemde kolay ya ama al an ve Yunan felsefesini ö renen Romal larda 
intihar, ya ama son vermenin ho  bir ekli kabul edilmi tir.41 Ancak 
filozoflar n me ru kabul ettikleri intihar  yasaklay p cezaland ran Roma 
yasalar n n durumunun ne olaca  belirsizlik göstermi tir. Art  gösteren 
intihar vakalar na kar  hukukçular, ho  görülmesi veya cezaland r lmas  
gereken intihar olaylar n  ay rmaya çal m lard r. Bunun için kast ve hile 
kavramlar na ba vurulmu  ve ayr ca herkesin kendi hayat  üzerinde 
serbestçe tasarruf edebilece i kabul edildikten sonra, ölümden sonra da 
devletin ve üçüncü ah slar n haklar n n korunmas  gerekti ine karar 
verilmi tir. Bununla birlikte erefsizlik veya i kenceden kurtulmak için 
hayat na son verenin cesedine ve mallar na ceza uygulanmas na devam 
edilmi tir.42  

Antik Yunan ve Roma dönemlerinden farkl  olarak bütünüyle dini bir 
dünya görü üne sahip Ortaça ’da kat  dini kurallar beraberinde intihara 
ili kin yasaklar  da getirmi tir. Her ne kadar ilk Hristiyanl kta insan n 
bedeninden ve günahlar ndan kurtulu u olarak görülen intihar ho görüyle 
kar lanm  ve intihar edenlere ehitlik mertebesini lay k görmü  olsa da 
zamanla bu tav r de i mi , St. Augustinus’ un Hristiyanl  sistematikle tiren 
dü ünceleri ve Kilise doktrinini güçlendirici fikirleri bu ho görünün yok 
edilmesini sa lam t r. Böylece intihar her ko ulda yasaklanm  ve Kilise’ye 
göre en büyük günah intihar kabul edilmi tir. Aquinal  Thomas döneminde 
ise intihar suç say lm ,43 intihar edenlerin bedenleri kilise mezarl na 
al nmam t r.44  

Rönesans dönemiyle birlikte Bat ’da yeni bir felsefe, yeni bir bilim, 
yeni ke ifler, yeni bir siyaset anlay  ve hepsinden önemlisi yeni bir insan 
ortaya ç km t r. Bu insan; dü ünen, anlayan, kavramlar  yeniden de erlendiren 

                                                            
41  Mehmet Emin ARTUK, “ ntihar ve ntihara Yard m Suçu Üzerine Bir Deneme”, Selçuk 

Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 4 (1994 ), S. 1-2, s. 114. 
42  ARTUK, 1994, s. 115.  
43  EN, 2008, s. 33. 
44  George MINOIS, ntihar n Tarihi- stemli Ölüm Kar s nda Bat  Toplumu, Çev.: Nermin 

ACAR , Ankara 2008, s. 26. 
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ve Ortaça ’ n s n rlar n  k rm , akl yla do aya ve ya ama hükmetmek 
isteyen insand r. Bu dönemde insan ya am na hâkim olan n inanç de il; ak l 
ve bilim olaca  dü üncesi egemendir. Rönesans döneminde de i en pek çok 
anlay  ve kavram n içinde intihar da vard r ve art k intihar savunulacak, 
reddedilecek ya da yarg lanacak bir eylem olmaktan ç km , anla lmas  
gereken ‘kavramsal bir form’ haline bürünmü tür. ntihar n günah oldu u 
alg s n n y k lmas  ve yine bu dönemde ortaya ç kan Protestanl k mezhebinin 
bireyselle tirilmi  dinsel etkisiyle birlikte, Tanr yla daha içsel bir ileti imde 
bulunan birey yaln z kalm  ve intihara daha e ilimli hale gelmi tir. 
Dolay s yla bu dönemde intihar oranlar nda art lar ya anm t r.45  

19. yüzy lda bilimsel geli melerle birlikte, intiharla ilgili çal malar da 
farkl la m , intihar aç klanmas  gerekli bir olgu olarak nitelenmi tir. ntihar 
çal malar nda temel gaye intihar  anlay p sebeplerini tart maktan ziyade, 
intihar n öznesi olan bireyi ve toplumu anlamak olmu tur. Yani bu dönemde 
geli tirilen bilimsel perspektifle beraber, intihar yorumlanmaktan 
vazgeçilmi , yap lan çal malar insan üzerinde yo unla t r lm t r. Ayr ca bu 
yüzy lda intihar n s n fland rmas  yap lm , intihar eylemi, intihar te ebbüsü 
ve dü üncesinden ayr lm t r. Psikoloji bilimi intihar , bireyin normal d  
davran  olarak bir hastal k durumu diye nitelerken, sosyoloji bilimiyse 
toplumun içinde bulundu u durumun yaratt  bir anomi olarak 
nitelemi tir.46 Bilimsel dönemin intihara yönelik en büyük ba ar s  intihara 
yönelik cezalar n ortadan kald r lmas  olmu tur. Ancak bu durum intihara 
yönelik yarg lar n da ortadan kalkt  anlam na gelmemi , çünkü intihar 
giri iminde bulunanlar n hasta oldu u varsay larak bu ki iler hastanelere 
kapat lm t r.47  

Schopenhauer ve Nietzsche’nin etkileriyle, 20. yüzy l, entelektüel ve 
felsefi aç dan bir hesapla ma yüzy l d r denilebilir. 20. yüzy l felsefesi, 
önceki iki yüzy l n ak lc , ilerlemeci ve bilimi temel alan dü üncelerine 
ele tirerek yan t verir. Ele tiri, bu yüzy lda toplumsal, siyasal ve ekonomik 
alanlarda ya anan kaostan do ar. Ya am gerçekle en toplumsal krizler 
sonucu bireye mutsuzluk getirir anlay  ortaya ç km t r. Bahsedilen 
dü ünürlere ek olarak yine ayn  yüzy lda ya ayan A. Camus’le birlikte; 
rasyonalist ve iyimser gelenekten oldukça uzakta, karamsar, bireyi bedensel 
ve fikirsel aç dan özgür ilan eden dü ünü lerine ra men intihar  bir çözüm 
olarak sunmazlar, intihar  intihar edenlerin bedenleri ve hisleri üzerinden 
tart maya açarlar. Bu tart malar s ras nda intihar özendirilmek ya da 

                                                            
45  EN, 2008, s. 41. 
46  EN, 2008, s. 54. 
47  EN, 2008, s. 56. 
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aç klanmaktan ziyade, ya an lan dünyan n anlams zl na dem vurularak, 
intihar bir kaç  yolu olarak görülür. Fakat bu kaç  dü üncesinin kayna  
antik ça larda oldu u gibi ödev duygusu de ildir; aksine ya amak bedeni ve 
hisleriyle bireyin olumsuz duygularla ba  etmesi say ld ndan intihar n 
ya am  olumlu hale getirmesi olmu tur.48  

ntihar n Türkiye’deki tarihî de i imine bak ld nda Tanzimat 
Dönemi’ne kadar Osmanl  Devleti’ne ait yeterli veri olmamas na ra men, 
Osmanl  toplumunda intihar olaylar n n nadiren görüldü ü söylenebilir. 
Bunun nedeni toplum yap s na egemen olan ve hayat n her alan n  
düzenleyen slamiyet’in intihar olaylar  kar s ndaki tutumudur. Ancak di er 
dinlerin ço unun intihar  yasaklad  dü ünüldü ünde slam’ n, Osmanl  
toplumundaki seyrek intihar olaylar n n tek aç klamas  olmad  anla l r; 
ayr ca, Osmanl  toplumundaki dayan ma ve kültürel de erlerin birey 
ya am nda önemli bir etken olmas , enflasyon gibi ekonomik sorunlar n 
seyrekli i intihar olgusunun ortaya ç kmas n  s n rlayan di er etmenlerdir.49  

ntihar n Türkiye’deki tarihinde Be ir Fuat ad  hem ba lang ç hem de 
zirve olarak görülür. Öyle ki natüralist yazar n intihar n n bas nda yer 
almas n n ard ndan toplumda deyim yerindeyse intihar salg n  ortaya ç km  
ve bu salg n bas na sansür konulmas yla durdurulmaya çal lm t r.50 
Türkiye’de, edebiyata Tanzimat döneminde giren ve k sa zamanda yay l p 
sars nt lar yaratan intihar, Bat ’n n uzun zamand r ilgilendi i bir konu haline 
gelmi  ve “bilim” in inceleme alan na giren, çözüm aray  içinde oldu u bir 
mevzudur.  

Cumhuriyet dönemine geçildi indeyse intihara ili kin önyarg lar 
varl n  sürdürmekte oldu undan, bunlar  y kmak için Frans z sosyolog 
Max Bonnafous bir ara t rma yapm  ve bu ara t rmada stanbul’da 1924-
1926 y llar  aras nda intihar olaylar n n ilgi çekecek ölçüde artt  ve önlem 
al nmas  gerekti i belirtilmi tir.51 Ayr ca sosyolog Hayat Mecmuas ’nda 
yay nlanan bir yaz s nda bu konudaki yan lg lar  düzeltmek için intihar n 
delilikle alakas  olmad n  ispat etmeye çal m t r.52 

1929 y l nda ya anan Dünya Ekonomik Bunal m ’ndan nasibini alan 
Türkiye’de intihar olaylar  hat r  say l r miktarda yükselmi , bunal m n 
etkisini yitirmesiyle birlikte ola an seyrine dönerek 1955 y l na kadar intihar 

                                                            
48  BORAN, 2006, s. 11. 
49  Faruk GÜÇLÜ, ntihar; Umutsuzlu un T rman , SABEV Yay nlar , Ankara 2009, s. 6.  
50  GÜÇLÜ, 2009, s. 6. 
51  ÖZEN, 1997, s. 41.   
52  Bkz. ÖZEN, 1997, s. 42. 
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olaylar n n çok fazla de i im göstermedi i kaydedilmi tir. 1955’ten sonra 
zaman zaman i çi, ö renci ve ayd n intiharlar na rastlanmaya ba lanm  ve 
bu durum 1962 y l na dek sürerek 1962 y l ndan 1980 y l na dek intihar 
olaylar  tekrar normal seyrinde devam etmi tir.53  

Devlet statistik Enstitüsü 1962’den bu yana intihar olaylar n n 
istatisti ini tutmaktad r. Bu istatistiklere göre 1980 sonras  intihar 
olaylar nda say sal bir art  ya anm t r. Hatta 1977 y l yla 1984 y l  
kar la t r ld nda neredeyse yüzde yüzlük bir art n oldu u 
gözlemlenmi tir. Bu dönemde ya anan siyasal olaylar ve 24 Ocak Kararlar  
olarak bilinen kararlar n getirdi i ekonomik bunal m ve toplumun geneline 
yay lan huzursuzluk, dönemin intihar oranlar ndaki art n sebebi olarak 
gösterilmektedir.54 1980’li y llar n sonlar na kadar ini li ç k l  seyreden 
intihar oranlar  1990’l  y llarda normal seyrine dönmü  ve 1990’l  y llar n 
sonlar nda ya anan ekonomik kriz nedeniyle bu oranlarda gözle görülür bir 
art  ya anm  olsa da 2001 y l ndan günümüze de in ola an art lar d nda 
herhangi bir de i iklik olmam t r.55 

Türk tarihinde intihar n dönemsel de i imlerine bak ld nda dikkati 
çeken ilk ey, Osmanl  Devleti’nin tüm dönemlerinden 1980 y l na kadar 
ortaya ç kan intihar olaylar n n toplam say s  1980 y l ndan bugüne dek 
ya ananlardan daha azd r. Bu durum, Türk toplumunun son 34 y ld r 
ekonomik, sosyal ve kültürel konularda ya ad  de i imin göstergesidir.56 

 
III. NT HARIN SEBEP VE YÖNTEMLER  

A. Bireyi ntihara Götüren Sebepler 

ntihar, esas nda ölümün korkunç bir eklidir. Çünkü insan n kendini 
öldürmesine genel olarak, uzun süren, iddetli ve umutsuzluk içinde geçen 
bir süreç sebep olmaktad r. ntihar edenlerin ya ad klar  ac  ki iye özel ve 
tarif edilemez nitelik ta d ndan, ço u kez ki inin ailesi arkada lar  veya 
çevresi bu sonucu tahmin edilemez bulmakta ve intihar eylemi 
gerçekle ti inde derin bir suçluluk duygusu ve okla kar la maktad rlar. Bu 
nedenle, intihar, içindeki muhtemel sonuçlarla tarifsiz bir a k nl k ve y k m  
bar nd r r.57 ntihar, ki inin ya ad  psikolojik ve sosyal süreç aç s ndan ya 
da toplumun veya sahip oldu u inanc n/inançs zl n intihara bak  aç s ndan 
de erlendirildi inde, her zaman bir taraf  bilinmeyen, çözülmesi mümkün 
                                                            
53  GÜÇLÜ, 2009, s. 8. 
54  GÜÇLÜ, 2009, s. 11.  
55  http://www.tuik.gov.tr/UstMenu.do?metod=temelist, E.T.: 16.09.2014. 
56  GÜÇLÜ, 2009, s. 12.  
57  JAMISON, 2004, s. 39. 
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olmayan bir problemdir. Özellikle intihar eden ki inin geride bir not 
b rakmadan gitti i ve yap lan incelemelerin net cevaplara ula amad  
durumlarda, ki iyi intihara götüren nedenler de karanl kta kal r. Bu nedenleri 
anlayabilmek ve ki iye bu seçimi yapt ran etkenleri ortaya ç karabilmek için, 
intihar nedenleri detayl  bir incelemeye tâbi tutulmal d r. Genel olarak bu 
nedenler iç ve d  etkenler eklinde kategorize edilir. ntihar eyleminin arka 
plan nda kalan ve bireyi alt üst eden karma k süreç, ancak bireyin hayat nda 
intihar  nas l de erlendirdi i incelenerek anla labilir.  

Bireyin kendini niçin öldürmek isteyebilece ini Al Alvarez kadar iyi 
anlatabilen olmam t r henüz: “ ntihar n mazeretleri ço unlukla tesadüflere 
ba l d r. Olsa olsa geride kalanlar n suçluluk hissini hafifletir, 
muhafazakârlar  yat t r r. nand r c  kategoriler ve kuramlar bulmak için 
sonsuz ara t rmalar yapan sosyologlar  yüreklendirir. Bunlar büyük bir 
sava  tetikleyen önemsiz bir s n r hadisesi gibidir. Bir insan  hayat na son 
vermeye iten gerçek güdüler ba ka yerdedir; onlar iç dünyaya aittir, 
dolambaçl , çeli kili ve ço unlukla gözden rak.”58 Alvarez’ in bu 
tespitlerine kat lmakla birlikte intihar n sadece bireyin iç dünyas nda yatan 
sebeplere ba lanamayaca  da bir gerçektir. Çünkü böyle bir durumda 
bireyin toplumsal bir varl k oldu u göz ard  edilmi  olur.  

Psikolojik durum ve ruhsal yap , insan ya ant s n n her alan nda oldu u 
gibi intihar dü üncesi üzerinde de önemli rol oynar. nsan psikolojisinin, 
ki iyi intihar giri imine iten etkilerini psikiyatri bilimi inceler.  

“Davran n altta yatan sebeplerini sorgulamay  bir disiplin ittihaz 
eden psikodinamik psikiyatri de, ki iyi intihara sürükleyen ruhsal çat ma 
ve dürtülerin nedenleri üzerine dikkat çekici aç klamalar getirmektedir… 
ntihara yol açan ba l ca ruhsal bozukluklar; duygulan m bozukluklar , 

özellikle depresyon, alkol ba ml l , izofreni, psikonevrozlar ve ki ilik 
bozukluklar  olarak s ralanabilir.”59  

Ki inin tek ç kar yolu intihar olarak görmesinde, onun umudunun 
k r lmas na neden olan etkilerin ba nda d lanma yer al r. Toplum kendi 
yasalar na uymad , beklentileri kar layacak biçimde davranmad , 
özgürlük s n rlar na müdahale edemedi i, herhangi bir sebepten ötürü onda 
endi e uyand ran bu çe itli toplum tabakalar n  ya amdan d lamay  seçerek, 
görmezden gelme odakl  bir “öteki” temizli i gerçekle tirebilece ini 
dü ünür. Bu dü ünceden hareketle bireyi veya grubu d layarak onu intihar 
davran na yakla t r r. “ ntihar, a r  bir ruh çöküntüsünün sonucudur.”60 
D lanm l k kadar ba ar s zl k da bu ruh çöküntüsünü yaratan psikolojik 
                                                            
58  ALVAREZ, 1999, s. 97. 
59  SÜMEYRA, 2007, s. 26.  
60  DURKHEIM, 2013, s. 54. 
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nedenlerdendir. Ya am n herhangi bir alan nda ba ar s z olmu  bir insan, 
sorumluluklar n  yerine getiremedi i için, ya amdaki varolu  amac n  
sorgulamaya ba lar ve sonunda tüm ara t rmac lar n üzerinde birle tikleri, 
ruhsal s k nt lar n intihar yönünde en büyük etki oldu u söylemini 
do rular.61 Genelde bo anmayla, toplumsal statünün yitirilmesiyle, i  kayb  
ya da iflasla ortaya ç kan ba ar s zl k, ili kilerde ya anan ba ar s zl k olarak 
da yans yabilir ve böylece a k intiharlar na yol açabilir. “ ntihara e ilimli 
ki ilerin dü ünme yetenekleri felce u rar, seçenekleri yarars z ya da yokmu  
gibi görünür, ruhsal durumlar  umutsuzdur ve umutsuzluklar  bütün zihin 
bölgelerine nüfuz eder. Gelecek imdiden ayr lamaz ve imdi teselli s n rlar  
ötesinde üzücüdür.”62 ntihar n psikolojik nedenleri, toplumsal alan n birer 
yans mas  biçiminde incelenirken ortaya ç kan bir tak m psikolojik olgular 
haricinde, mental bozukluklar da ruhsal sorunlardan kaynaklanan intiharlara 
temel haz rlamaktad r.  

Görüldü ü gibi intihar n arkas nda yatan psikolojik sebepler, genellikle 
toplumsal s k nt lar n iç dünyaya yans mas  biçiminde ya an r. Psikolojik 
yard m alma ans  olan ki ilerde, intihar n önlenebilme ihtimali, tamamen 
yaln z kalan ki ilere göre daha yüksek olsa da bireylerin ruhsal 
yaralanmalar n n iyile mesi hiç de kolay bir süreç de ildir. ntihar  
anlayabilmek ve de erlendirebilmek aç s ndan, içsel nedenlerin 
ara t r lmas nda büyük fayda vard r. ntihar eden bireyleri bu edime götüren 
süreç, temelinde bahsedilen psikolojik açmazlar  bar nd r r. Ancak bunlar tek 
ba lar na intihar nedeni olmayabilirler, bu durumda mental bozukluklar n63 
yahut intihar n d  etkilerinin tart lmas  gerekir.64 

ntihara etki eden d sal nedenlere bak ld nda göze ilk çarpan neden, 
toplumsal bask  olacakt r. ntihar-toplum ili kisi de erlendirildi inde ortaya 
ç kan sonuç, Durkheim’in de eserinde belirtti i gibi65 intihar olgusunun 
s kl n n ki inin toplumla ba na göre de i iklik gösterdi idir. Örnek 
vermek gerekirse, kad nlar n erkeklere oranla daha az kendini öldürme 
davran  içinde olmalar , onlar n erkekler kadar toplumsal faaliyette 
bulunmamalar ndan kaynaklanmaktad r.66 

                                                            
61  ÖZEN, 1997, s. 87. 
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Elbette ki bu durum, metropol ehirlerde ya ayan ve i  hayat na entegre 
olmu  kad nlardan ziyade, daha çok ta rada ya ayan ve erkeklerin geri 
plan nda kalm  kad nlar için geçerlilik arz eder.  

ntihar olgusunun toplumsal nedenlerinin temelinde, içine do du u ve 
ya ad  toplumun bireyin kararlar n  etkilemesi ve toplumun bireyi o 
davran a itmesi yer al r. Yani birey, ya am n  sonland rmay  seçerken, 
içinde bulundu u toplumun de erleriyle s n rland ndan, bu her ne kadar 
özgür verilmi  bir karar gibi görünse de intihar bireye toplumca dayat lan 
yarg lar n bir sonucudur. Çünkü bireyin ya ad  yer, ki ili ini biçimlendiren 
ve belli oranda tercihlerini belirleyen bir etkiye sahiptir. Bu nedenle intihar 
toplumdan ba ms z olarak sadece birey eksenli dü ünülmemesi gereken bir 
davran t r. 

ntihar n toplumsal sebepleri, ekonomik krizler, i sizlik ve buna ba l  
olarak dü en ya am kalitesi, aile içi sorunlar, toplumun bask c  kurallar , 
ahlâk kurallar n n insan ya ant s na getirdi i k s tlamalar ve bireyin toplum 
içinde kendini var edebilmesi, toplumla uyum sa layabilmesi gibi 
sorunlard r.67 Yukarda da belirtildi i gibi, intiharlar n temelinde toplumsal 
nedenler yatar. Psikolojik nedenlerin pek ço u toplumdan kaynakl  
tetikleyicilerin yans malar  olarak kar m za ç kmaktad r. Bu nedenle intihar  
haz rlayan süreçte yer alan d  etkiler de erlendirilirken, intihar n ayn  
zamanda toplumsal bir olgu oldu u unutulmamal d r. 

 
B. ntihar Yöntemleri 

ntihar, birçok yönden oldu u gibi seçilen yöntem konusunda da 
özgünlük isteyen bir olgudur. Bu nedenle her müntehirin intihar  ona 
özgüdür. ntihar yöntemi seçilirken, bu yöntemin verdi i ac n n azl , kolay 
uygulanabilir olmas  veya moda olup olmamas  önem ta r. ntihar etmek 
isteyenler için yöntem çe itleri anlatan kitaplar da yaz lm t r, Amerikal  
Derek Humphry’nin Final Exit adl  eseri bu eserlerden biridir.68 ntihar 
konusunda yap lan ara t rmalara göre istatistikler 160 çe it intihar yöntemi 
tespit edildi ini göstermektedir.69 

ntihar yöntemleri dönemden döneme farkl l klar göstermi tir. Bu 
farkl l klar dönemin hukuk kurallar , din bask s , kültür, siyasal ortam ve 
ya an lan co rafyaya göre ekillenir. Örne in, Japonlarda çok uzun y llard r 
                                                            
67  Nurullah ULUTA , ntihar ve Roman, Akça  Yay nlar , Ankara 2011, s. 49-53. 
68  ÖZEN, 1997, s. 98.  
69  ULUTA , 2011, s. 44. 
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ya ayan bir gelenek olan Harakiri,70 intihar eden ki ilerin s kl kla tercih 
etti i bir metottur. Bu yönteme göre ölüm, evren ve insan n mistik bir 
birle mesidir ve bu ekilde intihar eden ki i, ölümden sonra erefini tekrar 
kazanaca na inan r.71 Ayr ca ki inin seçti i intihar yöntemi, onun sosyal 
statüsü, psikolojik durumu ve intihar giri imini ölümle sonland rma 
konusundaki kararl l n  da gösterir. 

Toplumun, gelene in ve kültürün etkisi intihar n yöntemini belirlemede 
de birey aç s ndan en az psikolojik etkenler kadar önemlidir. ntihar ekilleri, 
ya , meslek, cinsiyet, co rafi ko ullar gibi etkenlere göre farkl l k 
gösterebilirler. Ancak genel bulgulara göre, insanlar kendilerince en yak n 
bulduklar  ve en kolay uygulayabilecekleri intihar yöntemlerini seçmektedir. 
Genel olarak hem ireler ilaca, polisler silaha sar lmaktad rlar.72 

ntihar yöntemleri ülkeden ülkeye farkl l k gösterebilece i gibi ayn  
ülkenin bölgeleri aras nda da de i iklik gösterir. Örne in, Belçika’n n güney 
bölgelerinde kendini zehirleme yayg nken, ormanl k bölgelerde avc l k 
kültürünün de etkisiyle ate li silahlar daha yayg n bir intihar arac d r.73 

ntihar yöntemi seçilirken üphesiz müntehirin cinsiyeti de etkilidir. 
Erkekler taraf ndan seçilen yöntemler potansiyel olarak daha öldürücü 
niteliktedir. Erkekler genel olarak silah, as , yüksekten atlama gibi yöntemler 
tercih ederlerken; kad nlar daha çok yüksek dozda ilaç alma, zehirlenme, 
bileklerini kesme gibi yöntemleri tercih etmektedirler.74  

Amerika’da intiharlar n %60’  ate li silahlar kullan larak gerçekle tirilirken, 
asma-bo ulma, ve yüksek doz uyu turucu veya zehirlenme sonucu ölümler 
intiharlar n %25’ine kar l k gelir. Kalan %15’lik k s m ise duman soluma, 
yüksekten atlama, damarlar  kesme gibi yöntemlerdir.75 Türkiye’de 
tamamlanm  intiharlarda en s k kullan lan yöntem as d r.76 ntihar 
giri imlerinde genel olarak kad nlar n ve erkeklerin en s k kulland klar  
yöntem ise ilaç içmedir. Türkiye’de intiharlar n %51’i kendini asma, %17’si 
ate li silah kullanma, %13’ü de kendini yüksekten atma eklindedir. ntihar 
yöntemleri okur-yazarl k durumuna göre de erlendirildi inde, e itim 
                                                            
70  “Harakiri, kar n de mek manas na gelen bir intihar ritüeli anlam na gelir. Harakiri erkekler 

taraf ndan gerçekle tirilen ritüelin ismidir. Kad nlar n intihar ritüeli Jigai olarak adland r l r 
ve kad n n kendi ah damar n  kesmesi eklinde gerçekle tirilir.” Ayr nt l  bilgi için bkz. 

EN, 2008, s. 84-87. 
71  ÖZEN, 1997, s. 79. 
72  GÜÇLÜ, 2009, s. 50. 
73  JAMISON, 2004, s. 169, 170.  
74  E EL/ ÖZSOY, 2003, s. 177. 
75  JAMISON, 2004, s. 170.  
76  E EL/ ÖZSOY, 2003, s. 177. 
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durumu yüksek ki ilerde daha çok kimyevi madde ve havagaz yla intiharlar 
görülürken, kendini yakma ya da araç alt na atma gibi yöntemler e itim 
durumu dü ük ki ilerce tercih edilmektedir. E itim durumuyla di er intihar 
yöntemleri aras nda bir ili ki tespit edilememi tir.77 

ntihar yöntemi tercih edilirken önem ta yan bir di er etmen de 
müntehirin ya d r. Antikça lardan günümüze de i iklik arz etmeden as  
yöntemi genç ya taki müntehirlerin önde gelen tercihleri aras ndad r. 
Gençlerin tercih ettikleri di er yöntemlerden yüksek bir yerden atlamak ve 
kendini hareket halindeki trenin önüne atmak listenin ilk s ralar nda yer al r. 
Ate li silahlar  genel olarak ya l lar kullansa da bu yöntem özellikle genç 
erkekler aras nda gittikçe yayg nla maktad r. Bu yöntemlerin tercihinde 
elbette ki ki inin bir ruhsal rahats zl n n mevcut olup olmad  ve 
mevcutsa derecesi de etkilidir. A r derecede ruhsal rahats zl a sahip 
ki ilerin kendilerini kesme, trenlerin veya di er araçlar n önüne atma ya da 
özellikle acayip ve sakat b rakma olas l  yüksek yöntemleri daha çok tercih 
ettikleri bir gerçektir.78 

ntihar yöntemlerinin seçiminde önem arz eden hususlardan biri de 
intihar edilen yerin ya da yöntemin o dönemde moda olup olmad d r. 
Örne in 1840 y l na kadar, Londra’daki intiharlar n neredeyse %15’ini 
Waterloo Köprüsü’nden atlayarak ölenler olu tururken, 19. yüzy lda Paris’te 
bo ulma oldukça popüler bir ölüm ekli oldu undan o dönemde bal kç lara 
kurtard klar  her insan için ödül verilmekteydi. San Francisco’daki Golden 
Gate köprüsü ve Japonya’daki Mihara Da  da bir dönem oldukça popüler 
intihar mekânlar  olmu tur. Hatta 1926 y l nda Mihara Da ’nda intihar 
etmek isteyenler için turlar düzenlenmi ; bölgeye hayatlar n n son 
e lencesini ya amak isteyenler için turistik bir park havas  verilmi tir.79  

ntihar yönteminin seçiminde ve dönem dönem moda olmas nda medya 
ku kusuz önemli bir etkendir. Örne in 1987 y l nda Türkiye’de yay nlanan 
“Saat Sabah n Dokuzu” adl  dizideki kad n kahraman n kendini damdan 
atmas  görüntüsünden sonra, damdan atlayarak intihar edenlerin ya da 
giri imde bulunanlar n say s  bir ayda on sekize ula m t r. Ayn  ekilde, 
1981 y l nda Almanya’da yay nlanan “Bir Ö rencinin Ölümü” adl  dizideki 
bir gencin kendini trenin alt na att  görüntünün ard ndan tren alt na 
atlayarak kendini öldürenlerin say s nda art  ya anm t r.80 Medya ile intihar 
olgusu aras ndaki ili kiye bilinen en eski örnek Goethe’nin Genç Werther’in 
                                                            
77  Muhammet Ali NCE, ntihar Üzerinde Din-Psikolojik Bir nceleme (Van li Örne i), 

(Yay mlanmam ) Yüksek Lisans Tezi, Kayseri 2007, s. 86-90. 
78  JAMISON, 2004, s. 175.  
79  JAMISON, 2004, s. 179-182.  
80  ÖZEN, 1997, s. 48,49.  
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Ac lar  (1996) kitab n n yay mlan ndan sonra roman n kahraman n n 
intihar eklini harfiyen uygulayarak kendini öldüren genç insanlar n 
say s ndaki dikkati çeken art n ard ndan Avrupa’da pek çok yerde 
roman n n yasaklanm  olu udur. Werther etkisinin ekonomik ko ullardan 
ba ms z olarak intihar oranlar n  etkiledi i saptam t r. Medya faktörü en az 
i sizlik faktörü kadar intiharlar üzerinde etkilidir.81  

 
IV. NT HAR EYLEM N N SINIFLANDIRILMASI 

ntihar genel olarak insan n kendini öldürmesi eklinde dü ünüldü ü 
için sadece intihar davran  sonucu ortaya ç kan durumla ilgilenilmekte ve 
ki iyi o sonuca götüren süreç göz ard  edilmektedir. Bu durum intihar 
sürecini ba latan olay veya durumlar hakk nda fikir sahibi olmay  
engelledi inden hemen herkesin yak nd  artan intihar oranlar n  azaltacak 
bir çözüm bulunamamaktad r.82 

Öncelikli olarak belirtilmesi gereken husus, intihar olgusunu 
aç klamaya ya da s n flamaya çal an birçok teori bulunmas na kar n, bütün 
bu teorilerin do rulu unu ya da yanl l n  kan tlayacak bilimsel verilere 
henüz sahip de iliz.83 

ntihar olgusuyla ilgilenen tüm kuramc lar n üzerinde görü  birli ine 
vard klar  nokta, intihar n her durumda kültürden ba ms z olarak 
aç klanamaz olu udur. Temelde toplum, hukuk ve din olmak üzere üç alan 
kapsam nda de erlendirilen intihar eylemi, etkileri ve olu um dinamikleri 
aç s ndan mutlaka bir kültüre, bir gelene e ba l  kal narak incelenmelidir. 
ntihar yaln zca insanla ili kilendirebilece imiz, temelinde psikolojik etkiler 

bar nd ran bir olgudur. ntihar n çözülmesi güç s n rlar n , etkilerini ve 
nedenlerini anlayabilmek için Eski Yunanl lardan bugüne, tarih içinde pek 
çok dü ünür ve kuramc  bu konuya e ilmi tir. Tarih boyunca her dönemde 
ve her kültürde intihar farkl  aç lardan ele al nm t r, dolay s yla intihar n bir 
gelenek içinde de erlendirilmesi gereklili i bu noktada kar m za 
ç kmaktad r. 

Psikolojik, kal t msal ve toplumsal etkenlerin bütünü göz önünde 
bulunduruldu unda, intihar olaylar  sosyologlar taraf ndan kategorize edilerek 
s n fland r lm t r:  

                                                            
81  ÖZEN, 1997, s. 25.  
82  ESK N, 2003, s. 3-5.  
83  Alper HASANO LU, ntihar, Radikal Gazetesi, http://www.radikal.com.tr/ yazarlar7alper_ 

hasanoglu/intihar-1219741, E.T.: 16.12.2014. 
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“Köylü ve zanaatç , yoksulluk ve ac dan kurtulmak için kendini asar; 
övalye ve papazlar a a lanmaktan kurtulmak ve dü man  zaferden yoksun 

b rakmak için kendilerini öldürtürler. lk durumda dolays z ve 
toplumbilimin kategorilerine uygun olarak bencil intihar tipi, ikinci 
durumda ise dolayl  ve özgeci intihar tipi söz konusudur. Araçlar ve 
nedenler farkl  olsa da amaç ayn d r.”84 

ntihar sürecinin, içinde hangi davran lar  bar nd rd n  belirlemek 
için pek çok yazar ve ara t rmac  de i ik s n flamalar yapm t r. Bu 
s n flamalardan ç kan ortak sonuç, intihar sürecinin intihar dü üncesi, intihar 
giri imi ve tamamlanm  intihar eklinde üç ana davran  kapsad d r.85 

Bireyin bilinçli olarak ve kendi iste iyle ya am na son vermesi eklinde 
tan mlanabilen intihar davran , esasen dört farkl  unsuru bünyesinde 
bar nd r r. Bu unsurlardan ilki, ki inin daha önceki intihar dü üncesi ve 
giri imlerini kapsayan, intihar giri imidir. kincisi, intihar dü üncesi ile ilgili 
olup son bir y l içinde ki inin ya am na son verme dü üncesinin ve plan n n 
s kl d r. Üçüncü unsur, intihar tehdididir ve ki inin intihar konusunda 
çevresindeki insanlara bir mesaj verip vermemesiyle alakal d r. Son unsur 
ise, intihar n tekrar edilebilir bir davran  olmas ndan kaynaklanan, ki inin 
gelecekte ya am n  sona erdirme davran na nas l bakt d r.86  

ntihar dü üncesine tamamlanm  intihar eyleminden daha s k rastlan r. 
Bu dü ünce, önceleri, “hayat ya amaya de mez”, “ke ke ölsem” benzeri 
cümlelerle görülür, daha sonra spesifik ve ciddi bir anlam kazanmaya ba lar. 
Bu dönemde intihara e ilim artar ve intihar plan  yap l r. Bunu giri im ve 
tamamlanm  intihar davran  izler. Tamamlanm  intiharlar bilinçli, planl , 
amaca yönelik ve sonuca ula c d rlar. ntihar giri imleri ise ço unlukla 
çevreden yard m, ho görü ve affedilme arzusu ta yan davran lard r. Farkl  
içeriklere sahip olsalar da bu iki davran  birbirinden kesin çizgilerle 
ayr lamaz. ntiharla ilgili ögelerin iç içe, karma k bir yap da olmas n n 
yan nda, intihara ili kin bilinmeyen etkenlerin çok olmas , intihar  
tan mlamay  ve bu davran a yönelik kesinlik içeren aç klamalar yapmay  
imkâns z k lmaktad r.  

ntihara ili kin Uluslararas  Ruh Sa l  Enstitüsü taraf ndan yap lan 
s n flamaya göre, intihar “Ba ar l  ntihar”, “ ntihar Giri imi” ve “ ntihar 
Fikri” eklinde üç ba l k alt nda de erlendirilmektedir. Bu s n flamaya göre 
ba ar l  intihar, bireyin içindeki sald rganl k içgüdülerinin etkisiyle ölümü 
aramas  sonucu ölümle sonuçlanan bir eylemi ifade ederken; intihar giri imi, 
hayat  tehdit edici niteli i olan ve bireyin ya am na son vermeye yönelik her 
                                                            
84  MINOIS, 2008, s. 21. 
85  DUYAN / ALPTEK N, 2012, s. 20.  
86  NCE, 2007, s. 32. 
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hareketi kapsayan ancak ölümle sonuçlanmayan davran lar  anlat r.87 
DSÖ’nün çal malar na göre, intihar giri imleri, ba ar l  intiharlardan 
yakla k on kat fazlad r. Her intihara kar l k tahminen on ile yirmi be  
aras nda intihar te ebbüsü vard r. Bunun alt nda yatan neden, kendini 
öldürmeye kalk an insanlar n hepsi de ilse de pek ço unun bunu bir 
kereden fazla yapmas d r.88 Son olarak intihar fikri, intihar etmeye yönelik 
olarak ki inin zihnine tak lan veya ki inin intihara yöneliminde etkili olan 
tüm dü ünceleri ifade eder.89 

Bu s n flamalar n yan nda, tamamlanm  intihar davran lar n  
s n fland rmaya çal an çok fazla yakla m vard r. Bu yakla mlardan genel 
kabul görmü  üçü incelenecektir. 

 
A. Durkheim S n flamas  

“ ntihar” adl  yap t yla intihar bilimine damga vuran Durkheim’in 
yapt  intihar s n flamas  elbette en bilinen s n flamalardan biridir.  

Durkheim’in sosyolojik görü üne göre, intiharlar sosyal bütünle me ile 
ters orant l d r. Yani toplumdaki sosyal ba lar ne kadar zay fsa o toplumdaki 
intihar oranlar  ayn  derecede yükseklik arz etmektedir. Toplumsal 
bütünle mi lik ve toplumsal düzenlemeye ba l  olarak Durkheim intihar  üç 
ana grupta toplam t r.90  

Bencil intiharlar, bireyin içinde ya ad  toplumla bütünle ememesinden 
kaynaklanmaktad r. Ferdin ba l  bulundu u din, aile, politik s n f vb. 
taraf ndan korunmam  olmas  nedeniyle bencil intiharlar ortaya ç kar. Yani 
bencil intiharlar, toplumsal ba lar n gev ek oldu u, bireyin kendini yaln z 
hissetti i zamanlarda belirir. Durkheim, Protestan toplumlarda Katolik 
toplumlara göre daha fazla intihar olgusuna rastlanmas n , Katolikli in 
bütünle tirici özelliklerinin Protestanl a göre daha fazla olmas yla 
aç klamaktad r.91  

Elcil intiharlar, toplumsal normlar n ve ahlâki de erlerin çok güçlü 
oldu u toplumsal ko ullarda kendini göstermektedir. Baz  ko ullarda bireyin 
intihar etmesini ba l  bulundu u toplumun de erleri gerekli k lmaktad r ve 
birey bu eylemi kendisi istedi i için de il içinde bulundu u toplumun ahlâki 
de erleri istedi i için gerçekle tirmektedir. Japon kültüründe görülen 

                                                            
87  KAYA, 1999, s. 36. 
88  JAMISON, 2004, s. 64. 
89  DUYAN / ALPTEK N, 2012, s. 31.  
90  DURKHEIM, 2013, s. 136-285. 
91  DURKHEIM, 2013, s. 142.  
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harakiri veya Hint toplumunda bir dönem var olan suttee92 türü ölümler93 ya 
da ülkemizin daha çok Do u bölgelerinde ya anan töreler yüzünden genç 
k zlar n kendi canlar na k ymas  elcil intiharlara örnektir.  

Kurals zl k intihar  ise bireyin toplum taraf ndan yeterince kontrol 
edilmedi i durumlarda ortaya ç kar. Böyle dönemlerde birey, 
davran lar nda uyacak, ona yol gösterecek ölçüleri bulamaz ve bu durum 
bireyi bir tür bunal ma iterek intihar etmesine neden olur. Ani toplumsal 
de i meler, toplumsal kriz dönemleri ya da bireyin aniden çok zengin veya 
fakir hale gelmesi bu duruma örnek te kil eder.94  

 
B. Shneidman S n flamas  

Shneidman’a göre ölümle sonuçlanan intiharlar üç ana gruba ayr l rlar. 
Bunlar Bencil (egotic) intiharlar, çiftli (dyadic) intiharlar ve soyutlanma 
(ageneratic) intiharlar d r.95 Shneidman’ n s n flamas  nedenlere ba l  bir 
s n flamad r.  

Bencil intiharlar, psikolojik intiharlard r, yani ki iye özgü ruhsal 
yap dan kaynaklan rlar. Bilinçsel daralma, sabit dü ünme, dünyaya at 
gözlü üyle bakma gibi i levsel olmayan özelliklerden kaynakland  gibi; 
ki inin depresyonda kendisini a a lamas , sadece kendi mutsuzlu u, 
s k nt lar  ve çekti i ac lar üzerinde yo unla mas , ruhsal süreçlerden de 
kaynaklanabildi i vurgulanmaktad r.96 

Çiftli intiharlar temel olarak sosyaldir. Bu intihar türünde bireyin 
yak nlar  ve çevresindeki insanlar taraf ndan doyurulmayan gereksinimleri 
belirleyici rol oynar. Ki inin ili kileri s ras nda ya ad  hayal k r kl klar , 
öfkesi, mutsuzluklar  ve kar lanmayan istekleri ki inin kendi can na 
k ymas na neden olmaktad r.97 

Soyutlanma intiharlar  da t pk  çiftli intiharlarda oldu u gibi sosyal 
nitelik ta r. Bu tür intiharlarda ki i, etraf ndakilerden, kendi neslinden ve 
hatta tüm insanl ktan kendini soyutlayarak yaln z kal r ve bu yaln zl k 
sonucu intihar eder.98  

                                                            
92  “Suttee, kocas  ölen kad n n kocas n n cesedi ile yak lmas  eklinde gerçekle tirilen bir 

ritüeldir.” Ayr nt l  bilgi için bkz. EN, 2008, s. 84-87. 
93  DURKHEIM, 2013, s. 212- 216. 
94  ESK N, 2003, s. 126; DURKHEIM, 2013, s. 241-248. 
95  ESK N, 2003, s. 9.  
96  GÜR, 2012, s. 9.  
97  GÜR, 2012, s. 9.  
98  GÜR, 2012, s. 9. 
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C. Beck Komitesi S n flamas  

ntiharla ilgili bir di er s n flama, yetmi li y llar n ba nda A.B.D. 
Ulusal Ak l Sa l  Enstitüsü ve ntihar  Önleme Merkezince düzenlenen 
toplant larda yap lm t r. Ba kanl n  Aeron Beck’in yapt  bir komitenin 
önerdi i s n flama esas nda s n flamadan çok intihar n a amalar n n 
belirtilmesidir ve intihar davran n n çe itli a amalara ayr ld  bu s n flama 
günümüzde birçok intihar bilimci taraf ndan kabul edilmektedir.  

Buna göre, intihar, üç ana davran tan olu maktad r: Bu davran lardan 
ilki ölümle sonuçlanan intihar manas na gelen tamamlanm  intihard r. Bir 
ölümün intihar oldu unu anlamak için gerekli olan ölçüt bu ölümün 
gerçekten intihar olup olmad  hususunda di er ki ilerin varaca  yarg n n 
yan nda yap lan eylemin öldürücülük derecesi, ki inin ölme niyetinin 
kuvveti ve ki inin kendini öldürmek için seçti i yöntemin niteli i gibi 
unsurlard r.99  

Beck komitesinin s n flamas ndaki ikinci grup intihar davran  intihar 
giri imidir. Bu davran ta birey kendini öldürmek için hareket etmi  ancak 
kendini öldürmemi tir. Bir davran n gerçek bir giri im olup olmad n  
anlayabilmek için ki inin eyleminin kesinli inin de erlendirilmesi gerekir. 
Ki inin niyetinin derecesi, geçmi te giri imde bulunup bulunmad  ve 
bulunduysa bu giri imlerin özellikleri, giri imde bulunmadan önce 
kulland  ifadelerin yorumundan anla labilir. Ayr ca ki inin giri imde 
bulundu u s rada alkol, uyu turucu gibi maddelerin etkisi alt nda olup 
olmad  ve ki inin seçti i yöntem bize bu hususta ipucu verecek 
bilgilerdir.100  

Son olarak ki inin kafas n  intihara takmas , kendini öldürmeye yönelik 
tehditleri veya aç kça ifade etti i ölme istekleri intihar dü üncelerini 
olu turur. Di er iki grup davran ta oldu u gibi burada da dü üncenin 
kesinli i yani ki inin bu yöndeki kararl l  önem ta r. Ki inin niyeti, bu 
dü üncenin eyleme dökülüp dökülmeyece inin belirleyicisi durumundad r. 
Ki inin kendini öldürme niyeti, t pk  intihar giri imlerinde oldu u gibi, 
konuyla ilgili sözleri, geçmi teki davran lar ndan ç kar labilir. Yine burada 
da ki inin intihar  dü ündü ü s rada alkol veya uyu turucu madde etkisinde 
olup olmad  veya kendini hangi yöntemle öldürmeyi dü ündü ü önem 
ta yan etmenlerdir.101 

 

                                                            
99  ESK N, 2003, s. 10. 
100  ESK N, 2003, s. 10.  
101  ESK N, 2003, s. 11. 
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V. NT HAR OLGUSUYLA L K L  KAVRAMLAR 

ntihar n yak n ili kide oldu u olaylar n ba nda ötanazi gelir. D ardan 
bak ld nda birbirinden farkl  gibi gözükse de asl nda son derece yak n iki 
konudur. ntihar kaba bir tabirle ki inin ya am na bilerek ve isteyerek son 
vermesi olarak tan mlan rken; ötanazi (Yunanca eu, "iyi, güzel"; thanatos, 
"ölüm"), bir ki inin veya bir hayvan n ya am n , ya amlar n n 
dayan lamayacak durumda olarak alg lanmas  sebebiyle, ac s z veya çok az 
ac tan bir ölümcül enjeksiyon yaparak, yüksek dozda ilaç vererek veya ki iyi 
ya am destek ünitesinden ay rarak sonland rmak eklinde 
tan mlanmaktad r.102 Bireyin özgür iradesiyle isteyerek ya am n  sona 
erdirmeye karar vermesine iste e ba l  ötanazi, bireyin iste i ve iradesi 
d nda yak nlar n n veyahut yasal merciin karar  do rultusunda 
gerçekle tirilen ötanazi ise iste e ba l  olmayan ötanazi olarak 
adland r lmaktad r.103 Hekimin bireyin ya am n  sonland rmadaki rolüne 
göre de ötanazi ikiye ayr l r; aktif ve pasif ötanazi. Pasif ötanazi, genel 
anlamda, hastan n bir müddet daha ya amas n  sa layan ya am destekleyici 
tedaviyi sunmayarak veya ya am destekleyici tedaviyi sona erdirerek ölümü 
h zland rmak olarak kabul edilmektedir. Aktif ötanazi ise, ani ölüme neden 
olan ölümcül dozda ilac  enjekte etmek olarak görülmektedir.104  

Bu ayr m gerek dünyada gerekse ülkemizde önemsenmekte ve 
hekimlerin ço u pasif ötanaziye, aktif ötanaziden daha s cak bakmaktad rlar. 
Aktif-pasif ayr m n n korunmas  ve pasif ötanaziye daha fazla destek 
verilmesinin nedeni genel olarak iki nedene dayand r labilir. Birincisi, 
hastan n, pasif ötenazide ölme hakk n n yan  s ra beden bütünlü ünü koruma 
hakk n  da öne sürüyor olmas ; ikincisi, ölümcül dozda i ne yap lmas n n, 
tedavinin kesilmesinden çok daha fazla intihara yak n görünmesidir. 
ABD’de Federal Yüksek Mahkeme, pasif ötanaziyi kabul etmesinin nedeni 
olarak, beden bütünlü ünü göstermekte ve bu hakk n Amerikan 
geleneklerine yerle mi  bir hak oldu u için korunmas  gerekti ini 
vurgulamaktad r. Fakat aktif ötanazinin –Yüksek Mahkemenin deyimiyle 
intihara yard m n– böyle bir hak do urmad n  söylemektedir.105 Bizce her 
ikisinde de birey bilerek ve isteyerek ya am na son vermektedir. Bunu kimin 
yapt  hususu ise i in teknik ayr nt  boyutudur. 

                                                            
102  http://tr.wikipedia.org/wiki/Ötanazi, E. T.: 11.09.2014.  
103  Ömer ÖMERO LU, “Hukuksal Aç dan Ölme Hakk  ve Kabul Edilebilirli i Sorunu”, 

Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 8 (2009), S. 3–4, s. 86, 
http://www.erzincan.edu.tr/ birim/HukukDergi/makale/2009%20XIII_25.pdf , E. T.: 02.12. 
2014.  

104  NCEO LU, 1999, s. 135. 
105  NCEO LU, 1999, s. 154.  
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ntihar n yak n ili kili oldu u ikinci konu açl k grevleridir. Açl k grevi, 
belirli bir olay , tutumu, davran  protesto etmek, çe itli istekleri kabul 
ettirmek ya da savunulan görü lere salt ilgi çekmek amac yla uygulanan ve 
greve kat lanlar n yemek yemeyerek kendilerini aç b rakma esas na dayanan 
bir yöntemdir. Japonya, Hindistan gibi Uzak Do u ülkelerinde, bireylerin özel 
amaçlarla açl k grevine ba vurduklar  bilinmekle beraber, bu yöntem 
özellikle siyasi mahkûmlar ve onlar n d ardaki destekleyicileri taraf ndan 
uygulanmaktad r.106 Türkiye’de yak n tarihte ceza evlerinde baz  hükümlüler 
birtak m istekler ile infaz rejimi ve idarenin tutumunu protesto, kamuoyunun 
dikkatini cezaevleri ve hükümlüler üzerine çekmek için ölüm tehlikesini 
göze alarak açl k grevi yapm lard r. Açl k grevi bugünün demokratik liberal 
dünyas nda ki i hak ve özgürlüklerin korunmas  için ba vurulan ve intihar 
olgusunu yak ndan ilgilendiren yollardan biridir.107 

ntihar ile açl k grevlerinin farkl  davran lar oldu unu ileri sürenler 
olmas na ra men asl nda bu iki davran  yak n ili ki içindedir. Zira, açl k 
grevlerine ölüm niyeti ile ba lanmasa da birey kas tl  bir ekilde yiyecek 
almay  reddederek pasif bir edimle ölüme do ru ilerlemektedir. Bu durum 
esas nda intihar davran n n uzun soluklu biçimde gerçekle mesinden ba ka 
bir ey de ildir. Her ne kadar açl k grevlerinin tamam  ölümle 
sonuçlanm yor olsa da bu durum intihar davran na benzerdir; çünkü 
yukarda belirtildi i üzere intihar davran lar n n tamam  ölümle sonuçlanan 
davran lar de ildir. Bireyin boynuna ip tak p veya zehir içip intihar etmesi 
ile yemek yemeyi reddederek bir iki ay içinde ölmesi aras nda fark 
bulunmamaktad r. Açl k grevlerini intihar olarak kabul etmeyenlerin ileri 
sürdü ü gibi, ku kusuz açl k grevlerinin ideolojik bir boyutu vard r ve 
ki inin kendince yüce sayd  bir de er u runa kendini öldürdü ü bir 
gerçektir. Ancak bu noktada, II. Dünya Sava  ç kt  esnada Latin 
Amerika’da olmas na ra men insanlar birbirini öldürdü ü için kar s yla 
birlikte intihar eden Stefan Zweig acaba daha az yüce bir de er için mi 
intihar etmi ti sorusu akla gelmektedir.  

Açl k greviyle intihar n birbirinden farkl  davran lar oldu unu ileri 
sürenlerin bir di er sav  da intihar eden kimselerin asl nda ruh hastas  
olduklar  ve bu hastal k nedeniyle kendilerini öldürdükleri görü üdür.108 
ntihar eylemini gerçekle tirenler aras nda psikolojik rahats zl  olanlar n 

çok oldu u bilinmekle birlikte intihar eden herkese ruh hastas  etiketi 

                                                            
106  Metin FEYZ O LU, “Açl k Grevi”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 43 

(1993), S. 1-2, s. 157.  
107  Do an SOYASLAN, “Türk Hukuk Düzeni ve Açl k Grevi Yapan Ki ilere Müdahale 

Sorunu”, Yarg tay Dergisi, Y. 16, S. 61-62, s. 269.  
108  ESK N, 2003, s. 15. 
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yap t rmak, intiharla ilgili yap lan ara t rmalara ayk r l k te kil edecektir. 
ntihar davran nda bulunan bireylerin ya amla ba  etmekte zorlanan 

kimseler oldu u do rudur; fakat insanlar n herhangi bir ruh sa l  olmadan 
da intihar ettikleri örnekleriyle bilinen bir gerçektir.  

Bununla birlikte, açl k grevi yapan herkesin intihar etme amac  ta d  
elbette ki söylenemez. Çünkü açl k grevi yapan ki i, genel olarak daha iyi 
ko ullarda ya amak gibi bir talepte bulunur ve bu talebin kabul edilmesi için 
grev yapar. Ki i ya amak için ölümünü bir tehdit arac  olarak kullan r ve 
e er talebi kabul edilirse grev sona erer. ntiharda durum farkl d r. Ki i 
kendinde ya ama iste i bulamad  için ya am n  sonland r r ve ço u zaman 
ba kalar n n herhangi bir müdahalede bulunmas n  istemez.  

Açl k greviyle intihar n ortak tart ma konular ndan birisi de açl k grevi 
yapan ya da intihar eylemini gerçekle tirmekte olan bireye müdahale 
edilmesi gerekip gerekmedi idir. Bu durum esas nda ki inin bedeni üzerinde 
tasarruf yetkisi ve devletin birey üzerinde hakk  olup olmad yla alakal  bir 
konudur. Açl k grevi yapan bireye –ki bu birey; içinde bulundu u artlar n 
iyile tirilmesi, siyasi protesto ya da savunduklar  görü leri topluma 
duyurarak taraftar toplama gibi amaçlarla açl k grevi yapmaktad r–devlet 
müdahale edip 1909 senesinde ngiliz Sufragistlerine yap ld  gibi109 zorla 
beslendi inde bireyin vücut bütünlü üne ve protesto hakk na müdahale 
edildi i söylenemez mi? Ayn  durum intihar eylemi için de söz konusudur: 
birey art k ya amamaya karar verip kendi ölümünü seçti inde bu seçimin 
yanl  oldu unu ve bireyin kurtar lmas  gerekti ini söylemek di er bireylerin 
ya da devletin hakk  m d r? Bu sorular n cevab n  verebilmek için bireyin 
ya am hakk n , bu hakk n s n rlar n  ve en önemlisi bireyin bu hakk na 
devletin ya da di er bireylerin müdahale edip edemeyece inin belirlenmesi 
gerekir.  

Sonuç olarak açl k grevi de intihar da asl nda birer ileti im kurma 
yöntemidir, çözümsüz oldu u dü ünülen konularda ki inin yard m ve 
anla lma ç l d r. Toplumda intihar n bireysel sebeplerle yap lan bir 
hareket oldu u görü ü vard r. Öte yandan açl k grevlerinin ideolojik bir 
söylem üzerine in a edildi i ve toplumsal bir alt yap s  oldu u kabul 
edilmektedir. Belki de bu sebepten dolay  açl k grevini ayr  bir eylem olarak 
görmek isteyenler intiharla ilgili önyarg lar n  da i in içine kar t rarak 
intihar  ayr  bir tarafa itmek istiyor olabilirler. 

ntihar olgusuyla yak n ili kide olan bir di er kavram da intihar 
sald r lar d r. ntihar sald r lar  denildi inde akla genellikle slam dini ve 
Ortado u’da ya ananlar gelir. Esas nda bu sald r lar slam dinine özgü 
                                                            
109  FEYZ O LU, 1993, s. 159. 
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de ildir. Her ne kadar 11 Eylül’den sonra dikkatimizi çeken bir kavram olsa 
da tarihte birçok dine mensup ki ilerin bu sald r lar  gerçekle tirdi i 
bilinmektedir. ntihar sald r s  genel olarak, bir erke in ya da kad n n, 
gönüllü olarak ba kalar na sald rmak, onlar  öldürmek ya da sakat b rakmak 
amac yla bedenini patlay c  materyallerle doldurarak i ledi i siyasi 
motivasyonlu sald r d r.110 Buradaki ölme ve öldürme eylemi s radan 
intiharlardan veya sava ta birini öldürmekten farkl d r, çünkü intihar 
eylemcisi bu eylemiyle kendisinin ehit olaca na inanmaktad r. ntihar 
eylemleri üzerinde çal an birçok uzman intihar sald r lar n n da t pk  intihar 
davran nda oldu u gibi bir tür ileti im biçimi oldu unu kabul etmektedir. 
ntihar eylemcisi, bu sald r y  yaparken hem ülkesinin ya da sahip oldu u 

inanc n içinde bulundu u durumu protesto etmek hem de ölümünden 
çevresini sorumlu tuttu u için di er insanlara zarar vererek intikam almak 
istemektedir. Ki ide mevcut olan intikam hissi ve a a lanman n yan nda 
eylemlerinde güçsüzlük hissi ve meydan okuma söz konusudur. Ki inin 
içinde bulundu u durumda kendisini kurban olarak görmekte ve bu duruma 
duyars z kalan ki ilere cevap olarak kendi ölümünü ve ba kalar n n ölümünü 
gerçekle tirerek meydan okumaktad r.111 üphesiz intihar davran n n 
intihar sald r lar yla birden fazla ortak yönü vard r. Ancak önem arz eden 
husus intihar davran nda ki i içsel ya da çevresel kaynakl  nedenlerle bu 
hayat  sürdürmek istememektedir. ntihar sald r lar  ise daha çok siyasi ve 
dini bir kimlik ta r; ki i dinini ya da ülkesini kurtarma gayesiyle ve ehit 
olaca  inanc yla hareket ederek hem kendisinin hem de ba kalar n n 
hayat n  sona erdirmek ister. Yani intihar sald r lar nda birden fazla ya am n 
sona ermesinden bahsedilir.  

 
VI. D NLER N NT HAR DAVRANI I KAR ISINDAK  TUTUMU 

“Din”in intihar olgusu üzerinde önemli bir etkiye sahip oldu u 
yads namaz bir gerçektir. Birey toplumun devaml l  için önemlidir sav yla 
hareket edilmi  ve insanl k tarihi boyunca toplumsal kurumlar intihara kar  
bir tutum sergilemi lerdir. lkel toplumlarda tabularla gösterilen bu tutum, 
tek tanr l  dinlerin ortaya ç kmas yla kökle mi tir. Do u uygarl klar  bu 
duruma istisna say labilir çünkü bu uygarl klar, intihara kar  daha l ml  
yakla m  ve intihar  onurlu bir davran  olarak görme e iliminde 
olmu lard r.112  

                                                            
110  Halil AYDINALP, ntihar Eylemleri Ekseninde Din ve Terör li kisi, thaki Yay nlar , 

stanbul 2008, s. 162. 
111  AYDINALP, 2008, s. 210-214. 
112  NCEO LU, 1999, s. 46. 
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Dinlerin bu tutumlar  intihar olaylar n  engelleyememi  ve bu sebeple 
intihar davran na kar  birtak m yapt r mlar uygulanm t r. Toplumsal 
ili kilerin düzenlenmesinde dinsel kurallar n egemen oldu u dönemlerde 
intihar, bir suç ve günah olarak de erlendirilmi tir. Bu, o dönemlerde intihar 
olaylar n  engelleyememi , fakat dü ük seviyelerde kalmas nda büyük 
ölçüde rol oynam t r. Tek tanr l  dinlerin intihar edenlere ve ailelerine a r 
yapt r mlar uygulamalar , bu dinlerin ortaya ç kt  dönemlerde intihar 
olaylar n n oldukça yayg n oldu unu göstermeleri aç s ndan ilgi çekicidir.113 

Yahudilik, Hristiyanl k ve slamiyet gibi tek tanr l  dinlere göre insan 
hayat  Tanr ’ya aittir, can  Tanr  verir ve geri al r. nsan n kendini öldürmesi, 
Tanr ’ya kar  gelmedir ve bu ki i sonsuzluk içinde devaml  st rap 
çekecektir.  

ntihar ilk ba ta Hristiyanlar n ilgi alan na giren bir eylem de ildi; 
çünkü o dönemde intihar n suç olmas n  gerektirecek bir neden 
bulunmamaktayd . Esas nda Hristiyanl k dininde, ne Eski Ahitte ne de Yeni 
Ahitte intihar  do rudan yasaklayan bir ifade bulunmaktad r. Di er bir 
ifadeyle Hristiyanl k ortaya ç kt  ilk y llarda intihara kar  nötr bir tutum 
sergilemi tir.114  

ntihara ili kin muhalefet, daha sonra ortaya ç km  ve bu davran  
Tanr ’n n lütfundan ümit kesme olarak anla lm  ve intihar edenlerin 
imanlar n n eksik oldu u vurgulanm t r. Hristiyanl k dinine sonradan giren 
intihar n suç oldu u anlay n n temelinde; Hristiyanl n ölümsüz ruhun 
sadece bir arac  olan bedenin bu dünyada de il öbür dünyada yarg lanaca  
anlay  yatar ve bu anlay a göre her bir ruh ölümsüz oldu u için ayn  
ölçüde de erlidir.115 Yani bireyin ya am n n toplumla ili kili olarak de il, 
ilahili i ile ili kili olarak kendi içinde bir de ere sahip oldu u 
savunulmu tur. Bu sebepten, Hristiyanl kta insan, ya am n  ne kadar 
faydas z veya katlan lmaz bulsa da bu ya am  sona erdiremez. Hayat insana 
Tanr ’n n ba  oldu u için onu reddetmek, Tanr ’y  reddetmek, yani 
sonsuza dek lanetlenmek anlam n  ta r.116  

Yahudilerin kanun ve tefsir kitab  olan Zalmut, intihar  bir günah 
saymakta ve intihar eden ki i için geleneksel cenaze merasimini kabul 
etmemektedir. ntihar eden ki inin cesedi, adam öldürenlerin ve 
serserilerinki gibi cenaze merasimi yap lmaks z n ayr  bir yere 
gömülmekteydi.117 Günümüzde de Yahudilik ilke olarak intihar  tasvip eden 
                                                            
113  http://www.intihar.de.com, E.T.: 30. 11. 2014. 
114  NCEO LU, 1999, s. 47.  
115  http://www.hristiyanforum.com/forum/showthread.php?t=82928, E.T.: 30.11.2014 
116  ALVAREZ, 1999, s. 58. 
117  KAYA, 1999, s. 63. 
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bir din de ildir. Ancak, intihar edenin akl  ba nda iken bu fiili i lemi  
olamayaca na ili kin genel bir inan  vard r. Dolay s yla intihar eden 
ki ilere, normal Yahudi defin merasimi uygulan r.118 

Müslüman toplumlarda da intihar resmen yasakt r. slam dini insan n 
kendi hayat  üzerinde herhangi bir tasarruf hakk na sahip olmad ; çünkü 
onun sahibinin Allah oldu u inanc na sahiptir. Kutsal kitab  Kur’an’da bir 
kimseye hayat vermenin bütün insanlara hayat verme gibi yüce bir davran , 
bir cana k yman n ise adeta tüm insanl n hayat n  yok etme gibi a r bir 
günah oldu u belirtilir (Maide 32).119 slam dinine göre Allah her ey üzerinde 
hakim oldu u için, insan n ya am  da Allah’ n hakimiyeti alt ndad r, Allah 
insan n ne zaman ya ayaca na ve ne zaman ölece ine karar verir. nsan 
Allah’ n kurallar yla oynama hakk na sahip de ildir, bir ya am  almak, 
insan n ne kadar ya ayaca na karar vermek Allah’ n hâkimiyetini hiçe saymak 
olaca ndan yasakt r. slam Dinindeki Allah’ n hâkimiyeti tezi iki temel sonuç 
ortaya ç karm t r: birincisi öldürme yasa , ikincisi de intihar yasa d r.120  

slam Hukuku’na göre ac dan kurtulmak için kendini öldürmenin 
cezas , intihar edenin, intihar etmek için kulland  araç veya yollar n yol 
açt  ac ya cehennemde katlanmas d r (k l ç kullanm sa k l c n, zehir 
içmi se zehrin ac s na katlanacakt r). Ac  çekmek slam Hukuku’na göre 
intihar için me ru bir sebep de ildir. Bu nedenle ac  çeken ölümcül hastan n 
ac lar n  dindirmek için ölmesine yard m etmek de, herhangi bir cinayetle 
e de erdir.121 

Do u halk nca kabul edilen dini yakla mlar birçok konuda oldu u gibi 
intiharda da Bat  dinleri ve slam dininden farkl l k gösterir. Do u 
ülkelerinde yayg n inan a sahip dinlerden intoizm ümitsiz hastal k halinde 
ki inin intihar etmesine izin verir. Brahman ve Budist dinlerine göre, beden 
de ersizdir ve her an terkedilebilir. Çin’de Konfüçyüs ahlâk  da ayn  
ho görüye sahiptir. Buda Diyaloglar ’nda iki ki inin çaresi olmayan 
hastal ktan kurtulmak için intihar etmelerinin Nirvana’ya ula mak için engel 
bir durum olmad  yer al r. Yine Hint toplumunda uzun y llar yayg n olarak 
kullan lan “Suttee” gelene i ve Japonlar n onurlar  u runa yapt klar  
“Harakiri” gibi davran lar s n rl  da olsa, intihar n bu toplumlar taraf ndan 
ho görüyle kar land n n göstergesidir.122 

                                                            
118  ükrü ÖZBU DAY, Cana K yma, Kan Davas  ve ntihar, Diyanet leri Ba kanl  

Yay nlar , Ankara 2005, s. 27. 
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120  NCEO LU, 1999, s. 38. 
121  ULUTA , 2011, s. 35.  
122  NCEO LU, 1999, s. 56. 
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VII. NT HARIN HUKUKSAL AÇIDAN NCELENMES  

ntihar n tarihçesinde ayr nt l  olarak incelendi i üzere Avrupa 
Hukuku’nda kilise uzun süre egemen güç olmu  ve bu durum 20. yüzy la 
kadar intihar n suç say lmas  sonucunu do urmu tur.  

ngiltere’de 19. yüzy l n sonlar na do ru, intihar n hukuken adam 
öldürme olarak kabul edilmesinden vazgeçilerek müntehirin bedenine ceza 
uygulanmas  kald r lm  ve intihar edenlerin gündüz saatlerinde 
gömülmesine izin verilmi tir. Fakat bu dönemde intihara te ebbüs suç 
say lmaya devam edilmi tir. Fransa’da intihar konusundaki de i im 
1870’den sonraki döneme rastlar. Bu dönemde özgürlükçü ve demokratik 
ideallerin canlanmas , bas n özgürlü ünün sa lanmas  toplumun ve hukukun 
intihara bak n  de i tirmeye ba lam t r. 1880’li y llarda müntehirlere 
ili kin gömülme i lemlerinin di er cenazeler gibi yap labilmesi sa lanm  ve 
Frans z Devrimi’nin de etkisiyle ceza hukuku alan nda intihar, intihara 
te ebbüs ve de intihara yard m suç olmaktan ç kar lm t r.123  

Bu örneklerin yan nda Avrupa’da, 19. yüzy lda bile, intihar davran n  
yasaklayan hukuk sistemleri görülmü tür. 1803 tarihli Avusturya Ceza 
Kanunu bu duruma örnektir. Bu yasa, intihar edenin mezarl k d na 
gömülmesini emrederken, intihara te ebbüs fiilini de cezaland rmay  ihmal 
etmemi tir. Bu ceza kanunu, 1850 y l na kadar yürürlükte kalm t r.124  

ntihar, ngiltere ve Galler’de 1961’e, rlanda’da ise 1993 y l na kadar 
suç olarak kabul edilmesine ra men esas nda birçok Avrupa ülkesi intihar  
18. ve 19. yüzy llarda suç olmaktan ç karm t r.125 Ancak günümüzde hala 
ABD gibi geli mi  bir ülkenin baz  eyaletlerinde intihar giri iminde bulunup 
da ba aramayanlar adam öldürme suçu ile yarg lanmaktad rlar.  

ntihar hususunda, kanunlar , kabul ettikleri sistemler bak m ndan iki 
büyük gruba ay rmak mümkündür: ntihar  suç saymayan ve yard mda 
bulunan  cezaland rmayan kanunlar (Fransa ve sveç Ceza Kanunlar ) ve intihar 
fiilini suç saymayan ancak bu fiile yard mda bulunanlar  cezaland ran kanunlar. 
Genel olarak birçok ülkenin ceza kanunlar  ve Türk Ceza Kanunu ikinci 
gruba girer.  

Bugünkü ceza kanunlar n n tamam  olmasa da ço unlu u intihara 
te ebbüs edeni cezaland rmamaktad r. Buna kar l k ba kas n n intihar na 
yard m fiili –ki inin hayat ndan ba ka bir hayata son verildi i gerekçesiyle– 
cezaland r lmaktad r. Bu anlay la ceza kanunlar  genellikle, intihara ikna, 
                                                            
123  NCEO LU, 1999, s. 59.  
124  ARTUK, 1994, s. 128. 
125  JAMISON, 2004, s. 31. 
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te vik veya fiilin icras na yard m biçiminde gerçekle en fiilleri 
cezaland rmaktad r. Bunun yan nda, “intihara yard m” isimli ba ms z bir 
suç tipine mevzuatlar nda yer vermeyen Belçika ve Fransa gibi hukuk 
sistemleri, intihara yard m fiilini de cezaland rmazlar.126 

ntihar n suç olmaktan ç kar lmas nda genel anlay , intihar ederek öleni 
cezaland rman n imkâns z, buna te ebbüs edeni cezaland rman n ise zararl  
ve mant k d  olmas ndand r. Gerçekten de intihar n suç say lmas n  ve bu 
fiili i leyen ki inin cezaland r lmas n  aç klamak mant k d d r. ntihar eden 
ki i öldü ü takdirde, fail bulunmad  için ya cesedi cezaland rmak 
gerekecektir ki bu Ortaça  uygulamas d r ya da ailesine ceza vermek 
gerekecektir bu da “cezalar n ahsili i” ilkesiyle ba da maz. ntihara 
te ebbüs edeni cezaland rma durumundaysa adeta ki iyi hayatta kald  için 
cezaland rmak söz konusu olacakt r, bu durum da ki inin ya ama hakk n  
korumaktan ziyade ortadan kald r lmas d r;127 fakat, intihara te ebbüs eden 
ki inin cezaland r lmamas , ki inin hareketini hukuka uygun k lmad  için 
bu fiile i tirak eden ki iler cezaland r lmaktad r. Yine bu sebeple, bir 
kimsenin intihar davran na engel olmak maksad yla güç kullanan ki inin 
me ru müdafaa halinde bulundu u kabul edilmektedir.128  

Kar la t rmal  hukuka bakt m zda, sviçre’de intihara yard m etmek, 
yönlendirmek yasakt r, bu fiiller suç say lmakta ve ceza gerektirmektedir. 
Bununla birlikte sviçre’de intihar eden ya da intihara te ebbüs edenlere 
yard m edenler, yönlendiren ki iler hakk nda de facto olarak soru turma 
yap lmamaktad r. Yine sveç’te intihara yard m suç say lmakta, bununla 
birlikte savc lar dava açmayabilece i gibi, mahkeme ceza indirimine 
gidebilmekte veya ceza vermemek yolunu seçebilmektedir. Norveç’te de 
intihara yard m suç say lmakta ancak cezada indirim nedeni olmaktad r. 
Almanya’da ise intihar  te vik ve yard m eylemleri suç say lmamaktad r.129  

Türkiye’de intihar n hukuki geli imine bak ld nda, Cumhuriyetin 
ilan ndan sonra, intihar n suç olmaktan ç kar ld  görülmektedir. ntihara 
ikna ve yard m 765 say l , mülga Türk Ceza Kanunu’nun 454. maddesinde 
ve 5237 say l , yürürlükte bulunan Ceza Kanunu’nun 84. maddesinde suç 
olarak düzenlenmi tir. 454. md. “Birini intihara ikna ve buna yard m eden 
kimse müntehirin vefat  vuku buldu u takdirde üç seneden on seneye kadar 
a r hapis cezas na mahkûm olur.” eklinde bir düzenleme öngörmü tü. 

                                                            
126  ARTUK, 1978, s. 129. 
127  Mahmut KOCA / lhan ÜZÜLMEZ, Türk Ceza Hukuku Özel Hükümler, Adalet Yay nevi, 

Ankara 2013, s. 113. 
128  NCEO LU, 1999, s. 72. 
129  ÖMERO LU, http://www.erzincan.edu.tr/birim/HukukDergi/makale/2009%20XIII_25.pdf, 

E.T.: 02.12.2014, s. 91.  
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Doktrindeki yerinde bir görü e göre bu düzenleme asl nda talyan Ceza 
Kanunu’ndaki “birini intihara yard m veya ikna” düzenlemesinin hatal  
çevirisi sonucu “birini intihara ikna ve yard m” eklinde kanuna eklenmi  
ve bu suçu i leyecek ki inin hem ikna hem de yard m etmi  olmas  aranarak 
talya’dan farkl  bir uygulama izlenmi tir.130 5237 say l  TCK’n n 

düzenlemesine göre, intihar giri iminde bulunan ki i, ölümden kurtulursa bir 
cezaya çarpt r lmaz. Ancak, intihar için uyu turucu madde kullanan veya 
ruhsats z silahla intihar giri iminde bulunanlar uyu turucu madde 
kullanmaktan veya ruhsats z silah ta ma suçundan yarg lan rlar. Ayr ca 
Kanun’un “ ntihara yönlendirme” ba l kl  84. maddesi gere i “ba kas n  
intihara azmettiren, te vik eden, veya ba kas n n intihar karar n  
kuvvetlendiren ya da ba kas n n intihar na herhangi bir ekilde yard m eden 
ki i….hapis cezas yla cezaland r l r.” denilmek suretiyle intihara azmettirme, 
te vik etme ya da yard m etme davran lar n n suç kabul edildi i ifade 
edilmi tir.131 

ntihar n normatif aç dan düzenleni i bu ekildedir. Uygulamaya 
bak ld ndaysa iç aç c  bir görüntüden bahsedilemeyecektir. ntihar olay n n 
hukuki sürecinde ölenin yak nlar n n ve varsa olaya tan k olanlar n ifadesine 
ba vurulmakta, olay n intihar olup olmad n  kesinle tirmek için adli tabip 
müntehiri muayene etmekte ve bu esnada ölen ki inin ya , cinsiyeti, sosyal 
durumu, mesle i gibi özellikleri dikkate al nmaktad r. Ölüm te hisi 
konmas n n ard ndan cesedin adli t bba götürülerek otopsi yap lmas  ve adli 
t p raporu ile polis kay tlar na dayanarak karar veren savc n n son sözü 
söylemesi ile süreç tamamlan r.132 Bu noktaya kadar her ey yolunda gibi 
gözükse de devletin intihar olgusunu ele al rken gözden kaç rd  husus, 
intihar  haz rlayan psikolojik etmenler ve mental bozukluklard r. 1961 ve 
1982 Anayasalar nda yer alan ‘sosyal devlet’ olgusu, intihar n 
de erlendirilmesi konusunda pek yeterli de ildir. Bu yetersizlik, devletin 
intihar olaylar na da t pk  bir cinayet gibi yakla arak, olay  savc l k ve polis 
aras nda çözmeye kalk mas ndan kaynaklan r. Ki iyi intihara mecbur 
b rakan süreç, yaln zca suç ve ceza ba lam nda incelenerek cumhuriyet 
savc lar nca de erlendirilir. Oysa intihar psikolojik etmenlerin sonucunda 
gerçekle tirilen bir davran t r ve olay n psikolojik yönünün göz ard  edilmesi 
çok ikayet edilen yüksek intihar oranlar n n daha da artmas na neden 
olmaktad r. Her intihar olay , devletin savc  ve polisinin yan nda; bir sosyal 
hizmet uzman yla, bir iktisatç yla, bir psikologla ve bir sosyologla ele 
al nmal d r. ntihar n özünde bir isyan oldu u göz önünde bulundurulursa, 
psikolojik aç dan de erlendirilmesinin birden çok yarar  olaca  aç kt r.133 

                                                            
130  Ayr nt l  bilgi için bkz. ARTUK, 1994, s. 135,136. 
131  Bu konuda ayr nt l  bilgi için bkz. Zeki HAFIZO ULLARI / Muharrem ÖZEN, Türk Ceza 

Hukuku Özel Hükümler Ki ilere Kar  Suçlar, US-A Yay nevi, Ankara 2013, s. 64- 71. 
132  ARKUN, 1978, s. 32-34.  
133  GÜÇLÜ, 2009, s. 106. 
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VIII. NT HAR NOTLARI 

“Genç adam bir not çiziktirdi ve gömle ine ili tirdi. Ard ndan Noel 
a ac ndan uzak bir yere yöneldi ve kendini bir kiri e ast . Not k sayd  –
“Mutlu Noeller”– anne babas  bunu hiç unutmad  ve anlamad .”134 

 ntihara giden her yolun müntehire özgü olmas  gibi, müntehirlerin 
geride b rakt klar  her not, her veda da kendine özgüdür. Çok s k olmasa da 
intihar eden geride b rakt  ki ilere ölümüyle ilgili mesaj vermek ya da özür 
dilemek istedi i için not b rakma ihtiyac  duyar. ntihara ili kin 
yaz lanlardan ve intihar notlar ndan ç kard m z anlam hayat ndan memnun 
olan hiç kimsenin kendini öldürmeyece idir. Bu, intihar n bilinmezli inden 
ç kard m z çok aç k bir gerçekliktir.135 Ço unlukla olay n as l anlam  
kaç r lmaktad r: ntihar eden biri geride kalanlara her eyin nas l kötü 
gitti ini anlatmak ister. Bunu bir mektup, aç k bir kitab n alt  çizili sat rlar  
ya da bilgisayar ekran na yazd  bir iki kelimelik intihar notuyla yapar ve 
deyim yerindeyse art k dü ünme s ras  sizin der. 

Asl nda intihar eden ki ilerin küçük bir bölümü intihar notu b rak r. Bu 
notlar etkileyici, can yakan ya da mizahi nitelikte olabilir ancak tipik 
olmazlar. B rak lan not, nadir de olsa intikam n n arac  ve bir anlamda 
ki inin intihar n n ahidi olur; “Ses öteki alemden gelmektedir, çünkü mesaj  
veren ki i, edimiyle birlikte bir anlaml l  da devreye sokmakta, ölümünü 
dünyaya ili kin ki isel ya da kolektif bir anlay n içine yerle tirmektedir. 
Giden ki inin tan  ya da emaneti olan bu mektup bu anlaml l a tan kl k 
etmektedir.”136 

ntihar notuyla ilgili tarihi sürece bak ld nda ilk intihar mektubunun 
bir M s rl  taraf ndan yakla k dört bin y l önce yaz ld  görülür. Bu notun 
bir k sm ;  

“Ölüm önümde bugün  

Mür kokusu gibi, 

Rüzgarl  bir günde yelken alt na oturmu  gibi.  

 

Ölüm önümde bugün  

Y llar n  tutsakl kla geçirmi  bir adam n,  

Evini özlemesi gibi.”  
                                                            
134  JAMISON, 2004, s. 95.  
135  ALVAREZ, 1999, s. 95. 
136  Bkz. ULUTA , 2011, s. 54.  
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eklindedir.137 Bu dizelerin yaz lmas ndan itibaren intihar notlar  mürekkep, 
boya ya da Frans z ressam Jules Pascin’in yapt  gibi kanla yaz lm t r. 
Yine Rus air Sergey Yesenin de, kan yla bir iir yaz p gitmi tir. stisnalar  
olsa da intihar notlar  genellikle edebi nitelik ta mazlar, ço unlukla 
intihardan k sa bir süre önce yaz lan ve geride bir ey b rakmak veya veda 
etmek ya da cesedi bulmas  muhtemel ki ileri uyarmak için yaz lm  
notlard r; “Dikkat bu odada siyanür gaz  var.” gibi. Bazen de intihar 
notlar nda cesede uygulanmas  istenen i lem, k ymetli e yalar n nas l 
da t laca  veya kedi ya da köpe in ne yap lmas  gerekti ini anlatan 
aç klamalar ve ricalar yer al r. Bu notlarda yaz lan intihar sebepleri – 
“ya amaktan yoruldum”, “buna daha fazla dayanamayaca m” gibi– 
ço unlukla belirsiz anlamlar ta r ve genellikle keder içerir.138  

Genç ya ta intihar edenlerin not b rakma olas l  yeti kinlere k yasla 
daha dü üktür ve not b rakanlar bu notlarda anne-babalar n n ya da 
karde lerinin suçluluk hissetmelerini önlemeye yönelik ifadeler kullan rlar. 
Sözgelimi, bir binadan atlayan yirmi bir ya ndaki genç kad n n intihar notu 
u ekildedir;  

“Bu yapt mdan kimse sorumlu de ildir. Bu sadece benim hayat n 
kendisiyle hiçbir zaman bar k olamay mdand r. Tanr  ruhuma merhamet 
etsin.”139  

nsan n kendi ya am n  sonland rmas na ili kin birçok hususta oldu u 
gibi intihar notlar n n uzunlu u konusunda da kesin bir ölçü 
belirlenememi tir. Üç kelimelik intihar notuna –Lucy, beni affedin- 
rastland  gibi, Cesare Pavese’nin hayat n n son y llar nda tuttu u intihar 
güncesini de intihar notu saymak mümkündür:  

“ ntihar notlar n n uzunluklar  oldukça farkl d r. Oxford 
Üniversitesinden Ian O’Donnel ve meslekta lar  Londra Metrosunda 
kendini öldürenlerin yazd klar  notlar  incelediler notlar n uzunluklar na 
göre bir tren biletinin arkas na yaz lm  sadece on yedi kelimelik bir notla 
tren istasyonundaki bir bankta geçirilen bir saati anlatan sekiz yüz 
kelimelik bir bilinç ak  denemesi aras nda de i ti ini saptad lar. ntihar 
notlar ndaki kelimelerin ortalama say s  hemen hemen bu paragraftaki 
kelimelerin say s  kadard r.”140 

ntihar notlar  geride kalanlara yönelik olumlu sözlerin bulundu u, 
mülk da t m  ve sigorta poliçeleri ile ilgili daha kesin direktifler içeren, 
yapt klar  davran n yol açaca  ac yla daha alakal  ve genellikle teselli 
edici sözlerin ve “sevgi” sözcü ünün s kl kla kullan ld  metinlerdir. Ancak 
                                                            
137  JAMISON, 2004, s. 98. 
138  JAMISON, 2004, s. 100. 
139  Bkz. JAMISON, 2004, s. 101.  
140  Bkz. ULUTA , 2011, s. 56. 
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bu notlar n ortak temalar  uzun süren ruhsal st raplar n sonucu meydana 
gelen sinir, heyecan ve umutsuzluktur.141 

ntihar notlar ndan bahsederken yak n zamanda özellikle sosyal 
medyan n da etkisiyle çok fazla konu ulan Mehmet Pi kin adl  ki inin 
intihar videosunu es geçmek meseleyi eksik b rakmak say l r. Mehmet 
Pi kin 16 Ekim 2014 tarihinde Facebook’ta payla t  videoyla kendi 
deyimiyle ya am defterinin sonuna geldi ini hepimize duyurdu. Bu 
videoyla, intihar notlar na, sebeplerine, intihara bak  aç m za dair birçok ey 
de i ti. Çünkü Mehmet otuzlu ya larda gayet sa l kl  ve toplumun ba ar l  
olarak kabul etti i biriydi ve birçoklar na göre intihar etmesi mant ks z bir 
durum olu turmaktayd . Mehmet yay nlad  bu videoda “…herhangi bir 
alkol ya da uyu turucu maddenin etkisi alt nda de ilim. Konuyu serbest 
irademle uzun süre dü ündüm, ara t rd m. Bu süreçte birçok arkada mla 
konu tum, okudum hatta doktora gittim. Ama sonunda bu karar  ald m… çok 
uzun zamand r mutsuzum asl nda… ve intihar benim için yeni bir ey de il, 
dönemsel bir depresyon vesaireyle olan bir patlama da de il. Hayat m n geri 
kalan na devam etmek için bir istek duymuyorum. çinde bulundu um k s r 
döngüyü k rmak ad na umudumu kaybettim. Bu i in as l sebebi bu…” 
eklinde bir aç klamada bulundu. Mehmet’in intihar videosunda dikkati 

çeken husus birçok yerde gülümsemesine ra men içinde ta d  garip 
mutsuzluk; toplumun ba ar l  olarak kabul etti i birinin ya ad , içinde 
hayal k r kl klar , aldat lm l k ve bo  vermi lik olan mutsuzluk… Daha 
sonra birçok sitede bu videoya eri im uygunsuz bir içeri e sahip oldu u 
gerekçesiyle yasakland . Asl nda bu yasa n temel sebebi, toplumda Mehmet 
Pi kin’in intihar notuna olan ilginin artmas d r. Çünkü birço umuzun hayat  
Mehmet’inkine benziyor ve bu videoda anlatt klar  çok yak n, çok tan d k. 
Benzer hayatlar ya am  olmam z ya da benzer bir hayat ya amay  
istedi imizden olsa gerek, onun intihar  birço umuzu deh ete dü ürdü. 
Herkes sosyal hesaplarla fikrini bildirdi, Mehmet’i kimi övdü kimi a a lad , 
korkak olmakla suçlad … 

ntihar çok netameli bir konu oldu u için, bu konuda yaz p çizerken 
dikkatli olmak gerekiyor elbette. Buradaki amac m birilerinin ölümü 
üzerinden nemalanmak de il, toplumda genel kabul gören bir alg n n o kadar 
da genel olmamas  gerekti ini dü ünmemdir. Ancak, intihar n insan n bütün 
umudunu tükettikten sonra ba vurdu u bir eylem oldu unu bildi imden 
Mehmet’in ne ya ad n , ona “benden bu kadar” dedirten süreci bilmeden 
yorum yap lmamas  gerekti i taraftar y m. Bu nedenle apkam z  önümüze 
koyup bir hesap yapmam z ve Mehmet’in ald  karara sayg  duymam z 
gerekti ine inan yorum.  

                                                            
141  JAMISON, 2004, s. 106. 
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SONUÇ 

ntihar hakk nda yüzlerce eser, binlerce sayfa yaz lm  olmas na ra men 
esas nda kendimize dönüp bakt m zda, bu konuda hem birçok ey 
bildi imizi hem de hiçbir ey bilmedi imizi görürüz. ntihar  tan mlamak, 
aç klamak ve s n fland rmak kolay bir i  de ildir. Zannediyorum bunun 
sebebi her intihar olay n n ya da giri iminin ki iye özel olmas d r. Asl nda, 
ça lar boyu hep çok merak edilmi  ve asla modas  geçmemi  konulardan biri 
olan intihar , herkes kendi aç s ndan anlatm , en az ndan anlatmay  
denemi tir. ntihar hakk nda bu kadar çok eyin yaz l p-çizilmesi nedeniyle 
konuya ili kin her eyi bildi imizi zannediyoruz belki de…  

 ntihar olgusu her bir müntehir için kendine has özellikler ta r, farkl  
sebeplere dayan r, her bir intihar olay nda farkl  yöntemlerle ve amaçlarla 
hareket edilir. Tüm bu iç içe geçmi  durumlar kar s nda akla intihar n 
önlenmesi gereken bir fiil olup olmad  sorusu tak l r. Ve di er sorular da 
gelir pe inden. Gerçekten intihar eylemini önlemeli miyiz? Ya da intihar  
önlemeye hakk m z var m ? Hakk m z n oldu unu varsaysak bile nas l 
önleyece iz? Mutsuzluktan intihar edeni mutlu edip, a k ac s n  dindirecek 
miyiz? Yoksa intihara meyilli ki ileri ak l hastanesinde toplay p, lityum 
depolar ndan m  medet umaca z?... O kutsal “ya am”  korumak u runa 
neler yapmaya gücümüz yeter, duraca m z s n r ne, hiçbir fikrimiz yok 
asl nda.  

Madem herkes mutlaka ölecek, insan nas l ölece ine kendisi karar 
vermeli, en az ndan ölürken insan kendisi gibi olmal . Toplumun her konuda 
kar m za ç kan huzurunu bir kenara b rak p biraz da birey huzur bulsun 
denemez mi? Bu savunman n kar s na ya am hakk  kutsald r ve korunmas  
gerekir, toplum sa l  ve düzeni kavram  ne için var, gibi söylemler koyduk 
diyelim. ntihara karar vermi  birini bu karar ndan cayd rmaya yeter mi bu 
söylemler? Ya da nefes almas na engel olan huzursuzlu u yok eder mi, 
günlerce süren uykusuzlu a çare olur mu? Çare olsayd  herhalde onca insan 
intihar  bir kurtulu  olarak görmez, huzuru ölümde aramazd  diye 
dü ünüyorum. Ancak önemli olan nokta, intihar olgusu kar s nda nerede 
durmam z gerekti idir. Bu eylemin yasaklanamayaca  ya da cezalan-
d r lamayaca  hususunda hem fikir olsak da insanlar n ölümü seçmelerine 
seyirci mi kal nmal  yoksa bunu önlemek için harekete mi geçilmeli? Tüm 
bu sorular kar s nda insan yine ba lad  yere dönüyor: ntihar hakk nda 
hem çok ey bilip hem hiçbir ey bilmedi imiz gerçe ine…  
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Tu rul Ansay*  
 
 

GENEL G R  

Adnan Güriz ile tan kl m z ve dostlu umuz geçen yüzy l n 
ortalar nda ba lad . O tarihlerde ülkemizde stanbul ve Ankara’da olmak 
üzere sadece iki hukuk fakültesi vard . Aralar ndaki rekabet zaman zaman 
körüklenir, ülke içinde ve d nda öne geçmek için çaba sarf edilirdi. 
Hukukun temeli olarak kabul edilen medeni hukuk alan nda Esat Arsebük, 
ve onun yeti tirdi i genç bilimciler Tando an ve Esener, ceza hukukunda 
Baha Kantar, gene medeni hukukta Hüseyin Avni Göktürk ve gür sesiyle de 
ö rencilerin takdirini toplayan Hüseyin Cahit O uzo lu, Hukuk Yarg lama 
Usulü ve hukuka giri  alan n n ustalar ndan Sabri akir Ansay ve 
stanbul’dan Ankara’ya transfer olan Hir , gençlerin Ankara Hukuk 

Fakültesi’ne gelmelerine kucak aç yordu. Zaman n Ba bakanlar ndan ükrü 
Saraço lu’nun o lu, Adnan Menderes’in o lu ve daha pek çok önemli 
ki inin çocuklar  Ankara Hukuk Fakültesi’nde okumaktayd lar. Adnan Güriz 
ve ben i te o tarihlerde hukuk fakültesi ö rencili inin ayr cal n  ya arken 
birbirimizi tan d k. Adnan Güriz, belki de de erli bilim adam  Hir ’in 
etkisiyle, onun alanlar ndan olan Hukuk Felsefesine merak sarm t . Çok 
okuyor, bilgi da arc n  geli tiriyordu. Ciddiyeti, vazifesine dü künlü ü, 
çal kanl , tevazusu, ho görülülü ü gibi meziyetleri ile ö rencilerine ve 
yeni ku aklara hepimizin takdirini kazanan bir örnek oluyordu.  

lerideki y llarda Orta Do u Teknik Üniversitesi’nde hukukçu olmayan 
ö rencilere Hukuka Giri  derslerini farkl  ubelerde birlikte vermi tik. Bu 
derslerde ö renciler için, o zamanki teknik terimle, teksir derlemesini 

                                                            
*  Prof. Dr. Tu rul Ansay, M.C.L., LL.M. (Columbia), 
 Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Emekli 

Ö retim Üyesi. 
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birlikte haz rlam t k. Bu derlemede hukukun temelleri hakk nda çe itli 
yabanc  hukukçular n yazd klar ndan al nt lar bulunmaktayd . Bu metinler 
daha sonra ba ka üniversitelerde de kullan ld . Adnan Güriz benim 
yay nlad m Introduction to Turkish Law kitab nda Giri  k sm n  yazd .1 

Kendi as l çal ma alan na giren Hukuk Felsefesi ve Hukuka Giri  
kitaplar n n yan nda, kad n haklar , sosyal demokrasi, kapitalist ideoloji gibi 
güncel sorunlar  irdeleyen eserlerini ve uzun çal malar n n ürünü olarak 
Atasözleri ve Halk Deyimleri ile Ça m zda Türk nsan  (2006) kitab n  
yay nlad . Bu arada Güriz’in, son dönemlerde hukuk ö retimine de önem 
verdi ini görüyoruz. Bu alanda 13-14 May s 1993’de düzenledi i seminer ve 
ard ndan yay nlad  kitap2 konuyu ne denli benimsedi inin belgeleridir. 
Güriz’in hukuk ö retimi konusunda düzenledi i seminer ile açt  ç r bir 
süre sonra yank s n  buldu: Türkiye Barolar Birli i’nin önderlik etti i Hukuk 
Ö retimi konulu Seminerde Güriz bir konu ma yapt .3 Ayr ca YÖK de, 
hukuk ö retimi ile ilgili seminerler, toplant lar düzenledi. Bir süreden beri de 
üniversitelerin hukuk fakülteleri hukuk ö retimi konusunun önemini daha da 
öne ç kar yorlar. 2013 y l nda Antalya Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nin4, 
2014’de ise Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nin önderli inde kongre 
ad  alt nda hukuk ö retimi haftalar  düzenlenmi  bulunuyor. 

 
I. HUKUK Ö RET M NDE ÜLKEM ZDE YA ANAN 

A AMALAR 

Geriye bakt m z zaman Türkiye’deki hukuk ö retiminin iki ayr  
a amadan geçti ini görebiliriz. imdilerde bunlara ek olarak yeni bir üçüncü 
a amadan söz edilebilir. 

1.  lk a ama, Atatürk’ün unutulmaz sözleri ile aç lan Ankara Hukuk 
Mektebi ile ba lam t . O zamanki yak n amaç yeni hukuk sistemini ö renip 
uygulayacak genç hukukçular yeti tirmekti. Gerçi Osmanl  Devleti’nin son 
y llar nda bir hukuk mektebi aç lm 5 ve hukuk ö retimi alan nda Alman 
bilim adamlar  ile ili kiye giri ilmi  bulunuluyordu. Bu amaçla Almanya’ya 
staj için Türk yarg çlar da gönderilmi ti. Ancak yeni hukuku anlayacak ve 
                                                            
1  Adnan Güriz, Introduction, in: Introduction to Turkish Law (Editörler. Ansay / Wallace, 

Jr.), 6.bask , 2011, S. 1-19. 
2  Hukuk Ö retimi Sempozyumu, Ankara 1993 ve Güriz’in sonuç de erlendirmesi, S. 115-122.  
3  Türkiye Barolar Birli i, Hukuk Ö retimi ve Hukukçunun E itimi, Ankara 2004, S. 21-27 
4  Kongre tebli leri yay nlanm  bulunuyor. Bkz.: Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 1. 

Hukuk Ö retimi Kongresi, Antalya, 2013; T. Ansay, Hukuk Ö retimi Konulu bir 
Kongrenin Dü ündürdükleri, Güncel Hukuk, 2014, Say  2, S.35 vd.  

5  Gülnihal Bozkurt, Türkiye’de Hukuku E itiminin Tarihçesi, Hukuk Ö retimi 
Sempozyumu (Ed.: A.Güriz) Ankara 1993, S. 51-70 
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uygulayacak hukukçular n say s  hemen hemen yok denecek kadar azd . 
Özellikle yeni hukuku uygulayabilecek yarg ç ve savc lar  yeti tirilmesi için, 
ilk olarak Ankara’da Adalet Bakanl ’na ba l  bir Adliye Hukuk Mektebi 
1925’de aç ld . Bu mektebin ismi 1927’de Ankara Hukuk Fakültesi olarak 
de i tirdi. Hukuk okuma dü üncesi hiç bulunmayan gençler mektebe ö renci 
olarak al nd lar. Sonradan yurt d nda da ö renim gören de erli Profesör 
O uzo lu’nun asl nda hukuk okumay  hiç istemedi i söylenir. Bu mektepte 
okutulacak derslerin Frans z ve sviçre modellerine göre haz rland  
anla l yor. Ancak, o tarihlerde derse göre hoca de il, hocaya göre ders 
konulmas , ders verebilecek ki ilerin s n rl  say da olmas  nedeniyle, bir 
zorunluluktu.6 

Ö retim üyeleri de genellikle part-time görevlendirilen ki ilerdi. Bir 
k sm , milletvekilli i yaparken derslere giriyorlard . Bunlardan biri Sadri 
Maksudi Arsal’d . Mahmut Esat Bozkurt da o zamanki Adalet Bakan  olarak 
ders verenlerdendi. Hukuk Yarg lama Usulü dersini veren Sabri akir Ansay 
ayn  zamanda Adalet Bakanl ’nda Hukuk leri Müdürlü ü görevini 
yürütüyordu. 

Derslerin içerikleri konusunda ise ö retim üyelerini ba layan bir 
müfredat çal mas n n bulunmas  o günlerde pek beklenemezdi, ki buna 
Almanya’da akademik özgürlük ad  verilmektedir. Ancak bize intikal eden 
ders notlar ndan, hiç olmazsa baz  ö retim üyeleri bak m ndan derslerin 
içerik çal mas  yap ld n  göstermektedir.7 

Gerçi ilk kuruldu unda Ankara Hukuk Mektebinin ö rencisi azd . 
Ancak, sonradan politik hayatta önemli roller üstlenen baz  mümtaz ki ilerin 
o tarihlerde hukuk ö renimi gördüklerini biliyoruz. Bunlar aras nda uzun 
süre ba bakanl k yapan Adnan Menderes’in ismini belirtmem, o zamanlar 
hukukun ne denli önem verilen bir alan oldu unu göstermesi bak m ndan 
ibret vericidir. 

2.  1940’da Ankara Hukuk Fakültesi Milli E itim Bakanl ’na 
ba land , ard ndan da üniversitenin bir parças  olarak özerkli e kavu tu. 
1941 y l nda ö retim 3 y ldan 4 y la yükseltildi.8 Buna ra men hükümetler 
hukuk ö renimini, gittikçe say lar  artan lise mezunlar n n yüksek ö retime 

                                                            
6  1938 tarihli bir kitap, o tarihte kimlerin Ankara Hukuk Fakültesi’nde ders verdi ini 

göstermektedir. Bkz.: Minerva. Jahrbuch der gelehrten Welt (Ed.: Lüdtke), Berlin 1938, S. 
21 vd. 

7  Bkz.: Sadri Maksudî Arsal, Türk Hukuk Tarihi. Talebe notlar , Ankara Hukuk Fakültesi, 
1940-41. 

8  T. Ansay, Hukuk Ö retimi ve Ankara Hukuk Fakültesi, Ankara Hukuk Fakültesi Ellinci 
Y l Arma an , 1925-1975, Cilt I, Ankara 1977, S. 3.  
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devam edebilecekleri bir alan olarak görmü ler ve hukuk okuyacak 
ö rencilerin say s n , üniversitelere malî ek olanaklar sa layarak gittikçe 
art rabilmi lerdir. Bu a amada Cumhuriyet’in ilk kurulu  y llar ndaki yarg ç 
ve savc  ihtiyac n  kapatma sorunu sona ermi , bunun yerini hukuk 
fakültelerinin yüksek ö retim yap lacak bir temel kurulu  olduklar  fikri 
alm t . Bu geli meye paralel olarak ayn  y llarda Ankara Hukuk Fakültesi 
yeni ve büyük, modern bir binaya ta nd . Bizim hukuk ö renimi 
gördü ümüz y llarda büyük s n flarda dersler verilir,9 kay tl  ö rencilerin 
önemli bir k sm  derslere hiç gelmezler veya arada bir gelirlerdi.10 

Yüksek ö renci say s n n ve kalabal k s n flar n do urdu u sorunlar bu 
safhada belirginle mi tir. Dersler takrir eklinde yürütülürdü. Ö retim 
üyeleri bir önceki y l için haz rlad klar  ders notlar n  bizlere adeta tekrar 
ederek okurlard . Hatta bir ö retim üyesinin nüfus siciline tescili anlat rken, 
sayfa atlad  ve tescilin tapu siciline yap laca n  söyledi i bile espri olarak 
anlat lm t .  

lk ba larda yay nlanm  ders kitaplar  bulunmad ndan devaml  ve 
çal kan ö rencilerin derslerde tuttuklar  notlardan ta  basmas  denilen 
yöntemle ço alt lan metinler kullan larak s navlara haz rlan l rd .11 Derslerde 
de il tart ma yapabilmek, hocalara soru bile sorulmazd , sorulamazd .  

Ders programlar nda bu a amada büyük bir de i iklik yap ld  
görülmemektedir. Derslerin içeri i bak m ndan da olumlu bir geli me vard r 
denemez. Bir bran a ayr lan ders saatlerinin çok olmas , ilgili ders 
kürsüsünün d  görünü ünde önem art rd ndan, kürsü ba kanlar  
kendilerine öngörülen ders saatlerinin yetmedi inden yak n rlard , bunu 
belgelemek için de her y l sayfalar  gittikçe ço al p kal nla an ders kitaplar  
yay nlanmaya ba land . Genel olarak Bat  üniversitelerinde okutulan 
konular n bizde de hemen hemen ayn  içerikle okutuldu u söylenebilir. 
Bunun en güzel örnekleri medeni hukuk derslerinde görülmekteydi. Prof. H. 
Avni Göktürk, sviçre’de yayg n olan Tuor’un ve Guhl’ün ders kitaplar n  
küçük de i ikliklerle ö rencilerine veriyordu. Benzer bir biçimde Prof. Esat 
Arsebük de sviçre’de adeta klasikle en v.Tuhr’un Borçlar Hukuku kitab n n 
içeri ini izleyerek, onun Türkçele tirilmi  bir eklini ders kitab  olarak 
kullan yordu.  

ki yar m y l devam eden derslerin s navlar  da ikinci yar m y l n 
sonunda yap l r, çok say da ö rencinin s nav n n yap lmas  sorun do ururdu. 
                                                            
9  1974/75 ders y l nda Ankara Hukuk Fakültesi’nde ö renci say s  4500 dolaylar nda 

bulunuyordu, T. Ansay, Hukuk Ö retimi ve Ankara Hukuk Fakültesi, S. 3. 
10  Hollanda’daki benzer durum için bkz.: A.W. Heringa, Legal Education, Metro, 2013, S. 71. 
11  Bkz. Yuk. dn. 7 
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Bu nedenle önce iki dersten yaz l  bir eleme s nav  yap l rd . Bu yaz l  
s navlarda ö rencilere cevaplar  yazabilmeleri için s n rl  say da s nav kâ d  
verilirdi. Yaz l  s navlar  geçebilenlerin geri kalan s navlar  ise sözlü olarak 
yap l rd . S navlarda geçerli not almak yetmez, ayr ca ‘üssü mizan’ denilen 
ortalamay  da tutturmak gerekirdi. Bir aral k bütün sözlü s navlara ayn  
günde girilmesi sistemi de benimsenmi ti. San r m, belirtmeye çal t m bu 
a amada hukuk ö retimi alan nda yap lan de i iklikler esas itibariyle 
s navlarla s n rl  kalm t r. S nav ka d  okuman n güçlü ü, sorular n ezber 
esas na dayand r lmas na da olumsuz yönden etki yapm t r. 

3.  Yüksek Ö retim Yasas n n 1982 y l nda yürürlü e girmesi (K.No. 
2547) ve bununla, paral  ö retim yapabilecek vak f üniversitelerinin 
kurulmas na olanak sa lanmas  ile Türk hukuk ö retimi konusunda yeni bir 
ç r aç lm t r, diyebiliriz. Bu son devirde, d m zda geli en 
evrenselle menin de bizde hukuk ö retimi konusunda iz b rakt  
söylenebilir.  

a)  Vak f üniversitelerine yasal kap  aç lmas yla k sa zamanda, paral  
ö retim veren pek çok hukuk fakültesi kurulabilmi tir; bunlar n say s , 
yenilerin hayata geçirilmesiyle artmaya devam etmektedir. Aradan yakla k 
altm  y l geçtikten sonra ülkemizde hukuk ö retimi konusunda en kökten 
de i ikli in paral  vak f hukuk fakültelerinin kurulabilmesiyle 
gerçekle mekte oldu u bir devir ya an yor. Uzun süre ülkemizde sadece 
s n rl  say daki hukuk fakültesinde hukuk ö renimi görülebiliyordu. Vak f 
üniversitelerinin kurulmas na olanak sa lan nca, pek çok vak f üniversitesi 
hukuk fakültesi hayata geçti. Hükümetler de bir süreden beri yeni hukuk 
fakülteleri açma politikas  gütmekteler. 2014 y l nda ülkemizdeki hukuk 
fakültelerinin say s  82’ye eri mi  bulunuyor.12 Bunun 32 tanesi devlet 
üniversitelerinin, 45 tanesi ise vak f üniversitelerinin hukuk fakülteleridir 
(Kuzey K br s’taki 5 hukuk fakültesi de bu say n n içindedir). Asl nda 
Üniversiteler Kanunu tek ba na hukuk fakültelerini hedef almamaktad r. 
Ancak, bu yeni yasal ortam n do rudan veya dolayl  olarak hukuk 
ö retimine de etkileri bulunmaktad r. Bu etkilerin bir k sm  olumlu, di er bir 
k sm  ise olumsuz yönde gerçekle mi tir.  

Yüksek Ö retim Kurumu’na (YÖK) verilen merkezî bir gözlemleme, 
denetleme ve düzenleme yetkisi hukuk fakültelerinin de bir ölçüde bu 
kurulu un olu turdu u kararlara ba ml  k lm t r. YÖK’ün hukuk ö retimi 
konusundaki en önemli katk s n n hukuk fakültelerinde ö retim üyesi say s  

                                                            
12  Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi internet sitesine bkz. 2013 y l nda 34 

hukuk fakültesi bulunmaktayd . Bunlar n büyük bir k sm  Ankara ve stanbul’da faaliyet 
gösteriyorlard . Bu fakültelerde yakla k 47.500 ki i ö renim görmekteydi. Durmu  
Günay’ n konu mas , 1. Hukuk Ö retimi Kongresi, Antalya 2013, S. 13 vd. 
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ile ö renci say s  aras nda bir orant n n kurulmas na önem vermi  olmas d r, 
denebilir. Çok say da paral  özel hukuk fakültelerinin faaliyette bulundu u 
ABD’de, avukatl k mesle inin bir ölçüde kamu hizmeti olmas  ve tüketicinin 
korunabilmesi bak m ndan barolar bir denetim sistemi olu turmu lar ve 
hukuk fakültelerini de erlendirme k staslar  getirmi lerdir. Bu k staslardan 
önemli bir tanesi ö retim üyesi ile ö renci say s  aras ndaki orant d r. Hukuk 
fakültelerinin de erlendirilmesinde kullan lan k staslardan biri, her ö retim 
üyesine isabet eden ö renci say s d r.13 Bu oran ABD’de bir ö retim üyesine 
15-35 ö renci olarak dü ünülmektedir.14 

YÖK de, hukuk fakülteleri için benzer bir k stas kabul etmekte ve belli 
minimum ö retim üyesi yan nda, al nacak ö renci bak m ndan da asgari say y  
ve ö retim üyesi olarak görev yapabileceklerin ya  s n r n  belirlemektedir. 
Öngörülen bu siyaset nedeniyle, hem de çok ö rencili devlet üniversitelerine 
kar  bir rekabet üstünlü ü sa layabilmek öngörüsüyle, vak f üniversitelerinin 
hukuk fakülteleri küçük ölçekli ve az ö rencili olmay  ye lemektedirler. Bu 
yeni sistemde az ve çok ö rencili hukuk fakülteleri yan yana faaliyet 
göstermektedirler.  

Yeni a amada nispeten az say da ö renci ile ö retim yap labilmesi 
sayesinde, monolog biçimindeki takrir sistemi yerine, ö rencileri aktif 
duruma özendiren tart mal  ö retim sistemine geçilebilmi tir. Özellikle 
uygulamal  derslerde daha çok ö rencinin tart malara kat l m  mümkün 
olabilmektedir. Az say da ö rencinin bulunmas  art k devam kontrolünü de 
mümkün k labilmektedir. Bunlar n yan nda, küçük s n flar ö retim üyesi ile 
ö renci aras ndaki ili kinin canlanmas na da neden olmu tur diyebiliriz.  

Az ö renci alan hukuk fakülteleri küçük s n flarda ders yap labilmesinin 
s navlar üzerinde de etki yapt  görülüyor. Gerçi s nav say s  yeni sistemde 
artmaktad r, ancak azalan ö renci say s na ba l  olarak s nav sorular  
ö rencileri robotla t r p ezbercili e yönlendiren bir biçimden uzakla t rarak, 
elde edilen bilgilerin yarat c  bir biçimde kullan labilmesine olanak 
sa lad ndan, hukuk ö reniminin daha zevkli ve sevilir bir hale gelmesine 
önayak olmu tur. S nav sorular  ezbercili e de il, yarat c  dü ünmeye a rl k 
veren bir yönde haz rlanma a ba lanm , cevaplar için pek çok kez sayfa 
s n rlamas  bile getirilmemi , hatta s nava girenlerin ellerindeki kanunlara 
bakabilmelerine dahi izin verilebilmi tir. Daha s k yap lan s navlarda 
ö rencilerin geli melerinin devaml  de erlendirilmelerine de art k olanak 
                                                            
13  Amerikada kullan lan di er k staslar ve bunlar n ele tirisi için bkz.: Ronald G. Ehrenberg, 

American Law Schools in a Time of Transition, Journal of Legal Education, 2013, S. 98 
vd.,102 vd.  

14  T. Ansay, Ellinci Y l, yuk. dn. 8, S. 14. Bu oran baz  üniversitelerde 75 ö renciye kadar 
ç kmaktad r (S. 14). 
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sa lanmaktad r. Ö renci bak m ndan dü ünüldü ünde, bunun onlar n 
kendilerini denetleyebilmeleri bak m ndan da yararl  bir rol oynad  
söylenebilir.  

Yar y l sistemi art k ülkemizde de pek çok hukuk fakültesi için ola an 
bir hal alm  durumda. Dersler bir yar y l sürmekte ve yar y l n sonunda 
s navlar yap lmaktad r. Bu konuda dünyadaki geli melere ayak uydurulmu tur. 
Ancak yar  y l sistemi baz  sorunlara da neden olabilmektedir. En önemli 
sak ncas , ayn  ders her iki yar  y lda verilmiyorsa, s navda (veya bütünleme 
s nav nda) ba ar s z ö rencinin ertesi y la kadar bekleyerek o dersi yeniden 
almas  gere idir. Bu, ö rencinin bir üst devredeki ders veya dersleri de 
almas n  engelleyebilmektedir.  

b)  Pek çok yeni hukuk fakültesinin hayata geçmesi beraberinde baz  
ba ka önemli sorunlar  da getirmektedir. Hukuk fakültesi say s n n bu kadar 
çabuk artmas , özellikle k sa sürede ö retim üyesi s k nt s  yaratm t r ve bu 
s k nt  bugün de devam etmektedir. Ö retim üyesi aç n  kapatmak için 
devlet üniversitelerinin elemanlar na ba vurulunca, devlet üniversitelerinin 
içi adeta bo alt lm  izlenimini do uruyor. Sadece ya  s n r  ile devlet 
üniversitelerinden emekli olmu  olan profesörlerle vak f üniversitelerinin 
hukuk fakültelerinde kadrolar doldurulamad ndan, aktif ö retim üyeleri de 
erken emekli olarak vak f üniversitelerine geçmekteler. Ayr ca pek çok 
devlet üniversitesi ö retim üyesi part-time olarak vak f üniversitelerinde 
ders verme e ba lam lard r. Devlet üniversitelerinde haftada 4 saat ders 
vermeyi çok görenler, imdi haftada 12-13 saat ders verebilmektedirler. 
Bunu, at l kapasitenin çal r bir hale gelmi  olmas  biçiminde görenler, 
sevinilecek bir geli me biçiminde yorumlayabilirler. Ancak, devlet 
üniversitelerinden gelenler oralardaki klasik davran  biçimlerini, hukuk 
ö retim hakk ndaki görü lerini ve al kanl klar n  da genellikle 
beraberlerinde getirmekteler. Bunlar n en ba nda ders alanlar  ve ders 
içerikleri hakk ndaki görü lerin, ders verme biçimlerinin, s navlarla ilgili 
uygulamalar n büyük ölçüde yeni çal ma ortamlar na da hemen hemen 
aynen yans mas d r, diyebiliriz. Derslerin genç asistanlara yüklenmesi de bir 
k s m deneyimli ö retim üyelerini sembolik isimler haline indirgemi tir. 
Di er taraftan ö retim üyeleri aras nda ak kanl k da artabilmektedir. Her 
yeni kurulan fakülte ba ka mevcut hukuk fakültelerinden adeta ö retim üyesi 
kapmaktalar. Buna kar n klasik asistanl k sistemi de vak f üniversitelerinde 
büyük bir destek görememektedir. 

Vak f üniversitelerinde güvenceli emeklilik (tenure) sistemi 
uygulanmad ndan devlet üniversitesinden ö retim üyesinin transfer 
edilmesi, oralarda emeklilik ya  gelmemi  olan ö retim üyeleri bak m ndan 
pek de kolay olmamaktad r. Vak f üniversitelerinde tenure sisteminin 
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uygulanmamas  ö retim üyesi elemanlar n n kalitesine ku kusuz etki 
yapacak, yar n ndan emin olmayan ö retim üyeleri çal t klar  müesseselerde 
s k  bir ba  kuramayacaklard r.  

Hukuk ö retiminde YÖK ile belirginle ti ini ifade etti imiz üçüncü 
a amada avukatl k mesle indeki bir yeni geli menin etkisinin giderek 
kuvvetlenmekte oldu una da de inmek gerekir. Ticaret hayat nda ortaya 
ç kan ilerlemeler avukatlar  birlikte çal maya zorluyor. Çok ortakl  
avukatl k bürolar nda mü teriler çok boyutlu karma k sorunlar na cevab  
art k tek bir avukatl k kurulu u üzerinden çözüme kavu turmak istiyorlar. 
Bu, avukatlar , bir yandan uzmanla maya yönlendirirken, di er yönden 
avukatlar aras nda bir üst-alt ili kisinin yayg nla arak ba ml  bir avukatl k 
sisteminin büyümesine neden oluyor. Ceza veya aile hukuku gibi alanlarda 
bilinen klasik mahkeme avukatl  yan nda büro avukatl n n gereksinmelerini 
kar layacak, son zamanlarda geli en hakemlik alan nda da çal abilecek, 
ba ka ülkelerdeki hukuk sistemleri hakk nda bilgi sahibi, yabanc  dil bilen 
hukukçulara yönelik hukuk ö retiminin yap lmas  önem kazanmaya 
ba l yor.  

 
II. HUKUK Ö RET M NDE GÜNCEL SORUNLAR 

A. Dersler konusuna, çekirdek, temel hukuk ve seçimlik dersler olarak 
yak ndan bakmam z gereklidir.  

1. Çekirdek dersler: Ülkemizde ça da  hukuk ö retiminin ba lad  ilk 
günlerden beri hukuk ö rencilerine, hukukçuya gerekli olabilecek ve onun 
genel kültürünü geli tirecek çekirdek derslerin verilmekte oldu unu 
görüyoruz. Örne in Ankara Hukuk Fakültesinde iktisat, siyasal bilim 
dersleri verilmekteydi. Son y llarda bu çekirdek derslerin hukukçu için 
önemi katlanarak ders programlar na yans m t r. Hukukçunun mesle inde 
derinlik kazanabilmesi için salt hukukun d ndaki alanlarda bilgi sahibi 
olmas , dü ünen ve yarat c l  bulunan hukukçu için önem kazanmaktad r. 
Bu dersler genellikle hukuk fakültelerinin birinci s n flar nda okutuluyor. Bu 
çekirdek derslerin ayr ca, Türkiye’nin çe itli yerlerindeki liselerden gelen 
ö rencilerin e -düzeye getirilmesi bak m ndan da yararl  olduklar  
söylenebilir. Kampüs üniversitelerinde bu çekirdek derslere hukuk 
ö rencileri di er fakültelerin ö rencileri ile birlikte kat l yorlar. Deneyimler, 
hukuk ö rencilerinin bu tür dersleri daha kolay ö renebildiklerini, bu 
nedenle ortaya ç kan bir öz güvenle tembelli e itildiklerini göstermektedir. 

2.  Temel hukuk dersleri: Özel hukukun Roma hukukundan bugüne 
kadar gelen ve Medeni Kanun ile Borçlar Kanunu’nda yank s n  bulan 
bölümleri temel hukuk dersleri olarak, Kara Avrupas  sisteminde bir 
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dereceye kadar Anglo-Amerikan ülkelerinde geçerlili ini sürdürmektedir. 
Hukukun anayasa, idare hukuku, ceza hukuku, yarg lama hukuku, ticaret 
hukuku gibi di er alanlar nda da baz  dersler temel hukuk dersi olma 
özelliklerini devam ettiriyorlar. Bu, YÖK düzeninde kürsüler eklinde 
yank s n  buluyor. Bu da tart malara neden oluyor. Di er taraftan, bu 
derslere ayr lan haftal k ders saatleri ve derslerin içerikleri farkl l klar  
yan lt c  sonuçlar n do mas na neden olabilir. Örne in ticaret hukuku bugün 
ço u kez, “ticaret hukuku e ittir Ticaret Kanunu” eklinde alg lanmakta ve 
ticaret hukukunun temel disiplin olma özelli i ile ba da mayan pek çok 
konu ticaret hukuku derslerine konu olarak dahil edilmektedir. Oysa ticaret 
kanunlar  19. yüzy lda belirginle en ve tacirleri ilgilendiren konular  
kapsarken, bugün bu konular n bir k sm  tacir (ticari i letmesi) olmayanlara 
da uygulanmakta, daha da önemlisi bu konular n bir k sm  ba ka ülkelerde 
ticaret kanunlar ndan ç kar lmaktad rlar. Medeni Kanun ve Borçlar 
Kanunu’nda düzenlenen baz  konular n da içerik bak m ndan temel derslerin 
bir parças  olmamas  gerekebilir. Borçlar hukukunun özel k sm nda, Borçlar 
Kanunu’nda düzenlenen bütün akit türlerinin okutulmas  da gerekmeyebilir. 
Bunlar n yerine örne in sat m ve vekâlet akitlerinin konu yap lmas  daha 
gerçekçi olacakt r. Bunun gibi, “Haks z Fiiller”in de önemi, Borçlar 
Kanunu’nda da yer verilen yakla k 20 maddeden daha fazlad r ve ayr  bir 
disiplin olarak okutulmas nda yarar bulunabilir. Nitekim ABD’ndeki hukuk 
fakültelerinde “Haks z Fiiller” ayr  bir temel ders olarak okutulmaktad r. 
Roma hukukunun da art k Bat  ülkelerinin hukuk fakültelerinde bir temel 
ders olarak görülmedi ine sadece de inmekle yetinece im. Buna kar n 
ya ayan yabanc  hukukun da hukuk fakültelerinde yararl  olaca , bunun 
ö rencinin bir adada ya yormu  gibi sadece kendi çevresinin hukukunu 
bilmekle yetinmemesinin ufkunu açaca  belirtilmektedir.15 Geli meler, 
temel dersler konusunda tarafs z hukukçular n tart ma yaparak bir 
de erlendirmeye varmalar n n yararl  olaca n  göstermektedir.16 

3. Bir süreden beri hukuk fakülteleri temel hukuk derslerinin yan nda 
seçimlik derslere a rl k veriyorlar.17 Bu derslerin bir amac , temel derslerde 
yans t lan görü lerin, özel bir hukuk müessesesinin incelenmesi s ras nda 
yeniden ele al narak de ilmesine olanak sa lamakt r. Böylece seçimlik 
dersler, temel dersler için bir destek görevini yerine getirebileceklerdir.  
                                                            
15  Wenzler / Kwietniewska, Educating Global Lawyer: The German Experience, J. of Legal 

Education, 2012, S. 462 vd., S. 463.  
16  Konunun Hukuk Felsefesi bak m ndan tart mas  için bkz., Ay e Odman Boztosun, Hukuk 

E itiminde Felsefe Dersinin Gere i ve Önemi, Erciyes Üniv. H.F. Der., 2006, C: 1, Sa. 1, 
S. 393 vd. 

17  Adnan Güriz’in görü ü için bkz. Türkiye Barolar Birli i, yuk. dn. 3, S. 24/25. 
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Seçimlik derslerin ba kaca yararlar n n bulundu u söylenebilir. Bir kere 
seçimlik dersler ö rencilerin sevdikleri konulara yönlenmelerini ve 
derslerden daha fazla zevk almalar n  sa layacakt r. Ayr ca mezuniyet 
sonras  ihtisasla man n ilk tohumlar n n da seçimlik derslerle at ld  
söylenebilir. Ancak seçimlik derslerin ö renciler taraf ndan kötüye 
kullan lmas , bu amaçla az çal ma ile yüksek not al nabilecek derslerin 
seçilmesi imkân  do maktad r. Bundan dolay , Amerika gibi seçimlik ders 
uygulamas n n yayg n bulundu u ülkelerde seçimlik derslerin seçiminde 
ö retim üyeleri dan man olarak görev yapmaktad rlar.  

B.  Ders isimlerinin benzer olmas , bunlar n içeriklerinin de benzer 
olmas n  gerektirmiyor. Örnek olarak hukuka giri  dersini gösterebiliriz. Bu 
dersin çe itli biçimlerde ele al nd  biliniyor. Hukuka giri  dersinin amac  
e er ö rencileri hukukun baz  temel kavram ve kurulu lar na, sorunlar na 
haz rlamak olarak görülürse, bunun içine adalet, hakkaniyet gibi hukuk 
felsefesi derslerinin konular  da girebilir. Oysa baz  hukuka giri  derslerinde, 
dört y l içinde okutulacak konular n bir özeti verilmektedir.  

Ders içeriklerinin somut olarak belli olmas  tedahülleri de 
önleyebilecektir. Örne in hukuka giri  derslerinde yarg c n hukuk yaratmas , 
yorum yap lmas  gibi konular ele al nmaktad r. Ayn  konular n, Medeni 
Kanun’umuzun ba lang ç hükümleri vesilesiyle medeni hukuk derslerinde de 
i lendi ini biliyoruz.  

 Derslerin içeri i konusunda köklü bir anlay  de i ikli i sa lanm  
de ildir. Ancak baz  üniversiteler bireysel olarak bu konuda duyarl  
davran yorlar. Bunun nedenlerinden birinin vak f üniversitelerinde özel 
hukuk hükümlerine göre yap lan ö retim üyesi anla malar nda ders 
içeri inin ve ders yükünün belli edilmesi gerekti idir, diyebiliriz. Erasmus 
program ndan ö renci alan veya d  ülkelere k sa süreli ö renci gönderen 
hukuk fakültelerinin Bat  Avrupa ortak standartlar n  kabul etmeleri de ders 
programlar n n gözden geçirilmesinde bir zorlama nedeni olabilmektedir. 

C.  Evrensellikte en geride kalan alanlardan biridir hukuk. Ancak, 
toplumsal ya amda temel bir alan olan aile hukukunda bile ülke hukuklar  
aras nda benzerlikler bulunmaktad r. Evrenselli e en yatk n alanlar ise 
borçlar ve ticaret hukukudur. Bu hususta Bat ’daki geli melerin Türkiye’ye 
yans mas  19. yüzy la ve hatta daha öncelerine kadar uzan r. Fakat bu 
geli meler ö retimin biçimine ait olmam t r. Bugün ise bir yandan dünya 
genelindeki bütünle me ak mlar n n etkisiyle, di er yandan da Bologna 
Sürecine kat lmam z sonucu Erasmus zincirinin de uygulanmaya ba lamas  
ile evrenselle me daha etkili bir hal alm t r. Bütünle me, bir kere yar y l ve 
kredi sisteminin olu mas na katk da bulunmu tur (Yar y l sistemi, Master 
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programlar  uygulamaya konmas  ile ülkemizde çok daha önce 1977’de 
Ankara Hukuk Fakültesi’nde ba lam t ). Di er taraftan, bu sistemde 
derslerin ve içeriklerinin de belli olmas na ihtiyaç vard r. S navlarda veya ev 
ödevlerinde not vererek de erlendirme konusunda da, hiç olmazsa Erasmus 
sistemine dahil olan ülkelerin hukuk fakültelerinde bir yak nla man n 
sa lanmas  gerekmektedir18. Bunlardan ba ka yurt d na k sa veya uzun 
süreli giden, ya da oradan bize gelen ö renicilerin genel görgülerinin 
artaca , ufuklar n n geni leyece i, yabanc  bir dil ö renme heyecanlar n n 
da kuvvetlenece i unutulmamas  gereken yararlardand r.19 Ö retim 
üyelerinin de kat ld  bu gidi  geli lerin bir rekabet havas  yaratarak, 
konular n yans z bir biçimde de erlendirilmesine katk da bulunaca  
söylenebilir. nsanlar n, tüzel ki ilerin ( irketlerin) ve ticaretin ülkeler ötesi 
hareketlili i, ba ka hukuklar  da ö renmek isteyen ve yabanc  bir dil bilen 
ki ilerin say s n  da art racakt r.  

Son y llarda baz  hukuk fakülteleri ba ka ülkelerdeki hukuk fakülteleri 
ile birlikte dersler vermekte, çifte diploma alabilme olanaklar  sa lamaktad rlar.  

D.  Teknolojik geli meler: Son y llarda geli en ö retimde kullan labilecek 
teknolojinin hukuk ö retimine de, hem s n flarda dersler verilirken, hem de 
ö rencilerin çal malar nda k sa ve uzun vadeli olarak olumlu etkiler yapmas  
beklenmelidir. Art k derslerde kara tahta ve tebe ir kullanma yöntemi hemen 
tamamen terk edilmi  durumda. Bunun yerini imdilik beyaz levhalar, 
tepegözler ve göze hitap eden bilgisayar özet yaz lar  ile emalar  alm  
durumda.20 Ö renciler çoktan beri cep telefonlar n  ö renim amac  ile 
kullanmaktalar; cep telefonuna kanunlar  yüklemek suretiyle, çok yer tutan 
ve a rl k veren yaz l  metinleri ta maktan kurtuluyorlar ve her an ve her 
hangi bir yerde kanun metinlerine ula abiliyorlar. Ders notlar n n bilgisayara 
yüklenmesi sayesinde okula gidi  geli  s ras nda trafikte yol al rken bile 
çal mak ve ö renmek mümkün olabiliyor. Bundan çok seneler önce 
Amerika Birle ik Devletleri’nde ö rencilerin art k bantlardan dinleyerek ve 
ekranda izleyerek dersleri ö rendiklerini, s navlara haz rland klar n  görmü tüm. 
lerleyen teknolojilerin art k bilgisayar ekran  üzerinden derslerin evde 

                                                            
18  Bolonya Süreci’ne Türkiye 2001 y l nda dahil olmu tur. Genel olarak bkz.: Basedow, 

Breeding Lawyers for the Global Village: The Internationalisation of Law and Legal 
Education, in: Juristen in Europa (Ed. Filippo Ronieri, 2014, S. 69. 

19  S n r ötesi hukuk ö retimi konusunda bkz.: Jan De Groof, On Transnational Education, in: 
Scrutinizing Internal and External Dimensions of European Law, Liber Amicorum Paul 
Demaret (Editörler: Govere / Hanf, S. 31 vd. Bu makalede ortak programlardan ve yavru 
kampüslerden söz ediliyor, S. 32 vd. 

20  emalar n, diyagramlar n veya di er görüntülerin mahkemelerde de avukatlar taraf ndan 
kullan lmas  hakk nda bkz. Adam L. Rosman, Visualizing the Law: Using Charts, 
Diagrams and Other Images to Impr ve Lega Briefs, J. of Legal Education, 2013, 70 vd. 
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izlenmesine, izleyenlerin istedikleri zaman ö retim üyesine ve birbirlerine 
soru sormalar na ve cevaplar  almalar na, konular  tart malar na olanak 
sa lad n  biliyoruz. S navlar n da art k bilgisayar üzerinden verilen sorular  
evde cevapland r lmas  mümkün olabilecektir.  

E. Neler ö retilmeli? Derslerde ö renicilere aktar lan pek çok bilginin 
ay klanabilece i, bu suretle kazan lan zaman n daha verimli bir biçimde 
kullan labilece i de söylenebilir. Hukuk ö retiminin amac  her ayr nt n n 
derslerde anlat lmas  olmamal d r.21 Hitap etti i okuyucu kitlesine göre 
ö rencilere tavsiye edilen kitaplar n içeriklerinin de de i mesi do ru 
olacakt r.22 Derslerde ele al nacak konular n de i meyen esaslar  oldu u 
gibi, de i ken k s mlar  da bulunmaktad r. Bir k s m konular zamanla 
önemlerini yitirmekte, bunlar n yerini yeni konular almaktad r. Örne in 
Roma hukukunun bugünkü hukuka olan etkisi gittikçe azalm t r. Medeni 
hukuk ve borçlar hukuku alan nda Medeni Kanun ve Borçlar Kanunu’nda 
düzenlenen baz  konular uygulamada ya hiç kar m za ç kmamakta veya 
eskimi  bulunmaktad rlar. Bunlar n yerini tüketici hukuku denilen, 
taraflar n n tüketici ve i letmeci oldu u hukuki ili kiler alm t r.  

Di er taraftan toplumdaki geli meler, ekonomik faaliyetlerdeki 
yenilikler, yeni de erlerin ortaya ç kmas na ve bunlar n hukuk düzenine 
yans mas na neden olmaktad rlar. Globalle me ad  verilen süreçte devletler 
eski egemenlik alanlar n  terk ederken, ülkelerin hukuklar  evrenselle en 
yeni de erlerin e li inde birbirlerine yakla yorlar; devletler üstünde yepyeni 
bir hukuk, uluslararas  hukuk alan , ortaya ç k yor. Devlet mahkemelerinin 
yan nda özel mahkemeler olarak hakem mahkemeleri gittikçe önem 
kazan yor.  

Ö retilecek konular n yeniden süzgeçten geçirilmesi ders saatlerinde bir 
tasarrufa olanak sa layarak, pratik çal malara ve tak m çal malar na daha 
fazla zaman ayr lmas n  mümkün k lacakt r. Esasen devlet üniversitelerinde 
hukuk ö renicilerine anlat lan konular n ders saatlerinde bir farkl l k da 
bulunmaktad r. Genellikle devlet üniversiteleri, bütün y l süren ders 
programlar n  terk etmek istememekte, buna kar n vak f üniversitelerinin bir 
                                                            
21  Ne yaz k ki, ders kitaplar n n hacmi, ö retim üyesinin ö rendi i her bilgiyi kitab na 

geçirme güdüsü ile ve dersin önemini gösterebilmek dü üncesi ile her geçen y l 
büyümektedir. Buna kar n, S. . Ansay mesle inin ileri günlerinde 4 ciltlik Hukuk 
Yarg lama Usulleri kitab n  k saltarak tek bir kitap haline getirebilmi ti. Baki Kuru’nun 
yarg lama hukuku hakk ndaki eserlerini de örnek olarak gösterebiliriz. 

22  Kemal Gözler’in genel hukuk hakk nda dört farkl  okuyucu için yay nlanm  ayr  
kitaplar n n bulundu unu belirteyim: “Hukukun Genel Kavramlar ”; “Hukukun Genel 
Teorisine Giri ”; ”Hukuka Giri ”; “Genel Hukuk Bilgisi”. Bankac l k Enstitüsü (Ankara 
Hukuk Fakültesi) de bir süreden beri bankac lar için hukuk kitaplar  yay nlamaktad r. 
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k sm nda 14 haftal k 2 yar y l esas  uygulanmaktad r. Yeni ö retim 
teknolojileri uyguland nda bu sürenin daha da k salabilece i olanakl d r. 
Ayr ca, uzun süren yaz tatillerinin de avukatlar n yan nda veya 
mahkemelerde de erlendirilmesi mümkün olabilecektir. Amerika’daki 
hukuk fakültelerinde 1 kredi saati için ö rencinin, ders saati d nda 2 saat 
çal mas  öngörülmektedir. Bir yar y ldaki kredi say s  15 üzerinden hesap 
edildi ine göre, ö rencilerden haftada ortalama 45 saat ö renmeye zaman 
ay rmalar  beklenmektedir. Ders saatleri bak m ndan genellikle vak f 
üniversitelerinde verilen sosyoloji, psikoloji, tarih, ekonomi gibi genel kültür 
derslerinin saatlerini indirdi imizde vak f üniversitelerinde salt hukuk 
ö renimine ayr lan ders saatlerini daha da az olaca  görülecektir.23  

Bundan u sonuç ç kar labilir: Daha az ders saati ile hukuk ö retimi 
yap labiliyorsa, hukuk fakültelerini ders programlar n  gözden geçirmeleri 
gerekecektir. E er buldu um rakamlar do ru ise, ortaya ç kan bu israf n 
daha yararl  bir yönde giderilmesi gerekir mi sorusu sorulabilir. Baz  hukuk 
fakültelerinde ba lanan “çifte diploma” uygulamalar n n da hukuk 
ö retiminin daha k sa zamanda sa lanabilece ini acaba bize göstermiyor mu?  

Ço alan hukuk fakülteleri aras ndaki rekabet, yay nlar n artmas na 
sa lam t r. Bugün art k her konuda birden çok ders kitab  bulunmaktad r. 
Ö renciye yönelik ders kitab yla, uygulaman n ihtiyac n  kar lamak için 
ç kar lan el kitaplar n n zamanla birbirlerinden iyice ayr lmalar  mümkün 
olacakt r. Ders kitaplar n n yan nda örnek olay kitaplar n n say s  da gittikçe 
artmaktad r. Bu geli meler ö rencilere, kendilerine en uygun kitab  seçebilmek 
olana n  sa lamaktad r. Hitap ettikleri ö renci profiline göre konular  farkl  
bir düzende ele alan kitaplar n say s  da artmaktad r.  

Artan hukuk fakültesi say s n n hiç olmazsa büyük ehirlerde bir a rl k 
i  bölümüne yönlendirmesi kan mca gereklidir. Bu suretle ö renciler hukuk 
fakültesine girerken yöre ve fakültelerde verilen konu a rl klar na göre 
seçimlerini yapabileceklerdir.  

Hukuk ö retiminin amac n n ne olmas  gerekti i de tart mal d r.24 lk 
ba larda ülkemizde amaç yarg ç ve savc  yeti tirmekti. Daha sonra bu 
yelpaze geni lemi tir. Mezunlar n avukat olmalar  ve di er mesleklere 
girmeleri, siyasete at lmalar , devlet memuru olmalar  (d  i lerinde görev) 

                                                            
23  Ö renim süresi hakk nda bkz.: A.W.Heringa, Legal Education. Reflections and 

Recommendations, Metro 2013, S. 71 vd. 
24  Bu hususta bkz.: A.W.Heringa, Legal Education. Reflections and Recommendations, 

2013, S. 13 vd.. 
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amac n tart lmas na neden olmu tur. Bugün dan manl k da avukatl n bir 
yeni dal  olmakta ve büroda çal maya yönelmeyi sa lamaktad r. Hukuk 
ö renimi, bugün dahi, ayr ca genel bir üniversite formasyonu vermesi ve 
çe itli alanlarda ba ar l  olunabilinmesi bak mlar ndan tercih edilmektedir. 
Demokratik toplumlarda hukuk tahsili kar t görü leri de dü ünmek zorunda 
olmay , farkl  bak  aç lar n n bulunaca n  görmeyi ö reten25 bir yüksek 
ö retim alan d r.  

Ülkemizde uzun süre yeterli hukukçu bulunmad ndan ve sadece iki 
hukuk fakültesinde hukuk ö retimi yap ld ndan, hukuk fakültesi 
mezunlar n n yarg çl k veya avukatl k mesle ine girebilmeleri için bir s nav 
yap lmas  zorunlulu u do mam t . Buna ra men bir süreden beri yarg çl k 
ve savc l k için staj art  aranmakta ve ard ndan s navlar aç lmaktad r. 
Avukat olmak isteyenler için bir baro s nav n n yap lmas  kanunla 
düzenlenmi  olmas na ra men s navlar hep ertelenmi tir. Oysa, hukuk 
mezunlar n n ve avukatl k mesle ine girenlerin say s  h zla artmaktad r. 
YÖK, ülkemizdeki bütün üniversiteler ve ö retim dallar  için var olan 
merkezi bir kurulu  oldu undan, sadece çe itli dallar n mesleki bak mdan 
önemli bir parças  olan hukuk fakültelerinin gözetim ve denetiminde ba ar l  
olabilmesinin engelleri bulunmaktad r.26 Denetim ve gözetim alt ndaki 
hukuk fakültelerinin aras nda da bir farkl l k oldu u gerçektir. Öncelikle, 
devlet ve vak f üniversitelerinin beklentileri farkl d r. Kampüs üniversiteleri 
ile kent üniversitelerinin de sorunlar  farkl d r. Kampüs üniversitelerinde 
bütün ö retim birimleri ayn  yerde oldu undan genel temel derslerin 
verilmesi ve bunlar aras ndan ö renciler taraf ndan bir seçim yap lmas  
önemli ölçüde kolayla maktad r. Büyük kentlerin uzak kö elerinde veya 
ta ra üniversitelerinde ö retim üyesi bulman n güçlüklerine ayr ca 
de inilmelidir. 

Artan fakülte say s  da göze al nd nda, hukuk ö retimini YÖK’ün tek 
ba na denetlemesi, gözlemlemesi mümkün görünmüyor. Özellikle ö retim 
üyelerinin kalitesi ancak onlar  yak ndan izlemekle mümkün olabilir. Di er 
taraftan hukuk ö retimi, YÖK’ün d nda barolar  ve Adalet Bakanl n  
yak ndan ilgilendiriyor. Bu ve di er konularda ilgililerin temsilcilerinden 
olu an ayr  bir kurulu un yol gösterici standartlar  belirleyip ö renicilerin ve 
ilgililerin bilgisine sunmas  yöntemi uygulanabilir.  

                                                            
25  Bkz: Sherman J. Clark, Law Schools and Liberal Education, J of Legal Edu., 2013, S. 235 

vd., özellikle S. 245. 
26  Ba ka ülkelerde hukuk doktoras  yap l rken, Türkiye’de gençler Sosyal Bilimler Doktoras  

yapmaktad rlar. Bunun nedenini hukukçu olarak anlamakta güçlük çekiyorum. 
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III. SONUÇ: 

Hayat n ve bununla yan yana ilerleyen ekonominin hastal klar na adil 
çözümler getirmekle görevli hukukçunun yeti tirilmesi, toplumlardaki 
geli melere ayak uydurmak zorundad r. Hukuk fakültelerinde hukuk 
ö retimi de statik kalamaz. Ülkemizde hukuk ö retimi devlet 
üniversitelerinin yan nda paral  vak f üniversitelerinin kurulabilmesi ile çok 
boyutlu bir hal alm t r. Her iki türün sorunlar nda farkl l k oldu u gibi, 
ö renci say lar na, büyük kent, ta ra veya kampüs üniversitelerinin parças  
olmalar na, eskilik veya yenilikleri gibi di er k staslara göre birbirlerinden 
farkl l k göstermektedirler. Sorunlar n bir k sm  yenilenen teknolojilerle 
ilgilidir. Fakat toplumda geli en de erler ve hukuk düzeninin temelinde 
ortaya ç kan geli meler nedeni ile hukuk ö retimi ça da  bir süzgeçten 
geçirilmek zorundad r. Bu sorunlar , esas itibariyle üniversite düzeyinde 
çözümlemek için yarat lan YÖK’ün tek ba na gidermesini beklememeliyiz. 
Artan hukuk fakültesi say s  bir otokontrol düzenin kurulmas n  gerektiriyor. 
Bu hususta, kongre biçiminde ba lat lan çal malar n devam etmesi ve bu 
devam  sa layacak bir kurulun olu turulmas  yararl  olacakt r.27 Ancak 
hukukçular n ve uzman e itimcilerin birlikte çal malar  ve geli meleri 
yak ndan izlemeleri ile hukuk ö retimi daha iyiye do ru götürülebilir. YÖK 
gibi üniversitelerden sorumlu bir devlet kurulu unun yan nda, ayr ca, hukuk 
ö retimi yapan fakültelerin de bu ö retime bilimsel katk da bulunmalar n  
beklemeliyiz. Merhum Güriz bu konuda öncülük yapanlardan biri olmu tur. 
Son zamanlarda her y l ba ka bir hukuk fakültesinin önderli inde hukuk 
ö retimi kongreleri yap lmaktad r. Her seferinde somut konular n ele al n p 
tart malar n n sa lanmas  suretiyle bunlar n devam etmesi, oralarda YÖK, 
Adalet Bakanl , Barolar n temsilcilerinin ve hukuk fakültelerinden gelen 
bilimcilerin de katk s  ile hukuk ö retimi konusunda yeni görü leri ortaya 
koymalar n n çok yararl  olaca n  alt n  çizerek belirtmeliyim. 

 

 

 

 

 

                                                            
27  Japonya’da YÖK’ün benzeri bir kurulu  olan National Educational Advisory Council yol 

gösterici nitelikteki minimum kurallar  olu turmaktad r. Bkz: Matsu, Turbulance Ahead, 
The Future of Law Schools in Japan, Journal of Legal Education, 2012, S. 3 vd., 12. 
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Duygu Hat po lu Ayd n** 
 
 

I. G R   

nternet ve nternet’e eri im hakk  son y llar n önemli konular ndand r. 
nternetin yurtta lar  güçlendirme ve e itli i ve demokrasiyi geli tirme 

potansiyeline ra men, hükümetler nternet’i içerik ve eri im engelleme ya da 
gözetim için DPI (Deep Package Inspection- Derin Veri Analizi) 
uygulamalar yla denetlemektedir. nternet ayn  zamanda ticareti ve fikri 
mülkiyet haklar n  koruyan düzenlemeler yoluyla ve nternet’e eri im için 
gerekli teknik altyap n n mülkiyet ve sahiplik haklar  arac l yla irketlerin 
ku atmas  alt ndad r. 

Birle mi  Milletler, nternet eri imini bir insan hakk  olarak kabul 
etmi tir. Ancak nternet haklar n n kullan lmas , mülkiyet ili kilerinin 
sorgulanmas  aç s ndan hayatidir ve nternet kullan c lar , tüketici olmak 
yerine hak sahipleri olarak nternet yönetimine kat lmak için çaba sarf etmek 
zorunda kalmaktad r. 

Bu çal man n ilk bölümünde Birle mi  Milletler'in nternet’e eri im 
hakk n  bir insan hakk  olarak kabul etmesi de erlendirilecek, devam eden 
bölümlerde hegemonik insan haklar  söylemi ba lam nda güvenli in ve 
mülkiyetin korunmas n n nternet ile ili kisi ortaya konulmaya çal lacak ve 
nternet’in insan haklar  çerçevesinde nas l belirlendi ine de inilecektir. 

                                                            
*  Bu metin, 3-6 Eylül 2013 tarihleri aras nda Fransa/Toulouse'da gerçekle tirilen 

International Sociological Association/Research Committee on Sociology of Law Congress 
2013 Sociology of Law and Political Action etkinli inde ngilizce olarak sunulmu tur. 

**  Ar . Gör., Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Anabilim Dal . 
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II. NTERNET’E ER M HAKKI 

Birle mi  Milletler nsan Haklar  Konseyi'nin 29 Haziran 2012 tarih ve 
A/HRC/20/L.13 say l  “ nternet’teki insan haklar n n desteklenmesi, 
korunmas  ve haktan faydalanma” ba l kl  karar  ile, nternet bir “insan 
hakk ” olarak tan mlanm t r. Bu karara göre, “insanlar n offline durumda 
sahip olduklar , özellikle ifade özgürlü ü alan ndaki haklar n ayn s na online 
durumda da sahip olduklar , burada s n rlara bak lmayaca  ve ki inin 
seçece i herhangi bir medya arac l  ile uygulanabilece i, nsan Haklar  
Evrensel Beyannamesi'nin ve Medeni ve Siyasi Haklar Sözle mesi'nin 19. 
maddeleri uyar nca” onaylanm t r.1 

Birle mi  Milletler'in karar  ile her ne kadar nternet eri imi bir insan 
hakk  olarak kabul edilmi se de, nternet’in bir hak olarak tan mlan p 
tan mlanmayaca na dair tart malar devam etmektedir. Örne in Vinton G. 
Cerf, “teknoloji, haklara olanak sa lar, kendisi bir hak de ildir” diyerek, 
nternet’in bir insan hakk  olamayaca n  söylemi tir.2 Ona göre, örne in, bir 

zamanlar geçinmek için at sahibi olmak gerekir ama “insan hakk ” olan 
geçinmektir, at sahibi olmak de il. Ancak nternet’in sadece bir teknolojik 
araç oldu unu söylemek çok da kolay görünmemektedir. Bu konuda Özgür 
Uçkan unlar  söyler:3  

nternet teknolojiden ibaret de il, teknoloji(ler) arac l yla 
yarat lm  bir ortam ve en önemlisi, etkile imli, sosyal ve kamusal bir 
ortam. Kamusal bir ortam, çünkü hepimize ait, sadece teknolojiyi 
geli tirenlere de il. 

Birle mi  Milletler sözü geçen karar na dayanak olarak Özel Raportör 
Frank Le Rue'nün, nsan Haklar  Konseyi'nin 17. oturumuna ve Genel 
Kurul'un 66. oturumuna sundu u raporlar 4 göstermektedir. Özel Raportörün 
raporlar nda, nternet ba lam nda insan haklar n n iki yönüne vurgu 
yap lmaktad r; içeri e eri im ve nternet’e eri im için gereken fiziksel ve 
teknik altyap ya eri im.  

                                                            
1 Birle mi  Milletler Genel Kurulu nsan Haklar  Konseyi, “A/HCR/20/L.13, The 

promotion, protection and enjoyment of human rights on the internet”, 
http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/RES/20/8, E.T.: 22 Aral k 2014. 

2 Vinton G. CERF, “Internet Access Is Not a Human Right.”, http://www.nytimes.com/ 
2012/01/05/opinion/internet-access-is-not-a-human-right.html, E.T.: 24 Aral k 2014. 

3 Özgür UÇKAN, “ nternet Eri imi Anayasada Korunan Bir Hak Olmal  M ?,”, 
http://www.sendika.org/2012/01/internet-erisimi-anayasada-korunan-bir-hak-olmali-mi-dr-
ozgur-uckan-emek-dunyasi/. E.T.: 24 Aral k 2014. 

4 Frank La RUE, “Report of the Special Rapporteur on the Promotion and Protection of the 
Right to Freedom of Opinion and Expression”, Birle mi  Milletler Genel Kurulu, 16 May s 
2011, http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/17session/A.HRC.17.27_en.pdf., 
E.T.: 21 Aral k 2014. 
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Bu vurgularla paralel olarak raporda, temel tart malar iki ana ba l kta 
toplanm t r; içeri e eri im ve nternet’e eri mek için gereken teknik 
altyap ya eri im. çerik engellenmesi, farkl  biçimlerde gerçekle ir. Örne in 
“keyfi k s tlamalar ya da içeri in filtrelenmesi” ba l  alt nda, farkl  
ülkelerdeki YouTube yasa ndan, nternet’in tamamen kesilmesine kadar 
örnekler verilmi  ve özellikle devletlerin yapt klar  k s tlamalar n 
yükümlülükleri ihlal etti i belirtilmi tir. Yine “ifadenin suç say lmas ” 
ba l  alt nda, online ifade özgürlü ünün k s tlanma pratiklerinden örnekler 
verilmi , blog yazarlar n n yaz lar ndan dolay  cezaevine gönderilmelerinden 
söz edilmi tir. çeri in k s tlanmas  ba l  alt nda bir di er pratik, 
“arac lar n yükümlülükleri”dir. Bu ba l k alt nda özellikle Türkiye'de 
yürürlükteki 5651 say l  Yasa’n n, yasad  say lan içeri i filtrelememeleri, 
kald rmamalar  ya da engellenmemeleri durumunda içerik sa lay c lara, 
nternet Servis Sa lay c lara ( SS) ve yer sa lay c lara yükledi i 

sorumluluklara de inilmi tir. Gizlilik ve veri koruma yasalar yla da arac lara 
sorumluluk yüklenebilmektedir. Bir di er içerik eri imine müdahale biçimi 
fikri mülkiyet haklar n n ihlali sebebiyle kullan c lar n nternet eri iminin 
kesilmesidir; ACTA (Sahtekarl k Kar t  Ticaret Anla mas ) bu prati in 
örne i olarak verilmi tir. Siber sald r lar, özel hayat n ve ki isel verilen 
korunmas ndaki yetersizlikler, içeri e eri imin engellenmesinin di er 
biçimleridir.  

Raporda ikinci ana tart ma ba l  olarak “ nternet’e eri mek için 
gerekli altyap ya eri im” ba l  alt nda özellikle “say sal uçurum” (digital 
divide) kavram yla, dijital teknolojilere, bilgi ve haberle me teknolojilerine 
etkili ekilde eri enler ile az ya da hiç eri emeyenler aras ndaki bo luk 
tan mlanmaktad r. K saca bilgi teknolojilerine eri imdeki e itsizlik olarak 
tariflenebilecek say sal uçurumun ortadan kalkmas  için yap lan çe itli 
çal malar da raporda yer almaktad r. nternet’e eri im için gereken fiziksel 
ve teknik altyap ya eri im, içeri e eri im kadar önemlidir; çünkü hakk n 
kullan m  için hakk n kullan m arac na ula labilmesi artt r.5 

Bu tart malar etraf nda çal mada, öncelikli olarak otoriter devlet 
sistemini ve mülkiyeti korumay  amaçlayan bir hukuk sisteminde, insan 
haklar  ba lam nda nternet hakk n n potansiyeli ve s n rl l klar  ele 
al nmaktad r. Bir sonraki bölümde nternet hakk na dair mevcut hukuki 
yakla mlarda liberal insan haklar  söyleminin etkisine bak lacakt r. nternet 
önemli bir mücadele alan  olarak bir insan hakk na konu oldu unda, hakk n 
içeri i, bu mücadelenin sonuçlar na göre ekillenecektir.  
                                                            
5 Duygu HATIPO LU AYDIN, “Piyasa li kilerinde nsan Hakk : Türkiye’de Bir nsan 

Hakk  Olarak nternete Eri im Hakk n n Olanaklar  ve S n rlar ”, Yeni Medya Çal malar  
1. Ulusal Kongresi-Kongre Kitab  içinde, (Derleyenler: Burak Özçetin, Gamze Göker, 
Günseli Bayraktutan, dil Say mer, Tu rul Çomu), Alternatif Bili im Derne i, Aral k 
2013, s. 454.  
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III. NSAN HAKLARI SÖYLEM NE BAKI  

nsan haklar , geni  bir alana yay l r, anlamsal de eri ve referans alan , 
farkl  pek çok ve hatta çeli en eylemleri ve söylemleri kapsar. Michel Villey, 
bu durumu, insan haklar n n “gerçek d  ve hatta aciz”, “belirsiz” ve hatta 
“temelsiz ve tutars z” olmalar yla aç klar.6 Costas Douzinas ise insan 
haklar n  “farkl  anayasal, yasal, yarg sal, akademik ve popüler metinler ve 
yorumlar ; insan haklar n  kendi örgütlenme ilkeleri olarak kullanan 
uluslararas , bölgesel ve yerel, politik, hukuksal ve kültürel kurulu lar ve 
eylemleri; insan haklar  üzerinde çal an hükümet kurulu lar n  ve hükümet 
d  kurulu lar ; bu kurumlarda çal an personeli; çe itli düzeylerde farkl  
kampanyalar , gruplar ve örgütler; bunlara dahil olan insanlar ; çok yönlü 
durumlar , olaylar  ve bu durumlar  tarif etmek ya da de erlendirmek için 
terimi kullanan insanlar  kapsayan bir kavram” olarak tarifler.7 Douzinas’a 
göre, insan haklar na dair farkl  bak  aç lar  ve karma a, kavram n gösterge 
bilim aç s ndan anlamsal de erlendirilmesiyle giderilebilir ve haklardaki 
“insan”8 “floating signifier” (de i ken imleyen)dir ve insan haklar  da eksik 
belirtilmi  bir kavramd r.9 

Boaventura De Sousa Santos, insan haklar n n “Bat  yerelli inin bir 
küreselle mesi olarak evrenselle tirildi ini” vurgular. Ona göre, insan 
haklar  politikalar , hegemonik kapitalist devletlerin ekonomik ve jeo-politik 
ç karlar na hizmet etmektedir, bunun en somut örne i de Birle mi  Milletler 
Evrensel Beyannamesi’nin, dünya halklar n n ço unlu u d ar da b rak larak 
haz rlanm  olmas d r. Beyannamenin özelli i bireysel haklar n özellikle 
tan nmas ; medeni ve siyasi haklara, ekonomik, sosyal ve kültürel haklardan 
daha fazla öncelik tan nmas ; mülkiyet hakk n n ise, ekonomik haklar n 
anas  olarak uzun y llar tek ba na beyannamede yer almas d r.10 nsan 
haklar n n ihlalinin egemen devletler (Birinci Dünya) bak m ndan anlam  
genellikle medeni haklar n ihlali iken, Üçüncü Dünya bak m ndan somut bir 

                                                            
6 Michel VILLEY, Il Diritto E I Diritti Dell’uomo, Cantagalli, 2009, s. 23–24. Ayr nt l  bir 

tart ma için bkz. Duygu HATIPO LU AYDIN, “Santos’un Teorisinde Kar -Hegemonik 
Hukuk Aray lar ”, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bas lmam  Yüksek 
Lisans Tezi, 2013, s. 126-7.  

7 Costas DOUZINAS, Human Rights and Empire: The Political Philosophy of 
Cosmopolitanism, Routledge-Cavendish, 2007, s. 8–9., HATIPO LU AYDIN, 2013, S. 
127. 

8  'Man' of droits de l'homme ya da 'human' of 'human rights' 
9  Costas DOUZINAS, The End of Human Rights, Hart Publishing, 2000, s. 255., 

HATIPO LU AYDIN, 2013, s. 126. 
10 Boaventura De SOUSA SANTOS, Toward a New Legal Common Sense: Law, 

Globalization and Emancipation, 2. bask , Butterworths, UK 2002, S. 271., HATIPO LU 
AYDIN, 2013, s. 129. 
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iddet söz konusudur. nsan haklar  söylemi, Üçüncü Dünya'y , evrensel 
emirlerinin konu land r lmas  için bir etki alan  olarak görür ve onu 
nesnele tirir.11 

Günümüzde egemen insan haklar  anlay  “liberal demokrasi”den 
ba ms z de ildir. Liberal söylem aç s ndan, “medeni ve politik haklar, 
sosyal ve ekonomik haklar üzerinde mutlak bir güce sahiptir. Serbest 
seçimler ve serbest piyasa yaz -tura gibidir: en az devlet müdahalesiyle, 
rekabetçi de i ime bula an faydac  bireylerin eylemleri yoluyla ortak iyiye 
ula mak”.12 Cees J. Hamelink siber alanda insan haklar n n yeriyle ilgili 
tart mas nda benzer bir noktay  vurgular:13  

'Yeni düzen'in özünde, temiz bir toplumun gerçekle tirilmesinde 
piyasa güçlerinin oynad  kurucu role olan inanç vard r. Ortak ak l 
böyle gider. nsan haklar n n savunulmas na sayg  gösteren bir toplum 
demokratik bir toplumdur. Demokrasi, insanlar n ihtiyaçlar n n ve 
isteklerinin özgürce ifade edildi i politik bir tertiptir. Piyasa insanlar n 
ihtiyaçlar n n ve isteklerinin tatmin edildi i ekonomik bir tertiptir. 
Cennette yap lm  bir evlilik! 

Ana ak m insan haklar  tart mas na en ciddi ele tiriler, ele tirel 
kuramc lar taraf ndan getirilmi tir, bunlar n ço u da liberal anlamda hak 
kavram n  kabul etmemektedirler.14 Ele tirel kuramc lardan biri olarak 
Douzinas, liberal hukuk biliminin haklar  ve insan haklar n n tarihsel, yap sal 
ve politik olarak ayr lmaz olduklar n  iddia ettikleri, insan haklar na dair 
liberal söylemin oldukça yayg n oldu u, insan haklar n n pozitif hukuka 
dahil olmas n n ve küreselle mesinin politik modernitenin sonuna i aret 
etti ini, küresel ekonominin ayn  eyi Leviathan'a yapt  sonuçlar na var r.15 

Bir taraftan da BM ve ilgili kurulu lar güdümünde küresel bir yasal 
insan haklar  yap s , çok uluslu irketlerin korunmas  için uluslararas  bir 
mevzuata sahip olunabilece ine dair fikri beraberinde getirir. irketler için 
bir tür “insan haklar ” mevzuat n n ba l ca kurumlar  MIA (Multilateral 
Investment Agreement- Çok Tarafl  Yat r m Anla mas ) ve Dünya Ticaret 
Örgütü'dür. Santos, bu “küresel anayasalla t rma” fikrinin ana hedefinin 
                                                            
11 Balakrishnan RAJAGOPAL, International Law from Below: Development, Social 

Movements and Third World Resistance, Cambridge University Press, 2003, s. 171., 
HATIPO LU AYDIN, 2013, s. 130. 

12 Boaventura De SOUSA SANTOS, “Globalizations”, Theory, Culture & Society, 23 (2006), 
2–3, s. 394., HATIPO LU AYDIN, 2013, s. 130. 

13 Cees J. HAMELINK, The ethics of cyberspace. London; Thousand Oaks, Calif.: SAGE 
Publications, 2000, s. 72–73. 

14 Gary MINDA, “The Jurisprudential Movements of the 1980s”, Ohio State Law Journal, 50 
(1989), s. 649. HATIPO LU AYDIN, 2013, s. 130.  

15 DOUZINAS, 2000, s. 373–374. HATIPO LU AYDIN, 2013, s. 131. 
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“insan haklar n n ve hatta temsili demokrasinin kat l mc  demokrasi ile yan 
yana geldi i bir demokrasinin devrimci potansiyelini nötralize etmek” 
oldu unu belirtir.16 

Do rusu, kurallar toplumsal ya da politik yap dan ba ms z de ildir. 
Uluslararas  hukukun a rl kl  olarak bir liberal politik proje anlam na 
geldi i yerde, “insan haklar  uluslararas  hukukun etik yüzüdür”.17 Kate 
Schick' göre, “insan haklar  liberalizmin etik yüzüdür; günümüzün politik 
söylemine nüfuz etmi tir ve ola anüstü bir çekicili e sahiptir. Kural-temelli 
karakteri bu çekicili e katk  sa lar, ayn  zamanda zay fl na da”.18 

Hegemonik olarak insan haklar  söylemi, teknokratlar taraf ndan 
metala m  ve profesyonelle tirilmi  ve bazen güçlü gruplar taraf ndan gasp 
edilmi tir, böylece insan haklar na as l ihtiyac  olanlar yani yoksullar ve 
ezilenlerden, onlar n ma duriyet deneyimlerinden uzakla ma tehlikesine 
girmi tir.19 Bu halde, nternet’e eri im hakk na kolektif anlam n  
kazand racak olan, nternet alan nda hükümetlerin ve irketlerin 
faaliyetlerinin, güvenlik ve özel mülkiyetin korunmas  hedeflerinin alan  
nas l belirledi ini ortaya koymakt r. 

 
IV. NTERNET VE GÜVENL N VE MÜLK YET N 

KORUNMASI 

nternet’e eri im hakk n n bir insan hakk  olarak kabulünün anlam ve 
netice ifade edebilmesi nternet alan n n nas l bir alan oldu unun 
anla lmas na ba l d r. A lar n a  olarak nternet’i bir ileti im arac  olarak 
kavramak, onun ortaya koydu u kapasiteyi tam olarak yans tamayacakt r. 
nternet bu anlamda bir araç olmaktan ziyade, pek çok amac n ayn  anda 

gerçekle ti i bile ik bir a  yap s d r. Bu yap  sürekli geli mekte ve 
de i mektedir. 

Birle mi  Milletler “The World Summit on the Information Society” 
(WSIS) “ nternet yöneti imini” (internet governance) öyle tan mlamaktad r: 
“Hükümetler, özel sektör ve sivil toplum taraf ndan, herkesin kendi durdu u 
noktadan, ilkeler, normlar, kurallar ve karar alma süreçlerinde payla lan 

                                                            
16 Roger DALEA ve Susan ROBERTSON, “Interview with Boaventura de Sousa Santos”, 

Globalisation, Societies and Education, 2 (2008), 2, s. 152. 
17 Kate SCHICK, “Beyond Rules: A Critique of the Liberal Human Rights Regime.” 

International Relations, 20 (2006), 3, s. 321. 
18 SCHICK, 2006, s. 326. 
19 William TWINING, Human Rights, Southern Voices: Francis Deng, Abdullahi An-Na'im, 

Yash Ghai ve Upendra Baxi, (Derleyen William TWINING), Cambridge University Press, 
2009, s. 2. 
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uygulamalar ve geli imler ve nternet’in kullan m n  ve dönü ümünü 
ekillendiren programlard r”.20 Bu ko ullarda, nternet, yöneti iminde 

kullan c lar n, devletlerin, irketlerin, derneklerin vb. olmas n n beklendi i çok 
tarafl  bir aland r. Bu tan m  idealden uzakla t ran n, nternet alan nda, 
devletleri, kullan c lar  ve irketleri, sürecin aktif ve en önemlisi e it 
unsurlar  olarak görme e ilimiyle, nternet alan n n bu unsurlar taraf ndan 
özgür ve e it bir ekilde biçimlendirildi ine olan kapal  inanç oldu u 
söylenebilir. Oysa gündelik hayat m zda görebiliriz ki, nternet, kullan c lar, 
devletler ve irketler aras nda bir “iktidar” alan na dönü mü  durumdad r. 
Herkes, tüm taraflar, bu oldukça popüler ve di er yandan e itlikçi ve 
demokratik zeminler kurma potansiyeli olan nternet alan n , kendi 
beklentileri ve ç karlar  do rultusunda ekillendirmeye çal maktad r. Bu 
noktada güvenlik ve mülkiyet, nternet’in düzenlenmesi ve yöneti imini 
belirleyen iki kilit kavramd r. 

Güvenlik ve mülkiyetin korunmas  tart malar  nda nternet’in 
regülasyonu modern devletin “polis” kurumuyla da do rudan ili kilidir. 
Neocleous liberalizmin güvenli i özgürlükle az çok e  anlaml  kulland n  
ileri sürer. Bu iddias na dayanak olarak da Adam Smith'in ki ilerin 
özgürlü üne ve güvenli ine ayn  anda referans vermesinde, 
Montesquieu'nun “siyasi özgürlük güvenli e dayal d r” iddias nda ve 
Bentham' n “özgürlük hakk nda berrakla m  bir dü ünce bizi, onu 
güvenli in bir kolu olarak addetmeye sevk edecektir” önermesinde bulur.21 

Güvenlik, “güven içinde sahip olma özgürlü ü” yani mülkiyet özgürlü ü 
anlam na gelmi tir; “böylelikle güvenlik kavram , burjuva toplum içerisinde, 
ba ms z ve öz-ç kar güdümlü bir biçimde mülkiyet pe inde ko ma 
egoizminin ideolojik garantisi olmu tur. Bu haliyle de burjuva toplumunun 
en muteber kavram  haline gelmi tir.”22  

nternet düzenlemelerinde “güvenlik”, özellikle sansüre 
meyleden/meyledecek uygulamalar n me rulu unun sa lanmas  bak m ndan 
oldukça kullan lan bir söylemdir. nternet’te güvenlik söyleminin bir 
bölümünün, yurtta lar n güvenli ini sa lamak amac yla denetleme 
mekanizmalar n n sa lamla t r lmas  oldu u söylenebilir. Güvenli i sa layan 
polis araçlar ndan biri de “gözetim”dir. Modern gözetimin tarihi de 
kapitalizmin tarihiyle e  zamanl d r. Gözetim, iktidar n bu i leyi  biçiminde 
vazgeçilmez bir yer tutar. nternet’in de bu gözetimin gerçekle ece i 
alanlar n ba n  çekti i söylenebilir. nternet üzerinden ileti im “paket” ad  
                                                            
20 Jovan KURBALIJA, An Introduction to Internet Governance. DiploFoundation, 2010, s. 5. 
21 Mark NEOCLEOUS, The Fabrication of Social Order: A Critical Theory of Police Power. 

Sterling, VA, Pluto Press, 2000, s. 74. 
22 NEOCLEOUS, 2000, s. 76. 
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verilen küçük veri kümeleri arac l yla gerçekle ir. Bu paketler ba l ca iki 
k sma ayr l r: Adres ve içerik. Adres k sm nda paketin nereden nereye gitti i 
bilgisi yer al r. Normal olarak nternet’e eri im sa layan servis sa lay c lar n 
paketleri sadece hedef adreslerine iletmeleri, içeri ini gözetlememeleri 
gerekir. Bu, postanede mektuplar n içeri inin okunmayarak sadece zarf 
üzerindeki adreslere iletilmesine benzer. Ancak son zamanlarda “Deep 
Packet Inspection (DPI)”23 ismiyle an lan sistemler veri paketlerinin 
içeriklerinin de okunabilmesini mümkün k lm t r. Bu sayede kimin kimle, 
hangi içerikle haberle ti i ve herkesin ziyaret etti i nternet siteleri devlet ve 
nternet Servis Sa lay c lar taraf ndan takip edilebilmektedir.24 

Benzer ekilde, NSA (National Security Agency), PRISM isimli bir 
gözetleme program  ile, dünya çap na yay lm  geni  bir gözetimin ba  
aktörü olmu tur.25 NSA Google, Facebook, Apple ve benzeri sistemlere 
do rudan eri im temin etmi 26 ve buralardan ses kay tlar n , video 
görü melerini, foto raflar , e-postalar , belgeleri ve ba lant  loglar  
(kütükleri) kaydetmi tir.27 Kitlesel gözetim, mahremiyet hakk n  ihlal eder. 
NSA, çe itli ülkelerden ki isel verileri toplam  ve kitlesel gözetim yoluyla 
mahremiyet hakk n  ihlal etmi tir. 

Mülkiyetin korunmas  amac , nternet’te payla mlar  engelleyen 
düzenlemelerle sonuçlanm t r. irketler telif ya da fikri mülkiyet haklar n  
korumak için davalar açmaktad r ve hukuk kurallar  da özel mülkiyeti koruma 
e ilimindedir. Örne in 400,000 ile bir milyon aras  ücretsiz dijital kitap 
bar nd ran “library.nu” (eski Gigapedia) 2012'de , uluslararas  akademik 
yay nc lar n bir araya gelip telif haklar n n çal nd  suçlamas yla aç lan davada 
Münih'te bir mahkeme taraf ndan kapat lm t r.28 Ayr ca ulus devletler nternet 
                                                            
23 Melih KIRLIDO , Özgür UÇKAN ve I k Bar  F DANER, “Deep Packet Inspection: 

Privacy and Communication Rights Violations.” Deep Packet Inspection: Privacy and 
Communication Rights Violations içinde, zmir, 2011. 

24 “Türkiye'de nternetin Durumu 2012”, https://www.alternatifbilisim.org/wiki/ T%C3%9 
CRK%C4%B0YE%E2%80%99DE_%C4%B0NTERNET%E2%80%99%C4%B0N_DURU
MU , E.T.: 24 Aral k 2014. 

25 “Global surveillance disclosures (2013–present)”, http://en.wikipedia.org/wiki/ Global_ 
surveillance_disclosures_%282013%E2%80%93present%29, E.T.: 20 Nisan 2015.  

26 Glenn GREENWALD ve Ewen MacASKILL, “NSA Prism Program Taps in to User Data 
of Apple, Google and Others.” The Guardian, June 7, 2013, sec. World news. 
http://www.guardian.co.uk/world/2013/jun/06/us-tech-giants-nsa-data, E.T.: 4 Mart 2015.  

27 Barton GELLMAN ve Laura POITRAS, “U.S., British Intelligence Mining Data from 
Nine U.S. Internet Companies in Broad Secret Program.” The Washington Post, June 7, 
2013. http://www.washingtonpost.com/investigations/us-intelligence-mining-data-from-
nine-us-internet-companies-in-broad-secret-program/2013/06/06/3a0c0da8-cebf-11e2-
8845-d970ccb04497_story.html., E.T.: 17 Aral k 2014. 

28 “The Disappearing Virtual Library.”, http://www.aljazeera.com/indepth/opinion/2012/02/ 
2012227143813304790.html. E.T.: 15 Aral k 2014.  
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düzenlemeleri konusunda etkisiz kalabilmektedirler. Bu konudaki örnekler 
olarak SOPA (Stop Online Piracy Act) ve PIPA (Preventing Real Online 
Threats to Economic Creativity and Theft of Intellectual Property Act) gibi 
ABD'de gündeme gelmi  yasa tasar lar  ya da ACTA (Anti-Counterfeiting 
Trade Agreement) gibi, bir yandan uygulanmas  tüm nternet kullan c lar n  
do rudan etkileyecek, di er yandan devletlerin irketlerin amaçlar na adeta 
tabi k l nd  ve bu yolla fikri mülkiyet haklar  için uluslararas  standartlar 
olu turmay  amaçlayan çok uluslu anla malar uzun süre gündemi me gul 
etmi tir.  

nternetin a  yap s , bilgi payla m n n esnekli i ve olanakl l , di er 
kitle ileti im araçlar na oranla “daha e itlikçi ve daha demokratik olma 
potansiyeli” nternet’i cazibe merkezi haline getirmektedir. Bu ayn  anda 
nternet’in menfaatlerin çat t  bir alan olmas  sonucunu do urmaktad r. 

Bu çat man n bir taraf nda nternet, hükümetler ve irketler taraf ndan 
güvenlik söylemi ve mülkiyeti koruma amac yla düzenlenmektedir. Di er 
tarafta ise özgür yaz l m toplulu unu, hackerlar , halklar , nternet’in ileti im, 
örgütlenme, bir araya gelme olanaklar n  kullananlar  ve bilgi ak na 
istedikleri ekilde müdahale edenleri kapsayan geni  nternet kullan c lar  
yer almaktad r. Bu iki taraf aras ndaki mücadele ayn  zamanda nternet’in 
e itlikçi ve demokratik do as  ile verili yönetme biçimleri aras ndaki bir 
mücadele olarak da okunabilir. 

Bu ba lamda nternet’te insan haklar  konusunda, liberal insan haklar  
söyleminin nternet’i bir insan hakk  olarak somut bir temele oturtmak 
konusunda ba ar s z oldu u söylenebilir. Örnek vermek gerekirse BM'nin 
“ nternet’teki insan haklar n n desteklenmesi, korunmas  ve haktan 
faydalanma” karar n n özünü ifade özgürlü ü olu turmaktad r. Jonathan W. 
Penney, nternet’e eri im hakk n n modern dü üncesinde iki entelektüel fikir 
ak m n n etkisi oldu unu belirtir; siber-libertaryanizm (cyber-libertarianism) 
ve uluslararas  ileti im hakk .29 BM karar na dayanak te kil eden Frank La 
Rue'ün raporunda temel vurgu Medeni ve Siyasi Haklar Sözle mesi'nin 19/2 
maddesine at fla, “her çe it bilgiyi ve fikri ara t rma, edinme ve iletme 
hakk ”d r.30 Bu vurgunun kökeninde ise ABD ve Bat  etkisinde, 1940 ve 
50'lerde ortaya ç kan “serbest ak  doktrini” (free flow doctrine) ile yak ndan 
ba lant l  “serbest bilgi ak  paradigmas ” (free flow of information 
paradigm) vard r. Bu paradigmada ABD ve Bat  etkisinin yan nda sava  
sonras  dönemin ve bu dönemde öne ç kan bilginin ve söylemin uluslararas  

                                                            
29 Jonathan W. PENNEY, “Contemporary Issues in Cyberlaw: Internet Access Rights: A 

Brief History and Intellectual Origins.” William Mitchell Law Review 38 (2011), 10, s. 16. 
30 PENNEY, 2011, s. 21. 
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s n rlanmam  ekilde ak na ili kin vurgunun etkisinin de büyük oldu unu 
belirtir. Ona göre: 

(Bu paradigmada) uluslararas  hukuk ve siyasette, bilgi özgürlü ü 
sadece bir sava  propagandas  ve sansür olarak de il, ayn  zamanda 
özgür ifade, ilerleme ve bar  gibi di er önemli haklar, özgürlükler ve 
menfaatlerle ba lant l  kurucu nitelikte bir hak olarak desteklenmi ti.31 

Penney, raporu bu paradigma nda okur ve bu paradigman n üç 
ilkesinin, BM'nin nternet’e eri im hakk  karar na temel te kil eden raporu ve 
dolay s yla hakk n içeri ini belirledi ini aç klar. Penney'in bahsetti i ilkeler; 
“ifadeye ba l  temel ya da kurucu özgürlükler olarak bilgi özgürlü ü(nün 
kavramsalla t r lmas )“, “bilginin 'serbest ak '” ve “bilgi ve ifade özgürlü ü 
için kitle medyas n n ücretsiz ve eri ilebilir olmas n n önemi”dir.32 

Di er yandan, tek ba na ifade özgürlü ü tart mas , nternet’i ve 
nternet temelli haklar  aç klamaya yetmemektedir. Örne in, nternet eri imine 

dair tart malarda altyap  üzerindeki sahiplik haklar  sorgulanmal d r. 
Türkiye'de, telekomünikasyon hizmetlerinin özelle tirilmesinden sonra, ana 
ve en yayg n nternet altyap s  tek bir özel irkete devredilmi , böylece irket 
'fiili' tekel haline gelmi tir. nternet kullan c lar  da bu durum kar s nda hak 
sahibi de il, ancak tüketici olabilmektedirler. 

nternet’in karma k yap s  ve etki alanlar  itibariyle, nternet’e eri im 
hakk n n bireysel bir hak olarak kavranmas  da hakk  tam kar layamamaktad r. 
nternete eri im hakk n n temeline ifade özgürlü ü gibi bir bireysel hakk  

yerle tirmek, bir yandan “burjuva hukuk ideolojisinin liberal versiyonunun 
kavramsal dizinine özgür irade mitosundan girmek”tir. Özgür irade mitosuna 
göre “geli mi  bir meta ekonomisinde taraflar, piyasa i lemlerini özgür 
iradeleriyle içine girdikleri varsay lan sözle me ili kisi üzerinden yürütürler”, 
bireysel haklar n temelinde bu dü ünce yatar.33 Ancak, özellikle nternet 
alan nda, taraflar n e it veya denk olmad klar  ortadad r. 

 

V. SONUÇ 

nternet, a  yap s yla, bilgi payla m n  olanakl  k lma ve kolayla t rma, 
potansiyel olarak demokratik olma gibi özelliklere sahiptir. Yine nternet’in 
bir insan hakk  olarak tan mlanmas n n mevcut k s tlamalar  a mak bak m ndan 
                                                            
31 PENNEY, 2011, s. 23. 
32 PENNEY, 2011, s. 38-39. 
33 Ali Murat ÖZDEM R ve Ebubekir AYKUT, “Liberalizm ve Haklar.” Kuramsal ve 

Tarihsel Boyutlar yla Hak Mücadeleleri içinde, (Der: Yalç n BÜRKEV, Metin 
ÖZU URLU, Yasemin ÖZDEK ve Ersin Vedat ELGÜR, Ankara, NotaBene Yay nlar , 
2011, s. 299. 
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ve nternet’in regülasyonu aç s ndan özgürlükler lehine bir avantaj sa lad  
söylenebilir. nternet eri imi, mevcut pek çok uluslararas  sözle me ile 
korunan temel ve insan haklar n  kesen bir aland r. Yaln zca Evrensel nsan 
Haklar  Beyannamesi ba lam nda bile, ba ta ifade özgürlü ü (md 19) ve 
örgütlenme özgürlü ü (md 20) olmak üzere, ya am, özgürlük ve güvenlik 
hakk  (md3), gizlilik hakk  (md 12), kamu hizmetlerine eri imde e itlik (md 
21), karalamaya kar  korunma (md 12), din ve vicdan özgürlü ü (md 18), 
ba kalar n n haklar n n korunmas  (md 29), yönetime kat lma hakk  (md 21) 
haklar yla ba lant l d r. Ancak hegemonik insan haklar  söylemi nternet’in 
potansiyellerini demokrasi ve e itlik ba lam nda ortaya ç karamamaktad r. 
nsan haklar  mücadelelerden do mas na ra men, liberal söylem insan 

haklar n  mülkiyet sistemini ve otoriter yönetim biçimlerini korumak için 
kullan r. 

“Mülkiyetin ve güvenli in korunmas ” amac , nternet düzenlemelerini 
belirler ve dahas  nternet’e ili kin tüm devlet düzenlemeleri “güvenli i 
sa lamay ” ya da “güvenlik aç n  gidermeyi” hedeflerken, ki isel verilerin 
toplanmas n  da amaçlar. Bir yanda devletler vatanda lar  kontrol eder, di er 
yanda vatanda lar n “güvenlikleri” için veri bankalar  olu turur. Böylece bu 
düzenlemeler bireylerin ya da gruplar n insan haklar n  ihlal eder hale gelir. 
Bu düzenlemelerin bir di er özelli i “özel mülkiyeti korumak”t r. Burada 
amaç mülkiyetin güvenli ini korumakt r. Özel mülkiyetin korunmas  kendini 
telif haklar  olarak gösterir. SOPA-PIPA-ACTA gibi uluslararas  düzenlemeler 
nternet’te irket-hükümet ili kilerini ortaya koyar. Güvenlik ihtiyac yla bir 

yandan devlet güvenli i aleyhine faaliyetler fi lenirken, öte yandan özel 
mülkiyeti (özellikle fikri mülkiyet haklar n ) ihlal edenler de tespit edilmektedir. 
Böylece gerçek hayatta hegemonik devletlerin insan haklar  söylemi, sanal 
gerçeklikte haklar n ihlalinin me rula t r lmas  haline gelir. 

“Modern insan haklar n n tarih içindeki izini sürmek, insan haklar n n 
yekpare bir bütün olmad n , haklar aras nda çeli kiler ve çat malar 
oldu unu ortaya koyar. nsan haklar n n bu devingen niteli i, özel mülkiyete 
dayal  haklar ile toplumsal yarara dayal  haklar n çat mas ndan ileri gelir.”34 
Bu ba lamda, Birle mi  Milletler'in “ nternet’teki insan haklar n n 
desteklenmesi, korunmas  ve haktan faydalanma” karar , ifade özgürlü ünü 
vurgulamas  bak m ndan zay f bir hak olarak ele tirilebilir. nternet hakk , 
tek ba na bireysel bir hak olarak de il, kolektif bir hak olarak kabul edilmeli 
ve irketlerin d nda bir altyap  mülkiyeti temin edilmelidir. Sonuç olarak, 
nternet’e dair bir insan hakk , nternet’in e itlikçi ve demokratik 

potansiyellerini tüm dünya için aç a ç karabilmelidir. 
                                                            
34 Yasemin ÖZDEK, “Marksizm ve Haklar”, Kuramsal ve Tarihsel Boyutlar yla Hak 

Mücadeleleri içinde, (Der: Yalç n BÜRKEV, Metin ÖZU URLU, Yasemin ÖZDEK ve 
Ersin Vedat ELGÜR, Ankara, NotaBene Yay nlar , 2011, s. 92. 
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JAPONYA’DA ALTERNAT F UYU MAZLIK 
ÇÖZÜMÜ, TÜRK YE’DE ARABULUCULUK VE 

YA AYAN HUKUK  
 
 

Murat Burak Ayd n** 
 
 

A. G R  
Günümüz Japonya’s , benzer oranda sanayile mi  toplumlar aras nda 

davala ma oran  dü ük, sulhe ve arabuluculu a ba vuru oran  yüksek olarak 
bilinen bir ülkedir. Bu nedenle, davala ma davran n  aç klamak için 
üzerinde fazlaca çal ma yap lan bir ülke olmu tur. Bu çal man n amac  da 
Türkiye’de uyu mazl k çözme davran n  anlamland rabilmek ve buradan 
hareketle 6325 say l  Hukuk Uyu mazl klar nda Arabuluculuk Kanunu’nun 
getirdi i arabuluculuk yolunun i levselli ini tart makt r. Bunu yapabilmek 
için öncelikle Japonya’n n incelenmesi tercih edilmi tir, çünkü Japonya’da 
uyu mazl k çözümüne dair anlaml  çal malar yap lm t r. Bu çal malar n 
izledi i yollardan yararlanarak ülkemizdeki yüksek davala ma oranlar na ve 
dü ük sulh say lar na bir aç klama getirilebilir. Bundan elde edilen sonuçla 
6325 say l  Hukuk Uyu mazl klar nda Arabuluculuk Kanunu’nun getirdi i 
arabuluculuk yolunun ne kadar verimli olaca  ve bu yolun nas l daha 
i levsel hale getirilebilece i üzerine baz  dü ünceler ileri sürülecektir. 

Çal mada Japonya’n n ve Türkiye’nin adli verilerinden önemli 
miktarda faydalan lacak ve k yaslama yap lacakt r. Ancak adli verilerin 
k yaslanmas nda baz  zorluklar vard r. ki farkl  hukuk sistemine ait verilerin 
k yaslanmas  baz  durumlarda anlams z olabilir. Örne in her iki ülkenin de 
istatistiklerinde hukuk davalar  ve idari davalar biçiminde bir ayr m 
yap lm t r. Fakat her iki ülkenin hukuklar  bu kategorilerin içeriklerini farkl  
                                                            
  Bu makale hakem incelemesinden geçmi tir.  

 Bu çal ma, 2013-2014 akademik y l nda, Yrd. Doç. Dr. Eylem Ümit At lgan taraf ndan 
yürütülen Hukuk Sosyolojisi yüksek lisans semineri kapsam nda haz rlanm t r. Yazar, 
Eylem Ümit At lgan’a yol göstericili i için te ekkür eder. 

**  Ar . Gör., zmir Ekonomi Üniversitesi Hukuk Fakültesi. 
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doldurmu  olabilir. Ba ka bir örnek bo anma davalar  üzerinden verilebilir. 
Japonya’da bo anma talepleri mahkemelerce görülmez, taraflar n r zas  
üzerine sadece belediyedeki aile kayd  de i tirilir.1 2008’de bo anan 
251.000 çiftin sadece %12’si mahkemeye ba vurmu  ve %1’i için duru ma 
yap lm t r.2 Yani, Japonya ve Türkiye aras nda bo anma davalar  
bak m ndan yap lacak bir kar la t rma anlaml  olmaz. te bu farkl l  en 
aza indirebilmek için genel kavramlardan hareket edilecektir. Örne in ayr  
ayr  dava tiplerini incelemek yerine mahkemelere toplam ba vuruya, genel 
olarak hukuk davalar na ve aç lan davalarda verilen sulh kararlar na ili kin 
verilerin kar la t r lmas  bu karma ay  ve anlams zla may  bir derece 
önleyebilir.  

Aç klanmas  gereken di er bir nokta neden iki farkl  ülkenin ve 
bunlar n kültürlerinin ayn  çal mada ele al nd d r. Öncelikle, bu çal ma 
bu iki ülkenin kültürlerini kar la t r p, bir kültüre ait unsurlar n di er 
kültürdeki kar l n  ba lamdan kopararak göstermeyi amaçlamamaktad r. 
Böyle salt bir kar la t rma yerine o ülkedeki kültür ile yine o ülkedeki 
uyu mazl k çözme davran  ili kisi ortaya konmaya çal lacakt r. Ayr ca, 
çal mada iki kültürdeki farkl l klara ve benzerliklere de yeri geldi inde 
de inilecektir. Ancak bunu yaparken her iki ba lama da bak lacakt r ve her 
ikisinin de kendilerine özgü olduklar  unutulmayacakt r. Japonya’n n 
seçilmesinin nedeni, bu ülke kültürünün uyu mazl k çözümü üzerindeki 
etkilerinin yo un bir ekilde tart ma konusu olmu  olmas d r. Bu tart malar 
da bahsedilen kültür ve uyu mazl k çözümü ili kisini anlamada önemli 
sonuçlar do urmu tur. Bu tart madan do an literatür, ba ka bir ülkenin 
kendi kültürü ile o ülkedeki uyu mazl k çözüm davran  aras ndaki ili kiye 

k tutmada kullan labilir. te, Japonya da bu ili kiye dair tart malar n 
zenginli i ve canl l  nedeniyle çal maya dâhil edilmi tir. 

Çal mada öncelikle günümüz Japonya’s n n ve Türkiye’sinin adli 
verilerine bak lacakt r. Bunu takiben, Japonya’da hukukun ve uyu mazl k 
çözümünün geçmi ine bak lacak ve günümüz uyu mazl k çözüm metotlar  
incelenecektir. Ortaya ç kan tabloyu aç klamak için de Japon uyu mazl k 
çözüm davran n  anlamland rmaya çal an literatüre yer verilecektir. Takip 
eden k s mda Osmanl  Devleti’nde ve Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk 
y llar ndaki adalet anlay  ve bundan yola ç karak uyu mazl k çözme 
geçmi i incelenmeye çal lacakt r. Bunu yaparken, Japonya örne i 
incelenirken kullan lan yöntemlerden de faydalan lacakt r. Son bölümde ise 
bu verilerden yararlanarak 6325 say l  Kanun’un i levselli ine dair bir 
tart ma yürütülmeye çal lacakt r. 
                                                            
1  J. Mark RAMSEYER & Eric B. RASMUSEN, “Comparative Litigation Rates (Harvard 

Law School Faculty Discussion Paper No. 681, 2010)”, http://www.law.harvard.edu/ 
programs/olin_center/papers/pdf/Ramseyer_681.pdf, s.10. Eri im Tarihi: 06. 07. 2014.  

2  RAMSEYER & RASMUSEN, 2010, s.10. 
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B. GÜNÜMÜZ JAPONYA’SININ VE TÜRK YE’S N N ADL  
VER LER 3 

Japonya’da ve Türkiye’de uyu mazl k çözme davran n  anlamland rmaya 
geçmeden önce bu çal man n sordu u sorular  ortaya ç karan adli verilere 
göz atmak konu hakk nda fikir vericidir.  

 
Tablo 1: Japonya’da Mahkemelere Ba vuru Türleri Ve Say lar  

YIL 
Mahkemelere Toplam 
Ba vuru (Adli, dari, 

Di er, Uzla ma) 

Dava 
Di er4 Uzla ma 

Ba vurusu Hukuk 
Davas  

dari 
Dava 

2009 2.409.000 968.000 6.200 1.326.000 109.000 
2010 2.179.000 904.000 6.500 1.181.000 88.000 
2011 1.985.000 814.000 6.500 1.090.000 75.000 

 

Tablo 1, Japonya’da mahkemelere yap lan ba vurular n türlerini kabaca 
göstermektedir. Burada ilgi çekici olan mahkemelere yap lan uzla ma 
ba vurular d r. Bu ba vurularda taraflar dava açmay  seçmeyip mahkemelere 
kendilerini uzla t rmalar  için ba vurmu lard r. Bu yöntem ilerleyen 
bölümlerde aç klanacakt r.  

Tablo 2: Mahkemelere Ba vuru Oranlar  – Japonya Türkiye K yaslamas  

Y l 
Toplam Ba vuru (Hukuk 

ve dari Davalar) Nüfus 1000 Ki ide 
Mahkemeye 

Ba vuru Oran  Türkiye Japonya Türkiye Japonya 
2009 1.995.000 2.409.000 

74.223.628 128.057.352 
26.8 – 18.8 

2010 2.068.000 2.179.000 27.8 – 17 
2011 2.053.000 1.985.000 27.6 – 15.5 

 

Tablo 2’de Japonya’da ve Türkiye’de hukuk ve idare mahkemelerine 
toplam ba vuru say lar  ve nüfusa göre 1000 ki ide kaç ki inin mahkemeye 
ba vurdu u gösterilmektedir. 
                                                            
3  Bu ba l k alt ndaki tüm adli veriler Japonya için Japon statistik Y ll ndan al nm t r: 

http://www.stat.go.jp/english/data/nenkan/1431-25.htm. Türkiye için Adli Sicil ve 
statistik Genel Müdürlü ü’nden al nm t r: http://www.adlisicil.adalet.gov.tr/. 

4  Giri  k sm nda yap lan uyar y  burada tekrarlamak gerekir. RAMSEYER & RASMUSEN, 
2010, s.8’den anla ld  üzere “Di er” say s  iflas ve buna benzer özel prosedürler için 
yap lan ba vurular  göstermektedir. Ayr ca, yay nlanan Japon adli istatistiklerinde 
“litigation cases” ve “other cases” ifadesi ayr  ayr  kullan lm lard r. Litigation cases 
ifadesinin bildi imiz anlamda dava açmak, davala mak anlam n  verdi i, other cases 
ifadesinin ise dava biçiminde olmayan ba vurular anlam n  verdi i söylenebilir. 
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Tablo 3: Sulh Say lar  

Y l 
Hukuk Mahkemelerinde Sulh Say lar  

Türkiye Japonya 

2010 1204 164.000 
2011 917 142.000 

 
Her iki ülkenin hukuk sistemi ne kadar farkl  olursa olsun, bunlar  

kar la t rmak ne kadar zor olursa olsun bu son tablo (Tablo 3) oldukça 
anlaml d r. Çünkü görülece i gibi, verili iki y lda, Japonya’da aç lan hukuk 
davalar ndan sulh ile sonuçlanan dava say s  oldukça fazlad r. 6100 say l  
Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nca sulh kurumu hukukumuzda tan nm  olsa 
da yukar daki tablo bunun hiç de ba vurulmayan bir yol oldu unu gösterir. 
Türkiye’de sulh say lar  bu kadar dü ük olsa da davadan feragat kurumu da 
bir çe it sulh olarak ele al nabilir. Feragat tek tarafl  bir ekilde, dava edilen 
eyden vazgeçilmesidir. Bu davran n alt nda taraflar n mahkeme d nda 

anla m  olmalar  da yat yor olabilir. Böyle bir durumda bu veri adalet 
istatistikleri aç s ndan sulh olarak ele al nmay p feragat olarak 
de erlendirilecektir. Bu nedenle tamam  de ilse bile feragat say s n n bir 
k sm  sulh olarak dü ünülebilir. 2010 y l nda hukuk davalar nda toplam 
feragat 62.831, 2011 y l nda ise 67.468’dir. Yani her durumda Japonya’ya 
k yasla dü üktür. 

Türkiye’de son y llarda adalet istatistikleri geçmi e göre daha detayl  
tutulmaya ba lanm t r. En son aç klanan veriler 2013 y l na aittir. Bu 
verilerden yola ç k larak yukar da ele al nan, uyu mazl k çözümünde sulh ile 
sonuçlanmaya dair baz  aç klamalar yap labilir.  
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Bu tabloda ilk göze çarpan 2004 y l nda, sulh say s nda önceki y la göre 

yar  yar ya bir dü ü tür. Ayr ca, y l içinde toplam (yeni aç lan ve geçen 
y llardan devir gelen) dava say s nda 2012 y l na kadar art  görülmesi ve 
2012 y l nda bir miktar azalma olmas  göze çarpmaktad r. Ayn  y l yarg ç 
say s nda önemli bir art  ve buna paralel olarak sulh say s nda, her ne kadar 
halen çok az olsa da, önceki y la k yasla 350 (adet) art  görünmektedir. Bu 
durumun bir aç klamas  yarg ç ba na dü en dava say s n n azalmas  ile 
yarg çlar n taraflar  sulh etmeye vakit ay rd  eklinde olabilir. Yarg ç 
ba na dü en dosya say s  ile sulh say lar  aras nda bir korelasyon var gibi 
görünse de 2009’dan 2010’a geçildi inde sulh say s ndaki yar  yar ya dü ü e 
e lik eden büyüklükte yarg ç ba na dü en dosya say s nda art  yoktur. Yine 
de genel tabloya göre, yarg ç ba na dü en dosya say s  ile sulh say s  
aras nda akla yatk n görünen bir ili ki var denebilir. Yani toplam dava say s  
artt kça ve bu art  kar layacak yarg ç istihdam edilmedikçe sulh say s  
azalmaktad r.  
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Son olarak Japonya’da ve Türkiye’de davala ma oranlar  di er ülkelerle 
yap lan kar la t rmalarda uçlarda yer almamaktad r. Örne in Ramseyer ve 
Rasmusen’in gösterdi i üzere farkl  ülkelerde davala ma oranlar , ayn  
y llarda de il ama yak n y llarda ABD’de 100.000 ki ide 5.806, Birle ik 
Krall k’ta 3.681, Fransa’da 2.461, Japonya’da 1.768, Avustralya’da 1.542 ve 
Kanada’da 1.450’dir.5 Benzer bir biçimde 90’l  y llarda yap lan bir 
çal mada, ülke nüfusuna göre dava aç lma oranlar  s ralamas nda 1.000 
ki ide 122 dava ile Almanya 1. s rada, 1.000 ki ide 27.3 dava ile Türkiye 14. 
s rada, 1.000 ki ide 9.3 dava ile Japonya 26. s rada ve son olarak Etiyopya 
1.000 ki ide 1.7 dava ile 35. s rada yer alm t r.6 Yani her iki ülke de 
davala ma konusunda biricik de illerdir. Ancak yine de Japonya üzerinde 
çok tart lan bir ülke olmu tur. 

Japonya ve Türkiye’de adli veriler genel olarak bu biçimdedir. lerleyen 
bölümlerde bu verileri anlamland rmaya çal an görü lere yer verilecek ve 
bunlardan hareketle Türkiye için bu veriler yorumlanmaya çal lacakt r. 

 
C. JAPONYA’DA UYU MAZLIK ÇÖZÜMÜ VE GEÇM  

Giri  k sm nda da bahsedildi i gibi uyu mazl k çözümü bak m ndan 
Japonya merak konusu olmu tur. Bir ülkenin uyu mazl k çözüm davran n  
incelemek için öncelikle Japonya için yap lm  incelemeleri gözden 
geçirmek yol gösterici olabilir. Japonya üzerinde bu konuya ili kin 
tart malar Takeyoshi Kawashima’n n çal malar  ile ortaya ç km  ve 
tart lmaya ba lam t r. Günümüz Japonya’s nda neden daha az dava 
aç lmaktad r ve aç lan davalar neden fazla say da sulh ile sonuçlanmaktad r 
sorusuna verilen cevaplar kabaca iki uçta toplan r, kültürel yakla m ve 
kurumsal (ve rasyonel) yakla m. Ancak detaylar  a a da tart laca  üzere, 
bu yakla mlar n birbirinden izole edilemeyece ini imdiden söylemek 
gerekir. 

 

                                                            
5  RAMSEYER & RASMUSEN, 2010, s. 5. 
6  Christian WOLLSCHLAGER, “Exploring Global Landscapes of Litigation Rates”, 

Soziologie des Rechts: Festschrift fur Erhard Blankenburg zum 60. Geburtstag içinde 
(Yay na haz rlayan: Jürgen BRAND & Dieter STREMPEL) Nomos, Baden-Baden, 
Germany, s. 587-88’den aktaran Herbert M. KRITZER, “Litigation”, International 
Encyclopedia of the Social and Behavioral Sciences Vol. 13, içinde (Derleyenler: Neil J. 
SMELSER and Paul B. BALTES), Elsevier, Exeter 2001, s.8992. 
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1. Japonya’n n Geçmi inde Uyu mazl k Çözümü 
“Uyum her eyin üzerinde tutulmal  ve ihtilaflardan kaç nmak temel 

al nmal d r. Ayd nlanm  ve karakterli az say daki insan n d ndakiler 
kendi yanda  grubunu olu turmak ister. Bu nedenle lordlar n n ve 
atalar n n dediklerine uymaz, kom ular yla iyi geçinemezler. Fakat hem 
üstte hem de altta olanlar uyum, i birli i ve dostça ili ki gibi duygularla 
tart yorlarsa, mant k do al olarak üstün gelir. Bu ekilde üstesinden 
gelinemeyecek hiç bir ey yoktur.”(604 y l nda yaz lan otoku Tai i 
Anayasas ’n n birinci maddesi.) 7 

Modern Japon hukuk sistemi uyu mazl k çözümü için davala mak 
yerine uzla may  temel alan geleneksel de erlerden köklenir.8 Asl nda 
modern Japon hukuk sistemi için yayg n iddia böyle olsa da ileride 
de inilece i üzere buna kar  ç kan görü ler de ortaya konmu tur. Ancak bu 
ba l k alt nda bu aç klamalardan ziyade Japonya’n n uyu mazl k çözümü 
geçmi ine dair olgulara yer verilecek, bunlar n anlamland r lmas  takip eden 
bölümde yap lacakt r. 

 
1.1. Genel Bilgiler 

Japonya’da sosyal ya am ve düzen farkl  dönemlerde farkl  fikirlerden 
etkilenmi tir: 

“Üçüncü ve dördüncü yüzy llarda, sosyal hayat ve hiyerar ik düzen 
yo un bir intoizm etkisi alt ndayd . Be inci yüzy lda Konfüçyanizm, bu 

into dini gelene ine eklenmi  ve politik amaçlara hizmet eden kat  bir 
hiyerar ik sosyal düzen ortaya ç karm t r. Budizm alt nc  yüzy lda varm  
ve onun ö retileri de var olan politik amaçlara hizmet etmi tir.”9 

Konfüçyen ve Budist ö retilerin önem kazand  bu dönemlerde, 604 
y l nda Prens otoku, Budist geleneklere ba l , ilk maddesi 1 numaral  ba l k 
alt nda verilen, 17 maddelik Anayasa’y  ilan etmi tir.10 Asl nda bu metnin 
hem Budist hem Konfüçyen ö retilerini ta d  söylenebilir. Çünkü birinci 
madde uyumu sa laman n önemi üzerine Konfüçyüs’ten bir al nt  ile ba lar.11 
                                                            
7  Mecit Kerem UZUN, “ otoku Tai i ve 17 Maddelik Anayasas ”, 

http://www.hukukkurami.net/2014/06/30/sotoku-taisi-ve-17-maddelik-anayasasi/, Eri im 
Tarihi: 12.10.2014, s. 66. 

8  Lynn BERAT, “The Role of Conciliation in the Japanese Legal System”, American 
University International Law Review , Vol. 8 (1992), No.1, s. 125. 

9  Percy R. LUNEY, “Traditions and Foreign Influences: Systems of Law in China and 
Japan”, Law and Contemporary Problems, Vol. 52 (1989), No. 2 & 3, s. 145. 

10  BERAT, 1989, s. 126. 
11  Thomas P. KASULIS, “Japanese philosophy” maddesi, Routledge Encyclopedia of 

Philosophy içinde (Derleyen: Edward CRAIG), Routledge, London 1998. (Eri im Tarihi: 
16 Haziran 2014, http://www.rep.routledge.com/article/G100SECT2) 
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Ayr ca ikinci maddesinin bir k sm  öyledir: “Üç hazineye s k  s k ya ba l  
olunmal . Bu üç hazine Buda, ö retisi ve ke i lik müessesesidir. Bunlar 
ya ayanlar için her eyden öte bir yerdedir ve bütün ülkelerde tap n lacak 
eylerin en üstünde yer al rlar.”12 

Bu nedenle bahsi geçen y llar için, Japonya’n n politik, kültürel ve 
hukuki anlamlarda Çin’den, Konfüçyen ve Budist ö retilerinden 
etkilendi ini söylemek yanl  olmayacakt r. Politika alan nda bu etkileni in 
bir sonucu olarak ritsuryo ismiyle bilinen 668 y l nda derlenmeye ba lanan 
ve 700’lü y llarda doruk noktas na ç kan yasalar ortaya ç km t r.13 Bu 
yasalarla Japonya, ilk defa rasyonel bir biçimde merkezile tirilmi  
bürokratik bir yönetim kurmu tur.14 Konfüçyanizm’in Japon dü üncesi, 
yönetim sistemi ve ekonomisi üzerinde yo un bir etkisi oldu u genel olarak 
kabul edilmektedir.15 Ama bunun yan nda Çin Legalistlerinin dü üncelerinin 
de do rudan bu legalistlerin eserleri arac l yla Japonlar n üzerinde etkili 
oldu u söylenmi tir.16 Legalizm dü üncesi, milattan önce üçüncü ve 
dördüncü yüzy lda yo un bir biçimde ifade edilmi  ve hükümdar n keyfili i 
yerine hukuka dayal  bir yönetimi ve devletin yüceli ini sa lamak için bir araç 
olmu tur.17 Bu sistem, Çin’in antik geçmi inde, hukukun kodifikasyonuna, 
kat  bir biçimde uygulanan ödül ve ceza sistemine ve zorunlu askerli e 
dayal  bir idari pratik olarak geli mi tir.18 Ancak Çin legalizminin kurumlar  
Japon k y lar na ula madan çok önce legalizme çok ters bir biçimde 
Konfüçyen görü ler taraf ndan gölgede b rak lm t r.19 Tersli in sebebi, 
legalistlerin aksine Çin Konfüçyenlerinin do rudan, mekanik bir yönetimine 
üphe ile yakla malar  ve ahlâki derslerle yönetimi tercih etmeleridir.20 Bu 

nedenle Japonya’ya 7. ve 8. yüzy llarda aktar lan ritsuryo sistemi Konfüçyen 
ve legalist ö retilerin bir arada oldu u ancak Konfüçyen ö retilerin bask n 
oldu u karma bir sistemdi.21Ritsuryo sisteminin kökenleri böyle olmakla 
beraber bu sistem halka haklar ve görevler sa lamam  sadece insanlar  
Konfüçyüs ö retilerine ba l  kalarak e itmek için i letilmi tir.22 Genel 
                                                            
12  UZUN, s. 66. 
13  Charles HOLCOMBE, “Ritsury  Confucianism”, Harvard Journal of Asiatic Studies, Vol. 

57 (1997), No. 2, s. 543. 
14  Ibid., s. 544. 
15  Chang KIA-NGAU & Tsing HUA, “The Influence of Legalism Upon Japanese 

Government and Economy”, Journal of Chinese Studies , Vol. 3&4 (1963), No. 2, s. 1. 
16  KIA-NGAU & HUA, 1963, s. 1. 
17  Ibid., s. 1. 
18  HOLCOMBE, 1997, s. 543. 
19  Ibid., s. 544. 
20  Ibid. 
21  Ibid., s. 545. 
22  BERAT, 1989, s. 127. 
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olarak, resmi hukuk anlam nda, Japonya üzerindeki Çin etkisi, Japonya’da 
feodal hukuk döneminin ba lang c  olan 12. yüzy la kadar sürmü tür.23 

On ikinci yüzy l n sonlar na do ru Japonya’da ortaya ç kan bir dizi iç 
sava  sonucunda, shogun olarak bilinen askeri bir lider taraf ndan kontrol 
edilen feodal bir devlet ortaya ç km t r.24 Bu dönemlerde, büyük oranda 
ba ms z mülk sahipleri, uyu mazl klar n  shogunluk temsilcileri ile uzla ma 
yoluyla çözmü lerdir. 25 Feodalizm 1603’ten 1868’e kadar süren Tokugawa 
döneminde gittikçe merkezile mi tir.26 Japonya bu dönemde kendisini 
d ar ya kapatm  ve Konfüçyanizmi resmi ideoloji olarak benimsemi tir. 27 
Gelenek hukuku mevcut sosyal düzeni desteklemi  ve yasama feodal düzeni 
destekleyecek meselelerle ilgilenmi tir.28 

Bu dönemde sert bir hiyerar ik yap  mevcuttu. Örne in samuraylar 
do ru davranmayan halktan ki ileri öldürme hakk na sahipti.29 Benzer bir 
biçimde, halktan bir ki inin sosyal olarak yukar da yer alan birisine kar  
dava ile bir talepte bulunmas  yasakt  ve cezaland r l rd .30 Ayr ca köylü 
s n f n, merkezi otoritenin organlar na ba vuruda bulunma gibi bir haklar  
yoktu bu nedenle bu s n f kendi yerel yöneticilerinin merhametine 
kalm lard .31 

Bu feodal yasalar n ilk döneminin genel karakteri, ö üt verici, ahlâki 
yol göstericiler olmalar  ve gelene e dayal  hukukun yerine geçmeye 
çal mayan yasalar olmalar d r.32 Feodalizmin merkezile ti i Tokugawa 
döneminde ise s n fl  yap n n üzerine dayand  temel, insanlar n do u tan 
e itsiz oldu u ve bu nedenle onlara e it davran lmamas  gerekti i 

                                                            
23  Dan F. HENDERSON, “Some Aspects Of Tokugawa Law”, Washington Law Review and 

State Bar Journal, Vol. 27 (1952), No. 1, s. 88. 
24  BERAT, 1989, s. 128. 
25  Ibid., s. 129. 
26  HENDERSON, 1952, s. 89. Merkezile menin ve feodalizmin bir arada bulunmas  kafa 

kar t r c d r. Japonya’da feodalizm meselesi de tart mal  bir konudur. Ancak, bu boyutta 
bir tart ma bu çal man n kapsam  d nda oldu u için, k saca, Japonya’da feodalizmin 
Tokugawa öncesinde mevcut ve güçlü oldu u, ancak bunun Avrupa feodalizminden farkl  
oldu u ve merkezin feodal birimler üzerinde söz sahibi oldu u, Tokugawa döneminde ise 
bu merkezile me e iliminin artt  söylenebilir. Bu konudaki tart ma için bkz: John 
Whitney HALL, “Feudalism in Japan-A Reassessment”, Comparative Studies in Society 
and History, Vol. 5 (1962), No. 1. 

27  LUNEY, 1989, s. 146. 
28  Ibid., s. 146. 
29  Mikiso HANE, Modern Japan: A Historical Survey,Westview Press, Boulder 1986, s. 31. 
30  Mikiso HANE, Japan: A Historical Survey, Charles Scribner’s Sons, New York 1972, s. 

162. 
31  HANE, 1972, s. 164. 
32  HENDERSON, 1952, s. 90. 
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dü üncesidir.33 Bu dönemde s n flar hiyerar ik bir s rayla imparator ve 
shogun’un alt nda soylular, samuraylar, çiftçiler, esnaflar, tüccarlar, 
toplumdan d lanm lar ve dilenciler biçimindeydi.34 Böyle bir sosyal 
düzende hukukun uygulanmas  da s n flardan etkilenmi tir. Örne in ilan 
edilen bir yasada: “Tüm cürümler sosyal statüye göre cezaland r l r” 
denmi tir ve yasaya göre bir sald r  halktan birisi taraf ndan yap l rsa “suç”, 
samuray taraf ndan yap l rsa “a r l k” olarak tan mlanm t r.35 Maddi 
hukuka ili kin e itsizliklerin yan nda mahkemelere ba vurma bak m ndan da 
e itsizlikler ve engeller mevcuttu. Bir engel olarak, önceden karar verilmi  
olan konular tekrar mahkemeye getirildi inde veya temelsiz iddialar dava 
edildi inde bunu yapanlara kar  cezalar öngörülmü tü.36 Mahkemeye 
ba vuru bak m ndan s n fl  yap y  temel alan ba ka engeller de vard r. 
Örne in, tüccarlar n, samuraylara kar  paraya dayal  bir iddiay  mahkemeye 
ta mas  yasaklanm t .37 Efendi-u ak, ebeveyn-çocuk gibi Konfüçyanizm 
kaynakl  feodal ili kiler ve aile ili kileri de Tokugawa mahkemeleri 
taraf ndan dikkate al nmam t r.38 

Yine bu dönemde, uyu mazl k çözümü, köylerde, halktan olu an bir 
yap  taraf ndan gerçekle tirilen uzla ma giri imleri ile ba layan ve taraflar 
aras nda bir denge kurmaya çal an yerel halktan bir arabulucunun var 
oldu u iki a amal  bir sistemdi.39 E er uyu mazl k burada çözülemezse, ki 
ço u zaman çözülürdü, ancak o zaman, köy yöneticisinin mührü ile resmi 
mahkemelere ta nabilirdi.40 Bu nedenle köy yöneticileri uyu mazl klar  köy 
içinde çözüp, sorunlar n merkezi hükümete ula mas n  engellemek isterlerdi. 
Çünkü aksi durumda merkezi hükümet veya amirleri, köy yöneticisinin 
görevlerini yerine getiremedi ini dü üneceklerdi.41 Köy yöneticileri ile ilgili 
ba ka bir unsur bu yöneticilerin ço unlukla köylüler taraf ndan seçilmemesiydi, 
                                                            
33  Ibid., s. 92. 
34  Ibid., s. 93. 
35  Ibid., s. 95. 
36  Ibid., s. 99. 
37  Charles D. SHELDON, The Rise Of Merchant Class in Tokugawa Japan: 1600-1868, J. J. 

Augustin Publisher, New York 1958, s. 108. 
38  Kingo KOBAYAKAWA, “Two or Three Problems in Civil Litigation of the Recent Era”, 

Kyoto Law Review, Vol. 39 (1938), 527-72’den aktaran BERAT, 1986, s. 135. 
39  HENDERSON, 1952, s. 98. 
40  Dan F. HENDERSON, "Contracts in Tokugawa Villages”, Journal of Japanese Studies, 

Vol. 1 (1974), No. 1, s. 62. Yazar bu durumun asl nda resmi makamlara ba vuruyu 
engellemek için de il, ba vurucunun köyde kay tl  oldu unu göstermeye yönelik bir 
mühür oldu unu kabul eder. Ancak pratikte, ona göre, uzla t rma yükümlülü ünün varl  
kabul edildi inde bu bahsedilen engelleyici etkiyi do uracakt r. 

41  Tony COLE, “Commercial Arbitration in Japan: Contributions to the Debate on Japanese 
'Non-Litigiousness'”, New York University Journal of International Law and Politics 
(JILP), Vol. 40 (2007), No. 1, s. 54-55. 
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bunun yerine yöneticilik nesillerce bir ailede kal r veya en iyi ihtimalle yönetici 
birkaç nitelikli aile aras ndan ç kard .42 Bu nedenle köy yöneticisinin, 
uyu mazl n mahkemeye ta nmas  için verece i onay n köy içinde politik 
bask lardan etkilenece i söylenebilir. Tony Cole öyle özetler: “Mahkemelerin 
yard m na ihtiyac  olan köyün en güçsüzleri, tam da bu yard mdan en az 
yararlananlard r.”43 

Tokugawa döneminin sona ermesi ile hukuk alan nda reform hareketleri 
ba lam t r. Japonya, uluslararas  politik ve ekonomik arenada yer alabilmek 
ve Japon toplumunda sosyal ve politik modernle meyi sa layabilmek için 
hukuk sistemini yeniden organize etmek zorunda kalm t r.44 Bunu da pratik 
ve h zl  bir yol olan Avrupa ülkelerinin yasalar n  büyük ölçüde alarak 
yapm lard r. Örne in 1880 y l nda Frans z hukukunu model alan ceza ve 
ceza usul yasalar  benimsenmi tir.45 1898 y l nda ise Frans z, Alman, sveç, 
Avusturya ve Hollanda sistemlerini temel alan bir medeni kanun ortaya 
ç km t r.46 

Yukar daki olgulardan hareket edersek varaca m z sonuç Japonya’n n 
siyasal ve hukuki geçmi i farkl  ak mlardan etkilenmi , çizgisel bir yol 
izlememi tir. Bu ak mlar n alt nda yatan temel dü ünce uzla may  ve sosyal 
uyumu desteklemek, çat may  d lamak eklindedir. Bu ak mlar kendilerine 
o zamanki kurumlarda yer edinmi tir. Yani yukar da çizilen portre, 
bireylerin do rudan, kendi istekleriyle bu ö retilere uymak istediklerini 
de il, kurumlar arac l yla bu ö retilere uymak zorunda b rak ld klar n  
gösteren bir portredir. Böyle olmas , bireylerin bu ö retileri benimsemedi i 
veya uymak istemedi ini göstermez. Ancak yukar daki olgulardan bunun 
anla lmas  mümkün de ildir. Çünkü Japonya’n n hukuk geçmi ini ortaya 
koyan çal malar genellikle kurumlar  ve düzenlemeleri ele almaktad rlar. 
Bunu yaparken de eski yaz l  kaynaklara ba vurmakta ve bunlar da bireyin 
davran ndan çok kurumlar n yap s n  aktarmaktad rlar.  

Asl nda davala may  engelleyen kurumlar n var olmas  bu yönde bir 
kültürün varl na i aret eder denilebilir. Ancak e er geçmi te ya ayan 
Japonlar n resmi mekanizmalar yerine dostça ve halk taraf ndan i letilen 
mekanizmalar  seçmelerinin sebebinin bu kültür ve baz  ö retiler oldu u 
gösterilmek isteniyorsa sadece kültürün kurumlar ve düzenlemeler 
üzerindeki etkisi de il ayr ca kültürün o zamanki s radan bireylerin 
                                                            
42  Thomas C. SMITH, “The Japanese Village in the Seventeenth Century”, Journal of 

Economical History, Vol. 12 (1952), No. 1, s. 8. 
43  COLE, 2007, s. 55. 
44  LUNEY, 1989, s. 146. 
45  Ibid., s. 147. 
46  Ibid., s. 148. 
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davran lar n  etkileyip etkilemedi i de ortaya konulmal d r. Konu üzerine 
yap lan incelemeler genellikle birincisini temel almaktad r ve ikincisinden 
yola ç kman n da zorluklar  ortad r. Bunlar n yan nda, her ne kadar bu 
anlat lan geçmi , ö retilerle ve felsefelerle yüklü olarak ele al nm  olsa da 
bugünkü uyu mazl k çözme davran  üzerinde ne kadar etkili olduklar  
(veya etkili olmad klar ) cevaplamas  zor ve karma k bir sorudur. zleyen 
bölümde bu soruya cevap vermeye çal an yazarlar n görü lerine yer 
verilecektir.  

 
1.2. Uyu mazl k Çözüm Davran n  Anlamland rmak 

Adli veriler ba l nda ele al nan Japonya’da davala man n az olmas  
olgusunu aç klamaya çal an farkl  görü ler ortaya at lm t r. Eric Feldman’a 
göre Japon hukuku ve uyu mazl k çözümü dört aç dan ele al nm t r. Bunlar 
kültürel yakla m, sosyal ve politik yap ya odaklanan (kurumsal) yakla m, 
hukuk ve ekonomi (rasyonel davran ) yakla m  ve dördüncüsü bu üç 
yakla m  da kullanarak ve geni leterek tek tek uyu mazl klar  inceleyen 
(case study) yakla m d r.47 Ancak bu tür çal malar n ortaya ç kmas  Japon 
hukuk sosyolo u Takeyoshi Kawashima’n n “Ça da  Japonya’da 
Uyu mazl k Çözümü” isimli çal mas  ile olmu tur. Eric Feldman; Law, 
Culture, and Conflict: Dispute Resolution in Postwar Japan isimli 
makalesinde bu çal may  incelemi  ve onun yanl  anla lan noktalar n  
ortaya koymu tur. Feldman, bu çal man n neden çok ilgi gördü ünü 
aç klamak için birkaç olas l k sunar. Bunun bir sebebi, der Feldman, 
ABD’de mahkeme kullan m n  dizginlemeye çal an hukukçular ve 
politikac lar n akl ndaki ABD’ye özgü davala ma e ilime bir aç klama 
getirmek dü üncesi olabilir.48 Di er sebep de bu çal man n, belki Japon 
kültürünün biricik oldu u dü üncesi ile yeti en ve ngilizce konu anlar 
aras nda ortaya ç kan Japon stereotipine uygun dü mü  olmas d r.49 Ona 
göre, bu çal ma muhtemelen bir bo lu u da doldurmu tur çünkü 1960’l  
y llarda Japon hukuku üzerine ngilizce olarak ve teknik dilden uzak bir 
biçimde yaz lan kitap pek fazla de ildir.50 

Kawashima erken dönem çal malar nda Japonya’da hukuka ili kin 
idealleri, ruhu ve kavramlar  (yani ethosu) ele alm t r.51 Dolay s yla onun 
                                                            
47  Eric FELDMAN, “Law, Culture, and Conflict: Dispute Resolution in Postwar Japan 

(Faculty Scholarship, Paper No. 148, 2007)”, http://scholarship.law.upenn.edu/ 
faculty_scholarship/ 148, s. 58. Eri im Tarihi: 13.08.2014. 

48  Ibid., s. 50. 
49  Ibid., s. 51. 
50  Ibid. 
51  Yoshiyuki MATSUMURA, “The Works of Takeyoshi Kawashima”, Law & Society 

Review, Vol. 22 (1988), No. 5, s. 1038. 
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çal malar  ba lang çta pozitivist veya empirik bir çal ma de ildir. Ona göre 
bu hukuki ethos, hukukun etkili olabilmesi için zorunludur.52 Ancak 
Japonlar, modern sivil toplum için zorunlu bir kavram olan hukuki hak 
kavram na sahip de illerdi.53 Yani Japonlar n hukuk ethosunda ve alg s nda 
böyle bir kavram yoktu. Örne in sava  zaman nda yürürlü e konan 
ekonomik düzen yasalar na uyulmamas n n sebebini, bu yasalar n modern 
bir hukuk bilinci54 gerektirdi i ve Japonlar n buna sahip olmad  biçiminde 
aç klam t r.55 Yine ona göre, hukuk bilinci hukuka dair davran n en güçlü 
göstergesidir ancak hukuk bilinci sosyal bir temele sahip oldu undan bu 
temel de i tikçe hukuk bilinci de de i ecektir.56 Örne in, ona göre 
endüstriyelle me kaynakl  sosyal de i imler, Japon hukuk bilincinde de bir 
dönü üme sebep olacak ve bunu takiben davala mada art  olacakt r.57 Bu 
iddia özetlenecek olursa, Japon halk  önceden modern anlamda hukuki bir 
hak anlay na sahip olmad klar  için davala may  seçmezler (bu durumda 
seçemezler demek daha do ru olur belki de). Çünkü davala mak hukuki bir 
hak kavgas d r. Ancak sosyal de i imler sonunda Japonlar bu hukuki hak 
anlay na kavu tukça bunu korumak için mahkemelere ba vuracaklar ve 
davala malar artacakt r. 

Kawashima’n n, Japon uyu mazl k çözüm davran n  anlamland rmada 
kültürel görü ü ortaya ç kard  genel olarak kabul edilir. Bu yazar n, 
genellikle, resmi hukuk sistemini kullanmay  sosyal uyuma kar  bir tehdit 
olarak gören ve davala madan ahlâki sebeplerle kaç nan geleneksel bir 
hukuk bilinci ortaya koydu u iddia edilmi tir.58 Japonya’da davala man n az 
olmas n n sebebinin Japon kültürünün, Konfüçyüs felsefesinin davala maya 
uygun olmad , sosyal düzenin ve uyumun önemli oldu u, davala man n bu 
ö retilere bir sald r  olarak görülece i biçiminde görü ler genelde bu yazar  
referans alm t r. Yazar n u ifadeleri söz konusu olguyu aç klarken 

                                                            
52  Ibid. 
53  Ibid. 
54  Bu konuya ili kin ngilizce metinlerde bu terim “legal consciousness” olarak yer 

almaktad r. Ancak MURAYAMA, 2013, s.571’de (Bkz. bir sonraki dipnot.) ele al nd  
üzere Kawashima bu ifadeyi kendi yazd  ngilizce makalesinde kullanmam t r çünkü bu 
ifade ona göre yan lt c d r. O ayn  zamanda bilinçalt n  da ifade etmek istemektedir. 
Asl nda bu durumun kendi teorisini iyice mistifiye etti i söylenebilir. 

55  Masayuki MURAYAMA, “Kawashima and the Changing Focus on Japanese Legal 
Consciousness: A Selective History of the Sociology of Law in Japan”, International 
Journal of Law in Context, Vol. 9 (2013), No.4, s. 571. 

56  Ibid., s. 572. 
57  Ibid. 
58  Setsuo MIYAZAWA, “Taking Kawashima Seriously: A Review of Japanese Research on 

Japanese Legal Consciousness and Disputing Behavior”, Law & Society Review, Vol. 21 
(1987), No. 2, s. 220. 
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kulland  argümanlardan birini yans t r: “Japonya’da davala ma say lar n n 
görece dü ük olmas n n sebeplerinden biri meselenin sosyo-kültürel arka 
plan nda özellikle geleneksel sosyal gruplar n do alar nda bulunabilir.”59 “Bu 
gruplar iki karakteristik etraf nda toplanabilir. lki, bu gruplar, toplumsal 
statünün itaat ve otorite biçiminde ayr mla mas  anlam nda hiyerar iktir. 
kincisi, toplumsal roller genel ve esnek bir biçimde tan mlanm t r. 

Toplumsal rollerin böyle tan mlanmas  genellikle ‘uyum’ kavram  ile 
karakterize edilebilir.”60 

Bu al nt dan anla ld  üzere Kawashima söz konusu olguyu aç klarken 
kültüre ve sosyal düzene bir gönderme yapar. Ancak yazar meseleyi sadece 
bu aç dan ele almam t r. Kawashima çal malar nda, modern öncesi ve 
modern Japonya’da yarg  d  uyu mazl k çözümünü inceleyen ve Japon 
uyu mazl k çözümünde devletin do rudan müdahalesi oldu unu ortaya 
koyan Dan Henderson’un görü lerinden de yararlanm t r.61 Uyu mazl n 
taraflar n n, ço unlukla, iddialar n  mahkemeye ta madan önce uzla maya 
yönelmeleri ve dava açmay  çok zorla t ran baz  prosedürleri izlemeleri 
gerekli k l nm t r.62 Feldman’a göre, Kawashima, Henderson’un 
çal mas ndaki devletin yarg  d  uyu mazl k çözüm sürecini te vik ediyor 
olmas  dü üncesini reddetmez aksine onu kapsar. 

“1. Dünya sava  döneminde endüstriyelle me ve ehirle me artt kça 
geleneksel sosyal yap  dengesizle ti, davala ma artt  ve ‘alt s n fta 
olanlar haklar n  ortaya koymaya ba lad lar’. Devlet, uzla may  gerekli 
hale getirerek, uyu mazl klar  temizleyebilecekti. ‘Kiralayan n, oturan n 
ve i çinin yükselen bireyci ç karlar  bu gruplar n üstlerindeki s n flar n 
r zas ndan ba ms z olarak kazan lm , kesin ç karlara 
dönü memelidir.”63 

Bu son al nt dan anla ld  üzere Kawashima’n n, Henderson’un 
devletin, uyu mazl k çözüm biçimine müdahalesi görü ünü benimsedi i ve 
kültürün yan nda ba ka aç klamalar da ortaya koydu u kabul edilebilir. te 
Feldman’ n da göstermeye çal t  ey budur. Ona göre Japon uyu mazl k 
çözüm davran n  inceleyen ve kültürel bir aç klama ortaya koymaya çal an 
çal malar genellikle Kawashima’y , hatal  bir biçimde, tek yönlü 

                                                            
59  Takeyoshi KAWASHIMA,”Dispute Resolution in Contemporary Japan”, Law in Japan: 

the legal order in a changing society içinde (Derleyen: Arthur Taylor von Mehren), 
Harvard University Press, Cambridge 1963, s. 43’ten aktaran FELDMAN, 2007, s. 53.) 
talik k s mlar Feldman’ n Kawashima’dan aktard  ifadelere yapt  tamamlamalar  

gösterir. 
60  Takeyoshi KAWASHIMA, 1963, s. 45’ten aktaran FELDMAN, 2007, s. 53. 
61  FELDMAN, 2007, s. 52. 
62  Ibid. 
63  KAWASHIMA, 1963, s.54’ten aktaran FELDMAN, 2007, s. 53. 
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okumu lard r ve bu konuya dair neredeyse her soruya tek ba na kültür 
cevab n  vermi lerdir. Kültürel yakla m  temsil eden ve Kawashima’y  
yanl  okumayan yazarlar da mevcuttur ancak bu çal ma farkl  yakla mlara 
da yer verece i için bu yakla m n detay na inilmeyecektir.64 

 
1.2.1.Haley ve Japon Miti 

John Owen Haley, The Myth of Reluctant Litigant isimli makalesi ve 
Authority Without Power isimli kitab  ile Japon hukuku ve kar la t rmal  
hukuk alan nda ses getiren çal malar yapm t r. Makalesinin isminden de 
anla laca  üzere Japonlar n kültür, gelenek ve sosyal yap  nedeniyle 
davala maktan kaç nd klar  görü üne meydan okumu tur. Bunu yaparken 
temel argüman , Japonlar n kültürden ziyade hukuki kurumlar n yetersizli i 
dolay s yla davala may  tercih etmedikleridir.  

Haley, Japonlar’ n Amerikanlar’dan daha az davala t  görü ünü 
reddetmez; ancak fark n baz lar n n iddia etti i kadar büyük olmad n  
söyler. Bu durum için kültürden ba ka bir aç klaman n oldu unu dü ünür ve 
u soruyu sorar: “Bir taraf n dava ederek elde etmeyi bekledi inden daha az 

fayda getirecek bir uzla may  kabul etmesine sebep olacak Japonlara özgü, 
davala madan kaç nma davran na dair bir delil var m d r?” ve buna 
olumsuz cevap verir.65 

Haley, davala may  belirleyen üç temel faktör oldu unu belirtir. 
“Mahkemelere ba vuru, adli yap n n sosyal kontrol ve geli im arac  olarak 
yararl l n  art ran veya engelleyen bir dizi faktör taraf ndan 
azalt lmaktad r.”66 Bu faktörlerden birincisi, insanlar n genel olarak, 
mahkemelerin uygun bir çözüm sunduklar n n bilincinde olmas  ve kendi 
durumunda davas n n olas  sonucu hakk nda bilgilenebilecek araçlara sahip 
olmas d r.67 Yani asl nda Haley, hukuk okuryazarl  olarak 
adland r labilecek bir kavrama i aret eder. nsanlar bu okuryazarl a sahip 
olmad kça mahkemeye ba vurmaktan uzak duracaklard r. 

kinci faktör, “mahkemelere anlaml  bir eri im”dir. Burada anlaml  
eri imden kas t, gerçek ve do rudan bir eri imdir. Çünkü mahkemelerin 
yarg lama yapmas n  engelleyecek yarg sal engeller böyle bir eri imi ortadan 
kald r r.68 Belli türde uyu mazl klar n mahkemeye ta nmas n n tamamen 
engellenmesi veya çok zorla t r lmas  bu tür bir eri imi ortadan kald r r. Bu 
                                                            
64  Bu çal malar için bkz.: FELDMAN, 2007, ss. 58-61. 
65  John Owen HALEY, “The Myth Of Reluctant Litigant”, Journal of Japanese Studies Vol. 

4 (1978), No. 2, s. 366. 
66  Ibid., s. 379. 
67  Ibid. s. 380. 
68  Ibid. 
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da mahkemelere ba vuruyu engellemek için tasarlanm  bilinçli bir 
politikad r.69 Ayr ca “s n rl  kurumsal kapasite” de eri imi k s tlar.70 Bu 
nedenle anlaml  eri im için, davala ma masraflar  ve uzunlu u nedeniyle 
dava açman n gerçekçi bir tercih olmaktan ç kmas n  engelleyecek miktarda 
mahkeme, yarg ç ve hukukçu mevcut olmas  gerekir.71 

Üçüncü faktör, mahkemelerin yeterli çözüm sa layabilme kapasitesi 
yani mahkemelerin önlerine gelen uyu mazl klara uygun ve geni  bir 
yelpazeden çözümler sunabilmesidir. 72  

Japon mahkemeleri bu faktörler bak m ndan de erlendirilirse:  
“Bilgi eksikli i bak m ndan bir problem oldu u söylenemez. Hukuk, 

popüler bir lisans e itimi alan d r. Gazeteler ve di er medya organlar  
mahkemelere yer verir ve yarg  kararlar n  aktar rlar. Ayr ca, 
Japonya’da, ortalama bir insana hitap eden belirli hukuki problemler için 
el kitaplar  da dâhil, etkileyici miktarda hukuk dergileri, kitaplar  bollu u 
vard r. Ancak di er kurumsal engellerin varl  fazlad r.”73 

Haley’nin i aret etti i bu kurumsal engeller özellikle hukukçu say s n n 
azl  ve dava sürelerinin uzunlu udur. 1890’da, 1531 olan yarg ç say s  
1916’larda 900’e kadar dü mü , 1950’de ise yarg  reformu ile kurulan yeni 
mahkemeler74 sayesinde 2000’lere ç km , 1973’te 2668 olmu tur.75 Ancak 
nüfus artt kça yarg ç ba na dü en ki i say s  1890’da 21926’dan, 1969’da 
56391’e artm t r.76 Haley, yapt  istatistiksel analizler ile herhangi bir y lda 
yeni aç lan dava say s  ile ki i ba na dü en hukukçu say s  aras nda bir 
korelasyon oldu unu göstermi tir.77 Bu verilerden hareketle,  

“Yarg sal çözümün varl  bilinir oldukça aç lan davalar n say s  
artmaktad r. Dava say s  artt kça, hukukçu say s  da artmakta ve bu da 
daha büyük bilgiye ve mahkemelere eri ime sebep olmaktad r. E er, bu 
art lar  kar lamak için yarg çlar n say s  artmazsa, yarg ç ba na dü en 
dava say s  artt kça [yarg da] gecikmeler artacakt r. Böyle bir gecikme 
de davala mada azalmaya yol açacakt r.”78 

                                                            
69  Ibid. 
70  Ibid. 
71  Ibid. 
72  Ibid. 
73  Ibid. 
74  Bu reform hakk nda daha fazla bilgi için bkz.: Percy R. LUNEY, “The Judiciary: Its 

Organization and Status in the Parliamentary System”, Law and Contemporary Problems, 
Vol. 53 (1990), No. 1, s. 142. 

75  HALEY, 1978, s. 382. 
76  Ibid., s. 381. 
77  Ibid., s. 383. 
78  Ibid. 
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Yani ona göre, kurumsal kapasite geli tikçe daha çok davala ma ortaya 
ç kacakt r. Çünkü hukuk ve mahkemelerin getirdi i çözümler daha bilinir ve 
eri ilebilir olacakt r. Buradan yola ç karak, bu art  kar lamak için yap lan 
kapasite geli tirmelerinin daima yetersiz kalaca  sonucunu ç karmak yanl  
olmaz, çünkü bu geli tirmeler daha çok davay  sisteme çekecektir.  

Haley bundan yola ç karak u sonuca var r: “Japonya’n n, daha çok 
yarg ç ve hukukçu ihtiyac n  kar lamadaki ba ar s zl  aç kça bir devlet 
politikas d r.”79 Bu iddias n  da, makalesinde yarg çl k mesle ini yapabilmek 
için geçilmesi gerekli olan Japon Ulusal Hukuk S nav  verilerini kullan p 
empirik olarak gösterir. Ayn  verilerden, Japonlar n genel olarak avukat 
olmaya dair isteksizli inin aç kça yanl  oldu unu söyler.80 Verilere göre 
1975 y l nda Japonya’da ulusal hukuk s nav na girenlerin say s n n nüfusa 
oran , ABD’de baro s nav na girenlerin nüfusa oran ndan biraz daha fazlad r. 
Ancak ilginçtir ki ABD’de geçme oran  %74 iken Japonya’da %1.7’dir.81 

Makalesinin sonuç k sm nda öyle der: 
“Makalenin ba nda da belirtildi i gibi davala man n k nanmas  

için denebilir ki [bu durum] Konfüçyanizm’in miras  oldu u kadar 
geleneksel H ristiyanl n da bir miras d r. Japonya’y  ayr  k lan, bu 
yasaklamay  kurumsal düzenlemeler arac l  ile ba ar l  bir biçimde 
uygulamas d r. Bu dü üncelerin ortak yap lar n  görmezden gelirsek 
Japon deneyiminden ders almada da ba ar s z oluruz. Mahkemelerde 
gecikmeyi azaltmak için yarg ç say s n  art rarak daha çok davala may  
ve daha büyük sosyal parçalanmay  te vik edebiliriz.”82 

Haley’nin argümanlar n  toparlamak gerekirse Japonya’da az dava 
aç lmas  olgusu önemli miktarda, kurumsal sebeplerden kaynaklan r. Bu 
kurumsal sebepler, davala man n önündeki engeller veya zorluklard r. Bu 
engeller ve zorluklar hem zaman bak m ndan hem de ekonomik bak mdan 
bir kayba hem de dava kazan lsa bile zarar n tamamen kar lanamamas na 
neden oldu u için insanlar davala maktan uzak duracaklard r. Bunlar devlet 
taraf ndan kas tl  olarak olu turulurlar. Makalesinde bunun do rudan 
sebebini aç klamaz. Ama bu sebebin kültür kaynakl  oldu u halen iddia 
edilebilir. Çünkü yukar da verilen tarihsel verilere bak l rsa Japon devletinin 
yarg  üzerindeki kurumsal kontrolüne geçmi te de rastlanmaktad r. Haley de 
Kawashima’ya gönderme yaparak kültürel bir aç klamaya da yer verir. Ona 
göre, Kawashima’n n aç klamalar , Japon halk n n tutum ve davran lar  
aç s ndan de il, yöneticilerin tutum ve davran lar  aç s ndan de erlendiril-
diklerinde bir bak ma hakl  olabilir.83 Yani, son olarak, her ne kadar kurumsal 
                                                            
79  Ibid., s. 385. 
80  Ibid. . 
81  Ibid., ss. 385-386. 
82  Ibid., s. 389.  
83  Ibid., s. 373. 
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bir aç klama getirilse de kurumlar n kendilerinin ve kurumlar  olu turan 
yöneticilerin de kültürden etkilendi i, bu nedenle bu kurumlarda halen 
kültürün izlerinin olabilece i söylenebilir.  

 
1.2.2. Ramseyer ve Rasyonel Davac  Yakla m  

J. Mark Ramseyer, bir çal mas nda, Haley’nin ortaya koydu u 
görü leri ele tirmi tir. Ona göre, Haley’nin analizi Japonlar n davala madan 
kaç nmas  olgusunun büyük bir k sm n  aç klamas z b rak r.84 Çünkü 
davac lar n beklenen giderlerinin, beklenen kazanc  a t  durumlar 
Japonya’da uyu mazl klar n küçük bir k sm n  olu tururlar ve ço u günlük 
uyu mazl klarda davac lar dava ile oldukça büyük kazanç elde edebilirler.85 
“Ancak yine de Japonlar bu uyu mazl klar  nadiren dava ederler.”86 

Ramseyer’in Haley’e kökten bir itiraz  yoktur. Her iki yazar da 
rasyonellikten hareket eder. Dolay s yla iki yazar da birbirinden kat  
s n rlarla ayr lamazlar, birbirlerinin aç klamalar n  kapsad klar  noktalar 
vard r. Ancak vurgular  önemli derecede farkl d r. Ramseyer’in vurgusu 
öngörülebilirliktir. Kültür ve kurumsal yakla m n yan nda üçüncü bir 
alternatif oldu unu söyler. “Japon davac  ve daval lar  mahkemelerin 
hükmedece i sonuç üzerinde uzla may  görece kolay buluyor olabilirler. Bu 
da Japonlar n davala t klar nda elde edecekleri sonucun nda uzla t klar  
anlam na gelir.”87 

Ramseyer öngörülebilirlik ile alakal  Japonya’ya dair üç örnek verir: 
Birincisi Japon mahkemelerinde jüri sisteminin olmamas d r.88 Jüriler hukuki 
anlamda yeterli donan ma sahip olmad klar ndan kararlar  yarg çlar nkinden 
daha büyük farkl l k gösterir ve de i kendir.89 Di er unsur ise, Japon 
yarg çlar n n, davalar , taraflar n mahkemenin verece i nihai karar üzerinde 
uzla malar n  sa layacak biçimde görmeleridir.90 Yarg ç taraflara kolayl kla 
nas l bir karar verece ini belirtebilir ve birçok yarg ç bunu bir erdem olarak 
görür.91 Taraflar yarg c n nas l karar verece ini bildikten sonra davay  
sonuna kadar götürmek için pek sebep kalmayacakt r.92 Üçüncü örnek ise 
yarg çlar n kararlar n  standartla t rmalar d r. Örne in yarg çlar trafik 
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kazalar  için, ayr nt l  bir biçimde haz rlanm  ve ne kadar tazminata 
hükmedilece ine dair formüller olu turmu lard r.93 Böylece davalar n 
sonuçlar  daha öngörülebilir olmu tur. 

Bu iddias n  ispatlamak için trafik kazalar  say s  ve sigorta irketlerinin 
ödedi i tazminat say lar ndan hareket etmi tir. Kendisi de trafik kazalar ndan 
do an uyu mazl klar  kullanarak di er tüm uyu mazl klar için genelleme 
yap lamayaca n  kabul eder. Ama der, “bu tür uyu mazl klar ilk bak ta 
göründü ünden daha az kendine hast r çünkü çok yayg nd rlar, basit bir 
hukuki meseledir ve Japon tüketiciler birçok farkl  duruma kar  sigorta 
yapt rd klar ndan, sigortac larla çe itli uyu mazl klar konusunda ili ki 
kurarlar”94 

Ona göre davala ma oranlar  tek ba na hangi yakla m n do ru 
oldu unu gösteremez. Bu görü lerin do rulu unun test edilmesi için 
mahkeme d  uzla malar n sonucu ile mahkemeden beklenen sonuç 
kar la t r lmal d r.95 Bu tür bir test ile kurumsal engeller yerine, taraflar n 
mahkemeden beklenen ç kt lar n nda hareket ettikleri gösterilebilecektir. 
Bu nedenle asl nda Ramseyer’in yakla m , ki ilerin davala ma 
motivasyonlar n  Haley’den daha iyi aç kl yor görünür. 

Aktard  verilere göre, 1960-80 y llar  aras nda, sigorta irketlerince, 
gerçekle en kaza say s n n %80’i kadar say da ödeme yap lm t r.96 Oysa 
hem geleneksel hem de kurumsal (yazar bunu revizyonist olarak adland r r) 
görü lere göre bu oran çok daha dü ük olmal d r.97 Aktard  di er veri ise 
mahkemelerin insana biçti i ortalama de er ile sigorta irketlerinin yapt  
ortalama ödeme miktar d r. Buna göre sigorta irketleri mahkemelerin 
hükmetti i miktar n %50 ile %80’i aras nda de i en miktarda ödemeler 
yapm t r.98 Ancak yazar, bu oranlar  incelerken kar l kl  kusuru, 
de erinden dü ük sigortalamay , mahkemelerin biçti i de erin asl nda 
kurbanlar n eline geçen net miktar olmad n  ve sigorta irketlerinin 
ödemelerinin ise ma durlar n eline geçen net miktar oldu unu da göz 
önünde bulundurur.99 Bu verileri de hesaba katarak ve farkl  kaynaklardan 
yararlanarak %50-%80 oran n n asl nda %80-%110 oldu unu gösterir.100 
Yani k saca yazar aktard  verileri sigorta irketlerinin yapt  ödemelerin 
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mahkemelerin hükmetti inde ele geçecek net kazanca yak n oldu u ve bazen 
a t  biçiminde yorumlar. Bundan ç kan sonuç da Japonlar n davalarda 
hükmedilecek miktar n nda mahkeme d nda uzla t klar  hipotezinin 
do ru oldu udur. Ma durlar, sigorta irketlerinden mahkemelerin 
hükmedece i net miktar  tazmin edebileceklerini biliyorlarsa neden dava 
açs nlar ki? Ya da insanlar mahkemelerin hükmedece i miktar  zaten 
biliyorlarsa neden bunu hüküm alt na alman n daha kestirme bir yolu olan 
arabulucuya gitmesinler? 

Ona göre “Uyu mazl n taraflar  uzla r, çünkü yasalar aç k ve 
öngörülebilirdir, çünkü yarg çlar i lerini iyi yapmaktad r.”101 “Japonya’da 
davala ma azd r, bu da sistem çöktü ü için de il, sistem iyi i ledi i 
içindir.”102 

Son olarak, Ramseyer, çal mas n n sonunda tek yönlü bir aç klamay  
reddeder ve öyle der: 

“Kültürle insanlar deneyimlerini anlamland r r, neye en çok de er 
verdiklerine karar verir. Sonuç olarak, herhangi biri empirik dünyay  
kültür alg s  olmadan kavrayamaz. Ama ayr ca empirik dünya, 
toplumlar n her bireyin yüzle ti i finansal güdüleri düzenleyen kurumsal 
araçlar  gözetmeden de anla lamaz.”103 

 
1.2.3. Bu Teorilere Güncel Bir Empirik Bak  
Tom Ginsburg ve Glenn Hoetker, “The Unreluctant Litigant? An 

Empirical Analysis of Japan’s Turn to Litigation” isimli makalelerinde 
Japonya’da 1990’lardaki hukuk davalar ndaki art  detayl  bir empirik 
incelemeye tabi tutmu lard r. Yap lan detayl  istatistiksel incelemede 1986-
2001 y llar  aras nda 47 bölge ele al nm t r.  

Çal mada, artan her bir avukat say s n n y l içinde iki yeni davaya 
sebep oldu u ve bu ili kide avukat art n n en çok ya and  bölgelerde, 
yeni aç lan dava say s nda da en çok art n oldu u görülmü tür.104 
Yarg çlarda ise, bir bölgedeki bir yarg ç art n n y lda 20 yeni davaya neden 
oldu u görülmü tür. Di er bir faktör ise usul yasas nda 1998 y l nda yap lan 
reformudur. Bu reform nedeniyle 2001 y l nda, reform yap lmasayd  yeni 
aç lacak dava say s ndan 8910 fazla dava aç lm t r.105 Bu çal ma ayr ca, 
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davala man n ekonomi ile de ili kisine dair ekonominin geriledi i 
dönemlerde sözle melerin yerine getirilmemesi ve ili kilerin bozulmas  
nedeniyle daha çok davala ld n  da gösterir.106 

Bunlara ek olarak alternatif uyu mazl k çözümüne ili kin ilginç bir 
sonuç da ortaya konmu tur. Alternatif uyu mazl k çözüm yollar n n, 
davala may  azaltt  dü üncesi de istatistiksel olarak yanl lanm t r. 
Davala ma ve alternatif çözüm yollar  aras nda beklenen ters korelasyon 
de il düz korelasyon vard r.107 Yani alternatif uyu mazl k çözümüne ba vuru, 
davala ma say lar n  dü ürmemektedir.  

Sonuç olarak bu çal ma Haley’in argümanlar n  desteklemi  ve 
Ramseyer’in argüman n  yanl lam t r. Çünkü Ramseyer’in iddias n n 
temeli olan öngörülebilirlikte büyük bir de i iklik olmamas na ra men 
davala ma artm t r. 

 

1.3. Ehrlich ve Ya ayan Hukuk 

1.3.1. Genel Olarak 
Yukar da günümüz Japonya’s ndaki uyu mazl k çözme davran n  

anlamland rmaya çal an modellere yer verildi. Ancak konunun ba ka bir 
boyutu da yasalard r. Elbette Japonya’daki bu uyu mazl k çözüm biçimleri, 
ba vuru sebepleri farkl  farkl  gösterilse de, yasal bir zemine sahiptir. 
Alternatif uyu mazl k çözümünü düzenleyen bu yasal zeminin varl  ve 
alternatif uyu mazl k çözümüne ba vuruluyor olmas  aras nda bir ili ki 
vard r. Yani, yasal düzenleme olmas na ra men ba vurulmayabilirdi veya 
tam tersine yasal düzenleme olmamas na ra men gayriresmi biçimde 
uyu mazl klar çözülebilirdi. Bu ba l kta aktar lan Eugen Ehrlich’in ya ayan 
hukuk dü üncesi bize, alternatif uyu mazl k çözümünün resmi olarak 
düzenlenmi  olmas n  ve bu resmi düzenlemelere ba vuruluyor olmas n , 
yani yasal düzenlemenin neden i levsel oldu unu aç klayabilecek teorik bir 
temel sunar. 

Ehrlich temel olarak, hukukun resmi ve biçimsel kaynaklar n n, bize 
hukukun gerçekte ne oldu unun (yani ya ayan hukukun) bilgisini sa lamada 
yetersiz oldu unu iddia eder.108 Ona göre, “Ya ayan hukuk, yasalarla 
emredilmemi  olsa bile hayatta kendi hâkimiyetini kuran hukuktur.”109 Yani 

                                                            
106  Ibid., s. 51 ve s. 56’da Grafik 3. 
107  Ibid., s. 54. 
108  Raymond WACKS, Understanding Jurisprudence, Oxford University Press, New York 

2005, s. 202. 
109  Eugen EHRLICH, Fundamental Principles of the Sociology of Law, çev. Walter L. Moll, 

Harvard University Press, Cambridge 1936, s. 493. 



Murat Burak Ayd n 176

örnek vermek gerekirse, sözle meler hukuku, kitap veya yarg  kararlar  
okumaktansa empirik gözlemlerle daha iyi anla lacakt r.110 

Ehrlich’e göre modern hukukçular “hukuk” kelimesinden sadece hukuk 
önermelerini yani yasa veya hukuk kitaplar ndaki ba lay c  kurallar n 
formülasyonunu111, yani kitaptaki hukuku, kitap kaynakl  hukuku anlar; 
çünkü onlar n günlük hayat n n büyük bir k sm n  olu turan ey hukukun bu 
k sm d r.112 Oysa ona göre bu hukuk önermeleri mahkemelerin önlerine 
gelen uyu mazl  nas l çözmeleri gerekti ini anlatan ve idarecilerin belirli 
durumlarda ne yapmalar  gerekti ini anlatan talimatlard r.113 Bu nedenle 
Ehrlich’in göstermeye çal t  ey asl nda bir hukuk ara t rmac s n n 
hukuku hukuk önermelerinden ibaret görmemesi gerekti idir. Çünkü bu tür 
hukuk önermeleri çok yeni bir olgudur ve hukuk bunlardan ibaret de ildir. 
Bu hukuk önermeleri bütün hukuku kapsamaz. Ehrlich, yasa yapman n 
yenili i üzerine öyle söylemi tir: 

“Yasama, genel olarak devletin en eski, en asli ve ona has görevi 
olarak görülmü tür. Ama asl nda, devlet, varl n n son döneminde yasa 
yap c  olmu tur. Gerçek devlet, gücün askeri bir merkezi olmu  ve ne 
hukukla ne de mahkemelerle ilgilenmi tir. Gerçek devlet, henüz 
Avrupal la mam  olan, yasama bilmez. Musa’n n, Zerdü t’ün, 
Manu’nun, Hammurabi’nin yasama faaliyetinden bahsederiz, do ru, ama 
bunlar sadece hukukçular n yaz lar , yarg çlar n kararlar  ve birçok dini, 
ahlâki, törensel veya hijyenle ilgili toplamalard r. Do ulu bir despot, 
lütfederse, bir ehri yerle bir edebilir ve birkaç bin insan  mahkûm 
edebilir ama medeni evlili i krall nda yürürlü e koyamaz.”114 

Hukuk önermelerinin orijinal hali, belli bir tür uyu mazl k için getirilen 
çözümlerin, cezalar n hat rlanarak daha sonradan ayn  türde bir uyu mazl a 
uygulanmak için toparlanmas  ve yay nlamas  ile olu an ceza ve yapt r m 
tablolar ndan ibaretti.115 Ancak hayat karma kla t kça, yarg c n önüne yeni 
problemler geldikçe yarg çlar n yeni çözümler üretmesi gerekmekteydi ve bu 
çözümlerin kaydedilmesine paralel olarak, öncekine benzer yeni bir davan n 
ayn  hukuk önermesine göre çözülmesi talebi do mu tur. te böyle bir yolla 
da yarg  kararlar , gelecek davalar  karara ba layacak normlar olduklar  için 
hukuk önermesi haline gelmi tir.116 Hukukçular zaman içerisinde bu 
kararlar  toplamak ve not almakla da yetinmemi  ve genelle tirme yoluyla 
                                                            
110  WACKS, 2005, s. 203. 
111  EHRLICH, 1936, s. 38. 
112  Eugen EHRLICH, “The Sociology Of Law”, Harvard Law Review, Vol. 36 (1922), No.2, 

s. 132. 
113  Ibid. 
114  Ibid., s. 137. 
115  Ibid., ss. 133-134. 
116  Ibid., ss. 134-135. 
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hukuk önermeleri geli tirmi lerdir. Hukukçular daha sonra, mahkemeler 
taraf ndan henüz karar verilmemi  durumlar için hukuk önermelerini 
ekillendirmeyi ve zaman zaman mahkemelerin kararlar n  öngörmeyi 

istemi lerdir. Bu durumda da yeni hukuk önermeleri, hukuk biliminin kendi 
içinden do abilecektir.117 Ehrlich böyle, mahkemelerin kararlar na ba l  
olmayan ama hukukçular n çal malar  sonucunda ortaya ç kar lan hukuku 
“hukukçular n hukuku” olarak isimlendirir. Aktar ld  üzere bu 
hukukçular n hukuku ilkel bir ceza/tazminat tablosu olmak ve mahkemelerin 
verdi i kararlar  derleyip genelle tirmek a amalar ndan geçip art k mahkeme 
kararlar na yön verir ve hukuk önermeleri olu turur hale gelmi tir. Zamanla, 
mahkemeler sadece hukukçular n eserlerine göre karar vermeye 
ba lam lard r.118 

Ancak hukukçular n hukukunun yaratt  ciltler dolusu karma aya 
Iustinianus taraf ndan Corpus Iuris ile düzen getirilmi tir. te ayn  bunun 
gibi, Alman Medeni Kanunu’nun, Frans z Code Napoleon’unun ve sviçre 
Medeni Kanunu’nun, gerçek anlam yla yasaman n bir eseri oldu unu 
söylemek yanl t r çünkü bunlar a rl kl  olarak zaten mevcut olan 
hukukçular n hukukunun toparlanmas d r.119 Ehrlich’in buraya kadar ifade 
etmeye çal t  ey bugünkü modern hukuk sistemlerine yol açan sistemli 
düzenlemelerin asl nda geçmi  yarg  kararlar n n ve hukukçular n 
çal malar n n toparlan p derlenmesinden ibaret oldu udur. 

“Bunlardan hareketle, birçoklar n n yapt  gibi tüm hukukun devlet 
taraf ndan yasalar arac l  ile olu turuldu unu varsaymak yanl t r. 
Hukukun büyük bir k sm  evlilik, aile birli i, mülkiyet, sözle meler ve 
halefiyet sosyal ili kilerinin kendili inden ortaya ç kan düzenlemeleri 
eklinde, toplumun kendisinde hemen olu ur ve bu sosyal düzenin büyük 

bir k sm  asla hukuk önermeleri taraf ndan kapsanmam t r. Öte yandan 
hukuk önermeleri, yarg sal aç klamalarla veya yarg  kararlar ndan ve 
hukukçular n eserlerinden do an hukukla ortaya ç karlar.”120 

Bu ifadelerden anla laca  üzere Ehrlich hukuku tek ba na hukuk 
önermelerinden ibaret görmez. Hatta hukuk önermelerinin de tek ba na 
yasama organ n n üretimi olarak görülmemesi gerekti ini söyler. Çünkü 
söyledi i üzere hukuk önermeleri bir dönem mahkeme kararlar  ve 
hukukçular n eserleri ile de olu turulmu tur. Bu hukuk önermeleri de tüm 
hukuku kapsayamaz. Çünkü yarg  kararlar  ve hukukçular n eserleri sadece 
mahkemeye ta nan uyu mazl klardan do acak ve mahkemeye ta n lmadan 
yürütülen hukuki ili kiler ve çözülen uyu mazl klar hukuk önermelerine 
                                                            
117  Ibid., s. 135. 
118  Ibid., ss. 135-136. 
119  Ibid., s. 136. 
120  Ibid. 
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konu olamayacakt r. Hukuk önermelerinin d ndaki hukuk ise kendili inden 
belirli sosyal ili kileri takiben hemen do ar: 

“… Birçoklar n n yapt  gibi evlilik, aile ili kileri, mülkiyet, 
sözle meler ve halefiyet sosyal kurumlar n n hukuk önermeleriyle veya 
daha kötüsü sadece yasalarla ortaya ç kt na inanmak tamamen 
yanl t r. Sadece devlet kurumlar  yasalar arac l  ile olu turulmu tur. 
Ancak hukuk önermelerinin büyük bir k sm  yarg  kararlar  ve 
hukukçular n eserlerinden do an hukuk arac l yla olu turulmu tur. [Bu 
hukuk önermeleri] önceden dü ünülme ile de il sonradan dü ünülme ile 
olu turulmu tur. Çünkü yarg çlar n ve hukukçular n belirli bir hukuksal 
uyu mazl kla ilgilenebilmeleri için söz konusu olan [sosyal] kurum 
hayatta zaten var olmal  ve uyu mazl n do umuna sebep olmu  olmal .”121 

Görüldü ü gibi Ehrlich’in hukuk sosyolojisi, insanlar n ba lay c  
buldu u ve eylemlerini onlara göre düzenledi i sosyal ili kiler olarak 
tan mlanan kurumlar üzerine kuruludur. Bu sosyal kurumlar ise dört temel 
hukuk olgusu olan al lagelmi lik, hâkimiyet, mülkiyet ve irade beyanlar  
ile düzenlenirler.122 Ya da ba ka bir ifadeyle bu dört temel olgu, sosyal 
kurumlar n iç i leyi ini düzenler.123 Bu temel hukuk olgular  herhangi bir 
hukuki düzenlemeyi önceler. Yani evlilik, mülkiyet veya sözle meye ili kin 
kurumlar bu hukuk olgular yla düzenlenmi  olmay  gerektirir. 

Örne in imam nikâh n n yayg n oldu u bir yerde bu yönde bir 
al lagelmi lik olgusu vard r, yani orada evlilik kurumu olgularla bu 
biçimde (imam nikâh na uygun) düzenlenmi tir, resmi nikâha dair bir hukuk 
olgusu yoktur. Bu nedenle resmi nikâha ili kin yap lacak düzenlemeler 
temelsiz kalacak ve etkili olamayacakt r. Benzer biçimde mülkiyet 
olgusunun olmad  bir yerde mülkiyete ili kin düzenlemeler de ya 
yap lmayacak ya da yap l rsa da kolay kolay geçerli olamayacaklard r. Bu 
nedenle de Ehrlich hukuku sosyal mühendislik arac ndan çok, sosyal 
güçlerden ortaya ç kan bir geli im olarak görür.124 Ama yine de Ehrlich’e göre: 

“Hukuk önermeleri, sosyal geli imin sadece bir sonucu de il ayr ca 
arac d r da; toplumun onunla, iradesine uygun olarak, etki alan  içindeki 
eyleri ekillendirdi i bir araçt r. Yasalar ile insan, s n rl  da olsa, hukuk 

olgular  üzerinde güç elde eder; hukuk önermeleri arac l  ile istenmi  
bir hukuki düzen ile toplumda kendi kendine hareket geçen hukuk düzeni 
kar  kar ya gelir.”125 

                                                            
121  Ibid., s. 139. Kö eli parantezler eklenmi tir. 
122  Mathieu DEFLEM, Sociology of Law: Visions of a Scholarly Tradition, Cambridge 

University Press, New York 2008, s. 90. 
123  Neil O. LITTLEFIELD, “Eugen Ehrlich’s Fundamental Principles Of The Sociology Of 

Law”, Maine Law Review, Vol. 19 (1967), No 1, s. 4. 
124  WACKS, 2005, s. 204. 
125  EHRLICH, 1936, s. 202-203. 
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Tüm bunlarla beraber, Ehrlich devletin yapt  hukuku da yoksa saymaz 
ve sosyal güvenlik, ordu, ekonomi ve benzeri kurumlar n devletin yapt  
hukukla düzenledi ini söyler.126 Ortaya ç kan yeni ko ullar, yeni hukuk önerme-
leri ve kararlar  gerektiren yeni ç kar çat malar , yeni uyu mazl k türleri 
demektir. Günümüzde bu ihtiyaç yasama arac l  ile gideriliyor olsa bile bu 
yasama faaliyeti sonradan dü ünülen bir faaliyettir.127 Buna göre, art k günü-
müzde hukuk olu turma i i büyük oranda yasama faaliyeti ile yap l yorsa da 
bu faaliyet belirli bir sosyal birikime dayanmaktad r. 

O halde art k, bu ba l n giri inde sorulan soruya, Japonya’da alternatif 
uyu mazl k çözümünü düzenleyen yasalar neden i lemektedir, neden 
kullan lmaktad r sorusuna cevap verilebilir: bu yasalar i lemektedir çünkü 
ya ayan hukuka uygundurlar. Bu durumun tersini Ehrlich öyle ifade eder: 
“Bir hukuk önermesi, hiç olu mam  ko ullar ve davalar için tamam yla 
kullan s z olabilir.”128 Yani Japonya’da, zaten olu mu  durumlar, zaten var 
olan ko ullar yasayla düzenlemi tir. Bu ifade ile Türkiye’de arabuluculu un 
gelece ine dair ç kar mlar yap labilir. Bu mesele a a da ele al nacakt r. 

a rt c  olmayan bir biçimde, Kawashima da kariyerinin bir döneminde 
Ehrlich’in ya ayan hukuk dü üncesinden etkilenmi tir.129 Her ikisinin de 
ara t rmaya odakland klar  konu, hukuk önermeleri d ndaki hukuktur. 
Kawashima’da bu hukuk ethosu veya bilinci (ve bilinçalt ) olarak ortaya 
ç karken Ehrlich’te ya ayan hukuk olarak ortaya ç km t r. Her ikisinin de 
görü ü, hukukun parlamentolardan, meclislerden ziyade d ar da, insanlar n 
aras nda aranmas  yönündedir. 

Bu tür fikirlerin Japonya’da hukuk alan nda çal an bilim adamlar  
taraf ndan ilgi görmesinin nedeni, medeni hukukun öngördü ü uygulamalar 
ile sosyal prati in, özellikle evlilik konusundaki, farkl l d r.130 Ayr ca 
Japonya’da sava  sonras  ya anan özellikle Avrupa ülkelerinin 
hukuklar ndan faydalan lmas na yönelik hukuksal de i im hareketleri de bu 
tür tart malar  etkilemi  olabilir. Reform yanl lar , muhafazakârlar ve 
ya ayan hukuk ara t rmas na yönelenler bu tür bir tart may  ba latm  
olabilirler.  

                                                            
126  EHRLICH, 1922, s. 136-137. 
127  Ibid., s. 140. 
128  Ibid., s. 143. 
129  MATSUMURA, 1988, s. 1037. 
130  MURAYAMA, 2013, s. 567. 
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2. Günümüz Japonya’s nda Uyu mazl k Çözüm Yöntemleri 

Japonya’da ve muhtemelen ba ka birçok ülkede oldu u gibi, bir 
uyu mazl n çözümünde kullan labilecek farkl  resmi yollar vard r. Japonya 
için bunlar davala ma d nda uzla ma (chotei), dava s ras nda sulh (wakai) 
ve tahkimdir.131 Buna ek olarak kankai ad  verilen ba ka bir yöntem daha 
mevcuttu. Bu yöntemde yarg ç, taraflara tekliflerde bulunarak ve onlar  bu 
tekliflere ikna etmeye çal arak aktif bir biçimde taraflar  sulh etme çabas  
içindeydi.132 Bu yöntem 1875’te ba lam  ve 1890’da Alman kaynakl  
Medeni Usul Kanunun kabulü ile kald r lm t r, ancak chotei yöntemini de 
önceleyen bir kurum olu turmu tur.133 Chotei ile Wakai aras ndaki temel 
fark, ilkinin kanunen ayr nt l  bir biçimde düzenlenmi  ve yarg c n yan nda 
ba ka ki ilerin de yer ald  bir prosedür olmas d r. kincisi ise duru ma 
yarg c  taraf ndan gerçekle tirilir ve kat  prosedürlere ba lanmam t r.134 

 
2.1. Uzla ma (Chotei – Ya da Mahkeme Ba lant l  Uzla ma) 

Bu prosedür, taraflardan herhangi birinin veya ikisinin davala ma 
öncesinde ba vurmas  ile bir yarg ç ve iki yarg ç olmayan üyeden olu an 
ola an mahkemelerde gerçekle ir.135 Yarg ç olmayan ve Anayasa 
Mahkemesi taraf ndan atan p e itilen bu üyeler 40 ve 70 ya  aras nda olmal , 
hukukçu ünvan n  kazanm  olmal  veya bunun yerine hukuk 
uyu mazl klar n  çözmede uzmanl a sahip olmal d r.136 

Bu prosedürü düzenleyen yasan n birinci maddesine göre yasan n 
amac : “Bu yasan n amac  medeni hukuk ili kilerinden kaynaklanan 
uyu mazl klar n taraflar aras nda ortak fedakârl a dayal , akl n kurallar  ve 
uyu mazl n artlar  ile uyumlu bir ekilde çözüme ula mas d r.” Yasan n 
ikinci maddesine göre, ortaya ç kan hukuk uyu mazl klar nda, taraflardan 
birisi uzla ma için mahkemeye ba vurulabilir.137 Ancak taraflar uzla ma için 
ba vurmam , dava açmay  seçmi  olsalar bile, ilgili yasaya göre mahkeme 
                                                            
131  Katja FUNKEN, “Alternative Dispute Resolution in Japan (Univ. of Munich School of 

Law Working Paper No. 24, 2003)”, http://ssrn.com/abstract=458001, s.6. Eri im Tarihi: 
05.09.2014,  

132  Bruce E. BARNES, Culture, Conflict, and Mediation in the Asian Pacific, University Press 
of America, Maryland 2007, s.56. 
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135  Meryll DEAN, Japanese Legal System, Cavendish Publishing, London 2002, s. 397 
136  Yasunobu SATO, Commercial Dispute Processing and Japan, Kluwer Law International, 

Dordrecht 2001, s. 294’te 49 numaral  dipnot.  
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uygun görürse davan n belirli bir a amas na kadar dosyay  taraflar istemese 
bile uzla maya göndermesi mümkündür.138 E er taraflar uzla amazsa ve 
mahkeme uygun görürse di er üyelerin görü ünü alarak, her iki taraf n da 
yarar n  hakkaniyetle gözeterek ve somut olay n özelliklerini göz önünde 
tutarak kendili inden her iki taraf n da taleplerine ters dü meyecek bir karar 
verebilir.139 Bu karar, para ödemesi, e yan n teslimi veya ba ka bir ekonomik 
yarar biçiminde olabilir.140 Taraflar bu karara kar  itiraz haklar n  iki hafta 
içinde kullanabilirler.141 tiraz halinde, verilen karar geçersiz olur, bunun için 
ayr  bir yarg lama yap lmaz.142 tiraz edilmemesi halinde karar mahkeme içi 
bir sulh niteli i ta r (yani davala lm  ve sulh olunmu  gibi kabul edilir) ve 
ba lay c d r. 143 

E er hem taraflar anla amaz hem de mahkeme böyle bir karar vermezse 
uzla ma ba ar s z olur ve dosya kapan r.144 Bu durumda taraflar n dava 
açmak için tekrar harç ödemeleri gerekecektir. Bu, ufak da olsa taraflar  dava 
açmaktan al koyup uzla may  tamamlamaya itebilir. Çünkü di er durumda, 
uzla ma için ödedikleri harç bo a gitmi  olacakt r. 

Bu prosedür sonunda e er taraflar uzla r ve bu kay t alt na al n rsa bu 
sonuç mahkemenin verdi i hüküm ile ayn  etkiyi do urur.145 

Baz  durumlarda dava açmadan önce bu prosedüre ba vurmak zorunlu 
k l nm t r. Bu yasan n 24–2 maddesine göre konut veya arsa kiralar n n 
artt r lmas  veya azalt lmas na ili kin uyu mazl klarda dava aç lmadan önce 
mahkemeye uzla ma için ba vurulmas  zorunludur.146 

K saca mahkemede uzla ma yöntemi yasayla düzenlenmi , resmî, 
ba latmak için mahkemeye ba vuru yap lan ve yarg c n da yer ald  dava 
d  bir uyu mazl k çözüm yöntemidir. Bu yönteme yönelik baz  ele tiriler 
getirilmi tir. Örne in bir görü e göre komisyondaki yarg ç olmayan üyeler 
maddi hukuku yok sayarak toplumun geleneksel de er yarg lar n  dayatmaya 
çal maktad rlar.147 Bunu da taraflar  sosyal bask ya maruz b rakarak, toplumun 

                                                            
138  CCA m. 20. 
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Murat Burak Ayd n 182

benimsedi i ahlâka uymaya zorlayarak otoriter bir biçimde yapmaktad rlar.148 
Ayr ca yasa uyar nca tüm oturumlarda bulunmas  gereken yarg çlar pratikte 
buna pek uymamaktad rlar.149 Ancak bu uzla ma yöntemi daha ucuz, h zl  ve 
davala maya göre daha esnek bir yol olmas  sebebiyle halen tercih edilebilir 
bir yoldur. Bu tarz bir kurumun bizim hukukumuzda kar l  yoktur. 

 
2.2. Dava S ras nda Sulh (Wakai)  

Bu mahkeme içinde sulh olma yöntemi, genel olarak, yarg çlar n ekil 
artlar na ba l  ve kamuya aç k yarg lamay  durdurup daha az ekle tabi ve 

kamuya kapal  yarg lama usulüne geçebilmelerini sa lar.150 Bu prosedürün 
hukuki temelini olu turan Japon Medeni Usul Yasas ’n n, “Uzla ma 
Giri imi” ba l kl  89. maddesine göre, “dava hangi a amada olursa olsun 
mahkeme sulh etmeyi deneyebilir ya da bunun için bir yarg c  
görevlendirebilir”. Bu prosedür, dava devam ederken bir yarg ç taraf ndan 
teklif edilebilir ve nas l yürütülece i yarg ç taraf ndan belirlenir151 Yarg ç bu 
süreci ba latmak istedi inde, taraflar itiraz edemezler (ancak pratikte 
taraflardan biri veya ikisi buna itiraz ettiklerinde yarg çlar taraflar  
zorlamazlar) ancak uzla maya varma zorunluluklar  da yoktur.152 Ayn  
yasan n “Davan n Hüküm Verilmeden Sonuçlanmas ” ba l kl  k sm na göre 
“yarg ç, taraflar n ortak talepleri üzerine davay  sonland rmak için uygun 
sulh hükümlerini belirler”.153 Yani taraflar, dava sürerken mahkemeye, sulh 
edilmeleri için ortak bir ba vuru yapma imkân na da sahiptirler.  

Yarg ç sulh olmay  kabul eden taraflar , mahkeme salonu d nda ayr  
ayr  veya beraber davet eder ve bu davetler iki üç haftada bir 
gerçekle tirilir.154 Basit konularda iki veya üç görü me gerekirken karma k 
konularda on ve üzeri görü me gerekebilir. 155 Bu görü meler sonunda 
                                                                                                                                            

ve göreve geli leri konusunda reformlar yap lm t r. lgili makalenin devam nda bu konu 
da ele al nm t r. 

148  IWAI, s. 232. 
149  Örne in aile hukuku ile ilgili bir çal mada: “Özellikle ehirlerdeki mahkemelerde 

yarg çlar her arabulma oturumuna kat lmazlar. Genellikle, sadece son oturuma kat l rlar.” 
Taimie BRYANT, “Family Models, Family Dispute Resolution and Family Law in 
Japan”, Pacific Basin Law Journal, Vol. 14 (1995), No. 1, s. 9. Buna benzer bir bilgi 
FUNKEN, 2003’te “Hideo TANAKA & Malcolm SMITH, The Japanese Legal System, 
University of Tokyo Press, Tokyo 1987”den aktar lm t r. 

150  IWAI, 1990-1991, s. 203. 
151  FICKS, 2008, s. 145. 
152  IWAI, 1990-1991, s. 205. 
153  Japon Medeni Usul Yasas  m. 265. 
154  IWAI, 1990-1991, s. 206 
155  IWAI, 1990-1991, s. 206. 
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taraflar n teklif etti i artlar bir nihai anla ma olu turmaya mümkün hale 
geldi inde mahkeme bunu yaz l  bir anla ma teklifi haline getirip taraflara 
gönderir ve kabul edip etmeyeceklerini sorar.156 Kabul etmelerini halinde 
sulh gerçekle ir ve o artlar kesin hüküm niteli i ta r.157Bu anla ma 
gerçekle mezse veya yarg ç bunun gerçekle meyece ini anlarsa normal 
yarg lama prosedürüne dönülür.158 

Bu prosedür asl nda hukukumuzdaki sulh kurumuna benzemektedir; 
ancak hukukumuzda sulh kurumu daha kat  bir biçimde düzenlenmi tir. 
Japon hukukundaki gibi esnek de ildir. Hukukumuzda sulh, usul hukuku 
bürokrasinin bir unsuru haline gelmi tir. Taraflar, yarg ç taraf ndan usulen 
sulh olmaya davet edilir ve taraflar da bu teklifi usulen ve belki de ne ifade 
etti ini bilmeden reddederler. Çünkü bir an önce yarg lamaya geçilip hüküm 
verilmelidir. 

 
D. OSMANLI DEVLET  VE ADALET ANLAYI I 

1. Mahkemeler ve Uyu mazl k Çözme 

Osmanl  mahkemeleri ile ilgili bilgi veren kaynaklar mevcutsa da bu 
mahkemeleri ve uyu mazl k çözüm pratiklerini sosyolojik veya antropolojik 
bir incelemeye tabi tutan kaynak s n rl d r. Bunun bir sebebi Osmanl  
mahkemelerini incelemek için temel kaynak olan sicillerin yüzeysel 
tutulmu  olmalar d r. Bo aç Ergene taraf ndan haz rlanan ‘Local Court, 
Provincial Society and Justice in the Ottoman Empire: Legal Practice and 
Dispute Resolution in Çank r  and Kastamonu (1652–1744)’ isimli çal ma 
Çank r  ve Kastamonu için bu bo lu u, sicillere dolayl  olarak yans yan 
olaylar  da kullanarak doldurmaktad r. 

 
1.1. De er Yarg lar  ve Kurumlar 

Ergene’ye göre, Çank r  ve Kastamonu’da ya ayan insanlar aç s ndan, 
uyu mazl k çözümünde mahkemeleri kullanmamak için çe itli sebepler 
mevcuttur.159 Temel olarak, uyu mazl k çözümü için alternatif kanallar n 
varl , davala man n masraf  ve yoksul ve zay fa kar  olan ayr mc l k bu 
sebeplerin aras nda olabilir.160 

                                                            
156  IWAI, 1990-1991, s. 207. 
157  IWAI, 1990-1991, s. 207-208. 
158  IWAI, 1990-1991, s. 208. 
159  Bo aç A. ERGENE, Local Court, Provincial Society and Justice in the Ottoman Empire: 

Legal Practice and Dispute Resolution in Cankiri and Kastamonu, Brill, Leiden/Boston 
2003, s. 170. 

160  Ibid., s. 170. 
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Yerel mahkemelerin resmi alternatiflerinden birisi merkez ve 
eyaletlerdeki devlet organlar d r. Ergene’nin gösterdi i üzere, s k olmasa da, 
buralara ba vuru yap lmaktad r. Sicillerden anla ld  kadar  ile ço unlukla, 
merkeze veya eyalete gönderilen meseleler çözüm için, yerel mahkemelere, 
süreci takip edecek bir memurla geri yönlendirilmi tir. Bu da merkezde veya 
merkezin emriyle uyu mazl klar n çözülebildi ini gösterir; çünkü aksi 
olsayd  insanlar bu talebin yerel mahkemeye geri gönderilece ini bile bile, 
taleplerini merkeze gönderiyor olamazlard .161 Bu ilk alternatif çözüm yolu, 
yani ikâyeti merkeze iletebilme, yukar da anlat lan kat  Japon örne inin 
aksi bir görüntüdür. Bu alternatif yolun varl  ve merkezden bir 
gözlemcinin yerel mahkemedeki süreci gözlemlemesi uyu mazl  ikâyete 
dökebilmeyi cesaretlendirici bir uygulamad r. 

Di er bir resmi alternatif ise askeri ve idari otoritelere ba vurudur. Yine 
Ergene’nin belirtti i üzere baz  davalar (bunlar hem hukuk hem de ceza 
davalar d r) valinin makam nda ve vali taraf ndan, kad  ve di er üyelerin de 
var oldu u bir biçimde görülürdü.162 Vali ve askeri memurlar n suçlulu a 
karar vermeden bir süreli ine hapsetme, para cezas na karar verebilmeleri 
mümkündü.163 Örne in sicillerden aktar lan bir örne e göre aralar nda 
önceye dayanan bir husumet nedeniyle Salih, Hasan’  haks z yere vali 
yard mc s na ikâyet etmi  ve vali yard mc s  da elemanlar ndan birisini 
göndererek, Hasan’  mahkeme karar  olmadan üç gün hapsetmi  ve 60 
kuru una el koymu tur. Hasan da bu durumu mahkemeye ikâyet etmi , el 
konulan paras n n Salih’ten geri al nmas n  istemi  ve mahkeme de 60 
kuru un Salih’ten al nmas na hükmetmi tir.164 Bu olay alternatif resmi 
çözüm yollar n varl n  göstermenin yan nda bunlar n aras ndaki bir 
çat maya da i aret edebilir. Kay tta, 60 kuru a kimin el koydu u belli 
de ildir ve bu el konulan paran n el koyandan de il de ikayetçi Salih’ten 
istenmi  olmas , el konulan paran n sonradan valinin eleman  taraf ndan 
Salih’e teslim edilmi  oldu u anlam na gelmez. Bunun yerine, bu durum 
mahkemelerin baz  askeri-resmi görevliler üzerinde hüküm vermeye yetkili 
olmad n  gösteriyor olabilir.165 Bu durum da Japonya’daki askeri-yönetici 
s n ftan ki ilere kar , mahkemede bir talepte bulunman n çok zor olmas  
durumu ile benzer olarak görülebilir. Ancak bu durumun benzer dönemde 
ba ka birçok toplumda örne inin bulunmas  olas d r.  
                                                            
161  Ibid., s. 171. 
162  Ibid., s. 172. 
163  Ibid., s. 174. 
164  Ibid. Vurgu eklenmi tir. 
165  Ibid., s. 175. 
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Alternatif resmi çözüm yollar  bu olmakla beraber, resmi olmayan 
uyu mazl k çözüm yollar  da mevcuttu. Örne in, uyu mazl n nas l 
çözüldü ü belirtilmemi se de Çank r ’n n iki köyünden insanlar aras nda 
ç kan bir vergi uyu mazl n  çözmek için her iki köyden iki er temsilci 
seçildi i sicillere yans m t r.166 Mahkemeye ta nan ba ka bir olayda babas  
taraf ndan dövülen k z, bunun üzerine imam n evine gider ve imam da kad n  
amcas n n evine götürür ve kad n orada bir süre kal r. Olay daha sonra resmi 
makamlara ve mahkemeye ta n r. Kad n mahkemede verdi i ifadesinde 
bunu öyle anlat r: “Baz  gammazlar yalan hikâyeler anlatmaya ba lad lar 
hatta vali yard mc s na, beni babam n evinden kaçmakla itham ettiler.”167 
Ergene’ye göre, bu olayda kad n n ve imam n asl nda meseleyi mahkemeye 
veya vali yard mc s na ta mak gibi bir niyeti yokken sözü edilen 
gammazlar, kad n  kötü biri olarak gösterip asl nda aile içinde çözülecek bir 
meselenin yerini de i tirmi  bu nedenle de toplulu un uyu mazl k çözüm 
mekanizmalar na müdahale etmi  ve köydeki önemli ki ilerin (bu olayda 
imam) gayriresmi otoritesini ve yetkilerini sarsm t r.168 Yazar bu durumdan 
ve ifadelerden öyle bir sonuç ç kar r, olaydaki kad n dürüst ve erdemli bir 
kad n oldu u (böyle oldu u mahkemece soru turulup tescil edilmi tir) için 
uyu mazl k mahkemeye hiç ta nmamal yd , çünkü mahkemeler kötü 
karakterli insanlar için bir yerdi.169 

Bu durum asl nda Japonya’ya ili kin literatürde tart lan ve 
uyu mazl klar  resmi makamlara ta nmas ndan kaç nmaya yönelik bir 
“Japon ethosu”nun varl na benzer. Bu tek olay, bu Japon ethosuna benzer 
bir Osmanl  ethosunun var oldu unu genel olarak söylemek için yeterli 
de ildir. Ama yazar, bu tek olayda böyle bir ethosun etken olmu  olabilece i 
sonucuna var r. Bu ethosa dair söylenebilecek di er ey de böyle bir ethosun 
benzer dönemdeki toplumlarda görülebilece idir. Bu nedenle henüz 
yeterince rasyonelle memi  ve mekanik dayan man n var oldu u 
topluluklarda böyle bir ethosun görülmesi ola an olarak de erlendirilebilir.  

 
1.2. Sulh 

Uyu mazl n di er bir alternatif çözüm yolu sulhtur. slam öncesi Arap 
kabilelerinde toplulu un önemli ki ileri, uyu mazl klar  uzla ma yolu ile 
çözmede büyük rol oynam lard r.170 Ayr ca Osmanl  mahkemelerinin hukuk 
                                                            
166  Ibid., s. 177. 
167  Ibid., s. 178. Vurgu eklenmi tir. 
168  Ibid., ss. 179-180. 
169  Ibid., s. 180 
170  Aida OTHMAN, “‘And Amicable Settlement Is Best’: Sulh And Dispute Resolution in 

Islamic Law”, Arab Law Quarterly, Vol. 21 (2007), No. 1, ss. 65-66. 
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kaynaklar ndan olan eriat hukukunun Hanefi okulunda ve di er kayna  
olan kanunnamelerde sulhden bahsedilmi  ve sulhe ba vuru te vik 
edilmi tir.171 Sicillere yans d  kadar yla Osmanl  mahkemelerinde de sulh 
kurumunun var oldu u anla lmaktad r.  

18. yüzy l n ikinci yar s nda Eyüp ve Adana mahkemelerinin sicilleri, 
di er siciller gibi, sulh bak m ndan baz  veriler sunmaktad r. lk olarak, 
sulhun sicillere kayd  üç biçimde olmu tur; mahkemeye ta nan bir 
uyu mazl k mahkemede sulh edilmi tir, mahkeme d nda yap lan bir sulh 
kay t için mahkemeye getirilmi tir veya taraflar mahkeme d nda sulh 
olmay  denemi  ve ba ar s z olduktan sonra davala mak için mahkemeye 
gitmi lerdir.172 Sulh oranlar na bak ld nda ise Adana sicilindeki 455 kayd n 
31(%7)’i, Eyüp’teki 1819 kayd n 54(%3)’ü sulhe ili kindir.173 Ancak bu 
say lar d nda, sicillere yans mayan, yani mahkeme d nda sulh olunmu  ve 
daha sonra bir ekilde mahkemeye ta nmayan sulhler bu say lara dâhil 
de ildir. 

Japonya’da sulh ve uzla may  destekleyen ö retilere benzer biçimde, 
sicillerde, sulhu te vik eden slam ö retilerinin taraflarca veya mahkemece 
benimsendi i görülmektedir. Örne in yaralanma sonucunda ölümle ilgili bir 
kay tta bu durum görülebilir:  

“... Bahsi geçen Ahmed, o lumuzu, gö sünün sol taraf ndan beyaz 
sapl  bir b çakla b çaklayarak öldürdü ünü itiraf etti. K sas hakk m z 
olmas na ra men ‘bir insan affeder ve bar rsa onun mükâfat  Allah’a 
aittir’174 kutsal sözüne uymay  seçiyoruz ve Ahmed’i affediyoruz. 
Kar l nda, temsilcisinden 100 kuru  tazminat ald k ve aram zda 
bölü tük. Bu nedenle Ahmed’e kar  cinayetiyle ilgili bir talebimiz 
yoktur.”175 

Sulh tamamen keyfi ve gayriresmi biçimlerde gerçekle tirilmezdi ve 
sulh üzerinde mahkemenin denetimi vard , yani sulh mahkemece ret de 
edilebilirdi: “... Hac  Kaya taraf ndan yukar da bahsedildi i ekliyle yap lan 
sulh me ru olmad ndan, [Kaya’n n,] yukar da bahsedilen Niyazi 
Mustafa’n n i lerine kar mamas  hükmedildi.”176 Bu verilen örnekte sulhun 
neden geçersiz say ld  aç klanmam t r. Ancak Ergene, bu tür ret kay tlar na 
                                                            
171  I k TAMDO AN, “Sulh and the 18th Century Ottoman Courts of Üsküdar and Adana”, 

Islamic Law and Society, Vol. 15 (2008), No.1, ss. 63-64. 
172  TAMDO AN, s. 65. 
173  TAMDO AN, s. 61. Tablo 1. 
174  Kuran ÛRÂ(42):40. 
175  Bo aç A. ERGENE, “Why Did Ümmü Gülsüm Go to Court? Ottoman Legal Practice 

between History and Anthropology”, Islamic Law and Society, Vol. 17 (2010), No. 2, s. 
230-231. 

176  Ibid., s. 232. 
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sicillerde çok s k rastlanmamas n n, asl nda taraflar n ço unun sulhu 
gerçekle tirirken hukuki yard m ald n n göstergesi oldu unu iddia eder.177 
Ona göre bu yard m sayesinde sicillerde bu tür ret kay tlar na s k rastlanmaz 
çünkü sulhler, az da olsa hukuki bir yard mla, do ru bir biçimde 
gerçekle tirilir. 

Kad ’n n sulh sürecinde bir rol oynay p oynad na dair do rudan bir 
veri yoktur. Ancak sicil kay tlar nda arabulucular n varl na 
rastlanmaktad r: “... Bu yüzden aram zda bir uyu mazl k ç kt . Sonuç olarak 
müminler ve arabulucular (müslimun ve muslihun) araya girdiler ve 
uyu mazl k sulh olundu...”178 

Bu aktar lan meseleler d nda, mahkeme bir karar verdikten sonra 
taraflar n aralar nda sulh olduklar n  gösteren örnekler de aktar lm t r. 
Burada ilginç olan, Çank r  ve Kastamonu’ya ait, incelenen 140 sulh 
kayd n n 23’ünün mahkemenin bir taraf n lehine karar verdikten sonra 
gerçekle tirilmi  olmas d r. Bu 23 kayd n 16’s  farkl  sosyal ve ekonomik 
durumlarda olanlar aras nda ve bu 16’n n 12’si de mahkemenin daha seçkin 
olan taraf lehine karar verdi i durumlard r.179 Yani bu u anlama gelir, bu 12 
sulh, seçkin s n ftan olanlar n mahkemede kazanm  olsalar bile mahkeme 
sonras nda kaybeden tarafla tekrar anla maya çal t n  gösterir. 

Aktar lan bir örnekte karde i öldürülen bir ki i taraf ndan, karde ini 
öldürenler mahkemeye ikâyet edilmi  ancak ikâyet eden iddias n  
kan tlayamam , eylemi yapt  iddia edilenler aklanm t r ve daha sonra 
baz  arabulucular n araya girmesiyle karde i öldürülene bir k l ç, bir at, bir 
Kuran ve on kuru  verilerek mahkeme d nda bu uyu mazl k çözülmü  ve 
sulh yaz l  olarak kaydedilmi tir.180 

                                                            
177  Ibid. 
178  Ibid., s. 225. Yazara göre bu “müminler ve arabulucular” ifadesine sicillerde s kl kla 

rastlanmaktad r. Ancak bu ifadeden kad ’n n arabulucu görevini üstelenip üstlenmedi ine 
dair do rudan bir sonuç ç kmamaktad r. Fakat yazar, kad lar n da arabuluculuk 
faaliyetinde yer ald na dair üç adet olas  delil sunar: 1) Baz  ifadelerin çok s k 
kullan lmas . Örne in Kuran’dan al nan, ‘Bir insan affeder ve bar rsa onun mükafat  
Allah’a aittir’, ‘uzla ma daha iyidir’ veya bir Arap atasözü olan ‘uzla ma, yarg lamalar n 
en iyisidir.’ Bu tür ifadeler s kl kla tekrar etti i için toplumun benimsedi i de erleri ifade 
edebilecekleri gibi kad lar n politikalar n  da yans tabilir. 2) Çok say da sulh kayd na 
rastlanmas . 18.yy Kastamonu’sunda sicillerin 1/4’ünü sulh kay tlar  olu turur. Sulh tek 
ba na mahkeme d  bir çözüm olsayd  bu kadar sulh kayd na rastlanmazd . 3) Geçersiz 
kabul edilen sulh say s n n çok az olmas , sulh için teknik bir yard m al nd n n göstergesi 
olabilir. ERGENE, 2010, s. 231-232. 

179  ERGENE, 2003, ss. 184-185. 
180  Ibid., s. 184. 
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Az da olsa bu tarz durumlar n varl  topluluk içindeki gayriresmi adalet 
sa lama mekanizmalar n n varl na bir i arettir. Bu gayriresmi yollar n varl  
uyu mazl k çözmede mahkemeye ba vurmaktan kaç nmay  te vik etmi  
olabilir. 

 
1.3. Masraflar 

Ergene taraf ndan, Osmanl ’da uyu mazl k çözmeye ili kin zor bir 
ba ka konuyu daha ele al nm t r. Mahkemeleri kullanmak ne kadar 
masrafl yd  sorusuna, terekenin payla m  bak m ndan bir cevap vermi tir. 
Örne in terekenin bölümüne dair uyu mazl klar n çözümü için resmi olarak 
öngörülen ücret 17. ve 18. yüzy llarda tereke de erinin 1000’de 15’i olarak 
öngörülmü tür.181 Enflasyon art n n varl na ra men bu ücret resmi 
olarak, sabit kalm t r.182 

Fakat kay tlardan anla ld  kadar  ile fiilen bu ücretlere ba l  
kal nmam t r. Genel olarak 1000’de 70’lere ç kan ücretler al nd  hatta 
baz  uç durumlarda bu ücret 1000’de 350’lere ç kt  görülmektedir.183 Bu 
art n bir k sm  veya belki de tamam  enflasyonla aç klanabilir gibi görünse 
de ba ka ilginç bir husus vard r. Sa lanan verilere bak ld nda terekenin, 
borçlardan sonra kalan de erinin yüksek oldu u örneklerde al nan ücret 
oransal olarak, terekenin de erinin dü ük oldu u örneklere göre daha 
dü üktür. Bir örnekte 6144 kuru  olan terekeden 1000’de 30 masraf 
al nm ken, 44 kuru luk terekeden 1000’de 90 al nm t r.184 113 adet kay t 
aras nda yap lan korelasyon analizine göre bu iki veri aras nda negatif bir 
korelasyon vard r.185 Yani istatistiksel olarak anlaml  bir biçimde, de erli 
terekeden az masraf, de ersiz tereken de çok masraf al nm t r. Bu nedenle 
mahkemelerin zay f  ve güçsüzü ezme yönünde bir politika geli tirdi i iddia 
edilebilir. 

K saca, en az ndan terekenin bölünmesi i lemi için, mahkemelerin 
uygulad  fiyatlar n adil ve dengeli olmad  görülmektedir. Böyle bir 
ayr mc l k da en az ndan baz  insanlar  mahkemeleri kullanmaktan uzak 
tutacakt r. Ancak bu veriler sadece Kastamonu ve Çank r ’daki sicillerde yer 
alan miras bölü ümü kay tlar na ili kindir. Ba ka yerler ve prosedürler için 
benzer bir inceleme bu iddiay  güçlendirebilir ya da zay flatabilir. 

 
                                                            
181  Ibid., s. 77’de Tablo 5.1. 
182  Ibid., s. 78. 
183  Ibid., s. 91’de Tablo 5.9. 
184  Ibid., s. 93’te Tablo 5.9. 
185  Ibid., s. 94. 
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2. ikâyet Defterleri 

Yukar da bahsedildi i gibi Osmanl ’da isteyenlerin taleplerini, 
ikâyetlerini merkeze göndermeleri mümkündü. Bu ikâyetler özellikte 18. 

yüzy la do ru ikâyet defteri isimli defterlere kaydedilmeye ba lanm t r.186 
Bu ikâyetlerin genel yap s  bireyler aras nda olmaktan ziyade birey-resmi 
görevli aras ndaki ve resmi görevlilerin kendi aralar ndaki uyu mazl klard r. 
Ancak yine de o dönemin davala ma ve ikâyet davran lar na ili kin fikir 
verebilir. 

Bir çal mada incelenen, 1793 ikâyet kayd n n 878’i kamu 
görevlilerine aittir.187 Bu kamu görevlileri aras nda s ras yla en çok ikâyet 
edilenler, sancakbeyi, beylerbeyi, sipahi ve yeniçeriler vard r.188 Buradan da 
anla ld  üzere askerler ve idari görevliler de ikâyet edilebilmekteydi. 
Yap lan ikâyetlerin yo unlu u konu bak m ndan s n fland r ld nda 
s ras yla görevi kötüye kullanma, ceza (yaralama, öldürme), alacak, vak f ve 
vergi ile ilgili konular n ikâyet edildi i görülmekte.189 Di er bir ilginç husus 
kad larla ilgili yap lan ikâyetlerdir. Kad lara kar  yap lan ikâyetler 
hukuksuz bir biçimde para ve yiyecek toplamalar , vergi konusunda 
usulsüzlükler ve baz  kad lar n e k ya ile birlik olup ev basma, gasp ve 
ya ma gibi eylemlere kat lmalar , miras taksiminde terekeyi tamamen gasp 
etmeleri konular ndan olu ur.190 Bu durum asl nda halk n uyu mazl n  
kad ya götürmekten çekinmesine yol açm  olabilir. Kad  gibi resmi 
görevlilerin ikâyet edilebiliyor olmas  adaletin sa lanmas  için faydal  bir 
uygulama olsa da Japonya ile k yaslan nca ikâyeti te vik edici bir unsur 
olarak da de erlendirilebilir. Ayr ca kad lar n terekeye ili kin i lemleri 
yüksek masraflar ile yapt klar  yukar da aktar lm t . O halde kad lar n baz  
hukuksuz eylemleri, özellikle tereke ile ilgili hususlarda bir pratik haline 
getirdikleri sonucuna bu verilerden ula labilir. 

ikâyet defterlerinde her ikâyet do rudan Divan’a havale edilmemi tir. 
Baz lar  çözülmesi için önce yerel mahkemeye gönderilmi  ve takip edilmi , 
kad lar ve di er idareciler hakk nda ikâyetler ise genellikle do rudan 
Divan’da görülmü tür.191 ikâyet defterlerinin varl ndan hareket ederek 
kamu görevlilerine kar  da resmi yollara ba vuru imkân n var oldu u 
görülebilir. Ama her tek durumda bu tür bir ikâyetin iletilmesinin önünde 
                                                            
186  Saliha Okur GÜMRÜKÇÜÇO LU, " ikâyet Defterlerine Göre Osmanl  Teb'as n n 

ikâyetleri", Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 61 (2012), Say : 1, s. 177. 
187  Ibid., s. 185. 
188  Ibid., s. 187’de Tablo 2. 
189  Ibid., s. 192’de Tablo 5. 
190  Ibid., s. 195. 
191  Ibid., s. 199. 
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ayr  engeller olabilir. Ayr ca yine bu defterlerden, genellikle yerel 
mahkemeye gönderilse de, adi uyu mazl klarda da merkeze ba vuru imkân  
oldu u görülebilir. 

 
3. Ara Sonuç 

Osmanl ’da mahkeme pratikleriyle ilgili buraya kadar anlat lanlardan k sa 
bir sonuç ç kar labilir. Osmanl 'da mahkemelerin hem resmi hem de gayriresmi 
baz  alternatifleri vard r. Resmi mahkemeleri kullanmaktan kaç nmaya neden 
olacak baz  de er yarg lar n n, toplumsal ve ekonomik sebeplerin varl  da 
gösterilmi tir. Böylece gayriresmi çözüm yollar na te vik edici sebeplerin ve 
kurumlar n (örne in müminler ve arabulucular) var oldu unu söylemek 
yanl  olmaz.  

Asl nda bu tablo ne tam olarak bask c  ve ikâyeti engelleyici ne de 
ikâyeti tam olarak te vik eden bir görüntü verir. Çünkü bir yandan 

isteyenler ikâyetleri merkeze dahi iletebiliyorlarken bir yandan baz  
durumlar için meselenin duyulmadan topluluk içinde çözülmesi 
ye lenmektedir. Ayr ca yukar da aktar lan bir örnekten görülebilece i gibi 
üst s n ftan olanlara kar  bir talebin mahkemede öne sürülebilmesi fiilen 
mümkün olmayabilir. Kad lar n haks z uygulamalar  da unutulmamal d r. 

Bu nedenle, Osmanl ’da uyu mazl k çözme, hukuken geni  çe itlilikte 
resmi yollar n var oldu u ama bunlara ba vurulurken güçlü baz  fiili 
engellerin de mevcut oldu u bir sistemdi. Ancak bunlar n yan nda, Japonya 
örne inde verilen, uzla may  yücelten de er yarg lar n n ve ethosun varl  da 
görülmektedir. Osmanl ’n n Japonya’dan fark  bunlar  kurumsalla t rmamas  ve 
kat  bir politika biçiminde dayatmamas d r. 

 
E. TÜRK YE CUMHUR YET  HUKUKU VE M L TAN 

ADALET SÖYLEM  

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmas  ile yarg  erkinde daha önceden 
ba lam  olan de i im süreci yerini köklü bir de i ime b rakm t r. Bu 
de i imlerin ne oldu u bu çal man n kapsam n n d ndad r. Ancak bu 
de i im s ras nda de i imin önemli bir mimar  taraf ndan dile getirilenler 
de i imin ruhuna dair bir fikir verebilir. lk adalet bakanlar ndan olan 
Mahmut Esat Bozkurt’un Cumhuriyet Savc lar  için söyledi i: “Meriç 
k y lar nda çal an Türk köylüsünün kaybolan sabanlar ndan tutunuz da, bu 
yurtta ya ayanlar n u rayacaklar  en ufak bir haks zl ktan, hatta Bingöl 
da lar n n ss z kuytular nda nafakalar n  bekleyen öksüzlerin gözya lar ndan 
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siz sorumlusunuz.”192 ifadesi iddetli bir adalet söylemini yans t r. Bu adalet 
söyleminin nas l do du unu ara t rmak ilginç olabilir. Çünkü yukar da 
Osmanl  ile ilgili aktar lan veriler fiili durumda asl nda kutsal bir adalet 
anlay n n var olmad n , onun yerine çe itli bask lar n var oldu unu 
gösterir. Bu tarz bir adalet söylemi içinde uzla ma gibi bir anlay  
bar nd rmaz. Bu nedenle bu anlay  militan adalet olarak isimlendirilebilir. 
Adaletin kazanmas  için mücadele etmek, sava mak ve gerekirse fedakârl k 
etmek.193 te bu anlay  uzla may  de il ikâyeti ve cezaland rmay  destekler.  

Bu söylem günümüzde eklini de i tirmi  olsa da ruhunu korumaktad r. 
Bu söylemi farkl  ba lamlarda yakalamak mümkündür. lk olarak adliye 
binalar  üzerine yap lan tart malarda bu militan anlay  görülebilir. Öyle ki 
adliyeler görkemli, korkutucu ve de güven verici olmal d r. Bunu, stanbul 
Ça layan Adliyesi için kullan lan Avrupa’n n En Büyük Adalet Saray 194 
ifadesinden ve stanbul Anadolu Adalet Saray  için kullan lan Dünyan n En 
Büyük Adalet Saray 195 ifadesinden anlayabiliriz. Ayr ca adalet saray  
ifadesinin kendisi de yine bu militan adalet anlay n n bir izi olarak ele 
al nabilir. Buna göre adalet sarayda da t lmaktad r, oradan ç kacak karar 
kesin bir çözüm olacakt r, uyu mazl k sonlanacakt r. Benzer ekilde 
yarg çlar n ifadelerinde de bu anlay  yakalanabilir. Bir yarg ç, bir ara t rma 
kapsam nda kendisiyle yap lan röportajda adliye binalar na ve yarg çlara dair 
unlar  söylemi tir: “Vatanda ta adliyeye kar  bir korku bir çekinme 

olu mal . Bu önce binan n ihti am yla, sonra hâkimin nosyonuyla sa lan r… 
[Akademide] hâkimin, sesi, duru u tavr  ö retilir. Çok önemli.”196Ayn  
ara t rma kapsam nda ba ka bir yarg ç röportajda hâkimlik mesle ine dair 
unlar  söylemi tir: “… Örne in ailesinde h rs z olan, ahlâks z olan adam  

hâkim yapamazs n. Yetenek, bilgi, ahlâk, aile yap s , her eyi incelemeniz 
gerek! S radan insan hâkim olamaz!”197 Yine ba ka bir çal mada yarg çlar n 

                                                            
192  Genel olarak bkz, Mahmut Esat Bozkurt An s na Arma an, stanbul Barosu Yay nlar  

2008. Bozkurt’un bu sözleri, verilen eserde s kl kla tekrarlanm t r ancak dolayl  veya 
kaynaks z biçimlerde aktar lm t r.  

193  Türk Dil Kurumu – Büyük Türkçe Sözlük. Militan maddesi. 
194  Örne in, HSYK taraf ndan yap lan bir duyuruda “... Program n son günü stanbul’da 

gerçekle tirilmi  olup burada Avrupa’n n en büyük adliyesi olma özelli ine sahip olan 
Ça layan Adliyesi ziyaret edilmi tir” ifadesi yer almaktad r. Bu ve benzeri ifadelere ba ka 
bir çok resmi a zda rastlanabilir. http://www.hsyk.gov.tr/etkinlikler/ziyaretciler/2013/ 
ocak/cebej-heyeti/cebej.html Eri im tarihi: 01.12.2015. 

195  lgili adliyenin resmi web sayfas , arama motorlar nda öyle tan t lmaktad r: “Yap m  2012 
y l nda tamamlanan dünyan n en büyük adliyesi olan T.C. stanbul Anadolu Adalet 
Saray 'n n Resmi Web Sitesidir.” 

196  dil ELVER  & Galma JAHIC & Seda KALEM, stanbul Asliye Hukuk Mahkemelerinde 
Yarg lama Süreci, stanbul Bilgi Üniversitesi Yay nlar , stanbul 2009, s. 92. 

197  Ibid., s. 98. 
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“peygamber postunda oturan ki i” oldu u eklindeki geleneksel kabule dair 
bir yarg ç öyle söylemi tir: 

“Bu konuda da zaman zaman kendi aram zda tart malar olmu tur. 
Evet, halk buna peygamber postu demekle bu makama, yani i te dini 
inançlar m za göre, dinimizin en yüksek temsilcisi peygamberinin 
seviyesinde bir i  yapt m z ortaya konulmak isteniyor; dolay s yla 
kusursuz adalet bekliyor insanlar bizden, kusursuz adalet. Bunun için 
çal mak ve gerçekten kusursuz oldu una inand m z adil bir 
davran n z  da alk l yor ve memnuniyetini ifade ediyor. Amaç da zaten 
budur yani.”198 

Yarg  çal anlar na, vatanda a veya sistemin mimarlar na ait bu adalet 
söylemi, yasa koyucular , yarg çlar , davac lar  ve daval lar  rasyonellikten 
sapt r r ve art k bu aktörler baz  inançlar do rultusunda hareket etmeye 
ba lar. Örne in, yarg çlar n s ra d  insanlar olduklar  dü üncesi 
benimsendi inde yarg n n i  yükü sorununun önemli bir çözümünün yarg ç 
say s n n art rmak olaca  dü ünebilir. Oysa yarg n n i  yükünü ve 
mahkemelere ba vuruyu azaltacak ba ka birçok etken vard r. Benzer ekilde 
davac lar n da yarg çlar  ve mahkemeleri böyle ola anüstü çözümler 
sa layan varl klar olarak dü ünmeleri, sanki tek çözüm yolunun onlara 
ba vurmakm  gibi dü ünülmesine sebep olacakt r. Böyle bir dü ünce de 
alternatif uyu mazl k çözüm yöntemlerinin gölgede kalmas na yol açar.  

te, yarg çlar n ola anüstü insanlar oldu u ve savc lar n Bingöl 
da lar n n ss z kuytular nda nafakalar n  bekleyen öksüzlerin gözya lar ndan 
sorumlu olduklar  inanc  bu militan adalet anlay na i aret eder. Bu anlay , 
mahkemelerle ve hukukla ilgili sorunlar  anlayabilmenin ve çözebilmenin 
önünde bir engeldir. Ayr ca davala may  da te vik eder, çünkü yeterli olan 
ve çözümler sa layabilen bir yarg sal sistem tasviri, insanlar  bu sistemden 
medet ummaya itecektir. Dahas , insanlar uyu mazl k ya ad klar  ki ileri bu 
militan anlay n egemen oldu u sisteme çekerek bir anlamda cezaland ra-
bileceklerdir. Simon Roberts’ n belirtti i üzere “sald rgan bir özgüven ve 
sesini yükseltmenin, sert cevaplar n önemli de erleri yans tt  yerlerde, 
anla mazl klar n ba l ca çözüme kavu turma arac  kavga etmek olmaktad r.”199 
Günümüzde, kavga etmek halen bir uyu mazl k çözme yolu olabilse de 
resmi tan n rl  yoktur. Ancak bunun yerine resmi uyu mazl k çözüm 
sisteminin kendisi kavgac  bir ruh ta yor olabilir. Bozkurt’un sözleri de sivil 
bir kavga, ses yükseltme ve sert cevap yerine yarg sal bir kavga ve ses 
yükseltmeye önem atfeder eder. O halde, Roberts’ n aktar lan ifadesi bu 

                                                            
198  Mithat SANCAR & Eylem Ümit ATILGAN, “Adalet Biraz Es Geçiliyor…”, TESEV 

Yay nlar , stanbul 2009, s. 50. 
199  Simon ROBERTS, Hukuk Antropolojisine Giri , Birle ik Yay nevi, Ankara 2010, s. 13. 
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duruma uyguland nda ç kan sonuç, Bozkurt’un ifadelerinin öngördü ü ey 
yarg sal ve resmi tan n rl  olan bir kavga sistemi olur. 

Günümüz Türkiye’sinde davala ma davran na dair Ramseyer’in 
yapt na benzer bir gözlem, kredi dosya masraflar n n geri al nmas  
prosedürü için ilginç olabilir. Kredi masraflar n n geri al nmas  için 
bankalara, masraflar  geri al ma uygun olan kredi say s na yak n bir say da 
ba vuru yap lmas , ikâyetten kaç nmaya sebep olan bir kültürün yoklu una 
dair bir delil olacakt r. Banka taraf ndan reddedilen bu do rudan taleplerin 
ne kadar n n davaya veya tüketici hakem heyetine ba vuruya dönü tü ü de 
böyle bir kültürün varl na veya yoklu una dair tekrar fikir verecektir. 
Mahkemelerin ve hakem heyetlerinin, tüketicilerin bu tür ba vurular nda 
kabul/ret karar oran  %50’den farkl la t kça sonuçlar daha öngörülebilir 
olacakt r. Örne in kabul oran  yüksekse ve buna ra men bankalar, 
masraflar n iadesi talebini do rudan kabul etmiyorlarsa elimizde kalan sonuç 
ya bankalar n inatç  ve davala ma e ilimli olduklar  ya da davala man n, 
uzun vadede do rudan kabulden daha az masrafl  oldu udur. Çünkü 
bankalar, do rudan kabulün, ileride daha çok taleple kar la malar na sebep 
olabilece ini dü ünerek de do rudan talepleri kabul etmiyor olabilirler. 
Uzun vadeye dair bu öngörünün test edilmesi talepleri do rudan kabul eden 
ve etmeyen bankalar aras nda bir kar la t rma ile yap labilir. lk türden 
bankalar n verdikleri, masraflar  geri al nmaya uygun kredi say s  ve bunun 
iadesi için yap lan ba vuru say s  ile ikinci türden bankalar için ayn  say lar n 
kar la t r lmas  ile bu öngörü test edilebilir. E er iki durum aras nda anlaml  
bir fark yoksa bankalar n uzun vadede daha çok ikâyetle kar la acaklar  
iddias  temelsizdir, davran lar  rasyonel de ildir. Bu gösterilebilirse 
bankalar n bu tür uyu mazl klarda davala ma srar n n bir kültüre ve 
irrasyonel faktörlere ba lanmas n n önünde engel kalmaz. E er bu iki tür 
banka aras nda do rudan iade yapan oransal olarak daha çok ba vuru 
al yorsa o zaman bankalar n uzun vade öngörüsü geçerlidir ve davala may  
tercih eden bankalar rasyonel hareket ediyor demektir. 

 
F. TÜRK YE VE ARABULUCULUK YASASI 

1. K saca Türkiye’de Arabuluculuk 

Türkiye’de 6352 say l  Hukuk Uyu mazl klar nda Arabuluculuk 
Kanunu, 22/6/2013 tarihinde tam olarak yürürlü e girmi tir. Yasan n 18. 
maddesine göre arabuluculuk faaliyetinde taraflar n anla mas  halinde, 
anla ma belgesine, ilgili mahkemenin erh vermesi ile anla ma belgesi ilam 
niteli inde belge olacakt r. Yani erh ko ulu sa land nda arabuluculuk 
sonucu ortaya ç kan anla ma herhangi bir mahkeme karar  gücünde 
olacakt r. 
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Adalet Bakanl na ba l  Arabuluculuk Daire Ba kanl n n yay nlad  
verilere göre 2013 Kas m ay ndan, 2014 Aral k ay na kadar, Türkiye 
genelinde toplam 176 adet yasal arabuluculuk faaliyeti gerçekle tirilmi tir.200 
Bu say  genel baz  ç kar mlar yapmak için henüz çok yetersizdir. Ancak yine 
de ayn  verilere göre, bu yasa kapsam nda yap lan 176 arabuluculuk 
giri iminin 171’inde (%97) anla ma sa lanm t r. Bu verilerden 
yap labilecek ilk ç kar m, yasan n yürürlü e girdikten sonraki yakla k iki 
y lda toplam 176 arabuluculuk uygulamas n n çok az oldu udur. Bunun 
önemli bir sebebi arabuluculu un yeterince tan t lamamas  veya kurumsal 
olarak çekici hale getirilememesi olabilir. Anla ma oranlar  yüksek görünse 
de, hangi tür uyu mazl klar n getirildi i ve uyu mazl klar n parasal de erlere 
ve uzla lan miktarlara dair bir veri payla lmad ndan, bu yolu seçenlerin 
davran lar n  anlamland rmak imdilik pek mümkün de ildir.  

2014 y l  resmi avukatl k tarifesine göre büroda sözlü dan man n ilk 
saati 210 lira iken arabuluculuk tarifesine göre konusu para olmayan 
uyu mazl n türü ve yap s na göre ilk saati 80 ile 190 lira aras nda 
de i mektedir.201 Bu tarifelere göre konusu para olan uyu mazl klarda arabu-
luculuk tarifesi ilk 25.000 TL için %6, sonra gelen 35.000 TL için %5 iken; 
avukatl k tarifesi ilk 30.000 TL için %12, sonra gelen 40.000 TL için %11 
ücret öngörmü tür. Görüldü ü üzere arabuluculuk daha ucuzdur. Ancak bu 
durum, avukatl k asgari ücret tarifesinde belirtilen ücretlerin alt nda da i  
görüldü ü göz önünde tutulursa do ru olmayacakt r. E er bu durum yayg n 
ise arabuluculu un ucuz olma özelli i sadece kurumsal düzenleni  
bak m ndan geçerli olabilir. O halde arabuluculu un gerçekten ucuz olup 
olmad n n do ru olarak test edilmesi için öncelikle avukatl k fiyat tarife-
sinden sapmalar n boyutunun belirlenmesi de gerekir. 

Ayr ca yine arabuluculuk ücret tarifesine göre, dava aç lmadan önce 
arabuluculuk yolu tercih edilirse arabuluculuk ücreti daha dü ük, e er dava 
aç ld ktan sonra arabulucuya ba vurulursa ücret daha yüksektir. Bu 
uygulama, taraflar  dava açmak yerine arabulucuya yönlendirmek için 
dü ünülmü  olabilir. Ancak böyle olumlu bir amaç için dü ünülmü se bile, 
olumsuz bir taraf  da vard r. Çünkü dava açm  olan ama dava s ras nda 
arabulucuya ba vurmak isteyenler zaten masraf yapm  olduklar  davay  
b rakmak ve bunun üzerine daha yüksek arabuluculuk ücreti ödemek 
istemeyebilirler. Dava açm  olanlar n sonradan arabulucuya ba vurmalar  
daha çekici hale getirilmelidir. 
                                                            
200  Arabuluculuk Uygulamalar na li kin statistiki Çal ma, http://www.adb.adalet.gov.tr 

/Sayfalar/istatistikler/uygulamalar/adb_uygylamalari/images/adb_uygulama.pdf, Eri im 
tarihi: 15.12.2014. 

201  Arabuluculuk Resmi Ücret Tarifesi, 28 Aral k 2013 tarihli Resmi Gazete, 
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/12/20131228-4.htm, Eri im tarihi: 09.10.2014. 
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2. Aktar lan Veriler I nda Türkiye’de Arabuluculuk ve levsel 
Olabilirli i 

Yukar da Japonya ve ya ayan hukuk ile ilgili anlat lanlar asl nda u 
temel dü ünceyi ortaya koyar: yasalar n baz  temelleri vard r. Japonya’da 
alternatif uyu mazl k çözümünü ilgilendiren pozitif hukuk bu temelle 
uyumludur. Bu nedenle de yasala t r lm  bu kurumlara bugün 
ba vurulmaktad r. Bu temel, ister kültürel ister ba ka argümanlarla 
aç klans n, bir biçimde vard r. Ayr ca tek ba na yasalar n sorunlara çözüm 
olaca  veya yeni kurumlar  ya ama kazand rabilece i dü üncesi çok 
iyimserdir. 

Türkiye’nin yak n geçmi ine ve bugününe bakt m zda ise 
arabuluculuk kurumuna temel olu turabilecek bir söylem veya kurum 
kar m za ç kmamaktad r.202 Bunun kan t  mevcut sulhe, feragata ve 
arabuluculu a ba vuru say lar d r. Ancak Japon uyu mazl k çözümünü 
inceleyen yazarlardan Haley ve Ramseyer’den yola ç karsak uyu mazl k 
çözüm davran n n manipüle edilebilir oldu u sonucuna varabiliriz. Her iki 
yazar da bu davran n kayna n n tamamen kültürde de il, kurumsal ve 
rasyonel sebeplerde de yatt n  iddia etmi lerdir. O halde denebilir ki 
Türkiye’de arabuluculu un i levsel hale gelmesi isteniyorsa kurumlar bu 
amaca uygun bir biçimde düzenlenmeli ve arabuluculuk rasyonel bir seçenek 
olmal d r (ve davac lar bu seçene in fark nda olmal d r). Kurumlar n amaca 
uygun bir biçimde düzenlenmesi ile ifade edilmek istenen, Haley’den 
hareket edersek, bilinçli olarak, adli yarg  hâkimlerinin say s n n 
art r lmamas , dava harçlar n n yükseltilmesi gibi düzenlemeler taraflar  dava 
açmaktan uzak tutacakt r. Haley’nin argümanlar n  arabulucular için devam 
ettirebiliriz. Buna göre, arabulucular n say s n n fazla olmas , eri imin kolay, 
ucuz ve bilinir olmas  (yani anlaml  eri ilebilirli in varl ) onlara olan 
ba vuruyu art racakt r. Ancak Haley’nin gösterdi i üzere, Japonya’da 
1922’de “Arazi ve Konut Kiralar nda Arabuluculuk Yasas ”n n ve 1924’te 
“Tarla Kiralar nda Arabuluculuk Yasas ”n n yürürlü e girmesi aç lan dava 
say s n  dü ürmemi tir, hem dava say s  hem de bu yasalar n sa lad  
arabuluculuk kurumuna ba vuru 1935’lere kadar artmaya devam etmi tir.203 
Paralel olarak, 1935 y llar na kadar hukukçu say s n n nüfusa oran  da 
artm t r. Dolay s yla, Japonya’da belirtilen dönemde, mahkemeye 
ba vurunun alternatifi olarak uzla ma kurumun getirilmesi, taraflar yarg  
taraf ndan r zalar na ayk r  olarak uzla maya ba vuruya zorlansa bile, 
                                                            
202  Osmanl ’da bu söylem ve kurumlar görülse de bunlar n neden bugün için bir temel 

olu turamayaca  sonuç k sm nda aç kland . 
203  HALEY, 1978, s. 376. 
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davala may  dü ürmemi tir.204 Ayn  ba ar s zl k Türkiye’de de ya anabilir. 
Haley’in çizdi i çerçevede, mahkemelerin kurumsal kapasitesi k s lmad kça 
arabuluculu un bir alternatif olarak davala may  azaltmayaca  söylenebilir. 

Benzer bir biçimde Ramseyer’in argümanlar  da arabulucular için 
devam ettirebilir. Temel argüman , taraflar n davala ma durumunda elde 
edecekleri sonuçlar  öngördükleri için davala may  seçmedikleri yönündedir. 
O halde Türkiye’de mahkemelerin sonuçlar  bilinebilir ve öngörülebilir 
k l n rsa taraflar zaten öngördükleri sonucu elde etmek için daha ucuz 
alternatif yollar arayacaklard r. Bu öngörülebilirli i gerçekle tirebilmek ve 
bireylerin bu fark ndal a eri mesi bir önceki yakla ma göre daha zordur. 
Örne in hukukçular bile yasalar  ve yüksek mahkeme içtihatlar ndaki 
de i imi takip etmekte zorlan rken bu öngörülebilirlik sivil vatanda lar için 
kolay kolay gerçekle emeyecektir. Ancak yine de belli bir ölçüde 
gerçekle tirilmesi mümkündür. Son y llarda yasalar n dillerinin anla l r hale 
gelmesi ve internetin yayg nla mas  önemli bir faktördür. 

Kültür de göz önünde tutulmas  gereken unsurlar aras ndad r. Haley ve 
Ramseyer’in hareket ettikleri veriler a rl kl  olarak Japonya’ya ve ABD’ye 
aittir. Yani Japonya için öne sürülen bu kurumsal ve rasyonel yakla mlar 
ba ka ülkelerde geçerli olmayabilir. Geçerli olmad n n gösterilmesi 
uyu mazl k çözme davran n  aç klamada kültüre daha geni  yer verme 
imkân  yaratabilir. Ancak her iki yazar da yukar da de inildi i üzere kültürü 
yok saymaz. Kültürün manipüle edilmesi kolay olmasa gerek. Yine de 
kültürün de yukar daki iki yakla m n yard m yla manipüle edilebilece i 
söylenebilir. Yani gerekli kurumsal düzenlemeler, engeller, te vikler ve 
yarg da öngörülebilirlik ile bireylerin davala ma davran lar  de i tirilebilir. 
Bu de i im de uzun vadede, art k öncekine k yasla de i mi  bir hukuk veya 
uyu mazl k çözme kültürü olarak ele al nabilir. Ancak, ya ayan hukuk 
fikrine göre, uyu mazl k çözme normlar ndaki bu de i imin sosyal güçlerden 
kaynaklanmas  gerekecektir. Yine Ehrlich’e göre hukuk önermeleri sosyal 
de i imin bir arac  olarak kullan labiliyorsa u ç kar m hatal  olmaz: 
alternatif uyu mazl k çözümü için gereken normlar n sosyal güçlerden 
kaynaklanmas  gerekiyorsa bu sosyal güçler, hukuk önermeleri yoluyla 
yarat labilir. Yani bu bir yoktan norm var etme faaliyeti de ildir. Ama bu 
hukuk önermeleri, gerekli sosyal de i imi gerçekle tirmeye elveri li olmal , 
zorbal a dönü memeli. Yani esas önemli olan bir kurum yaratmaktan 
ziyade o kurumu do uracak sosyal güçleri do uracak yasalar  yapmakt r. 
Burada ifade edilmek istenen ey, ya ayan hukuk yaratmak veya ya ayan 
hukuku de i tirmektir. Örne in meselenin sosyal yönünün unutuldu u çok 
                                                            
204  Ibid., ss. 376-378. 
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kat  kurumsal engeller sosyal güçlerdeki böyle bir de i imin do mas n  
engelleyebilir ve uyu mazl k çözüm normlar nda istenen de i im ortaya 
ç kmayabilir. Bu nedenle uyu mazl k çözme normlar nda de i im yaratmak, 
en az ndan ya ayan hukuk fikri aç s ndan, ince bir i çilik gerektirecektir. 

Yukar da gösterilmeye çal ld  üzere adalet fikri ve ona eri im 
Osmanl ’da, fiili durumdan ayr  olarak, kurumlar n düzenleni ine yani resmi 
ba vuru yollar n n geni li ine bak ld nda, yo un bir biçimde ve Türkiye 
Cumhuriyeti’nin ba lang c nda ise militanca savunulmu tur. Benimsenen 
dü ünce, adalete eri imin önünde engel olmamas , herkesin kolayca ona 
ula mas  dü üncesidir. E er bu bir kültür olarak kabul edilirse, bunun 
uzla may  te vik eden bir kültür olmad  söylenebilir. Ancak bu dü ünce 
Osmanl ’da, bahsedilen ö retiler ve pratiklerle bir biçimde dengelenmi tir. 

Adalet ve mahkemelere ba vuru her ne kadar aran r ve istenir kavramlar 
olsa da bunlara ula ma talebi rasyonel bir biçimde s n rlanmad kça dava 
y nlar  büyüyecek ve ula lmak istenen hak ve adalet daha da ula lmaz 
olacakt r. Ancak unutmamak gerekir ki bu kurumsal düzenlemeler ve 
rasyonelle tirmeler temelsiz oldukça ba ar s z olacak ve bireyler için bir 
eziyete dönü ecektir. Örne in henüz yüksek derecede rasyonelle memi  ve 
geleneklerin varl n n önemli derecede sürdü ü bir toplumda tamamen 
rasyonel bir uyu mazl k sistemi böyle sonuçlar do uracakt r. 

O halde zaman içerisinde kurumsal engellerin ve te viklerin 
olu turuldu u, bilgilendirmenin, arabuluculara anlaml  eri imin yarat ld , 
mahkeme kararlar n n daha öngörülebilir hale getirildi i bir ortamda; 
uyu mazl k çözüm biçiminin tepeden inme de il, baz  temellere sahip 
olarak, benimsenerek ve ya ayan hukukun uyu mazl k çözümüyle olan 
ili kisine uygun olarak zamanla de i ebilece i söylenebilir. Ancak bu 
öngörünün s nanmas , arabuluculuk kurumunun tüm aktörlerini de içeren ve 
henüz sahip olunmayan nitel ara t rmalar n verilerine ba l d r. 

Toparlamak gerekirse, uyu mazl k çözme davran n n manipüle 
edilebilirli i kabul edildi inde Türkiye’de arabuluculuk umutsuz de ildir. 
Yeterli kurumsal düzenlemeler, te vikler ve desteklerle bu kurum i levsel 
hale getirilebilecektir. Bu, militan adalet anlay n n kar t  rasyonel adalet 
planlamas  veya yönetimidir. Ancak adalete tek ba na böyle kat  rasyonel 
bir yakla m etik kayg  ta mayacakt r, hukukta insan n görülmesine engel 
olacakt r, yarg lama bir montaj hatt na dönü ecektir. Ak l d , militan bir 
anlay n da tek ba na benzer sonuçlar  do uraca  söylenebilir. Bu nedenle 
mahkeme ve uyu mazl k çözüm süreçlerinde verimlili in, pratikli i yan nda 
insan da gözetilmelidir. 
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G. SONUÇ 

Sulh ve feragat say lar n n aç lan davalara oranla çok dü ük kald  bir 
yerde arabuluculuk yasas n n kendi ba na i levsel olaca n  iddia etmek, 
yukar daki bilgiler nda, ak l d d r. Yukar da sunulan portreyi k saca 
özetlersek alternatif uyu mazl k çözümü ve arabuluculu a dair bugünün 
Türkiye’si için baz  sonuçlar ç karabiliriz. 

Japonya’n n geçmi inde gördü ümüz kat  sosyal yap  ve resmi 
uyu mazl k çözme yollar na ula m n zor olmas  alternatif yollar n 
olu mas na ve davala maktan kaç nmaya neden olmu tur. Asl nda bu durum, 
alternatif yollara r zaya dayal  ba vurmaktan çok, zorunluluktan ba vurmak 
eklinde ifade edilebilir. Ancak Japonya 19. yüzy l n sonlar na ve 20. 

yüzy l n ba lar na do ru modernle tikçe hukuk sistemi de de i mi tir. Bu 
de i im s ras nda alternatif uyu mazl k çözme yollar  da yasayla 
korunmu tur. Yani toplumda bir dönem var olan mekanizmalar art k 
yasala m t r. Böylece Japonya’da geçmi te alternatif mekanizmalara 
ba vuruluyor olu u de er yarg lar  veya bir “Japon ethosu” ile aç klanabilse 
de bugün bunlar yasala m  vaziyettedir. Gösterilen verilere göre günümüz 
Japonya’s nda bu mekanizmalara ba vurulmas  tek ba na kültüre veya de er 
yarg lar na ba l  de ildir. Bu yasala m  alternatif çözüm yollar na insanlar 
art k bu sebepler yerine ekonomik ve kurumsal sebepler nedeniyle ba vurur 
olmu lard r. Bunun tamamen de il ama büyük oranda böyle oldu u empirik 
olarak gösterilebilmi tir. Yani k saca, bir zamanlar toplumda var olan ethos 
yasala m  ve her modern insan gibi, hesap yapan, öngörülebilirlik isteyen 
Japon insan  da kültürel ve toplumsal sebepler yerine daha maddesel 
sebeplerle bu yollar  seçer olmu tur. Alternatif uyu mazl k çözümü bugünkü 
kullan m sebepleri farkl  olsa da, ba ar l  bir biçimde korunmu tur. 

Osmanl ’n n geçmi ine bakt m zda, benzer dönemdeki toplumlarda 
görebilece imiz gibi, uyu mazl k çözmede resmi ve resmi olmayan alternatif 
yollar vard r. Japonya’ya benzer bir biçimde bu alternatif yollar asl nda baz  
sebeplerden ötürü ortaya ç km t r. Örne in yukar da aktar lan uyu mazl n, 
ya anan sorunun topluluk içinde duyulmas n n istenmemesi, kad lar n haks z 
uygulamalar  buna yol açm t r. Yine Japonya’ya benzer biçimde uzla may  
yücelten bir ethos Osmanl ’da da kabul görmü tür. Davala madan 
kaç n lmas  ve sulhun te viki Japonya’daki gibi sistemli ö retilere ve üstten 
dayat lan kat  politikalara dayanmaktan çok daha mahkeme kad s n n kendi 
politikas  veya taraflar n ki isel ya da ait oldu u topluluktan kaynaklanan 
meseleler gibi görünmektedir.  

Türkiye Cumhuriyeti, yeni hukukunu in a ederken ya bu alternatif 
yollar  koruyamam t r ya da bu yollar yeterince yayg n de ildir veya son 
zamanlarda güç kaybetmi tir. Bu nedenle de yasala mam lard r. Günümüz 
Türkiye’sinde hesaplayan, planlayan insan için Osmanl ’daki bu alternatif 
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yollar n varl  bir anlam ifade etmez. Çünkü böyle bir kültürün o zamanki 
varl n n konuya bugün ilgi duyanlar d ndakilerce bilindi ini iddia etmek 
iyimser olacakt r. Bu kültürün o zamanki varl ndan haberdar olan çok 
say da insan varsa bile, adalet istatistiklerinden anla ld  üzere buna ba l  
kal nmamaktad r. Bu alternatif yollar, Japonya’daki gibi yasayla bugüne 
ta nsayd , bugün Türkiye’de geçmi tekinden farkl  motivasyonlarla da olsa 
bunlara ba vuruluyor olabilirdi.  

Belirtildi i gibi günümüzde, ne Japonya’da ne de Türkiye’de insanlar , 
200 y l öncesinin de er yarg lar yla, uyu mazl k çözmede mahkemeye 
ba vurmaktan uzak tutmak mümkündür. Osmanl n n bu kurumlar  ve de er 
yarg lar  bugün yasala m  olarak korunsayd  bile bunlara farkl  
motivasyonlarla ba vuruluyor olacakt . Bu nedenle, eskinin de il ama 
bugünün motivasyonlar  ile Türkiye’de arabuluculu a yeni bir ba lang ç 
yap labilir.  

Bir önceki ba l kta tart ld  üzere tek ba na arabuluculuk yasas n n 
yürürlü e girmi  olmas  yeterli olmayacakt r. Haley ve Ramseyer’in 
görü leri çerçevesinde denilebilir ki arabuluculu a Türkiye’de i levsellik 
kazand r lmak isteniyorsa militan bir adalet anlay  yerine, rasyonel bir 
planlama ile kurumsal engeller ve te vikler olu turulmal , arabuluculuk 
avantajl  hale getirilmeli, mahkemeler öngörülebilir hareket etmeli, 
arabuluculu a anlaml  bir eri im olmal d r. Son olarak, hakk n söke söke 
al nd  veya kar  taraf n sürüm sürüm süründürüldü ü yerler olan 
mahkemeler varken “neden arabulucuya ba vuray m ki?” sorusuna doyurucu 
ve yayg n kabul gören bir cevap verilebilmelidir. 
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LKSEL DÜ ÜNCE VE TOPLUM - D N L K LER * 
 
 

Cahit Can** 
 
 

I.  DO A-DÜ ÜNCE L K LER NE "TOPLUMSAL"IN 
 EKLEMLENMES  

nsan ile hayvan aras nda, cinsel güdünün niteli i aç s ndan belirleyici 
bir farkl l k bulunmad  görülmekte ve cinselli in, toplumsalla maya 
geçi in ç k  noktas n  olu turabilme özelli ini içerdi i belirtilmektedir. 
Toplumsall a aç lan bu güdüyü, yaln zca insan "sosyabilite"ye 
dönü türebilmekte ve kural koyamad  için hayvan, cinsel ya am n  da 
do al ak na b rakma konumunda kalmaktad r. 

Cinsellik alan nda insanla hayvan  ayr t racak çizgi belirsizli inin, ussal 
etkinliklerden bir bölümü konusunda da varl n  korudu u görülmektedir. Ba ka 
bir deyi le tümevar m, tümdengelim, deney, sentez gibi etkinlikler; daha az 
geli mi  düzeyde olmakla birlikte hayvanlar taraf ndan da gerçekle tirilmektedir.1 
Böylece, s radan mant ksal etkinliklerin yöntemleri konusunda, insanlarla 
hayvanlar aras nda kesin bir farkl l n bulunmad , buna kar l k, yöntemlerin 
geli mi lik düzeyinin birbirine e it görünmedi i sonucuna var labilir.2 

                                                            
* Bu makale Cahit Can’ n Toplumsal nsan n Evrensel Do as  ve Cinsel Suçlar kitab n n bir 

bölümünden al nm t r. 
** Prof. Dr., Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Anabilim 

Dal  Emekli Ö retim Üyesi.  
1 ENGELS, Friedrich. Do an n Diyalekti i, Sol Yay nlar , Alt nc  Bask , Ankara 1996, s. 

243-244. 
2 Koko ad n  verdi i bir di i gorile ö retti i simgesel dil arac l yla, onunla tam bir ili ki 

kuran, tart an, akala an F. PATTERSON'un; hayvanlar n ussal yeteneklerine ili kin 
çal malar , bu konudaki önyarg lar  derinden sarsm  bulunmaktad r. 85-95 dolaylar ndaki 
IQ düzeyi do rultusunda, küçük bir çocu unkine e it yetenekleriyle Koko, gerekti inde 
k zmakta, yalan söylemekte ve espri yapabilmektedir. Bu çok ilginç çal man n ayr nt lar  
konusunda bkz. PATTERSON, Francine. Conversations with a Gorilla, National 
Geographic, vol. 154, No. 4, 1978, s. 438 vd. 
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Bununla birlikte, soyutlamay  zorunlu k lan diyalektik dü ünce 
düzeyine, hayvanlar, kesinlikle ula amad  gibi3 bunlar n yarat c  dü ünce 
olanaklar  da çok s n rl  bulunmaktad r. Ancak konumuz aç s ndan as l 
önemli olan; insanla di er yarat klar aras ndaki ussal geli im farkl l n n 
saptanmas  de il, insan dü üncesini yönlendiren temel etmenlerin 
belirlenmesidir. Öncelikle do a ve ard ndan toplumsal ya amda gerçekle en 
de i imler dü üncenin içeri ini belirlemekte ve bu do rultuda kültür giderek 
belirginlik kazanmaya ba lamaktad r. 

Öte yandan, insan; Max Weber'in öngördü ünden4 farkl  olarak -
mant ksal, duygusal, tinsel- bir varl kt r. Daha aç k bir deyi le insan, kimi 
zaman duygusal kimi zaman da mant ksal bir konuma girmemekte, çünkü bu 
nitelikler insanda e süremli olarak birlikte bulunmaktad r. 

Say lan bu nitelikleri e süremli ve sürekli olarak kullanan insan n; 
davran lar ndan bir bölümünde mant ksall n, di er bir bölümündeyse 
duygusall k ve tinselli in somut bir görünürlük kazand  söylenebilir. 
Kar l kl l k e ilimi ve bu e ilimin yönlendirdi i ensest yasa  kural , akrabal k 
sistemleri, ekonomik ve hukuksal düzenlemeler, insandaki mant ksal yan ; 
dinsel dü ünce ve onu izleyen cezaland rma yakla m ysa, insan n tinsel-
duygusal yan n  somut olarak gözler önüne sermektedir. 

nsan, mant ksal davran rken duygusal, duygusal davran rken de 
mant ksald r; ancak belirtildi i gibi, insan davran lar ndan (ya da 
kurumlar ndan) bir bölümü mant ksall a, di er bir bölümü de duygusall a 
görünürlük kazand rmaktad r. Bu durum belki de en belirgin biçimde, bireysel 
suçluluk-dinsel suçluluk ayr mas nda gözlemlenmektedir; bireysel suçluluk 
yakla m nda mant ksall n yönlendirdi i tam bir kar l kl l k yakla m  
egemen konumdayken, dine, devlete ve aileye kar  suçlar  içeren dinsel 
suçlulukta, duygusall n aç kça gözlenebildi i baz  gizemli yakla mlar ön 
plana yükselmi  görünmektedir. Dü ünce-duygu ili kilerinin konumu5 bu 
ara t rmay ; suç i lemi  bir kimseyi suç i lemeye yönelten içsel nedenin (saik), 
ço u kez duygusal nitelikli olmas  nedeniyle ilgilendirmemektedir. Sosyolojik 
aç dan as l belirlenmesi gereken, baz  eylemlerin cezaland r lmalar n  öngören 

                                                            
3 ENGELS, Do an n Diyalekti i, s. 244. 
4 WEBER, Max. Sociologie du droit, P.U.F., Paris 1986, s. 17. 
5 Bu do rultuda Montesquieu'ye göre, insanlar n davran lar n  yönlendiren birçok ö e 

bulunmakta ve; iklim, din, dil, yasalar, örf ve âdetler bunlar n en ba nda yer almaktad r. 
Her toplumun genel ruhunun, bu say lanlar n bile iminden olu tu u söylenebilir. Ba ka bir 
deyi le, insanlar n dü üncelerinin oldu u kadar duygular n n da zaman ve uzam içinde 
ba kalar n nkinden de i ik olmas n n temelinde, yukar da say lm  olan bu ko ul 
farkl l klar  bulunmaktad r. Bkz. CAN, Cahit. Hukuk Sosyolojisinin Geli im Yönü, s. 115. 
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toplumsal tepkinin (ve özellikle de bu tepkiyi dile getiren ceza yasalar n n) 
içerdikleri duygusall k ölçüsünün belirlenebilmesidir. Çünkü bireysel 
ba lamda mant ksall k ve duygusall n e süremli olduklar  nas l art k 
biliniyorsa, toplumsal tepkilerde de ço u kez, duygusall n mant ksall a 
tümüyle egemen olabildi i bilinmektedir.  

 
A.  Do al Dönem nsan nda Bilinç 

En eski dönemlerinde insanl k, hem do a hem de kendi fiziksel yap s  
konusunda tam bir bilgisizlik içindedir. Söz konusu dönem insan n n bilgi 
düzeyi, büyük ölçüde salt do al verilerle (iklim, toprak, güne , anatomik 
yap  vb.) s n rl  bulunmakta, k saca bilinç yaln zca bunlar taraf ndan 
belirlenmektedir.6 

Sözgelimi, insan türünden daha farkl  bir yarat k insan  öldürebilmekte 
(aslan) ve ba ka bir varl k ise gö e do ru yükselmektedir (a aç). Dil, henüz 
yeterince geli memi  olsa bile, çevredeki di er yarat klara ve nesnelere 
öncelikle birer ad verilmi  olaca  öngörülebilir. D  çevrenin gözleminden 
edinilen veriler ya da izlenim bütünü, bu a amada do rudan "do al çevre"ye 
ba l  bulunmaktad r7 ve bu çevre, Durkheim' n yakla m  do rultusunda 
bilincin dayana n  olu turmaktad r.8 Betimlenmi  bulunan ortamda varl k 
kazanan ve bireysellik yönü a r basan bu bilgiler, duygular, sevinçler, 
üzüntüler, zihnin içerisinde yer ald na göre, tüm bu içeri i görece sistemli 
bir bütüne dönü türen bilincin de, bir biçimlendirme etkinli inden olu tu u 
söylenebilir.9  

Salt do al çevreden edinilen alg lar n beyine yans malar  sonucunda 
olu an dü üncelerin içerik düzeyinin (bu bilgi k tl  do rultusunda) 
alg lanabilenlerin niteli iyle orant l  bulanaca  öngörülebilir. 

 
B.  Toplumsal Bilincin Olu um Süreci 

Daha sonraki a amada ve toplumsal ya amla birlikte ortaya ç kacak 
olan toplumsal tasar mlara gelince; bunlar n, bireylerden olu an bütünün, 
bir bak ma bireylerinkine ba ml  ama asl nda onlar nkinden tümüyle 
ba ms z tasar mlar  olduklar  söylenebilir. Nas l ki toplum, bireyler 
toplam ndan olu mas na ve parçalar n birlikteli i anlam na gelmesine kar n, 
bireyden ayr maktaysa; toplumsal tasar mlar da bireylerden olu an toplumun 
                                                            
6 CAN, Cahit. Hukuk Sosyolojisinin Geli im Yönünü, s. 53-55. 
7 CORNFOTH, Maurice. Bilgi Teorisi, Yorum Yay nlar , kinci Bask , stanbul 1993, s. 33-45. 
8 DURKHE M, Emile. Sociologie et philosophie, P.U.F., Paris 1951, s. 43 vd. 
9 DURKHE M, Emile. Les règles de la méthode sociologique, P.U.F., Paris 1947, Préface, s. XI. 
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kendine özgü tasar mlar d r, ancak bunlar bireysel bilinçler taraf ndan 
ta nmaktad r.10 Ba ka bir deyi le toplumsal bilinç yine bireylerde bulunuyor 
olmakla birlikte, bireysel olan n d nda, ötesinde (bireyselli i a an) ve 
içeri i de bireysel olan nkinden farkl  bir bilinçtir. 

Toplumsal ya am geli tikçe, insanlar n birbirleriyle olan ili kileriyle 
birlikte filizlenen ortakla a korkular, sevinçler, üzüntüler de, duyumlarla 
alg lananlar aras na kat lmaktad r; böylece, toplumun örgütlenme biçimi 
[klanlar aras  ili kiler gibi], sosyal yap  [i levler bütünü anlam nda] ve sosyal-
morfolojik ö eler11 [ çinde oturulan kulübelerin konumu gibi], "alg lananlar" 
kapsam nda yer alarak bilincin içeri ini zenginle tirmektedir. 

Özetle, bilgi düzeyi salt do al çevresiyle s n rl  ilkel insan n alg  
alan na, toplumsalla ma süreciyle orant l  olarak, toplumsal olu umlar da 
eklemlenmektedir. Böylece, toplumsal ya amla birlikte varl k kazanan 
toplumsal tasar mlar (örne in Durkheim'a göre), toplumun daha ilk olu um 
a amas nda ortaya ç kmaktad r. Ancak, yine Durkheim'a göre, ilk olu um 
evresinde toplumun örgütlenme biçimine, yap s na ve sosyo-morfolojik 
ö elerine ba ml  olarak varl k kazanan bu toplumsal tasar mlar, bir kez 
ortaya ç kt ktan sonra kimi zaman birbirlerini yads yarak, bazen da 
ça r t rarak sentezler olu turmak ve böylece yepyeni tasar mlar n 
do mas n  sa lamak özelli ini de içermektedirler.12 

Ölüm- gerçe i ba ta olmak üzere do a güçlerinin nedenini olu turdu u 
"y k m"lar (buzul dönemleri, k tl klar, depremler, seller... vb.) kar s nda 
insanl k; dü üncesini öncelikle bu olu umlar ve nedenleri üzerine yöneltmek 
zorunda kalm  ve bilgi düzeyiyle orant l  dü ünce biçimleri üretmeye 
ba lam t r. Ba ka bir deyi le, do an n gizemli ve görkemli varl n n ve 
etkinliklerinin körükledi i korku ve tans ma (hayranl k); korunma, s nma 
ve tap nma duygular nda yo unla arak, dinsel dü ünce biçimlerine 
dönü türülmü tür. Bu dü ünce biçimlerinin olu turulmas nda da, bir kar tl k 
anlay n n yer ald  gözlenmektedir. Eski dinlerde; varl k-yokluk, iyilik-
kötülük, ruh-beden, tanr - eytan, korku-hayranl k kar tl klar nda 
somutla t r lan bir ikicilik, özünde bir kar tl k bilincinin d avurumu olarak 
yorumlanabilir.13 Dinler tarihi ve söylenler14 bu geli im çizgisinin somut 
kan tlar  olarak de erlendirilebilir. Mitolojik tanr lar (toprak, su, ate , gök... 
                                                            
10 DURKHE M, Sociologie et philosophie..., s. 38-41. 
11 DURKHE M, Sociologie et philosophie..., s. 43. 
12 DURKHE M, Sociologie et philosophie..., s. 43-44. 
13 Bu yakla m biçiminin "Zerdü tçülük" inanc ndaki görünümüyle ilgili olarak bkz. CAN, 

Cahit. Zerdü tçülük, Zerdü t ve Hukuk (Avesta), A.Ü.H.F. Dergisi, Ankara 1968 (say -), s. 
274-276. 

14 Strauss, söylenlerin anlamlar n n ara t r lmas na s kl kla ba vurmakla birlikte, bu konudaki 
en tan nm  yap t n n "Les mythologiques" oldu u belirtilebilir. 
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tanr lar ); insanlar n ya am biçimleri ve ya am ko ullar yla orant l  olarak 
geli tirdikleri dü üncelerin, günümüzden çok da uzak say lamayacak bir 
dönemdeki konumunu gözler önüne sermekte ve özellikle söylenler; bu 
dü ünce biçimlerinin, günümüze kadar bile varl klar n  sürdürebildiklerini 
ortaya koymaktad r. 

 
II.  LKSEL DÜ ÜNCEN N KONUMU VE ESK L’E ÖZGÜ 

D NSEL DÜ ÜNCE B Ç MLER  

Dinsel dü üncenin ve dinlerin olu um ve geli im nedenlerinin böyle bir 
çal ma içerisinde ve k sa bir özetle aç klanabilmesi olana  bulunmasa da, 
bu kendine özgü dü ünce biçiminin ana çizgilerinin belirlenebilmesi tümden 
olanaks z da say lamaz. “ lkel” olarak adland r lan insan n; dü ünme 
duyumsama ve yapma biçimleri bu çal man n temel konusunu olu turdu u 
için, ilkel s fat yla betimlenen bu insan n hangi nedenler ve e ilimler 
do rultusunda kimi dinsel dü ünceler üretebildi inin de ara t r lmas  
kaç n lmaz olmaktad r. En genel anlamda din k saca, -insanlar n, insanüstü 
oldu una inand klar  bir güçle ili kileri- olarak tan mlanabilir. Bu ili kiler; 
özellikle, inanç ve tap nma kurallar , kurbanlar vb. arac l yla somutluk 
kazanmakta ve d a vurulmaktad r. 

Bütün dinlerin temelinde, insanüstü güç kar s nda duyulan ve insan  
titreten bir korku (mysterium tremendum) ile, bilinmezlikten kaynaklanarak 
insan  büyüleyen bir "hayranl k duygusu"nun yer ald  belirtilebilir.15 
Yukar da yap lm  olan tan ma ek olarak, dinsel dü üncenin de, insana özgü 
tinsellik do rultusunda de erlendirilebilece i belirtilmelidir. 

Din tarihçilerini en çok ilgilendiren konular n ba ndaysa 
gözlemlenebilen en eski dinin hangisi oldu u sorusu yer almaktad r, ancak 
bu sorunun yan t n n bulunabilmesi din sözcü ünden ne anla ld na ba l  
bulunmaktad r.16 Bu soruya aç k bir yan t getirilmedikçe, dinle ilgisi bulunmayan 
baz  dü ünce ve davran  biçimlerinin din olarak nitelendirilmesi ya da 
gerçekten dinsel nitelikli olaylar n gözden kaç r lmas  olas l  ortaya 
ç kmaktad r.17 Freyer'in; "bireyin tüm varl yla kat ld  bir olgu varsa o da 
dindir" biçimindeki tan m 18 duygunun yo unlu unun vurgulanmas  ba lam nda 
yol gösterici say labilir. Ancak, tan m ndan önce, dinin belirleyici içerik 

                                                            
15 SCHIMMEL, Annemarie. Dinler Tarihine Giri , Ankara Üniversitesi lâhiyat Fakültesi 

Yay nlar , XI, Güven Matbaas , Ankara 1955, s. 3. 
16 DURKHE M, Emile. Les formes élémentaires de la vie religieuse, Librairie Felix Alcan, 

troisieme édition, Paris 1937, s. 31. 
17 Bkz. DURKHE M, Les formes. .., s. 31-33. 
18 FREYER, Hans. Din Sosyolojisi, Çev. Turgut Kalpsüz, Ankara Üniversitesi lahiyat 

Fakültesi Yay nlar  LIV, Ankara 1964, s. 29. 
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özelliklerinin bilinmesi gerekmektedir. Gerçekten de do a-do aüstü-tanr  
kavramlar , dinlerin ortakla a paydas  konumundad r. Do aüstü 
yakla m nda, insan n kavray  d ndaki eyler anlat lmak istenmektedir.19 
K saca do aüstü; anla lmayan, bilinmeyen eyler ve gizler (mystère) alan  
anlam na gelmektedir. Bu aç dan din, "bilim ve genel olarak ak l d nda 
kalan tasar m ve teoriler toplam " olarak tan mlanmaktad r.20 Ancak böyle 
bir genellemeyi benimsemeden önce, dinsel dü üncenin olu um ve geli imi 
konusunda ileri sürülmü  bulunan üç belirli hipotezin daha yak ndan 
görülmesi gerekmektedir. 

 
A.  Ruhçuluk (Animisme) 

1. Ölüm Gerçe ine Kar  " kinci Ben" 

Animist kurama göre, dinin temelinde "ruh" kavram  bulunmakta ve 
giderek ruh, tap nman n nesnesi konumuna yükselmektedir21; ruh kavram n n, 
insan n uyku ve uyan kl k biçiminde iki farkl  bilinç düzeyine sahip bulunmas  
nedeniyle varl k kazand  dü ünülmektedir.22 Eskil aç s ndan, uyan kken 
görülenlerle, dü lerde görülenler aras nda bir "nesnellik fark " 
bulunmamaktad r. Örne in dü te, yabanc  bir ülkeye yolculuk edilmi se 
gerçekten de edilmi tir; ba ka bir deyi le, maddesel gövde yata nda uyurken, 
gövdede bulunan ikinci varl k bu yolculu u yapabilmektedir. Birey dü ünde, 
uzaklarda oturan bir tan d yla konu mu sa, bu da nesnel bir gerçekliktir 
çünkü dü te görülen ki inin gövdesinde de ikinci bir varl k (ruh) bulunmakta 
ve o ruh da, kendisininki gibi, gövdesinden ayr labilmektedir.23 Dü lerle ilgili 
bu izlenimlerin ard ndan, bireyde, "ben" den ba ka ikinci bir benin bulundu u 
inanc  kesinlik kazanmaya ba lamaktad r. Öte yandan bu ikinci "ben"in; a z 
ya da burundan ç kabilmek, h zla çok uzaklara gidebilmek, olanaks z görüneni 
gerçekle tirmek gibi, maddesel bir gövdenin ba aramayaca  özellikleri 
bulunmaktad r. nsan n su üstündeki yans s n n ya da güne li havada 
görülebilen gölgesinin bu ruh ile ba lant l  bulundu u tasar mlanmaktad r. Ne 
var ki ölümün ard ndan soluk al p-vermek kesilmektedir; böylece son solukla 
birlikte gövdeden ayr lan ruh, ya am n  bir ba ka yerlerde sürdürmektedir. 
Ölümden sonra, dostlar n ve yak nlar n ölüyü dü lerinde görebilmeleri, ölünün 
(ruhunun) asl nda ya am n  bir ba ka alanda sürdürdü ünün kan t  
say lmaktad r. Zaten gerçek ya am, ölümlü gövdenin ya am  oldu undan 
                                                            
19 TAPLAMACIO LU, Mehmet. Din Sosyolojisi "Giri ", Ankara Üniversitesi lâhiyat 

Fakültesi Yay nlar , XXXII, Ankara 1961, s. 40. 
20 TAPLAMACIO LU, Din Sosyolojisi, s. 40-41. 
21 DURKHE M, Les formes élémentaires. .., s. 67-69. 
22 SCH MMEL, Dinler Tarihine Giri , s. 11; TAPLAMACIO LU, Din Sosyolojisi "Giri ", s. 55. 
23 DURKHE M, Les formes élémentaires. .., s. 70. 
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çok, ruhlar alan nda sürecek oland r. M.Ö. k rk nc  yüzy lda eski M s r'da 
kaleme al nm  olan a a daki dizeler insan n öz varl n , maddesel 
bedeninden ayr  bir varl k olarak alg lam  oldu unun ilk tarihsel belgesini 
olu turmaktad r.24 

Ölüm bugün önümde duruyor 
Bir hastan n ilac  gibi, 
Hastal n ard ndan bir gezinti gibi. 

........................... 

Ölüm bugün önümde duruyor, 
Y llarca tutsak ya ayan birinin 
Evini özlemesi gibi. 

Ana çizgileri Tylor taraf ndan belirlenmi  bulunan animist yakla ma 
göre ruh; baz  ilkel toplumlarda gövdenin bir parças  olarak 
dü ünülmektedir. Hatta, gövdenin tüm özelliklerini ve kusurlar n  (kopmu  
bir kulak gibi), ruhun da ta d  tasar mlanmaktad r. Baz  Avustralya 
yerlileri dü manlar n  öldürdükten sonra ba parmaklar n  kesmekte ve 
böylece, ölenin ruhunun kendilerine ok atmas n  engellemeye 
çal maktad rlar. Bununla birlikte genellikle ruhun; etinin, kemi inin, 
sinirlerinin bulunmad  ve istedi i biçime girebildi i dü ünülmektedir. Öte 
yandan bayg nl k, geçici irade yitimleri, felçler, ruhun gövdeden geçici 
olarak uzakla mas n n di er örnekleri olarak yorumlanmaktad r.25 

Bununla birlikte, gövdeden arada bir ayr labilen bu ruh -dinsel bir 
nesne- say lmamakta, buna kar l k ölümle gövdeden kesin olarak ayr lan 
ruhun ise bir dönü üm geçirerek -ruhlar alan na yerle ti ine inan lmakta ve 
ruh böylece sayg n bir konuma yükselmi  olmaktad r. [L'âme-l'esprit ya da 
ruh-ervah ayr m ].26 Özetle ruh, ancak geri dönemeyece i biçimde ruhlar 
alan na göçtükten sonra dinin nesnesi niteli ini kazanabilmektedir. Burada 
önemli olan udur: Yeni alan na yerle mi  bulunan ruh, eskiden birlikte 
oldu u insanlar n ya amlar na kar abilmekte, henüz sa  olanla eski ili kileri 
do rultusunda, ona iyilik ya da kötülük yapabilmektedir27; bu ba lamda bir 
çok mutlulu un ya da mutsuzlu un, bu ruhlar n eylemlerinden kaynakland  
dü ünülmektedir. Sözgelimi, bilgece davranan birisiyle, ç lg nl klar yapan 
bir ba kas  aras ndaki davran  farkl l  ya da sa l k-hastal k gibi yaln zca 
insanlar  ilgilendiren tüm olaylar; iyi-kötü ruhlar n eylemlerine ba lanmakta 
                                                            
24 SCH MMEL, Dinler Tarihine Giri , s. 33. 
25 DURKHE M, Les formes élémentaires. .., s. 71. 
26 TAPLAMACIO LU, Din Sosyolojisi, s. 56. 
27 TAPLAMACIO LU, Din Sosyolojisi, s. 56-57; DURKHE M, Les formes. .., s. 73. 
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ve " nsan dü üncesi bu sanal dünyan n içinde, kendi ürününün tutsa "28 
konumuna girmeye ba lamaktad r. 

Tüm bu geli menin ç k  noktas n  "ölüm" olgusu olu turdu u için, 
ölülere ve giderek ölmü  olan atalar n ruhlar na tap nman n, insanl n ilk 
dinini olu turdu u genellemesine gidilebilir. 

 
2. Nesnelerin "Ruhu" 

Öte yandan, insanlar  do rudan ilgilendirmeyen, yaln zca evrene ve do aya 
ili kin olu umlar  (deprem, yang n, su bask n , k tl k, hastal klar vd.) 
belirledikleri dü ünülen ruhlar da bulunmaktad r. Tylor'a göre bu ruhlar, ilkel 
insan n canl -cans z ayr m n  yapamamas  nedeniyle varl k kazanmakta ve 
cans z nesneler insanlara benzetilerek, onlar n da ruhlar n n bulundu u 
dü ünülmektedir. Ruh anlay n n kapsam n n geni letilerek nesnelerin de 
ruhlar n n bulundu unun dü ünülmeye ba lanmas  Tylor'a göre do ac l n 
(naturisme) filizlenmesine yol açm t r. Böylece ruh ve beden biçiminde çift 
ki ili i oldu una inanan insan29, giderek nesnelerin ruhlar n n davran lar n  da 
hesaba katma konumunda kalm t r. Nesnelerin ruhlar ndan kaynaklanabilecek 
kötülüklerden korunmak için, dualar edilir, adaklar adan r, kurbanlar kesilir. 
K saca, ya amakta olan insan n, nesnelerin (baz  yerlerde hayvanlar n) ruhlar yla 
da iyi ili kiler kurmas  zorunludur. Ancak insan ruhlar n n eylem alan  ile, nesne 
ruhlar n n eylem alanlar  birbirlerinden ayr t r lmaktad r. Birinciler; sa l k, 
hastal k, yeteneklilik, yeteneksizlik gibi insana özgü olaylarla ilgilenirken, 
di erleri fizik dünyadaki olu umlar  yönlendirmektedirler. 

Yukar da belirtilmi  oldu u gibi, animist yakla m Tylor taraf ndan 
kuramsalla t r lm  olmakla birlikte Spencer, Tylor'un görü lerinden 
baz lar nda de i iklikler yapm t r. Özellikle, de i ik halklar n 
uygulamalar nda animist yakla mdan natürist yakla ma geçilmesini ya da 
ata ruhlar na tap nmaktan vazgeçilerek, nesnelere yönelinmesini Spencer 
öyle aç klamaktad r:30 

lkel toplumlarda, yeni do an çocuklara genellikle bir hayvan ya da 
bitki ad  verilir; ancak bir süre sonra, dilin de yeterince geli memi  olmas  
nedeniyle, gerçek olan ile métaphore (e retileme) olan birbirine kar r. 
Sözgelimi, do du unda kendisine kaplan ad  verilmi  eski atalardan birinin, 

                                                            
28 DURKHE M, Les formes. .., s. 73. 
29 SPENCER, Herbert. Principes de sociologie, I, s. 205, in DURKHE M, Les Formes..., s. 72 
30 DURKHE M, Les formes. .., s. 76 vd. 
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gerçekten de kaplan oldu u dü ünülmeye ba lan r. Böylece, o güne kadar 
ataya gösterilmekte olan sayg  gerçek ata yerine, onun ad n  ta d  hayvana 
yöneltilir.31 Bitkilerin ya da do a güçlerinin adlar n  ta yan atalar 
konusunda da (Spencer'e göre) durum de i memektedir; k saca, ata ruhlar na 
tap nmaktan, nesnelere tap nmaya geçi in temelinde bir ikizanlaml l k yer 
almakta ve e retilemeli (metaforik) ad, sözcü e ba l  kal narak 
yorumlanmaktad r.  

Animizm kuram , ba ta Durkheim olmak üzere bir çok sosyolog 
taraf ndan ele tirilmekte ve dü lerde geçici olarak gövdeden ayr lan ruhun, 
ölüm ile birlikte gövdeden tümüyle uzakla aca  anlay n n, neden kutsall k 
kavram n n do mas na yol açm  olaca n n anla lamad  
belirtilmektedir.32 Özetle, animizmi bütün dinlerin temeli olarak gören Tylor 
yakla m na sürekli yo un ele tiriler yöneltilmi tir.33 

 
B. Do ac l k (Naturisme) 

Ço u kez ileri sürülmü  oldu u gibi ruhçuluk, dinsel dü ünceyi ve dini; 
dü lerin yan lsamalara yol açan içerikleri üzerine, k saca sanr lar üzerine 
temellendirmi  bulunmakta ve bu konumuyla, deneyimsel hiçbir gerçeklikle 
örtü memenin ötesinde, çürütülebilirli ini de kendi içinde ta maktad r.34 
Ruhçuluk zaten etnologlar ve antropologlardan ba kas n  da yeterince 
etkilememektedir. Örne in Durkheim'a göre, uykuda görülen ve gerçekliklere 
tümüyle ayk r  ç lg nca dü lerin, ilkeller taraf ndan bile kutsall n kayna  
say lmas na olanak yoktur. Durkheim, ruhçulu u ele tirirken, eski dönem 
insan n n kutsall k atfetti i eylerde insan özelliklerine yer vermedi ini ve bu 
tür bir yakla m n daha sonraki bir a amada, özellikle H ristiyanl a 
yakla l rken benimsenmeye ba land n  belirtmektedir (tanr , fiziksel ve 
duygusal nitelikleri bak m ndan art k insana benzetilmektedir). Ancak, daha 
önceki dönemlerde, kutsal eylerin ba nda genellikle hayvanlar ve bitkiler yer 
almaktad r. nsan-hayvan-kutsal kavramlar n n ayr t r lmas , oldukça ileri bir 
a aman n ürünüdür; insan özelliklerine sahip bir kutsal kavram  Roma'da ve 
Eski Yunan'da bile bulunmamaktad r. Örne in Dyonysos'da bo alar ya da 
boynuzlar ön plandad r, Demeter bir at yelesiyle simgelenmektedir, Pan ve 
Silene y rt c  hayvanlard r.35 

                                                            
31 Böylece, mezarl klarda dola an ya da evlere giren hayvanlar n da, asl nda ruh olduklar  

dü ünülmeye ba lan r: SPENCER, Principes de Sociologie, I, s. 447 in DURKHE M, Les 
formes. .., s. 76. 

32 DURKHE M, Les formes. .., s. 123. 
33 SCH MMEL, Dinler Tarihine Giri , s. 11. 
34 DURKHE M, Les formes. .., s. 96. 
35 Bkz. DURKHE M, Les formes. .., s. 96. 
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Natürizm; Almanya'da Grimm karde lerin dilbilimi ve mitolojik veriler 
üzerine yapt klar  ara t rmalar n ard ndan geli tirilmi  ve ad  geçenlerin 
ula t klar  sonuçlar bilim çevrelerinde ola anüstü bir etki yaratm t r. 
Kar la t rmal  yöntemle yap lan çal malar, birbirlerinden farkl  uzamlardaki 
Hint-Avrupa halklar n n söylenlerinde anla lmaz gibi görünen bir benzerlik 
bulundu unu ortaya koymu tur. K saca, tüm söylensel ki ilikler 
özde le mekte ve bunlar, de i ik adlar ta salar da hep ayn  i levleri yerine 
getirip hep ayn  fikirleri simgele tirmektedirler. Tam bu dönemde eski Hint 
Vedalar n n Avrupal lar taraf ndan ke fedilmesi, Homeros'un yap tlar ndan 
bile daha eski bir yaz n n var oldu unu gözler önüne sermi  bulunmaktad r. 
Böylesine de erli bir belgenin, dinsel inançlar n kayna  sorununa k 
tutabilece i dü ünülmü  ve Vedalar üzerindeki çal malar yo unla t r larak, 
(biri Kara Avrupas 'nda di eri de ngiltere'de) üç y l içerisinde iki önemli yap t 
kaleme al nm t r.36 

 
1. Duyumlar, Duygular ve Dinsel Dü ünce 

Ayr nt lar bir kenara b rak lacak olursa bu çal malar içerisinden, Max 
Müller taraf ndan 1856 y l nda yaz lm  olan nda (Oxford Essay) ilginç 
görü ler ileri sürülmektedir. Max Müller: "Ak l ve zihin içerisinde hiçbir ey 
yoktur ki, daha önce duyum eklinde alg lanm  olmas n" (Nihil est intellectu 
quod non ante fuerit in sensu) ilkesini dinsel dü ünceye ve dine uyarlamakta 
ve böylece inanc n da, edinilmi  duyumlarla ba lant l  oldu unu 
savlamaktad r. Max Müller'e göre; dinin, bilincimizin me ru bir ö esi olarak 
zihnimizdeki yerini alabilmesi, tüm di erleri gibi, dinsel dü üncelerimizin de 
bir deneyimle ba lam  olmas na ba l  bulunmaktad r. 

Bu bak  aç s  do rultusunda din art k, belirsiz ve karma k bir dü ler 
ürünü san lmaktan uzakla t r larak; gerçeklikler üzerine temellendirilmi  
sistemli bir fikirler ve uygulamalar bütünü eklinde anla lma yoluna 
girmi tir.37 u halde, dinsel dü üncenin ana çizgisini olu turan duyumlar 
acaba hangileridir? Hint Vedalar n n ara t r lmas  arac l yla bu sorunun 
yan t  bulunmak istenmektedir. Gerçekten de Vedalarda sözü edilen 
tanr lar n adlar  genellikle cins adlar d r; büyük ço unlu uyla do a 
olaylar n  dile getiren bu adlar günümüzde de kullan lmaktad r (Güne , 

                                                            
36 Bunlardan birincisi Müller'in 1856 tarihli Oxford Essay alt  yap t d r. Di eri de 1859 

y l nda Almanya'da Adalbert KUHN taraf ndan yaz lm t r ve "Ate in ve kutsal içkinin 
kayna " (Herabkunft des Feuers und Göttertranks) ad n  ta maktad r. 

37 DURKHE M, Les formes. .., s. 103. 
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Y ld z, Tufan, Y ld r m, Tayfun vb.). Bunun gibi, eski Hint dininin belli ba l  
tanr lar ndan biri olan Agni, mitolojik herhangi bir katk dan ba ms z olarak 
do rudan "ate " anlam na gelmekte ve Lâtince'de gnis, Litvanyaca'da Ugnis 
eski Slavca'da Ogny olarak kullan lmaktad r.38 

Daha da önemlisi, eski Sanskritçe'de "parlak gök" anlam na gelen 
Dyaus sözcü ü; Yunanca'da Zeus, Lâtince'de Jovis, soylular n Almancas 'nda 
Zio, talyanca'da Dio, spanyolca'da Dios, Frans zca'da Dieu (Tanr ) biçiminde 
kullan lmaktad r. 

Özetle, natürist yakla ma göre, do al çevrede yer alan güçler ve 
varl klar ki iselle tirilmekte ve giderek tanr salla t r lmaktad r; sözgelimi 
insanlar  besleyen "toprak ana", sayg lar n en yücesinin nesnesi say l p, -
ilâh- olarak nitelendirilmektedir.39 Böylece, do an n gizemli ve görkemli 
varl n n ve etkinliklerinin körükledi i hayranl k ve korku duygular ; 
korunma, s nma, tap nma aray nda yo unla arak, dinsel dü ünce biçimine 
dönü mektedir. Max Müller'e göre, insansal duygular n ortakla al  ve 
"Tanr " sözcü ünün farkl  uzamlardaki ayn l , din kavram n n kökenindeki 
gerçekli i; k saca, bir ve ayn  eye (do aya) ili kin hayranl k ve korkuyu 
dile getirmektedir.  

Do an n, dünyaya gözlerini açan insana sundu u görüntüler, insan 
zihninde dinsel dü üncenin olu mas na yol açabilecek tüm ko ullar  
içermektedir. Bir yeni do an için hiçbir ey do a kadar -do al d - de ildir. 

Do a, sürekli bir "deh et" bir "mucize" ve bir "harikalar" kayna d r.40 
nsan  sarmalayan, ezen ve giderek tüm benli ine egemen olan bir sonsuzluk 

esrimesini, do an n herhangi bir görünümü kadar duyumsatabilecek ba ka hiç 
bir görüntü tasar mlanamaz. Bununla birlikte, bu duygular soyuttur ve yaln zca 
birer tohum konumundad r41; dinsel dü ünce ancak, soyut duyumlarla yetinil-
meyerek do a güçlerine ki isellik kazand r lmas yla varl k kazanmaktad r. 

                                                            
38 TAPLAMACIO LU, Din Sosyolojisine Giri , s. 61; DURKHE M, Les formes. .., s. 104. 
39 FREYER, Din Sosyolojisi, s. 66. 
40 Müller'in ard ndan gözler do aya çevrilince, do ac l k da yo un biçimde ara t r lmaya 

ba lanm  ve ondokuzuncu yüzy l n ikinci yar s nda konuya ili kin pek çok yap t 
yay mlanm t r. Bu çal malar n adlar  konusunda bkz. DURKHE M, Les formes. .., s. 102 
(dipnot 5). 

41 Müller bu duyguyu "dü ünce" olarak adland rmakta ve insan n bu evreyi henüz a amam  
oldu unu ve günümüzün dinsel dü üncesiyle, eskil insan nki aras nda belirleyici bir 
farkl l n bulunmad n  ileri sürmektedir. Bkz. DURKHE M, Les formes. .., s. 106 
(dipnot 3). 
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2. Dilin Geli imi: Simge Zorunlulu u ve Sonuçlar  

Natürizmin kurucusu say lan ve görü lerini dilbiliminin verilerinden yola 
ç karak olu turan Max Müller; tanr  ve tanr sall k kavramlar n n, dilin kendine 
özgü geli iminin do rudan bir sonucu oldu unu savlamaktad r. Müller'in konuya 
ili kin görü leri öyle özetlenebilir. 

Sözcük olmadan, fikir ve kavram da varl k kazanamaz; çünkü dil, 
dü üncenin yaln zca bir d  cilâs  de il ayn  zamanda temel ve içsel bir 
dayana d r. Dil, olu mu  bir dü ünceyi d a yans tman n arac  olmaktan çok, 
o dü üncenin olu umunu belirlemektedir. Öte yandan dil42 -kendine özgü 
do as - nedeniyle dü ünceninkinden farkl  yasalara ba ml  bulunmaktad r. Bu 
konumuyla dil, dü üncenin olu umuna katk da bulundu u kadar, -zor 
kullanarak- dü ünceyi bozabilme olana n  da elinde bulundurmaktad r. 
Dinsel tasar mlar n "kendine özgü" bir konum kazanmalar n n temelinde, dilin 
bu bozucu etkisinin bulundu u öngörülebilir; çünkü dü ünmek, fikirlere düzen 
vermek ve dolay s yla s n fland rmakt r. Örne in Vedalar'da sürekli sözü 
geçen "ate "i43 dü ünmek, onu, eyler aras ndaki belirli bir kategorinin aras na 
yerle tirmektir, öyle ki, ate in u özellikleri vard r ama u özellikleri de yoktur 
denilebilsin. u halde s n fland rmak, bir yandan da "adland rmak" 
olmaktad r.44 

Bunun nedeni de çok aç kt r; bir genel fikir, ancak kendisini dile getiren 
bir sözcük içinde ve o sözcük arac l yla varl k ve ki ilik kazanmaktad r. 
Öte yandan bir halk n dili de, -fikirlerin zihinlerde s n fland r lmas n n 
biçimini- etkilemekte ve o halk n ö renmeye yönelece i yeni eylerin 
çerçevesini belirlemektedir; çünkü de inilmi  oldu u gibi dü ünceler, dilin 
önceden konulmu  kal plar na ba ml  bulunmaktad rlar. 

Böylece, evrene ili kin ve görece geli mi  bir tasar m olu turmay  henüz 
ö renmekte olan insanlar n dilinin, o günlerin dü ünme sistemine, silinmez 
biçimde damgas n  vurmu  oldu u öngörülebilir. Özellikle Hint-Avrupa 
halklar n n eski dilleri konusunda insanl k, tümüyle de bilgisiz say lamaz. Çok 
eski günlerde konulmu  olmalar na ve daha sonralar  bunlardan ba kaca pek çok 
sözcük türetilmi  bulunmas na kar n, kök-sözcükler, Hint-Avrupa deyimlerinde 

                                                            
42 Müller bu yakla ma da kar  ç kmakta ve ruhçulu un, canl -cans z ayr m n n 

bilinmemesinden de il, dilin dü ünce üzerindeki etkisinden kaynakland n  
savlamaktad r. Bkz. DURKHE M, Les formes. .., s. 106 vd. 

43 Yukar da, "ate " anlam na geldi i belirtilmi  bulunan Agni konusunda ayr nt l  bilgi için 
bkz. BUDDA, Hilmi Ömer. Dinler Tarihi, Birinci Cilt, Dün ve Yar n Külliyat , stanbul 
1935, s. 31 vd. 

44 DURKHE M, Les formes. ., s. 107. 
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varl klar n  hâlâ sürdürmektedirler. Bu kök-sözcüklerin geçmi i Müller'e göre, 
natürizmin olu maya ba lad  günlere uzanmaktad r.45 Hint-Avrupa 
dillerindeki bu kök-sözcüklerin iki önemli özelli i bulunmaktad r. 

a. Öncelikle, bu kökler simgeseldir. Bunlar ayr ca bireyleri ya da özel 
eyleri göstermekle kalmamakta, olabildi ince genel bir simge konumunda 

bulunmakta ve dü üncenin en geni  konular na yönelmi  görünmektedirler.46 

b.  kinci olarak, bu köklerin ili kin bulunduklar  simgeler, nesnelerin 
de il eylemlerin simgeleridir.47 

nmek, ç kmak, yürümek, vurmak, sürtmek vb. Ba ka bir deyi le 
insanlar; do a olaylar n n adland r lmas na ve genelle tirilmesine 
geçmeden önce, temel insan eylemlerinin biçimlerini adland rm  ve 
genelle tirmi lerdir. Böylece, insan eylemlerinin betimlenmesine ili kin 
bulunan ve olabildi ince genellik ta yan bu sözcükler; ilk konulmu  
olduklar  günlerde akla hiç gelmemi  kimi olu umlar n betimlenmesinde 
kullan lmaya ba lanm t r. 

 
3. Söz ve Önemi 

Sonuç olarak insanlar, nesneleri de kavramaya yöneldiklerinde; -
varolan dilin s n rlar  içinde dü ünebilme zorunlulu u do rultusunda-, dilde 
zaten yer alm  bulunan sözcüklere ba vurmak zorunda kalm lard r. Ne var 
ki, asl nda insan eylemlerinin anlat lmas n  konu edinmi  olan bu sözcükler, 
do an n yeterince betimlenebilmesine elveri li bulunmamaktad rlar. Ancak 
bu sözcükler, do an n anla labilmesini ve anlat labilmesini sa layabilecek 
"tek kaynak" konumundad rlar. 

Böylece do a güçleri, insan eylemlerine benzetilerek tan mlanmaktad r.48 
Örne in; y ld r m topra  kazan ve yang n ç karan bir eydir, rüzgar u uldayan 
ve üfleyen bir eydir. Do a olaylar  insan eylemlerine benzetilince, do a 
olaylar yla ili kili bulunan bu eyler de (y ld r m, rüzgâr vb.) az çok insan 
eylemlerine benzer biçimde anlat lm  ve bunlar giderek ki isellik kazanmaya 
ba lam lard r. Asl nda burada yap lmakta olan apaç k bir e retilemedir 
                                                            
45 Max Müller burada çok k sa olarak aktar lan görü lerini üç ayr  yap tta aç klamaktad r. 

Bunlar: Natural Religion, Londra 1889; Physical Religion, Londra 1898; Anthropological 
Religion 1892, adlar n  ta maktad rlar. Müller'in en bilinen yap t n n ise Comparative 
Mythologie oldu u söylenebilir, Müller'in ayr ca, Lectures on the Science of Language ve 
The Science of Thought gibi, dil ve dü ünce üzerine de yap tlar  bulunmaktad r. Müller'in 
yap tlar n n tam bir listesi için bkz. DURKHE M, Les formes. .., s. 102 dipnot 5. 

46 MÜLLER, Max. Physical Religion, Londra 1898, s. 133 in DURKHE M, Les formes. .., s. 
108 (dn 1). 

47 MÜLLER, The Science of Thought, s. 272 in DURKHE M, Les formes. .., s. 108 (dn 2). 
48 MÜLLER, The Science of Thought, s. 327, in DURKHE M, Les formes. .., s. 109. 
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(métaphore) ama dil, bunu sözcüklere ba ml  olarak anlatmak durumundad r. 
K saca dil, salt insan eylemlerine ili kin ö elerle s n rl  bulundu u için do ay  
anlat rken onu çarp tm  ve gerçek niteli ini de i tirmi tir.49 

Ça m z dillerinden bir bölümünde sözcüklere cinsiyet atfedilmesi 
(article) al kanl  da bu ba lamda de erlendirilmelidir. Bugünkü 
bilgilerimizin ve dü üncelerimizin geli mi lik düzeyi, bir anlam karga as n  
engellemektedir ancak söz ve sözcük, bir kar  a rl n bulunmad  eski 
ça larda, anlam  en belirleyici etken olmu  olmal d r. 

 
4. Dil-Söz ve Dinsel Dü ünce 

Böylece söz, duyumlar m zla alg lad m z maddesel dünyaya yeni 
eklemeler yaparak, salt soyut varl klardan olu an -ba l  ba na bir dünya- 
yaratm  ve bu varl klar giderek fizik olaylar n belirleyicisi say lm lard r. 
Ancak geli im bu kadarla da s n rl  kalmam  ve (sözcüklerin, halk 
imgeleminin olaylarla ili kilendirdi i ki iliklere yönelmesinin ard ndan) 
dü ünce bile bu sözcüklere uyarlanmaya ba lam t r. Bu dü ünce biçiminin 
kap lar  art k; söylenler taraf ndan yarat lan ve anla lmas  güç olan her eye, 
her gize aç kt r. Bu do rultuda herhangi bir nesneye, insan deneyimleriyle 
tümüyle çeli en adlar bile verilebilmektedir. Örne in Vedalarda, gök 
sözcü ü yerine geçen50 yirmiden çok sözcük bulunmaktad r. 

Sözcükler böylece anlam de i tirirken; bu anlamlar n her birine uygun 
dü en ki ilikler yarat lmaya ba lanmakta, üstelik bu ki iliklerin her biri, 
di erinin akrabas  say lmakta ve giderek bunlar bir aile olu turmaktad rlar. 

Bazen da farkl  nesneler, ayn  sözcüklerle dile getirilmekte ve bu 
yoldan, birbirinin ayn  olduklar  dü ünülen nesnelerin dönü ümleri 
anlat lmak istenmektedir. Ne var ki, bu uzant da ba vurulan yeni 
e retilemelerin anla labilirli inin sa lanmas , yeni varsay mlar n 
üretilmesini zorunlu k lmaktad r. 

Müller'e göre, kutsal ve tanr sal kavramlar  da i te böyle do mu tur ve 
atalara tap nma yönelimi kendinden önceki natürizmin bir yans s ndan ba ka 
bir ey de ildir.51 Öte yandan, animistlerin ç k  noktas  yapt klar  ruh kavram  
da Max Müller'e göre, dü lerle de il ölümle ba lant l  olarak varl k 
kazanm t r. Müller, geçici baz  ko ullar n, gövdeden ayr lan ruhun giderek 
kutsall k kazanmas  sonucunu do urdu unu dü ünmektedir. Bununla birlikte, 
Müller'e göre ko ullar n zorlamas  do rultusunda olu an bu yeni din 
(animizm) ancak ikincil bir ürün say labilir çünkü insanlar n kutsalla t r lmas  
                                                            
49 Ayr nt l  bilgi için bkz. DURKHE M, Les formes. .., s. 106-111. 
50 DURKHE M, Les formes. ..., s. 110. 
51 MÜLLER, Anthropological Religion, s. 128-130 in DURKHE M, Les formes. .., s. 110 (dn 1). 
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arac l yla varl k kazanan bir din, gerçek anlamda bir din olarak alg lanamaz; 
Müller'e göre zaten halklar da bu tür bir kutsall , as l kutsal kavram ndan 
ay rabilmeyi ba arm lard r.52 

 
III. TOTEMC L K VE ÖZEL KONUMU 

Buraya kadar yap lm  olan aç klamalar n gösterdi i gibi hem animizm 
hem de natürizm kutsal ya da tanr sal kavramlar n , biyolojik ya da kozmik 
nitelikli baz  olu umlar n insanlarda uyand rd  duygularla aç klamaya 
çal makta; animizm dü ler, natürizm ise do a güçleri üzerine 
temellendirilmi  bulunmaktad r.53 

Bu nedenle Durkheim; insanlar n ortakla a ya am  olduklar  
deneyimlerden yola ç karak, bu deneyimler dünyas n n d nda yer alan (ex 
nihilo) "kutsal" kavram na nas l ula m  olduklar n n anla lamad n  ileri 
sürmekte ve bu yakla mlar n her ikisine de kar  ç kmaktad r. Ona göre, 
dü te görüldü ü biçimiyle de olsa insan yine insand r (eskiller için bile). Öte 
yandan, ne kadar güçlü olurlarsa olsunlar do a olaylar , kutsal kavram n  
ça r t rmaya elveri li bulunmayan birer güçtürler. u halde ne insan ne de 
do a kendiliklerinden kutsal olmad klar na göre, as l ara t r lmas  gereken, 
böyle bir niteli in onlara nas l atfedilmi  oldu udur. Bu nedenle, animizmin 
ve natürizmin kayna n  olu turan ve bu ad  geçenlerden daha eski ve daha 
köklü konumda bulunan bir temel dinin var olmu  oldu u dü ünülmeli ve 
as l o ara t r lmal d r. Durkheim'a göre böyle bir din gerçekten vard r ve 
etnograflar bu dini totemizm olarak adland rmaktad rlar. 

Totemizm ile insanl n genel tarihi aras ndaki ili kiyi, bir dergide 
yazd  dizi makalelerle ilk ortaya koyan Mac Lennan'd r.54 Ancak Mac 
Lennan, zoolatrique (hayvanlara tapma) ve phytolatrique (bitkilere tapma) 
tüm dinlerin temelini totemizme ba layarak bu yakla m  çok basite 
indirgemi  olmaktad r. Öte yandan 1877 tarihli Ancient Society adl  
yap t nda Morgan da totemizmin temel özelliklerini belirlemeye yönelmi , 
kuzey ve orta Amerika yerlilerinin yayg n dinlerinin totemizm oldu unu 
belirtmi tir. 1885 y l nda Robertson Smith totemizmi: "Bir hayvan, bir bitki 
ya da bir nesneyle insan aras nda do al ya da edinilmi  bir sözbirli i 
bulundu una inanma"55 eklinde tan mlamaktad r. 

                                                            
52 MÜLLER, Anthropological Religion, s. 130 in DURKHE M, Les formes. .., s. 111 (dn 2). 
53 DURKHE M, Les formes. .., s. 123. 
54 LENNAN, Mac. The Worship of Animals and Plants, Totem and Totemism, Fortnightly 

Review, 1869-1870. in DURKHE M, Les formes. .., s. 125 (dn 2). 
55 Smith, bu yakla m n  ilk kez 1888 y l nda Aberdeen Üniversitesinde verdi i derslerde dile 

getirmi , bir y l sonra yay mlad  kitab nda da yinelemi tir. Bkz. SMITH, Robertson. The 
Religion of the Semites, 1889 in DURKHE M, Les formes. .., s. 127 (dn 2). 
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A. Totemcili in Genel Görünümü 

1. Totemci Toplumlarda Örgütlenmenin Biçimi 

Ancak bu tan m n irdelenmesine girmeden önce totemizmin, yukar da 
incelenmi  bulunan ruhçuluk ve do ac l ktan farkl  olarak; inanc n n 
konusunu belirli bir nesne ya da eyle (ruh ya da do a olaylar  ve güçleri 
gibi) s n rland rmad  ve kutsal kavram n  çok daha geni  bir ba lamda ele 
ald  belirtilmelidir. Zaten bu nedenle, totemizm burada ayr  bir bölüm 
içinde ele al nm  bulunmaktad r. Ancak totemizmin ilk bak ta göze çarpan 
ve ço u kez yan lg lara yol açan d  görünümünün öncelikle betimlenmesi 
ve totemizmin yayg n bulundu u toplumlar n örgütlenme biçiminin k saca 
özetlenmesi yararl  olacakt r. 

Totemci toplumlar n (özellikle Avustralya yerlilerinin) en kapsaml  
birimini a iret (tribu) olu turmaktad r. Her a iretin iki fratrisi ve her fratrinin 
de de i en say da klanlar  bulunmaktad r.56 

Klan üyeleri birbirlerinin akrabas  say lmakla birlikte, bu akrabal n kan 
ba yla ilintisi bulunmamaktad r; hiç kimse bir di erinin -bu terimlere bugün 
verdi imiz anlam yla- anas , babas , k z , amcas  olarak nitelendirilmemektedir. 
Bununla birlikte klan üyelerinin kar l kl  ödevleri, günümüz ailesinin ödevleri 
gibi önceden belirlenmi tir. Birbirleriyle evlenmeme, kar l kl  yard mla ma, yas 
tutma ve öç alma görevleri, bunlar n en ba nda say labilir. D  görünü üyle bu 
birli e -büyük bir aile- denilebilir, klan üyeleri de kendilerini bu "aile"nin üyesi 
olarak görmektedirler ancak bunlar n birbirlerinin akrabas  say lmas n n tek 
nedeni, klan içinde yer alan her bireyin ayn  ad  ta yor olmas d r. Salt bu 
aç dan bak ld nda Roma gensiyle klan aras nda hiç bir farkl l k 
bulunmamaktad r, çünkü gens üyeleri de klan üyeleri gibi tek bir ad ta makta 
ve bu do rultuda birbirlerinin akrabas  say lmaktad rlar [nomen gentilicium].57 
Gens ile klan aras ndaki en belirleyici farkl l k klan üyelerinin ad n n, maddesel 
eylerin (hayvan, bitki, nesne), belirli bir türünü gösteriyor olmas d r. Bu tür ile 

klan üyeleri aras nda bir soy birli i bulundu una inan lmaktad r. Maddesel 
nesnelerin bu türü (örne in kanguru), klan üyelerinin tümünü birden 
simgelemekte ve buna da totem ad  verilmektedir. Klan n totemi, klan n tüm 
üyelerinin de totemidir. 
                                                            
56 Klanlar birli i anlam n  ta yan kabile ya da a iret, ayn  klandan kopmu  bulunan klanlar n 

olu turdu u toplulu a verilen add r. Yerle ik topluluklar n, ailelerden olu an köy 
toplumuna dönü melerine kar l k; göçebeler, klanlardan olu an kabileler eklinde 
örgütlenmektedirler. Burada s kça kullan lm  olan "a iret" sözcü ü, -göçer kabile- 
anlam na gelmektedir. Konuya ili kin ayr nt l  bilgi için bkz. ENEL, Alâeddin. lkel 
Topluluktan Uygar Topluma A.Ü.S.B.F. Yay nlar : 504, Ankara 1982, s. 153-157. 

57 Ciceron'un gentile'ye ili kin tan m  da bu do rultudad r: "Gentiles sunt qui inter se eodem 
nomine sunt" in DURKHE M, Les formes. .., s. 143 (dn 1). 
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nsan ile totem say lan (hayvan, bitki, nesne) aras nda bulundu una 
inan lan töz ve soy birli i yakla m na58 ko ut olarak, bunlar aras nda bir 
do a birli i de bulundu u tasar mlanmaktad r. Örne in Narrinyeri'ler, ilk 
insanlardan bir bölümünün diledikleri anda hayvana dönü ebildi ine 
inanmaktad rlar. Baz  ba ka toplumlar da, insanl n ilk günlerine gerçeklik 
d  baz  hayvanlar  yerle tirmekte ve insanl n bunlardan türedi ini 
dü ünmektedirler. Bu tür bir inanc n, Avrupa toplumlar n n belirli bir 
tarihsel dönemde üretmi  bulunduklar  mitolojik tanr larla benzerli i hemen 
göze çarpmaktad r. 

Totem ad n n nas l belirlendi i sorununun totemizmle de il, totemizmin 
geçerli oldu u toplumlar n örgütlenme biçimiyle ba lant l  bulundu u 
öncelikle belirtilmelidir. Ba ka bir deyi le bu konu, din sosyolojisini de il, 
aile sosyolojisini ilgilendirmektedir.59 Totemin belirlenmesine ili kin 
yöntemler öylece özetlenebilir: Totemci toplumlar n büyük ço unlu unda 
anan n totemi -do um hakk - gere i olarak çocu un da totemidir. Bu kural n 
geçerli oldu u yerlerde ayn  totemin üyeleri, de i ik yerle im birimlerine 
da lm  durumdad rlar; çünkü kad n kocas yla birlikte ayn  yerle im 
biriminde ya amas na kar n, d evlilik kural  gere i kocas n nkinden farkl  
bir totemin üyesi konumundad r. K saca totem, topra a ba l l k ilkesine göre 
saptanmamaktad r.60 

Avustralya'n n ba ka baz  bölgelerindeyse totem, baba soyuna göre 
belirlenmekte ve böylece bir yerle im biriminde ya amakta olanlar n tümü (evli 
kad nlar d nda), ayn  totemin üyesi durumunda bulunmaktad rlar. Söz konusu 
bölgelerde, yerle im birimi totemi de göstermektedir. Topra a ba l l k ilkesinin 
geçerli göründü ü bu alanlarda, totemin dinsel niteli ini giderek yitirdi i 
gözlenmektedir.61 

                                                            
58 Robertson Smith'in, eski Arap toplumlar n  inceledi i kitab nda sözünü etti i bu 

yakla m n yayg nl , daha sonraki y llarda totemizm üzerine yap lan di er çal malar 
taraf ndan da do rulanm  bulunmaktad r. Bkz. SMITH, Robertson. Kinship and Marriage 
in Early Arabia, Cambridge 1885, in DURKHE M, Les formes. .., s. 127 (dn 1). 

59 Durkheim, totemizmin din kavram yla oldu u kadar aile kavram yla da ilintili 
bulundu unu dü ünmektedir, çünkü ona göre, totemizmde temel birim olan klan asl nda 
bir ailedir. Bkz. DURKHE M, Les formes. .., s. 148 (dn 2). 

60 Burada ilginç bir noktaya daha de inilmesi gerekir; yukar da sözü edilmi  bulunan 
Narrinyeri (Avustralya) totemlerinin, neredeyse hiçbir dinsel niteli inin bulunmad  
gözlemlenmi tir. Bkz. TAPLIN V. The Narrinyeri Tribe, II, s. 244-245 in DURKHE M 
Les formes. .., s. 149 (dn 1). 

61 Tüm bu gözlemlerin, Durkheim' n, totemin niteli i konusundaki görü lerini do rulad klar  
sonucuna var labilir. Sonraki sayfalarda görülece i gibi Durkheim, totemin d  görünü te 
dinsel ama özünde toplumsal bir simge oldu unu ileri sürmektedir. 
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Ba ka baz  yerlerde ise yeni do an çocuk, ne anas n n ne de babas n n 
totemine ba lanmaktad r. Anan n karn na girerek çocu un do umuna yol 
açm  bulunan söylensel atan n totemi ne idiyse, çocuk da o toteme ba l  
say lmaktad r. Bu belirleme, kendine özgü bir yöntemle yap lmaktad r.62 

Klanlar n bir üst birimi olan fratriler ise, birbirlerine -özel karde lik 
ba lar yla- ba l  say lan klan gruplar ndan olu maktad r. Avustralya 
yerlilerinin bir a iretinde (tribu) iki fratri yer almakta ve her fratri de kendi 
içinde klanlara bölünmü  bulunmaktad r. Fratriler, de i ik nedenlerle üyeleri 
da lm  çok eski bir klan n soyundan geldiklerine inanan ve uzak bir 
geçmi te kalm  bu birli i yeniden canland rmaya çal an de i ik klan 
üyeleri aras ndaki dayan ma (karde lik ba ) üzerine kurulmu  bulunmaktad r. 
Her fratrinin de kendine özgü bir totemi ve böylece bir de ad  vard r.63 

Fratriler genellikle, totemleri say lan hayvan n ad n  ta rlar (Avustralya 
yerlileri totem olarak ço u kez bir hayvan seçmektedirler). Ara t rmac lar ve 
bunlardan özellikle A. Lang fratrilerin; birbirine kar t konumlar  simgeleyen 
adlar  ye lediklerini64 aç kça saptam  bulunmaktad r; örne in fratrilerden 
birinin ad  beyaz papa an ise di erininki siyah papa and r65 ya da biri kartal 
ise di eri kargad r [Bu yakla m biçiminin nedeni a a da aç klanacakt r]. 

Fratri totemleriyle klan totemleri aras nda bir ast-üst ili kisi bulunmakta ve 
herhangi bir klan, a iretin (tribu) iki fratrisinden yaln zca birine ba l  
say lmaktad r. Böylece, bir klan üyesinin hangi ad  ta yaca  bir ölçüde 
belirlenmi  say labilir çünkü fratri ad n n bir cinsi, klan ad n nsa bir türü 
gösterece i önceden belirlenmi  bulunmaktad r. 

 
2. Eskil Aç s ndan Cins-Tür Ayr m  

Eskile özgü aç klama ve s n fland rma biçimlerinin anla labilmesi için, 
öncelikle onun evrene bak n n özelliklerinin bilinmesi gerekmektedir. Evrende 
bulunan her ey, eskilin a iretinin parçalar n  olu turmakta, bir ba ka deyi le var 
olan her ey, a iretin kurucu bir ö esi konumunda bulunmaktad r.66 Zaten evren 
                                                            
62 Bu belirleme genellikle, anan n çocu a hâmile kald n  dü ündü ü yer göz önüne al narak 

yap lmaktad r; çünkü her totemin bir "merkez"i vard r ve atalar (ruhlar ) da ço unlukla 
kendi totemlerinin merkezinin çevresinde dola maktad rlar. u halde çocu un totemi, 
anan n hâmile kald n  dü ündü ü yerle im birimine en yak n merkezde bulunan 
(dolay s yla atan n s kça görmeye gitti i alandaki) totem olacakt r. K saca kad n, kocas n n 
evinde oturdu u ve kocan n toteminin merkezi de bu bölgede oldu u için, çocuk genellikle 
babas n n totemine ba l  say lmaktad r. Bkz. DURKHE M, Les formes. .., s. 150 (dn 3). 

63 LANG, Andrew. The Secret of Totem, s. 159 in DURKHE M, Les formes. .., s. 151 (dn 1). 
64 LANG, The Secret..., s. 159 in DURKHE M, Les formes. .., s. 151. 
65 HOW TT, Native Tribes of South Australia, s. 124 in DURKHE M, Les formes. .., s. 151 (dn 2). 
66 F SON-HOW TT. Kamilaroi and Kurnai, s. 170 in DURKHE M, Les formes. ., s. 201 (dn 1). 



lksel Dü ünce ve Toplum - Din li kileri 221

"büyük a iret"tir ve bireyin ba l  bulundu u a iret de (fratriler gibi) ikiye 
bölünmü  bulunan bu büyük a iretin, iki parças ndan birinde yer almaktad r. 

K saca, a iret iki parçaya (iki fratri) ayr lm  oldu u için, bilinebilen 
tüm varl klar da bu iki parça aras nda payla t r lm  bulunmaktad rlar. 
Böylece tüm do a, fratrilerin adlar na göre s n fland r lmakta; insanlar gibi 
tüm canl  ve cans zlar; güne , ay, y ld zlar, kayalar, a açlar... fratriler aras nda 
bölü türülmektedirler.67 Ancak, fratriler de klanlara ayr lm  olduklar ndan, 
s n fland rma sürdürülmekte ve bu do rultuda, fratrilerden birine ait olduklar  
öngörülmü  eyler, bu kez de klanlar aras nda payla t r lmaktad r. Sözgelimi, 
köyün üst yan ndaki karaa aç, kanguru klan n n a ac  say lm sa, bu a ac n 
da bir totemi olacakt r ve bu totem, kanguru klan n n üyelerininki gibi 
kangurudur. Benzer ekilde bir ba ka a aç da y lan klan na verilmi  olabilir. 

Sonuç olarak, eyleri, bu eylerin tanr lar  (totemleri) yönetir 
görünmekle birlikte, asl nda bu tanr lar n, eylerin bir ba ka görünümü 
konumunda bulunduklar  belirtilebilir.68 Bu yakla m, Haida toplulu unun 
inançlar nda tam bir aç kl k kazanmaktad r. Bu inanca göre her hayvan n iki 
yüzü (konumu) bulunmaktad r. Bunlardan birincisine göre, hayvan ola an 
bir yarat kt r; avlan labilir, yenilebilir. Ancak bu varl k ayn  zamanda, 
hayvan görünümüne bürünmü  do aüstü bir yarat kt r. Dünyaya böylesine 
bir bak  aç s , etnik ve co rafi özelliklerden ba ms z olarak ortaya 
ç kmakta ve ayn  zamanda totemci tüm yakla mlar taraf ndan benimsenmi  
bulunmaktad r. 

Bu belirlemelerin ard ndan, tarihte rastlan lan sistematik en eski 
s n fland rman n cins ve tür ayr m  üzerinde odakla t  söylenebilir.69 
Durkheim'a göre bunun nedeni aç kt r; çünkü insanlar dünyaya, kendi 
toplumsal örgütlerini model alarak bakmaktad rlar ( kici örgütlenmeler, 
akrabal k s n flar , klanlar, fratriler, a iretler eklindeki ayr t rmalarda 
görüldü ü gibi). Ba ka bir deyi le, insanlar gruplar içinde ya ad klar na göre 
eylerin de grupla t r labilece i (s n fland r labilece i) öngörülmektedir; böylece 

fratriler cins, klanlar da tür kavramlar n n olu turulmas na yol açm lard r. 
K saca insanlar grupla m  oldu u için, eyler de grupla t r lmaktad r. Ne 
var ki eylerin s n fland r lmas ; bunlar n, insanlar taraf ndan olu turulmu  
bulunan gruplara payla t r lmas  olarak anla lmaktad r. Böylece eyler 
kendi varl k özelliklerine göre de il, içine yerle tirilmi  bulunduklar  gruba 

                                                            
67 SMYTH, Brough. The Aborigines of Victoria, I, s. 91; F SON-HOW TT, Kamilaroi and 

Kurnai, s. 168 in DURKHE M, Les formes. .., s. 201 (dn 3). 
68 SWANTON, V. Contributions to the Ethnology of the Haida, s. 14, 16, 25, in 

DURKHE M, Les formes. .., s. 205 (dn 3). 
69 DURKHE M, Les formes. .., s. 203-209. 
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göre anlam kazanmakta ve sanki s n fland r lm  olmaktad rlar. Özetle, farkl  
eylerin s n flar , bunlar n üst üste y lmalar  biçiminde de ilse de, bu 
eylerin, toplumsal bölünmenin birimlerinden birine ait say lmalar  yoluyla 

olu turulmakta; böylece eyler ve toplumsal birimler birbirleriyle kar t r larak, 
zihinlerde tek ve dayan mal  bir bütün (a iret) olu turulmaktad r. Bu 
mant ksal yap , asl nda toplumun birli ini dile getirmektedir. 

Durkheim'a göre insan zihninde ne kadar temel kavram ve kategori varsa, 
bunlar n tümü toplumsal ö elerin ürünüdür. Böylece, ikiye ay rma yoluyla 
belirlenen bu s n fland rma ve ara t rma yöntemi bugün bizlerde de bulunan; 
benzer imgelerin birbirlerini çekmesi, kar t olanlar nsa birbirlerini itmesi 
e iliminden kaynaklanmakta ancak bu e ilim eskilin s n fland rmalar n  da 
yönlendirmektedir. K saca, fratrilerin ikiye bölünmü  olmas  gerçekli ini model 
olarak seçen mant ksal yakla m ve s n fland rma biçimi, ana bir ilke konumuna 
yükselmektedir. Bu do rultuda, bir s n fland rma iki farkl  cins anlay yla 
yap l nca, bu cinslerin birbirlerinin kar t n  olu turduklar  sonucuna da 
var lmaktad r. Ayr t rmaya çeli kinin en keskin görüldü ü eyler ya da 
kavramlarla ba lanmakta ve cins ya da bölümlerden biri sözgelimi sa a 
konuluyorsa di eri de sola yerle tirilmektedir.70 

Örne in, birinci fratri siyah papa anla belirlenmi se ikinci fratri beyaz 
papa anla simgelenecek, güne  birinci fratrinin yan na konulmu sa, ay ve 
y ld zlar ikinci fratriye özgülenecektir. Sava -bar , su-toprak, dostluk-
dü manl k, gökyüzü-yeryüzü vb. kar tl klar konusundaki s n fland rmalar 
sürüp gitmektedir. Ancak birbirlerinin kar t n  olu turduklar  dü ünülen 
fratrilerin aras nda (ve bu s n fland rma do rultusunda) bir "rekabet", 
giderek bir dü manl k bulundu u da varsay lmaya ba lanmaktad r. Ba ka bir 
deyi le, mant ksal olarak yarat lm  bir kar tl k kavram na ve yakla m na 
bir de sosyal kar tl k eklemlenmektedir.71 

 
3. Totemci Toplumlar n Dinsel "D  Görünümü" 

Yukar da de inilmi  oldu u gibi klan üyesi, kutsal totemle ayn  soydan 
(özden) geldi ine inanmaktad r çünkü klan üyesi olan "insan" da kutsall k 
                                                            
70 Morgan' n Ancient Society adl  yap t nda, Kuzey Amerika'n n roquois yerlilerinin 

fratrileri aras nda s kça yar malar n düzenlendi i belirtilmektedir. Swanton ise, fratrilerin 
aç kça birbirlerinin dü man  say ld klar n  yazmaktad r. Bkz. DURKHE M, Les formes. .., 
s. 207 (dn 5). 

71 Durkheim, fratrilerin olu umuna ili kin görü lerinin, bu fratrilerin birbirlerinin kar t  olarak 
görülmeleri olgusuyla çeli ti ine ili kin savlar  yan tlamak amac yla, sosyal kar tl n 
eklemlenmesi sürecine ba vurmakta, öte yandan bu kar tl k yakla m n n, dinsel olan -
olmayan n niteli inin belirlenmesi konusuna kadar uzanmad n  savlamaktad r. Bkz. 
DURKHE M, Les formes. .., s. 208 (dn 1). 
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d  bir varl k de ildir.72 Hatta klan bireyinin kutsall , totem say lan 
hayvan nkinden (totem e er hayvansa) bile çok a a larda de ildir. Eskilin 
gözünde insan, hayvan, bitki ve nesne birbirlerinden çok da farkl  bir 
konumda bulunmamaktad rlar. nsanla ayn  özü payla t  dü ünülen -totem 
hayvan-a kar  tinsel bir ba l l k duyulmakta ve bundan dost, karde , baba, 
dede sözcükleri kullan larak söz edilmektedir.73 Totem hayvan n türünden 
yard m istenmekte ve bu hayvanlar n av s ras nda ya da baz  tehlikeli 
durumlarda, istenilen yard m  esirgemeyeceklerine inan lmaktad r. Bununla 
birlikte, totem iminin, totem say lan varl ktan çok daha kutsal görüldü ü 
belirtilmelidir. 

Özetle, totem hayvanla insan aras ndaki ili kiler, aile ba lar n n 
olu turaca ndan daha ileri bir düzeyde bulunmakta, insan ile hayvan 
(yerlilerin söyledi ine göre) ayn  etten yap lm  bulunmaktad rlar. Bu 
do rultuda hem insan hem de hayvan (bitki ya da nesne), kutsall ktan da 
paylar n  alm  bulunmaktad rlar; ancak bu kutsall k insan n baz  organlar nda 
(kan ve saçlar gibi), di er organlar na göre daha da yo unla m  
bulunmaktad r. Bu nedenle saçlar n kesilmesi önemli bir töreni zorunlu 
k lmakta, saç  kesilecek olan ki i, soyun atalar n n (yar  insan-yar  hayvan) 
ya am  olduklar  varsay lan yere do ru diz çökmekte ve ard ndan i lem 
gerçekle tirilmektedir. Bu törenin gereklerine özen gösterilmemesi, saç  
kesilenin "büyük felâketler"e u ramas na yol açacakt r. Bu son örne in 
Avrupa mitolojisindeki Samson söyleniyle benzerli i hemen göze 
çarpmaktad r.74 Eski Türklerin Kut ad n  verdikleri ve Ziya Gökalp'in Alt n 
I k olarak adland rd  mana anlay , ayn  tür bir inanc n Asya halklar nda da 
geçerli oldu unu ortaya koymaktad r.75 

 
B. Totemcili in Anlamsal Yap s  ( ç Görünümü) 

Yukar da totemcili in d  görünümü aç klan rken belirtildi i gibi 
Avustralya ve Kuzey Amerika yerlileri de içinde olmak üzere totemcili in 
geçerli oldu u her yerde klan üyeleri ayn  ad  (totemin ad ) ta maktad rlar; 
bu ad, bir hayvan bir bitki ya da nesneyi göstermektedir. Ancak burada 
hemen, ola anüstü bir sayg n n nesnesi konusundaki totemin bu sayg nl n  
salt -kendisel niteli i- ya da kendine özgü önemi nedeniyle kazanmam  
oldu unun belirtilmesi gerekmektedir. Ba ka bir deyi le, bu say lanlar n 
tanr  oldu unu totemistler de dü ünmemektedirler; çünkü totemizm, hayvana 
                                                            
72 SANTON, V. Social Condition, Beliefs, a Linguistic Relationship of the Tlingit Indians, 

XXVIth Rep., s. 415-418 in DURKHE M, Les formes. .., s. 193 (dn 2). 
73 HOW TT, Natives Tribes. .., s. 146 in DURKHE M, Les formes. .., s. 197 (dn 2). 
74 SCH MMEL, Dinler Tarihine Giri , s. 9. 
75 TAPLAMACIO LU, Din Sosyolojisi, s. 66-67. 
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tapma (zoolatrie) ya da bitkilere tapma (phytolatrie) dinlerinden tümüyle 
farkl  bir konumda bulunmaktad r.76 

K saca totem, öncelikle klan n ve onun tüm üyelerinin ad n  
olu turmakta, daha aç k bir belirlemeyle klan n "arma"s , simgesi (eski 
deyi le alâmet-i fârikas ) konumunda bulunmaktad r. Zaten totem 
sözcü ünün asl  dodaim (dodem) sözcü üdür ve bu da "bir aile grubunun 
köyü ya da yerle im yeri" anlam na gelmektedir.77 Ayr ca, Avrupal lar ile 
Avustralya yerlileri aras nda tecimsel ili kilerin ba lad  ilk y llarda, klan 
sözcüleri yapt klar  sözle melerin alt na imza yerine geçmek üzere 
totemlerini çizmi lerdir.78 

 
1. Totemcilikte Kutsall k ve Üstün Güç Anlay  
Özetle, totemcili in kutsall a ili kin iç s n fland rmas nda birinci s ray  

totem imi (çizilmi  biçim) ya da simge almakta, klan n ad n  ta d  ya ayan 
hayvanlar, bitkiler ya da var olan nesneler ikinci s raya yerle tirilmekte, klan 
üyeleri de üçüncü s rada bulunmaktad rlar. Tüm bu ad  geçenler, e it 
olmayan bir ekilde de olsa, kutsall kla donat lm lard r. Ancak bu 
kutsall n, tanr sall kla e anlaml  olmad  aç kt r. De inilmi  oldu u gibi 
kutsall k, kutsal say lanlar n kendisel özelliklerinden de il, totemizmin temel 
ilkesinden kaynaklanmaktad r. Ba ka bir deyi le, kutsall n kökeninde 
do aüstü bir güç anlay  yer almaktad r; ki ilik üstü, tarihsiz, isimsiz ve bu 
dünyada içkin (immanent) olan bu güç, duyumsanan ya da duyumsanmayan 
birçok eyde varl n  ortaya koymaktad r. Bu güç tüm varl klarda 
bulunmakla birlikte, hiç kimse ya da hiçbir ey onun tümüne sahip de ildir. 
Bu güç, içinde yer ald  varl klardan öylesine ba ms zd r ki, bunlar  
ya amlar  boyunca izleyebildi i gibi, bunlardan önce ya da sonra da varl n  
sürdürebilmektedir. nsanlar ölmekte, ku aklar yitip giderken yenileri onlar n 
yerini almakta ama bu güç her zaman varl n  korumakta ve yaln zca 
kendine benzemektedir. Çok geni  bir anlamda bu gücün, totemcilerin tanr s  
oldu u söylenebilir. 

Bu yakla m n, daha sonraki dinlerin "her zaman ve her yerde" anlay n n, 
henüz olgunla mam  bir görüntüsü konumunda bulundu u söylenebilir.79 

                                                            
76 Ancak baz  ara t rmac lar totemizmi, hayvana tapma ve bitkilere tapma dinlerinin kayna  

olarak görme yanl na dü ebilmektedirler. Bkz. LENNAN, Mac. Fortnightly Review, The 
Worship of Animal and Plants. .., in DURKHE M, Les formes. .., s. 125. 

77 Bununla birlikte totem sözcü ünün etimolojik anlam  konusunda kesin bir sonuca 
ula labilmi  oldu u da söylenemez. Bkz. Handbook of American ndians North of Mexico 
(Smithsonian nstit., Bur. of. Ethnol., 2e parti, s. v, Totem, s. 787, in DURKHE M, Les 
formes. .., s. 159 (dn 2). 

78 SCHOOLCRAFT, ndian Tribes, III, s. 184 in DURKHE M, Les formes. .., s. 159 (dn 4). 
79 DURKHE M, Les formes. .., s. 269. 
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Bu güç öncelikle, üstün bir fizik güç olarak tasar mlanmaktad r, ancak buna 
öteden beri herkesin boyun e di inin bilinmesi, bundan sonra da ayn  
biçimde davran lmas  zorunlulu unu yaratmakta ve sonuçta ortaya bir 
ahlâksal yükümlülük ç kmaktad r; böylece üstün güç, klan n ahlaksal 
ya am n n da kayna  konumuna yükselmektedir.80 

Totemcili in bu yakla m , totemist inanc n geçerli bulundu u tüm 
toplumlarda bir -genel ilke- konumundad r; örne in Kuzey Amerika 
yerlilerinden Sioux'lara göre "Wakan" (büyük ruh), di er tüm güçlerin 
kendisinden kaynakland  ve herhangi bir ki ilikle özde le tirilemeyecek olan 
bir üstün güçtür. Toprak, rüzgâr, güne , ay, y ld zlar, k saca sayg ya de er olarak 
görülebilecek (eskil aç s ndan) her ey ve her bilinmez, bu gizilgücün belirtileri 
konumundad r. Böylece her ya am bir wakand r. Totemist ilkenin çok daha 
belirgin olarak gerçeklik kazand  roquois yerlilerinde wakan yerine orenda 
kavram  kullan lmaktad r. roquois'lara göre orenda, içinde ya an lan ortam n 
her yerindedir; kayalarda, akarsularda, bitkilerde, a açlarda insanlarda, 
hayvanlarda, im eklerdedir...81 Orenda içermeyen hiçbir varl k dü ünülemez, 
ancak orenda e it olarak da lm  de ildir. 

Melanezya yerlilerinin, bilim adamlar  taraf ndan derinlemesine 
ara t r lm  bulunan mana anlay lar  da, yukar da belirtilmi  bulunan 
kavramlara benzer niteliklerle donat lm  bulunmaktad r.82 Bununla birlikte 
Uzak Do u ve Asya halklar n n bu inanç biçimiyle totemist yakla m 
aras nda, çok da önemli say lmayabilecek bir farkl l k bulunmaktad r. Gerçi 
mana da maddesel olmayan do a üstü bir gücü dile getirmektedir, ancak 
mana kavram  tüm evreni kapsamakta ve böylece daha yüksek bir soyutlama 
düzeyinde bulunmaktad r;83 totemist ilkeyse, daha s n rl  say da nesnelere ve 
eylere yöneltilmektedir. Örne in Kuzey Amerika'daki Omaha yerlilerinin 

birçok bireysel ve kolektif totemleri bulunmaktad r.84 
Durkheim'a göre, özetlenmi  bulunan bu yakla m biçimi, asl nda genel 

olarak tüm dinsel dü üncenin temelini olu turmaktad r. Bu konumuyla 
totemizm; ruhçuluk ve do ac l ktan farkl  olarak; güne , ay, y ld zlar, 
y ld r m... gibi belirli bir varl , nesneyi ya da olu umu kutsall n konusu 
olarak görmemekte ve bunlar  ancak, üstün gücün bir parças n  içerdikleri 
için önemli saymaktad r. 
                                                            
80 SCHURMANN, The Aboriginal Tribes of Port Lincoln, in Woods, Nat. Tr. of 5. Australia, 

s. 231 in DURKHE M, Les formes. .., s. 271 (dn 4). 
81 Orenda and a Definition of Religion, American Anthropologist, 1902, s. 33 in 

DURKHE M, Les formes. .., s. 276 (dn 3). 
82 CODRINGTON, The Melanesians, s. 118 (dn 1) in DURKHE M, Les formes. .., s. 278 (dn 1). 
83 Ayr nt l  bilgi için bkz. HUBERTMAUSS, Theorie générale de la Magie, Année 

Sociologique, VII, s. 108. 
84 FLETCHER, Alice. A Study of the Omaha Tribes, Smithsonian Rep. for 1897, s. 581 in 

DURKHE M, Les formes. .., s. 278 (dn 3). 
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Bu inanç biçimi Eski Yunan'da ve Roma'da da görülmektedir. Zeus, 
ya an her ya mur damlas nda, Ceres, ürünün her demetinin içinde yer 
almaktad r. Ancak burada, önemli bir konunun aç kl a kavu turulmas  
gerekmektedir: Adlar  belirtilmi  olanlar da içinde; tüm mitolojik ilâhlar, 
do a üstü yarat klar, do a güçleriyle ili kilendirilen üstün varl klar... vd. 
asl nda, belirli bir bak  aç s n n ikincil ürünleridir. Ba ka bir deyi le 
ki iselle tirilmi  tanr lar ve mitolojik yarat klar, bir gizil güç yakla m n n 
somutla t r lm  anlat mlar d r.85 K saca özel kutsal parçalar, totemist genel 
ilkenin (üstün güç) ki ilik atfedilmi  biçimlerini olu turmakta ve kutsala; 
duyumsanabilir bir somutluk kazand r lmak istenmektedir. Bu nedenle 
totemist ilke, do rudan belirli bir hayvan , bitkiyi ya da bir eyi tap nman n 
nesnesi konumuna yükseltmemekte ve yaln zca, üstün gücün bunlardaki 
varl na duydu u sayg y  dile getirmektedir. te bu nedenle Durkheim, 
totemizmin aç klanmas n n, do rudan dinsel dü üncenin aç klanmas  
olaca n  dü ünmektedir.  

 
2. Toplumsall k - Din li kileri 

a. Dinsel Dü üncenin Zorlay c l  ve Ola and l  

Bir dinsel inanç bütünün, dinsel uygulamalar (ibadet) arac l yla 
somutla t r lmas , bu uygulamalar n zorunlulu u nedeniyledir. Emredici olan 
her ey ise bir otoritenin varl n  gerekli k lmaktad r. Ba ka bir deyi le, var 
olan kurallara bireyin boyun e mesi bu kurallar n üstün bir otorite taraf ndan 
konulmu  olmas na ba l  bulunmaktad r. K saca emredebilen, ayr ca egemen 
olabilendir. u halde belirlenmi  olan bu niteliklerle donat lm  olan bir 
varl n insandan üstün konumda bulunmas  gerekmektedir.86 

Durkheim'a göre ampirik aç dan bak ld nda, insandan daha üstün 
görülebilecek tek " ey"in toplum olaca  yads namaz. Toplumun gücü 
bireyinkinin çok üstündedir. Çünkü toplumsal güç, bireysel güçlerin bir 
sentezi konumundad r. Bu nedenle zorlay c  tüm inançlar n ve kurallar n 
toplumdan kaynaklanm  olduklar  aç kt r. Dinin kökeninde bireysel 
duygular n bulundu u kabul edilirse, bu duygular n neden zorlay c  sonuçlar 
yaratt klar  aç klanamaz.87 

                                                            
85 Ço unlukla san ld n n tersine, mitolojik ki ilikler dinsel dü üncenin ba lang ç döneminin 

ürünleri de ildirler. Durkheim'in bu konuya ili kin ve yüzy l önce yaz lm  bulunan 
makalesi, dinsel dü üncenin olu umuna ili kin en ayd nlat c  çal malardan biri 
say lmaktad r. Bkz. DURKHE M, De la définition des phénomènes religieux, L'Année 
Sociologique, II, 1897-1898, s. 1-28. 

86 DURKHE M, De la définition..., s. 23. 
87 DURKHE M, De la définition..., s. 24. 
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u halde dinsel olaylar n temeli insan n do as nda de il ba ka bir 
yerlerde, k saca toplumun do as nda aranmal d r. Böylece Durkheim'a göre 
dinlerin de i mesi ve geli mesinin, neden toplumlar nkine ba l  bulundu u 
da aç kl k kazanm  olmaktad r. Dinin temelinde do a olaylar n n 
bulundu unu ya da ölüm kar s nda duyumsanan bireysel korkunun yer 
ald n  öngören yakla mlar n do ru olamayacaklar  bir kez belirlendikten 
sonra as l ara t r lmas  gereken konu, ne tür toplumsal güçlerin böylesine bir 
duyguyu yaratabildi idir. 

E er, dinsel duygular n bireyden kaynakland klar  kabul edilir ve 
eylerin, olduklar ndan çok farkl  biçimde tasar mlanmalar n n temelinde 

bireysel duygular n ve dü üncelerin yer ald klar  varsay l rsa; bireylerin 
neden (dinsel dü ünce biçimini alm ) bir tak m sanr lar ve ak l almaz 
tasar mlar üretmi  olduklar  sorusu da yan ts z kal r.88 u halde öncelikle 
saptanmas  gereken nokta, dinsel dü ünce görünümündeki bu ola and  
tasar mlar  bireysel usun "icat etmedi i"dir.89 

Toplumun kendine özgü bir varolu  ve dü ünü  biçimi bulundu u için, 
topluma özgü tutkular, al kanl klar ve gereksinimler bireyinkinden tümüyle 
farkl  bir görünüme bürünmekte, böylece de bireysel dü ünce ile kolektif 
dü ünce, birbirinden tümüyle farkl  iki entelektüel olgu konumunu 
almaktad r. 

Dinin kayna nda bireysel duygular de il -kolektif ruhsal durum- yer 
ald  için, bu kolektif duygular bireye de alabildi ine gizemli görünmektedir; 
çünkü birey, dinle ilgili bulunmayan duygular n n, tümüyle ya anm  
duyumlar  ve deneyimleri do rultusunda olu tuklar n  görmektedir, bu 
duygular apaç k ve ç r lç plakt rlar. Bunlar hiçbir gizem içermedikleri için ve 
belki de salt bu nedenle, bireyin kendi gözünde bile ötekiler kadar sayg nl k 
kazanamamaktad rlar.90 K saca, "kutsal" say lan eyler, toplum taraf ndan 
tasar mlam  olan eylerdir.91 Kolektif ruhsal durumlar, kolektif co kular, 
gelenekler..., toplumsal usun kendine özgü kurallar  do rultusunda iç içe 
girerek kutsal kavram n  olu turmaktad r. 

Özetle, dinsel dü üncelerinin uzant s nda insanlar n ne tür bir yan lsama 
içine dü tüklerinin kavranabilmesi için, dinsel dü üncenin oldu u kadar 
kutsal kavram n n da psikolojik de il sosyolojik bir aç dan ara t r lmas  
gerekmektedir.92 Ancak birey, toplumuyla payla t  dinin salt edilgin bir 
                                                            
88 DURKHE M, De la définition..., s. 24. 
89 Durkheim burada, insanlar n kolektif olarak dü ünmeleri sonucunda ortaya ç kan 

dü üncenin, tümüyle kendine özgü (sui generis) bir konumda bulundu unu vurgulamaya 
çal t n  belirtmektedir. Bkz. DURKHE M, De la définition..., s. 25 (dn 1). 

90 DURKHE M, De la définition..., s. 26. 
91 DURKHE M, De la définition..., s. 25. 
92 DURKHE M, De la définition..., s. 28. 
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yanda  olmakla yetinmemekte, dinini anlamaya ve kavramaya da 
çal maktad r; bunu yaparken "ortakla a inanç"a bireysellik katmakta ve 
kamusal dinin do as n  de i tirebilmektedir. Ayk r  dinsel inançlar, mezhepler 
ço u kez bu yoldan varl k kazanmaktad r. Bu özel ve ki iselle tirilmi  din, 
asl nda kamusal dinin öznel bir görünümü konumundad r. Nas l ki bireysel 
ahlâk genel ahlâktan kaynaklanan ama bireysel uygulamada ondan 
farkl la an bir yan içeriyorsa, dinin birey taraf ndan alg lanmas nda da ayn  
durum kar m za ç kmaktad r. Bu olu umun, var olan  oldu undan da 
ötelere ta yabilece i öngörülebilir. 

 
b. Gösteren - Gösterilen 

Durkheim'a göre insanlar n duyumlar yla alg layabildikleri gerçekliklere 
bak ld nda, bunlar n, totem ad  verilen bir soyutlamaya geçi e hiç de 
elveri li bulunmad klar  görülür; belirtilmi  oldu u gibi totem, "soyut bir üstün 
güç" yakla m n n bilinçlerde varl k kazanmas  anlam na gelmektedir. Bu 
do rultuda gerek mana, gerek wakan ya da orenda sözcükleriyle belirlenen 
üstün güç anlay ; ça da  bilim ve felsefenin günümüzde üstlenmi  oldu u 
rolün eski ça lardaki görünümünü yans tmaktad r. Çünkü üstün güç yakla m  
do rultusunda eskil, tüm ya am n kayna na ili kin evrensel bir aç klama 
olu turma çabas ndad r.93 Her ya am wakand r saptamas  içinde yer alan -her 
ya am- belirlemesi, yerbilimin gerçekliklerinden biyolojik evrene kadar akla 
gelebilecek tüm diyalektik geli meleri, devinen ya da devinmi  olan her eyi, 
tüm etki-tepki ili kilerini aç klayabilme çabas n  dile getirmektedir. Bunun 
gibi, mana sözcü üyle de, do an n normal ak n n d nda kalan ve insan 
gücünü tümden a an nedenler anlat lmak istenmektedir.94 

Ancak, yukar da de inilmi  oldu u gibi totem say lan; kertenkele, 
kurba a, kar nca, erik a ac , k z lkaya gibi hayvanlar, bitkiler ya da nesneler, 
bilinçlerde bir "kutsall k" kavram n n do abilmesine hiç de elveri li 
bulunmamaktad rlar. u halde totemizm kutsal kavram na hangi yoldan 
ula maktad r? Daha aç k bir deyi le totem, üstün güç kavram n  yans tan bir 
simge olu turdu una göre, maddesel göstereni (simgesi) arac l yla acaba 
neyi göstermektedir ve "gösteren"in "gösterilen"i nedir?95 

                                                            
93 FLETCHER..., Smithsonian Rep, for 1897, s. 579 in DURKHE M, Les formes. .., s. 290 (dn 2). 
94 HOW TT, American Anthropologist, 1902, s. 36 in DURKHE M, Les formes. .., s. 291 (dn 1). 
95 Durkheim, totemin bir ba ka eyi simgeledi i dü üncesinin, Alman ara t r c  P KLER'in 

SZOMLO ile birlikte yazd  [Der Ursprung des Totemismus. Ein Beitrag zur 
materialistischen Geschichtstheorie, Berlin, s. 8] de zaten ileri sürülmü  bulundu unu 
belirtmektedir. Ayn  yakla ma Andrew LANG' n The Secret of Totem adl  yap t nda da 
rastlanmaktad r. Ancak P KLER, totemin yaz l  (resmedilmi ) simgesinin, ad ndan daha 
önemli oldu unu dü ünmektedir. Bkz. DURKHE M, Les formes. .., s. 294 (dn 2) ve s. 263 
(dn 2). 
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Durkheim'a göre, totem ad  verilen simge, asl nda bir tek eyi de il, 
ayn  anda iki farkl  eyi birden göstermektedir. 1) Totem, bir yandan 
totemizmin ana ilkesinin (üstün güç anlay n n) duyumlarla alg lanabilir 
bir biçim verilmi  görüngüsünü, 2) di er yandan da klan ad  verilen belirli 
bir toplulu u simgelemektedir. Ba ka bir deyi le totem toplumun bayra d r, 
bu im arac l yla klan di erlerinden ayr makta ve ki ili ini ortaya 
koymaktad r. Böylece klana ait olan her ey; insanlar hayvanlar, nesneler bu 
totemin damgas n  ta maktad rlar. Durkheim burada u önemli soruyu 
ortaya atarak yan t n  da kendisi vermektedir. 

Totem, hem Tanr n n hem de toplumun simgesini olu turdu una göre, 
Tanr  ve toplum bir ve ayn  eyler de il midir?96 E er Tanr  ve toplum, biri 
di erinden farkl  iki ey olmu  olsalard , toplumun simgesi ayn  zamanda 
tanr sall n da simgesi konumunda nas l bulunabilirdi? K saca klan n tanr s  
ya da totemist ilke (üstün güç), asl nda klan n kendisinden ba ka bir ey 
de ildir ancak bu ilke maddeselle tirilerek, duyumlarla alg lanabilir bir 
hayvan, bitki, ya da nesne biçiminde gösterilmektedir (Maddeselle tirmenin 
psikolojik nedenlerine ya da sosyo-psikolojik alanda maddeselle tirme 
zorunlulu una a a da de inilecektir). 

 
c. Gösterilenin Gerçek Kimli i ve Bu Kimli in Evrensel Özellikleri 

Durkheim'a göre toplum; üyeleri taraf ndan tanr  olarak 
alg lanabilmenin tüm ko ullar na sahip bulunmaktad r. nananlar n gözünde 
Tanr  neyse, üyelerinin gözünde de toplum odur. Bunun nedeni de öylece 
özetlenebilir: nsanlar, Tanr n n kendilerinden çok üstün oldu unu ve insan 
varl n n da Tanr ya ba ml  bulundu unu varsaymaktad rlar; bu do rultuda 
Tanr , ister bilinçli bir ki ilik eklinde öngörülmü  olsun (Zeus ya da Yahve 
gibi), ister totemizmdeki gibi "soyut güç" biçiminde tasar mlanm  bulunsun, 
her iki durumda da insan, bu üstün varl n emirlerine uygun davranma 
konumundad r. te toplum da üyeleri üzerinde bu izlenimleri yaratmakta ve 
birey toplumuna sürekli bir ba ml l k duygusu içinde ya amaktad r.97 
Niteli i gere i toplumun bireyinkinden farkl  bir do as  oldu u gibi, 
bireyinkinden farkl  amaçlar  da bulunmaktad r; ne var ki toplum kendi 
amaçlar na ancak birey arac l yla ula abilece i için, " iddetle" bireyin 
katk lar na gereksinim duymaktad r. Bu do rultuda toplum, bireyin ki isel 
ç karlar n  unutarak kendi emrine girmesini, (toplumsal ya am n sürebilmesi 
için) yoksunluklara katlanmas n  ve sürekli özveride bulunmas n  istemektedir.98 

                                                            
96 DURKHE M, Les formes. .., s. 295. 
97 DURKHE M, Les formes. .., s. 295. 
98 DURKHE M, Les formes. .., s. 295. 
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Üstelik toplum bu amac na, fizik bir güç kullanmaks z n ula abilmektedir. 
Topluma tan m  oldu umuz tinsel yetke (autorité morale), toplumun fizik 
üstünlü ünden de il, ona duydu umuz sayg dan kaynaklanmaktad r. 

Böylece her an, kendi koymu  olmad m z99 ço unu da be enmedi imiz 
ve hatta en temel güdülerimize ve e ilimlerimize ayk r  bulunan bir tak m 
dü ünce ve davran  kurallar na boyun e mek zorunda kal yor, kendi 
yaratmad m z bir dili konu up, üretmedi imiz araçlar  kullan yoruz.100 
Toplumun koymu  oldu u kurallara kar  ç kmaya yeltendi imizde, bizi 
bekledi ini bildi imiz ve ortakla a inanc  dile getirmekte olan maddesel ya da 
tinsel yapt r mlar n iddeti; toplum ad n  ta yan bu "gücü", daha da "kar  
konulmaz" k l yor.101 

 
C. Toplumsal Grubun Simge Gereksinimi (Toplumsal Bilinç II) 

1. Simgenin Maddeselli inin Nedeni 

Yukar da totemin, klan n simgesini olu turdu u belirlenmi  
bulunmaktad r, ancak totemle ilgili olarak yan tlanmas  gereken iki önemli 
soru daha, kar m za ç kmaktad r. Bunlardan birincisi udur: Acaba klan, 
hangi nedenlerle bir simge benimseme zorunlulu unu duyumsamaktad r? 
kinci olarak da, simgenin seçimi konusunda neden özellikle hayvanlar ve 

bitkiler dünyas na ba vurulmaktad r. Birinci soruya en k sa yoldan öylece 
yan t verilebilir:  

Simge, her tür insan grubu için en elveri li ba lama arac d r. Toplumsal 
birlik, simge arac l yla somutla t r lmakta ve simge bu birli e, dokunulabilir 
ve görülebilir bir maddesellik kazand rmaktad r. nsanlar n bu gerçe i 
kavramalar n n ard ndan toplumsal simgecilik h zla yayg nla m t r. Öte 
yandan simge, toplumun varl  ve "kendili i" duygusunun 
somutla t r lmas n n arac n  olu turmakla kalmamakta, daha da önemlisi, bu 
tür bir duygunun do mas n  da sa lamaktad r.102 Bu sürecin geli imi 
konusundaysa unlar söylenebilir:  

Bilindi i gibi, kendili i içindeki bireysel bilinçler birbirlerine kapal d rlar. 
Bireysel bilinçler aras nda ileti im kurulmas  ve içsel durumun d ar ya 
yans t lmas , imler arac l yla gerçekle tirilmektedir: Dil, en somut birimler 
                                                            
99 Sosyal olgunun zorlay c l n  ve d sall n  konu edinen bu aç klama, Durkheim' n bir 

ba ka yap t nda daha ayr nt l  bir biçimde yap lmaktad r. Bkz. DURKHE M, Emile. Les 
règles de la méthode sociologique, P.U.F., Paris 1947, s. 4 vd. 

100 DURKHE M, Les formes. .., s. 296. 
101 Daha geni  bilgi için bkz. DURKHE M, Emile. De la division du travail social, 3e édition, 

Paris 1911, s. 76 vd. 
102 DURKHE M, Les formes. .., s. 329. 
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bütününü olu turmaktad r. Bilinçler aras  bu al veri in bir inanç birli ine 
dönü mesi ya da özel duygular n kayna mas n n sa lanarak ortakla a duygu 
durumuna getirilebilmesi için, duygular  dile getiren imlerin de payla lmas , 
kayna p birle mesi, k saca bir bile keye dönü mesi gerekmektedir. Bu imler 
(yani sözcüklerle d a vurulan anlamlar) kayna p birle ince ya da bir bile ke 
olu turunca, bireyler de art k anla t klar n n ve aralar nda tinsel bir birli in 
sa lanm  bulundu unun bilincine var rlar. Ayn  konuya ili kin tek bir davran  
tek bir hayk r  bu "anla m l " ortaya koyabilir. Bu bireysel tasar mlar 
organizmada da kimi sonuçlar do urabilir. Ancak bu tasar mlar, kendileriyle 
birlikte ortaya ç kan ya da kendilerini izleyen fiziksel yans malardan ba ms z 
olarak ele al n p incelenebilirler. Daha aç k bir deyi le, bireysel tasar m n 
olu abilmesi ve d a vurulabilmesi için, ikinci ve ek bir araca gereksinim 
duyulmamaktad r. 

Oysa, toplumsal tasar mlar söz konusu oldu unda durum çok daha 
farkl  bir görünüm almakta ve bireysel tasar m n olu um biçiminden farkl  
olarak, ikinci bir araca daha ba vurulmas  gerekmektedir.103 Gerçi toplumsal 
tasar mlar n olu abilmesi için de bilinçlerin etki-tepki ili kileri içine girmesi 
gerekmektedir, ne var ki bu etki-tepkiler ancak maddesel araçlarla 
gösterilebilmekte ve arac n bulunmad  durumlarda tasar mlar, etkinliklerini 
yitirerek içeriksiz gibi kalmaktad rlar. Ayr ca, bu maddesel araçlar, ili kin 
bulunduklar  bilinç durumunu dile getirmekle yetinmemekte, üstelik 
(belirtilmi  oldu u gibi) bu bilinç durumunun olu mas n  da 
sa lamaktad rlar. Genellikle suça e ilimlilerin ba vurduklar  "dövme"ler de 
ayn  i levi yerine getirmektedir.104 

Özetle, özel bilinçler, bireylerden d ar  ç kmad kça ba kalar n nkiyle 
kar la p ili kiye girememekte, ancak bunlar n d a vurulmalar  bir devinim 
gerektirmektedir. Bu devinimlerin türde li i, gruba "kendili i" ve "var 
oldu u" bilincini vermektedir. Devinimlerde türde lik bir kez sa land ktan ve 
tek-düze bir biçim olu turulduktan sonra, bu devinim kal plar  art k ili kin 
bulunduklar  tasar mlar  simgelemekte kullan lmaktad r. K saca, devinimlerin 
tasar mlar  simgeleyebilmeleri; tasar mlar n zaten bu devinimler taraf ndan 
olu turulmu  bulunmalar n n sonucudur. Simgenin bulunmad  durumlarda, 
toplumsal duygular n da güçlerini yitireceklerini ortaya koyan yukar daki 
aç klamalar a a daki örnekle somutla t r labilir.  
                                                            
103 DURKHE M, Les formes. .., s. 330. 
104 Filistin'e giden Hristiyan hac lar uzun y llar boyunca, yola ç kmadan önce gövdelerine 

peygamberlerinin ad n  yazd rm  ya da haç çizdirmi lerdir. Bkz. THEBENOT, V. Voyage 
au Levant, Paris 1689, s. 638; bunun gibi, alt kültür üyesi olanlar da ço u kez, özellikle 
hapishane gibi ortakla a bir ya am n sürdürüldü ü yerlerdeki birlikteliklerinin an s n  canl  
tutmak için, güdüsel olarak gövdelerine dövmeler yapt rmaktad rlar. Ayn  yakla ma ayn  
k lan n erleri, ayn  okulun ö rencileri ya da ayn  geminin denizcilerinde de 
rastlanmaktad r. Bkz. LOMBROSO, Cesare. L'homme criminel, I, s. 268, 285, 291-292 in 
DURKHE M, Les formes. .., s. 332 (dn 2-4-5). 
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Bayrakl , pankartl , sloganl  (etki-tepkileri somutla t ran maddesel 
araçlar) ve çok co kulu geçmi  olan herhangi bir gösteriye kat lm  ve hiç de 
öngörmemi  oldu u baz  ta k nl klarda bulunmu  ki i, toplulu un 
da lmas n n ard ndan, bir bo lu a dü mü  gibi olur. Gerçekle tirilmi  
eylemler h zla birer an ya dönü mekte ve bireysel e ilimler, az önceki 
toplumsal duygular n üstüne ç kmaya ba lamaktad r. Birey, nas l olup da 
böylesine ta k nl klara ba vurabildi ini kendisine sordu unda; asl nda 
kendisinin bir ey yapmam  ama bir eyler taraf ndan "güdümlenmi " 
oldu unu kavramaya ba lar.105 

Özetle, toplumsal duygular  dile getiren devinimler süreklili i olan bir 
nesneye (maddesel varl  olan bir eye) ba lan nca, duygular da süreklilik 
kazanmaktad r. Bu eyler, sanki ilk neden hala varl n  sürdürüyormu ças na 
birlikteli i an msat p, duygusall  ayakta tutmaktad rlar. Bu uzant da 
simgecilik, bilincin süreklili ini sa laman n en yal n ve kesin arac n  
olu turmaktad r. K saca, maddesel simgelerin (gözle görülebilir elle 
dokunulabilir türden) -maddesel biçim kazand r lm  toplumsal tasar mlar- 
olduklar  belirtilebilir. 

Burada son olarak, bir ba ka önemli olu uma daha de inilmelidir. 
Aç klanm  oldu u gibi simge, duygular n bile kesi konumunda bulunmakla 
birlikte bireyin d ndad r (salt birey taraf ndan olu turulmad  için). Bu 
d sall k nedeniyle simge, ayr ca bir de nesnellik106 kazanmakta ve bu 
do rultuda etkinli ini güçlendirmektedir. Bu nedenle; ba lad ndan günümüze 
kadar toplumsal ya am n hep simgeler arac l yla peki tirildi inin vurgulanmas  
gerekmektedir. 

 
2. Totemcilikte Simgenin Seçildi i Alan n Konumu 

Totemin niteli ine ili kin olarak, yan t n  bekleyen bir soru daha 
bulunmaktad r. Öngörülebilece i gibi bu soru, totemin neden hayvanlar 
(bitkiler ya da nesneler) aras ndan seçildi ini konu edinmektedir; gerçi 
simgenin "maddesel" olmas  zorunlulu unun belirlenmesiyle, totemin 
somutlar alan ndan seçilmesinin nedeni ortaya ç km  bulunmaktad r. Ancak 
yine de akla gelen bu soru tümüyle yan tlanm  olmamaktad r. K saca, 
totemcilikte simge; neden hayvanlar, bitkiler ya da nesneler aras ndan 
seçilmektedir de, somutlar dünyas nda yer almalar na kar n simge 
olu turmaya çok daha elveri li görünen, sözgelimi gök cisimleri (güne , ay, 
y ld zlar, bulutlar...) ye lenmemektedir? Burada imdilik totem iminin; 
                                                            
105 DURKHE M, Les règles de la methode sociologique, s. 6. Ayn  konuda: DURKHE M, 

Les formes. .., s. 330. 
106 DURKHE M, Les formes. .., s. 381. 
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üzerinde uzla ma sa lanm  bir anlam  gösterdi i yoksa belirli bir nesnenin 
ya da eyin öneminin vurgulanmas n  amaçlamad  an msanmal d r. Bu im 
arac l yla, belirli say da bireyin ayn  tinsel ya am  payla t klar  gösterilmek 
istenmektedir.107 

Öte yandan, simge seçimini etkileyen di er bir ö enin de, klan denilen 
toplulu un örgütlenme biçimiyle ilintili bulundu u söylenebilir. Durkheim'a 
göre "istikrars zl " göz önünde bulunduruldu unda, tüm topluluklar 
aras nda simgesinden vazgeçebilecek en sonuncu grubun klan oldu u 
belirtilebilir. Ba ka bir deyi le, s kça de i en eflerin klan  simgeleyemeyecekleri 
aç kt r.108 Öte yandan, klan örgütü genel olarak göçebe toplumlara özgü bir 
biçimlenmeyi dile getirdi i için klan n "vatan"  da bulunmamaktad r. 
Üstelik klanda geçerli d evlilik kural  gere i e ler farkl  totemlerin üyesi 
konumundad rlar ve totemin ana soyuna göre belirlendi i yerlerde, çocuklar 
babalar n nkinden farkl  bir totemin üyesi durumundad rlar. K saca, ayn  
yerle im biriminde, dahas  ayn  aile içinde, farkl  klan üyeleri bir arada 
ya amaktad rlar. Böylece, grubun birli ini, yaln zca ve yaln zca ortak ad n 
ve ortak simgenin sa layabilece i de anla lm  olmaktad r. Daha aç k bir 
deyi le ad  ve simgesi kald r ld  zaman klan "belirlenemez" bir görünüme 
girmektedir. 

Öte yandan, y ld zlar, bulutsular, güne , ay... gibi simge olu turmaya 
çok elveri li görünen cisimler, dünyada ya amakta olan insanlardan çok 
uzaklarda bulunmakta ve sanki ba ka bir dünyan n parças ym  gibi 
alg lanmaktad rlar.109 Ayr ca gök cisimleri (bilgi eksikli i do rultusunda) 
henüz kendi içlerinde s n fland r lamam t r. Bu nedenle gökte bulunan 
nesneler, "bilme"yi s n fland rmakla e anlaml  gören eskilin amac na uygun 
dü memektedirler. Ayr ca simgenin çizilebilir (resmedilebilir) olmas  da 
belirleyici bir önem ta maktad r; çünkü yerlilerin, yaz l  simgeyi sözlü 
simgeden daha üstün tuttuklar  ara t rmac lar taraf ndan da gözlemlenmi tir. 
Totemin, hayvanlar (bitkiler-nesneler) aras ndan seçilmesinin önemli bir 
ba ka nedeni daha bulunmaktad r. Totemlerine tam bir ba l l k duygusu 
içindeki klan üyeleri (insanlar),110 totem simgesinin asl yla birlikte ya ay p 

                                                            
107 Totem iminin niteli ine ili kin ayr nt l  bilgi için bkz. SPENCER-GILLEN, The Native 

Tribes of Central Australia, Londra, 1899. s. 181 vd. in DURKHE M, Les formes. .., s. 
178. 

108 eflerin otoritesi, konumu ve klanlar n vatanlar n n niteli i konusunda bkz. SPENCER-
GILLEN, The Native..., s. 10 vd in DURKHE M, Les formes. .., s. 333 (dn 2). 

109 Gök cisimleri (ay, güne , y ld zlar), özellikle Avustralya yerlileri taraf ndan, ruhlar ve 
mitolojik ki ilikler ülkesi olarak görülmekte dolay s yla da canl lar dünyas ndan çok farkl  
bir alan olarak tasar mlanmaktad r. 

110 Genellikle totemizmin iki belirleyici özelli inin bulundu u öngörülür: Bunlardan birincisi, 
totem say lan hayvan ya da bitkinin öldürülmesi (yok edilmesi) ve yenilmesi yasa d r. 
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onunla yak n ili kiler kurmak istemektedirler. Bu nedenle hayvan, bitki, 
nesne türünden varl klar n, genellikle avc l k-bal kç l kla ya amlar n  
sürdüren göçebe topluluklar n simge gereksinimlerinin kar lanmas na en 
uygun konumdaki eyler olduklar  söylenebilir. 

 
3. Totemcili in Gösterdikleri Do rultusunda Eskil-Ça da  Dü ünce 

li kileri 

Eskil dü ünceyle ça da  dü ünce aras ndaki en belirleyici farkl l n, 
edinilebilen bilginin içeri i ve niteli iyle ba lant l  bulundu u söylenebilir. 
Eskil; insanlar, hayvanlar ve bitkiler aras nda öze ili kin bir ayr l k 
görmemekte, kayalar n bile cinsiyetlerinin ve duygular n n var oldu unu 
dü ünmektedir. Tüm mitolojilerin temelinde, böyle bir ayr m n yap lamamas  
olgusu yer almakta ve belirlenen her cins, ayn  anda pek çok kar tl  da 
içerebilmektedir. Bu do rultuda bir yandan nesneler, insana özgü niteliklerle 
donat l rken di er yandan da insan nesnele tirilmektedir.111 Eskil, bilgisizli i 
nedeniyle ve belki de bu eksi ini tamamlamak amac yla, dünyay  gördü ü gibi 
de il, yorumlad  gibi alg lamaktad r. Daha da önemlisi, öznel yorumlar, 
deneyimler taraf ndan yalanlansa bile (umars zl n da etkisiyle) yakla m 
biçimi de i tirilememektedir. Böylece, bilmeye ve özellikle de aç klayabilmeye 
duyulan susuzluk, bilimsel bilginin üretilemeyece i günlerin ko ullar nda 
gerçeküstü yorumlarla giderilmek istenmekte, sözgelimi klan üyeleriyle, totemin 
asl n  olu turan hayvan n ayn  maddeden olu tuklar  varsay labilmektedir. 

Durkheim'a göre, bu dü ünsel karma an n milâd  olarak dinsel 
dü üncenin ortaya ç kmas  gösterilebilir.112 Totemizm ba ta olmak üzere 
dinsel dü ünce uzun erimde; insan n duyu organlar yla alg lad  dünyan n 
yerine, imgeleminde olu turdu u bir dünyay  koymas na neden olmu tur. 
Böyle bir dönü ümün gerçekle mesinde belirleyici rolü, özellikle totemizmin 
oynam  oldu u aç kt r; çünkü totemcilikte klan üyeleriyle (insanlar), totem 
simgesinin asl n  olu turan varl klar (hayvan, bitki, nesne) aras nda bir öz 
birli inin bulundu una inan ld  için, farkl  evrenler (hayvanlar-insanlar-
nesneler) aras ndaki köprüler at lm  bulunmaktad r. Böylece, insan bir 
hayvan ya da bitki olarak gösterilebildi i gibi, bitki ya da hayvan da insan  
                                                                                                                                            

kinci genel yasa da, ayn  totemin ad n  ta yanlar n birbirleriyle evlenmemelerini 
öngörmektedir. Oysa orta Avustralya'da, bu iki yasa n da geçerlilik kazanamam  oldu u 
topluluklar (özellikle Arunta'lar) bulunmaktad r. Durkheim'in totemizm üzerine 1900 
y l nda yazd  makale bu konuyu da ele almaktad r. Bkz. DURKHE M, Emile. Sur le 
Totemisme, L'Année Sociologique, 1900-1901, s. 83 vd. 

111 Eskilin toplumsal tasar mlar n n ça da  insan nkinden farkl l klar  ve bu tasar mlar n 
"gizemli" konumlar na ili kin ayr nt l  bilgi için bkz. LEVY-BRUHL, Lucien. Les 
fonctions mentales dans les sociétés inférieures, Librairie Félix Alcan, Paris 1910, s. 27 vd. 

112 DURKHE M, Les formes. .., s. 338. 
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"temsil" edebilmektedir; çünkü tümünün de do alar  ayn d r.113 Öte yandan 
dinsel dü ünceyi belirleyen as l özellik ise bu dü ünce biçiminin, belirli 
sosyal nedenlerin ürünü konumunda bulunmas d r. Dinsel dü üncenin 
toplumsal kökenli olmas , do rudan öngörülemeyecek baz  sonuçlar n ortaya 
ç kmas na neden olmaktad r; örne in totemizmde klan, isimsiz ve simgesiz 
var olamayaca  ve simge de her an göz önünde bulundu u için, toplumun 
kendi üyeleri üzerinde yaratt  duygular bu simgeyle ve simgenin asl n  
olu turan eylerle (hayvan-bitki vd.) ili kilendirilmekte, k saca toplumsal 
kökenli duygular n sanki bu simge (ve türleri) taraf ndan yarat lm  oldu u 
yan lsamas na dü ülmektedir. 

Bir ba ka deyi le, toplum üyelerinin, varl n  her an duyumsad klar  
kolektif gücü simge arac l yla maddeselle tirmeleri (nedenleri 
aç klanm t ); bu gücün toplumun bayra  konumundaki bu simgeyle 
özde le tirilmesi sonucunu yaratmakta, ne var ki bu simge (aç klanm  
bulunan nedenlerle) hayvan, bitki, nesne dünyas ndan seçilmi  bulundu u için, 
simgenin asl n  olu turan varl klar da giderek sayg nl k kazanmaktad rlar.  

Kayna n  toplumun olu turdu u üstün güç anlay  tümüyle insana 
özgüdür ve zaten insan taraf ndan olu turulmu tur. Bu ekilde insan, bir 
yandan (simgedeki) maddesel varl n do as na katk da bulunurken114, 
maddesel varl k da (simgedeki), insan n bir kolektif gücü somutla t rabilmesine 
olanak sa lamaktad r. 

u halde, ilk bak ta tümüyle ba ms z gibi görünen baz  kavramlar n 
birbirleriyle kar t r l p kayna t r lmas n n kökeninde "toplumsal 
zorunluluklar n" bulundu u sonucuna ula labilir. Toplumsal ya am, 
zihinlerde yaratt  çalkant lar do rultusunda ussal bir karma aya yol 
açabilmekte ve bu süreç bireysel bilinçlere de yans maktad r. Ancak 
toplumsal ya am n bireysel zihinlerde yans s n  bulmas  olgusu, salt bir 
olumsuzluk olarak de erlendirilemez. Çünkü toplumdan bireye yans yan 
hezeyanlar kadar, bireyin sahip oldu u nitelikler de, toplumun nitelikleriyle 
ba lant l  bulunmaktad r. Us, sa duyu, mant k115 vb. konularda bireyin 
olanaklar  ve yetenekleri tümüyle toplumununkine ba ml d r çünkü say lan 
bu niteliklerin konumlar n  ve biçimlerini, bireye, içinde ya ad  toplum 
sunmaktad r. Önceki bölümlerde dil konusundaki dü üncelerine yer verilmi  
bulunan Müller'in; bir toplumun dilinin o toplumdaki birey dü üncesinin 
niteli ini belirleyece ine ve kullan lan dilin, üretilen dü ünceyi de 

                                                            
113 DURKHE M, Les formes. .., s. 338. 
114 DURKHE M, Les formes. .., s. 339. 
115 Durkheim'in ba vurmu  oldu u -entendement- sözcü üne kar l k olarak, dilimizde bu üç 

sözcük (us, sa duyu, mant k) ayr  ayr  oldu u gibi, birlikte de kullan l r görünmektedir. 
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yönlendirece ine ili kin görü leriyle,116 Durkheim' n; toplumsal-bireysel 
yetenek ko utlu una ili kin bu yakla m n n birbirlerini tamamlad klar  
sonucuna var labilir. 

Özetlenecek olursa dinsel dü ünce, insan n duyu organlar yla alg lad  
gerçekli in, gerçek117 ile bir ve ayn  ey olamayaca n  savunarak, bu do rultuda 
bir al kanl k yaratm t r. Bu dü ünme biçiminin, biri olumsuz di eri de olumlu iki 
yönünün bulundu u söylenebilir: 118 

 Duyu organlar m z arac l yla gerçe e ula amayaca m za ili kin 
inanç; aç k seçik do ru olduklar  gözlemlenebilen gerçeklerin ve 
gerçekliklerin de yads nmalar  sonucunu do urmakta ve giderek 
"bilinemezcilik"e yol açmaktad r. 

 Ancak, Durkheim' n da belirtti i gibi bu yakla m n bir de olumlu 
yönü bulunmaktad r. Dinsel dü üncenin do umundan çok daha sonraki bir 
a amada ortaya ç kacak olan felsefi ve bilimsel dü ünce, dinsel dü ünceye 
özgü bulunan alg lanabilmi  olanla yetinmeme ilkesinden yola ç k p, 
bilinebilenin de ötesine geçmeye yönelmi tir. Ayr ca, duyu organlar n n 
sundu u bilginin s n rlar  ancak; us arac l yla olu turulan kavramlar n 
katk s yla geni leyebilmektedir. Böylece, kavramla t rmaya ve yeni 
kavramlar n üretilmesine ili kin etkinlikler, eyler aras ndaki iç ili kilerin 
anla labilmesini öngördü ü için, duyumsal verilerin a lmas  zaten zorunlu 
bulunmaktad r. 

Burada önemli olan udur: Duyumlar n yaratt  izlenimlerin yerine bir 
ba ka gerçekli in konulabilmesi; ancak ve ancak yepyeni bir tasar m türünün 
ortaya ç kmas na ba l  bulunmaktad r; ba ka bir deyi le, önlenemez 
zorlay c l yla bireysel bilinçleri kendi varl nda eriten bir ba ka bilinç 
türünün (kolektif bilinç) varl k kazanmas  gerekmektedir. Çünkü var olan 
gerçekli in yüzünün tümüyle de i tirilerek ideal bir dünyan n 
tasar mlanabilmesi, entelektüel güçlerin a r  bir co kusunu zorunlu 
k lmakta ve bu co kuyu da (aç klanm  oldu u gibi) ancak toplum 
yaratabilmektedir.119 

                                                            
116 MÜLLER, Max. Physical Religion, London 1898, s. 128; ayr ca, The Science of Thought, 

s. 30 in DURKHE M, Les formes. ..., s. 106. 
117 Gerçek sözcü ü burada: Dü ünülen tasar mlanan imgelenen eylere kar t olarak var olan -

bilinçten ba ms z biçimde var olan anlam ndad r. Gerçeklik ise, gerçek olan, var olan 
eylerin tümü anlam na da gelmekle birlikte, ya ant  ve deneylerde somut olarak 

kar la lan eyler anlam n  da ta maktad r. Yukar da ikinci anlama yollama yap lm t r. 
Bkz. AKARSU Bedia, Felsefe Terimleri Sözlü ü, nk lap Kitabevi, (Alt nc  Bask ), 
tarihsiz. 

118 Durkheim' n, bilgi teorisinin (epistemoloji) kurucular ndan biri oldu u belirtilmelidir. 
119 DURKHE M, Les formes. .., s. 340. 
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Strauss'un saptamalar na ko ut biçimde, Durkheim da eskilin mant n  
önemsemekte ve ça da  mant n, eskilin mant n n uzant s nda yer ald n  
belirtmektedir. Ku kusuz bugünkü aç klamalar m z çok daha sa lam 
temellere dayanmakta ve bu do rultuda çok daha nesnel bir konumda 
bulunmaktad r; ancak bunun nedeni, ba vurulan mant n (ve yöntemin) 
farkl l ndan de il, edinilebilmi  olan bilginin "do ru"120 niteli inden 
kaynaklanmaktad r. Sözgelimi, çocuk do umunun nedeni, ata ruhunun 
kad n n karn na girmesi olarak biliniyorsa121 bebe in ba l  olaca  totemin 
de ata ruhunun totemi olaca  sonucuna ula lmas , do ru ve tutarl  bir 
yakla m olu turacakt r. 

Durkheim' n da belirtti i gibi en genel tan m yla aç klamak; bir eyin, 
bir ba ka eyin olu umuna ve bu olu umun niteli ine ne ölçüde katk da 
bulundu unu ara t rmakt r ve eskilin bunu yapmad  da ileri sürülemez. Öte 
yandan, mitolojilere ve eskilin aç klamalar na günümüzde yöneltilen 
ele tiriler, bunlar n içeri inin, formel mant n özde lik ilkesine ayk r l  
noktas nda yo unla maktad r. Örne in eskilin yakla m nda görüldü ü 
gibi, insan n bir kanguru ya da güne in bir ku  oldu unun söylenmesi, bir 
eyin bir ba ka eyle özde le tirilmesidir. Ancak, biz ça da  insanlar da 
s n n bir devinim, n bir titre im ya da sesin bir dalga oldu unu 

söylerken ayn  yakla m  benimsemi  olmuyor muyuz? Ayr k terimleri 
içsel bir ba la birle tirdi imiz her durumda, kaç n lmaz olarak kar tlar  
özde le tirmiyor muyuz?122. Gerçi bugün birle tirdi imiz terimler eskilin 
kulland klar n n ayn  de il ve bizimkiler çok daha ba ka ölçütlere göre 
denetlenmi , dahas  kan tlanm  nedenlere dayanmakta ama burada önemli 
olan konu, belirli bir birikimin sonucunda edinilmi  bilginin, bu birikim 
nedeniyle do ruya daha çok yakla mas  gerçe i de il; (günümüz insan ndan 
çok daha eski bir tarihte dünyaya gelmi  olmas  eskilin bir kusuru 

                                                            
120 Do ru: Gerçe e uygun anlam na geldi i gibi, ço u kez dü ünce yasalar na uygun olan 

anlam nda kullan l r. Gerçek, gerçeklik, do ru kavramlar  konusunda bkz. AKARSU, 
Felsefe Terimleri Sözlü ü. 

Do ru kavram  genellikle dü ünce yasalar na uygunlu u belirtmek için kullan ld ndan 
a a daki önerme -do ru-dur. "E er tüm insanlar ölümsüz ise, Socrates de insan ise 
Socrates ölümsüzdür"; ancak görüldü ü gibi buradaki do ruluk, olgusal alandaki 
gerçekli i de il, dü üncenin yasalar na uygunluk anlam ndaki bir do rulu u dile 
getirmektedir. Konuya ili kin ayr nt l  bilgi ve rasyonalist do al hukukçular n bu 
ba lamdaki yanl lar  konusunda bkz. CAN, Cahit. Sosyoloji ve Tarih Aç s ndan 
Resepsiyon § 2, I, C: deal Bilim-Tümdengelim li kisi ve Olgusaldan Soyutlanm  Ak l 
Yürütme ile Hukuk Yarat lamayaca  (bas ma haz rlan yor). 

121 CAN, Cahit. Hukuk Sosyolojisinin..., s. 6. 
122 DURKHE M, Les formes. .., s. 340-341. 
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say lamayaca na göre),123 üzerinde durulmas  gereken as l konu, eskilin 
kullanmakta oldu u yöntemlerin günümüzde de geçerliliklerini koruyup 
korumad  olmal d r. 

Öte yandan, e er eskil bugün bizim ayr t rd klar m z  birbirlerine 
kar t r yor ve bizim yakla t rd klar m z  ayr t r yorsa bu onun, çeli kileri, 
(yine bilgi eksikli i do rultusunda) çok keskin ve kapsaml  kar tl klar 
olarak ele alm  olmas  nedeniyledir. Sözgelimi iki ayr  fratrinin üyesi 
olarak s n fland r lm  iki varl k aras nda yaln zca bir ayr m yap lmas yla 
yetinilmemekte ve bunlar n, birbirlerinin kar t n  olu turduklar  da 
varsay lmaktad r.124 Böylece, güne le beyaz papa an  ayn  yana koyan eskil, 
söz konusu bu beyaz papa an , siyah olan n n kar t  biçiminde 
görebilmektedir. Kutsal olanla-olmayan kar tl nda da durum ayn d r. Bu 
kar tl klar birbirlerine öylesine bir güçle kar  ç k p, kar t olarak görüleni 
öylesine bir " iddetle" itmektedirler ki bilinç, bunlar n her ikisinin birlikte 
dü ünülmesi olana n  bile yads mak durumunda kalmaktad r.125 Ancak, 
Durkheim'a göre eskilin mant yla ça da  insan nki aras nda bir uçurum da 
bulunmamaktad r. Temel ö eleri ayn  olmakla birlikte bunlar e it olmayan 
bir geli mi lik düzeyindedirler. eyler aras nda bir ko utluk kurulurken ya 
da bir kar tl k olu turulurken abart ya ba vurulmakta ve eyleri 
yakla t rmak; bunlar  birbirlerine kar t rmak, ayr t rmaksa; sadece kar tl k 
yaratmak olarak anla lmaktad r. 

Somut bir örnekle aç klanmak istense; siyah-beyaz kar tl n n 
öncelenmesine kar l k, ara-renklerin d land  söylenebilir. K saca eskilin, 
mant n i leyi  yöntemini bilmedi i de il, olsa olsa bunu acemice 
kulland  sonucuna var labilir.126 

 

 

                                                            
123 Durkheim burada, L. Levy-Bruhl'ün, eskili neredeyse hayvanla özde le tiren yakla m n n 

anlams zl n  ve yanl l n  ortaya koymaya çal maktad r. Levy-Bruhl'ün bu görü leri 
konusunda bkz. LEVY-BRUHL, Les fonctions mentales, s. 77 vd. 

124 HOW TT, Native Tribes. .., s. 124. 
125 DURKHE M, Les formes. .., s. 342. 
126 DURKHE M, Les formes. .., s. 342. 
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Disiplinleraras l k Üzerine 

nsan/ insanl k, alg lad  eylerin ne oldu unu bilme, onlar  
anlamland rma merak na sahip olma bak m ndan en eski ça lardan bugüne 
ayn  potansiyele sahip olsa gerektir. Felsefenin ve bilimlerin ortaya ç k p 
geli me sürecine, felsefenin ve bilimin iç içe olu undan birbirlerinden 
ayr lmalar n n tarihine bakmak, bu merak n serüveninin anla lmas n  
sa layabilir.  

Ernst von Aster’in Felsefe Tarihi1 kitab n n ilk cümlesi, uygun bir ç k  
noktas  olabilir: “Felsefe, evreni bir bütün olarak kavramak için yap lan bir 
denemedir.” Felsefe kelimesinin anlam  da bizi ayn  noktaya ula t r r: 
“Bilgi-bilgelik-hakikat sevgisi”. Bu soru ilk defa soruldu unda, modern 
anlamda bilimin malzemesi olan bilgi türü için henüz çok erken oldu u için 
insanl k, hakikatin bilgisine ula mak için kendi akl ndan, s n rl  malzemeyle 
i  görmek zorunda olan muhakemesinden ba ka bir eye sahip de ildir. 
Evrenin yap ta n n, ana malzemesinin ne oldu una ili kin kan tlanabilir bir 
veri yoktur henüz, ama bir “ilk sebep”in kaç n lmazl  kar s nda bu 
yap ta n n ne “olabilece i” tart mas  ile yetinmek zorunlulu u vard r. Yani 
bugünün biliminin alan ndaki konular, felsefenin konusu olmak zorundad r. 
                                                            
*  Bu makale hakem incelemesinden geçmi tir. 
**  Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Anabilim 

Dal  Doktora Ö rencisi. 
1  ASTER, Ernst von, lkça  ve Ortaça  Felsefe Tarihi, m Yay nevi, 3. bask , stanbul, 

2005. 
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Evrenin asl n n-hakikatinin ne oldu u, yap s  ve biçiminin nas l oldu u 
sorular n  takiben, “Ben kimim” sorusu s rada beklemektedir. nsan n asl  ve 
anlam  nedir sorular n  cevaplayacak bilim dallar  da henüz tarih sahnesine 
ç kmad klar  için bu bo lu u da felsefe doldurmaktad r. 

Felsefe ya da bilim tarihinde görünen odur ki, felsefenin ilk “evrenin 
hakikati nedir” sorusunun yolu do a bilimlerine, “insan n hakikati nedir” 
sorusunun yolu da sosyal bilimlere ç km  ve felsefeyle bilimler 
birbirlerinden ayr lmaya ba lam lard r. lerlemeci tarih anlay  
tart mas n n bu yaz n n kapsam  d nda oldu unu belirterek diyebiliriz ki, 
bilgi biriktikçe, bu sorular n cevaplar  art k retorik de il; deney, gözlem, 
nedensellik, mant k, yöntem gibi terimlerin alan nda, k sacas  bilimsel bir 
alanda aran p bulunur olmu tur. 

Felsefe ve bilimlerin yollar n n ayr lmas ndan sonra, zaman içinde 
bilimler de kendi alanlar nda küçük krall klar n  olu turmu lar, a r  
uzmanla ma ve geçirgen olmayan s n rlar yüzünden, felsefenin o ilk 
“evrenin hakikati nedir” sorusundaki “bütün”, gözden kaç r lmaya 
ba lanm t r. Di er yandan bir alan n birden fazla disiplinin s n rlar  içinde 
olmas , ba ka türden bir çeki meye de neden olmu , her disiplin kendi 
yakla m n n “hakikati” ayd nlatmaya tek ya da en uygun bak  aç s n n 
sa lad n  savunur olmu tur. Bu anlamda farkl  disiplinlerin bir konuyu ele 
al lar , o bütünün bir parças n  ele al p bütünü payla malar yla de il o 
konunun bütününe bak  aç lar n n farkl l yla ilgilidir.2 Özellikle akademik 
düzeyde mesleki husumetlere vard  görülen bu durumun art k amaca 
hizmet etmek yerine tam tersi bir i lev yüklendi i fark edildi inde ise s ra 
disiplinleraras  yakla mlara gelmi tir. 

Disiplin sözcü ü etimolojik olarak e itim-ö retim, bir ö retiyi 
benimsemek, bir mezhep sahibi olmak anlamlar n  ta r.3 Miller’ n Kuhn’a 
at fla yer verdi i tespitine göre, disiplinler, kendi de erlendirme 
yöntemlerinin farkl l klar yla birbirlerinden ayr l rlar. Bir disiplinin bilgi 
birikimi, o disiplin içinde yol alan ara t rmac  için “verili” durumdad r. Bu 
veri, her bir disipline ait dünya görü ünü belirler. Bu da “paradigma”ya 
yönelik ele tirilerin ç k  noktas d r.4  

                                                            
2  HEPKON, Zeliha, “ leti im Bilimleri ve Kültürel Çal malar: Bir Disiplinin S n rlar  

Sorular m z n S n rlar n  Kapsayabilecek mi?”, stanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal 
Bilimler Dergisi, Y l:5, Say :9, Bahar 2006/1, s.20. 

3  Ni anyan Online Etimolojik Sözlük, http://www.nisanyansozluk.com/?k=disiplin, Eri im 
tarihi: 11.08.2015 

4  MILLER, Raymond C., “Varieties of Interdisciplinary Approaches In The Social Sciences: 
A 1981 Overview”, Issues in Integrative Studies: An Occasional Publication of the 
Association for Integrative Studies, No.1, 1982, s.4.  
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Farkl  dallardan on bilim insan n n bir araya gelerek olu turduklar  
Gulbenkian Komisyonu, sosyal bilimlerin yeniden yap lanmas  ihtiyac yla 
1995 tarihinde bir rapor haz rlam t r. Ba kanl n  Immanuel Wallerstein’ n 
yapm  oldu u Komisyon, 18. yüzy ldan 1945’e kadar sosyal bilimlerin 
tarihsel kurulu unu ortaya koyduktan sonra, 1945’ten günümüze sosyal 
bilimler içinde yap lagelen tart malar , sosyal bilimler aras ndaki ayr mlar n 
geçerlili i üzerinden de erlendirmi lerdir. “ imdi nas l bir sosyal bilim 
kurmal y z” sorusunun cevab n  da, insan ve do a ayr m ndan hareketle, 
devletin özneli i, evrensellik-tekillik ile nesnellik kavramlar  üzerinden 
aram lard r. Komisyon’un çal mam z aç s ndan önemli olabilecek önerileri 
“belli temalar etraf nda, belli süreli çal mak üzere bilim insanlar n  bir araya 
getiren kurumlar n yayg nla t r lmas ; profesörlerin birden çok bölüme 
atanmas  zorunlulu u ile doktora ö rencileri için birden çok alanda çal ma 
zorunlulu u getirilmesi” eklinde özetlenebilir.5  

Disiplinleraras l kta, buraya kadar anlat lanlardan hareketle, bir konu 
üzerinde yap lan çal mada birden fazla disiplinin bilgi dünyas  ve 
metodolojisinin dahli bulundu u anlam  ç km  görünmektedir. Ancak sorun 
olabilecek nokta, bu disiplinlerin hangilerinin, nas l ve ne ekilde bir araya 
gelip çal acaklar d r. Miller, disiplinleraras l n hâlihaz rda kabul gören, 
terim olarak da kullan lan üç görünümünü yaz s nda ayr nt l  olarak 
aç klam t r. Bunlar n ayr nt s  yaz m z n amac n n ve kapsam n n d nda 
olmakla birlikte, de erlendirmesini yapt m z makalenin yazar n n, teknik 
anlamda bir disiplinleraras  çal ma yapmad n  söyleyebiliriz. Yazar n, 
müzikoloji, hukuk ya da felsefeye ait özel bir yöntem belirlememi ; ancak 
hukuk felsefesi alan ndan gelip, müzik alan na ait bir fenomenden hareketle 
de erlendirme yapm  olmas , bizce tam da disiplinleraras  yakla mlar n 
getirmek istedi i bütünsel dünya görü üne uygun dü mektedir.  

 
“Melodi ve Hukukun Zaman Fark ndal ”6 

Bu makale, sveç Lund’da gerçekle mi  olan, 21. IVR Dünya 
Kongresi’nde sunulmu  olan “Hukukun Melodisi: Zaman ve Hukukun 
Normatifli i (Law’s Melody: Time and the Normativity of Law)”nin gözden 
geçirilmi  ve geni letilmi  bir versiyonudur. Yaz m zda makale geni  bir 
özetle tan t larak, bu alanda yap lacak çal malara öncü bir kaynak 
yarat lmaya çal lacakt r. 

                                                            
5  Sosyal Bilimleri Aç n, Gulbenkian Komisyonu, Çev.: irin Tekeli, Metis Yay., 2. bs., 

stanbul 1998, s.96.  
6  POSTEMA, Gerald, “Melody and Law’s Mindfulness of Time”, Ratio Juris, Vol. 17, No. 

2, June 2004, ss.203–226. 
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Postema, hukukun normatifli ini anlayabilmek, hukuk için önem arz 
eden kas tl  eylemin yap s n  tan mlayabilmek ve hukukun zaman  nas l 
alg lad n  örnekleyebilmek için “melodi” fenomenini, insan n bir melodiyi 
nas l al mlad n  fark etmeyi önermektedir.  

 
1.Giri  

Postema, normatiflik ya da zamansall n teorik tart malar na girmeden 
önce, 1920’lerde Yarg ç Oliver Wendell Holmes ile Christopher Columbus 
Langdell aras nda geçen ironik at may  anarak yaz s na ba lam t r:  

Oliver Wendell Holmes, 1885’te, konu hukuk olunca, “tarihsel 
devaml l k, bir görev de il bir zorunluluktur” demi ti. Sayg de er 
Yarg ç’ n kelimelerindeki bu maksatl  alay, ak l kar t r c  olmu tur. unu 
sormak istiyoruz: Acaba akl ndan geçen zorunluluk ve görev neydi?... 
leri sürdü ü ey, hukuk ne kadar ö renmeye ba l  ise, o kadar “ya am n 

ölülerce yönetilmesi” oldu u idi. Ayn  zamanda “ideal hukuk sistemi”, 
geçmi e de il de bilime önem veriyordu… Holmes, konferans nda, 
hukukun gelece e do ru gitmekte oldu u yolu örneklemeye çal an 
hukukçunun, bilimin araçlar n  kullanmas  ve y ll klarla mahkeme 
tutanaklar nda kalm  geçmi in mahzenini görmezden gelmesi gerekti ini 
ileri sürmü tür. Yine de unu kabul etmektedir ki; tarih, halen, hukukçular 
ve tüm vatanda lar olarak bizleri etkisi alt nda tutmaktad r. Ya am n 
ölüler taraf ndan idare edilmesi gere i kaç n lmazd r: “Geçmi , bize 
sözcük da arc m z  ve hayal dünyam z n s n rlar n  tespit eder.”7 

Görünen o ki, Postema, Holmes’un hukukçunun tarih kavram na 
yakla rken temkinli olmas  gerekti ine yapt  vurguyu önemsemi tir. 
Tarih, var oldu u ekliyle bugünün belirleyicisi olamaz- olmamal d r ancak 
olaylar n gerçekle mesinde ve ortak kültürün/kavramsal ortak dilin olu mas nda 
geçmi ten bugüne uzanan bir ak  oldu unu da görmezden gelmemek gerekir:  

Hukuk, zamans z bir genel ilkeler ve normlar sistemi olarak 
sunulursa, bu ilkeler birbirine ne kadar iyi eklemlenmi  olursa olsun, 
anla lamaz. Hukuk, zaman içinde var olur ve süregider. Rasyonel ve 
irrasyonel güçlere tabi olarak, zaman içinde i  görür. Hukuk, kaç n lmaz 
bir “gereklilik” olarak, bir ulusun tarihi vas tas yla bir yol çizer ve bu 
yolun idraki, zaman n herhangi bir noktas ndaki hukuku anlamam z için 
esasl  unsurdur. 8 

                                                            
7  POSTEMA, agm, s. 203. 
8  POSTEMA, agm, s. 204. 
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Postema, Holmes’un hukukun zamandan etkilenmesi kadar zaman n da 
hukuktan etkilenmesi olgusuna yapt  vurguya da de inmi tir:  

Zaman n kaç n lmaz olarak içinde yer alan ve zaman n geçmekte 
olu undan etkilenen, bir halk n ya amsal ak nt s na kap lm  olan, tek 
tarafl  olarak hukuk de ildir. Ayn  zamanda hukuk da, halk n zamansal 
parçalardan olu mu  ya am n  pratik olarak anlaml  bütünler haline 
getirmek suretiyle derinden etkiler. Bu durum, hukukun yüklendi i 
i lerden biri olmaktan ziyade, hukukun normatif k lavuzlu unun ay rt 
edici biçiminin esas merkezidir. Bu da, hukukun tarihsel devaml l n n 
“zorunlulu unun” daha derin bir anlam  oldu unu akla getirir.9 

Postema, makalesinde ortaya koydu u aç klamalar n çok genel ve 
mütevaz  oldu unu vurgulayarak, Holmes’un fark nda olarak ya da 
olmayarak ortaya koymu  oldu u “zaman” tezinin/zaman hakk ndaki 
dü ünme biçiminin, hukukun i leyi  biçimi ve normatif k lavuzlu u 
bak m ndan esasl  unsur oldu unu, bu noktada zaman alg m z n hukuk 
alg m z  belirledi ini ileri sürmektedir:  

Bu zaman fark ndal  hukuka ve hukuki ak l yürütmeye özgüdür 
demek istemiyorum. Esasen, onun profilini belirledi imizde, gündelik 
hayatlar m z n birçok yerinde etkili oldu unun da fark na varaca z. 
Örne in, estetik deneyimlerimizi, özellikle dans ve müzik deneyimlerimizi 
biçimlendirir. Bu gibi deneyimlerde de, en az ndan benim gördü üm 
kadar yla, zaman fark ndal n n profili hemen ortaya ç kar. Buna ba l  
olarak, melodiyi bir model ve metafor olarak kullanmay  öneriyorum. 
Zihnimizdeki bu modelle, inan yorum ki, zaman n, hukukun karakteristik 
normatifli indeki rolünü anlayabilece iz.10  

 
2. Normatiflik Modelleri 

Postema, normatifli in hukukun belirleyici unsurlar ndan biri oldu unu 
kabul etmektedir. Bu kabulden sonra bir eyi norm yapan n ne oldu u ve 
normlar n nereden temellendi i, daha da özelle tirerek hukukun sahip 
oldu u normatifli in nereye dayand r ld  sorular na cevap arayan yazar, 
buna dair iki modelden söz edip, yaz s n n temeli olan üçüncü modeli 
önermi tir:  

Hukuk tarihi içinde, hukukun normatifli ine dair iki model egemen 
olmu tur: Nomos ve thesmos/ ak l ve irade. Yakla k olarak söylemek 
gerekirse, nomos, hukuku (ve hukukun içinde bulundu u kaynaklar ) 
varsay lan rasyonel gerçeklik düzeni içinde modeller- hukuk, toplumun 

                                                            
9 POSTEMA, agm, s. 205.  
10 POSTEMA, agm, s. 205. 
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normatif bir düzenidir ve faillere eylemleri için gerekçeler önerir. 
Thesmos, hukuku bir iradeler sistemi olarak modeller – hukuk, özneler 
için bir normatif düzendir ve onlar n sahip olabilecekleri ba ka 
gerekçeleri önceleyerek, de erlendirmeleri ve eylemlerini yönlendirmeleri 
için yol gösterir. Burada bu modellere itiraz etmeksizin, melodi modeli 
(melos) ad nda bir üçüncü model önermek istiyorum. Çünkü melodi 
modeli, hukukun normatifli inin di er modellerin gölgede b rakt  
zamansal boyutlar n  ayd nlat r. Burada yaln zca bu modelin ve hukuk 
anlay m z n baz  içeriklerinin tasla n  olu turmaya zaman m z 
bulunmaktad r. Bu üç modeli birlikte de erlendirme ve birbiriyle 
ba da t rma i i ise bir ba ka sefere b rak lmak zorunda kalm t r. 11 

 
3. Melodi ve Zaman Fark ndal   

Bu ba l k alt nda Postema, zaman n müzikle ili kisini anlatm , bunun 
da hukukun zamanla ili kisine ne kadar benzedi ine dikkat çekmi tir:  

…Müzik zaman al r, fakat bu, bir hastal ktan iyile menin ya da 
uyuman n zaman almas  gibi de ildir. Müzik zaman içinde gerçekle ir/var 
olur, fakat bu da bir tablonun ya da heykelin zaman içinde yer 
gerçekle mesi/var olmas  gibi de ildir. Müzik, daha özel olarak melodi, 
zaman n bir düzenleni idir. Michelangelo’nun Pieta’s  zaman içinde 
gerçekle irken/var olurken ve ona de er biçmek zaman al rken, mekân 
heykele içkindir; heykel, mekân n anlaml  bir düzenleni idir. Bir Bach 
Erbarme dich performans , zaman ve mekân içinde konu lanm  olmak 
zorundad r (her insan eyleminin de öyle olmak zorunda oldu u gibi), 
fakat ona içkin olan zamand r; müzik, zaman n anlaml  bir 
düzenleni idir… Bir Bach Erbarme dich performans , her biri belli bir 
süre olan, bir zamansal ses perdeleri serisidir. Ses perdelerinin her biri, 
kendi süreleri içinde duyulurlar, sadece seri içinde ya da bir seri olarak 
de il. Ancak bir melodik seri olarak, zamansal biçimde sergilenen, 
müzikal olarak anlaml  bir bütün eklinde duyulurlar. Melodik örüntü, bir 
müzikal anlam duygusuna göre, zaman boyunca seslendirilen notalar  
birbiriyle ili kilendirir. Bu anlaml  müzikal bütünün ekillenip olu mas  
için, zaman boyunca seslendirilmesi gerekir- eserde gösterilen ya da 
çal nan notalar tek ba lar na bir melodi in a etmez- dinleyicinin 
fark ndal n n amac , melodik bütündür, sadece tek tek notalar de ildir. 12 

Hukuk için anlam ifade eden bir olgunun, bölünebilen olaylar ya da 
eylemlerden olu sa bile, ancak bütünlü ünü bozmadan, bir ba lam içinde 
de erlendirilebilece ini, bunun o “hukuki” olgunun esasl  özelli i oldu unu 
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12 POSTEMA, agm, s. 207.  
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anlatmaya çal an yazar, bu durumu bir melodinin yap s na benzeterek 
devam etmektedir. Bir melodiyi kavram  say lmak için dinleyicinin sahip 
olmas  gereken dikkat, haf za ve beklentinin, hukuki bir olguyu kavramak 
için de geçerli oldu unu söylemektedir:  

Melodi bir do rultu içerir. “Müzik, sadece biçim, yani müzikal 
desen arac l yla, […] durgunlu a, taml a ve anlaml  bütünün 
sükunetine ula abilir.” Müzikal dü ünme, bir çe it kural takip etmektir: 
Bir melodiyi her eyin ortas nda (in medias res) olarak kavramak, 
seslendirilmi /t nlam  ve seslendirilmekte/t nlamakta olan sesler 
temelinde müzikal hareketin yönünü/do rultusunu hesaplamak/tahmin 
etmektir. Melodik dü ünme, bütünsel dü ünmedir. Yani zamansal 
notalar n ç kartt  ses desenleri ve melodik çizgiler içinde dü ünmek; 
al nm  olan yolu ak lda tutmak ve al nacak olan yolun nereye gidece ini 
tahmin etmektir…Bir melodiyi kavrarken, özellikle ilk birkaç dinlemede, 
alg lama esnek/de i ken olabilir ya da tekrar gözden geçirilebilir. 
Tamamlanmadan önceki orta yerlerde, dinleyici, az önce çal n p geçmi te 
kalm  olan k sm n akl nda kalan n  esas alarak müzikal çizgiyi 
hesaplar/tasarlar/tahmin eder. E er bu tasar m, melodinin rotas na/ 
do rultusuna uyarsa, dinleyicinin alg lad  anlam do rulanm  olur. 
E er melodi sürpriz bir tarafa yönelirse, o zaman dinleyici, öngördü ü 
gelece i yeniden dü ünüp de erlendirmek, ayn  zamanda o ana kadar 
duymu  oldu u seriye alternatif bir anlam yüklemek zorunda kalacakt r. 
Dinleyici imdi duyuyor oldu unu dü ündü ünden daha farkl  bir melodi 
duymaktad r -müzikal desen farkl d r, bu yüzden melodik anlar n o ana 
kadar seslemi  oldu u eylerin müzikal anlamlar  da farkl d r art k. imdi 
ve melodinin öngörülen gelece i, o melodinin geçmi ini de i tirir. … 
Geçmi , imdiyi ne kadar yönlendiriyorsa, imdi de geçmi i de i tirir … 
O halde önerim udur: Melodi ya da bir melodiyi kavramay  da içine alan 
fark ndal k çe idi, hukukun karakteristik normatifli ini ayd nlatmay  vaad 
eden bir model ortaya koyar. Hukuk tarihindeki, hukukun normatifli ini 
ayd nlatmaya çal an di er imgelerle kar la t r ld nda, melodi, dikkat 
çekici bir avantaja sahip bulunmaktad r…13 

 
4. Kas tl  Eylemin Zamansal Yap s   

Postema, bu ba l k alt nda, bir melodiyi kavraman n, kas tl  bir eylemi 
kavramaya ne kadar benzedi ini ortaya koymaya çal m t r. Benzeyen 
unsurun zaman hakk ndaki fark ndal k biçimi oldu unu vurgulayan yazar, 
bunun için geçmi  bilinci ve haf za kavramlar na vurgu yapm t r. Buna göre 
kas tl  eylem, deist tasavvurdaki gibi büyük makinenin çal t r lmas , ilk 
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itkinin verilmesinden ibaret de ildir. Kas tl  eylem bir projedir. Eylemin 
gerçekle ti i zaman n bütünün organize edilmesini gerektirir. Postema, bu 
zaman fark ndal n n rolüne bakmak için iki yakla m getirmi tir. Bunlar, 
önceden tahmin edilmi /öngörülmü  (ex ante) ve her eyin ortas nda (in 
medias res) halleridir. Kas tl  bir eylemi gerçekle tirecek olan fail, kas t 
plan , mevcut artlar ve ba lang ç k s mlar ndan olu an de i kenleri tutarl l k 
normlar yla bir araya getirir ve kast n  rasyonel bir biçimde gerçekle tirir. 
Ancak mevcut artlar faili plan  yeniden düzenlemek ve hatta ortadan 
kald rmak zorunda b rakabilir. Yani kas t plan n n, kat  ve de i mez bir 
ekilde sabitlenmi  olmamas  gerekir. Eylemde tutarl l k arayan ak ll  bir 

fail, kast n n uygulamas  sürecinde tutarl  yan planlar  da kurabilmi  
olmal d r… Konu kas tl  eyleme geldi inde, geçmi ten bugüne devaml l n, 
bir görev de il, zorunluluk oldu unu söyleyebiliriz… Zaman fark ndal , 
ki inin kast n  derinlemesine dü ünerek olu turmak noktas nda, önceden 
öngörülmü  olma haliyle de (ex ante) ayn  derecede as ld r. Elbette, 
hayatlar m z  ço u kez kas tlar m z  kesin bir ekilde ve derinlemesine 
dü ünerek önceden tasarlay p öngörüde bulunmaks z n (ex ante) ya ar z. 
radi kas tl  eylem derinlemesine dü ünmeyi gerektirir ve iradi olarak 

gerçekle tirdi imiz ço u eyin amac  davran lar m zla aç a ç kabilir. 14 

Postema, kas tl  eylemi iyice aç klamak için; hemen unutan, her bir an n 
geçip gitti ini gören fakat bunu geçip gidiyormu  gibi hissetmeyen 
hayvanlar n mutlulu unu k skand m z  dü ünen ve fakat hayvanlar n 
ya ayabildi i hayat  isteme becerisine sahip olamad m z için bunun bir 
paradoks oldu unu ortaya koyan Nietzche’den örnekle, geçmi in ve 
gelece in birbirine zincirlili inin, insan ya ant s n n ve ak ll  insan davran  
yap s n n bir parças  oldu unun alt n  çizmi tir. 

Yazar ayn  zamanda eylemlerin tipik olarak yo un sosyal ba lamlarda 
gerçekle ti ine, bireysel varl klar n payla t  sosyal deneyimin ortak bir 
zaman alg s ndan ve fark ndal ndan ç kan ortak söylemden do du una 
dikkat çekmi tir:  

Birle ik eylemleri planlamak ya da gerçekle tirmek, k s m k s m da 
mümkün olabilir. Çünkü insanlar, mü terek planlar n n tasarlan p 
geli ti i zaman üzerinde bütüncül dü ünmeyi ö rendiler. Söz konusu 
zaman içinde, kendi eylemlerini di erlerininkilerle birbirine geçirerek; 
yaln z kendi geçmi leri de il, di erlerinin katk lar n  da büyük resme 
ekleyip onlar n hikayeye katacaklar n  da öngörerek spesifik yan 
planlar n  her eyin ortas nda olarak (in medias res) kararla t rabilirler. 
Ayn  ekilde, özel ve (potansiyel olarak çeli en) amaçlar n koordinasyonu 

                                                            
14 POSTEMA, agm, s. 210. 
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sorunuyla kar  kar ya gelince; payla t klar  geçmi  deneyimler, zaman 
boyunca eylemlerini aç klanabilir k lma ihtiyaçlar  ve bunu ba armak için 
birlikte geli tirdikleri teknik ve stratejiler, onlara kar l kl  eylemlerini 
koordine edebilecekleri bir çe it ortak payda sunar. Böylece, pratik 
ya amlar m z n zaman fark ndal  boyutlar , ak ll  insan eyleminin özel 
hayatlar m zda oldu u kadar sosyal hayatlar m zda da temel bir art  
olur. 15 

 
5. Hukuki Hikâyeler 

Makalenin bizce en yeni ve dikkat çekici yakla mlar ndan biri olan 
“hukuki hikâyeler” ba l , dava dosyalar n n hikâyeler oldu u konusundaki 
yakla m  ortaya koymaktad r. Yazar n tezi, melodi modeli üzerindeki zaman 
fark ndal n n hukukun do as n n da esas  oldu udur. Bu ba l k alt ndaki 
aç klamalar, hukukun zaman fark ndal n  somutla t rmay  amaçlam t r.  

“Dava” olgusu, s radan hukuk prati inin zamansal boyutunun 
gözlemlenebilece i, hukukçular n, hukuka ait özel dille anlatt klar  hukuki 
hikâyelerdir. Biz hukuku, davan n anlat sal karakteri üzerinden alg lar z:  

Tipik olarak, hukuki hikâye,… “bir zaman silsilesinde düzenlenmi  
ve anlaml  bir bütünlük haline gelmi  bir vakan n anlat s n ” sunmak 
zorundad r. Bu halde hukuk, meslekten olmayan dinleyicilere yapay ve 
çarp t lm  gibi görünecek anlam standartlar n  düzenlemi  olacakt r. 
Gerçekten, gerçe i “hükmen bulma, a r  ekilde hikâye” anlatma ablon 
ve tekniklerine dayan r. Dava dosyalar  sadece zaman almaz (genellikle 
de çok zaman), fakat as l meseleleri zamansal yap lar d r ve anlat sal 
tutarl l k normlar  taraf ndan yönetilirler. Do ru ve gerçe i sa lam ve 
inand r c  bir ekilde iddia eden hikâyeler gibi iyi hikâyeler 
olmal d rlar… Hikâyenin bu “iyili inin” bir mecburi özelli i de zamansal 
bir alg  olu turmas d r… imdiye kadar k saca hukuki ak l yürütmede 
zaman n rolüne dikkat çekmi  olduk: Duru mada ula lan gerçekler, 
tutarl  zamansal anlat ya göre yap land r lmal d r. Zaman fark ndal  
ayn  zamanda geçmi ten bakan ak l yürütme için de esasl  unsurdur. 16 

 
6. Janus, Geçmi in Efendisi 

Ba lang çlar n, tanr s  Janus, y l n ilk ay n , ay n ilk gününü, günün ilk 
saatini kutsam t r. Ayn  zamanda e iklerin de tanr s  olmakla, mitolojide evi 
koruyup kollad , eve girip ç kanlar  gözetleyip denetledi i kabul edilmi tir. 
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Ayn  anda ileri/d a ve geri/içe bakan yüzlere sahip olan Janus, yazar için 
hukuki ak l yürütmenin geçmi e duyarl  efendisi olmak anlam n  
ta maktad r. Postema, hiçbir davan n gerçek anlamda “yeni” olmad n , 
yarg çlar n davalar  çözüme ba lamak için az ya da çok geçmi in 
örneklerine ba vurdu unu söylemektedir: Geçmi e duyarl  hukuki ak l 
yürütme her zaman, t pk  Janus gibi, geçmi in ve gelece in e i inde, onlar  
bir normatif anlaml  bütün olarak kayna t rman n pe indedir. Melodi, bu 
tarz bir kayna t rmaya örnek olu turur.17 Yazar, geçmi  kararlar n bugünün 
davalar nda ne kadar ve ne ekilde belirleyici oldu unu/olaca n  tam da 
meselesinin merkezinde görmektedir. “Geçmi e duyarl  ak l yürütme” olarak 
nitelendirdi i zaman fark ndal  biçiminin, ileriye bak  da kapsamak 
zorunda oldu unu belirtmektedir:  

E er gelecek, bizim u anda yapt klar m za ba l  olarak i lemek 
zorundaysa, o halde bizim mevcut hüküm vericilerimiz sadece bugün için 
en iyi olacak ekilde de il, verecekleri karar ba ka ve gelecekteki 
benzetilebilir davalar n [görece olarak benzer] kararlar n  da etkileyecek 
ekilde hükmetmelidir. Böylece, mevcut hüküm verici ayn  zamanda henüz 

gerçekle memi , farkl  fakat benzetilebilir vakalar için de en iyi olacak 
eyi hesaba katmak zorundad r... Ya ayan bir hukuk sisteminde, geçmi e 

duyarl  karar verme, her zaman roman n ya da benim tercih etti im 
ekliyle melodinin ortas ndad r. Mahkemenin karar , sadece mahkemenin 

söyledi i ya da yapt  eye ba l  de ildir. Fakat ayn  zamanda 
gelecekteki mahkemelerin (ve ba ka karar vericilerin) daha önceki 
mahkemelerin söyledikleri ve yapt klar n  nas l anlad klar n n da bir 
parças d r. Mahkemenin karar , neyi gerekçe ald klar na ve o anda kar  
kar ya kald klar  davay  geçmi teki benzer davan n hangi boyutuyla 
ili kilendirdiklerine ba l d r. Bunlar mahkemenin tek tarafl  olarak karar 
verebilece i meseleler de ildir. Mevcut davay  hakl  ekilde hükme 
ba lamak, karar n gelecek tart malarda ve hukuk camias nda nas l 
canland r laca n  öngörmeyi gerektirir. Geçmi e karar vermek, her 
zaman bir ölçüde hüküm melodisinin yönünü öngörebilmeyi gerektirir. 18 

 
7. Anayasal Yorumda Zaman Fark ndal n n Rolü Üzerine Bir Not 

Zaman fark ndal n n hukuk alan nda önem ta d  konulardan biri de 
yorum meselesidir. Yazar burada, orijinalistlere kar  dü ünce geli tirmi tir. 
Orijinalistler, yap lan yorumu anayasa yap c n n niyeti ya da anayasan n 
yap ld  zamanda konu ulan dilin o zamanki anlam nda sabitlemek, kesin 
ilke ve içerikler belirlemek isterler. Anayasa yap c n n niyeti ya da orijinal 
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18 POSTEMA, agm, s. 215.  



Melodi ve Hukukun Zaman Fark ndal : Gerald Postema’n n Makalesi Üzerinden 
Disiplinleraras l a Bak la, Müzik ve Hukuk Konusunda Bir Özet ve De erlendirme 

249

amaçlar n n, politik hayat n içindeki zamansal noktalar olarak de il, politik 
hayat n rasyonel yap s n  sabitleyen Ar imet noktalar  olarak i lev görmesi 
umulur… Modellemeye çal t m zamana entegre edilmi  dü ünme, 
politikan n d ar s nda Ar imet noktas na benzer bir ey önermemektedir… 
Melodi modelli dü ünme biçimi, tan d k bir melodi e er yavan bir ekilde 
bitmi se, onu beklenen sonucuna do ru izlemeyi gerektirir. Ba ka 
zamanlarda, melodinin ba lay p gitti i yanl  yoldansa, yönünü tekrar 
dü ünmeyi, onu yeni bir yöne sokmay , yeni olas l klar ke fetmeyi ya da 
s kça oldu u gibi, karar verilmi  çizginin d nda daha iyi bir eyler yapmay  
gerektirir. Bu “pi manl k” boyutu, onu anlad m ekliyle, bütünlü ün 
zorunlulu unun esasl  bir özelli idir…. Bana öyle geliyor ki, bu makalede 
göstermi  oldu um bu tip zaman fark ndal , temel teknik haliyle ve alt nda 
yatan amac  esas alan haliyle, her iki haliyle de orijinalizmden çok farkl d r. 
Ve e er bu tip fark ndal n hukukun normatiflik talebinin temelinde yer 
ald  konusunda hakl ysam, o zaman bunun rededer görünen orijinalizmin 
makul genel hukuk sistemine entegre olmas  zor görünmektedir. 19 

 
8. Hukukun Tipik Yol Gösterici Modu  

Buraya kadar hukukun zamansall yla ilgili olarak, davalar n anlat sal 
karakteri ve geçmi  davalar n bugüne etkisi üzerinde durulmu tur. Ancak 
hukukun zamansall , bunlarla s n rl  de ildir. Bu zamansall k, hukukun 
tam da do as nda ve onun tipik/ay rt edici normatiflik modunda bulunur.  

Benim bu tez için argüman m öyle ba lamaktad r: Hukuk, insan 
eyleminin normatif yol göstericisi olma arac d r- insan eylemine normatif 
olarak k lavuzluk etmek, hukukun do as n n asli unsurudur. Hukuku nas l 
anlayaca m z konusundaki tart malar ba tan beri iddetle sürse de, 
hukuk tarihi içinde, bu normatiflik durumunu reddeden hiçbir ciddi hukuk 
teorisi olmam t r. Hukukun pek çok farkl  ey yapmas n  isteyebiliriz, 
fakat o bunlar n ço unu kendi tipik hareket tarz  içinde (modus operandi) 
insan eylemine normatif olarak yol göstererek gerçekle tirmektedir.20 

Hukuk, normatif olmakla, faillerin davran lar na d sal bir müdahale 
gerekmeksizin k lavuzluk eder. Bu, normlar n büyük ölçüde genel ilkeler 
eklinde olmas n  gerektirir. Bu, sadece daha ucuz ve davran la ilgili olarak 

her bir olay için mikro düzenleme yapma biçimindeki sosyal kontrolden 
daha etkili oldu u için de il; ayn  zamanda hukukun bir görevinin de 
insanlar n zaman içindeki karma k toplumsal etkile imlerinde onlara 
k lavuzluk etmek oldu u içindir. Ancak bu ekilde hukuk normu zaman 
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içinde varl n  sürdürebilir. Bununla birlikte normlar, faillerin kendilerine 
ve ba kalar na ait davran lara de er biçmelerini mümkün k lar. Bu 
kar la t rmal  de erlendirme, sosyal hayat n zorunlu getirisidir.  

Yazar n bu ba l k alt nda ula t  esas sonuç, kas tl  eylemin sadece 
zaman içinde gerçekle medi i, fakat zaman n o eyleme asli olarak içkin 
bulundu udur:  

Melodi gibi, eylem de esas olarak zamansald r. Bu, bizim salt özel 
eylemlerimizin oldu u kadar, di er insanlarla kar l kl  eylemlerimizin de 
gerçe idir… Hukuk, do as  gere i, zamana yay lm  bir sosyal formdur. 
Zamana yay lm t r ve bu, bir heykelin zamana yayg nl  de il, daha çok 
bir melodinin ya da arkada l n zamana yayg nl  gibidir… Hukukun 
tipik normatifli i, politik olarak ba ta belirlenmi  olan, izledi i yola 
ba ml d r (path-dependent). Rastlant sal de ildir, tasarlanm t r.21 

 
9. Normatif Tutarl l k ve Momentary Hukuk Sistemi Dü üncesi 

Postema, hukukun zaman fark ndal na bu ba l k alt nda hukuk 
sistemleri üzerinden bakm t r. Bunun için de ça da  Anglo Amerikan 
hukuk sistemi içindeki iki görü ten hareket etmi tir. Bu görü lerden biri, 
hukuk sisteminin zaman a r l n n, o sistemin kimli ini olu turdu udur. 
Di er yakla m ise, zaman boyunca ya anan her momentary bölümün-zaman 
diliminin hukukçular taraf ndan uygulanan temel bir biçimsel geçerlilik 
ilkesi- tan ma kural  taraf ndan birbirine ba land d r. Yazara göre, ilk 
yakla m do rudur ve hukuk sisteminin zaman a r  bir kimli e sahip oldu u 
varsay lmal d r. Buna göre bir hukuk sisteminin kimli i sadece 
mahkemelerin uygulamalar ndan kaynaklanan bir tek tan ma kural n n 
artlar yla aç klanamaz. Postema, hukukun zamansal karakterinin zihindeki 

anlat sal tutarl l a ba l  oldu unu belirtmi tir. Anlat sal tutarl l n 
sa layaca  normatif tutarl l n da sistematiklik, amaçl l k ve e zamanl l k 
özelliklerine sahip olmas  gerekti ini ifade etmi tir. Modern hukuk, 
normlar n daha geni  bir normatif sistem içinde konu lanm  olmalar n  
gerektirir. Bu sistematiklik sayesinde her bir normun geldi i kayna a kadar 
izi sürülebilir. Böylece sistematiklik, normatif tutarl l k için biçimsel ilkeyi 
olu turur. Amaçl l k ilkesi de, normatif tutarl l n, normlar n belli de erler 
ya da ilkeler emsiyesi alt nda birarada bulunmas  gerekti i anlam na gelir. 
E zamanl l k ilkesi ise hukuk sisteminin geçerli oldu u her yerde ve anda 
e zamanl  olarak tutarl l k sergilemesi gerekti i anlam na gelir.  

Yazara göre bu ilkeler ancak zaman a r  sistemde mümkün olabilir. 
Momentary hukuk sistemleri normatif tutarl l ktan yoksundurlar:  
                                                            
21 POSTEMA, agm, s. 220, 221. 
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E er sistemin amaçl l n  ciddiye al rsak, hemen problemler ortaya 
ç kacakt r. Hukukun amaçl  bir giri im oldu unu söylemek, kendine ait 
tipik amaçlar  oldu u ya da insanlar n veya devletlerin kabul etti i çe itli 
amaçlar, de erler ve ilkeler vaz etti i veya savundu u anlam na 
gelebilirdi. Bir ba ka yönden ele alacak olursak, normatif olarak tutarl  
bir hukuk sistemi momentary olamaz. Çünkü amaçlar zamana yayg n 
olarak geli ir ve kas tl  eylemi anlaml  olarak ancak fail için eylemi 
gelece e dönük olarak tasarlamas  mümkünse yap land rabilir. Amaçlar 
zamana yayg nd r, anl k de ildir. Hukuk normlar  kas tl  eylemler gibidir: 
Bu normlar , hukuk süjeleri ve resmi görevlilerin her eyin ortas nda 
olarak (in medias res) momentary unsurlar  amaçsal bir tutarl  bütüne 
nas l ba layacaklar n  anlamad m z sürece tutarl  olarak vaz edemeyiz. 
… Sistematikli i dikkate ald m zda problemler daha da büyür. Bir 
momentary hukuk sistemi olmas  için, onu di er norm sistemlerinden 
(di er hukuk sistemlerini de içerecek ekilde) ay rman n ve tan mlaman n 
mümkün olmas  gerekir… 22 

Konunun müzikle ili kisini, yazar, hukuk nas l geçerli normlar 
serisinden ibaret de ilse, bir melodinin de çe itli yükseklikteki seslerin 
s ralanmas ndan ibaret olmad  örneklemesiyle kurar:  

Hukukun çal ma biçimi (modus operandi), rasyonel kendini yöneten 
faillerin kar l kl  etkile imleri için bir rehberlik ve çerçeve sunmak 
eklindedir. Bu, en az ndan zaman a r  bir normatif tutarl l k biçimi 

gerektirir. Belirli bir zamandaki tutarl l k her nas l tan mlan rsa 
tan mlans n, mutlaka zaman a r  tutarl l n sadece bir i leyi i olarak 
tasavvur edilmelidir… Bir momentary sistemin kimli i, ancak ayn  hukuk 
sistemi içindeki di er momentary sistemlere referansla belirlenebilir… 
Yani,… momentary hukuk sistemlerinin normatif tutarl l n n ikincil, 
türemi , tamamen zamana yay lm  tutarl l na ba l  oldu u sonucuna 
ula mak zorunday z…23 

Peki, bütünlü ü ve süregiderli i sa layan nedir ve böylece hukukun 
geçerlili i ve normatiflik iddias  neye dayan r? Postema’ya göre hukukun 
zaman boyunca süreklili ini sa layan esas unsur, normlar n tutarl  ekilde 
bir arada bulunmas  ve toplumca benimsenerek kamusal hayata k lavuzluk 
edebilme gücüdür. Bu benimseme, norma r za gösterme de il onu adet 
edinme eklinde gerçekle melidir:  

Devaml l k, zaman n her noktas nda hukukun zamansall n n 
fark nda olan resmi görevliler ve (birçok) vatanda  taraf ndan kavranan 
bir eydi. Bütün de i imler içinde kal c  olan ey, bu bak a göre, özel 
zaman fark ndal  ve onun pratik anlam d r. Melodi taraf ndan 
modellenen ve hukukun sosyal etkile ime rehberlik etme iddias n n 
merkezinde yer alan bu fark ndal k, normlar  bir sistem içimde 
bütünle tirir.  

                                                            
22 POSTEMA, agm, s. 222. 
23 POSTEMA, agm, s. 223. 
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Yani, hukukun zamana yayg n devaml l , deneysel bir gerçek 
meselesi, ya da bir parças  oldu u toplumun devaml l nca belirlenen bir 
ey, veya yarg çlarca ar zi olarak kabul edilmi  bir normun kullan ma 

devam etmesiyle belirlenen bir durum de ildir. Bu daha çok, pratik, 
normatif bir meseledir. Yani, hukuk, zamana yayg n olarak 
varolageliyorsa, bu devaml l n do as , uygulamal  olarak, melodi 
taraf ndan modellenmi  zaman fark ndal na sahip bir hukuki ve sosyal 
dü ünce çeçevesinde tart larak belirlenmek zorundad r. 24 

Zaman, hukukun tipik normatifli i için esasl  unsurdur. Hukuk, 
rasyonel kendi kendini yöneten ve sosyal etkile im içinde bulunan faillere 
etkin bir ekilde normatif rehberlik sunma gücüne sahiptir. Yeter ki o 
insanlar n sosyal hayatlar yla ve eylemleriyle ve zaman içinde onlar  
yap land ran uygulamalarla yeterince uyum içinde bulunsun. Modern 
hukuk sistemleri, “hukuk öncesi sistemlerden” daha az olmamak üzere, 
mutlaka normlar n karma k etkile imlere ve topluluklar içinde bir arada 
ya ayan insanlar n kesi en hayatlar na uyum sa lay p onlarla 
bütünle mesine dayan r. Yani, modern hukukun sistematik do as n , 
basitçe resmi görevlilerin hukuk uygulamalar  içinde gerçekle en baz  
biçimsel geçerlilik normu terimleriyle aç klanamayaca n  dü ünmek için 
baz  sebeplerimiz bulunmaktad r. Hart ve MacCormick’in önerdi i 
tabloda, modern hukuk sistemleri, ters piramitler gibi, tan ma kural  
noktas  üzerinde dengede duran karma k normlar gruplar d r. Fakat 
e er hukukun tipik normatifli inin zamansal boyutunu ciddiye al rsak, 
piramidi yeniden kendi sosyal ve zamana yay lm  (temporally extended) 
taban na oturtmam z gerekmektedir. 25 

 
De erlendirme 

Postema, yaz s n n tamam nda, hukuka içkin olan zamansall n tarih 
boyunca ortak bir yöntemle kavranamam  oldu unu dü ünüp, bunu 
sa layacak, hukuk d ndan bir model üretme giri iminde bulunmu tur. 
Melodi modeli olarak adland rd  bu yeni yakla m , hukukun kendine özgü 
normatifli ini, failin kas tl  eyleminin yap s n , hukuk sistemlerinin zaman  
nas l alg lad n , emsal davalar n hukuk sistemi içindeki etkisini ve anayasal 
yorumda tarihselli in rolünü anlamak için önermi tir. Her bir konu ba l  
alt nda farkl  örnek ve referanslarla anlat lm  olmakla birlikte, temel olarak 
bir melodik çizginin, birbirinden ba ms z farkl  seslerin rastgele birbirinin 
ard s ra dizilmesi de il; ba lang c ndan biti ine kadar bir anlam ifade etmek 
üzere iradi olarak bir araya getirilmi  seslerin bütünlü ü oldu u anlam na 
                                                            
24 POSTEMA, agm, s. 224. 
25 POSTEMA, agm, s.225.  
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gelmektedir. Bu tespit, melodiyi yaratan ki inin iradesinin zamana nas l 
yay lm  oldu unu, bu iradenin de ancak melodi t nlamaya ba lad nda 
gerçekle mi  say laca na vurgu yapmaktad r ve zaman olgusunun melodiye 
içkin oldu unu ifade eder. Yazar, hukukun zamansal boyutuyla ilgili 
tart ma alan na hukuk d  bir referansla dahil olmu tur ancak bizce hukuk 
alan nda, tarihi, felsefi ve teorik tart malar ne kadar çok ise, müzik alan nda 
da bu tart malar n mevcut oldu u göz önünde bulundurulmal d r. 
Postema’n n makalesi, disiplinleraras  çal malar n gereklili ine ve önemine 
vurgu yapan bir öncü yaz  say labilecek olmak yan nda, bize göre 
disiplinleraras  çal malar n yöntem ve teknikleri üzerine sosyal bilimler 
alan nda daha farkl  ve i levsel çabalara da davet niteli indedir. Bununla 
birlikte, müzikte beklenti kuram , melodinin tâbi oldu u klasik armoni 
kurallar n n tarih içindeki evrimi içinde ald  hal ve özellikle do açlama 
gibi, müzikteki, Postema’n n anlad  ekliyle zamansall n tart maya 
aç ld  noktalar n hukuktaki zamansall kta neye kar l k geldi inin 
tart lmas  da makalenin ihmal etti i hususlar olarak dikkatimizi çekmi tir.  
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G R  

Christopher Columbus Langdell, Amerikan tarihine Harvard Hukuk 
Fakültesi’nin ilk dekan , örnek olay metodunun ilk uygulay c s 1, hukuk 
ö retimini avukat bürolar ndan üniversiteye ta yan ilk isim olarak geçer. 
Amerikan hukukçular  aras nda müstesna bir yer i gal etti ine ku ku 
yoktur2. Ancak bu makalenin yaz lma sebebi, say lanlar aras nda yer 
almamakta, Langdell’in ilklerinden birine i aret etmemektedir. Kendisinden 
önce pek çok sosyal bilimci ve hukukçu taraf ndan, sosyal bilimler ve do a 
bilimleri aras na gerilen ipi bir kez de o gö üslemi , Hukuk, bir bilimdir.  
önermesini o da seslendirmi tir. ayet hukuk bir bilimse, do a bilimlerinin 
                                                            
*  Bu makale hakem incelemesinden geçmi tir. 
**  Yrd. Doç. Dr. , Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi 

Anabilim Dal .  
  Tennessee Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ö retim Üyesi Prof. David Wolitz’e deste i için 

çok te ekkür ederim.  
1  Örnek olay metodunun Langdell sonras nda Harvard d ndaki Amerikan üniversitelerince 

benimsenmesinin kronolojik ve ayr nt l  dökümü için bkz. Bruce A. Kimball, The 
Proliferation of Case Method Teaching in American Law Schools: Mr. Langdell’s Emblematic 
'Abonimation,' 1890-1915 , History of Education Quarterly, Vol. 46, No. 2 (Summer, 
2006), ss. 192-247. 

2  Görü lerinin etkili olmas , elbette ki daima onayland  anlam na gelmemektedir. Bilakis, 
ya ad  dönemde ba lamak üzere, çok fazla ele tirinin ve yaftalaman n öznesi olmu tur. 
Muhtemelen bunun sebeplerinden biri, teorik herhangi bir metninin bulunmamas  ve ilgili 
çal malar n ister istemez hakk nda yaz lanlara dayanmas d r. Langdell’e yak t r lan 
s fatlar n ve ele tirilerin özeti için bkz. W. Burlette Carter, Reconstructing Langdell , 
Georgia Law Review, Vol. 32, , No 1, (Fall, 1997), ss. 1-139, s. 4-11. Langdell’in bilim 
anlay yla ilgili farkl  görü ler için bkz. John Henry Schlegel, Langdell’s Auto-da-fe , 
Law and History Review, Vol. 17, No. 1 (Spring, 1999), ss. 149-154.  
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metodolojisiyle incelenebiliyor, genel ilkelere ula labiliyor ve daha 
önemlisi herhangi bir histen ari, objektif ve tarafs z kriterlere göre benzer 
olaylarda benzer sonuçlar al n yor olsa gerektir. Buraya kadar , hukuka 
bilimsel yakla mla ilgili fikir verse ve ayn  gözlü ü takan kimi okuyucular  
memnun etse bile, ondokuzuncu yüzy l n bilime tapanlar listesinden 
Langdell’in seçilmesinin nedeni say lmaz. Zira, ne hukuk felsefesini 
sarsmakta ne de dü ünsel anlamda yeni bir ç r açmaktad r. Kald  ki ortada, 
incelikle i lenmi , büyük felsefi problemlere öneriler getiren bir kuram da 
yoktur. Bilakis, iki temel eseri3 sözle meler hukuku alan ndaki dava 
örneklerini içermekte, ona yak t r lan görü lere sadece hakk nda 
yaz lanlardan ula labilmektedir.  

Hukukun bir bilim oldu undan hareketle, nas l daha iyi ö retilebilece i 
ve politikadan ayr lm  bir yarg  prati inin nas l sa lanabilece i, lay yla 
yan tlad  sorulard r. Bu anlamda, Langdell’i bir hukuk felsefecisinden 
ziyade, devrinin ko ullar n  iyi kavram  bir hukukçu olarak görmekte fayda 
vard r. Amerikan hukuk dü üncesinin Langdell’in de dahil oldu u klasik 
devrinin iki temel bile eni vard r. Bunlardan ilki, öze ili kin ve maddi 
nitelikte olup, hukuki özgürlükçülük ve laisez-faire hukuk anlay na denk 
gelir. Özel mülkiyetin ve sözle me serbestisinin, devlet müdahalesine kar  
korunmas  esast r4. Di eri, yani hukuki formalizm ise hukukun ne oldu unu 
anlamaya ili kin metodolojik bir yakla md r. Aralar nda zorunlu mant ksal 
ba  bulunmamakla beraber, ortak noktalar  hukukun politik dü ünceden 
nas l ayr ld n  aç klamakt r. 

                                                            
3  C. C. Langdell, A Summary of the Law of Contracts, 2. Bask , Boston: Little, Brown, and 

Company, (1880). C. C. Langdell, A Selection of Cases on the Law of Contracts- With 
References and Citations, Boston: Little, Brown, and Company, (1871). 

4  Ondokuzuncu yüzy lda gün yüzüne ç kan laissez-faire (serbest piyasa) yakla m , 
bireycili in ahlâki ve ekonomik bir ideal oldu u önermesine dayan r. Piyasa serbestisi, 
bireylerin özel alandaki serbestisinin garantisi olarak görülmektedir. Özellikle sözle me 
özgürlü ü ilkesinde ifadesini bulan ekonomik özgürlük, ki ilerin yetenek, beceri ve 
yetilerini kullanabilmelerinin, toplumsal hayata e it ve özgür yurtta lar olarak 
kat labilmelerinin tek yoludur. Neil Duxbury, Patterns of American Jurisprudence, 
Oxford: Clarendon Press, (1997), s. 26. Amerikan Anayasas ’na ekil veren ve dolay s yla 
ülkedeki bireyci anlay n harc n  olu turan do al haklar kuram n  hat rlamak, bu 
yakla m n özel hukuk alan na çizdi i koruyucu çeperi anlamam z  kolayla t rabilir. 
Bireylerin do al ya am halindeyken, yani henüz devlet ve hukuk yokken, sahip olduklar  
hak ve özgürlükler dokunulmaz niteliktedir. Hükümet, insan eylemlerini, sadece ki i 
haklar n  korumak ve özgürce kullan lmalar n  sa lamak için makul ölçüler dahilinde 
s n rland rabilir. Devlet ve hukuk, özel haklar  yaratmamakta, sadece koruyup 
geli tirmektedir. Bunu da, ülke içindeki tüm insanlar n ya amlar n , mülklerini koruyarak, 
birbirleriyle rahatl kla mübadelede bulunabilecekleri, sözle me yapabilecekleri özgür 
ortam  sa layarak yapar. Christoper G. Tiedeman, A Treatise on the Limitations of Police 
Power in the United States, St. Louis: The F. H. Thomas Law Book Co., (1886), s. 1, 4. 
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Langdell’i, hukuki formalizme ivme kazand ran ve sadece teori 
düzeyinde kalmay p, uygulamada da etkinlik kazanmas na ciddi katk  
sa layan büyük bir hukukçu olarak görmek gerekir. Hukukun bir bilim 
oldu u, nas l ö retilebilece i, yarg  kararlar n n nas l verilmesi ve 
anla lmas  gerekti i onun yakla m nda iç içe geçmi  meselelerdir. 
Aralar ndan birini di erlerinden ba ms zm ças na ele almak ne 
mümkündür ne de dü ünürün savlar n n oldu u haliyle kavranmas na imkan 
verir. Langdell’in analiz etti i, de i tirmek istedi i ve hatta de i imini 
h zland rd  yap , Amerikan hukuk sisteminin kendisidir. in mutfa ndan 
yani ö retiminden temyiz sürecine dek, hukuk uygulamas na ili kin somut 
öneriler getirir. Hukukun bir bilim olu u, teori üzerine çal anlar kadar 
avukatlar  da ilgilendirmektedir. Dolay s yla bilimsellik, uygulamadan izole 
edilerek kavranabilecek bir özellik olmay p, hukukçuluk  faaliyetinin 
zorunlu unsurudur. Hukuk bir bilimdir, hukuk ö retimi bilimsel bilginin 
aktar m d r ve nihayet yarg lama, bu bilginin do ru, yerinde ve tarafs z 
kullan m d r. Bu makale Langdell üzerinedir; hukuk ö retimi, hukukun 
bilimselli i ve nihayet hukuk uygulamas na ili kin tutumu betimleyici 
yöntemle ele al nm t r.  

 
LANGDELL’DE HUKUK Ö RET M  

1870 y l nda Harvard Hukuk Fakültesinin ilk dekan  olarak göreve 
ba layan C.C. Langdell5, tarihe sadece i gal etti i idari pozisyon nedeniyle 
geçmez. Bunu a an gerekçelerden ilki, Sözle meler dersinde uygulad  
örnek olay metoduyla6, hukuk ö retiminin oda n  soyut prensiplerden 
davalara kayd rmas d r. kincisi, dekanl  esnas nda, sonradan Amerika’n n 
genelinde yeknesakla an üç y ll k hukuk fakültesi uygulamas n  ba latm  
                                                            
5  Langdell’in Harvard Hukuk Fakültesine katk lar  için bkz. C. C. A. Langdell, The 

Harvard Law School (Speeches of Celebaration of Harvard University) , Law Quartely 
Review. Vol. 3, (1887), ss. 118-125, s. 124. Charles W. Eliot, Langdell and the Law 
School , Harvard Law Review, Vol. 33, No. 4, (Feb., 1920), ss. 518-525. Derslerinde 
izledi i stratejiyle ilgili olarak bkz. Bruce A. Kimball, 'Warn Students that I Entertain 
Heretical Opinions, Which They are not to Take as Law': The Inception of Case Method 
Teaching in the Classrooms of the Early C. C. Langdell, 1870-1883 , Law and History 
Review, Vol. 17, No. 1 (Spring, 1999), ss. 57-140. 

6  Dennis Patterson, Langdell’s Legacy , Northwestern University Law Review, Vol. 90, 
(1995-1996), ss. 196-203, s. 196-197. Langdell’in 1870 tarihli A Selection of Cases on the 
Law of Contracts- With References and Citations çal mas , sadece sözle meler de il tüm 
hukuk alanlar ndaki ilk örnek olay kitab d r. Hem bununla hem de di er eserleriyle ilgili 
ayr nt l  analiz için bkz. Bruce A. Kimball, Langdell on Contracts and Legal Reasoning: 
Correcting the Holmesian Caricature , Law and History Review, Vol. 25, No. 2 (Summer, 
2007), ss. 345-399. 
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olmas , böylece modern hukuk dü üncesinin geli mesine katk  sa lamas d r. 
Üçüncüsü ise, Grey’in klasik ortodoksluk  dedi i, farkl  bir hukuk sistemi 
kurgulamas d r. Bu, özellikle önemlidir. Zira, modern Amerikan hukuk 
dü üncesinin antitezini sunmakta; hukuku tecrübelerle de il, mant k 
arac l yla aç klamaktad r7.  

Langdell’in hukukun temeline tecrübe yerine mant  yerle tirmesi, 
onun zaman na dek egemen olan uygulamalarla yak ndan ba lant l d r. 
Common Law kadar eski bir ba ka gelenek de avukatlar n hukuk 
bürolar nda, teoriden uzakta ve prati in içinde yeti meleridir. Langdell buna 
kar  ç karak, hukuk fakültelerinin di er bölümler kadar itibarl  olmas n n 
yolunu, usta ile ç rak aras ndakinin yerini profesör ö renci ili kisinin, 
bürolar n yerini ise kütüphane ve anfilerin almas  gere iyle izah etmi tir. 
Ona göre hukuk bir bilim dal 8, hukuki dü ünce ise entelektüel bir u ra t r ve 
hukuk fakültelerinde verilecek e itim bu nitelikleri kar lamal d r9. 

Kendi üniversite hocal  deneyiminden yola ç karak, bilginin ö renciye 
en etkin ne ekilde aktar labilece ini özetlemi tir. Ondan, bir amfi dolu 
ö renciye, düzenli bir ekilde sistematik bilgi vermesi istendi inde, bu 
görevi ba ar yla yerine getirebilmesini üç ko ula ba lam t r: 

(1)  Ö renciler do rudan Langdell’in dersini esas alarak çal mal , iki 
taraf n çabas  birbiriyle uyumlu olmal d r.  

(2)  Ö rencilerden beklenen çal ma, onlara büyük ve kal c  yarar 
sa lamal d r.  

                                                            
7  Thomas C. Grey, Langdell’s Orthodoxy , 45 University of Pittsburgh Law Review, 1, 

(1983-1984), ss. 1-53, s. 3. Amerikan hukuk dü üncesini de i tiren ve son görünümüne 
yakla t ran Holmes, Langdell’in A Selection of Cases on the Law of Contract eseriyle 
ilgili kitap de erlendirmesinde tam aksini iddia eder. Ona göre, Hukuk ya ant s  mant k 
de il, tecrübeye dayan r. Oliver Wendell Holmes, Jr., A Selection of Cases on the Law of 
Contract, (Book Review) , The American Law Review (1866-1906); Mar 1880; 1, 3, ss. 
233-234, s. 234. 

8  Belirtmek gerekir ki, Amerikan hukukçular  aras nda hukukun bir bilim oldu unu iddia 
eden ilk ki i Langdell de ildir. Ondan önce Timothy Dwight, James Kent, Joseph Story, 
Francis Hilliard, Silas Jones gibi isimler de bilim olarak nitelemi lerdir. Ancak bilimle 
kastettikleri, tinsel bilimlerin geli mi  halidir. Oysa Langdell, metaforlar ndan, metod ve 
gerekçelerinden yararlanmak üzere yüzünü do a bilimlerine çevirmi tir. Howard 
Schweber, The 'Science' of Legal Science: The Model of the Natural Sciences in 
Nineteenth-Century American Legal Education , Law and History Review, Vol. 17, No. 3 
(Autumn, 1999), ss. 421-466, s. 422. 

9  Anthony T. Kronman, The Lost Lawyer: Failing Ideals of the Legal Profession, 
Cambridge, Massachusetts, London, England: The Belknap Press of Harvard University 
Press, (1995), s. 170. 
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(3)  Derse kat lmalar , ö rencileri tek ba lar na yapt klar  bir çal maya 
k yasla çok daha avantajl  konuma getirmelidir. Bu üç ko ulu da 
kar layan bir dersi i lemenin yolu, konuyla ve ders içeri iyle 
uyumlu, özenle seçilmi  dava örneklerinin kullan lmas d r10.  

Langdell, kafas ndaki hedeflere ula mak için yararlanaca  örnekleri 
çok say daki dava aras ndan seçmi  ve derlemi tir. Kendi sordu u Böyle bir 
seçimin yap labilmesinde yön gösteren, tatmin edici herhangi bir prensip var 
m d r?  sorusuna verdi i yan t, bir bilim oldu u dü ünülen hukukun, belirli 
prensip ve doktrinler ihtiva etti idir11.  

Uzmanla ma bir yan yla, yüzy llard r kar la lan davalar sonucunda 
yava  yava  olu an hukuk doktrinlerini kavramakt r. Çok say daki davan n 
varl , sanki doktrinler de ayn  nicelikteymi  gibi bir izlenim 
uyand rmaktad r. Oysa ayn  doktrin farkl  görünümlerde belirmekte ve yanl  
anla lma sonucu birbirini tekrar eden bilimsel eserlere rastlanmaktad r. E er 
bu doktrinler, ait olduklar  alana ve konuya göre s n fland r l p 
düzenlenebilirse, say ca fazla olu lar n n yol açt  kar kl k önlenebilir. 
Mesela sözle meler hukuku gibi bir alanda, davalar, temel doktrinlere 
yapt klar  katk  nispetinde seçilerek s n fland r labilir ve düzenlenebilir. 
Böyle bir tasnif, ilgili hukuk dal  ve kaynaklar  üzerine sistematik çal maya 
imkan verecektir.12 

..... (Ancak) biri avukat olmak, di eri bilim olarak hukuk çal mak 
isteyenler için olmak üzere iki farkl  hukuk sisteminin mevcudiyeti, ne 
uygulanabilir ne de tercih edilir niteliktedir......bu iki s n f aras nda ayr m 
yapman n hiçbir gerekçesi yoktur.... bilim ve meslek olarak hukuk 
çal malar n  birbirlerinden ay rmaya yönelik herhangi bir te ebbüs 
ba ar s zl a mahkumdur13.  

Demek ki, hem teori hem de uygulama üzerine çal anlar n meslekte 
uzmanla mas n n yolu, zamanla olu mu  hukuk doktrinlerini kavramaktan 
geçer. Ayn  anda iki ayr  hukuk ö retimi ve hukuk düzeni mümkün veya 
sürdürülebilir olmad  için, avukatlar da di er hukukçular gibi e itilmeli, e  
kriterlere tabi olmal d r. Hukukun gerçek bilgisine eri mek, tüm hukukçular  
kapsayan bir sorumluluk ve dahi ustal k i idir.  

                                                            
10  C. C. Langdell, A Selection..., s. v. 
11  C. C. Langdell, A Selection..., s. vi. 
12  C. C. Langdell, A Selection..., s. vi-vii. 
13  Langdell’den aktaran Carter, s. 78. 
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Gerçek bir avukat, insan ili kilerinin arapsaç na döndü ü hallere 
bile, bunlar  muntazam bir beceri ve aç kl kla uygulayabilecek ustal a 
sahip olmal d r. Dolay s yla her azimli hukuk ö rencisinin de i i, bu 
ustal a eri mektir14.  

Langdell’in gözünde hukuk bir bilimdir ve ona vak f olmak, iyi bir 
hukuk e itimiyle mümkündür. Bu anlamda, bir bilim olarak hukuk, 
üniversitede yer i gal edebilecek k ymet ve öneme haiz entelektüel bir 
disiplindir.  

E er (hukuk) bir bilim de ilse, bir üniversite onu ö retmeyi 
reddederek, kendi onurunu gözetmi  olacakt r. Bilim de il de bir zanaat 
türüyse, en iyi ekilde, prati ini yapan birinin yan nda stajla ö renilir15.  

Langdell’in, hukukun bir bilim oldu una ili kin iddias n , döneminin 
ko ullar  ve üniversitenin kavran  biçimiyle birlikte dü ünmek gerekir. 
Bilim  veya bilimsel  kavramlar , bir yakla m biçimini, yani bilimsel 

metodu ve bazen bu metodun ürününü betimlemek için kullan lmaktad r. 
Her iki kullan m da hukuki süreçlere ve bunlar n sonucu olan maddi hukuka, 
do a bilimlerinin tarafs zl  ve objektifli ini atfetmektedir. Bu anlamda 
bilim  politik bir kavrama, üniversite çevresinde de er ve liyakat n 

ölçüsüne dönü mektedir. Hukuk dahil herhangi bir bilgi öbe inin 
üniversitede aktar lmas , bilim olmas ndan ve bu sebeple de er ta mas ndan 
kaynaklan r. Objektiflik, tarafs zl k ve rasyonelli i simgeleyen bilim , teori 
ile pratik aras nda bir ayraç vazifesi görmekte ve elbette bilimsel de erle 
kutsanan teori olmaktad r16. Langdell’ in ifadesiyle, 

E er (hukuk) bir bilimse, en önemli ve zor bilimlerden biri oldu u 
ve en ileri ö renme düzeyinde ayd nlat lmas  gerekti i tart ma götürmez. 
Hukuk sadece üniversitede, bas l  kitaplar arac l yla ö renilip, 
ö retilebilir. Bu sebeple, e er hukuk ö renip ö retmenin, bir avukat n 
bürosunda çal mak veya mahkeme tutanaklar  gibi ba ka ve daha iyi 
araçlar  varsa ya da bas l  kitaplar di er araçlardan ötürü faydal  ekilde 
kullan labiliyorsa, bu tip araçlar n üniversite taraf ndan 
sa lanamayaca n  itiraf etmek gerekir. Ancak bas l  kitaplar hukuk 
bilgisinin nihai kaynaklar ysa......... hukuk ö retip ö renmenin tüm olas  
imkanlar n  bir üniversite, sadece üniversite sa layabilir..... Bir ki iye 
hukuk ö retme vasf n  kazand ran, bir avukat n ofisinde çal mak, 
insanlarla muhatap olma tecrübesi, duru ma veya davan n kan tlanmas yla 
edinilen tecrübe, k sacas  hukuku kullanma tecrübesi de il, hukuk 
ö renme tecrübesidir. Romal  avukat n, Romal  praetorun, daha da az 
Romal  procuratorun de il, Romal  hukuk dan man n n tecrübesidir17.” 

                                                            
14  C. C. Langdell, A Selection..., s. vi. 
15  Langdell, The Harvard Law School (Speeches...), s. 124. 
16  Carter, s. 72-75. 
17  Langdell, The Harvard Law School (Speeches...), s. 124. 
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Langdell hukuk ö renme ve iyi hukukçu olma ko ulunu, tecrübeye 
de il, akademik sürece ba lamaktad r. Bu asl nda oldukça büyük bir 
iddiad r. Çünkü, ngiltere’de ve devam nda Amerika’da yayg n olan bir 
gelene i k rmaya ve do as  gere i prati in içinde olmay , tecrübeyle 
yo rulmay  gerektiren bir mesle i üniversite s ralar na ta maya 
çal maktad r. Ona göre bir avukat n meslekte uzmanla mas n n as l püf 
noktas , iyi bir hukuk e itimi almas , mahkemelerde de il amfilerde dirsek 
çürütmesidir. Peki bu çok önemli vazifeyi üstlenen fakülte hangi niteliklere 
haiz olmal d r?  

Hukuk bir bilimdir ve bu bilimi ö retip ö renmenin do ru adresi, 
iyi donan ml  bir üniversitedir. Dolay s yla hukuk kütüphanesi en büyük 
ve daimi ilgi alan m zd r..... kütüphane profesör ve ö rencilerin 
atölyesidir. Üniversite laboratuarlar  kimyagerler ve fizikçiler, do al tarih 
müzesi zoologlar, botanik bahçe botanistler için neyse, kütüphane de 
hukuk profesörleri ve ö rencileri için odur; atölyeleridir18.  

Görüldü ü üzere, hukuk fakültesinin zaruri fiziksel özelliklerini 
betimlerken, do a bilimlerinin araçlar ndan ve lisan ndan yararlanmaktad r. 
Ça n n popüler ve sayg n bilimleri olan kimya, fizik, zooloji, botani in 
ad n  ve ara t rma mekanlar n  zikretmektedir. Hukuku bunlara benzeterek, 
bir bilim oldu u ve bu sebeple üniversiteye ta nmas  gerekti i vurgusunu 
güçlendirmektedir. Elbette di erleri gibi hukukun da kendi atölyesi, 
laboratuar , do al tarih müzesi, botanik bahçesi vard r: Üniversite 
kütüphanesi. Yine Langdell’e göre: 

Hukuk sadece bilim de il, tart mas z ekilde en büyük ve ihti aml  
bilimdir. Kamunun ve Devletin en hayati menfaatlerini birle tiren bir 
bilim oldu u da tart ma götürmez. Bu bilime ait bilgiyi tüm boyutlar yla 
edinmek, her hevesli avukat n amac  olmal d r. Ancak, gerçekte çok az 
say da avukat n bir bilim olarak hukuku önemsedi i, profesyonel ba ar  
için böyle bir bilginin gerekli olmad ; ço u ba ar l  avukat n, hukukun 
dayand  gerekçe veya prensiplerle ilgili s k nt ya girmeksizin, 
mahkemelerce belirlenmi  haliyle yetindi i söylenecektir. Bu ifadede bir 
gerçeklik pay  oldu u itiraf edilmelidir19.   

Langdell’in iddia etti i üzere, hukuk toplumun ve devletin 
menfaatlerinin kesi me noktas nda yer ald  için, di er bilimlerden de 
önemlidir. Böylesine mühim bir disiplinin bilgisine eri mek, ayr m 
gözetmeksizin tüm avukatlar n ere i olmal d r. Langdell gerçekçi bir 
yakla mla, ço u avukat n böyle bir fark ndal k düzeyinde olmad n  itiraf 

                                                            
18  Langdell, The Harvard Law School (Speeches...), s. 124. 
19  Langdell’den aktaran Carter, s. 77-78. 
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eder. Ancak bunu kabul etmesi, ayn  zamanda do ru buldu u ve onaylad  
anlam na gelmez. Daha önce de inildi i üzere, avukatlar ve akademisyen 
hukukçular için iki farkl  e itimden veya hukuk sisteminden bahsetmek 
mümkün de ildir. Bu tip bir giri imin ba ar l  olma ans  yoktur.  

 
HUKUKUN B L MSELL   

Hukukun bilimselli i iddias n  ortaya atan ilk dü ünür Langdell de ilse 
de, onunla kazand  anlam, amprik metodolojiye uygun oldu udur. 
Gereklilikleri sadece düzenli bir bilgiler yuma yla kar lanamamakta; 
kitaplarda yer alanlar hukuk bilimine malzeme sa lamaktad r20. Bu 
yakla m, ya ad  yüzy l n bilim alg s yla da uyumludur. Ondokuzuncu 
yüzy l sonlar nda bask n olan bilimsel yöntem (Darwin’in de 
az msanmayacak etkisiyle) olgular n gözlemlenmesi ve yerle ik prensiplerin 
istisnalar  çevresinde yeni hipotezler kurulmas d r. Dogmalardan sapan 
olgular yeni hipotezler do urmakta ve bunlar n istisnalar  da döngüyü 
yeniden ba latmaktad r. Dolay s yla bilimin zorunlu sonuçlar  daima 
hipotetiktir; bilimsel yasalar n yeniden in as  dinamik bir nitelik arzeder. 
ncelenen olgular n kategorize edilmesi yoluyla bir tak m genel prensiplere 

ula l r21. Nas l biyoloji canl  organizmalar  tür ve cinslerine göre ay r yorsa, 
hukuk da kapsay c  bir s n fland rma yapmaya ve her tekil davan n mevcut 
bir kategoriye denk geldi i emalar olu turmaya müsaittir22. 

Langdell’in yakla m , amprizm ve rasyonalizm olmak üzere iki 
kaynaktan beslenir23. Rasyonel boyutu, hukuki gerekçelendirmenin 
tümdengelimci bir faaliyet olarak nitelendirilmesidir. Amprik boyutu ise, 
örnek olay metodundan, hukukun ilk prensiplerine ula mak için araç olarak 
yararlan lmas d r. Ona göre, doktrin hususunda etkili bir ekilde 
uzmanla mak, gömülü oldu u davalara çal makla mümkündür. Nitekim 
bilim, birileri taraf ndan yap l r ; yani, ara t rma ve deneylemeye dayan r. 
Hukukçular da amprik ara t rmac lard r. Yararland klar  veriler, temyiz 
edilmi  davalardaki hukuki olgular, arad klar  ise fiziksel kurallar de il 
hukuk prensipleridir24.  

                                                            
20  Paul D. Carrington, Hail! Langdell! , Law & Social Inquiry, Vol. 20, No. 3 (Summer, 

1995) ss. 691-760, s. 708. 
21  Speziale, s. 23- 24. 
22  Kronman, s. 171. 
23  M. H. Hoeflich, Law & Geometry: Legal Science from Leibniz to Langdell , The 

American Journal of Legal History, Vol. 30, No. 2 (Apr., 1986), ss. 95-121, s. 119. 
24  Hoeflich, s. 120. 
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Langdell etkisindeki hukuk bilimciler , geçmi  örneklere dayanan ilke 
ve kurallar  varsayan davalarla i e ba lamaktad r. Yeni davalar  ele ald kça 
ve istisnalarla kar la t kça, gerekçelendirilme biçimlerini kar la t rmakta, 
ya yeni kurallar olu turmakta ya da de i iklikler yapmaktad rlar. Bu metod, 
tümdengelimci, amprik25 veya Langdell’in ifadesiyle bilimsel olarak 
nitelendirilebilir26.  

Bilimsel ara t rmaya konu olan veriyi yine hukukun kendisi 
sa lamaktad r. Kütüphane ö rencilerin laboratuar , davalar numune veya 
moleküller, yarg  kararlar  hukuki deneyler, hukukçular n yazd klar  ise 
kâ iflerin notlar  olarak görülebilir. Dolay s yla hukuk ö rencileri, dava 
sonucunun ötesine, yarg c n gerekçesine yani hukuk ilkelerini arayan kâ ifin 
dü tü ü notlara bakmal d r27. 

Langdell biyolojiye ilaveten, matematiksel, daha do rusu geometrik 
modelden esinlenmi tir28. Hukuk ve geometri iki ortak özelli i payla rlar. 
lki, ba lang ç noktalar d r. Geometrinin üzerine in a edildi i temel 

aksiyomlar n, mant ken ve zarureten do ru oldu u dü ünülür. Örne in 
paralel çizgilerin kar la mamas , Öklitçi geometrinin temel önermelerinden 
biri olup, mant k yoluyla ç karsanmam t r. Ancak bu önermenin do rulu u 
iddias , mant ksal bak mdan zorunlu de ildir; reddedilmesi, çeli mezlik 
ilkesinin ihlali anlam na gelmez. Ayn s  hukuk için de söylenebilir. Mesela 
Anglo Amerikan sözle me hukukunun temel prensipleri, mant ksal araçlarla 
ç karsanamaz. Nas l Öklitçi olmayan varsay mlarla ba layan alternatif 
geometriler varsa, bu prensiplerin yer almad  ba ka hukuk sistemleri de 
bulunmaktad r29. 

Langdell’in hukuk bilimini geometriye benzetti i ikinci husus, 
ba lang ç noktas  kavrand ktan sonras yla ilgilidir. Geometrinin ba lang ç 
noktas n n mant ksal araçlarla tesis edilmedi i, bu a amadan sonra 
geometrinin geri kalan n n türetilmesi, ç kar mlarda bulunulmas yla ilgilidir. 
Ayn  ekilde bir hukuk alan nda da bir kez temel önermeler belirlendikten 
                                                            
25  Yine de Langdell’in bilimsel yakla m nda hukukun amprik metodla ele al n , do a 

bilimlerinden farkl d r. Hukukta do ru her zaman teoriktir. lk prensipler ve doktrin, çok 
say da örnek davadan de il, do ru bir ekilde çözümlenmi  pek az say daki davadan 
ç karsan r. Bu tip davalar n (Langdell kitaplar nda yer verdi i davalar  bunlardan 
seçmi tir.) de erlendirilmesiyle doktrin ve ilkelere ula l r; ki de erlendirme, Langdell’in 
yakla m nda çok önemli bir yer i gal eder. Art k doktrin ve ilkeler belirlenmi tir ve 
yap lacak i , yeni davalar  hükme ba larken bunlara at f yapmakt r. Patterson, s. 196-197, 
199-200. 

26  Speziale, s. 26-27. 
27  Speziale, s. 27. 
28  Langdell’den önce geometriyi sosyal bilimlere ve hatta hukuka uyarlayan öncüleri için 

bkz. Hoeflich, ss. 95-121. 
29  Kronman, s. 172. 
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sonra, yap lmas  gereken sadece usa vurmad r. Herhangi bir hukuk 
konusunun doktrinel detaylar , temel prensiplerden ç kar m yoluyla tespit 
edilebilir. Örne in sözle meler hukukuna ili kin tam ve kesin bir aç klama, 
temel kavram ve dayanak noktalar  incelenerek yap labilir. Hukuk da 
geometrideki gibi dikkat, zaman ve özveri gerektirmekte; ancak, her iki 
bilim kolunda da tecrübe bu süreçte büyük rol oynamamaktad r. Dolay s yla, 
hukuk bilimi aç s ndan, uygulamada pi mi  avukat, akademide e itilmi  
olana göre büyük avantajlara sahip de ildir30.  

Langdell her ne kadar mant ksal simetriyi esas alsa da, Common Law’ n 
mahkemelerce olu turuldu unun ve duyuruldu unun fark ndand r. Bu 
sebeple önerme olarak sundu u ilkeleri do rudan mahkeme kararlar na 
dayanarak ortaya koyar. Ona göre do ru önermelerden yap lan mant ksal 
ç kar mlar hukuk kurallar d r. Mant ksal ç kar mlara ili kin srar , istisna ve 
de i ikliklere mesafeli yakla mas na sebep olur31.  

Herhangi bir hukuk alan  bilimsel yöntemle de erlendirilirken, 
öncelikle o alan n dayand  temel ve ay rt edici özellikler, geçmi  davalar 
incelenerek belirlenir. Bunlar n tespit edilmesinin ard ndan hukukçulara 
dü en, analitik bak mdan titiz bir çal mayla ikincil prensipleri ortaya 
koymakt r. Önerme formunda ifade edildikten ve aralar ndaki ili ki 
aç kland ktan sonra, bu prensipler, ilgili hukuk dal n n gerçekte ne oldu unu 
betimleyen iyi düzenlenmi  bir kurallar sistemi te kil edecektir. Bu sistemle 
uyu mayan tekil davalar ise hata olarak reddedilmelidir. Çünkü hukuk, 
düzenli bir önermeler sistemidir ve bu sistemde herhangi bir yere oturmayan 
bir dava, ilgili önermenin henüz geli tirilmemi  olmas ndan kaynaklan r. 
Böyle bir durumda, analiz sürecini çözüm sa layacak kadar ileriye ta mak 
gerekir32. Mant ksal tümdengelimle, hukukun do ru prensiplerine ula mak 
her a amada mümkündür. Yine de bu faaliyetle elde edilen prensiplerle 
uyumlu olmayan, do ru mant k uyguland  halde çözülemeyen davalar 
varsa, bunlar yanl  örneklerdir. Mahkemeler ve avukatlarca reddedilmeleri 
icap eder33.  

 
HUKUK UYGULAMASI 

Langdell’in Amerikan hukuk tarihindeki öneminin bir nedeni hukuk 
fakültelerinin geli mesi için sa lad  gözard  edilemez katk  ise, di eri de 
mahkemelerde esen formalist rüzgar  tetiklemesidir. Asl nda ba lang çta, 
yani ç Sava  sonras nda, yarg çlar n Langdell’in görü lerini bilinçlice 
                                                            
30  Kronman, s. 173-174. 
31  William Schofield, Christopher Columbus Langdell , The American Law Register, Vol. 

55, No. 5, (1898-1907),Volume 46 New Series (May, 1907), ss. 273-296, s. 288. 
32  Kronman, s. 171, 174. 
33  Carrington, s. 708-709. 
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benimsedi i veya uygulad  söylenemez. Langdell, ç Sava ’ n Amerika’n n 
politika ve hukuk tarihinde bir dönüm noktas  oldu unu, hukuka ba ka bir 
aç dan yakla lan yeni bir ça n ba lad n  farketmi tir. Onu kendi 
zaman n n sembolü haline dönü türen, formalizm etkisindeki yeni düzeni 
bilinçli ve teorik dayanaklar in a ederek aç klamas d r34. 

Klasik devrin en önemli çat mas , hukuk ve politika aras nda 
ya anmakta; bir tarafta kodifikasyon yanl lar , di er tarafta ate li Common 
Law savunucular  yer almaktad r. Temel sorun, yarg c n hukuku yaratmas  
m  yoksa sadece duyurmas  m  gerekti idir. Yarg c n rolünü mevcut 
hukukun bildirilmesi ve uygulanmas ndan ibaret görenler, hukukun 
olu turulmas n  demokratik yasakoyuculara ait politik  bir vazife 
saymaktad r. Kar  cephedekiler ise hukukun bilimsel  boyutuna vurgu 
yaparak, yarg çlar taraf ndan geli tirilip aç klanabilece ini dü ünmektedir. 
Esasen hukuk ve politika ikilemi, derinde yatan daha büyük bir korkunun, 
ço unlu un diktas  endi esinin ürünüdür. Her ne kadar zorbal ndan 

korkulan ço unluk dini, kültürel veya politik olabilirse de, as l tehlike 
ekonomiktir. Dünyan n politik bak mdan en demokratik ülkesinin, zoraki 
dayat lan ekonomik e itlik fikrinden nas l kaç nabilece i kayg s , di erlerine 
galebe çalmaktad r. Hukukun, demokratik politikac lar n elinde bir 
enstrumana dönü meksizin, devlet ile toplum aras nda politik olmayan bir 
tampon i levi görmesi beklenmektedir35. Bu dile in yerindeli i, elbette ki 
tart maya aç kt r. Politikadan ar nm  bir hukuk dü üncesi, kimilerine 
gerçe e dönü türülebilir bir idealmi  gibi görünse bile, Amerika’da hukuk 
ile politika ili kisi, varl  reddedilemeyecek derinlikte bir tarihsel kökene 
dayan r36. 

Bu ko ullarda ortaya ç kan formalizm37, hukuku, apolitik, de erden 
ba ms z ve teknokratik bir disiplin olarak tasarlamakt38. Hukuk bir bilimdir; 
                                                            
34  Grant Gilmore, The Ages of American Law, New Haven and London: Yale University 

Press, (1977), s. 62.  
35  Morton J. Horwitz, The Transformation of American Law, 1870-1960, The Crisis of Legal 

Orthodoxy, New York: Oxford University Press, (1992), s. 9. 
36  Carrington, s. 708. 
37  Grey, formalist çerçevede hukuktan beklenen be  amaçtan bahsetmektedir: (a) Bütünlük: 

Bir hukuk sisteminin, yarg  alan ndaki her davaya bir çözüm sa layacak kurumsal 
mekanizmalar  ihtiva etmesidir. Mahkeme bir davay , maddi hukukta do ru ve net bir 
cevab  bulunmad  için reddediyorsa, prosedürel bo luk; iki mahkemenin ayn  
uyu mazl kla ilgili yarg lama, birbiriyle çat an ilamlar ilan etme yetkisi varsa ve bu 
çat may  çözecek kurumsal bir mekanizma mevcut de ilse, prosedürel çak ma söz 
konusudur. Neredeyse tüm hukuk sistemleri bütünlük iddias ndand r ve kuramlar, hukukun 
uyu mazl k çözme rolü dolay s yla bu gereklili e önem atfeder. (b) Taml k: Bir hukuk 
sisteminin taml , maddi normlar n n, tüm uyu mazl k ve davalarda tek ve do ru bir 
cevap üretmesi anlam na gelir. Bir sistem, mevcut normlar n uygulanamad  olgusal 
durumlardan veya normlar aras ndaki tutars zl klardan ötürü tam olmayabilir. Ço u ça da  
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politik sald r lardan muaf bir hukuki gerekçelendirme sistemi olu turmak ve 
bütünle ik, sistematik, genel ve soyut betimlemelere ula mak mümkündür. 
E er hukuki kavramlar n tarafs zl  sa lanabilirse, üzerinde uzla maya 
var lm  amaçlar bulunmasa bile genel bir süreç ve ilkeler sistemi 
kurulabilir. Uyu mazl klar, her davan n kendine özgü maddi ko ullar na 
saplanmaks z n çözülebilir39. Böylece, hem davan n resmi aktörleri hem de 
temel kural ve prensiplerden haberdar olan uyu mazl k taraflar , davalar n 
nas l karara ba lanaca n  önceden kestirebilir40. 

Langdell da ayn  çizgiyi sürdürerek hukuku, kavramlar arac l yla 
aç klanabilen, en zor görünen davalar n bile verili ema ve kategorilere göre 
çözülebildi i, objektif aç dan incelenmeye ve dahas  üniversitelerde 
ö retilmeye müsait bir bilim olarak ele al r. Ancak klasik formalizmi, 
kurallardan, hukuki kararlar n kurallar n uygulanmas  ve tümdengelimli ak l 
yürütmeyle verilmesinden bir ad m ötesi olarak dü ünmek gerekir41. 
Hukukun kavramsal kategorileri davalardan önce mevcuttur ve somut 
uyu mazl klar, bunlar n hukuki kararlara yans mas n n yolunu açar42.  

                                                                                                                                            
hukuk kuramc s , bütünlü ü eri ilebilir bir özellik gibi alg larken, taml  böyle 
de erlendirmemektedir. Her davan n karara ba lanmas  gerekiyorsa da, sistemdeki normlar n 
çözüm üretmedi i veya tutars z cevaplar üretti i durumlar olacakt r. Bu hallerde yarg c n 
yeni bir kural yaratmak veya çat an normlar aras nda bir tercihte bulunmak suretiyle 
takdir yetkisini kullanmas  gerekir. (c) Formellik: Bir hukuk sisteminin formel olmas , 
sonuçlar n n kan tlay c  (rasyonel bak mdan zorlay c ) gerekçelendirme yoluyla dikte 
edilmesidir. Evrensel formellik ise, bir sistemin bütünlü ünü garanti etmek için yeterli bir 
ko uldur. Langdell dü üncesinin önemli amaçlar ndan biri formellik yoluyla bütünlü e 
eri mekse de, evrensel formellik zorunlu bir ko ul de ildir. (d) Kavramsal düzen: Bir 
hukuk sisteminin, maddi temel düzey kurallar n n, kendi içinde tutarl  bir düzeni bulunan, 
az say daki göreceli soyut ilke ve kavramdan ç kar labilecek ekilde düzenlenmesidir. 
Sistemin nihai kurallar n n daha genel prensip ve kavramlardan ç kar lmas  kan tlay c yken, 
kavramsal düzenleme formeldir. Ç kar m titiz bir ekilde yap lmasa bile, formel olmayan 
ama düzenli bir sistem olu turabilir. Düzenlenmi  bir hukuk sisteminde, maddi hukukta 
(örne in haks z fiil, sözle me) ve nihai kurallar n ç kar ld  ilkelerde kullan lan 
kavramlar  (örne in de erlendirme, en yak n sebep) ay ran s n fland r c  kategorileri tespit 
etmek mümkündür. (e) Kabul edilebilirlik: Bir hukuk sisteminin, dahilindeki ki ilerin 
ideallerini ve isteklerini kar lamas d r. Formellik arac l yla bütünlük arzusu, k smen 
resmi eylemlerin makul biçimde öngörülebilir olmas  ve böylece insanlar n ya amlar n  
planlayabilmesi yönündeki pratik sosyal talebe dayan r. Grey, s. 7-10. Ayr ca bkz. Richard 
D. Pildes, Forms of Formalism , The University of Chicago Law Review, Vol. 66, No. 3 
(Summer, 1999), ss. 607-621, s. 609. 

38  Carrington, s. 708. 
39  Horwitz, s. 12, 16. 
40  Kimball, Warn Students..., s. 58. 
41  Pildes, s. 609. 
42  Jeffrey Malkan, Literary Formalism, Legal Formalism , Cardozo Law Review, Vol.19, 

No.4, (1997-1998), ss. 1393-1439, s. 1438. 
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Sözle meler hukukundaki posta kutusu kural , Langdell’in verdi i ve 
Grey’in özetleyerek aktard  iyi bir örnektir. A ki isine, posta arac l yla 
bir sözle meyle ilgili icapta bulunulmas  halinde, sözle me, kabulün postaya 
verilmesiyle mi yoksa ula mas yla m  ba lay c  hale gelir? Ço u modern 
yazar, taraflara kolayl k sa lamak ad na postaya verilme an n  esas almakta, 
buna da posta kutusu kural  denilmektedir. Önemli olan, sorunun bir 
ekilde çözülmü  olmas d r. Ancak, Langdell’in döneminde tüm 

mahkemelerin uygulad  genel bir kurala henüz dönü memi tir. Örne in 
ngiltere ve New York mahkemeleri kural  kabul ederken, Massachusetts 

reddetmektedir. Langdell’e göre bu, sadece pratik bir mesele de ildir. Temel 
prensipler, sözle me kurulmadan evvel kabulün ula t r lm  olmas n  
gerektirir. Buna dayanak te kil eden doktrin, bir sözün, de erlendirilmedikçe 
ba lay c  olamayaca d r. cab n de erlendirilmesi, kendisine teklif sunulan 
ki inin kabulle geri dönmesidir. Bir söz, do as  gere i ileti im kurulmadan 
tamamlanm  say lmaz. Kabul mektubu ula ana dek ortada söz veya 
de erlendirme olmad na göre, sözle me de olamaz. Maddi adalet, 
elveri ililik, taraflar n menfaatleri gibi aç klamalar konuyla ilgisizdir43. 

Langdell kabul mektubunun icapta bulunana ula mas n  ararken, asl nda 
iki tarafa da e it mesafeyle yakla makta, aralar ndan birinin u rayabilece i 
zarar  veya adalet duygusunu konunun d nda tutmaktad r. Zira, adalet 
zamana, ko ullara veya ki ilere göre de i ebilen bir duygu halidir ve 
duygusal tepkilere dayanan bir hukuk yakla m  ya da bu etkiyle var lan 
yarg , standart bir uygulamaya dönü emeyecek kadar belirsizlik içerir. 
Langdell’in yapt , yeni kurallar olu turmak de il, mevcut kurallar n 
i leyebilece i standart bir zemin sunmakt r. Örne in, posta kutusu kural na 
kar  geli tirdi i argüman, neredeyse sözle meler kadar eski olan 
kar l kl l k  prensibine dayan r. Bu prensibi, s n rlar  belirgin bir düzleme 

ta makta ve ayn  olgular n, farkl  insanlar taraf ndan ayn  ekilde 
tan mlanmas n n önünü açmaktad r. Böylece herhangi bir dava çözülürken, 
adalet hissinin de il standartla m  doktrinel kavramlar n izi sürülecektir44. 
Langdell hakkaniyet gibi, hukukun hakime yarat c l k tan d  ko ullara kar  
muhafazakar bir tutum sergilemektedir. Hakkaniyet bir çareler ilmidir ve 
Langdell do al adalet ad  alt ndaki kuram veya kavramlardan 
ho lanmamaktad r45. 

Langdell sonras nda da hukukun kapal  bir mant ksal sistem oldu u 
görü ü egemendir. Yarg çlar hukuk yaratmamakta, bilakis var olan hukuku 
duyurmaktad r. Yarg n n i levi, hukuk kurallar n  de i en ko ullara 
                                                            
43  Grey, s. 4. 
44  Catherine Pierce Wells, Langdell and the Invention of Legal Doctrine , Buffalo Law 

Review, Volume 58, (May 2010), Number 3, ss. 661-618, s. 608-610. 
45  Schofield, s. 288. 
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uyarlamak veya do ru hukuk kurallar n n ne oldu unu ke fetmek de ildir. 
Geçmi  hatalar if a edilebilir ve bu yolla küçük de i iklikler yap labilir ama 
do ru, bir kez eri ildikten sonra kesin ve daimidir. De i ikli in yolu yasama 
faaliyetidir, ki buna bile ku kuyla yakla lmakta; Common Law’ n zarar na 
olabilecek yasalar dikkatlice tahlil edilmektedir46.  

Bu dönemde mahkemeler, de i ime kar  ç kan ve geçmi e s k  s k ya 
ba l  muhafazakar kalelere dönü mü tür. Yarg çlar n istidad , karar 
metinlerine de yans maktad r. Devir, seri tebligatlar devridir. Yarg çlar 
yarg lad klar  davadaki olgulardan veya karar n gerekçelerinden nadiren 
rahats zl k duymakta, hatta neredeyse gerekçe yazmadan davalar  
sonuçland rmaktad r. Uygulanan kurallar n ilgili davay  çözdü ünü 
söylemekten fazlas  yersiz ve bazen hukuk d  görülmektedir47.  

A a da yer alan örnek kararda, hem Langdell’in bak  aç s n  hem de 
onun etkisindeki hüküm verme faaliyetini net bir ekilde gözlemlememiz 
mümkündür. Bu karar Indiana Yüksek Mahkemesi taraf ndan 1901 y l nda 
verilmi tir ve formalist yakla m  aç kça yans tmaktad r.  

Indiana Yüksek Mahkemesi 

HURLEY v. EDDINGFIELD 

4 Nisan, 1901 

156 Ind. 416, 59 N. E. 1058 

Montgomery ili gezici mahkemesinin temyiziyle, Jere West, Yarg ç 
BAKER J.  

Temyiz talebinde bulunan taraf, daval ya, vasiyet b rakmadan ölen 
yak n n n ölümüne kusurlu olarak sebebiyet vermekten ötürü 10.000 dolar 
tazminat talebiyle dava açm t r. Mahkeme daval n n itiraz n  kabul etmi  
ve bu karar n hatal  oldu u kararla t r lm t r. 

Maddi olgular u ekilde özetlenebilir: Merhumun ölümü zaman nda 
ve öncesinde, daval  Montgomery ilçesi, Mace’de pratisyen doktor olarak 
çal maktad r; eyalet yasalar  gere ince lisans sahibidir. Kendisini 
kamuya genel t p doktoru olarak sunmaktad r. Merhumun aile 
doktorudur. Merhum a r hastalan r ve daval y  ça rt r. Ulak, daval y  
merhumun iddetli hastal yla ilgili bilgilendirir, verece i sa l k hizmeti 
için ücretini teklif eder, ba ka bir doktora zaman nda ula lamayaca n  
ve merhumun onun özen ve dikkatine güvendi ini aç klar. Daval , 
herhangi bir gerekçe göstermeksizin merhuma yard m etmeyi reddeder. 
Daval n n acil hizmetine ihtiyaç duyan herhangi bir hasta yoktur, e er 

                                                            
46  Gilmore, s. 62. 
47  Gilmore, s. 63.  
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istese merhumu kurtarabilecek durumdad r. Merhumun hatas  olmaks z n 
ve tamamen daval n n hatas  sonucunda ölüm gerçekle ir.  

Kusurlu oldu u iddia edilen eylem, daval n n bir hizmet 
sözle mesine dahil olmay  reddetmesidir. Dava vekili, t p uygulamas n  
düzenleyen yasadan önce, doktorlar n talepte bulunan herkese 
profesyonel hizmet sa lamakla yükümlü oldu una muhalefet 
etmemektedir. (Whart. Neg. § 731.) T p uygulamas n  düzenleyen yasa, 
bir müfetti ler kuruluna, yeterlilik standartlar n , s navlar , yeterli bulunanlar n 
ruhsatlar n , ruhsats z çal ma cezalar n  vazetmektedir. (Yasalar 1897, p. 
255; Yasalar 1899, p. 247.) Yasa, zorlay c  de il önleyici bir ölçüdür. T p 
muayenesi için devlet ruhsat n  (iznini) al rken ki i, kendi kabul 
ettiklerine ilaveten tüm di er hastalar  da muayene edece inin garantisini 
vermemekte ve devlet de böyle bir hizmeti zorunlu k lmamaktad r. Dava 
vekilinin, hanc lar n, ta mac l k hizmeti verenlerin ve benzerlerinin 
kamuya kar  yükümlülüklerinden hareketle yapt  benzetmeler, konu 
d d r. Hüküm onaylanm t r.  

Karar, Langdell’in bilimsel metoduyla gayet uyumlu, k sa, net ve 
anla l r niteliktedir. Dava konusunun, hukuki dayanaklar n n ve hükmün 
ifade edili  ekli ile kullan lan dil tam olarak dönem özelliklerini 
yans tmaktad r. Ayn  bilimsel gözlü ü takarak analiz edecek olursak, ana 
hususlar u ekilde özetlenebilir: 

Davan n taraflar : Dava taraflar n n soyadlar  sadece bir kez, o da karar 
ba l nda geçmekte; metin içerisinde taraf, daval  ve merhum ifadeleri 
kullan lmaktad r. Bunlar, herhangi bir karar metninde rastlan labilecek genel 
s fatlard r ve örnek olay n benzerlerinden farkl  olmad  vurgusunu 
güçlendirmektedir. 

Hukuki olgu: Temyiz talebinde bulunan taraf n, daval ya, vasiyet 
b rakmadan ölen yak n n n ölümüne kusurlu olarak sebebiyet vermekten 
ötürü dava açmas , mahkemenin daval n n itiraz n  kabul etmesidir. Temyiz 
süreciyle sonuçlanan hukuki prosedür gayet aç k ifadelerle özetlenmi tir. 

Maddi olgu: Daval , mesle i icra etmek için gerekli niteliklere haiz 
olup, merhumun aile doktorudur. Merhumun a r bir ekilde hastaland , 
hizmetinin kar l nda ücret ödenece i, ba ka bir doktora ula lacak zaman 
olmad  ve kendisine güvenildi i yanl  anlamaya mahal vermeyecek 
sekilde aç kland  halde, muayene ve tedavi etmeyi reddetmi , hasta ölmü tür. 
Doktorun o esnada hizmet vermeyi reddetmek için özel bir gerekçesi 
bulunmamakta, sadece bir hizmet akdinin taraf  olmay  kabul etmemektedir. 
Karar metninde, herhangi bir yorum kat lmaks z n ve dolayl  aç klamalara 
ba vurulmaks z n olay n geli im seyri aç klanm ; yine ayn  tarafs zl kla, 
ölümün merhumun de il daval n n kusurundan kaynakland  belirtilmi tir. 
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Hukuki dayanaklar ve hüküm: Kusurlu oldu u iddia edilen eylem 
betimlenmi , daval  taraf n dayanak ve iddialar  anahatlar yla aç klanm t r. 
Ard ndan, benzeri ba ka bir olaya da uyarlanmas  mümkün, genel hukuki 
düzenlemelere yer verilmi tir. lgili yasan n kapsam  dahilinde ve haricinde 
kalan hususlar belirlenmi ; ba ka bir ifadeyle, s n rlar  çizilmi tir. lgili yasa, 
zorlay c  de il önleyici bir ölçüttür. Doktorlar mesle e ba lar ve ruhsat 
al rken, kendi kabul ettikleri d ndaki hastalar  da muayene edeceklerine 
ili kin taahhütte bulunmamakta ve devlet böyle bir hizmeti zorunlu 
k lmamaktad r. Dava vekilinin, hanc lar n, ta mac l k hizmeti verenlerin ve 
benzerlerinin kamuya kar  yükümlülüklerinden hareketle yapt  
benzetmeler, konu d d r. Hüküm onaylanm t r.  

Dikkat edilirse, davan n unsurlar  k sa ve aç k ekilde ifade edilmi , 
objektif kriterlerle de erlendirilmi tir. Daval  ve davac n n isimleri metin 
içinde kullan lmamakta, herhangi iki taraf aras nda geçen herhangi bir dava, 
benzerlerine emsal te kil edebilecek surette çözülmektedir. Bir di er husus, 
karar verilirken kat  yasal s n rlar n hiç esnetilmemesi ve insanl k onuru, 
ya ama hakk , hasta haklar , hakkaniyet veya adaletin gereklerine at f 
yap lmamas d r. Hakim do rudan mevcut hukuku uygulamakta, kanaat ya da 
takdir kullanmamaktad r. Davac  taraf n iddialar , merhumun tedaviden 
mahrum kalmaya ba l  ölümü tamamen mevzu d d r. Hükme esas te kil 
etmemektedir.  

 

SONUÇ 

Amerika Birle ik Devletleri’ne akademik çal ma yapma amac yla 
gelen her hukukçunun kar s na ç kmas  muhtemel bir isimdir Langdell. 
Çünkü Amerika’da ilk hukuk fakültesini kuran, üç y ll k hukuk ö retimi 
uygulamas n  ba latan ve istisnas z her derste halen etkin bir ekilde 
kullan lan örnek olay metodunu icat eden  ki i odur. Ülkenin naml , anl , 
büyük hukukçusudur. Konuya buradan yakla nca, Langell ve Hukuk 
Ö retimi  ba l kl  bir makale yazmak daha yerinde bir tercihmi  gibi 
görülebilir. Ancak Langdell’i Langdell yapan, sadece Hukuk ö renme ve 
ö retme süreci nas l daha iyi hale getirilebilir?  sorusuna fiilen verdi i cevap 
ya da itinayla gerçe e dönü türdü ü Üniversitede Hukuk!  idealidir 
diyemeyiz. Bunlar n de erinden ku ku duyulmad  gibi, ba ms z bir 
çal ma içerisinde ele al nmas , biyografisi e li inde okuyucuya sunulmas  
gayet mümkündür. Olas l klar bir yana, halihaz rdaki metnin ate leyicisi, 
Langdell’in hukuku, profesörü, ö rencisi, avukat , yarg c , üniversitesi, 
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kütüphanesi, mahkemesiyle bir bütün halinde ele almas d r. Üniversite 
birinci s n ftan yarg lamaya kadarki her a amay , birbirinden ayr lamayacak 
ekilde harmanlam t r. Bu yap n n harc , mihenk ta  ya da ortak bile eni, 

bilimdir. Hukuk bir bilimdir. Dolay s yla Langdell’in ifadesiyle en büyük 
ve ihti aml  bilim olan hukukun ö retimi, uygulamas  ve yarg  düzene i de 
yaln zca bilimsel usullerle gerçekle tirilip kavranabilir. 

Langdell’i hukuku bir bilim olarak nitelemeye sevk eden, ya ad  
ça n ve içinde bulundu u akademik ortam n gerekleriyle yak ndan ilgilidir. 
Ondokuzuncu yüzy l Amerikas ’nda herhangi bir disiplinin üniversitede 
ö retilecek denli önemli oldu unu kan tlaman n yolu, bilim  ve bilimsel  
kavramlar n n koruyucu emsiyesi alt na almak, ondan ciddi bir disiplin in a 
etmektir. Langdell’in mücadelesini verdi i ey ile hukukun gerçekten bilim 
olup olmad  birbirlerinden farkl  meselelerdir. Langdell, bir hukuk 
fakültesi kurman n, hukuku do a bilimleri kadar sayg n bir konuma 
ta man n u ra  içerisindedir. E er mübala aya kaçmazsa, kar s nda 
hangisinin daha çetin ceviz oldu unu söyleyemeyece imiz, iki güçlü rakip 
bulunmaktad r. lki, kökle mi  bir Common Law gelene idir. Hukuk 
üniversitelerde de il bürolarda ö renilmekte ve hukukçular, teorinin 
yoklu unda pratikte pi mektedir. Langdell’in bilim olarak hukuk iddias , 
alayl  hukukçulu un egemen oldu u, mekteplili in ise bilinmedi i bir 
co rafya ve zaman dilimindeki mutad uygulamalara kar  gelmektedir. 
Bununla ba lant l  di eri ise, ülkedeki hukuk kültürünün özetini te kil eden 
tecrübe olarak hukuk  anlay d r. Uygulamada geli en, uygulamayla 

beslenen bir hukuk alg s n , mant kla de i tirmeyi seçmektedir. Hukuk 
bürolarda de il üniversitede ö renilir, tecrübeye de il mant a dayan r.  

Fakat, Langdell’i Langdell yapan husus, tam olarak bu da de ildir. Çok 
az dü ünürün veya dü ünen hukukçunun yapabilece i ekilde, sadece bilgi 
aktar m faaliyetini de i tirmekle kalmam , yarg lamaya da tesir etmi tir. 
Tabii bu, Langdell öncesi ve sonras  hükümlerde keskin bir farkl la ma 
oldu u anlam na gelmez. Yine de yaratt  etki hiçe say lamayacak 
düzeydedir: Bilimsel gerekçelendirmeye dayanan, soyut prensiplerden 
ç karsanan, tarafs z, objektif ve yeknesak yarg lamalar n samimi 
destekçisidir. 
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“DEINDUSTRIALISATION” 
GEL M  EKONOM LERDE MALÂT SANAY  
SEKTÖRÜNÜN ST HDAM HACM NDE ORTAYA 

ÇIKAN GÖRECE AZALMA 
 
 

Gürgân Çelebican* 
 
 

I. G R  

Ekonomik aç dan geli mi  ve sanayile mi  ülkelerde imalât sanayii 
sektöründeki istihdam n toplam istihdam hacmi içinde sahip oldu u oransal 
pay n, özellikle 1970’li y llardan bu yana sürekli olarak azald  ve 
sanayile mede öne ç km  birçok ülkede sivil istihdam toplam n n giderek 
küçülen bir bölümünü olu turdu u görülmekte;1 buna kar l k üçüncü ve 
dördüncü sektörlerin, ba ka bir deyi le, hizmetler ve bili im sektörlerinin 
gerek toplam istihdam gerekse gayr safî yurtiçi millî has la içindeki görece 
önemlerini giderek artt rd  gözlemlenmektedir. Son elli y la yakla an bir 
süre içinde, önce yüksek gelirli ülkelerde ortaya ç km  olan bu e ilim, 
giderek orta gelir grubundaki geli mekte olan ekonomilerde, özellikle baz  
Latin Amerika ve Uzak Do u ülkelerinde de ba  göstermekte ve 
yayg nla maktad r. malât sanayii sektörünün belirgin olarak genel istihdam 
hacmi ve daha az belirgin ekilde gayr safî yurtiçi millî has la içinde sahip 
                                                            
*  Prof. Dr., Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Emekli Ö retim Üyesi. 
1  Sanayile mi  ülkeler tüm olarak ele al nd nda imalât sanayii sektöründeki istihdam n 

toplam istihdam içindeki pay  1970 y l nda %28 dolaylar nda iken 1994 y l nda %18 
dolaylar na dek gerilemi tir. Bu gerilemenin boyutlar  kadar, gerilemenin ilk kez ortaya 
ç kt  tarihler de ülkeden ülkeye fark göstermektedir; örne in söz konusu olgu, ABD’de 
1960’l  y llar n ortalar  gibi erken bir tarihte görülmü ken Avrupa Birli i ülkelerinin 
tümünde daha geç ortaya ç km t r. Japonya’da ise imalât sanayiindeki istihdam n görece 
gerilemesi hem çok daha sonra ba lam  hem de gerileme daha l ml  olmu tur. IMF: 
World Ekonomic Outlook, May 1997, Washington 1997, s.47. 
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oldu u oransal önemin, ülkedeki ekonomik geli meyle ters yönde, sürekli 
azal  göstermesi e ilimi genel olarak deindustrialisation ya da 
désindustrialisation deyimiyle tan mlanmaktad r.2 Bu süreç, birçok ülkede 
industrialisation ya da sanayile me yönelimini, 19. ve 20. yüzy llardakinden 
farkl  olarak 21. yüzy lda ‘yeniden sanayile meye’ ya da reindustrialisation’a 
dönü türmekte; bir ba ka deyi le deindustrialisation süreci, birçok ülkede 
reindustrialisation sürecini de pe inden sürüklemektedir.3 Reindustrialisation 
olgusu da, t pk  industrialisation ve deindustrialisation gibi, imalât sanayii 
sektörünün ülkedeki toplam istihdam ve/veya gayr safî yurtiçi has la içindeki 
pay nda ortaya ç kan de i meleri ifade etmektedir. Reindustrialisation 
sürecini, imalât sanayii sektörünün ülkedeki toplam istihdam ve/veya 
GSY H içindeki oransal pay n n sürekli artmas , ba ka bir deyi le, “tersine 
deindustrialisation” olarak dü ünmemek gerekir. Reindustrialisation, imalât 
sanayii kesiminin gerek toplam istihdam gerekse gayr safî yurtiçi has la 
içindeki pay n n artmas na yol açsa da deindustrialisation olgusunun ya da 
sürecinin aynadaki görüntü gibi birebir ve tersine yans mas ndan farkl d r; 
reindustrialisation çok daha de i ik dinamiklerin etkisinde gerçekle en bir 
olayd r.4 

                                                            
2  Konuya ili kin Türkçe yaz nda deindustrialization’un kar l  olarak bazen 

“sanayisizle me” deyiminin kullan ld  görülmektedir. “Sanayisizle me olgusu, ülkelerin 
ekonomik geli im süreçlerinde; üretim yap lar nda ortaya ç kan ani bir de i imle, 
ekonomik geli menin do al seyri olan tar mdan sanayiye, sanayiden hizmetlere do ru 
geli me zincirinin bozulmas  ve sanayi sektörünün toplam has la içindeki pay n n ve 
sanayi sektöründeki istihdam n toplam istihdam içerisindeki pay n n gittikçe azalmas  
eklinde aç klanmaktad r.” (sic) Funda MERT: Türkiye’de Sanayisizle me Olgusu, IGY, 

Genç Yönetici, Türkiye n aat Sanayicileri veren Sendikas  Gazetesi, 2014, say :36 s.9. 
(Eri im 30.09.2014). Bununla birlikte deindustrialization, imalât sanayiinin yan  s ra, 
madencilik ve ta  ocakç l , elektrik-gaz-su konular ndaki faaliyetleri de içeren sanayi 
deyiminden daha dar kapsaml  oldu u ve bir anlamda olumsuzluk alg s  yaratt  için 
sanayisizle me deyimini bu yaz da kullanmamak ye lenmi tir. Konuya ili kin 
ara t rmalar n birço unda deindustrialisation tan mlan rken imalât sanayii sektörünün 
üretiminde de il de bu sektördeki istihdamda ortaya ç kan de i meler üzerinde 
yo unla lmas n n ba l ca nedeni, imalât sanayii sektöründeki istihdam n genellikle 
sanayile me ve ekonomik kalk nma düzeyinin göstergesi, ayr ca, imalât sanayiinin 
büyüklü ünün en belirgin ölçüsü say lmas d r; keza, deindustrialisation’  tan mlarken imalât 
sanayiindeki istihdam n öne ç kart lmas , toplam istihdam n de i en yap s n  ortaya koyma 
gibi bir yarar da sa lamaktad r. Bk. Steven S.SAEGER: Globalization and Deindustrialization: 
Myth and Reality in the OECD, Weltwirtschaftliches Archiv 1997,vol.133 (4), s.582-583. 

3  F.TREGENNA: Manufacturing Productivity, Deindustrialization, and Reindustrialization, 
United Nations University Working Paper No.2011/57, September 2011, s.5. 

4  F.TREGENNA: y.a.g.e., s.16; Bk. Towards Knowledge-Driven Reindustrialisation, European 
Competitiveness Report 2013,Commission Staff Working Document, ec.europa.eu/ 
enterprise/policies/industrial competitiveness, SWD (2013) 347 final, (Eri im tarihi: 16.11.2014). 
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Deindustrialisation deyiminin kavramsal kökeni, Nazi Almanyas ’n n 
kinci Dünya Sava ’nda i gal etti i baz  bölgeleri, buralardaki birtak m 

sanayi kurulu lar na sava  ganimeti olarak el koymak ve baz lar n  da bu 
ülkelerin d na ta mak suretiyle sanayisizle tirme çabalar na dayanmaktad r. 
Bununla birlikte deindustrialization deyimi, sava ta yenik dü en 
Almanya’n n s naî gücünü azaltmak, dolay s yla bu ülkenin bar a yönelik 
olas  tehditlerini önlemek amac yla uygulanmas  önerilen bir misilleme 
siyasetini adland rmak için ve Avrupa’daki silahl  çat man n bitiminde ilk 
kez kullan lm t r5. Uluslararas  konjonktürün ve siyasal ko ullar n 
de i mesi üzerine Müttefik Devletler, Almanya’n n sanayisizle tirilmesi için 
öngörülen plânlaman n uygulanmas  dü üncesinden k sa bir süre sonra 
vazgeçmi lerse de deyim, zaman içinde farkl  yorumlara konu olarak, 
ya am n  günümüze dek sürdürebilmi tir.  

malât sanayiinin toplam sivil istihdam içindeki oransal pay n n 
ülkedeki ekonomik geli meye kar n sürekli gerilemesi, ba ka bir deyi le 
deindustrialisation olgusu, asl nda çok yeni bir olu um olmasa da, özellikle 
geli mi  ve geli mekte olan ülkeler aras  ticaretin ve sermaye hareketlerinin 
ola anüstü artt , ülke ekonomilerinin ve piyasalar n küresel olarak gittikçe 
daha fazla bütünle me sürecine girdi i bir dönemde belirginlik kazanm t r. 
Sözü edilen iki de i imin birlikte ortaya ç k , geli mi  ülkelerin i gücü 
piyasalar nda kar  kar ya kal nan sorunlar ile küreselle me aras nda 
nedensellik ili kisinin var oldu u yolunda bir alg  yaratm ; küreselle me, 
ekonomik büyüme, uluslararas  ticaret, i sizlik ile yeterli gelir elde etme 
konusunda önlenemeyen engeller ve nitelikli emekle niteliksiz eme in elde 
ettikleri gelirler konusunda görülen büyük e itsizlik gibi çe itli sorunlar 
aras ndaki kar l kl  ili kiler sorgulanmaya ba lanm t r. Bu ba lamda, 
imalât sanayiinin ekonomideki toplam istihdam ve katma de erler toplam  
içinde sahip oldu u oransal pay n sürekli olarak azalmas  dikkatleri üzerinde 
toplam , deindustrialisationun gerek ortaya ç k  nedenleri gerekse yaratt  
sonuçlar son y llarda çe itli ara t rmalara konu olmu tur. Ne var ki, bu 
ara t rmalarda deindustrialisation sürecinin, geli mi  ekonomilerde zaman 
                                                            
5  Jefferson COWIE-Joseph HEATCOTT: The Meanings of Deindustrialization, s.1, Cornell 

University ILR School http://digitalcommons.ilr.cornell/ed/cbpubs; ABD Hazine Sekreteri 
Henry Morgenthau, 1945 y l nda yay nlad  ‘Germany Is Our Problem’ ba l kl  kitapta 
Almanya’n n yeni bir sava  ba latma gücünden yoksun k l nmas  için, sahip oldu u s naî 
üretim tesislerinin tahrip edilerek ya da sökülüp Müttefik Devletlere ta narak k smen ya 
da tümüyle sanayisizle tirilmesini önermi tir. ABD yönetimi, Hazine Sekreterinin 
‘Morgenthau Plân ’ olarak adland r lan bu önerisini yeterince desteklememi tir. 
Bk.F.H.GAREAU: Disarmament in Germany, The Western Political Quarterly, vol.14, 
No.2 (Jan.1961), s.517. 
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zaman artan i sizlik, nitelikli emekle niteliksiz eme in elde ettikleri gelirler 
aras ndaki fark n büyümesi gibi s k nt lara benzer bir sorun olarak ele 
al nd  görülmektedir; oysa, bu iki sorun ile deindustrialisation aras nda 
kavramsal olarak fark vard r: sizlik ve a r  gelir farkl l , çözüm bekleyen 
ve elbette mutlaka çözülmesi gereken sorunlard r. Buna kar l k 
deindustrialisation, bazen istenmeyen sonuçlar yaratsa da, ilerde 
aç klanmaya çal laca  üzere, tek ba na ele al nd nda her zaman 
olumsuz bir içeri e sahip olmayan, tam tersine, geli mi  ekonomilerde 
teknolojik ilerlemenin ve eme in verimlili indeki art n, k sacas , büyüme 
sürecinin yaratt  kaç n lmaz bir olgudur ve deindustrialisation’ n gerek 
gelir e itsizli indeki gerekse i sizlikteki art n geli mi  ekonomilerde ortaya 
ç k na, hatta küreselle meye öngelen bir zamanlamas  vard r. Öte yandan, 
konuya ili kin yaz nda deindustrialisation olgusunun birbirlerinden oldukça 
farkl  biçimlerde yorumland , dolay s yla sözü edilen deyime de i ik 
anlamlar yüklendi i görülmektedir.6  

Bu ba lamda birkaç örnek vermek gerekirse, deindustrialisation süreci 
ya da olgusu, a) imalât sanayii sektöründe üretimin oransal de il mutlak 
büyüklük olarak azalmas  veya istihdam düzeyinin yine mutlak anlamda 
dü mesi, b) üretim faaliyetlerinde a rl n giderek hizmet sektörüne 
verilmesiyle imalât sanayii sektörünün toplam üretim hacmi ve toplam 
istihdam içindeki oransal pay n n azalmas , c) imalât sektörü ürünlerinin 
ihracat içindeki pay n n küçülmesi sonucu, ülke ekonomisinin d  dengesini 
sürdürmeye elverecek ölçüde ihracat fazlas  sa laman n gittikçe güçle mesi 
ve d) buna ba l  olarak ortaya ç kan sürekli d  ticaret aç  nedeniyle bir 
ülkenin ya da bölgenin üretimini sürdürmek için gerekli girdi ithalât n  
ödemede zorlanmas , böylece iktisadî daralman n h zlanmas ,7 e) yat r m ve 
kaynak da l m n n giderek reel üretici sektörlerden hizmetler sektörüne 

                                                            
6  “Désindustrialisation ile ilgili tart malarda, ço u kez, tan mlar n yeterince aç k seçik 

olmamas  ve benimsenen fikirlerden kolayca vazgeçilememesi yüzünden güçlüklerle 
kar la lmaktad r. Désidustrialisation sözcü ü, bazen sanayiin istihdam ya da gayrisafi 
yurtiçi has la içindeki pay n n azalmas n , bazen fabrikalar n topraklar m zdan yitip 
gitmesini, bazen de sanayi alan nda var olan kendi kendimize yeterlili imizin, ba ka bir 
deyi le, tükettiklerimizi üretme gücümüzün son bulmas n  ça r t racak biçimde 
kullan lmaktad r.” ThierryWEIL: Questions naives sur la désindustrialisation, 
www.institut-entreprise .fr/…/societal-78-8-weil, s.41.(Eri im tarihi: 16.10.2014) 

7  Bk.A.CAIRNCROSS: What is deindustrialisation? s.5-17, F.BLACKBY 
(ed):Deindustrialisation,London 1982; W.F.LEVER: Deindustrialisation and the Reality of 
Post-industrial City, Urban Studies, Vol.28 No.6, 1991, s.983-999. (Eri im tarihi 
21.10.2014); S.GÜRSEL: Yeni gündem:Sanayisizle me, Vatan Gazetesi, 27 ubat 2006, 
(Eri im tarihi: 21.10.2014). 
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kaymas  ve sanayiin ivme kaybetmesine yol açmas ,8 f) sanayiin niteli inin 
yükseltilememesi,9 gibi farkl  içerikler kazand r larak tan mlanmaktad r. 

Konuya yönelik ilgi zamanla artm  olsa da, imalât sanayii sektörünün 
toplam istihdam içindeki pay nda ortaya ç kan görece gerileme olgusu, ba ka 
bir deyi le ‘deindustrialisation’ süreci, 1970’li ve 1980’li y llardaki 
ekonomik krizin ortalar na gelene dek yeterince dikkate al nmam ; 
sanayile mi  ülkelerin kar la t klar  ekonomik dönü ümler aç klanma a 
çal l rken, daha çok reel sektördeki sorunlar üzerinde durulmu tur. 
Nitekim, konuyla ilgili ara t rmalar n, imalât sanayii sektöründe ve birincil 
üretim alanlar nda büyük i sizliklerin ortaya ç kmas ndan sonra artt  
görülmektedir; oysa, imalât sanayii sektörünün görece olarak 
geli ememesinin ekonomik büyüme aç s ndan yaratt  önemli sak ncalar 
vard r. Tarihsel olarak ele al nd nda, ola anüstü geni  do al kaynaklar  
olan birkaç küçük ekonomi d nda kalan hemen her ülkede h zl  bir 
büyümenin imalât sektöründeki sanayile meyle at ba  birlikte gerçekle ti i 
görülmektedir. Nitekim, deindustrialisationa ili kin ilk ara t rmalar n 
yap ld  Birle ik Krall k’ta da imalât sanayiinin toplam istihdam içinde 
sahip oldu u oransal önemini yitirme sorunu, daha çok, ekonomik 
büyümenin yava lamas  aç s ndan ele al nm t r.  

Bilindi i üzere imalât sanayii, ekonomik büyümenin motoru olmas n  
sa layan çe itli özelliklere sahiptir: malât sanayindeki dinamik ölçek 
ekonomisi; bu sektörün ülkedeki di er sektörlerle olan kar l kl  ba nt lar  
ve ili kileri; teknolojik ilerlemeye ve yarat c l a elveri li bir alan olmas ; 
üretirken ö renmeye olanak vermesi; d  ödemeler dengesi aç s ndan büyük 
önem ta mas ; verimlilik art n n sektördeki üretim art n  sa layan içsel 
bir de i ken olmas ; imalât kesimindeki h zl  üretim art  ile toplam büyüme 
h z  aras nda var olan nedensellik ili kisi bu özelliklerin baz lar d r.10 malât 
sektörünün ekonomik büyümenin motoru oldu u kabullenildi i ölçüde 
deindustrialisation kayg  verici ve olumsuz bir de i im, reindustrialisation 

                                                            
8  “1998’den bu yana Türkiye’de tasarruflar n çökü ü ile birlikte sanayinin de milli gelir 

içindeki pay  sürekli dü ü  kaydetmekte; Türkiye, deyim yerinde ise giderek 
sanayisizle mektedir.” E.YELDAN: Türkiye, Deyim Yerindeyse Giderek 
Sanayisizle mektedir. www.akademikpersonel.org, (Eri im tarihi: 16.10.2014). 

9  “Güven SAK, Türkiye’nin sanayisizle me süreci içinde bulundu unu ve bunun ana 
nedeninin de sanayi (nin) niteli ini yükseltmemesi oldu unu belirtti”, www.tepav.org.tr/ 
tr/haberler/s/3350, (Eri im tarihi: 16.10.2014). 

10  “ malât sektörü, ekonominin tüm kesimleri üzerinde çekim gücüne sahiptir. Avrupa Birli i 
Komisyonu’nun ortak ara t rma merkezinde yap lan bir çal ma, imalât sanayinde 
yarat lan her bir i in ekonominin ba ka bir alan nda iki ek i e kadar istihdam olana  
yaratt n  göstermi tir.” F.C.SANZ: European manufacturing a ‘powerful engine for 
growth’, The Parliament Magazine, 28.09.2014. 
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ise olumlu bir geli me olarak ele al nmaktad r.11 Ne var ki, 
deindustrialisation’ n ard ndan reindustrialisation’  gerçekle tirebilmek, 
sanayile menin ilk a amalar nda kar la lm  olanlardan daha çetin 
sorunlarla ba a ç kmay  gerektirebilir. Günümüzde imalât sanayii sektörünün 
ülkedeki toplam sivil istihdam ya da GSY H içindeki pay n  yeniden 
yükseltebilmek, sanayile menin ba lang c nda harcanan çabadan daha 
fazlas n  zorunlu k labilmektedir. 

 
II. MALÂT SANAY  KES M NDEK  ST HDAMDA ORTAYA 

ÇIKAN GÖRECE DE MEN N NEDENLER  

Toplumlar n ekonomik geli me sürecinde hemen her ülkenin benzer 
a amalardan geçti i görülmektedir. Bilindi i gibi, ekonomik geli me 
ilerledikçe gayr safî yurtiçi has lada tar m kesiminin oransal pay  azal rken 
genel olarak sanayi, özellikle imalât sektörünün pay  h zla artar; tar m 
sektöründe var olan ve/veya verimlilik art n n aç a ç kard  fazla 
i gücünün bir bölümü gittikçe artan yeni i gücü talebini kar lamak üzere 
imalât sektörüne aktar l r. Ekonomik geli menin sanayile me a amas nda 
imalât sektöründeki istihdam n toplam istihdam içinde giderek daha büyük 
bir paya sahip olmas , i gücünün büyük ölçüde tar m kesiminden sanayi 
sektörüne yönlenmesiyle gerçekle mi tir. Bu yönlenmeye yol açan ba l ca 
iki etkenin ilki, Engel Yasas  ile aç kland  üzere, ki i ba na gelir artt kça 
besin maddelerine harcanan gelir bölümünün azalmas , dolay s yla talep 
yap s n n tar msal ürünlerden imalât sanayi ürünlerine ve hizmetlere 
kaymas ; ötekisi ise arz cephesinde ard  ard na gerçekle tirilen yeniliklerle 
emek verimlili inde ortaya ç kan h zl  art n, ayn  miktarda tar msal ürünü 
daha az i gücüyle üretme olana n  sa layarak, bir k s m i gücünü aç a 
ç karmas d r. Bu iki etkenin birle ik etkisi, i gücü gereksinmesi ve talebi 
gittikçe artan imalât sanayii ve hizmetler sektörlerine istihdam n geni  
ölçüde kaymas d r. Toplam istihdam n bile imindeki bu de i im 
industrialisation, ba ka bir deyi le sanayile me, olarak tan mlanmaktad r. 
Ne var ki, sanayile menin bir noktas nda, tar m kesiminde gerek ba tan beri 
varolan fazla i gücü gerekse, verimlilik art yla aç a ç kan serbest i gücü 
öteki kesimlerin artan gereksinmeleri kar lamada giderek yetersiz kal rken, 
hizmet sektöründe i gücü gereksinmesinin h zla büyümesi, ortaya ç kan 
i gücü talep fazlas n n, k smen de olsa, ancak imalât sanayii sektöründen 
aktar labilecek i gücü ile kar lanabilmesine olanak tan maktad r. Böylece, 
hizmetler sektöründe istihdam düzeyinin yükselmesi, imalât sektörünün 
toplam yurtiçi istihdam içindeki pay n n art  h z nda önce duraksama 
meydana getirmekte ve bir süre sonra paydaki art  süreci tersine dönerek 
                                                            
11  F.TREGENNA: s.6. 



“Deindustrialisation” Geli mi  Ekonomilerde malât Sanayii Sektörünün                          
stihdam Hacminde Ortaya Ç kan Görece Azalma 

281

dü me e ilimine girmektedir; oysa emek talebini giderek artt ran hizmetler 
sektörünün yurtiçi istihdam içindeki pay  sürekli art  göstermektedir. Bu 
süreç, daha önce de de inildi i üzere, deindustrialisation olarak 
adland r lmaktad r. Burada bir kez daha vurgulamak gerekir ki, her iki 
sektörün toplam istihdam içinde sahip olduklar  paylar mutlak de il oransal 
büyüklüklerdir. E er toplam istihdam yeterince yüksek bir h zla 
artmaktaysa, imalât sanayiinde çal anlar n say s  artsa da sektörün toplam 
içindeki oransal pay nda dü ü  ortaya ç kabilir. Öte yandan, istihdamdaki 
de i me ile üretimdeki de i menin birbirleriyle birebir çak mad n  
gözden uzak tutmamak gerekir; örne in e er imalât sektöründe emek 
verimlili i h zl  bir art  göstermekteyse ayn  büyüklükteki üretim daha az 
say da i çi istihdam edilerek gerçekle tirilebilir; dolay s yla sektörün toplam 
istihdam içindeki pay n n dü mesine kar n yurtiçi toplam üretime katk s  
ayn  kalm  ya da artm  olabilir. Deindustrialisation, ba ka bir deyi le, 
imalât sektöründeki istihdam n toplam istihdamdaki pay nda ortaya ç kan 
görece de i me, s naî üretimin de her zaman ve her ko ulda dü ü  
gösterece i anlam na gelmemektedir.  

malât sanayiinin, gerek istihdam düzeyi gerekse yaratt  katma de er 
bak m ndan ülke ekonomisindeki toplam istihdamda ve/veya GSY H’de 
ortaya ç kan oransal art lar n sürekli olarak gerisinde kalan bir oransal 
de i me e ilimine girmesi, yeni bir olgu olmasa da gittikçe h z kazand  
için, günümüzde baz  çevrelerce Avrupa Birli i’nin ekonomik ve sosyal 
modelini tehlikeye dü ürebilecek düzeye yükselmi  bir olumsuzluk gibi 
alg lanmakta ve kayg  do uran bir geli me olarak ele al nmaktad r.12 AB 
ekonomisinin sürdürülebilir ve kapsaml  bir büyüme sürecine h zla 
dönebilmesi ve 21. yüzy l toplumunun yap s na, i leyi ine, örgütlenmesine13, 

                                                            
12  Avrupa Birli i’nde imalât sanayii sektörünün gayr safî katma de ere olan katk s  2000 

y l nda %18.5 iken 2014 y l nda %15.1’e dü mü tür. “Bu oransal dü ü , Avrupa 
Birli i’nin rekabet gücü üzerinde önemli sonuçlar yaratm t r. malât sanayii sektörü, 
gayr safî katma de erin %15’inin biraz üstünde bir katk  yapsa da Avrupa Birli i’ndeki 
toplam faktör verimlili i art n n yakla k üçte ikisini sa lamaktad r… malât sanayiinin 
üretimindeki gerilemeye ili kin tart malar, deindustrialisation’ n son derecede önemli bir 
boyutunu, istihdam üzerinde yaratt  etkileri gölgede b rakm t r. Deindustrialisation’ n 
istihdam üzerinde yaratt  sonuçlar, üretim üzerinde yaratt klar ndan çok daha 
olumsuzdur. Avrupa Birli i’nde imalât sanayii sektörünün cârî fiyatlarla hesaplanm  
üretim de eri, 2000 y l ndaki 1.53 trilyon €’dan, 2013 y l nda 1.7 trilyon €’nun üstüne 
ç km t r.(Sabit fiyatlarla %11.1 bir art  göstermi tir) Buna kar l k ayn  dönemde imalât 
sanayii sektöründeki istihdam n geli imi, 7 milyon i  kayb  ile mutlak anlamda 
olumsuzdur. Bu de i imler, geli mi  ekonomilerdeki seküler trendin bir parças d r.” 
F.C.SANZ: European manufacturing a ‘powerful engine for growth’, The Parliament, 
(Politics, Policy and People Magazine), 28.09.2014. 

13  Bk.Daniel Calleja CRESOPO, Director General, DG Enterprise and Industry, European 
Coppetitiveness Report 2013, Önsöz. 
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örne in i çi sendikalar n n rolünün zaman içindeki de i imine, gelir 
da l m na, nitelikli ve niteliksiz i çi ücretleri aras ndaki fark n art /azal  
göstermesine ili kin müstacel sorunlara kal c  çözümler bulunabilmesi için 
daha büyük ve daha güçlü bir ‘imalât sanayii sektörünün itici etkisi’ne 
gereksinme duyuldu u ileri sürülmektedir. 

malât sanayiinin ekonomiler aç s ndan ta d  önem, özellikle de 
ekonominin toplam büyüklükleri içinde bu sektörün sahip oldu u oransal 
pay n giderek gerilemesinin do urdu u ekonomik sonuçlar ile yaratmas  
olas  görülen toplumsal, hatta siyasal sorunlar, deindustrialisation olay n n 
nedenlerini ve sürecin tersine çevrilme gere ini/olas l n  sorgulama/ara t rma 
gereksinmesini ortaya ç karm t r. Konuyla ilgilenen ara t rmac lar n 
baz lar , Giri  kesiminde verilen örneklerin bir bölümünde de ifade edildi i 
üzere, imalât sektöründeki istihdam n toplam istihdam içinde görece 
gerilemesini, ekonomik alandaki ba ar s zl n belirtisi ve yakla an 
yoksulla man n habercisi olarak görmekte; gerileme e iliminin 
durdurulmas n , e er olanak varsa tersine çevrilmesini ekonomi siyasetinin 
önde gelen hedefleri aras nda saymaktad rlar. Buna kar l k, di er baz  
ara t rmac lar,14 imalât sanayiindeki istihdamda ortaya ç kan görece 
gerilemenin geli mi  ekonomilerdeki büyümenin ve olu an yap sal 
dönü ümün yaratt  normal bir sonuç ve kaç n lmaz bir özellik oldu unu; 
k sa ve orta vâdede ciddî sorunlara vücut verse de, uzun vâdede yararlar 
sa lama potansiyeline sahip bulundu unu ileri sürmektedirler. Bu 
ara t r c lar, ülke ekonomisi büyüdükçe yap sal de i imin kaç n lmazl n  
ve potansiyel yararlar içerdi ini kabul etmekle birlikte, dü tükleri s k nt l  
durumlar  atlatabildikleri takdirde ya amlar n  uzun vâdede sürdürebilme 
kabiliyetine sahip olan belirli sanayi dallar n n ya da firmalar n k sa vâdede 
çökmesine yol açmak gibi, hem istenmeyen hem de sak n labilecek baz  
geli melerin ortaya ç kabilece ini göz ard  etmemektedirler. Bu ara t r c lara 
göre ekonomi siyasetinin öncelikli hedefi yap sal de i ikli in 
gerçekle mesini kolayla t rmak ve yeni bir ekonomik yap ya sars nt s z 
geçi i sa lamak olmal d r.15  

Deindustrialization konusunda yap lm  öncü bir çal mada, yukar da 
sözü edilen z t görü ler ele al narak positive deindustrialisation ve negative 
deindustrialisation ayr m  yap lm ;16 pozitif deindustrialisation, patolojik 
                                                            
14  Bu konuda Bk. R.E.ROWTHORN-J.R.WELLS: Deindustrialisation and Foreign Trade, 

Cambridge 1987. 
15  Robert ROWTHORN-Kenneth COUTTS: De-industrialisation and the balance of 

payments in advanced economies, October 2013, Forsight, Government Office for Science, 
Future of Manufacturing Project:Evidence Paper 31, s.7. www.gov.uk/government, (Eri im 
tarihi: 25.10.2014). 

16  R.E.ROWTHORN-J.R.WELLS: y.a.g.e., s.5-6. 
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bir olgu olarak de il, uluslararas  rekabet gücü olan, ki i ba na dü en gelirin 
art  gösterdi i, k sacas , geli mi  ve tam istihdama ula m  ülkelerde s naî 
dinamizmin ve sürdürülebilir bir ekonomik geli menin do al bir sonucu 
olarak tan mlanm t r. Sözü edilen çal mada, geli mi  ekonomilerin imalât 
sektöründe üretimin artmas na ra men bu sektörde gerçekle en h zl  ve 
büyük oranl  verimlilik art n n, daha az say da i gücü çal t r lmas na 
olanak vererek toplam istihdamda sektörün sahip oldu u oransal ya da 
mutlak pay n azalmas na yol açt ; bununla birlikte; imalât sanayiinde i ini 
yitiren i çilerin istihdam edilmesine yetecek kadar yeni i  olanaklar  
hizmetler sektöründe yarat ld  için i sizli in ortaya ç kmad ; çeli ki gibi 
görünse de, pozitif deindustrialisation’ n ekonomik ba ar n n i areti oldu u 
ileri sürülmü tür. Buna kar l k, sadece geli mi  ekonomilerde ortaya ç kan 
pozitif deindustrialisation’ n aksine negatif deindustrialisation, sanayi 
kesiminin a r güçlüklerle kar  kar ya kald , imalât sanayii sektöründe 
azalan üretim ya da artan verimlilik yüzünden i ini yitiren i çilerin hizmetler 
sektöründe i  bulamad , dolay s yla da i sizli in art  gösterdi i; ekonomi 
alan ndaki ba ar s zl n ürünü olan; her ülkeyi ekonomik geli mesinin her 
a amas nda etkileyebilen patolojik bir olgu olarak tan mlanm t r. 

En geli mi  ekonomilerin istatistiklerine bak ld nda, deindustrialisation 
sürecinde imalât sanayii kesimindeki istihdam n toplam istihdam içindeki 
pay n n küçülmesine ko ut olarak bu sektörde yarat lan katma de erin 
GSY H’deki pay n n da azald  görülmektedir. lk elde bu gözlem, yurtiçi 
harcamalar n bile iminde de i iklik oldu unu, harcamalar n imalât sektörü 
ürünlerinden hizmet sektörü ürünlerine kayd n ,17 bir ba ka deyi le, imalât 
sanayii ürünlerine olan harcamalar n toplam içindeki oransal pay  azal rken 
hizmet sektörünün ürünlerine yap lan harcamalar n oransal pay n n artt n ; 
dolay s yla da hizmetlere olan talebin imalât sektörünün ürünlerine olan 
talebe göre güçlenmesinin her iki sektörde istihdam n genel istihdam içinde 
sahip olduklar  oransal paylar  de i tirdi ini, k sacas , deindustrialisation 
sürecinin harcamalardaki kayma ile aç klanabilece ini ima eder gibidir.18 
Gerçekten de, geli mi  ekonomilerde hizmet sektörü ürünlerini sat n almak 
için yap lan yurtiçi harcamalar n câri fiyatlarla hesaplanm  hacmi, imalât 
sektörüne yap lan, yine câri fiyatlarla hesaplanm  harcamalar toplam ndan 
daha fazla bir büyüme göstermektedir; ancak bu büyüme, hizmet sektöründe 

                                                            
17  Aritmetik olarak, hizmet sektörü ürünlerini sat n almak için yap lan harcamalar n art  h z , 

imalât sektörünün ürünlerini sat n almak için yap lan harcamalar n art  h z ndan daha 
büyükse, toplam harcamalarda de i iklik olmaks z n harcamalar n imalât sektöründe azal p 
hizmet sektöründe artmas n n oransal büyüklüklerde yarataca  sonucu meydana getirir. 

18  Bu varsay ma R.E. ROWTHORN-J.R. WELLS: De-industrialisation and Foreign Trade, 
Cambridge 1987 ve J.BAUMOL-S.A.BLACKMAN-E.WOLFF: Productivity and American 
Leadership:The Long View, MITT Press, Cambridge, M.A, 1989, kar  ç km lard r.  
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emek verimlili inin imalât sektöründekine oranla daha yava  artmas  
nedeniyle hizmet sektöründe nispî fiyatlar n imalât sektörü ürünlerine göre 
daha yüksek olu mas ndan kaynaklanmaktad r; nispî fiyatlardaki bu 
de i me, câri fiyatlarla hesaplanm  katma de er toplam  içinde hizmet 
sektörünün yine câri fiyatlarla hesaplanm  oransal pay n  yükseltmektedir. 
Ne var ki, her iki sektörün katma de erleri câri de il de sabit fiyatlarla 
hesapland nda, geli mi  ekonomilerdeki harcamalarda istihdam n imalât 
sanayii sektöründen hizmet sektörüne kaymas na tekabül eden büyüklükte 
bir kayman n olmad  görülmektedir. Tam aksine, “Sanayile mi  ülkeler 
grubunda, sabit fiyatlarla hesaplanm  GSY H içinde imalât sektöründe 
yarat lan katma de erin pay  1970 ilâ 1994 aras nda kabaca ayn  kalm  buna 
kar l k ayn  dönemde câri fiyatlarla hesaplanm  pay  h zl  bir dü ü , 
göstermi tir.”19  

Daha önce de vurguland  üzere, 1970 y l n n ba lar ndan bu yana 
geli mi  ekonomilerde imalât sanayii sektörünün toplam istihdam içindeki 
pay n n görece olarak azalmas na, ba ka bir deyi le, istihdam n imalât 
sektöründen hizmetler sektörüne kaymas na ko ut olarak bu iki sektörün 
ürünlerine yap lan yurtiçi harcamalar aras nda dikkati çeken bir kayma 
ortaya ç kmad na göre, deindustrialisation’  salt yurtiçi harcamalar n imalât 
sektöründen hizmetler sektörüne kaymas  ile aç klamak mümkün olamamaktad r. 
Yurtiçi harcamalar n bile imindeki de i imin deindustrialisation’un ba l ca 
belirleyicisi olmad  ortaya ç k nca, imalât sektöründeki istihdam n toplam 
istihdam içindeki oransal pay n n sürekli olarak azalmas n n nedenlerini 
ortaya koymaya yönelik ba ka aç klamalar ileri sürülmü tür. Bir görü e 
göre, teknolojik geli me ve de i meler ile küreselle me, üretici firmalara 
daha fazla uzmanla ma, üretim sürecini bölümlere ay rma, her bölümü kendi 
d ndaki firmalara yapt rma olana n  sa lamaktad r. Ne var ki, vaktiyle 
imalât sanayii sektörü içinde gerçekle tirilmekte olan tasar m, ta ma, bak m 
ve onar m gibi baz  faaliyetlerin sektörce yap lmas ndan zamanla vazgeçilerek 
hizmet sektöründeki uzmanla m  kurulu lara ve firmalara giderek daha 
geni  ölçülerde aktar lmas , imalât sektörüyle hizmet sektörü aras ndaki 
s n r  belirsizle tirmekte, imalât sektörünün istihdam istatistiklerinde gerçek 
olmayan fakat salt yeniden s n fland rma yüzünden ortaya ç kan biçimsel bir 
daralma meydana getirmekte; buna kar l k, hizmetler sektörünün toplam 
istihdam içindeki pay n  artt rmaktad r. malât sanayii sektörü, nihaî ürününe 
giren hizmet girdilerinin tümünü içerecek ölçüde geni  tan mland nda 
bugünkü istatistiklerin gösterdi inden daha büyük bir kapsama ula acak ve 
istihdamdaki oransal daralman n da gerçekte daha az oldu u ortaya 
ç kacakt r. 
                                                            
19  IMF: Deindustrialization: Causes and Implications, IMF Working Paper, Prepared by 

Robert Rowthorn and Ramana Ramaswamy, Washington 1997, s.9-11. 
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Geli mi  ekonomilerde toplam istihdam n bile iminde imalât sektörü 
aleyhine ortaya ç kan de i menin nedenini Kuzey-Güney ticaretinde arayan 
bir di er görü e göre de, ekonomisi geli mi  ülkeler (Kuzey), ücretlerin 
dü ük oldu u ülkelerden (Güney) ithal ettikleri dü ük katma de erli sanayi 
ürünlerinin bedelini, üretip ihraç ettikleri yüksek katma de erli imalât 
sanayii ürünlerinin geliri ile ödedikleri ölçüde yeni istihdam olanaklar n  
yurtiçinde yaratm  olmaktad rlar. Böylece, dü ük ücretler ve emek-yo un 
yöntemler ile üretilen, dü ük maliyetli, dolay s yla dü ük fiyatlarla ithal 
edilen yabanc  ürünlerin rekabetine dayanamayarak üretimden vazgeçen 
yerli firmalar yüzünden yurt içinde i  imkânlar n n azalm  olmas na 
kar l k, yüksek katma de erler üreten alanlarda yeni i  imkânlar  ortaya 
ç kmaktad r. Ne var ki, yurtiçi i  olanaklar nda genellikle emek-yo un olan 
dü ük katma de erli üretimin azalmas ndan do an kay p, sermaye-yo un 
olan yüksek katma de erli üretimin artmas n n yaratt  i  olanaklar ndan 
çok daha fazlad r. Sonuç olarak, ihraç edilen imalât sanayii ürünlerinin 
de eri ithal edilen imalât sanayii ürünlerinin de erine e it olsa da, söz 
konusu sektördeki i  imkânlar nda net bir kay p, istihdamda gerileme ortaya 
ç kar.20 Bununla birlikte, konuya ili kin ekonometrik çözümlemelerin 
sonuçlar na dayan larak, geli mi  ekonomilerde imalât sanayiindeki 
istihdam n toplam istihdam içinde sahip oldu u pay n büyüklü ü üzerinde 
Kuzey-Güney ticaretinin yarataca  etkilerin çok küçük oldu u ileri 
sürülmektedir.21 Esasen sanayile mi  ülkeler, imalât sanayi ürünlerini 
geli mekte olan ülkelerden önemli ölçüde ithal etmekte olsalar da, 
üretimlerinde mukayeseli üstünlü e sahip olduklar , genellikle yüksek katma 
de erli mamûl mallar n net ihracatç s  durumundad rlar; dolay s yla, emek-
yo un ürün ithalât n n istihdam üzerindeki olumsuz etkilerini ihraç ettikleri 
ürünlerdeki art n ortaya ç kard  istihdam olanaklar yla kar lama 
olanaklar na sahiptirler. 

Ekonomisi geli mi  ülkelerde imalât sanayindeki istihdam n toplam 
istihdam hacmi içindeki oransal öneminin sürekli olarak azalmas n , ülkenin 
d  ticaretindeki ve sahip oldu u üretim kaynaklar ndaki de i meyle 
aç klamaya çal an bir ba ka görü ün savunucular , Heckscher-Ohlin 
kuram na dayanmaktad rlar. Bilindi i gibi bu kurama göre, ülkelerin 
kullanabilecekleri üretim kaynaklar n n nispî önemi mukayeseli üstünlü e 
sahip olduklar  alanlar  dolay s yla da uluslararas  ticaretin nedenini, 
konusunu ve yönünü belirler. Do al kaynaklar  yetersiz olan, ithalât 
kar l nda ihraç edebilece i tar msal mallar ile ticaret konusu olabilecek 
cins ve nitelikte hizmetler üretemeyen ülkeler genellikle imalât sanayii 
                                                            
20  Robert E. ROWTHORN- Kenneth COUTS: a.g.e., s.8-9. 
21  Robert ROWTHORN- Ramana RAMASWAMY: a.g.e., s.19. 
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üretiminde uzmanla rlar ve bu ülkelerde imalât sanayii sektörü toplam 
istihdam içinde daha büyük bir paya sahiptir. Buna kar l k, do al kaynaklar 
aç s ndan zengin ülkeler, genellikle, imalât sanayii ürünlerini ithal edip, 
do al kaynak içeri i yo un ürünler ile ham maddelerin üretiminde ve 
ihracat nda uzmanla rlar; bu gibi ülkelerde imalât sanayii toplam istihdam 
içinde nispeten daha küçük bir paya sahiptir.  

Ülkelerin do al kaynaklar nda, yeni ve zengin petrol ya da de erli 
maden yataklar n n bulunup i letmeye aç lmas  gibi büyük de i ikliklerin 
ortaya ç kmas , sahip olduklar  mukayeseli üstünlüklerde de i melere; 
örne in, imalât sanayii ürünlerinin üretiminde ve ihrac nda uzmanla m  
ülkelerde gerek üretimin gerekse ihracat n do al kaynak içeri i yo un 
ürünlere kaymas na, dolay s yla da imalât sektörünün toplam istihdam 
içindeki oransal pay n n gerilemesine yol açabilir. Bu görü e göre 
deindustrialisation, do al kaynaklarda ortaya ç kan ve “Hollanda Hastal ” 
(Dutch Disease) olarak adland r lan de i menin bir sonucudur.22 Ne var ki, 
deindustrialisation olgusunun sanayile mi  ülkelerde ve ekonomik geli me 
sürecinin ileri a amalar nda genellikle gözlemlenmesine kar l k Hollanda 
Hastal na her geli mi  ülkede rastlan lmamaktad r. 

Ülkelerin imalât sanayi sektörlerindeki istihdam n pay n n sürekli 
olarak küçülmesinin nedenini ekonomilerinin giderek olgunla mas nda, 
ba ka bir deyi le, ekonomik geli melerinde bulan bir ba ka görü e göre, 
imalât sanayi sektöründeki istihdam n toplam içindeki pay  zaman içinde 
genellikle tersine çevrilmi  U harfi biçiminde bir yol izlemekte; ekonomik 
geli menin ilk evrelerinde gözlemlenen art , ekonomi olgunla t kça azal  
göstermektedir. Bu görü ün yanl lar , imalât sanayii sektöründeki istihdam n 
pay nda görülen azalmay , t pk  tar msal istihdam n pay ndaki azalma gibi 
ekonomik kalk nma sürecinde ortaya ç kan do al bir olgu olarak 
görmektedirler. E er hizmetler, “üstün nitelikli mal” kabul edilmekteyse ki i 
ba na gelir yükseldikçe tüketiciler hizmetlere olan nispî taleplerini 
artt r rlar; sonuçta imalât sektöründeki üretim ve istihdam hacmi azal r. Ne 
var ki, yurtiçi harcamalar n hizmetler sektörü ile imalât sektörü aras ndaki 
                                                            
22  “Dutch Disease” deyimi, ngiltere’de yay nlanan The Economist dergisince (November 26, 

1977) Hollanda’n n k y lar nda geni  do al gaz rezervlerinin 1959 y l nda ke fedilip 
i letmeye aç lmas n n ard ndan ülke ekonomisinde ortaya ç kan olumsuzluklar  tan mlamak için 
ilk kez kullan lm t r. lk y llarda ülke ihracat  h zla artm , fakat daha sonra, kurumsal 
yat r mlar neredeyse dibe vurmu , ülke paras  Guilderin d  de eri yükselmi , yurtiçine 
giren yabanc  fonlar bu de eri daha da artt rm ; yükselen iç fiyatlar rekabet gücünü 
zay flatm ;1970’den 1977’ye kadar geçen sürede i sizlik %1,1’den %5,1’e yükselmi ; 
üstelik sermaye yo un oldu u için gaz üretimi istihdamda yeterli bir art  sa layamam t r. 
Böylece, “d  ekonomik durumdaki sa l kla” “iç ekonomik durumdaki hastal k”aras nda 
bir ikilem olu mu tur. Bk. The Economist, Nov 5th 2014. 
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da l m nda ortaya ç kan de i imin istihdam  imalâttan hizmetlere do ru 
kayd rd  görü üne, daha önce de inildi i gibi, birçok ara t rmac  kar  
ç km t r.23 

Amerikal  sosyolog Daniel Bell’in savundu u ve Sanayile me Sonras  
Toplum Kuram 24 ad  verilen bir ba ka görü e göre, sanayile mekte olan 
ülkelerde insanlar genellikle maddî ve somut mallar n üretimiyle bir ekilde 
ilgili ve ili kilidir. Buna kar l k sanayi-sonras  toplumu ya da bili im 
toplumunu bili im, bilgi ve hizmetler yönlendirmekte ve geli tirmektedir. 
Siyasal, ekonomik ve sosyal alanlarda kendini güçlü biçimde hissettiren 
bilimsel rasyonalite, sanayile mi  toplumu sanayile me sonras  topluma 
dönü türen belli ba l  etkendir; bilimsel rasyonalite en az ndan sanayile mi  
toplumun “sanayile me sonras  toplum”a dönü ümüyle birlikte ve e  
zamanl  olarak ortaya ç kar. Ekonomik bak mdan en geli mi  ülkelerde, 
sanayi sonras  toplumlarda ki i ba na GSY H artt kça tüketicilerin imalât 
sektörü ürünlerine olan talepleri azalmakta, hizmet sektörünün ürünlerine 
olan talepleri artmaktad r. nsanlar temel maddî gereksinmelerini 
kar lad ktan sonra tüketimlerinin giderek artan bölümünü ya am kalitesini 
artt rd n  dü ündükleri hizmet sektörü ürünlerine yönlendirmektedirler. 
Sonuç olarak imalât sektöründe istihdam gerek mutlak gerekse oransal 
anlamda azalmakta; sektörün nominal GSY H içindeki pay  gerilemektedir. 
Ülkeler ekonomik aç dan geli tikçe tüketicilerin harcama ve talep 
kal plar nda, imalât sektörü ürünlerinden hizmetlere do ru bir de i menin 
zamanla ortaya ç kmas  kaç n lmazd r. 

Daniel Bell’in talep de i ikli ine dayal  Sanayi Sonras  Toplum 
Kuram ’na yine Amerikal  bir ekonomist olan William Baumol kar  
ç km t r. W.Baumol, daha önce, 1967 y l nda, yazd  bir makalede25 ele 
ald  verimlilikte e it olmayan art lar olgusunu ve bunun nispî 
maliyetlerdeki de i me ile getirece i öteki sonuçlar , 1989 y l nda di er iki 
ekonomistle birlikte yay nlad  kitab nda26 derinlemesine incelemi tir. 

Baumol’a göre imalât sanayii ürünlerine olan talep gelirden ba ms zd r 
ve hizmetler sektörünün GSY H içindeki pay  zaman içinde ayn  kal r. 
Deindustrialisation, verimlilik art n n farkl  sektörlerde farkl  olmas ndan 
kaynaklanan bir olgudur. Baumol ve kitab n n ortak yazarlar  olan Blackman 
                                                            
23  Bk.S.S.SAEGER: a.g.e., s.583-584. 
24  Bk.Daniel BELL: (1973) 2001.The Coming of Post-Industrial Society: A Venture in Social 

Forecasting. Reissue ed. New York: Basic Books 
25  The Macro-economics of Unbalanced Growth:The Anatomy of the Urban Crisis, 

American Economic Review, Vol.57 (June 1967). 
26  W.J.BAUMOL, S.A.B.BLACKMAN, E.N.WOLFF: Productivity and American Leadership: 

The Long View, MIT Press, Cambridge M.A,1989. 
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ve Wolff’a göre, ister emek verimlili i isterse toplam faktör verimli i olarak 
ele al ns n, baz  ekonomik faaliyetlerde verimlilik art n n di erlerine göre 
daima daha h zl  oldu u gözlemlenmektedir. Bu yazarlar, verimlili i sürekli 
ve yüksek oranl  olarak artan faaliyetlere ‘teknolojik bak mdan 
geli en’(technologically progressive), verimlilik art  oran  nispeten küçük 
olan faaliyetlere de ‘teknolojik olarak dura an’ (technologically stagnant) 
ad n  vermi ler;27 bu ikincilerde maliyetlerin zaman içinde birincilere oranla 
sürekli olarak yüksek kalaca n ; nispî maliyetlerdeki bu de i me yüzünden 
talebin, dolay s yla da üretimin bile iminde, dura an faaliyetlerden daha 
ucuz olan ve daha fazla geli en faaliyetlere do ru bir kayman n ortaya 
ç kaca n ; talepteki bu kayman n, yükselen maliyetlerin etkisini telâfi 
etme e ve dura an faaliyetlerde kullan lan sermaye ve i gücü gibi toplam 
kaynaklar n miktar nda s n rlamaya hizmet edece ini ileri sürmü lerdir. Ne 
var ki, ikame olanaklar  yoksa ya da s n rl ysa dura an faaliyetlerin 
kulland  toplam kaynaklar n pay , nispî maliyetlerindeki yükseli e ayak 
uydurarak artma a devam edecektir. Ortak yazarlar, verimlilik art ndaki 
yava l n dura an faaliyetlerin nispî maliyetleri üzerindeki etkisini ‘maliyet 
hastal ’ olarak adland rm lar ve hizmetler sektörünün gerek istihdam 
gerekse carî fiyatlarla hesaplanm  GSY H içindeki pay n n artmas na yol 
açan nedenin ba l  ba na bu olgu oldu unu ileri sürmü lerdir. Yazarlara 
göre dura an faaliyetlerin (hizmet sektörünün) verimlilik art nda geride 
kalmas , hizmet sektörünün hem istihdam içindeki, hem de carî fiyatlarla 
hesaplanm  GSY H içindeki pay n  yükselten en önemli nedendir. Yazarlar, 
hizmetler sektörünün toplam istihdamdaki ve carî fiyatlarla hesaplanm  
GSY H’deki pay n n artmas n  geli mi  ekonomilerde imalât sektörünün 
öneminde bir azalma olarak yorumlanmas na kar  ç kmakta; ABD’de ve 
di er geli mi  ülkelerde imalât sanayi sektöründeki üretimin y llar boyu 
hizmetler sektöründeki üretimle ayn  oranda artm  olmas na dikkati 
çekmektedirler. Onlara göre geli mi  ekonomilerde harcamalar n ve üretimin 
hizmetlere kaym  görünmesi, verimlilik art nda hizmet sektörünün geride 
kalm  olmas  yüzünden bu sektörün ürünlerinin fiyatlar nda ortaya ç kan 
art tan kaynaklanan istatistiksel bir yan lsamad r. 28  

                                                            
27  ‘Progressive’ ve ‘stagnant’ sözcükleri, görece niteliklere ili kindir; ‘teknolojik olarak 

dura an’ bir faaliyette verimlilik art n n mutlak büyüklük olarak de il, ba ka 
faaliyetlerdeki verimlilik art na k yasla küçük olmas  söz konusudur. 

28  Daniel LIND: A Deindustrialized Europe?- Social Europe Journal,www.social-europe.eu/ 
2011/11/a-deindustrializced-europe/(Eri im 30.11.2014); keza bk.Robert E.ROWTHORN: 
A Review of W.J.Baumol, S.A.B.Blackman and E.N.Wolff, Productivity and American 
Leadership:The Long View, MIT Press,Cambridge, M.A,1989, Review of Income and 
Wealth Series 38, Number 4, December 1992, www.roiw.org/1992/475. (Eri im tarihi: 
25.10.2014). 
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Günümüzde genellikle benimsenen görü , deindustrialisation’ , imalât 
sanayii ile hizmet sektörlerinde gerçekle en verimlilik art lar  aras ndaki 
nicelik fark ndan do an sonucun yans mas  olarak aç klamaktad r.29 Bu 
görü ün yanda lar na göre, hizmetler sektöründe reel üretimin imalât 
sektöründeki reel üretimden sürekli olarak daha h zl  artma e ilimi yok ise, 
buna kar l k imalât sektöründe verimlilik, hizmetler sektöründekinden 
devaml  olarak daha h zl  artmaktaysa, imalât sektöründe üretim daha az 
girdi, bu arada daha az i gücü ile yap labilecek; ekonomideki toplam 
istihdam içinde sektörün sahip oldu u pay oransal olarak gerileyecektir. 
Verimlilik art n n küçük oldu u hizmetler sektörünün üretimi ise imalât 
sektörüne göre daha fazla girdi kullan m yla sa lanabilecek; hizmetler 
sektörü üretimini imalât sektörünün üretimindeki art a ko ut olarak 
artt rabilmek için daha fazla girdi, bu arada daha fazla i gücü kullanmak, 
ekonomideki toplam istihdam içindeki pay n  giderek büyütmek zorunda 
kalacakt r. Böylece, verimlilik art n n imalât sanayii sektöründe aç a 
ç kard  i gücü hizmetler sektörüne aktar lm  olacak ve ülkenin toplam 
istihdam tablosunun bile iminde imalât sektöründen hizmetler üretimine 
do ru bir kayma meydana gelecektir. 

Bir ba ka anlat mla deindustrialisation, imalât sanayi sektörü ile 
hizmetler sektöründeki nispî verimlilik art  h zlar  aras ndaki farktan do an 
bir süreçdir: E er uzun vâdede reel üretim, iki sektörün birinde, deyelim 
hizmetler sektöründe öteki sektöre, deyelim imalât sanayii sektörüne göre 
daha h zl  artma e ilimi göstermiyorsa, buna kar l k imalât sanayii 
sektöründe verimlilik hizmetler sektörüne oranla sürekli olarak daha h zl  
art yorsa toplam istihdam n bile iminde imalât sanayiinden hizmetlere do ru 
bir kayma ortaya ç kar; verimlilik art  h z  daha küçük olan hizmetler 
sektörü, imalât sektörünün gerçekle tirdi i üretim art n  izleyebilmek için 
daha fazla girdi kullanmak, bu arada toplam istihdamdaki pay n  büyütmek 
zorunda kal r; böylece, verimlilik art n n imalât sanayi sektöründe aç a 
ç kard  i gücü hizmetler sektörüne aktar lm  olur30. 

                                                            
29  Bu konuda M. LENGELLE (The Growing Importance of The Service Sector in Member 

Countries, Paris 1966, OECD Yay n ), J.E.BAUMOL (Macroeconomics of Unbalanced 
Growth: The Anotomy of Urban Crisis, A. E.R. Vol.57, June 1967), V.R.FUCHS (The 
Service Economy, NBER New York 1968) taraf ndan yap lan ilk katk lar  
R.E.ROWTHORN ve J.R.Wells (Deindustrialisation and Foreign Trade Cambridge 1987) 
geni leterek ekonomik geli me süreci ve d  ticaret ile ili kilendirmi ler, deindustrialisation’ n 
bütüncül bir çözümlemesini yapm lard r. Baumol-Blackman- Wolff: y.a.g.e. ülkedeki toplam 
istihdam n bile imi, hizmetler sektörüne a rl kl  ölçüde kayd nda ekonomik büyüme 
üzerinde ortaya ç kacak sonuçlar  sorgulam lard r. 

30  “Tan m gere i i çi ba na üretimin art  oran , üretimin art  oran ndan istihdamdaki art  
oran n n ç kar lmas yla bulunacak sonuca e ittir. Buna göre, üretim her iki sektörde ayn  
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Özetlemek gerekirse denilebilir ki, talepte bir de i iklik yok iken 
verimlilik art lar nda ortaya ç kan nicelik farklar  daha dinamik sektörlerin 
istihdamdaki pay nda bir gerileme yarat r. malât sektöründe verimlili in 
nispeten h zl  art , bu sektörün toplam istihdam içindeki pay n  ve câri 
fiyatlarla hesaplanm  üretim de erini azaltsa da reel katma de er toplam  
içindeki pay n n ayn  kalmas , hatta artmas  sonucunu do urur. Verimlilik 
art  ba ka faaliyet dallar na göre sürekli olarak daha büyük olan imalât 
sanayii, Baumol, Blackman ve Wolff’un nitelemesiyle, teknolojik olarak 
geli en bir faaliyet dal d r ve imalât sektörünün bu özelli i 
deindustrialisation sürecinin ba lang ç noktas n  olu turur. malât n 
teknolojik olarak geli en bir faaliyet olmas n n nedeni, bu sektörün içsel 
nitelikleriyle, örne in, sektörde üretimin kolayca standartla t r labilmesi, 
dolay s yla da üretim için gerekli bilgilerin rahatça toplanabilmesi ve 
uygulamaya konulmas  gibi ilgilidir. Buna kar l k hizmetler sektöründe, 
telekomünikasyon gibi ki iye yak ndan ba l  olmayan birtak m faaliyetler, 
imalâttakilere benzer özellikler ta salar ve bu nedenle teknolojik olarak 
geli en faaliyet dal  say lsalar da, bunlar n d nda kalan ve belirli baz  t bbî 
hizmetler gibi ki iye özgü olma niteli i a r basan faaliyetler verimlilik 
art na elveri lilik aç s ndan kendi aralar nda büyük farklar gösterirler. Bu 
nedenle söz konusu faaliyetler kolayca standartla t r lamazlar; imalât 
sanayiinde oldu u gibi seri ve toplu üretim yöntemlerinin konusu olamazlar; 
verimlilikte h zl  bir art  sa layamazlar; dolay s yla teknolojik bak mdan 
dura and rlar; bu yüzdendir ki, hizmetler sektöründe verimlilik art , 
içerdi i telekomünikasyon ve bili im sanayii gibi teknolojik olarak 
geli ebilen alanlardaki ilerlemelere ve hizmet sektörünün içindeki rekabetçi 
yap daki de i ikliklere büyük ölçüde ba l d r. Teknolojik geli meler, bu 
sektördeki baz  hizmetlerin di erlerinden daha h zl  büyümesine olanak 
vermekte ve böylece hizmetler sektörü içsel olarak önemli ölçüde yap sal 
de i ikliklere u ramaktad r; verimlilik bu de i melerden olumlu yönde 
etkilenmektedir. 

Deindustrialisation olgusunu imalât sektöründe ve hizmetler sektöründe 
gerçekle tirilen verimlilik art  oranlar  aras ndaki nicelik fark  ile aç klayan 
                                                                                                                                            

oranda art yorsa, verimlilik art  daha h zl  olan sektörde istihdam art  daha yava , di er 
sektörde daha h zl  olacakt r; en dinamik sektörün istihdamdaki oransal pay  
gerileyecektir; bu sadece bir matematiksel sonuçtur… statistikler bir çok ülkede eme in 
verimlilik art n n imalât sanayii sektöründe, hizmetler sektöründekinden ve ekonominin 
genelindekinden daha h zl  oldu unu göstermektedir. Bu durumda, imalât sanayi 
sektörünün reel üretim içindeki oransal pay n  sürdürebilmesi toplam istihdam içindeki 
oransal pay n  azaltmas na ba l d r. Tam tersine, hizmet sektörünün reel üretim içindeki 
oransal pay n  koruyabilmesi, daha ziyade imalât sektörü hesab na olmak üzere, 
istihdamdaki pay n  gittikçe artt rmas yla mümkündür. ” Robert ROWTHORN-Kenneth 
COUTTS: a.g.e., s.9-10. 
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ve yukarda özetlenen görü e göre, biri teknolojik olarak geli en, ötekisi 
teknolojik olarak dura an iki faaliyetin yap lmakta oldu u bir ekonomide 
ortalama büyüme oran n , uzun vâdede, verimlilik art n n en dü ük oldu u 
faaliyet belirler. Baumol, Blackman ve Wolff’un asimptotik dura anl k 
kuram  olarak adland rd klar  bu önerme bilgisayar sanayiinden seçilen basit 
bir örnekle somutla t r lmaktad r:31 Donan m üretimi “teknolojik olarak 
geli en”, yaz l m üretimi “teknolojik olarak dura an” ise bilgisayar sanayii 
asimptotik olarak dura an olacak, ba ka bir deyi le sanayideki genel 
verimlilik art  yaz l m üretimindeki verimlik art na asimptotik olarak 
yak nla acakt r. Zaman içinde yaz l m üreticilerinin donan m üreticilerine 
oran  o ölçüde büyüyecektir ki donan m üretimindeki son derecede yüksek 
verimlilik art lar  dahi bilgisayar sanayiindeki genel verimlilik art  
üzerinde ancak göz ard  edilebilecek bir etki yaratabilecektir. Bu gözlem, 
ülke ekonomisinin tümü için de geçerlidir: E er, imalât faaliyetleri 
‘teknolojik olarak geli en’, hizmetler ‘teknolojik olarak dura an’ ise ülke 
ekonomisi tümüyle asimptotik olarak dura an olacakt r; ba ka bir deyi le 
büyüme oran n , uzun vâdede ve geni  ölçüde, hizmetler sektöründeki 
büyüme belirleyecektir.32  

‘Asimptotik olarak dura anl k’ kuram ndan yola ç karak, rekabet gücü, 
verimlilik ve ya ama standartlar  aras ndaki ili kiyi aç klayabilecek çe itli 
sonuçlara ula lmaya çal lmaktad r; örne in bu kuramdan hareketle, yayg n 
alg laman n tersine, geli mi  ekonomilerin imalât sektörlerindeki verimlilik 
art n n ya ama standartlar n  ve genel verimlili i yükseltmek bak m ndan 
muhtemelen eskisi kadar önemli olmad  sonucuna ula labilmekte; 
deindustrialisation olgusu var oldu u sürece ekonomideki genel verimlilik 
art n n, hizmetler sektöründe gerçekle en ve imalât sanayii sektörüne göre 
daha yava  olan verimlilik art lar na gittikçe daha fazla ba ml  olaca  ileri 
sürülmektedir. Hizmetler sektöründe verimlilik art n n gelece i de, yukarda 
de inildi i üzere, bili im teknolojisinde ve hizmetler sektörünün rekabetçi 
yap s nda olu acak de i imlere ba l  görülmektedir. Ba ka bir ifadeyle, 
teknolojideki yeni geli melerin sektördeki baz  hizmetlerde ötekilere oranla 
daha büyük verimlilik art lar na, dolay s yla daha h zl  büyümeye olanak 
sa layaca  ve böylece hizmetler sektörünün içyap s nda zamanla önemli 
de i ikliklerin ortaya ç kaca  öngörülmektedir. malât sektörünün kendi 
üretiminde gerçekle tirece i bulu lar ile yenilikler ise, hizmetler 
sektöründeki verimlilik art lar  üzerinde yaratabilece i etkiler bak m ndan 
önemli say lmaktad r. 
                                                            
31  Bk.IMF Working Paper, Robert ROWTHORN-Ramana RAMASWAMY: a.g.e., s.21 vd. 
32  y.a.g.e., s.21. 
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III. GENEL DE ERLEND RME 

1970’li y llar n ba ndan bu yana, ekonomik aç dan geli mi  ülkelerde 
imalât sanayiindeki istihdam n toplam istihdam içindeki oransal pay nda 
sürekli azalma, hizmetler sektöründeki istihdam n toplam istihdam içindeki 
oransal pay nda ise sürekli art  görülmektedir. Deindustrialisation olarak 
adland r lan bu süreç, sanayile meye erken ba lam , ekonomisi geli mi , 
ki i ba na dü en millî geliri yüksek olan ülkelerde oldu u gibi, sanayile me 
a amas na daha sonra geçmi  ve geli mekte olan günümüzdeki dinamik 
ekonomilerde de görülebilmektedir. Ne var ki, geli mekte olan bu ülkelerde 
sanayile me, bu süreci çok daha önce ba latm  ve tamamlam  
ekonomilerin izledi i yoldan oldukça farkl d r ve daha yava  seyretmektedir; 
üstelik günümüzün geli en ve dinamik ekonomilerindeki deindustrialisation 
olgusunun, sanayile meyi tamamlam  olgun ekonomilerle kar la t r ld nda, 
onlardan çok daha erken bir a amada ortaya ç kt  görülmektedir; örne in 
Amerika Birle ik Devletleri, ngiltere, Almanya ve sveç’de deindustrialisation, 
1990 fiyatlar yla hesaplanm  ki i ba na dü en gelirin, 9.000-11.000 dolar 
aral na ula t  tarihlerde görülme e ba lam t r; oysa, geli mekte olan 
ülkelerde imalât sanayiindeki istihdam n görece gerilemesi, ki i ba na 
gelirler bu düzeylerin çok daha alt ndayken, örne in Brezilya’da 5.000, 
Çin’de 3.000, Hindistan’da 2.000 dolar iken ortaya ç km t r.33 Bu yüzden, 
geli mekte olan ülkelerde görülen deindustrialisation “vaktinden önce” ya da 
“erken” (prématurée) olarak nitelendirilmektedir.34 Geli mekte olan 
ülkelerdeki deindustrialisation’n  ortaya ç karan nedenlerin yeterli bir 
çözümlemesi henüz yap lmam  olsa da, erken bir a amada gündeme 
gelmesinin ülke ekonomisinin henüz “olgunla mad ” bir tarihte 
küreselle menin yaratt  etkilere aç k duruma gelmesinden, özellikle 
uluslararas  ticarette ve finansal alanda liberalizasyon yolunu açan politika 
de i ikliklerinden, Brezilya ve Hindistan gibi baz  büyük ekonomilerin 
‘Do u Asya’n n kaplanlar ’ olarak adland r lan dinamik ekonomili ülkelerin 
rekabetiyle ba a ç kabilmelerinin güçlüklerinden kaynakland  ileri 
sürülmektedir. Bu ba lamda ilginç say labilecek bir geli me de erken 
deindustrialisation’ n ortaya ç kmas ndan sorumlu tutulan Do u Asya’daki 
dinamik ekonomilerin de ayn  kaderi payla makta olmalar d r. 

Erken deindustrialisation’ n ekonomik, siyasal ve toplumsal alanlarda 
ortaya ç kard  çe itli olumsuzluklar vard r. Sanayile menin semereleri 
henüz yeterince elde edilememi ken ortaya ç kan erken deindustrialisation’ n, 
                                                            
33  Dani RODRIK: The Perils of Premature Deindustrialisation,https://www.project-

syndicate.org/commentary/dani-rodrikdeveloping-economies-missing-manufacturing. 
(Eri im tarihi: 12.08.2015) 

34  Fiona TREGENNA: a.g.e., s.8. 
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uygun olmayan politikalar, kurumlar, hatta elveri siz co rafî ko ullar 
ekonominin öteki sektörlerdeki ilerlemeyi yava latmas na ra men emek 
verimlili inin yine de art  gösterebildi i imalât sanayii sektörünü 
k s tlayarak uzun vâdede ekonomik kalk nmay  olumsuz yönde etkileyece i 
ve ülkenin geli mi  ekonomilerin düzeyine yakla mas n  geciktirece i; 
sürdürülebilir bir sanayile menin yan ürünleri olan örgütlü bir i çi hareketi, 
disiplinli siyasal partiler ve sa -sol ekseninde örgütlenmi  siyasal rekabet 
gibi demokrasinin temel ta lar n n olu umunu geciktirece i ileri sürülmekte,35 
bu nedenlerle de erken deindustrialisation’  politika de i ikliklerinin 
yaratt  ya da a rla t rd  durumlarda ortaya ç kan baz  sonuçlar n 
düzeltici politikalarla tersine çevrilme e çal lmas n n ve reindustrialisation 
yoluna gidilmesinin gerekli oldu u tezi savunulmaktad r.36 

Deindustrialisation sürecinin geli mi  ekonomisi olan ülkelerdeki i -
i veren ili kileri konusunda yaratabilece i önemli sonuçlar vard r. Bu 
sonuçlardan biri i çi sendikalar n n ekonomide oynad klar  rolün zaman 
içinde de i ikli e u ramas d r. Bilindi i üzere i çi sendikalar , gerek 
üretimin örgütlenme ve düzenlenme biçimi gerekse yap lan i in niteli i 
dolay s yla i çileri nispeten kolay örgütleyebildikleri sanayi kesiminde daha 
güçlüdürler; ba ka bir ifadeyle güçleri sanayi kesiminde i çileri 
örgütleyebilme olanaklar  ve kabiliyetleri ile orant l d r. Buna kar l k, bir 
yandan yap lan i lerin tür ve nitelik bak m ndan birbirlerinden büyük farklar 
göstermesi, öte yandan üretici firmalar n n büyüklükleri aras nda önemli 
farklar bulunmas  nedeniyle hizmetler kesiminde sendikala ma daha zordur 
ve daha az yayg nd r. Bu yüzden deindustrialisation, imalât sanayii 
sektöründe çal an i çi say s n n azalmas na, en az ndan art nda k s tlamaya 
yol açarak, buna kar l k örgütlenmeye daha az elveri li hizmetler 
sektöründe istihdam edilenlerin say s n  artt rarak i çi sendikalar n n 
endüstriyel ili kiler alan nda, belki siyasal arenada da, sahip olduklar  
etkileme gücünü zay flatabilir. Deindustrialisationdan do an bu sonuç, 
i kolu ya da ülke ölçe inde toplu i  sözle melerinin yap ld  ülkelerde daha 
da önem kazanmaktad r. Bilindi i üzere, toplu i  sözle meleriyle ya da 
endüstriyel ili kilerin tek merkezden düzenlenmesiyle ula lmak istenen 
amaçlardan biri de, de i ik i çi gruplar  aras nda uygulamada görülen ücret 
farklar n  azaltmakt r. Ne var ki bu amaca, ancak, sektördeki her faaliyet 
dal n n i çilerde a a -yukar  birbirinin benzeri nitelikler arad  ve imalât 
sanayiinin istihdam olana  sa layan ba l ca kaynak oldu u zamanlarda ve 
bir ölçüde ula labilmi tir; oysa, istihdam n a rl  imalât sektöründen 
hizmetler sektörüne giderek daha fazla kayd kça ücret farkl l n  azaltmay  
                                                            
35  Dani RODRIK: a.g.e., s.3. 
36  Fiona TREGENNA: a.g.e., s.16. 
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amaçlayan toplu pazarl k uygulamas  ortaya çe itli sorunlar ç karmaktad r. 
Gerçekten de hizmetler sektöründe yap lan i lerin özellikleri, dolay s yla da 
i çilerde aranan nitelikler bak m ndan faaliyet kollar  aras nda ciddî farklar 
vard r; finansal hizmetler gibi baz  i ler yüksek derecede beceri ve bilgiye 
sahip olmay  gerektirir; perakende ticaret gibi ba ka baz  i ler için bu denli 
uzmanla maya ya da bilgi birikimine gereksinme duyulmayabilir. Ayn  
ekilde, hizmetler sektöründe i  güvencesi bak m ndan da büyük farklar 

vard r; örne in kamu kesiminde çal anlar n i ini yitirme riski genellikle 
ba ka faaliyet kollar ndakinden daha azd r. Bu nedenlerle, hizmetler 
sektöründe i lerin e itim, deneyim, çal ma yo unlu u, i  güvencesi ve 
benzeri aç lardan gösterdikleri farklarla elde edilen emek gelirlerini 
denkle tirebilmek için ödenen ücretlerde de uygun bir farkl la t rma 
yapmaya gereksinme vard r. Ne var ki, h zla de i en bir ortamda i çi 
sendikalar na dayal  merkeziyetçi bir sistemin “ücretlerdeki uygun 
farkl la t rma”y  do ru ve esnek biçimde belirleyebilmesi oldukça zordur. 
Bu yüzden, hizmetler sektöründe merkezile tirilmi  toplu pazarl k sisteminin 
srarla uygulanmas n n, verimlilik art  üzerinde olumsuz sonuçlar  

olabilir.37  

Hiç ku kusuz, ekonomileri geli mi  ülkelerin hizmet sektörlerinde 
verimlilik art na ili kin olarak ortaya ç kan bu olumsuzluklar söz konusu 
ülkelerdeki hayat standard n  da etkileyebilecek niteliktedir. Daha önce de 
vurguland  gibi, ekonomilerde verimlilikteki ortalama büyüme oran n  
uzun vâdede verimlilik art n n en yava  oldu u faaliyet dal  
belirlemektedir; dolay s yla uzun vâdede ekonomi genelinde verimlili in 
büyüme oran n  hizmetler sektöründeki verimlilik art  etkilemektedir. 
Bunun anlam , ekonomisi geli mi  ülkelerde imalât sanayii sektöründeki 
verimlilik art n n hayat standartlar n  iyile tirme ve yükseltme konusunda 
art k eskisi kadar etkileyici olamad ; desindustrialisation olgusu devam 
etti i sürece ekonomi genelindeki verimlilik art n n, dolay s yla 
ekonominin büyüme olana n n, hizmetler sektöründe gerçekle en verimlilik 
art na gittikçe daha çok ba ml  olaca d r. Hizmetler sektöründeki 
verimlilik art lar n  da bili im teknolojileri gibi alanlarda gelecekte ortaya 
ç kabilecek geli meler ve bu sektörün rekabetçi yap s nda meydana gelecek 
de i meler belirleyecektir. Yeni teknolojik geli melerin, baz  hizmet 
türlerinde di erlerinden daha h zl  bir büyümeye yol açaca  ve bu nedenle 
hizmetler sektörünün zaman içinde önemli yap sal de i melere u rayaca  
tahmin edilmektedir. gücünün daha büyük bir bölümünün hizmetler 
sektörüne kaymas , bu sektördeki verimlilik art n  ülke genelindeki hayat 
standard  düzeyinin belirleyicisi konumuna getirmektedir. Bununla birlikte, 
                                                            
37  Robert ROWTHORN-Ramana RAMASWAMY: y. a.g.e., s.21-22. 
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daha önce de de inildi i gibi, imalât sanayii sektöründe ürün düzeyinde 
gerçekle tirilecek iyile tirmeler, icatlar ve yenilikler, hizmetler sektöründeki 
verimlilik art  üzerinde etkili olabildi i ölçüde önemini koruyacakt r. 

Deindustrialisation’a ili kin olarak yap lan genel de erlendirmeden 
ç kar labilecek ilk ve en önemli sonuç, imalât sanayii sektöründe 
gerçekle tirilen verimlilik art n n hizmetler sektörüne göre sistematik 
olarak daha büyük olma e iliminin deindustrialisation sürecine vücut 
verdi idir. Bir ara t rmaya göre, sanayile mi  ülkelerin tümü birlikte ele 
al nd nda, imalât sanayiindeki istihdam n toplam istihdam içindeki pay nda 
ortaya ç kan gerilemenin %60’ ndan fazlas  sektörlerdeki nispî verimlilik 
art lar  aras ndaki farktan kaynaklanm  bulunmaktad r.38 

Deindustrialisation’a ili kin olarak yap labilen bir ba ka ve önemli 
saptama geli mi  ekonomilerde görülen bu olgunun ne imalât sanayii 
sektöründe ne de ekonominin tümünde ortaya ç kan bir ba ar s zl n ya da 
y k m n göstergesi ya da sonucu say labilece i; tam tersine, genellikle 
ba ar l  bir ekonomik geli me/büyüme sürecinin do al sonucu ve genellikle 
yükselen hayat standartlar yla ili kili oldu udur. Bununla birlikte, geli mi  
ekonomilerde deindustrialisation sürecinin ortaya ç k  zaman  ve bu sürecin 
do urdu u sonuçlar her ülkede di erlerinden az çok farkl  olabilmektedir; 
örne in ABD’de 1970 y l ndan bu yana toplam i gücünün ola anüstü 
artmas na kar n imalât sanayiinde çal anlar n say s  hemen hemen hiç 
de i memi tir; Avrupa Birli i’nde ise, tam tersine, toplam i gücünde 
marjinal say labilecek art lara kar l k imalât sanayii sektöründe istihdam 
edilenlerin say s  önemli ölçüde azalm t r; ülkelerin baz lar nda elde edilen 
gelirlerin artmad  ya da yeterince artmad , baz lar nda gelirler, özellikle 
nitelikli ve niteliksiz i çi ücretleri aras ndaki fark n büyüdü ü, di er 
baz lar nda ise i sizlik düzeyinin yükseldi i görülmektedir. Öte yandan, ülke 
ekonomisinde elde edilen ba ar lara ra men deindustrialisation’ n zaman 
zaman imalât sanayii sektöründe ya da ekonominin genelinde ortaya ç kan 
s k nt larla ayn  zamanda ya da ba lant l  olarak meydana ç kt  da 
görülebilmektedir; örne in ülke paras n n anî ve büyük ölçekte de er 
kazanmas , ihraç mallar na olan yurtd  talebin önlenemez olaylar yüzünden 
ola anüstü ölçüde azalmas  ya da i gücü piyasas nda esnekli i önemli 
ölçüde azaltan kurumsal veya yasal de i imler gibi olumsuzluklarla 
kar la ld  durumlarda hizmet sektörü imalât sektöründe aç a ç kar lan 
i gücünün tümüne istihdam sa lama olana n  k sa sürede bulamayabilmekte; 
yap sal bir i sizlik ortaya ç kabilmektedir. Kald  ki, imalât sektöründe aç a 
ç kar lan i gücünün tamam  hizmetler sektörüne aktar labilmi  olsa da, 

                                                            
38  R.ROWTHORN-R.RAMASWAMY: Deindustrialisation- Causes and Implications, s.6. 
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i gücünün her iki sektörde yapmakta olduklar  i lerin görece nitelikleri 
ülkedeki ücret ve istihdam ko ullar  ve hatta ülkenin refah düzeyi üzerinde 
etkiler yaratacakt r. Deindustrialisation’ n istihdam üzerinde meydana 
getirece i etkiler, istihdam edilecek olanlara sunulan i lerin say sal 
büyüklükleri ve niteliksel özellikleriyle orant l  olacakt r. Hizmetler 
sektörünün istihdam ndaki görece geli me, daha çok verimlilikteki art n 
dü ük oldu u faaliyetlerde yo unla mas  durumunda deindustrialisation’ n 
istihdam üzerindeki niteliksel etkileri say sal etkilerinden daha olumsuz 
olacakt r. Böylesi durumlarda deindustrialisation, kendisi do rudan yol 
açm  olmasa da, artan i sizli in ve yava layan ya da dü en hayat standard  
düzeyinin sorumlusu olarak görülebilir.39  

Son söz olarak deindustrialisation sürecinin, ekonomiler belli bir 
geli me a amas na geldikten sonra kaç n lmaz bir sonuç olarak ortaya 
ç kt , yaratt  etkiler ba ka alanlarda e -zamanl  olarak meydana gelen 
olumsuz de i meler ile birle ti inde negatif bir olu um olarak alg lanabilece i, 
verimlilik art lar n n ve ekonomik geli menin durdurulmas  söz konusu 
olmayaca  için istenmeyen yan etkileri hafifletecek/yok edecek politikalar 
izlenmesinin gerekti i söylenebilir. 

 

                                                            
39  y.a.g.e., s.4. 
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F LM TANITIM 

Incendies ( çimdeki Yang n) adl  film, Kanada yap m  olup Denis 
Villeneuve taraf ndan senaryosu yaz l p yönetilmi tir. Senaryo aslen Wajdi 
Mouawad’ n yine ayn  ismi ta yan oyunundan esinlenmi tir. Film annesinin 
hayat na do ru maceraya at lan iki ikiz karde in hikâyesini anlatmaktad r. 
Film ilk kez 2010 y l nda Venedik ve Toronto film festivallerinde 
gösterilmi tir. 2011 y l nda da Akademi Oscar ödüllerinde en iyi yabanc  
film dal nda Oscar aday  olmu tur. Film 31. Gennie Ödüllerinde 8 ödül 
kazanm t r. New York Times taraf ndan 2011 y l n n en iyi 10 filmi 
aras nda gösterilmi tir.1 

 
OLAY ÖRGÜSÜ 

Nawal Marwan Kanada’da ya ayan bir göçmendir. Bir gün havuzda 
yüzerken duygusal bir travma geçirir. Ölmeden önce ikiz olan o lu ve k z na 
son arzusunu noter vas tas yla iletir. Vasiyetini yerine getirebilmeleri için 
çocuklar, anneleri Nawal Marwan’ n bir Orta Do u ülkesi olan anavatan na 
gitmek ve kay p karde leri ve babalar n  bulmak durumunda kal rlar. 
(Filmde kurgusal bir ülke geçmektedir ancak kurgunun Lübnan iç 
sava ndan esinlendi i san lmaktad r.)2 

Film ikizlerin ya ad  maceralar ve Nawal Marwan’ n hayat ndan 
kesitler ile devam eder. Hristiyan olan Nawal Marwan bir mülteciden 
                                                            
*  Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Anabilim 

Dal  Yüksek Lisans Ö rencisi. 
1  Incendies, http://en.wikipedia.org/wiki/Incendies, Eri im tarihi: 17 Aral k 2014, Par.1. 
2  Incendies (2010), http://www.imdb.com/title/tt1255953/, Eri im tarihi: 17 Aral k 2014. 
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(Filistinli Müslüman oldu u tahmin edilen) hamile kal r. Ailesinin buna 
kar  ç kaca ndan bahisle sevgilisiyle kaçmaya yeltenen Nawal, abileri 
taraf ndan yakalan r ve sevgilisi abileri taraf ndan katledilir. Tam onu da 
öldüreceklerken büyükannesi buna engel olur. 

Büyük annesi, Nawal ile bir anla ma yapar ve do umdan hemen sonra 
ehirdeki (Daresh -kurgusal bir ehir-) üniversiteye okumaya gitmesi art yla 

kendisini koruma alt na al r. Nawal hamileli i sürecinde evde kapal  tutulur 
ve do umu gelip çatt nda büyük annesi do umu yapt r r. Bebe in 
annesinden ayr lmak zorunda olmas ndan dolay , büyükanne daha sonra 
annenin o lunu tan yabilmesi için çocu un topu una dövme yapar. Çocu u 
al r ve götürür. Nawal da do umdan sonra büyük annesine verdi i sözden 
dolay  ehre üniversite okumaya gider.  

Nawal ehirde hem okulunu okumaktad r hem de iç sava  öncesi 
gerginlikte amcas yla ç kard klar  gazete için foto raf çekmektedir. Bir gün 
iç sava  iyice ehre s çrad nda Nawal o lunu bulmak için yollara dü er. 
Öncelikle orada oldu unu dü ündü ü yetimhaneye (Kfar Khout) gider ancak 
oras  çoktan a r  gruplar taraf ndan yok edilmi  ve çocuklar ya öldürülmü  
ya da kaç r lm t r.  

Nawal o lunu bulman n umuduyla güneydeki radikal slamc  örgütlerin 
bulundu u bölgeye do ru hareket eder. Yolculuk esnas nda dinini gizlemek 
zorunda kal r. Yine bir gün Müslümanlar n ço unlukta bulundu u bir otobüs 
ile seyahat ederken radikal Hristiyan gruplar otobüsün önünü keser ve oförü 
öldürür. çeridekileri de öldürmek üzereyken Nawal, Hristiyan oldu unu 
söyler ve son dakikada ölümden döner. Nawal otobüste bulunan k z 
çocu unun kendi k z  oldu unu iddia edip onu kurtarmak istese de ne yaz k 
ki ba ar l  olamaz. 

Nawal o gün a r  gruplar n üzerindeki t-shirtler üzerinde bir siyasi 
liderin foto raf n  görür ve tüm bu çat malar n ve a r l n müsebbibi 
olarak onu cezaland rmak ister. A r  slamc  gruplarla ileti ime geçer ve o 
ki iyi öldürmek üzere bir plan yapar. O siyasi liderin evine, k z n n Frans zca 
hocas  olarak s zar ve güven olu turur ve bir gün çantas ndan ç kard  
silahla adam  öldürür.  

Nawal bu ölümün ard ndan dönemin en korkutucu hapishanelerinden 
olan Kfar Ryat’a gönderilir. Bu hapishanede tam 15 y l kendisine çe itli 
i kenceler yap l r. Kendisine “72 Numara” denmektedir.  

Nawal, ba na ne gelirse gelsin, tüm i kencelere ve deh ete ra men 
hapishanede moralini yüksek tutmaya çal r. Devaml  ark  söyler. Bu 
sebeple kendisine “ ark  söyleyen kad n” da denmektedir. Tüm bu korkunç 
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ko ullara direnen Nawal için bir i kence uzman  olan Abu Tareq getirtilir, 
böylelikle Nawal’ n ark  söylemesini kesmesi ve rencide olmas  beklenir. 
Abu Tareq, Nawal’a defalarca tecavüz eder. Nawal ikiz çocuklara hamile 
kal r. Hamileyken fetuslar  dü ürmek istese de kendisine zarar vermesi 
engellenir. Nihayetinde Nawal çocuklar  do urur ancak hapishane hem iresi 
çocuklar n öldürülmesine göz yummaz. Onlar  gizlice kaç r r. 15 y ll k 
tutukluluktan sonra Nawal serbest kal r ve yapt klar  kar l nda sava  
baronu onun ve çocuklar n n Kanada’ya gitmesini sa lar.  

Ölümünden sonra Nawal, ikiz çocuklar  Simon ve Jeanne’dan kay p 
olan babalar n  ve karde lerini bulmas n  ister. Simon bu iste i ilk önce geri 
çevirmi  olsa da Jeanne yola koyulur. Jeanne annesinin anavatan na 
gitti inde ailesinin di er üyeleriyle kar la r ancak annesinin yapt klar  
sebebiyle ho  kar lanmaz. Maceras na devam eden Jeanne, annesinin 
kald  hapishanenin eski çal anlar ndan biriyle konu ur ve annesinin 
hapishanede i kenceye ve tecavüze maruz kald n  ö renir. Kendisine 
yard m eden hem ire sayesinde bugün tecavüzden do an çocuklar n hayatta 
oldu unu ö renir.  

Büyük bir travma ya ayan Jeanne’a destek olmak için Simon, 
Kanada’dan annesinin anavatan na gelir. Annesine yard m eden hem ireyi 
bulurlar ve kendilerinin bu tecavüzden do duklar n  ve as l isimlerinin 
Janaan ve Sarwan oldu unu ö renirler. Sonras nda ise tan d k bir noter 
karde lerini bulabilmeleri için onlara yard mc  olur ve yetimhane 
kay tlar nda karde lerinin “Nihat of May” eklinde kaydedildi ini söyler.  

Nihat yani karde leri yetimhaneden kaç r lm  ve a r  slamc  gruplar n 
elinde bir sava  militan  olmu tur. Daha sonra hayat n  annesini bulmaya 
adam  olan Nihat, sava  baronundan canl  bomba ile kendini patlatmak 
istedi ini söyler. Bu vesile ile her yerde resmi gözükecek ve annesi 
kendisine ula m  olacakt r. Ancak sava  baronu bunu kabul etmez. Bir gün 
Nihat kar  cephenin militanlar  taraf ndan yakalan r ve e itilir. Bu sefer 
i kenceci olarak hapishanede hizmet görmeye ba lar ve smi de Abu Tareq 
olarak de i tirilir.  

Böylelikle ikizler, annelerine hapishanede tecavüz eden babalar  ile 
annesinin bir a k sonucu dünyaya getirdi i karde lerinin ayn  ki i oldu unu 
ö renir. Art k annelerinin vasiyeti yerine getirilmi tir. Art k son a ama 
olarak annesinin o luna ve tecavüzcüsüne yazd  mektuplar n teslim 
edilmesi kalm t r. Bunu da yerine getiren karde ler annelerinin onun için 
yazm  oldu u mektubu okuyabilmi lerdir.  
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ET K DE ERLEND RME 

Nawal:  

Nawal’ n kar  kar ya kald  ilk çat ma büyük annesiyle yapm  
oldu u anla mad r. Çocu unu b rakma art yla ehre okumaya gitmeyi kabul 
etmi tir. Burada do ru olan  yapt  söylenebilir, çünkü e er e itim almazsa 
köyde çocu una ve kendisine, insani de erlerini ortaya ç karabilece i bir 
atmosfer bulmakta güçlük çekecektir. ehre giderek önce kendisinin de erini 
ortaya ç karacak daha sonra da çocu unu bularak onun için en iyiyi 
sa layacakt r.  

“O halde bir konuda e itim görmü  olan, genel olarak da çok yönlü 
e itim görmü  olan iyi bir insan olur.” “Ço unluk ve kaba saba insanlar 
iyinin ve mutlulu un hazda oldu unu dü ünürler, bundan dolay  da haz 
ya am n  severler. Oysa ço unluk evcil hayvanlar n hayat n  seçmekle 
büsbütün köle gibi görünürler.”3 Aristoteles burda haz üzerine yapm  
oldu u yorumlar ile erdemli insanlar n, hazz  erdemli eylemler ile 
sa layaca  üzerine bir tez ortaya atar ve erdemli eylemden haz al nabilmesi 
ve mutlu olunabilmesi için do ru bir e itim sürecinden geçilmesi gerekti i 
üzerine durur. “ nsansal dedi imiz erdem bedenin de il, ruhun erdemidir; 
mutluluk da ruhun bir etkinli idir.”4 “Karakter erdemi hazlarla ve ac larla 
ilgilidir. Nitekim haz u runa çirkin eyler yap yoruz, ac  yüzünden de güzel 
eylerden uzak duruyoruz. Bunun için Platon’un dedi i gibi bir yolunu bulup 

henüz çocuklukta insanlar  gerekti i eylerden haz alacak ve ac  
duyacak biçimde e itmek gerekir.”5 

Nawal ayn  zamanda iç sava n gerginli i içinde tak nd  tutumla da 
önemli bir etik hassasiyeti hat rlat yor. Ülke iç sava a Hristiyan ve 
Müslüman a r  gruplar sebebiyle gitmektedir. Nawal ise amcas yla birlikte 
daha l ml  bir propaganda yürütmeyi tercih etmi tir. Böylelikle a r lardan 
ve eksikliklerden kaç p ortay  bulmay  amaçlad  söylenebilir. “Karakter 
erdemlerinden hiçbiri bizde do a vergisi bulunmaz. Erdemleri edinebilecek 
bir do al yap m z vard r, al kanl kla da onlar  tam olarak geli tirebiliriz.”6 

O lunu aramak için ehirden ayr lan ve Müslümanlar n yo un ya ad  
bölgeye gitmek için bindi i otobüsten Hristiyan oldu unu söyleyerek 
kurtulmaya çal an Nawal, küçük k z  kurtarmak için de onun kendi k z  

                                                            
3  Aristoteles, Nikomakhos’a Etik, Çev.: Saffet Babür, Ankara: Bilgesu Yay nlar , 2014, 

Birinci Kitap ss.11, 20. 
4  Aristoteles, Nikomakhos’a Etik, s.27. 
5  Aristoteles, Nikomakhos’a Etik, s.32. 
6  Aristoteles, Nikomakhos’a Etik, s.30. 
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oldu unu iddia etmi tir. Burada “do ru söylemek gerekti i” ilkesinden daha 
üstün bir de er ve etik davran  için vazgeçmi tir. “Duyular  edinmi  de iliz, 
tersine onlara sahip olarak kulland k. Erdemleri ise, öteki sanatlarda oldu u 
gibi, etkinlikte bulunarak ediniriz, çünkü ö renip yapmam z gereken eyleri 
biz yapa yapa ö reniriz.”7 “Taa gençlikten beri öyle ya da böyle al mak 
aras nda az de il, büyük fark oluyor, daha do rusu her ey buna ba l .”8 

Nawal her ne kadar hayat nda kar  kar ya kald  birçok de er 
çat mas nda ve insanl k krizinde metanetli ve etik davranma hassasiyeti 
göstermi  olsa da o lunu bulmamas  onu marjinalle tirmi  ve a r  Hristiyan 
grup lideri siyasetçiyi öldürme karar  alm t r. “Öfke konusunda da a r l k, 
eksiklik, orta olma var; bunlar hemen hemen ads z olmakla birlikte, orta 
olana sakin diyerek, orta olmay  sakinlik olarak adland ral m; uç noktalardan 
a r  olan sinirli olsun -kötülük sinirliliktir- eksiklik gösteren öfkesiz, 
eksiklik de öfkesizliktir.”9 Nawal’ n i ledi i cinayet elbette etik bir davran  
olarak de erlendirilemez. ntikam duygusu ile al nm  ve enine boyuna 
dü ünülmemi  bir karar vard r. “Herakleitos’un dedi i gibi hazza kar  
koymak, öfkeye kar  koymaktan daha güçtür, sanat da erdem de hep daha 
güçlü olanla ilgilidir.”10 Öfke konusunda orta olan sakinliktir.11  

“Kimileri kar l n  alman n kendi ba na adalet oldu unu dü ünür, 
nitekim onlar ba kas na yapt n n ayn s yla kar l n  alma diye 
tan mlarlar. Oysa ayn  kar l  alma ne payla t r c  ne de düzeltici adalete 
uygun dü er.”12 Burada Nawal’ n öfkeden ileri gelen ödetici eylemi adil bir 
eylem de ildir.  

Nawal’ n ayr ca hapishanede maruz kald  i kencelere ve tecavüzlere 
ra men kendine olan güveninin ve inanc n n sars lmamas  Nawal’ n kendisi 
için in a etti i imge olan gururunun, ereften (toplumsal de er yarg lar ) 
ziyade onurdan ve insan de erinden müte ekkil oldu unu ortaya koyuyor. 
Çünkü i kenceye maruz kalan kendi de erinden bir ey kaybetmez ancak 
onu uygulayan kaybeder. Nawal da maruz kald  i kencelerin kendi 
de erinde bir eksikli e yol açmayaca n n fark ndad r. 

Nawal’ n tecavüz sonras  do an çocuklar  öldürülecekken onlar  
muhafaza eden hapishane hem iresi de insan de erini koruyan bir eylemde 
bulunmu tur. Hem yaln zca o çocuklar  kurtarmakla kalmam , Nawal 

                                                            
7  Aristoteles, Nikomakhos’a Etik, s.30. 
8  Aristoteles, Nikomakhos’a Etik, s.31. 
9  Aristoteles, Nikomakhos’a Etik, s.39 
10  Aristoteles, Nikomakhos’a Etik, s.33. 
11  Aristoteles, Nikomakhos’a Etik, s.82. 
12  Aristoteles, Nikomakhos’a Etik, s.99. 
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hapishaneden ç kt ktan sonra o çocuklar  Nawal’a teslim etmi tir. “Her bilen 
ki i a r l k ve eksiklikten kaçar, ortay  arar, onu tercih eder.”13 

Nawal’ n radikal Hristiyan liderini öldürmesi sebebiyle hapisten sonra 
onu Kanada’ya gönderen sava  lordu emseddin’in ise her eyden önce 
sava  lordu olmas ndan dolay  etik bir taraf  bulunmamaktad r. Üzerine 
tart lacak bir “dü ünme nesnesi” de ildir. Nawal’a ve çocuklar na 
Kanada’da rahat bir hayat sa lamas  onu etik olarak hassas biri yapmaz. 

emseddin, Nawal ile iç sava  ortam nda bir anla ma yapm t r ve onun 
kar l n  Nawal hapishaneden ç kt ktan sonra vermi tir.  

 
Simon:  
Simon’un önce annesinin vasiyetini yerine getirmek istememesi ölçülü 

ve hakikati bulmaya dönük bir hareket olarak de erlendirilemez. Ancak ilk 
sahnede vasiyeti yerine getirmek istememesine ra men, içinin rahat 
olmamas  ve karde i zor durumda kald nda ona yard m etmek üzere 
annesinin anavatan na gidip ona yard m etmesi ve nihayetinde birlikte 
hakikate ula malar  Simon’un içinde k smen de olsa etik bir hassasiyet 
oldu unu göstermektedir.  

 
Jeanne: 
Jeanne filmin ba ndan beri hakikate ula ma yolunda önemli bir 

hassasiyet koymu tur. Bilmedi i durumda bir bilene sormas  ve okuldaki 
hocas ndan konuyla alakal  ak l almas  akil, ölçülü ve sa duyulu bir insan n 
eylemidir. “Önemli konular  kendimizin yeterince kestirebilece imize 
güvenemeyerek ba kalar na dan r z.”14 

Ayn  zamanda Jeanne bu zorlu yolculukta asla önüne ç kan engellerden 
dolay  umudunu kesmemi tir. Yeri geldi inde hakikate ula mak için ho una 
gitmeyen gerçeklerle dahi yüzle mi tir. Özellikle annesinin hapishanesinde 
çal an adam n annesinin tecavüze u rad  gerçe ini söylemeden önceki 
uyar s n  olgunlukla ve metanetle de erlendirmi tir. “Yi itlik, korkular ve 
cüretle ilgili orta olmad r. Cüretlilikte a r ya kaçan cüretli, korkmakta 
a r ya kaç p yüreklilikte yetersiz kalan korkakt r.”15 

Annesinin akrabalar na gitti inde ise onlar n yabani tutumundan dolay  
demoralize olmam , gerçeklerin pe inden devam etmi tir. Özellikle karde i 
destek için gelip kendisini vazgeçirmeye çal t nda onu da ikna ederek yeri 
geldi inde dirayet gösterebilmi tir.  
                                                            
13  Aristoteles, Nikomakhos’a Etik, s.36. 
14  Aristoteles, Nikomakhos’a Etik, s.50. 
15  Aristoteles, Nikomakhos’a Etik, s.38. 
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Nihad: 

Nihad kendini en iyi ekilde ortaya ç karacak olanaklara sahip bir çocuk 
hiç olamad . Çocukken annesini bulmak için ac mas z bir militan olmay  
seçiyor. Sonunda ise bu sald rganl  onu annesine kar  kendini ömür boyu 
affedemeyece i bir eylemi gerçekle tirmesine sebep oluyor. Daha sonra ikiz 
çocuklar -karde leri kendisine mektubu ula t rd klar nda hem annesinden 
hem de hapishanede tecavüz etti i kad ndan birer mektup al yor ve o da 
sessizli e gömülmü  oluyor. 

 
Noter Jean: 

Noterin gerçe i bilmesine kar n, meslek eti inden ötürü sessiz kalmas , 
taraflara yaln zca gerekti i ölçüde destek olmas  ve s r saklama 
yükümlülü üne tam dirayet göstermesi önemli bir noktad r. Buradaki önem 
bu vasiyetin ve maceran n çocuklara yaln zca hakikati anlatmayaca  ayn  
zamanda onlar n olgunla mas n  da sa layacak olanaklar sunacak 
olmas ndan kaynaklanmaktad r. Sakin ve sa duyulu bir görüntü çiziyor.  

 
KAFKAS TEBE R DA RES  

Epik tiyatronun kurucusu Bertolt Brecht'in iddial  oyunu 'Kafkas 
Tebe ir Dairesi' bize bu filmle alakal  güzel ipuçlar  veriyor. Brecht'in 13. 
yüzy l Çin efsanelerinden esinlenerek 1944 y l nda yazd  oyun, “Bir 
çocu un menfaati onu yeti tirene verilerek mi sa lan r yoksa onu do urana 
m ?” sorusuna yan t ar yor. Oyun ayr ca, mülkiyet-emek çat mas  
kapsam nda iyilik, dürüstlük ve özveri gibi insani de erleri de sorguluyor. 

Eserin kahramanlar ndan biri “Groucha” ad nda, alt tabakadan bir 
kad n. syan s ras ndaki karga ada unutulan soylu bir çocu un bak m n  
üstlenen Groucha, çocu u kendisininmi  gibi sahipleniyor. Bebe in hayat n  
kurtarma derdine dü tükçe, kendi hayat n  riske at yor. Pe ine dü en 
askerlerden can  pahas na kaçmay  ba ar yor. Hatta bir an evvel dönmesini 
bekledi i sevgilisi askerdeyken, bebek zarar görmesin ve aç kalmas n diye 
ba kas yla zorunlu evlilik yapacak kadar gözü kara davran yor. Bunu u 
sözlerle ifade ediyor: “Köylüyle çocuk yüzünden evlendim. Ba n n üstünde 
bir çat  olsun diye.”16  

Ancak y llar sonra ortaya ç kan biyolojik annesi çocu u Groucha’dan 
almak ister ve iki avukat n da kat l m yla ile yarg lama ba lar. Groucha’n n 

                                                            
16  Bertolt Brecht, Kafkas Tebe ir Dairesi, Çev.: Adalet A ao lu, Ankara, Dost Yay nlar , 

1963, s.120. 
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soylu kad nla kar la t  sahneler s n fsal çat may  sergilerken, çocu un 
kimde kalaca  s rad  yarg ç Azdak’ n yarg lmas  sonucunda belirlenir. Her 
ne kadar soylu kad n n avukatlar  çocu un velayetini alabilmek için yarg ca: 
“Çocuk, yani Michael Abaschvili, birbirini kovalayan ac  olaylar sebebiyle 
annesinin kaçmas  sonucu ortada kalm t r.” deseler de asl nda gerçek, 
çocu a kalan yüksek mirast r. Ancak çocu un velayeti ile soylu kad n bu 
mirastan yararlanabilecektir bu sebeple de çocu un velayetini istemektedir. 17 

Oyunda, Azdak adl  alkolik bir yarg ç bulunuyor. kinci perde tamamen 
adalet sisteminin sorgulanmas yla geçiyor. Mahkeme sahneleri, esere 
dinamizm kat yor. Okuyucu, 'Çocuk kimde kalacak?' sorusunun cevab  için 
bekliyor. Daha sonra Yarg ç Azdak, bilgisini ve tecrübesini kullanarak 
hakikate ula mak ve çocu un en üstün menfaatini de gözeterek bir oyun 
kuruyor. ki tarafa da tebe ir ile çizdi i dairenin içerisine koydu u çocu u 
çeki tirmelerini istiyor. Çeki tirme sonunda çocuk her kimde kal rsa çocuk 
onda kalacakt r. Nihayetinde çocuk biyolojik annesinin elinde kalsa da 
yarg ç çocu u, onun zarar görmesini istemeyen ve onu yeti tiren annesine 
veriyor. Bunun sebebi ise Groucha’n n çocu un üstün menfaatini dü ünerek 
ona zarar vermek istememesidir. Bunu u sözlerle dile getirmi tir: “Onu ben 
büyüttüm, imdi paralamam m  gerek? Hay r bunu yapamam.”18  

Çocu un Groucha’da kalmas n n, neden çocuk için iyi olaca  ise Ozan 
taraf ndan söylenen u ifadelerle dile getiriliyor: “Yürüseydi alt n 
kunduralar/ Dü künleri ezecekti/ Kötülük edecek de ard arda/ Geçip 
kar lar na gülecekti/ Olsayd  yüre i ta tan/ Güç gelirdi ta mak/ Bir büyük 
eziyettir inan/ Zengin ve kalpsiz olmak/ Açl ktan kork daha iyi/ Korkaca na 
açlardan/ Kolla gözünün önündeki geceyi/ Ku kun olmas n ayd nl ktan.”19 

 

SONUÇ 

Kafkas Tebe ir Dairesi oyununun yarg c  Yarg ç Azdak, bilgisini ve 
tecrübesini kullanarak hakikate ula mak ve çocu un en üstün menfaatini de 
gözeterek bir oyun kurgulam t r. Bu oyunu kurgulamak ve etik bir karara 
varmak akla, bilgiye, dü ünce ve karakter erdemlerine sahip olarak 
sa lanabilir.  

Aristoteles’in Nikhomakhosa’a Etik kitab nda da “Kendisi için istedi imiz, 
ba ka eyleri de onun için istedi imiz bir amaç varsa iyi olan odur.” 
denmektedir. Burada yarg c n kendisi için istedi i iyi; çocu un menfaati ve 
                                                            
17  Brecht, Kafkas Tebe ir Dairesi, s.120 
18  Brecht, Kafkas Tebe ir Dairesi, s.126 
19  Brecht, Kafkas Tebe ir Dairesi, s.124 
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yarg lama için adalettir. Yarg ç, annelik iddias ndaki iki tarafa da tebe ir 
ile çizdi i dairenin içerisine koydu u çocu u çeki tirmelerini ister. 
Kurgulanan oyuna göre çeki tirme sonunda çocuk her kimde kal rsa çocu un 
velayeti onun olacakt r. Nihayetinde çocuk biyolojik annesinin elinde kalsa 
da yarg ç, çocu u onun zarar görmesini istemeyen ve onu yeti tiren annesine 
verir. 

Aristoteles’e göre, do ruluk ile adaletin ve do ru olan ile adaletli olan 
aras ndaki ili kinin nas l oldu unu belirtmek gerekiyor. Her ne kadar ikisi de 
birbirinin ayn  gibi gözükse de aralar nda belli farkl l klar vard r. Her ikisi de 
erdemli eyler olmakla birlikte, do ru olan daha iyidir. Do ru olan n adaletli 
olmas  mümkünken, yasaya uygun olan n adaletli olmas  mümkün 
olmayabilir.20 Aristoteles’in adalet ile ilgili olan Be inci Kitab n n giri inde 
“Adalet, yasaya uygun olanda ve e itli i gözetende olur” eklinde bir tan m 
yap lm t r. Ancak yasaya uygun olan n adaletli olmas  mümkün 
olmayabilir. O halde yasaya uygun olsa bile adaletli olmayan  düzelten 
do ru oland r ve adaletli oland r. Bunun nedeni, her yasan n genel 
olmas d r. Oysa kimi konulardan genellik düzeyinde söz etmenin 
olanaks zl  söz konusu olabilir. Ancak bu durum yasay  daha az do ru 
yapmaz, bu hata yasada ya da yasa koyucuda de ildir, konu edilenin do al 
yap s ndad r. Yani kurallar n genel ve soyut olarak konulmas  gerekmektedir 
ancak her somut durumun ba lam  o yasay  oldu u gibi uygulamay  
zorunlu k lmaz. Kafkas Tebe ir Dairesi kitab nda oldu u gibi yasa “Çocuk, 
biyolojik annenindir.” eklinde bir genel yasa ise, somut durumun 
ba lam nda adil olan ya da çocu un menfaatine uygun olan ey bu 
olmayabilir. O halde böyle bir durumda do ru ve adil olan yasay  
uygulamamak, hakikati bulmak ve bu çerçevede bir karar vermek 
gerekecektir. 

“ çimdeki Yang n” filmindeki anneyi ele ald m zda “Kafkas Tebe ir 
Dairesi” oyunundaki yarg ç gibi her ne kadar baz  problemli davran lar  
olsa da (iç sava ta marjinalle mesi ve çocu unun intikam n  almak için 
radikal siyasetçiyi öldürmesi) genel olarak akla, bilgiye, dü ünce ve karakter 
erdemlerine sahip bir profil çizmektedir. Aristoteles’e göre, “Gerekti i 
zaman, gerekti i eylere, gereken ki ilere kar , gerekti i için, gerekti i gibi 
bunlar  yapmak orta oland r ve en iyidir, bu da erdeme özgüdür.”21 Bu 
ba lamda yarg c n çocuk için en iyiyi bulmak için kurgulad  oyunun 
ayn s n  ikiz çocuklar  için kurgulam t r.  

Nawal’ n oyunundaki temel iyi ise, çocuklar n n menfaati, adalet ve 
hakikattir. Çocuklar na bu oyunu oynatarak hakikati ö renmelerini 
                                                            
20  Aristoteles, Nikomakhos’a Etik, s.112. 
21  Aristoteles, Nikomakhos’a Etik, s.37. 
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sa lamay  amaçlam  ve onlar n iyi birer insan olmalar n  istemi tir. Bu oyun 
sayesinde hem kendilerini do rudan ilgilendiren bir hakikati ö renmi  
olacaklar, hem hakikate ula ana kadar geçen süre içinde kimi zorluklarla 
olgunla acaklar hem de hayata dair çok temel bir dersi tecrübe etmi  
olacaklard r. Bu süreç “Kafkas Tebe ir Dairesi”ndeki “Yürüseydi alt n 
kunduralar/ Dü künleri ezecekti/ Kötülük edecek de ard arda/ Geçip 
kar lar na gülecekti/ Olsayd  yüre i ta tan/ Güç gelirdi ta mak/ Bir büyük 
eziyettir inan/ Zengin ve kalpsiz olmak/ Açl ktan kork daha iyi/ Korkaca na 
açlardan/ Kolla gözünün önündeki geceyi/ Ku kun olmas n ayd nl ktan.” 
dizeleriyle de ili kilidir. E er ikiz karde ler anneleri Nawal’ n kurgulam  
oldu u bu oyunu ba ar yla bitiremeyecek olsalard , hayatlar n n geri 
kalan nda gerçeklerden kopuk ve “gerçek iyili in ve kötülü ün” ne oldu unu 
bilmeden ya am  olacaklard . Bu oyunlar n kurgulanmas  erdemlerin 
yan nda enine boyuna dü ünmeyi de gerektirir. Aristoteles,“Erdem a r l  
yanl  olan, eksikli i yerilen, ortas  övülen ve isabetli olan etkilenimlerle ve 
eylemlerle ilgilidir.” demektedir.22 

Her iki oyunda da ortak amaç adalet, çocuklar n menfaati ve hakikate 
ula mad r. Adalet kendi amac n  kendi ta yan bir erdemdir. Adalet yaln zca 
kendi ba na de il, bir ba kas yla ili ki içinde olmay  gerektirir, bu durum 
adaletin erdemlerin en önemlisi oldu u söylemini kuvvetlendirir. 23 

Adil olan bir orta olmal , e it olmal  ve bir eyle ilgili, birileri için 
olmal ; orta olarak bir eylerin ortas  (ki bunlar da daha çok olan ve daha az 
oland r) e it olarak, iki eyin e itli i, adil olan olarak da birileri için 
olmal d r.24 Burada kurgulanan oyunlarda Yarg ç Azdak ve Nawal ortay  
bulmaya çal makta ve çocuklar için adil olan  aramaktad rlar. 

Adalete ve hakikate ula man n de erini ortaya koymas  aç s ndan 
Groucha’n n “Oturup 30 kuru  ceza kessen de senin o adaletinin ne biçim bir 
adalet oldu unu söylemekten çekinmeyece im, koca ayya .”25 ifadesine 
bakmal . Burada Groucha yarg lama esnas nda belki yarg c n kendisi 
aleyhine karar alabilme riskine kar n hakikati söylemekten ve adaleti talep 
etmekten geri durmam t r. A ç  kad n ise ona “Adam  kendine dü man 
ettin, art k çocu u sana vermez.” demektedir.26 

Ayn  zamanda yarg c n adaletli davranmad n  dü ündü ünde 
Groucha, Azdak için “Bir h rs z ya da eli b çakl  bir katilden fark n yok 

                                                            
22  Aristoteles, Nikomakhos’a Etik, s.37. 
23  Aristoteles, Nikomakhos’a Etik, s.92 
24  Aristoteles, Nikomakhos’a Etik, s.95. 
25  Brecht, Kafkas Tebe ir Dairesi, s.122. 
26  Brecht, Kafkas Tebe ir Dairesi, s.123. 
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benim için! Bir katil de akl na eseni yapar.”27 ifadesini kullanm t r. Burada 
da çok önemli bir ayr nt  vard r. Adalete ve hakikate ula lmas  ve 
çocuklar n üstün menfaatinin sa lanabilmesi “akl na esti i ekilde” de il, 
ancak bunun üzerine enine boyuna dü ünerek mümkün olur. Bu amaçlara 
ula mak güçtür ve üzerinde yo un ekilde dü ünmeyi gerektirir. 

Gerek Yarg ç Azdak gerek Nawal bu oyunu kurgulayabilmesi için hem 
erdemlere sahip olmal  hem de bunun üzerine enine boyuna dü ünmelidir. 
Peki “enine boyuna dü ünmek” ne demektir? Her ey enine boyuna 
dü ünülür mü; yoksa belli ba l  eyler mi enine boyuna dü ünülür?  

Aristoteles kitab nda üzerinde enine boyuna dü ünülen eyi “dü ünme 
nesnesi” olarak tan mlar. “Dü ünce nesnesi” her nesne olmad  gibi, aptal 
ya da deli birinin dü ündü ü eye de denmez. Dü ünce nesnesi, usa sahip 
birinin dü ündü ü eye denir. Üzerine dü ündü ümüz eyler, çe itli ekilde 
gerçekle mesi mümkün olan ve bir ekilde olmas  elimizde olan ve bizim 
etkiledi imiz eylerdir.28 Demek ki biz elimizde olan ve yap labilecek eyler 
üzerine dü ünürüz, çünkü bunlar n gerçekle mesi mümkün ve bizim 
elimizdedir. Her insan kendi arac l  ile gerçekle ebilecek eyleri enine 
boyuna dü ünür. Bizim arac l m z ile olan ama hep ayn  biçimde olmayan 
eyler konusunda enine boyuna dü ünürüz.29 

Bir yarg ç için önündeki dava, üzerine enine boyuna dü ünme nesnesi 
niteli i ta r. Çünkü yarg laman n sonucu yarg c n elindedir ve enine boyuna 
dü ünerek yarg lamay  temelden etkileme kudretine haizdir. Ayn  durum bir 
anne (baba) için çocuklar  üzerinde geçerlidir. Bir annenin (baban n) 
çocuklar n  yeti tirmesi ve onlara kendi olanaklar n  ortaya ç karabilme 
zemini sa lamas  annenin (baban n) elindedir. Annenin (baban n) çocuklar  
üzerindeki bu etkisi, üzerine enine boyuna dü ünülmesi gereken bir dü ünme 
nesnesi olarak kar m za ç kmaktad r.  

“Enine boyuna dü ünme ço u zaman belirli bir ekilde olanlarda, ama 
nas l olacaklar  belirsiz olanlarda ve belirlenemeyenlerde söz konudur.”30 
Yani burada farkl  ihtimaller vard r. Bu ihtimallerde hakkaniyete, adalete, 
orta olana en uygun olan n n bulunmas  amaçlan r. Bunun için karakter ve 
dü ünce erdemlerine sahip olmak yetmez, önemli konularda kendimizden 
üphe duydu umuzda ba kalar na dan mak gerekir. Nawal bu sürecte Noter 

Jean’ n deste ini alm t r ama gerek yarg ç Azdak gerek Nawal bu oyunu 
kendi potansiyelleri ve erdemleriyle kurgulam t r.  
                                                            
27  Brecht, Kafkas Tebe ir Dairesi, s.123. 
28  Aristoteles, Nikomakhos’a Etik, s.49. 
29  Aristoteles, Nikomakhos’a Etik, s.50. 
30  Aristoteles, Nikomakhos’a Etik, s.50. 
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Hiç kimse amaçlar konusunda enine boyuna dü ünmez, amac  belirleyip 
nas l ve hangi araçlarla ona ula aca n  ara t r r ve birçok yoldan ula abilecek 
gibi görünürse, en kolay, en iyi ekilde nas l gerçekle tirilebilece ini; bu yol 
tekse, onun arac l yla nas l olabilece ini ara t r r. Dü ünüp ta nan ki i, 
sözünü etti imiz ekilde, sanki bir ekli ara t r p, çözümlüyor gibidir.31 
Yarg ç Azdak’ n amac  bellidir, adalete uygun, hakkaniyetli ve çocu un 
menfaatini gözeten bir karara varmakt r. Nawal’ n amac  da bellidir: 
çocuklar n n menfaatini gözeten ve onlar n hakikate ula mas n  sa layacak ve 
bu hakikat ile hayatlar n n en önemli dersini alacak bir oyun kurgulamakt r. 
O halde s rada bu amaca götürecek araçlar ve kurgu üzerine enine boyuna 
dü ünmek gelmektedir.  

Yarg ç o oyun ile çocu a daha iyi bir gelecek sunacak anneyi bulmay  
hedeflemi tir. Nawal ise bu oyunla çocuklar  için hakikate ula t klar  daha 
iyi bir gelecek sunmay  hedeflemi tir. “Her eyde ortay  bulmak zor i tir, söz 
geli i bir dairenin ortas n  bulmak herkesin de il, bilenin i idir. Kalypso’nun 
ö ütledi i gibi ortay  arayan n önce ona daha kar t olandan uzak kalmas  
gerekiyor.”32 “Erdemler, orta olmalard r, elimizde oland r ve isteyerek 
edindiklerimizdir. Sa  akl n buyurduklar d r.”33 Her ey onu en iyi k lan nd r/ 
Çocuk yeti sin diye onu sevmesini bilenin/ Araba onu en ustaca sürenindir/ 
Yolda devrilip kalmamak için/ Kim susuz koymazsa odur sahibi düzlü ün/ 
Topraktan en iyisi f k rs n diye ürünün.34 

Azdak’ n oyununun zorlu u, her ne kadar taraflar n çocu a sahip olana 
kadar çeki tirmeleri gerekti i gibi gözükse de buradaki as l zorluk, çocu un 
iyili ini isteyen annenin çocuk için ne denli fedakârl k edebilece ini 
gözlemlemektir. Nawal ise çocuklar na hakikate ula ma yolunda zorlu bir 
yol çizmi  ve tamamlamas  güç bir oyun kurgulam t r. Öncelikle ana 
vatanlar na gidip var olan deliller ile hakikati bulmaya çal acaklard r. Belki 
bu yolda aile üyeleri taraf ndan d lanacaklar veyahut duymak istemedikleri 
gerçekleri ö reneceklerdir, ancak nihayetinde ödedikleri bu bedel ile daha 
fark nda ve kendi ya amlar na dair en temel hakikate ula m  olacaklard r. 
Böylelikle asl nda Simon ve Jeanne çok daha erdemli bir hayat  
ya ayabileceklerdir. Annelerinin bu davran  onlara sonland rmalar  gereken 
ve iyi kurgulanm  bir oyunu sunmaktad r.  

Oyun her bir ikiz için ayr  ayr  kurgulanm t r. Simon’un babas n  
bulmas  gerekmektedir. Oyunun kurallar  annelerinin kendilerine yazd  
mektuplarda yer almaktad r. Simon öncelikle oyunu oynamay  ve hakikate 
                                                            
31  Aristoteles, Nikomakhos’a Etik, s.51. 
32  Aristoteles, Nikomakhos’a Etik, s.42. 
33  Aristoteles, Nikomakhos’a Etik, s.56. 
34  Brecht, Kafkas Tebe ir Dairesi, s.128. 



Aristoteles ve Brecht I nda “ çimdeki Yang n” 309

ula may  reddetmi tir. Böylelikle iyiye ula mada yeterli sebat  göstermemi , 
enine boyuna dü ünmeden erdemli ve orta olmayan karara varm t r. 
Simon’un bu fevrili i bu oyunda ilk a amada ba ar s z oldu unu 
göstermektedir. Tebe ir dairesi oyunundaki uç noktalardan biri çocu a zarar 
verene kadar çeki tirmekse, bir di eri de ba tan ma lubiyeti kabul edip 
oyunu oynamay  reddetmektir. Simon’un da ba tan oyunu oynamay  
reddetmesi bir eksikli e tekabül etmektedir. Neyse ki; Simon’un daha sonra 
karde inin zor zaman nda yan na gitmesi, ona destek olmas  ve bu maceray  
sürdürmesi, Jeanne zoruyla da olsa, önemli bir ad md r.  

Jeanne ise vasiyeti ö rendi i andan son ana kadar önemli bir irade 
ortaya koymu  ve hakikate ula ma, oyunu ba ar yla sonland rma ad na ciddi 
çaba sarf etmi tir. Yetersiz hissetti inde bir bilene sormu , umudu 
k r ld nda kendini toparlam  ve ac  gerçeklerle yüzle mekten geri 
durmam t r. Bu yolculukta ödedi i bedeller ve göstermi  oldu u fedakârl k 
onu hakikate ula t rm  ve fark ndal n  art rm  bir hayat  ya amas na 
vesile olmu tur.  

Tebe ir dairesi oyununun uç noktalar  çocu un biyolojik annesinin 
yapt  gibi ona zarar vermek pahas na çocu u çeki tirmek ya da oyunu 
oynamay  reddetmektir. Hâlbuki bu oyunu oynamay  kabul edip, oyunu 
oynarken tutundu umuz tav r bizim as l irademizi ve niyetimizi ortaya 
koyacakt r. Çocu u isteyecek kadar oyunu oynamaya niyetli olmal  
ancak çocu a zarar verecek kadar onu çeki tirmeme bu oyunun ortas  
ve erdemli olan olarak kabul edilir. Ayn  uç noktalar filmde ya vasiyeti 
yerine getirmeyi reddetmektir ya da bu yolda hayal k r kl na u ray p yar  
yolda pes etmektir. Uç noktalardan biri Simon taraf ndan gerçekle tirilmi tir. 
Bu oyunu ciddiye almam  ve hakikate ula may  reddetmi tir.  

Tebe ir dairesi oyununda ortay  benimseyen, as l olan iyiyi yani 
çocu un menfaatini gözeten annenin davran  ise; filmde Jeanne taraf ndan 
benimsenmi tir. As l olan iyinin, annesinin vasiyetinin yerine getirilerek 
hakikate ula lmas  gerekti i olarak gören Jeanne bu yolda tüm fedakârl  
göstermi tir. Brecht’in oyununda da büyüten ve çocu u as l hak eden 
anne çocu u almama pahas na onu çeki tirmeye bir son vermi  ve onun 
menfaatini gözetmi tir: “Onu ben büyüttüm, imdi paralamam m  gerek? 
Hay r bunu yapamam.”35 Ancak yarg ç annenin bu hassasiyetini gözlemlemi  
ve çocu u ona verme karar n  alm t r. Jeanne da hakikate ula mak ad na 
ciddi bedeller ödemi  ancak nihayetinde görevi ba ar yla noktalam t r.  

                                                            
35  Brecht, Kafkas Tebe ir Dairesi, s.126. 
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Nikomakhos’a Etik kitab nda da belirtti i üzere; ba lang ç bütünün 
yar s ndan çoktur. Arananlar n birço u ba lamakla görünür hale gelir. 
Böylelikle gerek yarg c n arad  de erler, gerek ikizlerin arad  hakikat 
aramaya ba lamakla görünür hale gelmektedir.  

Mutluluk için önemli olan erdeme uygun etkinliktir. Onun d ndaki 
erdeme ayk r  eylemler mutluluk vermezler. Her zaman bir rahats zl k 
mevcut kal r. Tabi bu içinde etik hassasiyet ta yan kimseler için geçerlidir. 
Örne in filmde, Simon önce oyunu oynamay  reddetse de içi rahat etmemi  
ve mutlulu a ula amam t r. Kendisini daha sonra oyunu bitirmeye mecbur 
hissetmi tir. Ancak Nawal, Jeanne, Groucha ya da Azdak her ne kadar baz  
sorunlar ve zorluklarla kar la m  olsalar da nihayetinde erdemli eylemleri 
onlar  mutlu k lm t r. 

Karakter erdemi do u tan gelmez. Do al olan ba ka türlü olamaz. 
Karakter erdemi ise, çe it çe ittir ve ya ayarak, yapa yapa geli ir. Erdemler 
etkinlikte bulunarak geli ir. Ayn  yarg ç, Jeanne ve Nawal’da oldu u gibi. 
Her etik de erlendirme eyleme bakarak gerçekle tirilmelidir. Eylemin 
sorumlulu u ancak o eylemin bilerek, tercih edilerek ve eylemden emin 
olarak yap lmas  durumunda söz konusu olur.  
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ÖZEN ET , ULUSLARARASI L K LER VE 
NSAN  MÜDAHALE: 

NATO’NUN KOSOVA MÜDAHALES N  ÖZEN 
ET  BA LAMINDA ELE ALMA* 

 
 

Gökçe Çöçel** 
 
 

G R  

Özen eti inin temeli, Carol Gilligan’ n kad nlar n ahlaki ak l yürütme 
biçiminin, erkeklerinkinden farkl  oldu unu ve bu farkl l n kad nlar n ve 
erkeklerin ahlaki geli imlerinin farkl  olmas ndan kaynakland n  öne süren 
çal malar na dayanmaktad r.1 Carol Gilligan’la ayn  y llarda Sara Ruddick 
ve Nel Noddings’in çal malar  da bu yeni etik yakla ma katk da bulunmu  
ve söz konusu yakla m son y llarda ahlaki konulara, çokça tart lan, etkili 
ve yeni bir bak  aç s  olarak geli mi tir.2 Özen eti inin ilk formülasyonlar  
daha dar kapsaml  iken ve sadece annelik prati ini, aile içi ili kileri ve yak n 
çevremizdekilerle olan ili kilerimizi ele al rken, son y llarda bu kapsam 
geni lemi  ve öncelikli olarak içinde ya an lan devletin iç politikalar nda ve 
uygulamalar nda da özen pratiklerine önem verilmesi gerekti i 
vurgulanm t r. lerleyen y llarda, Fiona Robinson, Virginia Held ve Joan 
Tronto gibi isimler, özenin küreselle mesi ve küresel ba lamda özen eti i 
gibi söylemlerle, uluslararas  ili kiler konular nda da özen pratiklerinin 
dikkate al nmas  gerekti ini vurgulam t r. Bu çal mam z da, özen eti i 
konusunda öne ç km  teorisyenler ve isimlerin, uluslararas  ili kiler 
alan nda son y llarda çokça gündeme gelen insani/insanc l müdahale ad  
                                                            
*  Bu makale hakem incelemesinden geçmi tir. 
**  Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Toplumsal Cinsiyet ve Kad n Çal malar  

Anabilim Dal  Doktora Ö rencisi. 
1  Will KYML CKA, Ça da  Siyaset Felsefesine Giri , stanbul Bilgi Üniversitesi Yay nlar , 

stanbul, 2006, ss. 557-559. 
2  Virginia HELD, “Morality, Care and International Law”, Ethics and Global Politics, Vol 

4, No 3, 2011, s.183. 
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alt ndaki askeri müdahale konusundaki tutumunu ve bu tutum do rultusunda 
Nato’nun Kosova’ya 1999 y l nda yapt  askeri müdahaleyi ele alacakt r. 

 
ÖZEN ET  

Özen veya özen göstermek, günlük hayatta kar m za en çok ç kan 
kavramlar aras ndad r ve bu kavramlar n bu kadar çok kar m za ç kmas , 
Virginia Held’in de belirtti i gibi, evrensel bir deneyimden 
kaynaklanmaktad r. Her birimize, hayat n n belli dönemlerinde, az veya çok 
özen gösterilmi tir veya biz birilerine özen göstermi izdir.3 lk bak ta 
s radan bir deneyim gibi dursa da, bu deneyimin insan varl  için ve daha da 
ötesi bir toplumun ve kültürün gelece i için önemi büyüktür. Gençleriyle 
ilgilenmeyen ve özen göstermeyen bir toplum en fazla birkaç nesil daha 
ayakta durabilecektir. Öte yandan hastalara, ya l lara veya engellilere ayn  
ekilde ilgi ve özen göstermeyen bir toplumun da sosyal ba lar  çürümeye 

ba layacakt r.4 Yukar da da belirtildi i üzere, özeni sadece ba ml  veya 
ihtiyac  olanlarla s n rland rmamak gerekmektedir. Özeni belirli bireylerle 
s n rland rmamak, tüm ili kilerimizin temelini ona dayand rmak gerekir. 
Özeni temel alan ili kilerde, kar l kl  sempati, empati, güven ve ilgi gibi 
duygular n yan  s ra ihtiyaçlara yan t verebilme ve ba lam  dikkate alma gibi 
özellikler de söz konusudur. Bu duygu ve özellikler bir ili kinin temeline 
kondu unda, di er bir deyi le, ili kinin iki taraf n n da isteklerinin göz 
önüne al nd  özenli bir ili ki meydana geldi inde bu isteklerin ve ilgilerin 
iç içe geçti i, ortakla t  ve bütünle ti i görülür. Bu ekilde ki ileraras  i  
birli i meydana gelir ve sosyal ba lar geli tirilir. Daha net bir ifadeyle, özen 
eti i, bencillik ve fedakârl k gibi sadece ili kinin bir taraf n n isteklerine 
dayanan ili ki biçimlerini sorgular.5 Buradan özen eti inin bireylere 
bak yla ilgili ç kar mlar yap larak, bireyleri birbirinden ba ms z, kendine 
yetebilen ve sadece kendi ki isel ç kar n  dü ünen varl klar olarak gösteren 
liberal bireyselcilik söyleminin aksine ili kisel ve birbirine ba ml  olarak 
gördü ü söylenebilir. Burada belirtilmesi gereken ey, Held’in de ifade etti i 
gibi, liberal bireyselcili in üzerinde durdu u kendine yetebilme durumunu 
gerçekle tirmenin dahi büyük ölçüde özen gerektirdi i ve özen ili kisinin bir 
parças  haline geldi idir.6 

                                                            
3   HELD, 2011, s.183. 
4  Daniel ENGSTER, “Introduction”, The Heart of Justice: Care Ethics and Political Theory, 

Oxford Scholarship Online E-book, 2007, s.2. 
5  Bu yorum, Virginia Held’in The Ethics of Care: Personal, Political, and Global 

kitab ndaki “The Ethics of Care as Moral Theory” k sm n n 4.sayfas na dayan larak 
yap lm t r. 

6  Virginia HELD, “Military Intervention and the Ethics of Care”,The Southern Journal of 
Philosophy, Vol 46, 2008, s.15. 
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Yukar dan da anla ld  üzere, özen ili kisinin parças  olan, özen 
gösteren ve gösterilen bireyler vard r. Bu noktada “Bu özen temelli ili kinin 
taraflar  kimlerdir?” sorusu akla gelebilir. Öncelikle, özen teorisyenlerine 
göre, özeni temel alan ili ki, liberal bireyselcilik söyleminde belirtildi i gibi, 
e itler aras  olan ve sadece istenilen ve seçilen ki ilerle giri ilen bir a  
de ildir. Erken özen teorisyenlerine göre, bunun en güzel örne i, aile ve 
çocuklar aras  ili kilerdir. Bu yüzden özen eti inin ilk formülasyonlar  çocuk 
ile aile aras ndaki veya yak n çevre dâhilindeki ili kileri ön planda tutar. Bu 
teorisyenlerden biri olan Nel Noddings’e göre, çocu un özen ili kisinin 
taraf  olmas  evde ba lar. Çünkü burada çocu a özen gösterilir ve çocuk 
özen gösterilmeyi burada ö renir. Bu anlamda ev ilk e iticidir ve özen 
gösterilen birey, a ama a ama yak n ndakilere özen göstermeyi ö renir.7 
Burada evsiz bireyler konusu gündeme gelir ve bu durumda özen teorisinin 
kapsam  yeni katk larla geni ler. Bir ulusun vatanda lar  veya vatanda lar ile 
devlet aras ndaki ili kiler kapsama dâhil edilir. Devletin ve vatanda lar n 
birbirlerine kar  sorumluluklar  ve ülke içindeki uygulanan sosyal 
politikalar konusunda özen eti inden yararlan lmas  gerekti i söylenir. 
Öncelikli olarak, bir devletin özen aktivitelerini desteklemesi gerekti i 
vurgulan r. Özellikle ki ileraras  ili kilerden çok daha kapsaml  ili kilerde, 
ki inin gösterdi i özen yeterli ve etkili olmayabilece inden kolektif özen 
kurumlar n n varl  önerilir. Engster’in belirtti i gibi, bu kolektif özen 
kurumlar  özel kurulu lar olduklar  takdirde, baz  bireylerle yeteri kadar 
ilgilenirken ve onlara yard mc  olurken, baz  bireyleri ihmal edebileceklerdir.8 
Bu yüzden merkezi bir yap n n olmas  veya en az ndan bu özel kolektif özen 
kurulu lar na yard mda bulunulmas  bu konuda çok önemlidir. Bu merkezi yap , 
devletin organlar  taraf ndan kurulabilir ve bir nevi özen devletle tirilmi  
olur. Temel ihtiyaçlar  kar lama ilkesine dayanan devlet destekli özen 
aktiviteleriyle kendi ihtiyac n  kar layamayan vatanda lara devletin bu 
konuda vatanda lar na yard mc  olmas  beklenir. Noddings özen ili kisinde, 
evi temel ald ndan, devletin özen gösterme konusundaki ilk ad m n , 
bar nma, güvenlik, beslenme ve t bbi bak m gibi temel ihtiyaçlar n ço unu 
kar layacak, evsizlere ev bulma gereklili ini gündeme getirerek atar.9 Bu ilk 
ad mda dikkat edilmesi gereken ey, bir grup insan n ihtiyac  üzerinde 
durulmas , di er bir deyi le, özen eti i gere i ki ilerin ihtiyaçlar n n 
belirlenmesi, bu ihtiyaçlar do rultusunda hareket edilmesi ve bu ihtiyaçlara 
duyarl  olunmas d r. Noddings’in yan  s ra, Eva Kittay da devletin özeni 
                                                            
7  Nel NODD NGS, Starting at Home: Caring and Social Policy, University of California 

Press, California, 2002, s.31. 
8  Daniel ENGSTER, “Care Theory and Domestic Politics”, The Heart of Justice: Care 

Ethics and Political Theory, Oxford Scholarship Online, 2007, s.6.  
9  NODD NGS, 2002, s.249. 
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temel alan sosyal düzenlemeler yapmas  gerekti ini belirtmi ; ancak 
Noddings’ten farkl  olarak, özen gösteren/özen i ini yapan ki ileri de sosyal 
düzenlemelerle desteklemek amac yla programlar ve kurumlar meydana 
getirilmesi gerekti ini vurgulam t r.10 Yukar da anlat lmak istenen, devletin, 
özen pratiklerini ve aktivitelerini, bireysellikten ç kar p, kurumsalla t rmas d r. 
Daha do ru bir ifadeyle, kurumlar arac l yla ve kurumlar n deste iyle 
özenin sa lanmas d r.  

Zamanla, özen teorisi savunucular , özeni temel alan devlet ve ki i 
ili kisinden, daha kapsaml  bir ili ki biçimi olan, uluslararas  ili kiler 
konusuna yönelmi lerdir ve özen ili kilerinin sadece aile ve yak n çevre 
veya vatanda  ile vatanda  veya vatanda  ile devlet aras ndaki ili kilerle 
s n rl  olmad n  öne sürmü lerdir. Bu anlamda, bu teorisyenler, bir ki inin 
veya bir devletin dünyan n uzak bir yerinde, yoksul veya birçok eyden 
mahrum kalan bir ki iyle veya devletle de özen ili kisi kurabilece ini 
belirtmi lerdir. 

 
ÖZEN ET , ULUSLARARASI L K LER VE NSAN  

MÜDAHALE 

Uluslararas  ili kiler denilince akla ilk olarak iki devlet aras ndaki veya 
devletler aras ndaki ekonomik ve askeri ili kiler gelmekte olup bu 
uluslararas  ili kiler arenas na devletler güçleri oran nda ve sadece kendi 
ç karlar  söz konusu oldu unda dâhil olmaktad rlar. Bu ulusal ç karlar 
do rultusunda devletler aras nda imzalanan anla malarda neyin ahlaki oldu u 
neyin olmad  göz önüne al nmamaktad r. Ama son dönemde, kozmopolit 
siyaset kuramc lar , özen teorisini temel alarak bu durumu ele tirmi lerdir. 
Onlara göre, ulusal ç karlardan daha önemli eyler vard r ve bu da di er 
insanlara, ister kendi ülkemizde ister ba ka ülkelerde ihtiyaç duydu unda 
yard mc  olmak ve onlara özen göstermektir.11 Bu özen gösterme ki iler ve 
devletlerin evrensel görevidir. Bu siyaset kuramc lar n n yan  s ra, birçok 
özen kuramc s , uluslararas  ili kilerde özen eti inin temel al nmas yla, yani 
özenin küreselle mesiyle birlikte dünya üzerindeki birçok soruna çözüm 
bulunabilece ini öne sürmü lerdir.  

Yukar da da belirtildi i üzere, devletlerin vatanda lar na kar  görevleri 
vard r. Ama devlet bu görevlerini yerine getirecek kapasiteye sahip de ilse, 
mesela vatanda lar n n temel ihtiyaçlar n  kar layam yorsa, ki ilerin, yani 
uluslararas  toplumda ya ayan bireylerin sorumluluklar  devreye girer. 
                                                            
10  ENGSTER, 2007, s.6. 
11  Daniel ENGSTER, “Care Theory and International Relations”, The Heart of Justice: Care 

Ethics and Political Theory, Oxford Scholarship Online, 2007, s.2. 
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Öncelikli olarak, bu di er ulustaki ki inin neye ihtiyac  oldu u, nas l yard m 
edebilece i ve var olan kapasitelerini ihtiyaçlar n  kar lamada nas l 
kullanabilecekleri konusu ele al nmal d r. Mesela yiyecek destekleri ve 
mülteci kamplar  gibi y llarca süren yard m programlar  özen gösterileni 
gösterene ba ml  hale getirebilecek, bu ba ml l k sürekli artarak bir 
muhtaçl k durumu yaratabilecektir.12 Bu durumda özen gösterilenin kendine 
özen gösterme konusundaki yetenekleri azalabilecektir. Fiona Robinson’un 
da özen eti inin hayatili i/önemi diye adland rd  eyde belirtti i gibi, 
uzaktaki ötekilere, yani yard ma ihtiyac  olan ba ka ülke vatanda lar na özen 
göstermek sadece onlar n ihtiyac  olanlar  vermek veya kar lamak anlam na 
gelmemektedir. Ayn  zamanda bu insanlar  dinlemek, bu ki ileri ba ml  
k lan ve muhtaç konuma dü üren sosyal kurumlar  belirlemek ve bunun 
de i imi için çabalamak anlam na gelmektedir.13 Daha da ötesi, sürekli bir 
devlete yard m etmek, bir devleti korumac  durumuna koyarken, di er bir 
devleti muhtaç konuma dü ürür ve bu var olan güç dengelerini sürdürür.  

Dünya üzerinde var olan bu sorunlar, iddet kullanmay  gerektirmeyen 
yollarla özen gösterilmesi gerekilen bireylerin temel ihtiyaçlar n  
kar lamalar na yard mc  olunarak çözülebilir. Ancak dünya üzerindeki her 
sorunun bar ç l yollarla veya ihtiyaçlar kar lanarak çözülebilece ini 
söylemek zordur. Örne in, bir devlet kendi vatanda lar n , baz  olaylardan, 
özellikle iddet içeren, soyk r m ve etnik temizlik gibi, insan haklar  
ihlallerinden koruyamaz veya korumay  reddeder ise, di er ülkelerde 
ya ayan insanlar o insanlar  korumak için sorumluluk hissedebilir. Elbette ki 
bireyler, tek ba na bu tarz büyük olaylar  sona erdirmek veya bu olaya 
müdahale etmek ad na bir ey yapamayabilir ve bu durumda uluslararas  
toplumu temsil eden Birle mi  Milletler gibi kurulu lar devreye girebilir. 
Öncelikli olarak, e er devlet vatanda n  korumak istiyorsa ve yeterli 
kayna  yoksa bu devlete kaynak sa lanmal d r. Ama bu ihlaller devlet eliyle 
ve devletin gücüyle gerçekle iyorsa, uluslararas  toplumu uluslararas  
hukuku temel alarak temsil eden Birle mi  Milletler Antla mas n n baz  
maddeleri temel al narak ve Güvenlik Konseyi yetkilendirilerek duruma 
müdahale edilebilir.14 BM antla mas n n 39.maddesi gere ince, Güvenlik 
Konseyi, bar n tehdit edildi ini, bozuldu unu ya da bir sald r  eylemi 
oldu unu saptar ve uluslararas  bar  ve güvenli in korunmas  ya da yeniden 
kurulmas  için tavsiyelerde bulunur veya 41. ve 42.maddeler uyar nca hangi 
önlemler al naca n  kararla t r r. 41. maddede ise, GK’nin silahl  kuvvet 
kullanmadan önce ba vurabilece i ekonomik ambargo ve diplomatik ili kilerin 

                                                            
12  ENGSTER, 2007, s.20. 
13  ENGSTER, 2007, s.23. 
14  ENGSTER, 2007, s.28. 
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kesilmesi gibi önlemler bulunmaktad r. E er 41. maddede belirtilen tedbirler 
etkili olmazsa veya etkili olaca na inan lm yorsa, 42.maddede belirtildi i 
üzere, GK kara, hava veya deniz kuvvetleriyle gerekli gördü ü çe itli 
operasyonlarda bulunabilir. Son y llarda özellikle, bu maddeler dayanak 
gösterilerek, insani/insanc l müdahale ad  alt nda birçok ülkeye müdahale 
edilmi tir. Bu maddelerin dayanak gösterilmesiyle birçok müdahale hukuken 
veya kamuoyu gözünde me rula t r lm  olsa da, bu müdahalelerle ilgili 
birçok tart ma y llard r süregelmektedir. Öncelikli olarak, müdahalelerin 
insani veya insanc l olarak kavramsalla t r lmas  sorgulanmakta ve bu 
sorgulamalardan, insani/insanc l kavram yla ilgili belirli bir tan m n 
olmad , söz konusu kavram n tan m n n duruma göre de i ti i ç kar m  
yap lmaktad r.  

nsani/insanc l müdahale hakk nda kapsaml  bir tan mlamaya gidilecek 
olursa, kendi vatanda lar n n insan haklar n  geni  çapl , ciddi, yo un ve 
sistematik bir ekilde ihlal eden ya da ülkesinin s n rlar  içinde bu tür ihlallerin 
gerçekle mesine kay ts z kalan ya da kay ts z kalmasa da bunlar  önlemekte 
ba ar s z olan devletlere, r zalar n  alarak veya r zalar n  almaks z n Birle mi  
Milletler Güvenlik Konseyi’nin yetkilendirmesiyle ya da yetkilendirmesi 
olmaks z n, bir devlet, bir gönüllü devletler grubu, uluslararas  organizasyon 
veya bölgesel kurulu lar taraf ndan söz konusu devletteki vatanda lar n 
insan haklar n  korumak ve yap lan ihlalleri durdurmak amac yla kuvvet 
kullanma tehdidinde bulunulmas  veya kuvvet kullan lmas ndan bahsedilebilir.15 
Bu kapsaml  tan mlamadan yola ç k l rsa, birçok sorunla ve soruyla 
kar la labilir. Öncelikle “Hangi insan hakk  ihlallerinden bahsedilmektedir?” 
sorusu ak llara gelebilir. Çünkü geni  çapl  ve yayg n insan haklar  ihlalleri 
kavram n n içeri i konusunda genel bir uzla  bulunmamaktad r. Yine de 
bahsedilen ihlaller genel olarak, ya am hakk , vücut dokunulmazl  ve 
bütünlü ü gibi temel haklar n ihlalleri olarak dü ünülmektedir. Öte yandan 
bu haklar n ihlalinin gerçekle ti ine dair kan tlar bulunmas  önemlidir.16 Bu 
kan tlar, baz  devletlerin insani müdahale ad  alt nda ç karlar  do rultusunda 
yapacaklar  keyfi müdahaleleri önlemek amaçl d r. Çünkü birçok dü ünüre 
göre, büyük ve güçlü devletler, neo-koloni ç karlar n  sürdürmek için yapacaklar  
iddet içerikli davran lar n  me rula t rmak amac yla insani müdahale ad  

alt nda müdahalelerde bulunabilirler.17 Bu me rula t rma giri imini önlemek 
                                                            
15  Nermin YAYLAL, “ nsani Müdahale mi Dediniz? ”, http://www.bianet.org/bianet/ 

toplum/128773-insani-mudahale-mi-dediniz, 2011, (eri im tarihi: 11.12.2015). J.L. 
HOLZGREFE , “The Humanitarian Intervention Debate”, Humanitarian Intervention: 
Ethical, Legal, Political Dilemmas, Eds.: Robert O. Keohane- J.L. Holzgrefe, North 
Carolina, Duke University, 2003, s. 18. 

16  Elif Burcu PEKYARDIMCI, nsani Müdahale Kavram  ve Kosova Sorunu, 
acikarsiv.ankara.edu.tr/browse/2255/2935.pdf, 2006, s.74., (eri im tarihi: 14.12.2014) . 

17  HELD, 2011, s.175. 
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için, bu tarz müdahalelerde, müdahale karar n n tek bir devlet taraf ndan 
al nmam  olmas  gerekmektedir. Bu çok tarafl l k ilkesinin, di er bir deyi le 
birden çok devletin müdahale karar nda hemfikir olmas  gereklili inin yan  
s ra, bu devletlerin veya müdahaleyi gerçekle tirecek organizasyonlar n yetkili 
veya yetkilendirilmi  olmas  gerekmektedir. Bu durumda, müdahalenin nas l 
gerçekle tirilece i ve hangi kriterleri temel alaca  konusu gündeme gelmektedir; 
zira bu kriterler do rultusunda kuvvet kullan m  me rula t r lacakt r. Öncelikli 
olarak, tüm bar ç l yöntemlerin denenmi  olmas  ve bu denemeler sonucunda 
sonuç al nm  olmamas  en önemli kriterdir. Daha net bir ifadeyle, tüm 
bar ç l yöntemlerin tükenmi  olmas  gerekmektedir. Müdahale karar  
al nmas n n ard ndan, müdahale e er insani amaçlarla yap l yorsa, zaman, 
yer ve kuvvetinin büyüklü ü bak m ndan s n rl  olmas  gerekir. Son olarak 
insani amaçlarla yap ld  iddia edilen bir askeri müdahalenin ve kuvvet 
kullan m n n ne zaman uluslararas  hukuka uygun olaca  sorusu gündeme 
gelmektedir. Öncelikli olarak, insani müdahale diye bir kuvvet kullan m ekli 
uluslararas  hukukta tan mlanmam t r ve me ru savunma d ndaki tüm 
müdahaleler için Güvenlik Konseyi taraf ndan yetkilendirilmi  olma ko ulu 
aranmaktad r. Yani insani müdahale karar ndaki tek kriter, yetkili veya 
yetkilendirilmi  otorite taraf ndan gerçekle tirilmesidir.18  

Bahsedilenler göz önüne al nd nda, insani müdahale ad  alt ndaki 
kuvvet kullan mlar n n uluslararas  ili kiler aç s ndan de erlendirilmesi 
gerekti i dü ünülerek devletlerin ve o devletlerde ya ayan vatanda lar n, 
müdahale edilen ülkedeki vatanda lara kar  sorumluluklar  gündeme gelebilir. 
Uluslararas  ili kilerde özeni gözeten teorisyenlerin bu konuda ne dü ündü ü 
konusu merak uyand rmaktad r; ancak öncesinde özen teorisyenlerinin iddet 
hakk nda görü lerine de inilmesi daha yerinde olacakt r. Öncelikli olarak, 
Held, aile içi iddetten ba layarak, insani müdahaleye kadar uzanan iddet 
olaylar n  ele alm t r. Held iddet konusunu ele al rken, özen eti iyle, 
yasalar  ve ilkeleri kar  kar ya getirmeye çal an yakla mlara da cevap 
olu turacak ekilde hukuk ve özen eti inin iç içe geçti i bir yakla m 
sunmu tur. Özellikle hukuki yapt r mlar n, ilerde olu abilecek ev içi iddet 
olaylar nda azalt c  etkisini belirtirken, bu yapt r mlar n tek ba na iddet 
uygulayanlar  cayd rmad na da dikkat çekmi tir. Bu yüzden, iddetin arka 
plan n  ele almak gerekti ini ve iddeti uygulayan ve iddet ma durlar na 
yönelik özeni temel alan sosyal politikalar ve e itimlerin gereklili ini de 
önermi tir.19 Held, ev içi iddet konusundan ba layarak, daha fazla say da 
insan  ilgilendiren sava  ve terörizm gibi büyük çapl  iddet olaylar na dek 
uzanm t r. Bu konuda Sara Ruddick onu yaln z b rakmam t r. Özen eti i 

                                                            
18  PEKYARDIMCI, 2006, ss.78-84. 
19  Virginia HELD, “Can the Ethics of Care Handle Violence?”, Ethics and Social Welfare, 

Vol 4, No 2, 2010, s.119. 
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teorisyenleri, genel olarak iddetin bir çözüm olmad n  ve iddetin iddeti 
do urdu u gerçe ini vurgulamaktad r. Ruddick gibi özen teorisyenleri iddete 
yer verilmeyen- iddetle alakas  olmayan bar  siyasetini desteklemektedir. Bu 
yüzden, Ruddick, kuvvet kullan m n n çok etkin ve etkili olmas  gereklili inin 
abart ld n  her defas nda vurgulam  ve bu etkilili e odaklan l nca, kuvvet 
kullan m n ekonomik, psikolojik, siyasi ve fiziksel olmak üzere di er 
etkilerinin ihmal edildi ine dikkat çekmi tir.20 Özen teorisyenleri, güç 
kullanman n zorunluluk oldu u durumlar için adil/hakl  sava  teorisinin 
ilkelerini benimsemi ler ve bu ilkeler do rultusunda öncelikli olarak, insani 
müdahale konusuyla ayn  do rultuda sava n son çare olmas  görü ünü yani tüm 
di er çözümlerin sonuç vermemesi durumunda, güç kullan m n n gereklili ini 
savunmu lard r. Yine, bu güç kullan m n n me ru bir otorite taraf ndan 
sald rma de il; sald r ya cevap verme amac yla gerçekle tirilmesini, ba lan lan 
sava ta ba ar  ihtimalinin bulunmas n , as l amac n bar  yeniden tesis etmek 
olmas n , uygulanan iddetin sadece sava anlara kar  ve s n rl  olmas n  ve son 
olarak y k c l n en az düzeyde olmas n  savunmu lard r.21 Yukar da 
bahsedildi i üzere hakl /adil sava  teorisinin ilkeleri ve insani müdahalenin 
ilkeleri göz önüne al nd nda, aralar nda benzerlikler oldu u görülebilecektir. 

 
NATO’NUN KOSOVA MÜDAHALES  VE ÖZEN ET  

Kosova sorunu temeli çok eskilere dayanan ve uzun bir tarihe sahip bir 
mesele oldu undan bu çal mada detayl  olarak ele al nmas  mümkün 
olmayacakt r. Bu yüzden sorundan k saca bahsetmenin yerinde olaca  
dü ünülmü tür.  

Yugoslavya Federal Cumhuriyeti devlet ba kan  Slobodan Miloseviç, 
Kosova’ya Tito zaman nda verilen özerkli i 1989 y l nda kald rm  ve 
Kosova’n n S rpla t r lmas na yönelik baz  programlar devreye sokmu tur. 
Bu S rpla t rma programlar  dâhilinde, birçok Kosoval  Arnavut kamu 
görevlisi i inden ç kar lm  ve Arnavutça e itimin azald  ve Arnavutça 
konu an ö rencilere ortaokula girmeden önce S rpça dil s nav  art  ko ulan, 
yeni bir e itim müfredat  haz rlanm t r. Bu duruma Kosoval  Arnavutlar 
tepki vermi  ve kendince çözüm bulmu  olsalar da, etnik ve dinsel 
farkl l klardan kaynaklanan sorunlar devam etmi tir. Bu hususta yap lan 
Dayton Antla mas  gibi anla malarda da Kosoval  Arnavutlar ile ilgili 
herhangi bir konuya de inilmeyince, Kosoval  Arnavutlar bu duruma tepki 
göstermi  ve bu tepkinin sonucunda Kosova Kurtulu  Ordusu (KKO) 
[Ushtria Çlirimtare e Kosovës (UÇK)] kurulmu tur. 1996 y l nda yapt  
                                                            
20  ENGSTER, 2007, s.26. 
21  Bjorn MOLLER, “Kosova and Just War Tradition”, 18th IPRA Conference, Tampere, 

2000, ss.2-13. 
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aç klamalarla ad n  duyuran KKO, 1997’ye gelindi inde, S rp Karakollar na 
düzenledi i sald r larla gündeme gelmi tir. 1998 y l nda KKO ve S rp 
ordusu aras ndaki çat malar iddetlenmi  ve durumun her geçen gün 
kötüle mesi ve dünya kamuoyunun olaylardan haberdar olmas  üzerine o 
zamana kadar sessiz kalan BM Güvenlik Konseyi tavsiye kararlar  alm t r. 
Bu tavsiyeler dikkate al narak ate kes ba lam  ancak 1999 y l n n ilk 
günlerinde Racak köyüne yap lan ve 45 ki inin ya am n  yitirdi i S rp 
sald r s  bu ate kesi sona erdirmi tir. Sonraki a amada, bar ç l çözüm bulma 
aray lar  da sonuç vermemi  ve Miloseviç, iç mesele olarak gördü ü konuya 
di er devletlerin müdahalesini önlemek için Kosoval  Arnavutlar  göçe 
zorlam t r. Bunun sonucunda, NATO 24 Mart 1999 y l nda Kosova’ya 78 
gün süren bir hava harekât  düzenlemi tir. Bu hava harekât  kapsam nda 
hayati öneme sahip birçok nokta ate  alt na al nm  ve imha edilmi tir. 
Bunlar aras nda, 11 adet tren yolu köprüsü, 34 otoyol köprüsü, S rp 
Mühimmat depolar n n %29’u, petrol rezervlerinin %57’si, 14 geçici karargâh, 
100’ün üzerinde sava  uça , 10 adet askeri havaalan  (ABD Savunma 
Bakanl ndan) bulunmaktad r.22 Bunlar n yan  s ra, YFC devlet televizyonu 
ve radyo verici istasyonu, Zastava otomobil fabrikas , baz  okullar ve hastaneler 
de vurulmu tur.23 Bu süreçte, Makedonya, Arnavutluk ve Karada ’a göç 
edenlerin say s  toplamda 850.000 insan  geçmi  ve S rp sald r lar n n 
artmas yla, 4400 Arnavut’un hayat n  kaybetti i belirlenmi tir. Hayat n  
kaybeden S rplar’ n say s  konusunda ise uzla mazl k bulunmaktad r. 
S rplara göre 500, NATO’ya göre ise 5000 S rp hayat n  kaybetmi tir.24 

Yukar daki tüm bilgilere ve verilere bak larak, NATO’nun kimse 
taraf ndan yetkilendirilmedi ini söylemek mümkündür. Herhangi bir otorite 
taraf ndan yetkilendirilmeyen bir kurulu un veya toplulu un kuvvet kullan m  
Birle mi  Milletler Antla mas ’na ayk r d r. E er NATO üyelerinden herhangi 
biri sald r ya u ram  olsa, bu kuvvet kullan m n n me ru savunma oldu u 
konusunda uzla labilir ama YFC ile herhangi bir NATO üyesi aras nda 
böyle bir durum söz konusu olmam t r. Bu müdahale öncesinde, YFC, 
Güvenlik Konseyine NATO’nun egemenli ine yönelik tehditte bulundu u 
konusunda iki kez ba vuruda bulunmu  ancak bu ba vurulardan bir sonuç 
al namam t r.25 Daha net bir ifadeyle, NATO müdahale edebilece ini belli 

                                                            
22  Ahmet ÇEV KBA , “Müttefik Güç Harekât  nsani Müdahalelerin Bir stisnas  m d r? 

Nato’nun Kosova’ya Yönelik Harekât n n Uluslararas  Hukuk ve Askeri Bak  Aç lar ndan 
De erlendirilmesi ” Savunma Bilimleri Dergisi, Cilt 10, Say  2, 2011, s.33. 

23  Caner SANCAKTAR, “Nato’nun Kosova Müdahalesi”, http://www.bilgesam.org/Images/ 
Dokumanlar/0-133-2014090914guvenlik-9.pdf s.142, (eri im tarihi: 12.12.2014). 

24  ÇEV KBA , 2011, s.35. 
25  Gökçen ALPKAYA, “Nato’nun Müdahalesi Üzerine” ,1999, http://80.251.40.59/ politics. 

ankara.edu.tr/ alpkaya/kosova.htm, (eri im tarihi: 12.12.2014). 
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etmi  ancak bununla ilgili herhangi bir uyar  almam t r. Dahas , müdahale 
ba lad nda, Güvenlik Konseyi, NATO’nun bu müdahalesini k nayan bir karar 
tasar s  haz rlam  ancak bu tasar  oylamada 3’e kar  12 oyla reddedilmi tir. 
Böylelikle Güvenlik Konseyi müdahale konusunda sessiz kalm t r. Sonras nda 
ise Kosova'daki Ba ms z Uluslararas  Komisyon bu müdahaleyle ilgili 
raporda “yasal de il/illegal ama me ru” eklinde bir ifade kullanm t r.26 

Yukar dan anla labilece i üzere, çokça akla gelen soru, bu insani 
amaçlarla gerçekle tirildi i iddia edilen ve a r insan hakk  ihlallerine yol 
açan müdahaleye BM Güvenlik Konseyinin neden müdahale etmedi i veya 
NATO’nun yapt  müdahale uluslararas  hukukun normlar n  ihlal etmesine 
ra men bu müdahalenin neden k nanmad d r. Güvenlik Konseyinde kuvvet 
kullanma konusu gündeme gelmi  ancak konseyde veto yetkisi bulunan 
Rusya ve Çin bu kuvvet kullanma, di er bir ifadeyle askeri müdahale 
teklifine kar  ç km lard r. Dolay s yla müdahale karar  ç kmam t r. Bu yüzden 
NATO önceden de belirtti i gibi Kosova’ya müdahaleyi gerçekle tirmi tir. 
Müdahalenin hukuki herhangi bir temele dayanmad  ve bunun ötesinde 
tamam yla uluslararas  hukuka ayk r  oldu u aç kt r. Hatta bu müdahaleden 
sonra yeni bir uluslararas  hukuk olu umuna do ru gidildi i konusu üzerine 
çokça tart ma yap lm t r.27 Di er yandan konu ba ka aç lardan da tart lm  ve 
insani müdahale ad  alt nda müdahalenin me rula t r ld  söylemiyle 
gündemde kalm t r. nsani müdahale kriterleri aç s ndan olaya bak l rsa, ba ta 
da belirtildi i üzere, me ru yani yetkilendirilen bir otorite bulunmamaktad r. 
Geni  çapta ve a r insan haklar  ihlalleri yap ld  konusu hep kamuoyunun 
gündemine gelmi tir ve Kosova’da gerçekle en olaylar insani bir kriz ve 
felaket olarak sunulmu tur. Bölgede çok büyük sorunlar oldu u do ru olsa 
da, bunun sebebinin sadece S rp devletinin oldu u konusunda ku kular 
bulunmaktad r. Zira KKO da o dönemde birçok sald r  gerçekle tirmi  ve bu 
durum uluslararas  bas nda pek fazla gündeme gelmemi tir.28 Buna ek olarak, 
insani müdahale konusunda yukar da da bahsedildi i gibi geni  çapta ve a r 
insan haklar  ihlalleri eylemlerinin neler oldu u dahi tart mal d r. Bunun 
yan  s ra, müdahalenin nas l olmas  gerekti i hakk nda da yukar da verilen 
bilgilere dayanarak, somut örnekteki imha edilen veya ate  aç lan sivil hedefler 
ve sivillerin ya am n  sürdürmeleri için hayati öneme sahip noktalar n 
müdahaleye uygun olmad  söylenebilir. Buradan hareketle Kosova örne inde 
orant l l k ve s n rl l k kriterlerinin ihlal edildi i ç kar m  yap labilir. Bunun 
d nda, insani müdahale konusundaki, di er temel kriterlerden biri de tüm 
di er bar ç l yöntemlerin tüketilmi  olmas d r. Yukar da belirtildi i gibi BM 
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baz  ambargolar uygulam  ve tavsiye kararlar alm t r ama bunlar n yeterli 
olmamas  tüm bar ç l yollar n tüketildi i anlam na gelmemektedir. Dahas , 
sonradan yap lan aç klamalardan da anla ld  üzere, KKO birçok devletten 
e itim ve silah yard m  alm t r.29 Yani var olan bar ç l yollar denildi i gibi 
tükenmi se, bunlar n iki taraftan birine silah vermekle ve askeri destekle 
tüketildi i söylenebilir. Bundan ba ka, S rp hükümeti, Rambouillet 
Görü meleri ad  alt ndaki görü melerde sunulan antla man n, Kosova’ya 
özerklik verilmesi ve bölgeden çekilme artlar n n bulundu u ilk k sm n  
kabul edeceklerini ve bu k s mla ilgili sorun olmad n  belirtmi lerdir. 
Ancak ikinci k s mda, ülkeye NATO’nun denetleyece i büyük bir NATO 
askeri gücünün gelmesi ve hareket alan  konusunda antla maya 
var lamam t r.30 Çünkü bu k s mda do rudan Kosova’dan, di er bir deyi le 
sorunlu bölgeden bahsedilmemi tir. Tüm YFC söz konusu edilmi  ve 
NATO’nun YFC içerisinde serbestçe hareket edilmesi öngörülmü tür. 
Anla laca  üzere, YFC’nin böyle bir antla may  kabul etmesi, ülkenin 
ba ms zl  aç s ndan, pek mümkün görünmemektedir. Bu antla man n da, 
bar ç l yollardan biri olarak görülmesi ba l  ba na tükenen bar ç l yollar 
konusunda birçok insan  üpheye dü ürmü tür. Anla man n üstte verilen 
kriterleri sa lamamas  d nda, bu müdahalenin amac  Kosova’da yap lan 
etnik temizli e son vermek olarak belirtilmi  olsa da, Alpkaya, müdahalenin 
ana aktörlerinden olan ABD’nin soyk r m, insanl a kar  suç, insani hukuk 
ihlalleri ve sald r  suçlar n  yarg lamaya yetkili sürekli nitelikteki 
Uluslararas  Ceza Mahkemesi’nin kurulu una kar  ç kt n n unutulmamas  
gerekti ini vurgulamaktad r.31 Bu noktada, bu müdahalenin teorik ve hukuki 
boyutunun d nda, ahlakili i ve etikli i konusunda da çokça tart ma 
oldu unu belirtmekte fayda vard r. Özen eti i teorisyenlerinin bu konuda ne 
a amada oldu u ve ne yönde yorumlar yapt  konusu merak uyand ran bir 
meseledir. 

Held, iddet ve özen eti i ile ilgili yaz lar nda sava  ve terörizm gibi 
konulara yer vermi  ve askeri müdahale alt nda gerçekle en kuvvet 
kullan m  Held’in yaz lar nda kendine yer bulmu tur. Özellikle 2008 y l nda 
yazd  “Military Intervention and the Ethics of Care” makalesi bu konuyla 
ilgili görü lerini ele almaktad r. Held, öncelikle özen eti inin, mümkün 
oldu u kadar iddetsiz bir düzeni arama ve o düzeni sürdürme önerisinden, 
özenin ac lar çekerek in a etti i eyi y kt  gerekçesiyle iddete kar  
oldu undan bahsetmi tir.32 Özenin ki ilerin bar  ve güvenlik ihtiyaçlar  da 
                                                            
29  Güvenlik Konseyi’nin 1998 y l nda ald  1199 say l  kararda bu yard mlardan bahsedilmi  

ve yard mlar n kesilmesi gerekti i vurgulanm t r.  
30  ÇEV KBA , 2011, s.28. 
31  ALPKAYA, 1999. 
32  HELD, 2010, s.126. 
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dahil ihtiyaçlar  kar lamada rehberlik etti inden bahsetmi  ve bunlardan 
yola ç karak ki ilere nas l davranmam z gerekti i konusunu ele alm t r. 
Bunlara ek olarak, özen eti i rehberli inde, uyulmas  gereken kurallara veya 
cezaland r lmas  gereken ihlallere yo unla mak veya iddet yanl lar n  yok 
etmek yerine, bu ihlalleri engellemek ve cezalara olan ihtiyaçlar  azaltmak 
için önleyici tedbirler ve yap c  bir biçimde davranarak iddeti önlemeyi 
önermi tir.33 Uluslararas  düzeyde, özen ve adaletin birbirinin yerine 
sunulan, birbirine z t eylermi  gibi yans t lmas  konusundaki rahats zl n  
dile getirerek özenin uluslararas  hukuka sayg y  önerdi ini belirtmi tir. 

Askeri müdahale konusuna gelindi inde Held’in, Güvenlik Konseyi 
taraf ndan yetkilendirilmemi  olsa da NATO’nun Kosova’ya müdahalesinin 
mevcut uluslararas  hukuka uygun bulunarak savunulabilece ini söyledi i 
görülmektedir. Held, ayn  makalede Iris Marion Young ve Richard Miller 
gibi bu konuda kendinden farkl  dü ünen isimlerin görü lerine de yer 
vermi tir. Young’a göre, NATO’nun müdahalesi me rula t r lamaz 
niteliktedir. Çünkü NATO S rplar’  bombalamaya çal rken, S rplar karadan 
Arnavutlar’  öldürmü lerdir. Yani S rp kuvvetleri NATO’yu vuramam  
ancak NATO’nun müdahalesini talep eden Arnavutlar’  vurmu lard r.34 
Bunun yan  s ra Kosova ve S rbistan’daki y k m oldukça a r olmu tur. 
Held, Young’a neden kat lmad n n gerekçesi olarak Young’ n bir 
müdahalenin me ru say labilmesini tamamen sonuçlar na ba layan fikrini 
göstermektedir. Miller’e göre ise, y k m n büyüklü ünden, çok say da insan n 
ya am n  yitirmesinden ve karar a amas  sürecinden dolay  NATO’nun 
müdahalesi oldukça ku kuludur.35 Held, Miller’in sadece yak n zaman  göz 
önünde bulundurdu unu ve Miloseviç’in kötü yönetiminin ilk y llar n n ve 
NATO müdahalesi olmasa Miloseviç’in yönetimden çekilmeyece inin de 
dü ünülmesi gerekti ini vurgulamaktad r.36 Ayr ca bu müdahalenin, Güvenlik 
Konseyi yetkilendirmesi bulunmamas  dolay s yla me ru olmad n  ve 
uluslararas  hukuka ayk r  oldu unu kabul etmi ; ancak çok doyurucu olmasa 
da en az ndan geçmi e dönük (özellikle ahlaki bir) me rula t rma ans  elde 
edebilece ini dile getirmi tir. Bununla birlikte, kendi ç kar n  dü ünen 
devletler taraf ndan bask  alt na al nm  ve sistematik olarak terör ve sava  
tehdidi alt ndaki bir dünyada uluslararas  hukukun önemli oldu unu ve 
desteklenmesi gerekti ini belirtmi tir.37 Ancak özen ve etkile im a lar n n 
olu mas yla, askeri müdahale ihtiyac n n ve uluslararas  hukuk uygulamalar n n 
tamam yla ortadan kalkmasa da, azalabilece ini belirtmi tir. Held’in 
                                                            
33  HELD, 2008, s.14. 
34  HELD, 2008, s.9. 
35  HELD, 2008, s.11. 
36  HELD, 2008, s.11. 
37  HELD, 2008, s.13. 
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yakla m ndan anla laca  üzere, özellikle askeri müdahale söz konusu 
oldu unda, özen eti indeki tek duruma bakma olay  kar m za ç kmakta ve 
Kosova örne i uluslararas  hukuk aç s ndan bir istisna olarak görülmektedir. 
Ancak böyle bir istisna durumu insanlar n ak llar nda u soruyu 
uyand rabilecektir: “Bu ekilde, özellikle birçok devletin kar t  büyük 
çapl  olaylarda, istisna söylemiyle uluslararas  hukukun temel al nmay p 
ihlal edilmesi sonraki olaylarda da ‘bu da bir istisna’ söylemine sebep 
olmayacak m d r?” Jess Kyle’a göre, Held bir yandan özen eti inin 
uluslararas  hukukun, insanlar  zararlardan ve tehlikelerden koruman n en iyi 
yolu oldu unu ve bu yüzden sayg  duyulmas  ve desteklenmesi gerekti ini 
belirtirken, di er yandan özen yakla m yla ‘hukuki istisnal ’ önermekte ve 
böylelikle Kosova’ya yap lan müdahaleyi me rula t rmaktad r.38 Held’in 
konu ve Miloseviç hakk nda söylediklerine bak ld nda S rp yönetiminin 
etnik temizlik yapt ndan ve müdahalenin gereklili inden bahsetti i 
görülmektedir. Ancak Kyle, insanlar n müdahale hakk ndaki yarg lar n n 
verilen bilgilerden olu tu una dikkat çekerek verilen bu bilgilerin çarp t ld n  
ve kayna n n çat man n tek taraf n  göz önünde bulunduran bir medya 
oldu unu belirtmi tir.39 Bu yay nlarla Miloseviç’in tehlikeli ve sald rgan bir 
cani oldu u vurgulanarak Miloseviç’e “Balkan kasab ” lakab  tak lm t r.40 
Ancak daha önce de belirtildi i gibi, KKO’nun (UÇK) Kosoval  S rplara 
yönelik sald r lar na ve gerçekle tirdi i insan haklar  ihlallerine ayn  medyada 
yer verilmemi tir. Uluslararas  medyan n bu tutumundan da anla laca  
üzere, müdahale me rula t r lmaya ve hatta müdahalenin gerekli oldu u 
benimsetilmeye çal lm t r. Bu anlamda, tek taraf n ç kar na dayanan ve bu 
yüzden, Kosoval  S rplar n kay plar n  kay p olarak görmeyen bir tutumun 
özen ile hiçbir alakas  olmayacakt r.  

Daha önce de belirtildi i gibi, özen eti i savunucular , insani müdahale 
konusunda hakl /adil sava  teorisinin ilkelerini benimsemi ler41 ve bu tarz bir 
müdahalede kullan lan kuvvetin oran , vurulacak hedeflerin sivil hedefler 
olmamas  ve sava anla sivilin ayr m  gibi eylerin dikkate al nmas  gerekti inden 
bahsetmi lerdir. Çünkü bu tarz bir müdahalenin amac , en k sa zamanda, en 
az kay pla bu bölgedeki insanlar n normal ya amlar na dönebilmelerini 
sa lamakt r. Di er bir deyi le, amaç insanlar n haklar n n ihlal edilmesi ve 
öldürülmeleri nedeniyle bir bölgeye müdahale edip, k sa vadede sorunu 
çözüme kavu turup uzun vadede müdahale sonras nda daha çok insan n 
açl k, susuzluk ve bula c  hastal klardan ölmesine sessiz kalmak olmamal d r. 
                                                            
38  Jess KYLE, “ Protectingthe World: Military Humanitarian Intervention and the Ethics of 

Care”, Hypatia, Vol 28, No 2, 2013, s.259. 
39  KYLE, 2013, ss.264-265. 
40  SANCAKTAR, 2014, s.136. 
41  ENGSTER, 2007, s.27. 
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Müdahale s ras nda uygulanan stratejiler, müdahale sonras nda yeni bir 
insani felaket yaratmamal d r. Bu yüzden bu tarz müdahaleler oldukça 
dikkatli ve iyi bir ekilde planlanmal d r.42 Bu artlar dâhilinde Kosova 
müdahalesine bak ld nda, daha müdahale sürerken, birçok Kosoval  
Arnavut’un göç etmek durumunda kald  ve bu durum tahmin edilmesine 
ra men bu insanlar n insanl k d  ko ullarda ya amas n  engelleyecek 
herhangi bir önlem al nmad  göze çarpmaktad r.43 Bunun yan  s ra, vurulan 
hedeflere bak ld nda bu hedeflerin aras nda birçok sivil noktan n da 
bulundu u görülmektedir. Otomobil fabrikas  ve rafineri gibi hedeflerin 
birço u ülkenin ekonomik durumu için çok önemlidir, halk n bir kesimine i  
imkân  sa lamaktad r. Bu yüzden müdahale sonras nda ekonomik durumun 
kötüle mesinin ba ka çat malara yol açaca  dü ünülmemi tir. Dolay s yla 
Kosova örne inde sadece sava anlar n hedef al nmad  aç kt r. Bunun 
ötesinde, bir ülkenin tamamen alt yap s n  ve di er yap lar n  bombalaman n 
vatanda lar n bar  içinde ya amas n  ve normal ya amlar na h zl ca 
dönmeleri amac n  nas l sa layaca  tart l r niteliktedir. Yukar da 
bahsedilen olaylar ve NATO’nun tutumu, Çevikba ’a göre, zor durumda 
b rak lan sivil halk n yönetime geri ad m atmas  için bask  yapmas na yol 
açmak amaçl d r.44 Held’in, insani müdahalelere yer verdi i makalesinde 
yukar da söylenenleri göz önünde bulundurmad  muhtemeldir. Bunun yan  
s ra, Held müdahalenin me rulu unu vurgulamak amac yla, daha önce de 
belirtildi i gibi, Miloseviç yönetiminin geçmi ine bak lmas  gerekti ini 
söylemi tir. Yönetimin yapt  birçok hata ve gerçekle tirdi i birçok insan 
hakk  ihlali söz konusu olabilir.45 Fakat bu durum, insan hakk  ihlali yapan 
birine insan hakk  ihlalinde bulunarak cevap vermeyi gerektirmemektedir. 
Dahas  bu müdahalenin ne olursa olsun, uzaktaki ötekiye özen göstermek, 
yiyecek yard m  ve di er birçok yard m yoluyla en basitinden o ki ileri 
ya atmak artlar n  ne kadar gerçekle tirebildi i ku kuludur. 

Held, “Can the Ethics of Care Handle Violence?”, makalesinde özen 
eti inin, politik bir uzla mazl kta iddet içermeyen eylemlere de er 
verilmesi için sa lam ve güçlü temeller sa lad n  ve özenin in a etti i eyi, 
iddetin y kt n  ve tahrip etti ini vurgulam t r.46 Bu cümlelerin do rulu u 

veya yerindeli i konusunda tart maya girmek yersizdir. Fakat bunlar  
söyleyen ve her defas nda iddetin bir çözüm olmad n , iddetin iddeti 
do urdu unu vurgulayan Held, Kosova müdahalesini de erlendirirken baz  
                                                            
42  Engster’in “Care Theory and International Relations” bölümünün 28.sayfas nda 

Kennedy’e referans vererek aktard  bu bölüm, taraf mdan çevrilmi  ve yorumlanm t r.  
43  ALPKAYA, 1999. 
44  ÇEV KBA , 2011, s.36. 
45  HELD, 2008, s.11. 
46  HELD, 2010, s.126. 
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noktalar  gözden kaç rm t r, denebilir. Öncelikli olarak, müdahalenin 
öncesinde, çat malar sürerken, KKO’nun e itimine Amerikan ajanlar n n 
destek oldu u ve bu gruba silah deste i sa land  müdahale sonras nda 
ortaya ç km t r. Bu destek çat malar n iddetlenmesine ve daha çok insan n 
hayat n  kaybetmesine sebebiyet vermi tir. Daha net bir ifadeyle, çat malar 
bu noktaya gelmeden duruma ba ka yollardan müdahale edilebilece i ve 
önlemler al nabilece i aç kt r.  

Held d nda, insani müdahale konusunda görü  bildiren özen 
teorisyenlerinden bir di eri de Joan Tronto’dur. Ona göre özen gösterme, en 
genel anlam yla, “mümkün oldu unca iyi ya amak için dünyam z  onarmak ve 
devam n  sa lamak için yapt m z her eyi içine alan bir türün aktivitesidir”47 
ve bar  korumak da bir çe it özen i idir.48 Tronto, insani müdahale 
söyleminde, “müdahale hakk ndan” “koruma sorumlulu u”na önemli bir geçi  
görür. Tronto’ya göre bu geçi , uluslararas  ili kilerdeki ahlak söyleminde, 
adalet eti inden özen eti ine geçi  olarak yorumlanabilir.49 Bu aç klamadan 
anla laca  üzere, özen eti i ile “koruma sorumlulu u” ayn  do rultudad r 
ve çokça tart maya yol açan söz konusu koruma sorumlulu u doktrini 
uluslararas  ili kiler konusunda Tronto’nun yakla m n n temelini olu turur. 
Bu doktrine göre, devlet vatanda lar n n güvenli ini ve insan haklar n  
korumaktan sorumludur ve bu sorumlulu u uluslararas  toplum kar s nda da 
geçerlidir. Bir devlete, bunu yapamad  takdirde müdahale edilebilir. Hatta 
bu doktrin, müdahale kavram n n me rulu unun kabulü için gereken otorite 
yetkilendirmesi kriterini, Güvenlik Konseyinin veto veya ba ka sebeplerle 
müdahale karar  veremedi i durumlarda ad hoc/geçici koalisyonlarla 
verilebilece i eklinde geni letmektedir. Bu ekilde yap lan bir müdahale 
hukuka uygun anlam na gelmemektedir. Ancak di er kriterler yerine getirilir 
ve dünya kamuoyu ve uluslararas  toplum müdahaleyi ba ar l  olarak 
görürse, en fazla me ru olabilecektir.50 Tronto, “Koruma Sorumlulu u” 
doktrininin güçlü ülkelerin güçsüz ülkelere müdahalelerinde kullanabilece inin 
fark nda oldu unu belirtmi  olmas na ra men, dünyay  daha güvenli bir yer 
yapman n anahtar n  “Koruma Sorumlulu u” doktrininin uygulamas ndaki 
dikkat etme, sorumluluk alma, özen gösterme ve özene cevap verme 
durumlar n n iç içe geçmesi olarak sunmu tur.51 Tronto’ya göre özen eti i, bu 

                                                            
47  Joan TRONTO, Moral Boundaries: A Political Argument for an Ethic of Care, New York: 

Routledge, 1994, s.103. 
48  HELD, 2008, s.14. 
49  HELD, 2008, s.14. 
50  ICISS Raporu, http://responsibilitytoprotect.org/ICISS%20Report.pdf, s.55, (eri im tarihi: 
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doktrinin uygulamas nda rehber olmal d r. Bu doktrinle vurgulanmak istenen, 
her ülkeye müdahale edilebilece i, di er bir deyi le de i en bir egemenlik/ 
ba ms zl k anlay n n ortaya ç kt d r. Held’e göre, “Koruma Sorumlulu u” 
bir ülkenin ba ms zl /egemenli inin mutlak olmad n n ve s n rland r ld n n 
göstergesidir. Kyle’ n da belirtti i gibi, bu anlay , özellikle ba ms zl k 
iddias  olan baz  ülkelerin bu iddias n  görmezden gelmek için temel olu turur. 
Daha net bir ifadeyle, baz  ülkeler, özellikle güçlü olanlar, ba ms zken, daha 
güçsüz olanlar n ba ms zl  tan nmayabilecektir. Bu doktrinle özen gösterme 
ideolojileri güçsüz ülkelere uygulanacakt r. Narayan, özen ideolojilerini ülkeler 
aras nda koloni ça  ili kileri ile ba lant land rmaktad r.52 

Yukar daki aç klamalar göz önüne al nd nda, özen teorisyenlerinin 
sayg  duyulmas  gerekti ini söyledi i uluslararas  hukukun kendine nerede 
yer bulaca  ku kuludur. Yukar daki söylemlere, dikkatli bir ekilde 
bak ld nda, Kyle’ n da dedi i gibi, özen ve adalet birbirinden tamamen 
ayr lm  gibidir.53 Ancak Held, özellikle iddet konusunda hukuki 
yapt r mlar n önemini ve gereklili ini vurgularken, özen ve adaletin iç içe 
geçmesi gerekti ini belirtmi tir.  

Sonuç olarak, uzaktaki ötekilere yard m, sorumluluk alma ve özenli 
ili kilerin kurulmas  her a amada oldukça önemlidir. Fakat neyin özen olup 
olmad  konusunda dikkatli olunmal  ve özellikle bu tarz müdahaleler 
sonras nda ve s ras nda halka ne oldu u göz önünde bulundurulmal d r. 
Müdahale sonras nda Kosova halk  tüm önemli ekonomik altyap s  hedef 
al nd ndan d a ba ml  hale gelmi tir ve daha önce yan yana ya ayan 
halk n, birbirine olan etnik nefreti artm  ve ehirler, Kosoval  Arnavutlar ve 
S rplar n ya ad  bölgeler olarak ayr lm t r.54 Bu kadar insan kayb n n 
oldu u, ekonomik olarak çökü ün ya and  ve birbirine tahammül s n r  
olmayan bir toplumun olu mas na sebebiyet veren bir müdahalenin özen 
eti inin hiçbir önerisi ve söylemiyle örtü medi i aç kt r. Held’in dedi i gibi 
insan haklar na sayg  duymak, insan n kendini gerçekle tirmesine izin 
vermektir ve özen eti i de bunu savunmaktad r. Ancak bunun için, izin 
vermek d nda, gerekli ko ullar  sa lamak da önemlidir. Dolay s yla insani 
müdahale ad  alt nda yap lan y k c  müdahalelerin müdahale edilen 
ülkelerdeki insanlar n kendini gerçekle tirme ko ullar n  yok etmesinin özen 
eti ine ne derece uygun oldu u tart maya aç kt r.  
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ROMA’DA MADENLERE MAHKÛM ED LME 
CEZASI  

 
 

Cemâl Dursun** 
 
 

 G R  

 Madencilik, Roma ya am n n, civitas’ n ayr lmaz bir parças d r.1 Bir 
ba ka ifade ile Roma tarihi, ayn  zamanda madencilik tarihidir.2 Madenler ve 
onlara eri me/elde etme iste i, Roma geni lemesinin itici güçlerinden biri ve 
hatta kimi zaman yap lan sava lar n yegane sebeplerinden biri olmu tur.3 Di er 
yandan madenlerin i letilmesinde Romal lar n ortaya koydu u örgütlenme, 
ba l  ba na Roma’ya özgü bir kurumdur. Sadece madenlerin i letilmesi 
de il, üretilen cevherin imparatorlu un dört kö esinden ba ta Roma olmak 
                                                            
  Bu makale hakem incelemesinden geçmi tir. 

** Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kar la t rmal  Hukuk Anabilim Dal  
Doktora Ö rencisi. 

1  Romal  filozof Cicero’ya göre, devlet, civitas’lar n birle mesi ile olu an res publica-res 
populi’dir. Ancak her eyin temelinde aile yatar. Belirli yerde yerle en aileler, “o yerin 
tabiî ve co rafi artlar ndan faydalanarak kendilerini savunmaya çal rlar, zamanla 
geli erek ve büyüyerek bir Civitas (Site-Medine) halini al rlar.” Aktaran Recai Galip 
OKANDAN, Umumî Âmme Hukuku (Devletin Do u u, Pozitif ve Teorik Geli mesi, 
Unsurlar ), stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yay nlar  (No. 250), stanbul, 1966, sf. 
31. Civitas hakk nda ayr nt l  bir okuma için bkz. A. H. M. JONES, The Later Roman 
Empire (A Social Economic and Adminitrative Survey), Volume I, Basil Blackwell, 
Oxford, 1964, sf. 712 ve devam . 

2  Son zamanlarda bu konuda yap lan en geni  kapsaml  ara t rma için bkz. Alfred Michael 
HIRT, Imperial Mines and Quarries in the Roman World: Organizational Aspects 27 BC-
AD 235, Oxford University Press, Oxford, 2010. 

3  Üçüncü ki i a z yla yaz lan Bello Gallico (Galya Sava ) adl  eserde Sezar’ n Britanya’y  
almak için gerekçeleri say l rken, kalay ve demirden de bahsedilmektedir. Mommsen de 
madenlerin fetihteki belirleyici faktör oldu undan bahsetmektedir. Theodor MOMMSEN 
(çev. Clare Krojzl), A History of Rome under the Emperors, Routledge, 1996, sf. 141. 
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üzere ihtiyaç duyulan di er yerlere aktar lmas n n büyük ve iyi yönetilen bir 
organizasyon gerektirece i a ikard r.4 Fakat madenlerin her daim i ler 
durumda tutulmas  ve ihtiyaç duyulan maden ve türev ürünlerin üretiminin 
sa lanabilmesi için önemli miktarda i gücüne de gereksinim duyulmu tur.5 

 Civitas’a dönecek olur isek, Cumhuriyet döneminin sonlar na do ru, 
özellikle Pön Sava lar ’n n ard ndan di er Latin kabilelerin de Roma’ya 
kat lmas  ile birlikte ve hemen ard ndan mparatorluk Dönemi ba lar nda 
patriciler ve plebler ayr m , yerini honestiores ve humiliores olmak üzere iki 
ayr  katmana b rakmaya ba lam t .6 Bu iki toplumsal katman aras ndaki en 
önemli farkl l klardan biri de, i ledikleri suçlar kar l nda ald klar  cezalarda 
görülüyordu.7 Örne in, Cumhuriyet döneminde Roma vatanda lar na ölüm 
cezas  verilmesine çok nadiren rastlan l rd , verilecek en a r ceza toplumdan 
d lanmakt , ki buna ate ten ve sudan yasaklanma (aquae et ignis interdictio) ad  
verilirdi. Böylece Roma vatanda  sürgüne gönderilir (exilium) ve vatans z 
hale gelirdi.8 

                                                            
4  mparatorluk ekonomisinin ölçe ini ve iç içe geçmi li ini göstermesi bak m ndan önemli 

bir bilgi olarak u verilebilir: Milattan önce 1. yüzy lda Britanya’da ç kar lan kur unun 
bollu u yüzünden spanya’daki kur un üretimi görece azalm t r. Lesley ADKINS, Roy A. 
ADKINS, Handbook to Life in Ancient Rome, Infobase Publishing, 2004, sf. 216. 

5  Bu i gücünü sa layabilmek için, kimi zaman madenlerde çal anlara Roma vatanda l  da 
verilmi tir. Bugünkü Almanya’n n jeolojik olarak Eifel olarak adland r lan volkanik 
bölgesindeki Mayen basalt madeni, de irmenta  yap m nda kullan l yordu. De irmenta  
ise, un üretimi için çok büyük önem arz ediyordu. Volkanik lavadan kaynakl  jeolojik 
kalitesi nedeniyle bu madende çal an yerlilere Roma vatanda l  verilmi ti. Robert 
SHEPHERD, Ancient Mining, Institution of Mining and Metallurgy, 1993, sf. 157. 
Meinrad POHL, Quern-Stones and Tuff as Indicators of Medieval European Trade 
Patterns, Department of Mining History, German Mining Museum, Bochum, Germany 
(http://www.pia-journal.co.uk/article/view/pia.348/66 eri im tarihi: 01.07.2014). 

6  Honestiores, daha çok üst s n f  te kil eden senatörler, övalyeler, askerler ve üst düzey 
yöneticilerden ibaretti. Genellikle çal mak zorunda olmayan, yeterli gelire sahip aile 
mensuplar yd lar. Kimi zaman plebeii veya tenuiores de denilen humiliores, dü ük s n ftan 
gelen, paras z veya az gelirli özgür Roma vatanda lar  idi. Cumhuriyet devri ile birlikte 
say lar  belirgin ekilde artm t . Yukar da bahsedildi i üzere, Roma ceza hukukunda, 
honestiores ile humiliores s n flar na mensuplara verilen cezalar aras nda önemli 
farkl l klar bulunuyordu. Ba ka bir ifade ile, ayn  suç için honestiores’e verilen cezalar, 
humiliores’e verilene nazaran çok daha az eza vericiydi. Michael GRANT, History of 
Rome, Prentice Hall, 1st Edition, 1978, sf. 291. Karoly VISKY (çev. Dr. Bülent 
Tahiro lu), “Roma Hukuku’nda Kölelik ve Serbest Meslekler”, stanbul Üniversitesi 
Hukuk Fakültesi Mecmuas , Cilt 40, Say  1-4, 1974, sf. 691. 

7  Adam WILINSKI (çev. Belgin Erdo mu ), Roma Ceza Hukuku ve Ceza Usul Hukukuna 
Bir Ku bak , Dicle Hukuk Fakültesi Dergisi, Say  1, 1983, sf. 335. 

8  Gordon P. KELLY, A History of Exile in the Roman Republic, Cambridge University 
Press, New York, 2006, sf. 25-39. 
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 SINIFSAL FARKLILI A DAYALI (SUÇ VE) CEZA POL T KASI 
(T POLOJ ) 

 Roma ceza hukuku sistemi, Wilinski’nin de belirtti i üzere, hiçbir 
zaman Roma özel hukuk sisteminin yetkinli ine ula amam t .9 Bu sistemde, 
kamuya kar  i lenen ve devletin veya hakim s n flar n güvenli ini/ 
menfaatini tehlikeye dü üren suçlar  içeren crimina ile haks z fiilden olu an 
ve zarar görenin tazminat (para) ile tatmin edildi i delicta (maleficia) ayr m  
mevcuttu.10 

 Roma ceza yarg lamas  sisteminde ise, Krall k döneminde i lenen 
suçlar  soru turma yetkisi11 (coercitio imperium) kral n kendisinde iken, 
Cumhuriyet döneminde bu yetkinin magistra’lara geçti i görülmektedir.12 
MÖ 2. yy.’dan itibaren quaestiones perpetuae (iudicia publica)13 ad  verilen 
bir yarg lama sisteminin ortaya ç kt n  ve coercitio modelini devre d  
b rakt n  görmekteyiz. Bir praetor’un ba kanl nda seçilmi  elli hakimden 
meydana gelen bu mahkemeler, daha önceden belirlenmi  suç tipleri için 
görev yap yor; yarg lama sonucunda sadece kusur hakk nda hüküm veriliyor, 
ceza için kanunda öngörülen ceza hod be hod uygulan yordu.14 

 MS 2. yy.’dan sonra quaestiones perpetuae yerini, cognitio extra ordinem’e 
b rakm t r. Magistra’n n imperium’una15 dayanan coercito’ya benzeyen bu 
                                                            
9  WILINSKI, 1983, sf. 329. 
10  Crimina suçunun cezas  ölümdü. Cumhuriyet döneminde ölüm cezas  yan nda para 

cezas n n (multa) da ortaya ç kt n  görmekteyiz. Ibid., sf. 329-330. Daha detayl  bir 
aç klama için bkz. Pervin SOMER, Roma Hukukunda Mala Verilen Zarar, Derin 
Yay nlar , stanbul, 2006, sf. 11-14. 

11  Soru turma yetkisi, ko u turmay  da içerecek ekilde kullan lmaktad r. 
12  Cumhuriyet dönemi ortalar ndan sonra getirildi i tahmin edilen önemli bir imkân ise, 

imperium’a sahip bir magistra’n n verdi i karara kar  halk meclisine ba vurabilmekti, ki 
MÖ 1. yy.’a kadar devam eden bu imkana provocatio ad populum deniliyordu. Ibid., sf. 
330. 

13  Quaestiones kelimesi; sormak, ara t rmak, aramak anlamlar na gelen quaerere fiilinden 
geliyordu. Bkz. Kurt LATTE, “The Origin of the Roman Quaestorship”, Transactions and 
Proceedings of the American Philological Association, Vol. 67, (1936), sf. 28-29. 

14  Bu suç tipleri, Cumhuriyet dönemi sonlar  ve Principatus döneminde senatus kararlar  ve 
imparator emirnameleri ile giderek geni letilmi ti. Özellikle MÖ 17’de Lex Iulia 
iudiciorum publicorum ile ikayet usulü gelmi  ve böylece her Roma vatanda  ikayet 
hakk na kavu mu tur. WILINSKI, op. cit., sf. 331. 

15  Imperium’un kapsam na ve içeri ine ili kin tart mada Mommsen’in getirdi i yorumu 
tart an Strachan-Davidson’ n Ulpian (Digest, I.18.6.§8)’dan aktard  ibare önemlidir: qui 
universas provincias regunt jus gladii habent et in metallum dandi potestas eis permissum 
est. Buna göre tüm provincia’larda öldürme veya madenlere gönderme yetkisi, 
magistra’ya verilen imperium’un kapsam na dahildi. James Leigh STRACHAN-
DAVIDSON, Problems of the Roman Criminal Law (Volume: 2), Oxford Clarendon Press, 
Oxford 1912, sf. 167. Ancak imperium’un bir ba kas na devrinin mümkün olmad , hatta 
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sistemde soru turma prensibi kabul edilmi , delillerin toplanmas  i i praefectus 
urbi, annonae, vigilum gibi imparatorluk memurlar na b rak lm t r. Daha da 
önemlisi, quaestiones perpetuae’den farkl  olarak hakim sadece kusur tespiti 
ile yetinmiyor, soru turman n sonucuna göre cezay  da takdir ediyordu.16 

 Roma ceza yarg lamas  sisteminde “madenlere mahkûm edilme” ad  
alt nda ayr  bir ceza kategorisi bulunuyordu.17 Cognitio extra ordinem için 
öngörülen cezalardan biri de damnatio in metallum (in opus metalli) idi.18 
Mahkûm hem köle olur hem de maden ocaklar nda çok a r i lerde 
çal t r l rd .19 Maden ocaklar nda çal maya mahkûm edilme, idam n yerini 
tutan bir ceza olarak görülüyordu20 ve ölüm cezas  gibi, infaz süreci önce 
                                                                                                                                            

Yeni Ahit’te s rf bu nedenle Hz. sa’n n çarm ha gerilmeden önce imperium yetkisini haiz 
Romal  yönetici önüne ç kar ld  belirtilmektedir. 

16  WILINSKI, op. cit., sf. 331-332. 
17  IUSTINIANUS (çev. Ziya Umur), Institutiones, stanbul Hukuk Fakültesi Yay n , stanbul 

1968, sf. 369. 
18  Pliny ile Trajan aras ndaki yaz malardan, Nicomedia (bugünkü zmit) ve Nicaea 

(bugünkü znik) ehirlerindeki mahkûmlar n durumlar n  tart rlarken Pliny taraf ndan 
opus kavram n n kullan ld n  ve spesifik olarak opus metalli dendi ini de görmekteyiz. 
Bkz. Fergus MILLAR (eds. Hannah M. Cotton, Guy M. Rogers), Rome, the Greek World 
and the East: Government, Society and Culture in the Roman Empire (Volume 2), The 
University of North Carolina Press, 2004, sf. 134-135. Hatta Pliny, madenlere mahkûm 
edilenlerin (kad nlar n da) saçlar n n bir yar s n n kaz t ld n , bunun bir nevi opus 
publicum oldu unu da anlatmaktad r. Bkz. O. F. ROBINSON, Penal Practice and Penal 
Policy in Ancient Rome, Routledge, 2007, sf. 126. Mommsen’e göre metallum ile opus 
metalli aras ndaki ayr m, sadece vincula’dan ibaretti; yani madende çal an ki i, ayn  
zamanda ellerinden de kelepçelenmi  ise metallum söz konusu oluyordu. Théodore 
MOMMSEN, “Le Droit Pénale Romain (Tome Troisième)”, Manuel des Antiquités 
Romaines (Tome Dix-Neuvième) içinde (çev. J. Duquesne), A. Fantemoing, Paris, 1907 
(digitized by University of Ottowa, 2010), sf. 294. 

19  Kudret AY TER, “Roma Ceza Hukuku’nda Queastiones Perpetuae ve Cognitio Extra 
Ordinem”, Ahmet Esat Ersebük’e Arma an, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 
Yay nlar  No. 124, Ankara 1958, sf. 360. Bugünkü M s r’ n K z ldeniz k y s ndaki Mons 
Claudianus ve Mons Porphyrites’teki mermer ocaklar nda çal an maden i çilerinin 
ö ünleri üzerinde yap lan yeni tarihli çal malar, i çilerin, ki aralar nda köleler kadar özgür 
ve ücretli çal anlar da vard , Nil vadisinden ithal edilen zengin bir yemek çe idi ile 
beslendiklerini göstermektedir. David MATTINGLY, “The Imperial Economy”, A 
Companion to the Roman Empire içinde (ed. David S. Potter), Blackwell Publishing, 2006, 
sf. 292. Hristiyanlar n kovu turmaya u rad  4. yüzy l ba nda Mons Claudianus ve Mons 
Porphyrites’te porfiri ve granit ocaklar nda, madenlerde çal maya mahkûm edilen 
mahkûmlar çal yordu. JONES, Justinian döneminde dahi bu durumun devam etti ini 
belirtmektedir. A. H. M. JONES, The Later Roman Empire (A Social Economic and 
Adminitrative Survey), Volume II, Basil Blackwell, Oxford, 1973, sf. 838. 

20  AY TER, op. cit., sf. 345 (dipnot 19). The Trial of Marius Priscus and his legate adl  
ba l k alt nda, Marcianus’un madenlere gönderilmekle cezaland r lmas n  anlatan bölüm 
için bkz. O. F. ROBINSON 2007, op. cit., sf. 83. Persli Manichean tarikat  üyelerinin 
madenlere gönderili i; Numidia legate’nin baz  din adamlar n  madene gönderilmeye 
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k rbaçlama ile ba l yordu.21 Madenlerde çal ma, askeri bir gözetim alt nda 
ve zincirlere ba l  olarak yap l yordu.22 Ba ka bir ifade ile, madenlere 
gönderilmeye mahkûm edilen ki inin durumu, sürekli ceza çeken ve a r 
çal ma ko ullar  nedeniyle muhtemelen ölümle sonuçlanacak bir kölelik 
durumuydu.23 

 Mommsen, angaryan n (les travaux forcés, forced labour) Principatus 
dönemine kadar Roma’da bilinmedi ini, mparator Tiberius taraf ndan ve 
muhtemelen kadimden beri madenlerde kölelerin çal t r ld  M s r’dan 
esinlenilerek, M.S. 28 y l nda sürgüne gönderme cezas  ile birlikte ortaya 
ç kt n  belirtmektedir.24 

 Madenlere gönderilme cezas  mparator Hadrian25 zaman nda getirilmi ti.26 
Bu özel kategori cezan n mparator Hadrian zaman nda yürürlü e konulmu  
olmas  ile yine mparator Hadrian’ n, oldukça dü ük seviyelerde seyreden 
maden üretiminin art r lmas  hedefi aras nda do al bir ba lant  olsa gerektir. 
Rostovtzeff, Schönbauer’e atfen, maden i letmecisinin, ç kan madenin yar s na 
sahip olmas  eklindeki cömert prensibin temelinde, mparator Hadrian’ n 
maden üretimini art rmak amac n n yatt n  belirtmektedir. Buna i aret 
olarak da, 1907 y l nda Portekiz’de ke fedilen Aljustrel madenindeki 
procurator’a restitutor metallorum ad n n verilmi  olmas n  göstermektedir. 
Aljustrel kitabesinin M.S. 235’e tarihlendi ini dü ündü ümüzde, bu devirde 
maden üretiminin önemli derecede dü ük oldu u sonucuna ula maktad r.27 

                                                                                                                                            
mahkûm edi i ve Caligula’n n, yüksek düzeyli insanlar  damgalanmaya ve madenlere 
gönderilmeye mahkûm etti inin anlat ld  k s mlar için bkz. O. F. ROBINSON 2007, op. 
cit., sf. 117 (dipnot 140), 121, 189 ve ilaveten Richard A. BAUMAN, Crime and 
Punishment in Ancient Rome, Routledge, 1996, sf. 66. 

21  MOMMSEN, op. cit., sf. 292-293. 
22  Ibid., sf. 293. 
23  Robinson, Gaius’a at fla, madenlere mahkûm edilenler, sahipsiz (köle) olduklar  için, onlar 

kendilerine verilen cezalar n köleleriydiler ve hiçbir türel ehliyetleri yoktu, demektedir. O. 
F. ROBINSON 2007, op. cit., sf. 106 (dipnot 45). Madenlerde çal an köleler ile efendileri 
aras ndaki (fiziksel ve mental) ceza - (manumunissio eklindeki) ödül dengesinin nas l 
kuruldu unu anlamak için bkz. Kyle HARPER, Slavery in the Late Roman World, AD 
275-425, Cambridge University Press, New York 2011, sf. 219 vd. 

24  Angaryan n üç de i ik biçimi vard : madenlere mahkûm edilme, ömür boyu hapis, kürek 
mahkûmiyeti. MOMMSEN, op. cit., sf. 292-293. 

25  MS 117-138; Nervan-Antonine hanedan . 
26  MÖ 4. ve 5. yüzy llardan Corpus Iuris Civilis’e kadar cezalar n a rla mas  e ilimi devam 

edegelmi tir. WILINSKI, op. cit., sf. 335. 
27  M. ROSTOVTZEFF, The Social and Economic History of the Roman Empire (Volume I), 

Clarendon Press, 2nd Edition, 1957, sf. 690 (dipnot 101). Ayn  ekilde bkz. J. C. 
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 Buna göre, özellikle gece vakti h rs zl k yapanlar veya silahla h rs zl k 
yapanlar, madenlere gönderilmeye mahkûm ediliyordu.28 Buna ilaveten, 
ehir/kasabada h rs zl k amac yla yang n ç karma suçu ölüm cezas  ile 

cezaland r l rken, çiftlik veya villa’da h rs zl k amac yla yang n ç karma 
suçu, madenlere gönderilmeye mahkûmiyet ile cezaland r l yordu.29 

 Kölelerin durumuna gelince; Digesta’da Ulpian’ n30 Seneca’ya31 yapt  
at f ile kölelerin, zaten köle olmalar  sebebiyle zorunlu çal maya mahkûm 
edilemedi ini, ancak sürekli veya belli süre için zincire vurulmaya, madenlere 
gönderilmeye veya av oyunlar na ve en nihayetinde ölüme mahkûm 
edilebildiklerini ö reniyoruz32 Cognitio’ya göre, sahibinin bilgisi olmadan 
suç i leyen köleler, özellikle madenlere gönderiliyordu.33 Özgür bir adam, 
ba ka birinin kölesinin kaçmas na yard m eder ve ard ndan manumissio ile 
ona özgürlü ünü verirse, eski sahibinin özgürle en köleyi, özgürlük h rs zl  
nedeniyle tekrar köle olarak almak, ona yard m eden özgür ki iyi de h rs zl k 
ile ikayet etmek hakk  vard . Ancak e er kaçan kölenin aya  kesilmi se 
(amputatio) veya madenlere gönderilmi se, eski sahibin geri alma hakk  
bulunmuyordu.34 

mparator Septimius Severus’un,35 M.S. 199’da urban prefect’in kazai 
yetkisini tan mlad  epustula ile onlara humiliores’i madenlere göndermeye 
mahkûm etme yetkisi verdi i de anla lmaktad r.36 

                                                                                                                                            
EDMONSON, “Mining in the Later Roman Empire and Beyond: Continuity or 
Disruption?”, The Journal of Roman Studies, Vol. 79 (1989), sf. 97. 

28  Paul 5, 4, 8’e göre h rs zl k yapan özgür ki iler için exilium aut metallum aut publicum 
opus; yine Paul, 3, 4, Dig 22, 1, 12, 1, 10’e göre, ba kas na a r zarar veren köleler ve 
sonradan özgürle mi  ki iler için ise, madenlerde çal ma ac s na hükmedilirdi. 
MOMMSEN, op. cit., sf. 123 (dipnot 5). 

29  O. F. ROBINSON, The Criminal Law of Ancient Rome, The Johns Hopkins University, 
1995, sf. 26-28, 35. 

30  Gnaeus Domitius Annius Ulpianus; c. 170 – 223. 
31  Lucius Annaeus Seneca; c. 4 BC – AD 65. Genç Seneca (Seneca, the Younger olarak da 

bilinir). 
32  ROBINSON 2007, op. cit., sf. 188 (dipnot 26); MOMMSEN, op. cit., sf. 84-85. Ulpian, 

Stellionatus suçu için pleblere verilecek cezan n opus metalli’yi a mamas  gerekti ini 
belirtmektedir. ROBINSON 1995, op. cit., sf. 32. Ev veya ehir köleleri ile ta radaki 
(tar msal i letmelerde) veya madenlerdeki köleler aras ndaki en önemli ayr m, ilkine 
manumissio ile özgür olma imkan  tan nm ken, ta ra veya madenlerdeki kölelere bu 
imkan n tan nmam  olmas d r. Peter GARNSEY, The Roman Empire: Economy, Society, 
and Culture, University of California Press, 1987, sf. 119-120. 

33  ROBINSON 1995, op. cit., sf. 34. 
34  MOMMSEN, op. cit., sf. 184 (dipnot 4). 
35  Lucius Septimius Severus Augustus; 11 Nisan 145 - 4 ubat 211. 
36  BAUMAN, op. cit., sf. 105. 
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 Lex Fabia’da, özgür bir Romal ’y  saklayan, hapseden, satmaya veya 
almaya çal anlara verilen cezalar aras nda ölüm cezas  yan nda madenlere 
gönderilmeye mahkûm olmak da vard .37 

 Yine Paulus’a38 dönecek olur isek, Pauli Sententiae’ye göre, e er 
yüksek bir yerden herhangi bir uyar  yapmaks z n a aç dal  at lmas  sonucu 
bir ki i ölürse, her ne kadar bu durum kanunda aç kça yaz yor olmasa da, 
dal  atan ki i madenlere gönderilmeye mahkûm edilirdi.39 Pauli 
Sententiae’ye göre, kasten veya ihmal ile bir vasiyetname uyduran ki inin bu 
eyleminden lex Cornelia testementaria’ya göre sorumlu oldu u; 
honestiores’in bir adaya sürgün edildi ini, humiliores’in ise, belirli bir süre 
için veya ömür boyu, madenlere gönderildi i veya çarm ha gerildi i 
belirtilmektedir.40 Ayn  eserin be inci kitab n n ba nda, mparator’a ait olan 
madenleri çalan n cezas n n madenlere gönderilmeye mahkûm edilmek veya 
sürgüne gönderilmek oldu unu belirtmektedir.41 

 Modestinus,42 Romal  askerlerin, sadece k s rla t rma, para cezas , daha 
fazla görev ve sorumluluk (munerum indictio), nakil, tenzil-i rütbe, ordudan 
at lma cezalar na çarpt r labildi ini; madenlere gönderilmeye veya i kenceye 
mahkûm edilmelerinin söz konusu olmad n  söylüyor.43 Ancak Ulpian, 
decurion’un44 madenlere gönderilmeye, zorla çal t r lmaya, çarm ha gerilmeye 

                                                            
37  Ibid., sf. 110. 
38  Julius Paulus Prudentissimus; M.S. 2. yy. sonu, 3. yy. ba . Corpus Iuris Civilis’in Digesta 

adl  kitab n n yakla k alt da biri Paulus’un eserleri (Sententiae, Filium)’ne at fta bulunur. 
39  BAUMAN, op. cit., sf. 119. 
40  Ibid., sf. 125. Jill HARRIES, Law and Crime in the Roman World, Cambridge University 

Press, New York, 2007, sf. 87. 
41  Samul Parsons SCOTT, The Civil Law: Including the Twelve Tables, the Institutes of 

Gaius, the Rules of Ulpian, the Opinions of Paulus, the Enactments of Justinian, and the 
Constitutions of Leo, The Lawbook Exchange, 1932, sf. 123. D. 48.19.38.5. 

42  Herennius Modestinus; do um tarihi bilinmemektedir, ancak M.S. 3. yy.’da ya am t r. 
Ulpian’ n ö rencisi olup, klasik dönemin Papinian, Paulus, Gaius ve Ulpian’dan sonra jus 
respondendi’ye sahip olan son büyük hukukçusudur. Corpus Iuris Civilis’in Digesta’s nda 
yakla k 345 yazma ona aittir. 

43  BAUMAN, op. cit., sf. 131. 
44  Decurion, Roma ehir meclis üyesi olup, genellikle üst varl kl  s n f üyelerinin tercih etti i 

bir pozisyondu. Özellikle Roma d ndaki varl kl  Latin soylular decurion olmay , 
honestiores s n f na atlaman n bir yolu olarak da tercih ediyorlard . Decurion tiyatroda ve 
amfitiyatroda öndeki s ralardan birine oturmaya hak kazan yor, ayr ca honestiores 
olduklar  için yarg lama esnas nda i kenceye maruz b rak lam yorlard . M.S. 4. yy.’dan 
sonra artan vergilerin toplanmas nda ya anan zorluklar nedeniyle çekicili i azalan 
decurion pozisyonu zamanla ortadan kalkm t r. Bu dönemde görevlerini ihmal eden 
decuriones’e kar  al nan önlemler, seçilme ya n n 18’e indirilmesi ve sadece yeterli 
imkanlara sahip olduklar n  ispat edebilenlerin bu pozisyona aday olabilmelerinin 
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veya canl  olarak yak lmaya (crematio) mahkûm edilememekle birlikte 
parricidium45 nedeniyle ölüme mahkûm edilebileceklerini belirtmektedir.46 

 Hermogenian,47 iniura’n n extra ordine ile ele al nd n , kölelerin 
k rbaçland n  ve sahiplerine iade edildi ini, dü ük s n ftan özgür ki ilerin 
(liberi humilioris loci) çubuklar ile dövüldü ünü, bunlar n d ndakilerin (bir 
ba ka ifade ile honestiores) ise geçici sürgün veya interdictum’a tabi 
tutuldu unun alt n  çizmektedir.48 Buna mukabil Sententiae’de, iniura e er 
atrox ise kölelerin madenlere gönderildi ini, levis ise kölelerin 
k rbaçland n  ve sahiplerine iade edildi ini söylenmektedir. 

 Callistratus,49 cezalar  a rl klar na göre derecelendirmektedir. Bu 
ayr ma göre:50 

                                                                                                                                            
sa lanmas yd . Bozulan sisteme ili kin ikayetler için bkz. Synesius of Cyrene, Letter 100. 
Di er yandan, askeri bir terim olarak, on ki iden olu an Romal  asker grubunun 
(squadron) ba ndaki komutana da decurion ismi verilmektedir. ki decuriones’i 
betimleyen bir heykel Viran ehir’de ortaya ç km  olup anl urfa müzesinde 
sergilenmektedir. Bkz. http://www.livius.org/a/1/romanempire/viransehir_curiales_slu-
mus.JPG (eri im tarihi: 01.07.2014) 

45  Babay  (veya anne babay , her ikisini) öldürme suçu, parricide. Krall k devrinde bu suç, 
kral taraf ndan atanan quaestores parricidii taraf ndan soru turuluyordu. Suçun cezas  
poena cullei’nin dini bir temeli de bulunmaktayd ; ve bu ki i, y lanlar ve ba ka hayvanlarla 
birlikte bir deri çuvala konulup denizde bo ulmaya b rak l rd . WILINSKI, op. cit., sf. 333. 

46  BAUMAN, op. cit., sf. 129. Ancak ilginçtir, Roma vatanda lar ndan olu an bir 
decurion’un i kenceye u rayabildi i de anla lmaktad r. Optatus’un “Donatistlere Kar ” 
adl  eserinde, Constantine zaman nda bir decurion’un sorgulama esnas nda üpheli 
cevaplar vermesi nedeniyle “daha a r bir sorgulama”ya, muhtemelen i kenceye maruz 
b rak ld n  da görmekteyiz. HARRIES, op. cit., sf. 34. 

47  Aurelius Hermogenianus; ya ad  tarihler tam olarak bilinmemekte, M.S. 3. yy. sonu, 4. 
yy. ba nda, mparator Diocletian zaman nda ya ad  san lmaktad r. 

48  Ibid., sf. 36. Kelly’ye göre sürgün, honestiores için daha a r bir cezaland rmadan 
kaç nman n bir yolu idi; hatta bunun honestiores’e tan nm  bir hak oldu una dair 
klasiklerdeki emarelerden de bahsediyor (özellikle Cicero). KELLY, op. cit., sf. 19. 
Lintott, Livy (43.2)’ye atfen aktard  bir olayda, spanya topluluklar n n Roma senatosuna 
ba vurduklar  ve üç eski Roma valisi (M. Titinius, y. 178; M. Furius Philus, y. 174; ve M. 
Matienus, y. 173) taraf ndan soyulduklar n  ve küçük dü ürüldüklerini iddia etmi lerdir. 
Livy, yap lan yarg lamada bunlardan birisinin akland n , ancak di er ikisinin nihai karar 
verilmeden önce sürgüne gitmeleri nedeniyle yarg laman n istenen amaca ula mad n  
belirtmektedir. Henüz bir karar olmadan gidilen bu sürgünün gönüllü olmas  kuvvetle 
muhtemeldir. Andrew LINTOTT, Judicial Reform and Land Reform in the Roman 
Republic, Cambridge University Press, New York, 1992, sf. 13. 

49  Ya ad  tarihler tam olarak bilinmemekle birlikte, Sepitimus Severus ve Caracalla 
zaman nda, yani M.S. 3. yy. sonu ile 4. yy. ba nda ya ad  tahmin edilmektedir. 

50  Callistrate ile benzer ekilde Paul 5, 11, 2: summa supplicia sunt crux crematio decollatio, 
mediocrium autem delictorum poenae sunt metallum, ludus, deportatio. MOMMSEN, op. 
cit., sf. 242-243 (dipnot 5). 



Roma’da Madenlere Mahkûm Edilme Cezas  337

 A) Ölüm cezalar  (capital penalties): 

1)  sonucu do rudan ölüm olan cezalar: canl  olarak kaz a (furca) 
oturtulmak (summum supplicium); canl  olarak yak lma (crematio; 
vivicombustion); ba  ile gövdenin ayr lmas  (capitis amputatio); 

2)  sonucu do rudan ölüm olmayan cezalar: madenlere mahkûm edilmek 
(damnatum in metallum; veya damnati in metallum);51 adaya sürgün 
edilmek (exilium).52 

 B) Ölüm d ndaki cezalar (non-capital penalties): 

1) tenzil-i rütbe veya statü kayb ; 

2) a r çal ma; 

3) k rbaçlanma.53 

 Hadrian, büyükba  hayvan h rs zlar  için öncelikle k l çla öldürülme 
cezas  verilmesi gerekti ini, ancak ki inin daha önce ayn  suçtan verilmi  bir 
cezas  var ise, madenlere gönderilmeye mahkûm edilmesi gerekti ini 
emretmektedir. Ulpian buna iddetle kar  ç kmaktad r ve bu cezay  mü fik 
bulmaktad r. Cognitio extra in ordinem burada da rol oynamaktad r.54 

 Özellikle Hristiyanl n mparator I. Constantin55 taraf ndan kabul 
edildi i M.S. 313 y l na kadar, madenlere mahkûm edilen Hristiyan 
kad nlar n, bizzat madende de il, madende çal anlara hizmet ile mükellef 
k l nd  bilinmektedir. E er cezas  geçici ise (ad tempus biennii) Roma 
vatanda l n  muhafaza ederdi.56 Ulpian, madenlere gönderilen erkek ve 
kad n aras ndaki fark  öyle betimlemektedir: 

                                                            
51  Callistrate, Dig., 48, 19, 28, pr.: Deinde proxima morti poena metalli coercitio. Peter 

GARNSEY, Social Status and Legal Privilege in the Roman Empire, Clarendon, 1970, sf. 
132. Coll., 11, 2, 7; Dig., 47, 14, 1, 3’e at flar için bkz. MOMMSEN, op. cit., sf. 84-85, 
242-243 (dipnot 5). 

52  Callistrate, Dig., 48, 19, 28, pr.: Post deinde in insulam deportatio. Ibid., sf. 242-243 
(dipnot 5). 

53  BAUMAN, op. cit., sf. 151-152. 
54  BAUMAN, op. cit., sf. 158. 
55  Flavius Valerius Aurelius Constantinus Augustus [Muhte em Konstantin (Constantine the 

Great)]; M.S. 272-337. 
56  BAUMAN, op. cit., sf. 141-142. ROBINSON 2007, op. cit., sf. 125. Ancak serva poenae 

olman n sonuçlar  a rd : cezan n ahsili i yoktu, ki inin tüm ailesi ve evlili ine de te mil 
edilir, evlili i sona ererdi. Mirasç l k s fat  sona erer, sa lararas  i lemler ile ölüme ba l  
i lemleri yapamaz hale gelirdi. Bu nedenle Justinian zaman nda, madenlere mahkûm 
edilme cezas , servitus poenae eklindeki sonucunun kald r lmas  ile yumu at ld . Bkz. 
MOMMSEN, op. cit., sf. 290 (dipnot 1). 
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Madenlere mahkûm edilen erkek, art k kendi cezas n n bir kölesidir. 
Kad n ise maden idaresindekilere hizmet eden bir serva poenae (hizmet 
cezal s )’ye dönü ür (in ministerium metallicorum feminae ... damnari 
solent).57 

 Sorunlar n bir taraf nda ise, Roma’da yarg lama hatalar  ile ceza infaz 
sisteminde ya anan olumsuzluklar gösterilebilir. Modestinus, konusunda 
yetkin olmayan (imperitia) bir hakimin, madenlere mahkûm edilme cezas  
verdi i bir olayda, ceza için bir süre koymay  unutabildi ini; bu durumda 
cezan n on y ll k bir süre için geçerli olaca n  belirtmektedir.58 Hadrian’ n, 
opus metalli’nin, metallum’a nazaran özgürlü ü ortadan kald rmad n  ve 
süre ile s n rl  oldu unu özellikle belirtti i ifade edilmektedir: in opus 
metalli ad tempus damnari nemo debit.59 Bu on y ll k süre sonunda ki i 
ailesine dönüyor ve her ne kadar madenlerde art k çal m yor olsa da, hukuki 
durumunda bir de i iklik olmuyordu.60 

 Madenlere mahkûm edilen ki inin gönderildi i yerde hiçbir maden veya 
faal halde maden bulunmaz ise, bu defa cezas n  çekebilece i bir yere 
gönderilirdi.61 Ancak bu ikinci gönderme i lemi, imperium’u olan prefect 
veya do rudan imparator taraf ndan yap labilirdi.62 

 Genç Pliny,63 mparator Trajan64 taraf ndan M.S. 2. yy. ba nda 
Bithynia’y 65 “temizlemek” için gönderildi inde, madenlere mahkûm edilen 
ki ilerin kamu kölesi (servus publicus)66 olarak çal t n  ve yine 

                                                            
57  Ibid., sf. 293 (dipnot 3). 
58  D. 48.19.23: sine praefinito tempore in Metallum dato imperilia dantis decennii praefi 

tempora - nita videntur. Bkz. HARRIES 2007, op. cit., sf. 38. MOMMSEN, Ibid., sf. 293 
(dipnot 2). 

59  Dig., 48, 19, 28, 6. Ibid., sf. 293 (dipnot 2). Dikkat edilecek olursa, burada metallum ile 
opus metalli aras nda bir ba ka fark daha oldu u ortaya ç k yor.  

60  Ibid., sf. 294. 
61  Dig., 48, 19, 8, 4. Aktaran Ibid., sf. 293 (dipnot 3). 
62  Dig., 48, 19, 8, 5. Aktaran Ibid., sf. 293 (dipnot 3). 
63  Pliny, the Younger; Gaius Plinius Caecilius Secundus, M.S. 61 - c. 113. 
64  Imperator Caesar Nerva Traianus Divi Nervae filius Augustus; M.S. 18 Eylül 53 – 9 

A ustos 117. 
65  Günümüz Türkiyesinde, do uda Sakarya nehrinden bat da stanbul Bo az ’na, kuzeyde 

Karadeniz’den güneyde Mustafakemalpa a (Orhaneli) çay na kadar uzanan bölge. Do u 
s n r n n Pontus’a kadar uzad  da söylenmektedir. 

66  Servus publicus populi Romani, daha çok Roma halk n n hizmetinde anlam nda kullan lan 
ve kamusal mevkileri i gal edenler için ulvi bir maksatla kullan l rken; servus publicus 
municipia ise köle statüsünde olup kamusal hizmetlerin görülmesi için belediye emrine 
verilen köleleri tan mlamak için kullan lmaktad r. William Warwick BUCKLAND, The 
Roman Law of Slavery: The Condition of the Slave in Private Law from Augustus to 
Justinian, Cambridge University Press, New York, 2010 (Digital Edition), sf. 318-330. 
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madenlerde çal maya mahkûm edilen bir doland r c n n, felsefeci olarak 
çal maya devam etti ini, ve hatta bu konuda çal abilmesi için mparator 
Domitian67 taraf ndan verilmi  bir referans mektubu oldu unu tespit 
etmi tir.68 

 

 SONUÇ YER NE 

 mparator Hadrian’ n getirdi i madenlere mahkûm edilme (veya 
gönderilme) cezas , asl nda ekonomik bir amaca da hizmet ediyordu; çünkü 
madenlerin i letilmeye devam edilebilmesi için gereken i gücü ucuz bir 
ekilde temin edilmi  ve kolay bir ekilde yenilenmi  oluyordu.69 Strabon,70 

Co rafya adl  eserinde, Pontus bölgesindeki Sinop’un bir madencilik 
merkezi oldu unu ve özellikle burada maden zenginle tirme i lemlerinin 
yap ld n  belirtikten sonra, Sandarakurgion Da  (Realgar Da )’ndaki 
madenlerin kötü ününden de bahsetmektedir. Bu da daki madenlerden 
ç kar lan merkür, kur un, sülfür, demir, kobalt, nikel ve alt ndan zehirli gazlar n 
ç kt n , bu nedenle burada sadece madenlerde çal maya mahkûm edilmi  
kölelerin çal t r ld n ; hatta zehirlenmek suretiyle ölen kölelerin yerine yeni 
kölelerin temininde ya anan zorluk nedeniyle, madenlerin i letilmesinin karl  bir 
i  olmaktan ç kt n  ve bu madenlerin zamanla kapand n  belirtmektedir.71 

 Ceza politikas  aç s ndan bak ld nda ise unu söyleyebiliriz: dü ük 
s n ftan ki iler için verilen cezalar ço unlukla küçük dü ürücü ve ac  verici 
                                                            
67  Titus Flavius Caesar Domitianus Augustus; M.S. 24 Ekim 51 – 18 Eylül 96. 
68  HARRIES, op. cit., sf. 38. 
69  Ibid., sf. 36. 1891-1893 y l nda ABD’nin Tennessee eyaletinin Anderson county 

mevkiindeki Coal Creek maden ocaklar nda, maden sahiplerinin özgür maden i çilerini 
eyaletin hapishanelerindeki mahkûmlar ile ikame etmek istemesi nedeniyle ç kan ve iki y l 
süren çat malara Coal Creek Sava  ad  verilmektedir. Maden sahipleri, Tennessee eyaleti 
ile yapt klar  sözle me ile eyalet hapishanelerindeki mahkûmlar n madenlerde çal mas  ve 
ihtiyaçlar n n kar lanmas  kar l nda belirli bir ücreti ödemeyi kabul etmi lerdi (hatta alt 
kiralama dahi mümkündü). Ancak özgür i çiler, buna kar  silahl  direni e geçmi , Eyalet 
Yüksek Mahkemesi’nin maden sahipleri lehine karar vermesi sonras nda General 
Carnes’in olaylara son verecek müdahalesine kadar mahkûmlar  madenlere sokmamay  
ba arm lard . Görülece i üzere, çok yak n bir tarihte dahi, madenlerde olu an i gücü 
üretimin art r lmas  sorunlar nda, akla ilk gelen eylerden biri mahkûmlar n madenlerde 
çal maya zorlanmas  olmu tur. Madenlerde mahkûm edilme cezas n n ekonomik boyutu 
aç s ndan bak ld nda Roma dönemi ile yak n dönem Amerikan tarihi aras nda bir paralel 
çizmek mümkündür. Karin A. SHAPIRO, A New South Rebellion: The Battle Against 
Convict Labor in the Tennessee Coalfields, 1871-1896, University of North Carolina 
Press, Wisconsin, 2008 (digital copy), 333 sayfa. 

70  Strabo (64/63 BC - c. AD 24). 
71  Adrienne MAYOR, The Poison King: The Life and Legend of Mithradates, Rome's 

Deadliest Enemy, Princeton University Press, 2011, New Jersey, sf. 70. 
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idi; humiliores’in madenlere gönderilme cezas  ise, arenada öldürülme veya 
canavarlara yem edilme yan nda görece olarak görünürlü ü daha az 
olmas na ra men, en az onlar kadar küçük dü ürücü ve ac  vericiydi.72 
Madenlere mahkûm edilme cezas , Roma sosyal yap s n n devam  
anlam nda, honestiores ile humiliores aras ndaki ayr m n korunmas  i levini 
de görüyordu.73 
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KÖRLÜK ROMANININ AR STOTELES' N ET K 
ANLAYI I I I INDA NCELENMES * 

 
 

Kadir Ery lmaz** 
 

Erdem, herkesin art k bildi i gibi,  
yetkinli e giden çetin yolda her zaman engellerle kar la r,  
günaha ve kötülü e gelince, 
ans onlar  her zaman öylesine sever ve kollar ki...1 

 
 

I. G R  

1998 y l  Nobel Edebiyat Ödülü'nü kazanan José Saramago taraf ndan 
kaleme al nan Körlük roman , özgünlü üyle insan davran lar  üzerine 
zengin bir bak  aç s  sa lamaktad r. Romanda karakterin isimleri veya 
olaylar n nerede ve ne zaman geçti i ile ilgili bir bilgi bulunmaz. Bu sayede 
olay örgüsü, genele hitap ederek her insan n içinde bulundu u ya da 
bulunabilece i ikilemleri anlatmaya yard mc  olmaktad r. Zira kitaptaki 
karakterler, körlü ün olmad  dünyadaki gibi her birimizin içinde olan iyi 
veya kötü olma ihtimallerini ta maktad r. Bu aç dan roman, Aristoteles'in 
etik anlay ndaki erdemli olmaya götüren kriteri incelemeye olanak 
tan maktad r.  

Bilindi i gibi Aristoteles insanlar aras ndaki ili kileri de erlendirirken; 
gerekti i yerde, gerekti i kadar, gereken miktarda gibi kavramlarla hayat n 
belirsizli ine uygun bir s n fland rma tercih etmi tir. Dolay s yla her 
durumda geçerli olan, de i mez ve genel geçer bir kural koyma üzerine 
temellenen bir etik anlay ndan söz etmek mümkün de ildir. Bunun yerine, 
her tekil durumda ayr nt l  olarak üzerinde dü ünülmesi gereken, dünyada 
                                                            
*  Bu makale hakem incelemesinden geçmi tir. 
**  Ar . Gör., Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Anabilim Dal . 
1  José SARAMAGO, Körlük, Çev.: Aykut DERMAN, Can Yay nlar , 2002, stanbul, s. 30. 
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herkesin kar la abilece i sorunlar vard r. Bu durum tüm karakterlerin kör 
oldu u bir senaryoda dahi etik ili kiye uygun davran p davranmama 
konusunda de erlendirme yapmaya izin verir.2 

Körlük adl  eser ayn  zamanda, süregelen ya am ko ullar nda meydana 
gelen büyük bir de i im sonucunda kar la lan güçlükleri ve bu güçlükler 
kar s nda nas l bir davran  sergilendi inin incelenmesi aç s ndan da her tek 
duruma göre de erlendirme ilkesine önemli bir örnek te kil eder. Çünkü 
insanlar n kör olana kadar varl n  bile dü ünmedi i görme yetilerini bir 
anda kaybetmeleri, onlar  imdiye kadar sorgulamad klar  eyler üzerine 
dü ünmeye te vik etmektedir. 

Körlük distopyas , var olan insanî ili kilerin baz  yönlerini bulan k-
la t r rken di er yönlerine ili kin, bugüne kadar görmedi imiz ayr nt lar  
ortaya koyar. Bunun yan nda de i en ko ullarda kurulan sistem, önceden var 
olmayan, kendine özgü ili ki tipleri olu turur. Dayan ma olgusunun 
romanda, günlük hayatta al k oldu umuz boyutundan ba ka ekilde, adeta 
de i ik bir formda kar m za ç k p yeni bir yap  olu turmas  bunun örne idir. 
Bunun da olaylara ve ki ilerin davran lar na Saramago'nun gözlü üyle 
bakmay  sa lad  söylenebilir. 

Çal mada, Aristoteles'in etik anlay  nda roman n ba kahraman n n 
-her ne kadar di er karakterlere de yeri geldikçe de inilecek olsa da- 
dü ünce ve karakter erdemlerine sahip olup olmad  ve verdi i kararlar n 
orta olma, sa  akla uygunluk gibi kriterler aç s ndan hangi noktaya kar l k 
geldi i konusu incelenecektir. Bunun yan  s ra metaforik olarak kullan lan 
körlü ün ne anlama geldi i de aç klanmaya çal arak bunun kurgusal olmayan 
alanla benzerlikleri tart lacakt r. Dolay s yla çal man n ana eksenini beyaz 
körlük salg n  ve "doktor'un kar s " adl  karakter olu turacakt r.  

 

II. ROMAN VE OLAY ÖRGÜSÜNE L K N B LG LER 
Roman, trafi in yo un oldu u bir saatte arabas yla evine gitmekte olan 

bir sürücünün aniden kör olmas yla ba lar. Romanda birinci kör olarak 
geçen karakter, onu evine götürmeye gönüllü olan ba ka bir ki iyle birlikte 
evine dönüp e ini beklemeye ba lar. Daha sonra kar s yla birlikte roman n 
ana karakterlerinden biri olacak göz doktoruna gider. Ancak doktor, gözün 
yap s na ili kin herhangi bir deformasyon vb. fiziksel bozukluk tespit 
edemez.  

Birinci kör'ün anlat m ndan körlü ünün ola an, karanl k körlükten 
farkl  oldu u anla l r. Zira bu körlük, al lm  olan n aksine beyaz bir perde 
                                                            
2  oanna KUÇURAD , "Ahlâk ve Kavramlar ", Uluda  Konu malar , (Özgürlük, Ahlak, 

Kültür Kavramlar ), Türkiye Felsefe Kurumu Yay nlar , stanbul, 2009, s. 33 vd.  
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olarak tasvir edilir ve "süt denizinde yüzmek gibi" sözüyle anlat l r. Belli bir 
süre sonra körlü ün bula c  oldu u fark edilir. Çünkü birinci körün kar s  ve 
onu evine getirdikten sonra arabas n  çalan ki i de daha sonra kör olmu tur. 

Birinci kör, doktorun muayenehanesine geldi inde çe itli rahats zl klar 
sebebiyle orada bulunan gözü siyah bantl  ihtiyar, ehla gözlü çocuk ve koyu 
renk gözlüklü genç k z salg ndan ilk etkilenenlerden olup romandaki temel 
karakterleri olu turan di er ki ilerdendir.  

Beyaz körlü ün bir tür salg n oldu u anla ld nda hükümet, 
kullan mda olmayan bir ak l hastanesini tedavi bulunana kadar karantina 
bölgesi olarak kullanmaya ba lar. Birinci kör ve kar s  ile muayene ertesinde 
kör olan göz doktoru ba ta olmak üzere bir grup insan karantina kapsam na 
al n r. Bunlar n içinde birinci körün muayeneye geldi i s rada orada bulunan 
ki iler de vard r. Doktorun kar s  ise kör olmamas na ra men görevlilere 
yalan söyleyerek e iyle birlikte gelir.  

Karantina bölgesi olarak kullan lan binada birden fazla ko u  
bulunmaktad r. lk getirilen grup birinci ko u a yerle erek küçük bir cemiyet 
say labilecek ekilde organize olur. Her gün askerler taraf ndan düzenli 
olarak getirilen yemekler e it ekilde payla t r l r. Yap lmas  gereken i ler ve 
düzenlemeler i  bölümü vas tas yla tamamlan r. Doktorun kar s 'n n ko u ta 
gözleri gören tek ki i olarak körlere -gözlerinin gördü ünü hissettirmeden- 
elinden geldi ince yard m etmesinin i lerin aksamadan hallolmas nda etkisi 
vard r. 

Zamanla salg n, daha fazla ki iyi etkileyerek onlar n da karantina alt na 
al nmalar na sebep olur. Ak l hastanesine daha fazla kör geldikçe bo  olan 
ko u lar doldu undan yiyecek s k nt s  ba  gösterir ve ya am ko ullar  
gittikçe kötüle ti i için bu ko u lar n aras nda çeki meler ya anmaya ba lar. 
Bir süre sonra üçüncü ko u ta kalan körler, yemeklerin kendileri taraf ndan 
da t laca n  ve kar l nda mücevher, para vb. de erli e yalar n teslim 
edilmesi gerekti ini söylerler.   

Di er ko u larda kalan körlerin sahip olduklar  tüm de erli e yalar 
tükendikten sonra, art k ko u lara kad nlar n kendileriyle cinsel ili kisi 
kar l nda yiyecek verilece i bildirilir. Bunun üzerine ilk ko u ta 
kad nlar n gidip gitmemesi konusunda büyük bir tart ma ya an r. Ko u taki 
kad nlar istemeyerek de olsa gitmeye karar verirler. Ertesi gün doktorun 
kar s  ikinci ko u taki kad nlar n aras na kar arak çete liderini, önceden 
saklad  bir makasla öldürür.  

Bir süre sonra ak l hastanesinde bir yang n ç kar ve insanlar kurtulmak 
için d ar  kaçarlar. Bunun üzerine hastaneyi koruyan askerlerin de kör 
oldu u anla l nca karantinay  terk ederler. Özgürlü e kavu an alt  ana 
karakter, körlü ün herkesi etkiledi ini ve tüm ehre kaosun hâkim oldu unu 
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fark eder. Kendi evlerini bulabilenler evlerinin oturulamayacak hale geldi ini 
anlad klar ndan, doktor ve kar s n n evinde konaklamaya karar k larlar. Belli 
bir süre sonra, körler görme yetilerini kaybettikleri s rayla tekrar kazan rlar. 
Romanda, körlü ün meydana gelmesine neyin sebep oldu u aç klanmad  
gibi körlü ün kaybolmas n n nedeninden de bahsedilmemektedir. 

 
III. KÖRLÜK ve GÖRMEK ÜZER NE 
Körlük durumu, en basit haliyle görme yetisine sahip olmama olarak 

tan mlanabilir. Yani görülmesi gereken bir eyin herhangi bir sebeple 
görülmemesi de bir çe it körlük say lmal d r. Romandaki karakterler, gerçek 
anlamda kör olduklar  gibi, hayatta görülmesi gereken eyleri de erleri 
dikkate almad klar ndan gözden kaç rmaktad rlar. Saramago da romanda 
körlü ün bu mecazî yönünü ortaya koymak için görmemeyi bir metafor 
olarak kullan r.  

Kitapta da belirtildi i gibi körlük bir ks zl k veya  alg lamama 
halidir, beyaz ise  alg lamak demektir. Dolay s yla romandaki 
karakterler bildi imiz anlamda "kör" de ildirler. Asl nda karakterler 
görü lerini kaybetmeyip, yeni bir görü  haline geçtikleri için daha iyi bir 
s fat bulamad klar ndan kendilerine kör demi lerdir.3 Nitekim göz doktoru 
do u tan "kara kör" olan, salg n sonucu kör olmam  bir adama "sen körsün" 
diyerek kendini farkl  bir durumda görmü tür. te bu normal körlükten 
kendini ay rma tavr , romana hâkim olan temay  belirlemektedir. Bunu da u 
cümleden anl yoruz: "Neden kör olduk, Bilmiyorum, bunun nedeni belki bir 
gün ke fedilir, Ne dü ündü ümü söylememi ister misin, Sonradan kör 
olmad m z  dü ünüyorum, biz zaten kördük. Gören körler mi, Gördü ü 
halde görmeyen körler..."4, yani romandaki körlü e asl nda hâlihaz rda 
gözlerimiz olmas na ra men görmeyi imiz olarak bakmak do ru olacakt r.5 

Gözleri oldu u halde kör olma ya da kör oldu u halde görebilme hali, 
bize etrafta harcayabilecek hiçbir yer yokken üçüncü ko u un para 
toplamaya çal mas  gibi durumlar arac l yla anlat lmaktad r. Romanda bu 
hâl, daha ziyade insanlar n kör olmay  umursamamalar yla ili kilidir. 
Asl nda karakterlerin birço u kör olmaya büyük bir tepki vermemi tir. 
Örne in; birinci kör hastaneye gitmek yerine evine dönmü  ya da doktor 
uyumu tur vb. Yani kör olmalar  hayatlar nda beklenen dramatik etkiyi 
yaratmam , karakterler durumlar nda fazla bir de i iklik görmemi lerdir.  

                                                            
3  Dinçer APAYDIN, "Bir Ahlâk Problemi Olarak Körlük", Kurgan Edebiyat Dergisi, say  9, 

2012, ss. 67,68. 
4  SARAMAGO, 2002, s. 253. 
5  Yücel NURAL, "Körlük" Üzerine Notlar, Eri im için bkz.: http://dipnotkitap.net/ 

ROMAN/Korluk.htm (Eri im tarihi: 19.01.2015). 
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Romandaki karakterlerin bu türden hareketleri yapmaya devam etmeleri 
"zaten kör olu lar " ile aç klanabilir. Yazar belki de bize "Hepiniz körsünüz. 
Öyle ki, gözlerinizi alsam ve sizi gerçekten kör yapsam bile bunu 
umursamazs n z" demek istemi  olabilir. Ani bir ok geçiren birkaç karakter 
d nda hepsi kör olmay  ola an kar lay p kabullenmi lerdir. Bunlar n hepsi 
asl nda bizim kör olu umuzu anlatmak için konmu  detaylard r.6 

Üçüncü ko u a dönersek, "bu insanlar nas lsa bizi görmüyorlar" diye o 
i leri yap yor de il onlar umursam yorlar. Para kazanmak, seks yapmak, 
güçlü olmak istiyorlar. T pk  kör olmadan önce ne istiyorlarsa… Yani 
hayatlar nda bir ey de i memi , demek ki, önceden de körlermi . Asl nda 
bu eylemler, tam da yazar n: "…gözlerimiz görmemeye ba lamazdan önce 
bizler zaten kör olmu tuk…"7 sözüyle dile getirdi i dü üncenin yans mas d r. 

Bu bak mdan yazar, körlü ü, "Veba" ve "Sineklerin Tanr s " 
kitaplar ndaki gibi bir alegori yaratarak insanl n içinde bulundu u veya 
bulunabilece i çeli kileri etik aç s ndan de erlendirmek için kullanm t r. 
Saramago, sosyal ve kültürel normlar n bir anda ortadan kald r lmas  
durumunda insan n özüne dair ne söylenebilece ini ise kötümser bir bak  
aç s yla ve tecavüz, iddet vb. olaylar  tasvir ederek gerçekçi bir anlat mla 
ifade etmi tir. Di er bir deyi le körlük, yazar için ba ka bir hikâye 
anlatman n arac d r.8  

Alg sal yan n  b rak p körlü ü etik aç s ndan yorumlarsak, yazar n 
görmenin anlamak ile e de er oldu u dü üncesine bir ele tiri getirdi ini de 
söyleyebiliriz. Bu bak mdan kökeni Platon'un ma ara metaforuna kadar 
uzanan bu kan n n yanl  oldu unu, yani görmemenin sadece bilgi 
eksikli ini içermedi ini ve bundan fazlas  oldu unu anlatmaya çal r. 
Dolay s yla yazara göre, kör bir insan n görebilmesi mümkün oldu u gibi 
görme yetisine sahip birçok insan da kör olabilir.9 

Bununla birlikte Platon'un "zincirleri çözmek" olarak tan mlad  
bilgilenme, insan  oldu u gibi görmeye yard mc  olur. Ama burada 
bahsedilen bilgilenmenin hangi konuda olaca  tart labilir. Görmeme 
durumunu de er harcama olarak kabul etti imiz takdirde etik ili kide de er 
koruyan davran larda bulunursak kör olmad m z  dü ünebiliriz. Bunun 
için akla gelen ilk hareket noktas  evrensel ilkelerdir. Ancak ilkelerin de 
                                                            
6  Körlük, Bkz. https://cerceveligozluk.wordpress.com/2011/09/10/korluk-2/ (Eri im tarihi 

11.02.2015). 
7  SARAMAGO, 2002, s. 119. 
8  Liat BEN-MOSHE, "Infusing Disability in the Curriculum: The Case of Saramago's 

Blindness", Disability Studies Quarterly, Vol. 26, No. 2, Spring 2006. Eri im için bkz. 
www.dsq-sds.org (Eri im tarihi: 30.08.2015). 

9  S MON WE N - LEA BA DER, "Blindness: Looking but Not Seeing", Journal Of Clinical 
Oncology, Vol. 30, N. 25, September, 2012. 
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kimi durumlarda de er harcad na ahit olmak mümkündür. Evrensel ilkeler 
bir ba lang ç noktas  olarak kabul edilse de yap lan eylemin nedenlerine 
ili kin bilgi vermede eksik kalaca ndan her tekil durumda de erlendirme 
yapmaya uygun oldu u söylenemez.10 

Aristoteles'in erdemli davranmayan insan anlay  romanda gözleri 
gördü ü halde kör olan karakterlerle paralellik seyretmektedir. Zira 
Aristoteles erdemler için: "Onlar  edinebilecek do al bir yap m z vard r, 
al kanl kla da onlar  tam olarak geli tiririz. Bunlar n olanaklar n  daha 
önce ta yoruz, daha sonra da etkinlikleri gerçekle tiriyoruz..."11 diyerek 
erdemleri edinebilece inizi belirtir. O’na göre bir ki inin iyi veya kötü 
olmas  isteyerek meydana gelen bilinçli bir tercihin sonucudur. "Biz u ya da 
bu kan ya sahip olmakla de il, iyi ya da kötü eyleri tercih etmekle belirli 
nitelikte ki iler oluruz." ifadesi de bunu belirtmektedir. Yani karakterlerin 
körlükleri, asl nda görmemeyi tercih etmelerinden gelmektedir. 

Görmek için insan n sahip oldu u potansiyele belli bir deneyimin e lik 
etmesi de gerekir. Çünkü görülecek eyin fark na varmak ancak belli bir 
de er bilgisi nda olanakl d r. Bahsedilen bu de erler bilgisine ula mada 
amaçlar önem ta r. Ki inin eylemlerine hâkim olan amac n haz veya ç kar 
üzerine temellenmesi görmeyi engeller. Bu sebeple eylemlerin motivasyonu 
ve amac  yaln zca o ey iyi oldu u için istemek olmal d r. 

Bundan hareketle beyaz körlü ü, Kuçuradi'nin "insanlar n yüzlerinin 
silinmesi" ifadesiyle tan mlad , insanlar n nesnele tirilmesi durumu olarak 
yorumlayabiliriz.12 Karakterlerin gözlerine inerek görmelerini engelleyen 
beyaz perde asl nda bizim de sahip oldu umuz, hatta bazen içselle tirdi imiz 
önyarg lar m zd r. Romandaki beyaz körlük, görü  aç s nda dalgalanmalara 
ve bozulmaya yol açmaktad r. Bu aç dan bak ld nda körlü ün, gerçe i 
farkl  bir biçimde alg lamaya sebep oldu u anla labilir. Zira körlü ün temsil 
etti i, de erlerden hareket etmeyi engelleyen önyarg  gerçekten de görülecek 
eyi bulan kla t rarak sahte bir görüntü, bir illüzyon olu turmaktad r. 

Asl nda körlü ün beyaz olarak tasvir edilmesinin sebebi biraz da budur. 
Çünkü kimse olaylara önyarg l  bakt n  kabullenmek istemez. Önyarg lar art k 
o kadar kan ksanm t r ki, gören ki iye safl n simgesi say lan beyaz renkte 
görünmektedir. Önyarg lar n fark nda olmak bu k s r döngüyü k rmakta bir 
ba lang ç noktas  olmal d r.13 

                                                            
10  Gülriz UYGUR, Hukukta Adaletsizli i Görmek, Türkiye Felsefe Kurumu Yay nlar , 

Ankara, 2013, s. 16. 
11  AR STOTELES, Nikomakhos’a Etik (Çev. Saffet BABÜR), Bilgesu Yay nc l k, 5. Bas m, 

Ankara, 2014, s.30. 
12  oanna KUÇURAD , "Silinmi  Yüzler Kar s nda", Ça n Olaylar  Aras nda, Türkiye 

Felsefe Kurumu Yay nlar , Ankara, 2009, ss.16-17. 
13  UYGUR, 2013, s. 61-75. 
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nsanlar n yüzlerinin silinmesinin önüne geçmek ve var olan  görmeyi 
engelleyen perdeyi kald rmak için özel bir çaba gerekir. Özellikle belirtmek 
gerekir ki, körlü ü yenmek rastgele olan bir ey de ildir. Yani görmek için, 
bunu istemek ve görülecek ey olan insan ile ilgilenmek gerekir. lgilenmek 
de asl nda insan  karakter erdemleriyle alg lamakla ba lant l d r ki, bu da 
ki iyi kendini kar s ndakinin yerine koymaya yönelten bir sürece i aret 
eder. Bunun için, görecek olan ki inin önce önyarg lar ndan s yr lmas  
gerekmektedir. Dolay s yla özen göstererek ilgilenme çabas  empatik bir 
sürece kar l k geldi inden fark ndal , yani âdil olarak görmeyi zorunlu 
k lar. Di er bir ifadeyle, ki i burada uzaktan seyirci olarak de il bizzat 
bütünün bir parças  olarak kat lmaktad r. Çünkü görmek, de erlerden ve 
de erler bilgisinden hareket etmeyi gerektirdikleri için sürece tarafs z 
kalamamay  beraberinde getirir. Dolay s yla, görmek; de erler bilgisi, 
deneyimler, etik ili ki ve de er harcamama gibi kavramlarla yak ndan 
ba lant l , çok boyutlu ve girift bir süreci ifade eder.14 

Bunun yan nda körlük salg n , asl nda bir anlamda o ana kadar geçerli 
olan hukuk kurallar  ve devlet gibi toplumu bir arada tuttu u iddia edilen bir 
tak m kurumlar n da çökü ünü beraberinde getirmi tir. Salg n sonras  
bunlar n çökü ü yerini kaos ortam na b rakm t r ki; bu da sosyal sözle me 
teorisyenlerinin do al durum (state of nature) dedi i duruma geri dönü e 
benzetilebilir. Ayn  zamanda Rawls' n orijinal pozisyon dedi i varsay msal 
durumla da örtü mektedir.15  

Özetle, Saramago karakterlerin hem iyi hem de kötü olmas  konusunda 
keskin çizgiler çizmedi i için birçok davran  etik aç dan de erlendirilebilir ki, 
bu da gerçek dünyadakine yak n bir portre çizmektedir. Bundan dolay  son 
k s mda ana karakterin yap p etmeleri üzerinden erdemli olma kriterini 
inceleyece iz. 

 
IV. ERDEMLER AÇISINDAN DE ERLEND RMELER 
Aristoteles'e göre, erdemli veya erdemsiz olmak insan n elindedir. 

Çünkü insan ne bitki gibi bir canl d r, ne de hayvan gibi yaln zca beslenme, 
içgüdüyle biçimlenir. nsan, akl  ile uyumlu amaçlar ve niyetler olu turan, 
seçimini yapan ve bunu gerçekle tirendir. "Duyumlama ve harekete sahip olan 
bir ey imgeleme ve istemeye de sahiptir, çünkü orada duyum var, ac  ve haz 
da var." ifadesi ile insan n yetileri ile duygular  aras ndaki ili kiye ve bunun 
eylemlerdeki etkisine dikkat çekmektedir.16 

                                                            
14  UYGUR, 2013, s. 27, 56-58. 
15  Michael KEREN, "The Original Position in José Saramago’s Blindness", The Review of 

Politics, Vol. 69, No. 3, USA, Summer 2007, s. 449 vd. 
16  Hasan OCAK, " Bir Ahlak Felsefesi Problemi Olarak Erdem Kavram na Yüklenen Anlam n 

lkça ’dan Ortaça ’a Evrimi", Felsefe ve Sosyal Bilimler Dergisi, 2011 Bahar, S. 11, s. 88.  
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Ayn  çerçevede duygular n, durumlara kar  verilen irrasyonel ve 
kontrolsüz tepkiler olarak nitelendirilmesine de kar  ç kan Aristoteles, 
duygular m z n zaman zaman savunulamaz olabilece ini, ancak bunun 
onlar n irrasyonel ve kontrolsüz oldu unu söylemek için yeterli olmad n  
da belirtir. Özellikle Nikomakhos'a Etik'te insan n eylem ya am  ile ruhun 
akla uygun olan ve olmayan boyutu aras ndaki ili kiyi inceler. nsan n i i 
ruhun akla uygun ya da ak ldan yoksun olmayan etkinli ini, yani ruhun 
erdeme uygun etkinli ini gerçekle tirmektir.17 Bu etkinli in insanî iyiyi elde 
etmek ile ili kili oldu unu kabul eden Aristoteles, "Ruhun ak l sahibi 
olmayan ama bir ekilde de ak ldan pay alan bir ba ka do al yan  var 
görünüyor. Nitekim kendine egemen olan ve egemen olmayan ki inin akl n , 
ruhun ak l sahibi yan n  severiz; çünkü o, do ru bir ekilde en iyi eyleri 
te vik eder" ifadesi ile ruhun ak ldan yoksun olan k sm  ile ak ldan pay alan 
k sm n n bir uyum içinde oldu una dikkat çekmektedir.18  

Bu uyumun göstergesi olarak kabul edilen ölçülülük, bir erdem olarak 
sunulmaktad r. Aristoteles burada tutkular n tamam yla yat t r lmas n  
istememekte, bunun yerine akl n duygular n objesine uygun olacak biçimde 
onlar  kontrol etmesini istemektedir. Çünkü o, tutkular n iyi bir ya am n 
parças  oldu unu kabul etmektedir.19 

Aristoteles’e göre "iyi", erdem esas na göre ya am süresince insan 
ruhunun yapt  faaliyetlerdir. Aristoteles, erdemleri karakter ve dü ünce 
erdemleri olarak birbirinden ay r r. Karakter erdemleri, ruhun ak lsal 
olmayan k sm n n ak lsal k sma uyarak gerçekle tirdi i erdemlerdir ve 
bunlar, yapa yapa kazan l r. Cesaret, cömertlik gibi erdemleri örnek olarak 
ele alan Aristoteles, bu erdemleri inceledi inde onlar n, iki a r  uç aras nda 
orta yolu gösteren davran  biçimleri oldu unu görür. Bu tür erdemlerle 
mutlu olmak mümkündür ve bunlar bize bir ya ama prati i ile bilgeli i 
kazand rd klar ndan as l pe ine dü ülmesi gereken erdemler, bir hayat boyu 
mutluluk kazand racak olan erdemler olmal d r.20 

Bir hayat boyu mutluluk, akl n en iyi erdemine göre eylemde 
bulunmakla sa lanabilir. Aristoteles, etik tan m nda "her eyin amac  olan", 
"en üstün" ve sadece kendi kendisi için istenmesi gereken "iyi"nin tek amaç 
oldu unu ifade etmektedir. Buna en uygun ki ileri; ya amda uzun 
deneyimleri olmu , üst düzeyde ve çok çe itli konularda e itim görmü , 
                                                            
17  OCAK, 2011, s. 89. 
18  AR STOTELES, 2014, s. 22. 
19  Nurten GÖKALP, " radede Duygunun Etkisine Genel Bir Bak " , Eri im için bkz. 

http://dusundurensozler.blogspot.com/2008/10/iradede-duygunun-etkisine-genel-bir_27.html 
(Eri im tarihi: 25.01.2015). 

20  OCAK, 2011, s. 90. 
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tutkular n  kontrol alt na alma becerisine sahip ki iler olarak görmektedir. 
Bu ki ilerce toplanan verilerin titizlikle de erlendirildikten sonra genel 
prensiplere dönü türülmesi gerekti ini yani tümdengelim yönteminin 
kullan lmas n  öngörmektedir. Aristoteles’e göre "iyilik" en üstün insanî 
de er olmakla birlikte, s kl kla yap ld  üzere haz, zenginlik, eref gibi 
de erlerle kar t r lmamas  gerekir. Bu say lanlar sadece kendi erdemimizi 
artt rmaya yarayan de erlerdir, yani nihai son de ildirler. " yilik" kendi 
içinde tam olan, ko ulsuz "iyi" olan ve sadece iyi oldu u için istenen bir 
özelliktir. "Erdem" ise ayn  türden al kanl klar n ruhumuzda yaratt  akli 
bir "durum"dur. Örne in, bir ki inin karakteri sürekli karakterli davrand  
için iyi olur. Yani Aristoteles’e göre erdem bir tür al kanl k ya da huydur 
diyebiliriz.21 

Erdemli davranman n normla olan ili kisine hukuksal anlamda 
bak ld nda ise belirtmek gerekir ki, erdemli olmak kanunda yazan ne ise 
onu uygulamak de ildir. Zira normlar, etik de er koruyucu kararlar almaya 
veya eylemde bulunmaya yeterli de ildir. Bunun nedeni de, Aristoteles'in 
belirtti i gibi eylemde bulunmak zorunda oldu umuz her durumun tek ve 
e siz olmas d r. Bir durumda bir norma uygun davranmak, ama etik 
bak mdan de ersiz davranmak mümkündür.22 Bu bilgiler nda, Körlük 
roman nda geçen baz  k r lma noktalar  hakk nda Aristoleles'in etik 
anlay nda önemli yeri olan erdemlere dair baz  de erlendirmeler yap labilir. 

Daha öncede belirtildi i gibi karakter ve dü ünce erdemi olmak üzere 
erdemler ikiye ayr l r. Bilgelik, do ru yarg lama, akl  ba ndal k gibi 
erdemler dü ünce erdemi olarak an l rken cömertlik, ölçülülük, sakinlik gibi 
özellikler karakter erdemi kategorisinde de erlendirilmektedir. Dü ünce 
erdemleri daha çok e itimle olu up deneyim ve zaman gerektirir, ancak 
karakter erdemlerinin olu mas nda al kanl klar daha fazla rol oynar. Di er 
bir deyi le yapa yapa, deneyimler arac l yla erdemli ya da erdemsiz olma 
yolunda ilerlenir.23  

Orta olmak da karakter erdemlerinden biridir ve doktorun kar s 'n n 
davran lar nda gözlemlenebilir. Yani kahraman, roman n ba ndan sonuna 
kadar karakterin olaylar kar s nda a r  veya eksik say labilecek tepkiler 
vermemektedir. Çünkü Aristoteles'in orta olma kriterine uygun olarak 
davran lar  ve bunlar n sonuçlar  hakk nda enine boyuna dü ünmekte ve 
isabetsiz bir karar vermekten kaç nmaktad r. Dahas  körlerin aras nda 
bulunan tek gören ki i olmas  onun bu e ilimini keskinle tirmi tir. 
A a daki paragrafta bu davran n bir örne ini görmekteyiz:  
                                                            
21  OCAK, 2011, s. 90. 
22  Etik ili ki ile ilgili daha geni  bilgi için bkz. oanna KUÇURAD , Etik, Türkiye Felsefe 

Kurumu Yay nlar , stanbul, 2002. 
23  AR STOTELES, 2014, s. 29. 
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"... Bunun d nda, ikinci yatakhanede kalanlardan birkaç , 
kendilerini olduklar ndan daha çok göstermeye yeltenmek gibi, 
k nanman n da ötesinde bir ay planmay  hak edecek bir davran ta 
bulundu. Doktorun kar s , her zaman oldu u gibi bu durumun da 
üstesinden gelmeyi ba ard . Tart malara yol açarak durumu daha da 
kötüle tirecek uzun bir konu ma yerine, zaman nda ve yerinde söylenmi  
birkaç sözle durum yat t r ld . Bu arada kötü niyetliler ve görgüsüzler, 
bir yerine iki pay almaya yaln zca kalk makla kalmay p bunu elde ettiler. 
Doktorun kar s  bu k nanacak davran n fark na vard  ama onlar  ele 
vermekle tedbirli davranm  olmayaca n  dü ündü."24 

Burada doktorun kar s , asl nda körlerin davran n n yanl  oldu unu 
ve itiraz etmesi gerekti inin bilincindedir. Ancak bunu öfkeli bir tepkiyle 
ortaya koymak yerine körleri yat t rmay  seçerek ortay  seçmi  ve sa  akla 
uygun davranm t r. Çünkü Aristoteles'e göre öfke konusunda orta olmay  
sakinlik olu turur. Öfke ancak gereken eylere, gerekti i zaman ve gerekti i 
süre yönelirse kabul edilebilir. Burada da öfkelenmeyi hakl  sayacak bir 
durumun olu mamas  onu öfkeli bir davran tan al koymu tur. Örne in 
karakter, e i ile koyu renk gözlü k z aras nda ili ki oldu unu anlad nda dahi 
öfkesine yenilmemektedir. Roman boyunca bu gibi durumlarda tutarl  
davranmas , karakterin asl nda erdemlere yapa yapa sahip oldu unu gösterir. 
Bunun yan nda kahraman n, kin tutma aç s ndan da öfkeye benzer bir tutum 
sergiledi i söylenebilir.  

Yine doktorun kar s 'n n üzerinde enine boyuna dü ündü ü bir ba ka 
konu ise gördü ünü di er körlere anlat p anlatmamas  gerekti i üzerinedir. 
Romanda ara ara karakterin ya ad  bu ikileme de inilmi tir: 

"Kör olmad n n anla lmas n n yol açaca  sonuçlar  akl na bile 
getirmek istemiyordu, en az ndan herkesin hizmetçisi, birkaç n n da kölesi 
olurdu. Ba lang çta ileri sürülen, her yatakhaneden bir sorumlu seçilmesi 
dü üncesi belki de bu tür sorunlar n, hatta daha ciddi sorunlar n sonuca 
vard r lmas  için bir çözüm olabilirdi, yeter ki sözü edilen sorumlu, i ini 
hiç kimsenin hiçbir zaman en küçük bir ku ku bile duymayaca  biçimde 
yürütsün ve herkesçe böyle bir insan oldu u tan ns n. Bunu 
ba aramazsak, diye dü ündü, sonunda birbirimizin bo az n  s kmaya 
ba layaca z."25  

Belli bir süre bu s rr  aç klamamakta hatta yer yer bundan dolay  
suçluluk duymaktad r:  

"Doktorun kar s , oraya geldi inden bu yana ilk kez, ne yapt klar n  
onun gördü ünden ku kulanmayan ki ilerin davran lar n  mikroskop 
alt nda inceledi i izlenimine kap ld  ve birden, bu yapt  ona i renç, 

                                                            
24  SARAMAGO, 2002, s.83. 
25  SARAMAGO, 2002, ss. 83, 84. 
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yak ks z göründü. Bak p da beni göremeyen ki ileri bak p görmeye 
benim de hakk m yok, diye dü ündü."26  

Daha sonra bu konuya sa  ak l n gerektirdi i biçimde, ba kalar n n 
fikrini alarak, farkl  bir aç dan bakmay  amaçlamaktad r. Bunun için, e iyle 
aç klay p aç klamamas  gerekti i konusunda konu ur:  

"Bunu söyleyen, tablolardan ve dünyaya özgü imgelerden söz eden o 
yabanc  ses de il, doktorun kar s yd , ba ka deyi le, gecenin ortas nda 
kocas n n yan na yatm , ba n  onunla ayn  yast a koyarak unlar  
söylüyordu, Bu deh eti ortadan kald rman n bir çaresini bulmak gerek, 
art k katlanam yorum, görmez gibi davranmay  sürdüremem, Bunun 
sonuçlar n  dü ünmelisin, bunu yapt nda herkes seni kendi kölesi, her 
eye ko an bir hizmetçi yapmaya çal acak, her konuda her eyle 

ilgilenmek zorunda kalacaks n."27 

Doktorun kar s , konu ma sonras na bir süre mevcut durumu sürdürür. 
Ancak ak l hastanesinin yanmas  üzerine as l kahramanlar  olu turan gruba 
görebildi ini söyler:  

"... bunun üzerine doktorun kar s , kör gibi davranmay  sürdürmenin 
art k hiçbir anlam ta mad n  -zaten imdiye kadar da bir anlam 
ta mam t - anl yor, burada hiç kimse için art k bir kurtulu  ans  
olmad  aç k, asl nda körlük biraz da bu, hiçbir umudun kalmad  bir 
dünyada ya amak. Dolay s yla, ölülerin kim oldu unu söyleyebilirdi, 
bunlardan biri eczac  kalfas , öteki de körlerin rasgele ate  açacaklar n  
söylemi  olan ki iydi, bir bak ma ikisi de hakl  ç km t , Onlar n kim 
olduklar n  nereden bildi imi sormay n bana, çünkü bunun yan t  basit, 
gözlerim görüyor... Doktorun kar s n n rehberli inde ölüleri d ar , 
sahanl a ç kar p orada ay n n alt nda, onun süt gibi beyaz 
ayd nl nda b rakt lar, ölüler d tan beyazd  ama içleri kapkarayd ."28 

Doktorun kar s 'n n bu davran nda Aristoteles'in isteyerek yap lan ve 
tercih aras ndaki ayr m  incelenebilir. Aristoteles'e göre isteme ve tercih 
özde  de ildir. steme daha çok amaca ili kinken, tercih genellikle amaca 
götüren araçlara ili kindir. Yani isteyerek yap lan tercihten daha geni  bir 
alan  kapsar. Tercih ak lla ve enine boyuna dü ünme arac l yla yap l r ve 
iyi ya da kötü olmas na göre erdemli olup olmamay  belirler. Ayr ca tercih 
elimizde olmayan eylerle ilgili olamaz. Çünkü yap s nda tereddüt edilen bir 
durumu bar nd r r. Özetle, salt haz verdi i için bir eyin ba kas na tercih 
edilmesi yanl  olacak, böyle davranan bir ki i erdemli olmayacakt r. 
Dolay s yla ki i isteyerek iyi veya kötü olur.29 

                                                            
26  SARAMAGO, 2002, s. 63. 
27  SARAMAGO, 2002, s. 122. 
28  SARAMAGO, 2002, s. 187. 
29  AR STOTELES, 2014, s. 49. 
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Bundan hareketle doktorun kar s n n gördü ünü söylemesi isteyerek 
yap land r. Dahas  bir tercihtir. Çünkü üzerinde enine boyuna dü ünülmü , 
bir ba kas n n fikri de al nm t r. Gördü ünü söylemesiyle birlikte aç klad  
ki ilere daha iyi rehberlik edebilecek ve onlar  ba ka bir yere 
götürebilecektir. Yani bir amaca hizmet etmektedir. Dolay s yla böyle 
davranarak erdemli bir davran ta bulundu u söylenebilir. 

Doktorun kar s 'n n ta d  bir ba ka erdem ise kör durumda olanlara 
elinden geldi i kadar yard m etmesi ve onlara rehberlik etmesidir. Ancak bu 
rehberlik yönetici bir buyurganl k içermemektedir. A a daki paragraflardan 
bunu anlamaktay z. "Körler dünyas nda ya ay p gözleri gören biri olman n 
ne demek oldu unu bilmiyorsunuz siz, bilemezsiniz, ben bir kraliçe de ilim, 
hay r, gözleri deh eti görsün diye dünyaya gelmi  bir kad n n yaln zca." 
Yard m etme konusunda karakter, bunu herhangi bir ç kar elde etmek için 
de il, s rf iyi oldu u için tercih etmi tir. Kendini körlerden üst durumda 
konumland rmam  ve kendini onlar n art k sahip olmad  gözler olarak 
tan mlam t r.30 Yazar n "...Bu körler, onlara yard m etmeyecek olursak 
yak nda birer hayvana dönü ecek, i in daha da kötüsü, kör hayvanlara 
dönü ecekler."31 cümlesinden yard m n amac n n haz olmad n  
anlamaktay z, yani erdemli bir davran  olarak kabul edebiliriz. 

Romandaki k r lma noktalar ndan biri de; üçüncü ko u un takas edecek 
de erli e yalar n bitmesi üzerine kad nlar n gönderilmesini istemesidir. 
Burada ko u  içinde birçok farkl  dü üncenin ileri sürüldü ü görülür. 
Diyaloglardan bir kesit u ekildedir:  

"Peki, kad n de il de erkek istemi  olsalard  ne yapard n z, söyleyin 
bakal m ne yapard n z, diyerek yang na körükle gitti. Kad nlar hep bir 
a zdan, Söyleyin, söyleyin, diye ba r yor, erkekleri kendi mant klar n n 
tuza na dü ürüp kö eye s k t rarak çaresiz b rakt klar  için a zlar  
kulaklar nda, o kadar övündükleri erkeklere özgü tutarl l  nereye kadar 
götürebileceklerini görmek istiyorlard , çimizde e cinsel yok, diye 
çekinerek kar  ç kt  bir erkek, o k k rt c  soruyu sormu  olan kad n, 
orospu da yok, diye kar l k verdi, olsayd  bile mesleklerini burada sizin 
ç kar n za icra etmek istemeyebilirlerdi."32  

                                                            
30  "... Gruplar n ba lar nda mutlaka bir ef vard r, onlar  yöneten, organize eden biri, diye 

an msatt  birinci kör, Belki, ama yönetenler de yönetilenler kadar kör, Sen kör de ilsin, 
dedi koyu renk gözlüklü genç k z, onun için bizi organize edip yönetiyorsun, Yönetmiyorum, 
elimden geldi ince organize ediyorum, ben sizin art k görmeyen gözlerinizim yaln zca, Bir 
tür do al ba kan, görmezler ülkesinin gören kral , dedi gözü siyah bantl  ya l  adam, 
Mademki öyle, b rak n da gözlerim gördü ü sürece size rehberlik edeyim..." bkz. 
SARAMAGO, 2002, s. 195. 

31  Selen ÇALIK, Vision And Illusion: Perception Of Blindness In Literature (Yay mlanmam  
Yüksek Lisans Tezi) , stanbul, 2010, s. 70 vd.  

32  SARAMAGO, 2002, s. 152.  
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Burada üçüncü ko u un talebinin zaten erdemsiz oldu u a ikârd r. Zira 
hem haz pe inde temellenen hem de kad nlar  takas edilebilir obje 
pozisyonuna soktu u için de er harcayan bir istektir. lk ko u  bak m ndan 
ise yi itlik bak m ndan bir de erlendirme yap labilir. Aristoteles'e göre 
yi itlik zorunluluktan de il güzel oldu u için yap l r. Yi it ki iler de ac lara 
katland klar  için böyle de erlendirilir. Ayr ca yi it olma da di er erdemler 
gibi tercihi ve ortay  bulmay  bünyesinde bulundurur. Kitaptaki duruma 
bak ld nda ko u takiler üzerinde bir bask  oldu u söylenebilir. Ancak her 
ne kadar bunun baz  olas  sonuçlar  olsa da, üçüncü ko u un isteklerini 
yap p yapmama konusunda belli bir özgürlükleri vard r. Dolay s yla, 
kad nlar n gitmeyi tercih etmeleri yi it bir davran  oldu undan erdemli 
olduklar  söylenebilir. Burada da doktorun kar s 'n n rehberlik etti i bir 
durum vard r. Fakat birinci ko u ta bulunan erkeklerin kad nlar kadar sa  
akla uygun davrand klar  söylenemez. Çünkü kad nlardan istenen eyi 
yapmay  farazî bir durumda dahi kabul etmeyip korkak davrand klar ndan 
yi itlik erdemine sahip de illerdir. Bu bak mdan cüretli ve korkak olmak 
aras ndaki ortay  bulamamaktad rlar. Ayr ca romanda kullan lan ifadelerden 
insan onuru ile eref aras ndaki ayr m  kar t rd klar  söylenebilir.33 

Ko u lar aras ndaki yiyecek payla m nda olu an dengesizlik e itli e 
aç kça ayk r l k oldu undan Aristoteles'in adalet anlay  aç s ndan da 
de erlendirilebilir. Da t c  ve denkle tirici olmak üzere ikiye ayr l p 
incelenen adalet de di er erdemler gibi bir orta olma niteli i ta r.34 
Aristoteles'in adalet tan m n n temel dire i e itlik dü üncesidir. Denkle tirici 
Adalet, özellikle bireyler aras  e ya, mal ve hizmetlerin de i  toku unda 
uygulan r. Mal ve ediminin de erce e itli ini ifade eder. E itli in bu biçimi 
herkese e it olan n verilmesi formülünün uygulanmas  demektir.35 Bu tür 
adalette veren ve alan e it olmal , taraflardan biri di erine üstünlük 
kurmamal d r. Aksi halde ba kas na ait bir eye sahip olunur ve bu yüzden 
bozulan dengeyi sa lamak gerekir. Da t c  Adalet ise herkese e it olan n 
verilmesi, herkesin e it i leme tabi tutulmas  durumunda e itli i ortadan 
kald r rsa uygulan r. Örne in, zengin fakir ayr m  yapmadan herkesten ayn  
oranda vergi al nmas  adaletsizli in ta kendisidir. nsanlara yetenek ve 
topluma katk lar  oran nda dünya nimetlerinden yararlanacaklar  bir hukuk 
düzeni sa lanmal d r.36  

                                                            
33  nsan onuru ile eref aras ndaki ayr m için bkz.: oanna KUÇURAD , " nsan Onuru 

Kavram  ve nsan Haklar ", nsan Haklar : Kavramlar  ve Sorunlar  içinde Türkiye Felsefe 
Kurumu Yay nlar , stanbul, 2000, ss. 72-74. 

34  AR STOTELES, 2014, s. 97. 
35  Adnan GÜR Z, Adalet Kavram , http://www.anayasa.gov.tr/files/pdf/anayasa_yargisi/ 

anyarg7/adnan.pdf., ss.13-14 (Eri im tarihi 27.01.2015) 
36  Adnan GÜR Z, Hukuk Felsefesi, Siyasal Kitabevi, 7. Bask , Ankara, 2007, ss. 156, 157. 
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Bu bilgiler nda karantina alt ndaki körlerin, yiyecek da l m nda 
e itsizlik mevcut oldu undan dolay  adaletsiz bir muameleye maruz 
kald klar  söylenebilir. Çünkü Aristoteles'in tan m ndaki haks zl a u rama 
ve haks zl k etme aras nda bulunan orta tercih edilmemi , haks zl k etmeye 
kayan a r  bir davran  sergilenmi tir.37 

De erlendirilmesi gereken bir ba ka durum ise doktorun kar s 'n n 
üçüncü ko u taki çete liderini öldürmesidir. Her ne kadar burada bu 
davran n tercih olma, yi itlik vb. kavramlar bak m ndan tart lmas  akla 
gelse de bunu tart maya gerek yoktur. Zira Aristoteles'in anlay na göre 
baz  davran lar do as  gere i kötüdür ve bunlar n erdemli olup olmad n n 
tart lmas  gereksizdir. Öldürme de bu davran lardan biri oldu undan 
erdemli davran ld n  söylemek mümkün de ildir.38 Ancak yine de 
doktorun kar s 'n n ruh halinin ve içinde bulundu u durumun anla lmas  
aç s ndan a a daki k s m aç klay c d r.  

"... Doktorun kar s  kendini bu adam n bir yiyecek h rs z  oldu unu, 
öteki insanlar n elinden, onlar n hakk  olan  zorla ald n , bebeklerin 
lokmalar n  a zlar ndan çekip ald n  dü ünmeye zorlad , bununla 
birlikte bu tükenmi  beden, arkaya devrilmi  bu ba , iri damarlarla kapl  
bu boyun kar s nda nefret duyamad  gibi, en küçük bir k zg nl k bile 
duymuyor, içinde yaln zca tuhaf bir ac ma duygusu uyan yordu."39 

"... Evet, öteki ko u a egemen olan adam  öldürdüm, bo az na bir 
makas saplad m, Bizim öcümüzü almak için öldürdün onu, biz kad nlar n 
öcünü bir kad n n almas  gerekiyordu, dedi koyu renk gözlüklü genç k z 
ve öç almak do ru bir amaç u runa yap lm sa insanca bir davran  olur, 
kurban n kendi cellad  üzerinde hiçbir hakk  yoksa adalet yok demektir…"40 

Burada Aristoteles'in ifade etti i gibi öfkenin öç alma sonras  kaybolmas  
gözlemlenmektedir.41 

Kitab n ilerleyen bölümlerinde ak l hastanesinde ç kan yang ndan sonra 
as l kahramanlar  olu turan grup, karantina bölgesini terk edip evlerine 
dönerler. Ancak yolda ve eve vard ktan sonra doktorun kar s  gruba rehberlik 
etmeye devam eder ve bunu karantina alt nda olduklar  zamanki gibi yaln zca 
iyi oldu u için tercih etmektedir. Dolay s yla ki inin erdemli davran n  
sürdürmekte tutarl  davrand  söylenebilir ki bu da Aristoteles'in erdemli 
davranman n bir huy oldu una ili kin fikrini hakl  ç karmaktad r.  

                                                            
37  AR STOTELES, 2014, s. 102. 
38  AR STOTELES, 2014, s. 91 vd. 
39  SARAMAGO, 2002, s.144. 
40  SARAMAGO, 2002, s. 227 
41  ARISTOTELES, 2014, s. 83. 
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Bunun yan nda roman n geneline bakt m zda doktorun kar s 'n n grup 
üzerinde büyük bir etkisinin oldu u söylenebilir. Karakterlerin onun 
rehberli i ile tercihlerinde erdemli olan  seçtikleri gözlenmektedir. 
Dolay s yla burada da baz  erdemlerin e itimle olu up ilerledi i, 
deneyimlerle geli ti i fikriyle örtü mektedir. Ayr ca karakterler, körlük 
süreci boyunca erdemli davranmaya dikkat ettikleri için al kanl k 
vas tas yla art k erdemli bir karakter olma yolunda önemli mesafeler kat 
etmi lerdir. Yani bir anlamda körlük onlara görmeyi ö retmi tir. 

Roman, körlerin görme yetilerini tekrar kazanmalar  üzerine doktorun 
kar s 'n n körlü ü sorgulad  u paragrafla kapan r. 

 "Neden kör olduk, bilmiyorum, bunun nedeni belki bir gün 
ke fedilir, Ne dü ündü ümü söylememi ister misin, Söyle, Sonradan kör 
olmad m z  dü ünüyorum, biz zaten kördük. Gören körler mi, Gördü ü 
halde görmeyen körler. Doktorun kar s  yerinden kalk p pencereye gitti. 
A a da çöp y l  soka a, hayk r p duran, ark lar söyleyen insanlara 
bakt . Sonra ba n  gökyüzüne kald rd  ve gökyüzünü ba tan a a  
bembeyaz gördü, Tamam, s ra bana geldi, diye dü ündü. Birden kap ld  
korku, gözlerini yeniden yere indirmesine neden oldu. Kent hâlâ orada, 
kar s nda duruyordu." 42 

Doktorun kar s , bir an için kendinin de beyaz körlü e yakaland n  
dü ünür ki, bunun tam da as l körlü ün ne oldu unun fark na vard  anda 
olmas  t pk  körlü ün kendisi gibi biraz da metaforiktir.  
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Özet 

Modern devletlerde aile do al bir olgu de il, siyasi ve hukuksal olarak 
olu turulan sosyal bir yap d r. Türkiye Cumhuriyeti gerek kurulu unda ve 
gerekse sonraki hukuksal reformlar nda belirli bir aile tipini kabul etmi  ve 
bunu hukuk normlar  arac l yla me ru k lm t r. Söz konusu aile tipinin 
unsurlar na bak ld nda laik, çekirdek, heteroseksüel, ataerkil, aile içi 
evlili i yasaklayan bir hukuksal kurum oldu u görülmektedir. Bu çal ma 
Türk hukuk mevzuat n  ve yarg  kararlar n  veri olarak kullanarak Türkiye 
modernle mesinde ailenin yap s n  ortaya koymay  amaçlamaktad r.  

Anahtar Kelimeler: Aile hukuku, aile, ataerkillik, dini nikâh, tek e lilik, 
laiklik 

Abstract 

Family in the modern state is not a natural phenomenon. Rather it is a 
political and legal structure. The Republic of Turkey adopted a particular 
type of family, which has been legitimized by subsequent legal reforms and 
legal norms. On a closer look, the common elements of this family type are 
observed to be secular, heterosexual, patriarchal, prohibiting domestic 
marriage/relation. This study aims to reveal the family structure in Turkish 
modernization by using data from the Turkish law legislation and judicial 
decisions. 

Key Words: Family Law, family, patriarchy, religious marriage, 
polygamy, laicism  
                                                            
  Bu makale hakem incelemesinden geçmi tir. 
  Yrd. Doç. Dr., Özye in Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi 

Anabilim Dal . 
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G R  

Modern devletler, hangi siyasi rejime tabi olurlarsa olsunlar, ailenin 
nas l olmas  gerekti ine ili kin ölçütleri pozitif hukuk düzenlemeleriyle 
ortaya koymaktad rlar. Böylece norma uygun olan normal aile anlay  
hukuksal düzeyde me rula t r lmaktad r. nsanlar çok farkl  ekillerde bir 
araya gelirler, birlikte ya arlar ve isterlerse çocuk sahibi olabilirler. Ancak 
hangi birlikteli in “aile” oldu u modern devletlerde siyaset ve hukuk 
normlar  taraf ndan belirlenmektedir (Nussbaum, 2003:505). K ta Avrupas  
hukuk sistemlerinde1 normlar hiyerar isi içerisinde aile öncelikle anayasal 
düzeyde ele al nmaktad r. Modern devlet hukuk sistemleri aileyle ilgili 
hükümlere anayasalar nda yer vererek ailenin devlet yap s  içindeki önemini 
belirlemekte ve aile kurumunun korunmas na ili kin hükümler düzenlenmesini 
zorunlu k lmaktad r. Bu ba lamda aileye ili kin hukuksal düzenlemelerin kanun 
düzeyinde özellikle medeni kanunlar kapsam nda yap ld  görülmektedir.  

Türkiye Cumhuriyeti (T.C.) devleti kurulu unda 1924 Anayasas ’nda 
aileye ili kin hükümlere yer vermemi tir. Asl nda o dönemde hiçbir 
anayasada aile ile ilgili hükümlere rastlanmamaktad r (Fi ek, 1984: 262). 
T.C. anayasalar nda aileyle ili kili maddeler 1961 Anayasas ’yla ba lam t r. 
Bu Anayasa’n n 35. maddesi aileyi tan mlamadan, onu toplumun temeli 
olarak nitelendirdikten sonra, “Devlet ve di er kamu tüzel ki ileri, ailenin 
anan n ve çocu un korunmas  için gerekli tedbirleri al r ve te kilat  kurar” 
hükmünü getirmi tir. 1982 Anayasas  da benzer ekilde 41. maddede ailenin 
toplumun temeli oldu unu belirttikten sonra 2001 y l nda yap lan 
de i iklikle “e ler aras nda e itli e dayan r” ibaresi eklenmi tir. 41. 
maddenin 2. f kras  “Devlet, ailenin huzur ve refah  ile özellikle anan n ve 
çocuklar n korunmas  ve aile planlamas n n ö retimiyle uygulanmas n  
sa lamak için gerekli tedbirleri al r ve te kilat  kurar” hükmünü içermektedir. 
2010 y l nda yap lan de i iklikle 41. maddeye iki yeni f kra eklenmi tir. Bu 
maddelerin çocuk haklar na ili kin oldu u görülmektedir. 2010 de i ikli iyle 
birlikte 41. maddenin “ailenin korunmas ” ba l  “ailenin korunmas  ve 
çocuk haklar ” olarak de i tirilmi tir. 1982 Anayasas '’n n 62. maddesi aileye 
ili kin di er bir konu olan yabanc  ülkelerde çal an Türk vatanda lar na 
ili kindir. Söz konusu madde 1924 ve 1961 Anayasalar  yürürlü e girdi i 
anda var olmayan bir sorunu ele alm t r. Buna göre devletin yabanc  
ülkelerde çal an Türk vatanda lar n n aile birli ini, çocuklar n n e itiminin 
sa lanmas , Türkiye ile ba lar n n korunmas  ve yurda dönü lerinde yard mc  
olunmas  için gereken tedbirleri almas  hükme ba lanm t r. Sonuç olarak 1982 
Anayasas ’nda yap lan de i iklikler kad n ve çocuk haklar  mücadelesinin 
                                                            
1  Anglo Sakson hukuk sistemindeki düzenlemelere ili kin olarak bkz. Brian Bix, Family 

Law, Amerika Birle ik Devletleri: Oxford University Press, 2013. 
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önemli kazan mlar  olarak de erlendirilebilir. Ancak bütün bu anayasalara 
bak ld nda belirli bir aile tan m n n yap lmad  görülmektedir. 

Anayasal normlar d nda ailenin nas l olmas  gerekti ine ili kin 
normlar Türk hukuk sisteminde Türk Medeni Kanunu’nun Aile Hukuku 
k sm nda ayr nt l  olarak düzenlenmi tir. Aile Hukukuna ili kin pozitif 
hukuk düzenlemelerinde de aile kavram n  aç kça ortaya koyan bir 
tan mlay c  norm bulunmamaktad r. T.C.’nin aile hukuku ve aile hukukuna 
ili kin pozitif hukuk düzenlemeleri 1926 y l ndan günümüze kadar önemli 
de i iklikler geçirmi tir. Bu de i ikliklerin arkas nda tarihsel, siyasi, 
ekonomik ve sosyolojik ko ullar bulunmaktad r. Söz konusu ko ullar 
Türkiye co rafyas  içindeki insanlar n aileye bak  aç s n  de i tirmi  ve bu 
durum hukuka da yans m t r. Ayn  zamanda söz konusu hukuksal de i iklikler 
toplumdaki aile yap s n  etkilemi tir. Türkiye’de aile hukukunun temel ald  
aile kavray  kamusal alandan ayr 2, laik, heteroseksüel, teke li, aile içi 
evlili i d layan, ataerkil bir evlilik birli i ve onlar n çocuklar ndan olu an 
toplulu u esas almaktad r. Çal man n bundan sonraki bölümünde bu 
önermeyi temellendiren pozitif hukuk düzenlemelerine yer verilecektir. 

 
I- Laik Aile Anlay  

T.C. pozitif hukuk sisteminin öngördü ü aile tipinin gerçekle mesi için 
gerekli olan hukuk normlar n n, dini normlara göre temellendirilmemesi esas 
al nm t r. Bu yakla m laik bir aile anlay n  ortaya koymaktad r. Buna 
göre fiili bir ailenin hukuken aile kabul edilebilmesi konusunda ölçütler 
herhangi bir dini norma uygun olup olmad klar na ba l  de ildir. Tam tersine 
dini normlar  esas almadan aileye ili kin normlar n düzenlenmesi söz 
konusudur. Zira laiklik oanna Kuçuradi’nin de belirtti i gibi dini normlar n 
ve anlay lar n hukuku belirlememesi talebini dile getirmektedir (Kuçuradi, 
2007:83). 1926 tarihli Türk Medeni Kanunu yürürlü e girdi inde 
gerekçesinde(Esbab  Mucibe Lâyihas ) Türkiye Cumhuriyeti’nin bir medeni 
kanundan yoksun oldu u belirtildikten sonra, Mecelle-i Ahkâm  Adliye 
temelinin din oldu u belirtilmi , oysa insan hayat n n sürekli biçimde de i mesi 
nedeniyle, dine dayanan hukuk sistemlerinin toplumun ihtiyaçlar na cevap 
veremeyece i belirtilmi tir. Zira dinin de i mez kurallara dayand  gerekçe 
gösterilmi tir. Bozkurt’a göre de i mek hukukun özünde var oldu u halde, 
de i memek dinin temel özelli idir. Bu nedenle dine dayanan bir hukuk 
                                                            
2  IV. Özel hayat n gizlili i ve korunmas  
 A. Özel hayat n gizlili i 
 MADDE 20- Herkes, özel hayat na ve aile hayat na sayg  gösterilmesini isteme hakk na 

sahiptir. Özel hayat n ve aile hayat n n gizlili ine dokunulamaz. (Mülga cümle: 3/10/2001-
4709/5 md.) 
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düzenini korumakta ve uygulamakta srar etmek, Türk toplumunu Ortaça  
kurallar na tabi k lmay  istemekle birdir. Oysa Bozkurt’a göre bunun modern 
ça n gerekleriyle ve Türk devriminin amac yla ba da t r lmas  mümkün 
de ildir (Güriz, 1974:111).3 

Bozkurt’un ifadelerinden de anla ld  üzere 1926 tarihli Medeni 
Kanun’la birlikte Türk pozitif hukuku laik bir karakter kazanm t r. Bu 
ba lamda Medeni Kanun’un aile hukuku bölümünün de laik bir dü ünceyle 
in a edilmi tir. Bunun en önemli görünümü hukuken aile kurulabilmesi için 
gerekli olan evlenme sözle mesinin devletin resmi kurumlar  arac l yla 
gerçekle tirilmesi zorunlulu udur. Dini nikâh sadece resmi nikâhtan sonra 
ve ihtiyari olarak gerçekle tirilebilir. Bo anma kurumu da Medeni Kanun’da 
dini kurallara paralel ekilde düzenlenmemi tir. Medeni Kanun’da evlilik 
sözle mesi yap l rken vekâlet ya da temsilin geçersizli inin kabul edilmesi 
ailenin kurulmas ndaki kurallardaki laikle meyi göstermektedir. Çok e lili inin 
yayg n bir görünümü olan çok e lilik de Medeni Kanun’dan önce dini 
evliliklerde kabul edilen bir olguydu. Bu nedenle çok e lili in hukuken 
yasaklanmas  da Medeni Kanun’un dinsel temellendirmeden uzakla mas n n bir 
görünümü olarak ele al nabilir.  

Medeni Kanun’da yer alan laiklik dü üncesi muhafazakâr kesim 
taraf ndan ele tirilmi tir. Bu nedenle siyasi iktidar söz konusu ideolojisini 
korumak amac yla 1961 tarihli T.C. Anayasas ’n n “Devrim Kanunlar n n 
Korunmas ” ba l kl  153. maddesinin 4 numaral  bendinde “Türk Medeni 
Kanunu ile kabul edilen, evlenme akdinin evlendirme memuru taraf ndan 
yap laca na dair medeni nikâh esas  ile ayn  kanunun 110. maddesi 
hükmünün” anayasaya ayk r l n n ileri sürülemeyece i ifade edilerek, 
Medeni Kanunun söz konusu hükümlerinin Türkiye Cumhuriyeti devrimleri 
aras nda özel bir yere ve büyük bir manevi de ere sahip oldu u Anayasa 
metninde de aç klanm t r (Güriz, 1974: 115). Ayn  koruma 1982 Anayasas ’n n 
174. maddesinin 4 numaral  bendinde tekrarlanm t r.  

 
A. Evlilik Sözle mesi 

Türk aile hukukuna göre dar anlamda ailenin gerçekle mesi için bir 
kad n ve bir erke in evlilik birli ini gerçekle tirmeleri gerekmektedir 
(Ak ntürk, Karaman, 2011:6). Bu ba lamda ailenin olu mas  için ba lang çta 
üç ö eye ihtiyaç vard r. Bunlar bir kad n, bir erkek ve yetkili makamd r. 
Erkek ve kad n aile kurmak –evlenme– niyetlerini aç klar ve yetkili makam bu 
niyetin gerçekle me ko ullar n  saptar ve erkekle kad n n birle mesine yasall k 

                                                            
3  http://www.belgenet.com/yasa/medenikanun/gerekce_1926.html, (Eri im tarihi: 13.12.2011). 
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kazand r r. Bu makam, Hristiyan hukuk sistemlerinin laikle mesinden önce 
kiliseydi. Frans z Devrimiyle ba layan ve 1804 Frans z Medeni Kanunu ile 
güçlenen geli meler sonunda, bu makam ço u yerde laik devletin kurumlar  
olmu tur. Baz  ülkelerde ise kilise ya tek ba na veya devletin yetkili 
kurumlar yla ortakla a kad nla erke in birle mesine yasall k kazand ran 
kurum niteli ini korumu tur (Fi ek, 1984:261). Türk Medeni Kanunu’nun 
kabulünde önce Müslüman Osmanl  ailesi hiçbir yetkili makam n müdahale 
etmedi i özel bir sözle meyle kurulmaktayd . Erkekle kad n n, ya do rudan 
do ruya veya vekilleri arac l yla evlenmek istedikleri iki tan k önünde 
belirtmeleriyle evlenme akdi tamamlanmaktad r. Bir din adam n n akit 
yap l rken haz r bulunmas  slam hukukunun bir gere i olmad  için, sadece 
iki tan k önünde kar l kl  irade beyan  evlili in meydana gelmesi için 
yeterliydi. slam dini esaslar na göre evlilik sadece taraflar  ilgilendiren bir 
akit türü say lmas n n yan  s ra, erke in birden çok kad nla evlenebilmesi, 
evlilik ba n n, tefvizi talâk hariç, erke in tek tarafl  beyan yla sona ermesi, baz  
bölgelerde müt’a veya s a usulü denilen belirli süreli geçici evlenmelerin 
yap lmas  gibi uygulamalar bulunmaktayd  ( ener, 1984: 119-126). 

Türk Medeni Kanunu yürürlü e girdi inde bütün bu dini uygulamalara 
kar t bir ekilde ni anlanmadan bo anmaya kadar taraflar  resmi 
makamlarla kar  kar ya getirmi tir. Bu ba lamda dini kurallardan tamamen 
kopmu  Türk aile hukuku sisteminde yer alan aile yakla m  laik niteliktedir. 
Bunun en net görünümü dini kurallara göre yap lan evlilik sözle melerinin 
hukuken me ru kabul edilmemesi ve hatta Türk Ceza Kanunu sisteminde 
belirli hallerde suç olarak kabul edilmesidir. kinci görünüm ise evlili in 
kanunun sayd  belirli sebeplere göre sonland r lmas d r. Dini kurallara uygun 
olarak evlili in sonland r lmas n  Türk hukuk sistemi tan mamaktad r.  

Eski Türk Medeni Kanunu’nun 110. maddesi ile yeni Türk Medeni 
Kanunu’nun 143. maddesine göre aile cüzdan  gösterilmeden evlenmenin dini 
töreni yap lamayaca  hükme ba lanm t r. Evlenmenin geçerli olmas n n dini 
törenin yap lmas na ba l  olmad  da belirtilmi tir. 5237 say l  Türk Ceza 
Kanunu’nun sekizinci bölümü aile düzenine kar  suçlar  düzenlemi tir. Bu 
bölümde 230. maddenin 5. ve 6. bendinde dinsel törenle evlenmenin hangi 
hallerde suç oldu u belirlenmi tir. Buna göre aralar nda resmi evlilik 
olmaks z n, dinsel tören yapt ranlar hakk nda iki aydan alt  aya kadar hapis 
cezas  verilece ine hükmedilmi tir. Ancak Medeni Kanun’a uygun nikâh 
yap ld nda kamu davas  ve hükmedilen ceza bütün sonuçlar yla ortadan 
kalkmaktad r. Ayn  zamanda evlenme akdinin kanuna uygun olarak yap lm  
oldu unu gösteren belgeyi görmeden bir evlenme için dinsel tören yapan 
kimse hakk nda da ceza öngörülmü tür. Kanunun gerekçesinde resmi nikâh  
te vik etme amac na yer verilmi tir. Dolay s yla amaç dini nikâhlar  



Fatma rem Ça lar Gürgey 364

engellemek de il, resmi nikâhlar  te vik etmektir. Zira sosyolojik aç dan 
bak ld nda Türkiye’de resmi nikâh olmaks z n dini nikâhla birliktelik 
ya anmakta ve bu durum toplumsal cinsiyetten kaynaklanan e itsizlikleri 
peki tirmektedir. Ancak ilgili ceza normunun gerekçesinde toplumsal cinsiyet 
sorununa yer verilememi tir. Söz konusu ceza normu 27.5.2015 tarihli 
Anayasa Mahkemesi karar yla iptal edilmi tir.4 Anayasa Mahkemesi iptal 
karar nda maddenin Anayasa’n n e itlik ilkesini düzenleyen 10. maddesiyle 
ilgisi görülmemi tir.5 Türk Ceza Kanunu’nun 230. maddesinin 5. ve 6. 
f kralar n n iptali Türk hukukunun laik aile anlay n  de i tirmi  ancak 
ortadan kald rmam t r. Zira laik aile yap s n n temeli olan medeni kanunda 
yer alan normlar varl n  devam ettirmektedir. Ayn  zamanda dini nikâhtan 
kaynaklanan herhangi bir fiili sonucu da Türk hukuku tan mamakta ve bundan 
kaynaklanan sorunlar  da çözüme ba lamamaktad r.  

Olgusal anlamda resmi nikâh olmaks z n sadece dini nikâhla birlikte 
ya ayanlar aras nda herhangi bir sorun oldu unda bu evlilikler yok 
hükmünde say ld ndan evlili e ba lanan herhangi bir hukuki korumadan 
yararlanamamaktad rlar. Özellikle ev-içi iddet olaylar nda iddet ma duru 
taraflar mülga 4320 say l  “Ailenin Korunmas na Dair Kanun”da yer alan 
koruma tedbirlerinden yararlanma istediklerinde iddet ma duru ve fail 
aras nda yasal evlilik ili kisi yoksa koruma tedbiri talepleri genellikle 
reddedilmekteydi (Kar nca, 2008:99). 

Avrupa nsan Haklar  Mahkemesi erife Yi it-Türkiye karar nda benzer 
bir yakla m sergilemi tir. Karara konu olan olayda ba vuran erife Yi it 
1976 y l nda imam nikâh yla e i Ö.K’yle evlenmi tir. E i 2002 y l nda 
öldükten sonra e inin emekli maa  ve sa l k sigortas ndan yararlanmak için 
ilgili kurumlara ve yarg  yollar na ba vurmu  ama talebi reddedilmi tir. 
Bunun üzerine erife Yi it A HM’e ba vurmu tur. A HM, A HS’nin 8. 
maddesinin taraf devletlerden resmi olmayan evlilikler için özel düzenlemeler 
getirmesini düzenlemedi ini ve dolay s yla sigorta mevzuat n n 8. madde 
kapsam ndaki haklar  ihlal etmedi ine hükmetmi tir.6  

Dini nikâh n reddedilmesine ili kin di er bir sorun do an çocuklar n 
soy ba na ili kindir. Bu tür dini nikâha ba l  evlilikten do an çocuklar n 
                                                            
4  E. 2014/36, K. 2015/51, Karar Tarihi: 27.5.2015,  

http://www.kararlaryeni.anayasa.gov.tr/Karar/Content/c03385ce-d1d6-49fd-8393-
1382ebd7445f?excludeGerekce=False&wordsOnly=False, eri im tarihi: 12.6.2015. 

5  Bu konudaki ele tiriler için bkz. Kerem Alt parmak, “ mam Nikâh  n, Ama Neler Out?”, 
http://www.bianet.org/bianet/siyaset/164954-imam-nikahi-in-ama-neler-out, eri im tarihi: 
13.6.2014. 

6  http://hudoc.echr.coe.int/sites/fra/pages/search.aspx?i=001-101579#{"itemid":["001-101579"]}, 
eri im tarihi:12.11.2014. 
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baba ile soy ba n n kurulmas  için anne ve baban n evlenmesi 
gerekmektedir. Dini nikâhla evli ki ilerin do an çocuklar  ile annesi aras nda 
soy ba  do umla birlikte kendili inden kurulmaktad r (TMK madde 282/I). 
Ancak dini nikâhl  e lerden baba ile çocuk aras nda soy ba  do umla 
kendili inden kurulmamaktad r. Çocuk ile baba aras nda soy ba n n 
do umla kendili inden kurulmas  için anne ile baban n do um s ras nda 
resmi nikâhla evli olmalar  gerekmektedir (TMK madde 282/II). Ancak 
kanun koyucu hem eski hem yeni medeni kanunda çocuk ile baba aras nda 
soy ba n n kurulmas  için resmi evlili i zorunlu k lmaktad r(K l ço lu, 
1981:166). Bu ekilde çocuk soy ba  aç s ndan sanki evlilik devam ederken 
do mu  gibi de erlendirilmektedir (YTMK madde 292; eski TMK madde 247).  

 
B. Bo anma 

Dini nikâhla kurulan ailelerin kad n haklar  aç s ndan en çok ele tirilen 
taraf  bo anmad r. Özellikle slami hukuk aç s ndan bo anman n 
gerçekle ebilmesi için kocan n iki tan k önünde bo anmaya ili kin beyanda 
bulunmas  gerekmektedir ( ener, 1984: 124-125). Musevi hukukunda da 
benzer ekilde kocaya herhangi bir sebep göstermeksizin kar s n  bo ama 
hakk  tan nm t r (Ak ntürk, Karaman, 2011: 236). K sacas  dini evliliklerde 
bo anma kural olarak kocaya tan nmaktad r. Ancak Medeni Kanun’un 
yürürlü e girmesiyle birlikte bo anma usulü laik bir nitelik kazanm t r ve 
e lerden her birine bo anma talebinde bulunma hakk  tan nm t r. Türk 
hukuk sisteminde bo anman n sebebe ve hâkimin hükmüne dayanmas  
gerekmektedir. Bu nedenle Medeni Kanun’da bo anma sebepleri say ca 
s n rl  olarak belirlenmi tir. Örne in yeni Türk Medeni Kanunu’nun 161 ile 
166. maddelerine göre bo anma nedenleri zina, hayata kast, pek kötü veya 
onur k r c  davran , suç i leme ve haysiyetsiz hayat sürme, terk, ak l 
hastal , evlilik birli inin sars lmas d r. Bo anman n laikle mesi hukuki 
sonuçlar n da kanunda belirlenmesini sa lanm  ve bu ba lamda kad n ve 
çocuk haklar  hukuksal güvenceye sahip olmu tur. Bo anman n e ler ve 
çocuklar aç s ndan maddi ve ki isel olmak üzere hukuki sonuçlar  kanunda 
aç kça belirlenmi tir.  

II- Tek E lilik 

Türk aile hukukunda tek e lilik esas al nm t r. Hem çok kar l l k 
(polygamie) hem de çok kocal l k (polyandre) yasaklanm t r (Güriz, 1974: 
113). Medeni Kanun kad n erkek ayr m  yapmaks z n halen evli olan bir 
kimsenin ayn  zamanda ikinci bir evlenme yapmas na izin vermemektedir. 
Önceki evlili i kesin evlenme engeli saymaktad r. Yeni Türk Medeni 
Kanunu’nun 130. maddesine göre yeniden evlenmek isteyen kimse, önceki 
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evlili in sona ermi  oldu unu ispat etmek zorundad r. Benzer bir düzenleme 
“Evlendirme Yönetmeli i”nde de mevcuttur. Söz konusu Yönetmelik’in 15. 
maddesine göre nüfus kayd nda evli görünen bir kimse yeniden evlenemez.7 
Sonuç olarak Türk hukuku poligamiyi yasaklam t r. Ancak dini kurallar ve 
baz  örf adet kurallar  poligamiye izin vermektedir. Söz konusu toplumsal 
normlar n fark nda olan yasa koyucu çok e lili i engellemek için Türk Ceza 
Kanunu’nun 230. maddesinde ikinci evlili i cezaland rmaktad r. 

Ancak bütün bu yapt r mlara ra men Türkiye’de sosyolojik anlamda 
çok e lilik devam etmektedir. Bunun en aç k kan t  bu tür fiili birle melerin 
baz  artlarda evlilik olarak tescili ve bu birle melerden do an çocuklar n 
neseplerinin düzeltilmesi amac yla ç kar lan kanunlar d r. Cumhuriyetin 10. 
y ldönümünde ilki ç kan 26.10.1933 tarih ve 2330 say l  Af Kanunu, daha 
sonra 19348, 19459, 195010, 195611, 196512, 197413, 198114 ve en son 199115 
y llar nda yürürlü e girmi tir (Usta, 2011: 956). Bu kanunlar n amac  resmi 
evlilik d  olan ve genellikle dini nikâhla yap lan ikinci ya da daha fazla fiili 
evlilikten do an çocuklar n babalar yla aras nda soy ba n  kurmakt r. Türk 
aile hukuku resmi evlilik d  do an çocu un soy ba n n (nesep) düzgün 
olmad n  kabul etmekteydi. Böylece bir fiili evlilikten ya da birliktelikten 
do an çocu un nesebinin ancak anne ve baban n hukuki ekil artlar na 
uygun bir ekilde evlenmeleriyle düzelece i kabul edilmekteydi. Ancak 
birden fazla evlilikten do an çocu un bu yollardan yararlan larak nesebinin 
düzeltilmesi mümkün de ildi. Bu nedenle yasa koyucu yukar da belirtilen 
tarihlerde özel kanunlar ç kararak evlilik d  do an çocuklar  evlilik için 
do an çocuklarla ayn  hukuki duruma getirmi tir (K l ço lu, 1981:166, 
Güriz, 1974:142). Bu uygulamayla kanun koyucunun çok e lili i onaylad  

                                                            
7  Resmi Gazete Say : 18921, Resmi Gazete Tarihi 7.11.1985. 
8  2576 say l  “Gizli Nüfuslar n Yaz m  Hakk nda Kanun” 
9  4727 say l  “Tescil edilmeyen birle melerle bunlardan do an çocuklar n tesciline ve gizli 

kalm  nüfus vakalar n n cezas z olarak kayd na dair kanun” 
10  5524 say l  “Tescil Edilmeyen Birle melerle Bunlardan Do an Çocuklar n Tesciline ve 

Gizli Kalm  Nüfus Vakalar n n Cezas z Olarak Kayd na Dair Kanun” 
11  Tescil Edilmeyen Birle melerle Bunlardan Do an Çocuklar n Cezas z Tescili Hakk ndaki 

6652 say l  Kanunun Tatbik eklini Gösterir Talimatname 
12“ Me ru Olmayan Çocuklar n Ana Bak m ndan Nesebinin Tesisine Ait Sözle me”nin 

onaylanmas na dair kararname  
13  1826 say l  “Tescil Edilmeyen Birle meler ve Bunlardan Do as  Çocuklar n Cezas z 

Tescili Hakk nda Kanun” 
14  2526 say l  “Bir Evlenme Akdine Dayanmayan Birle melerden Do an Çocuklar n 

Nedenlerinin Düzeltilmesine ve Bu Birle melerin Evlilik Olarak Tescillerine li kin 
Kanun” 

15  3716 say l  Kanunun Uygulanmas na li kin Yönetmelik 
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anlam  ç kar lmaz. Amaç çocuklar aras ndaki hukuktan kaynaklanan 
e itsizli i ortadan kald rmakt r.  

T.C. Anayasa Mahkemesi benzer bir konudaki karar nda “ana rahmine 
dü tü ü s rada babas  annesinden ba ka biriyle evli olan çocukla, babas  evli 
olmayan çocuk aras nda yapay bir ayr m yaparak, birine çocu u babaya kar  
nesepsiz durma dü ürürken, ikincisine babas na sahih olmayan nesep ba  ile 
ba lanma olana  tan nmas  e itlik ilkesiyle ba da mayaca  gibi bunun 
hakl  nedeni olmaz” ifadelerini kullanm t r. Anayasa Mahkemesi anormal 
kabul etti i ili kilerden do an çocuklar ile normal kabul etti i ili kilerden 
do an çocuklar aras nda ekli anlamda e itli in sa lanmas n  gereklilik 
olarak görürken, çok e lili i ve resmi evlilik d  ili kilileri anormal ili ki 
kabul etmi  ve toplumdan yok edilmesi gereklili ini belirtmi tir. Yok 
edilmesi gereklili ini gerekçesi olarak toplumsal de er yarg lar  oldu unu 
belirtmi tir.16 Sonuç olarak gerek yasa koyucu gerekse Anayasa Mahkemesi 
çok e lilik olgusunun fark ndad r ancak bunu onaylamamaktad r. Güriz söz 
konusu yakla m  hukukun toplumu ideal amaçlara ula t rma fonksiyonuyla 
ili kilendirmektedir.(Güriz, 1974:152) 

 
III- Ataerkil Aile Anlay  ve Hukuksal Alandaki Görünümü 

Ataerki kavram  tarihte çok çe itli anlamlarda kullan lm t r. Kral n 
egemenli i, baban n egemenli i genellikle ataerki kavram yla ifade 
edilmi tir. Ataerki kavram  kad n hareketi taraf ndan kad nlar üzerindeki 
bask y  analiz etmek için kullan lm t r (Beechey, 1979: 66). Hukuk 
ataerkilli i hukuk normlar  arac l yla me rula t rmakta ve sürdürmektedir. 
Bunun en önemli görünümlerinden birisi aile hukukudur. Aile hukuku 
toplumsal cinsiyet hiyerar ilerini korumakta ve erke i ayr cal kl  k lmaktad r 
(Eisenstein, 1986:19). Cumhuriyetle birlikte Türk aile hukuku benzer ekilde 
kocay  ilenin reisi tayin ederek ataerkil ideoloji hukuken görünür k lm t r.  

Ailenin reisli inin ya da evlilik birli inin ba kanl n n erkek olarak 
hukuken düzenlenmesi ailenin ataerkil yap s n n hukuken me rula t r lmas na 
ve sürdürülmesine neden olmaktad r. Modern devlet hukuk sistemlerinden 
biri olan Eski Türk Medeni Kanunu’nun 152. maddesine bak ld nda “Koca 
birli in reisidir” ibaresi yer almaktad r. Ailenin reisinin erkek olmas na 
ba l  olarak ailenin ad , çocuklar n velayeti, ikametgâh n seçimi, birli in 

                                                            
16  Resmi Gazete tarih/say : 18.8.1981/17432, Esas Say s  : 1980/29, Karar Say s  : 1981/22, 

Karar Günü : 21/5/1981, Resmi Gazete tarih/say : 29.03.1988/19769, Esas Say s : 1987/1, 
Karar Say s : 1987/18, Karar Günü: 11.9.1987 
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temsili vb. gibi aile hukukuna ili kin ba l klar n içeri i kad nlar n aleyhine 
hüküm do uracak ekilde düzenlenmi tir. Söz konusu madde sviçre Medeni 
Kanunu’nun (ZGB) 160. maddesinden aynen çevrilmi tir. Ancak kanun 
maddesi 1988 y l nda sviçre’de de i tirilmi tir. Maddenin yeni hali: 
“E lerden her biri ailenin ihtiyaçlar  için kar l kl  görev ve sorumlulu a 
haizdir” eklindedir (Moro lu, 1997, 75). sviçre’de oldu u gibi Türkiye’de 
Medeni Kanun tasar s nda “evin reisinin koca” oldu una ili kin hükme yer 
verilmemi tir. Ancak evlilik birli inin reisinin erkek olmas na ili kin 
düzenlemede yap lacak de i iklik o dönemin muhafazakâr milletvekilleri ve 
medya taraf ndan endi eyle kar lanm t r.  

“Medeni yasadaki de i ikliklerle aile reisi kavram  tamamen ortadan 
kalk yor, ikametgâh  kad n kendisi seçiyor, kad n erke in soyad n  
almayabiliyor. Görüldü ü gibi bu tasar  aile mevhumunu tamamen ortadan 
kald r yor. Özellikle kad n n çal mas  ile ilgili yeni hükümler bir felaket. 
Kad n  bu aç dan yetkili k lan bir tasar , Türk aile yap s n  nitelik ve nicelik 
olarak bitirecek. (Milli Gazete 1995; aktaran Kerestecio lu, 1999: 3) 

Evde bir otorite olmal , erkek aile reisli inden koparsa, kad n onu 
aldat r….Ailede bir ba  ve sorumlu gerekir. E er ailede erkek nefsi olmazsa, 
bo anmalar ço alacakt r.” Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri eski milletvekili 
Seyfi ahin, Medeni Kanun tasar s n  son derece zararl  buldu u için 
Milliyetçi Hareket Partisinin bu tasar ya kar  ç kmas n  istedi (Ortado u 
Gazetesi, 1999; aktaran Kerestecio lu, 1999: 3) 

Milliyetçi Hareket Partisi milletvekili Edip Özba , “Reisli in el 
de i tirmesinden korkum yok. Ama Türk aile yap s  ba s z kalacak. Bu 
durumda ailenin resmi makamlara kar  temsili de güç olacak. E ler aras nda 
çocu un hangi okula gidece i konusunda anla maya var lmazsa ne olur? 
(Gülbahar, 2001:2)”  

Muhafazakâr kesimin tüm muhalefetine ra men aile reisinin koca 
oldu una ili kin Medeni Kanun maddesi de i tirilmi tir. Ancak bu 
maddenin kald r lmas  aile hukukundaki ataerkil unsurlar n tamamen ortadan 
kald r lmas na yard mc  olmam t r. Söz konusu zihniyeti devam ettiren 
düzenlemeler yer almaya devam etmektedir. Bunun en belirgin örne i 
kad n n halen evlenmekle kocas n n soyad n  almas  yükümlü üne ili kin 
hukuksal düzenlemedir. Ancak büyük ölçüde aile içinde erke in hiyerar ik 
üstünlü ünü me rula t ran hukuksal düzenlemeler yeni Medeni Kanun’da 
düzeltilmi tir. Eski Medeni Kanun’da yer alan düzenlemelere bak ld nda 
aile reisli ine ba lanan çok say da düzenleme oldu u görülmektedir. Bunlar: 

- Eski Türk Medeni Kanunu’nun 88. maddesine göre evlenme ya  kural 
olarak erkekler için 17, kad nlar için de 15 olarak belirlenmi tir. Ola anüstü 
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durumlarda yarg ç 15 ya n  tamamlam  erkek ile 14 ya n  bitirmi  kad n n 
evlenmesine izin verilebilece ine hükmedebilir. Fiiliyatta bu ya  
s n rlamalar n n çok alt nda, yarg ç iznine gerek olmaks z n, dini nikahla 
çocuklar n evlendirildikleri görülmektedir (Fi ek, 1984:265). Bu evliliklerde 
genel olarak k z çocuklar n n kendinden ya ça büyük erkeklerle 
evlendirilmeleri söz konusudur (Gürkan, 1996: 174). Hukuksal anlamda 
kad n ve erke in evlilik ehliyetinin farkl  düzenlenmesi ilk bak ta kad nlar 
için herhangi bir sorun do urmuyor gibi gözükse de, farkl  bir bak  aç s yla 
bak ld nda böyle bir düzenlemenin erke in iktidar n  daha rahat 
sa lamas na hizmet etti i dü ünülebilir. Yeni Türk Medeni Kanunu’nun 
gerekçesinde belirtildi i gibi Türkiye’de çocuk ya ta evliliklerin büyük bir 
problem olarak görülmesi söz konusu düzenlemenin de i tirilmesini zorunlu 
k lm t r.17 Yeni Medeni Kanun’un 124. maddesinde erkek ve kad n n 
evlenme ehliyeti ko ulu olarak ya lar  aras ndaki farkl l k ortadan 
kald r lm t r. Her iki cinsiyet için de kural olarak 17 ya n  doldurmad kça 
evlenemeyecekleri düzenlenmi tir. Söz konusu düzenleme hukuk 
doktrininde anayasal e itlik ilkesine uygun kabul edilmekle beraber, kad n 
hareketi içerisinde de tepkiyle kar lanmam t r. Sadece 18 ya  olsayd  daha 
iyi olurdu eklinde itirazlar bulunmaktad r (Ar n, 1999: 4). 

- Eski Türk Medeni Kanunu’nun 98. maddesine göre evlenme 
ba vurusunun erke in yerle im yerinin (ikametgâh n n) bulundu u yerdeki 
belediyeye yap lmas  gereklidir. Bu madde toplumsal cinsiyet e itsizli inin 
hukuksal alandaki görünümlerinden birisidir. Evlilikte erke in üstünlü ünü 
evlilik sözle mesi henüz kurulmadan kad na hissettirmenin bir yolu olarak 
kar m za ç kmaktad r. Bu durumun kad n erkek e itli ine ayk r  oldu unu 
gören kanun koyucu yeni Türk Medeni Kanunu’nda bu e itsizli i gidermi tir 
(K l ço lu, 2003:23). Yeni Türk Medeni Kanunu’nun 134. maddesinin 1. 
f kras nda evlilik ba vurusunun birbirleriyle evlenecek kad n ve erkek 
taraf ndan, içlerinden birinin oturdu u yerdeki yetkili evlendirme 
memurlu una yap labilece ini öngörülmektedir.  

- Eski Türk Medeni Kanunu’nun 152. maddesine göre evlendikten sonra 
e lerin birlikte ya ayacaklar  yeri seçme hakk  kocaya verilmi ti. Yeni yasa 
ile bu hüküm “e ler oturacaklar  konutu birlikte seçerler” eklinde 
de i tirilmi tir. Kocan n kar s n  onun istemedi i bir yerde ya amaya 
zorlamas  toplumsal cinsiyet e itsizli inin bir görünümüdür. Özellikle 
Türkiye co rafyas nda kad nlar n bir k sm  evlendikleri erkeklerin evine 
gelin olarak zorla götürülmekte ve tüm ailenin bak m hizmetlerini tek 
ba lar na yürütmektedirler. Eski Türk Medeni Kanunu’ndaki düzenleme bu 

                                                            
17  http://www.tbmm.gov.tr/komisyon/kefe/docs/komisyon_rapor.pdf, (eri im tarihi: 12.12.2011). 
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toplumsal cinsiyet e itsizli ini yasalla t rmakta ve bunun sürdürülmesini 
sa lamaktayd . Maddenin de i tirilmesinin söz konusu e itsizli in giderilmesine 
yard mc  olup olmad  sorgulanmaya de erdir. Ancak kanun koyucu, söz 
konusu de i iklikle olgusal anlamdaki bu e itsizli ini onaylamad n  ortaya 
koymu tur.  

- Eski Türk Medeni Kanunu’nun 159. maddesine göre kad n n bir sanat 
ve meslekle u ra mas  kocas n n iznine ba l yd . Bu madde dönemin kad n 
haklar  savunucular  taraf ndan ele tirilmi tir. Örne in Ülker Gürkan kad n n 
çal mas n n aile ve ülke ekonomisindeki de erini ortaya koyarak söz 
konusu düzenlemenin anayasal e itlik ilkesi ile çal ma ve sözle me yapma 
özgürlü üne ayk r  oldu unu belirterek, maddenin Anayasa Mahkemesi 
taraf ndan iptal edilmesinin gerekli ini vurgulam t r (Gürkan, 1976: 132). 
Söz konusu madde 1991 y l nda Anayasa Mahkemesi taraf ndan Anayasa’n n 
e itlik ilkesini düzenleyen 10. maddesine ayk r  oldu u gerekçesiyle iptal 
edilmi tir.18 Yeni Türk Medeni Kanunu’nda Anayasa Mahkemesi’nin ilgili 
karar na paralel olarak e lerin bir meslek veya i  seçiminde di erinin iznini 
almak zorunda olmad  kural n  getirilmi tir.  

- Yeni Türk Medeni Kanununda, Eski Türk Medeni Kanunu’nun 21. 
maddesinde yer alan “kocan n ikametgâh  kar n n ikametgâh  addolunur” 
hükmüne yer verilmemi tir. Yeni yasada e lerin birlikte ya ant lar n  
sürdürdükleri “aile konutu” kavram na yer verilmi  ve bununla ilgili önemli 
hükümler getirilmi tir. Bu hükümlerle aile konutu koruma alt na al nm t r. 
Mülga Medeni Kanun’un 21. maddesinin anayasal e itlik ilkesine ayk r  oldu u 
iddias yla aç lan iptal davas  Anayasa Mahkemesi taraf ndan reddedilmi tir. 
Kararda kocan n ikametgâh n n kar n n ikametgâh  addolunaca na ili kin itiraz 
konusu kural, aile birli ini tek ikametgâh edinmesini temin amac na 
yöneliktir. Evlilik birli in tek ikametgâh n n bulunmas , evlilik birli inin 
devaml l n n ve düzeninin sa lanmas ndaki kamu yarar  amac n  
gerçekle tirmesi nedeniyle Anayasa’n n e itlik ilkesine ayk r  görülmemi tir.19 
Bu kararda neden kar n n ikametgâh  de il kocan n ikametgâh n n temel 
al nd na ili kin bir yakla m bulunmamaktad r. Kad nlar n ikincilli ine 
ili kin toplumsal cinsiyet normunun do rudan hem yasalarla hem Anayasa 
mahkemesi içtihad  taraf ndan me rula t r lmas  söz konusudur (Oder, 2010: 
217). Kültürel normlar içerisinde yer alan kad n erkek e itsizli ine ili kin 
yakla m hukuk taraf ndan da hem normlarla hem uygulamayla sürdürülmü tür.  

- Eski Türk Medeni Kanunu’nun 263. maddesinde ana ve baban n 
velayet hakk na birlikte sahip olduklar , ana ve baba velayetin 
                                                            
18  Resmi Gazete, 02.07.1992, R.G. say  21272 
19  E. 1993/23, K. 1993/55, Karar Tarihi 2.12.1993. R.G. Tarih-Say : 25.12.1999-23917. 
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kullan lmas nda anla amad klar  takdirde baban n oyunun üstün oldu unu 
düzenlenmi tir. Buna göre çocu a ad verilmesinde, çocu un nerede e itim 
görece ine, mallar n n hangi yat r m araçlar nda de erlendirilece ine, 
hastal nda nerede tedavi görece ine, ayr  bir konut edinmesi gerekti inde 
konutun nereden kiralanaca na vs. konular nda ana ve baba birlikte karar 
verme yetkisine sahiptirler. Ancak bu konularda bir anla ma olmad  
takdirde baban n karar  ve çocu u temsil etmesi yeterli görülmektedir 
(K l ço lu, 2003, s. 28-28). Yeni Türk Medeni Kanunu’nun 336. maddesinde 
söz konusu düzenlemede yer alan baban n oyunun üstünlü üne ili kin ifade 
kad n erkek e itli ine ayk r  oldu u gerekçesiyle kald r lm t r. Böylece 
evlilik sürecinde velayet konusunda ana ve baban n oyunun e it oldu u 
kabul edilmi tir. Yeni Türk Medeni Kanunu’nun 339. maddesinde çocu un 
bak m ve e itimi konusunda onun menfaati göz önünde tutularak gerekli 
kararlar  anne ve baban n birlikte almas  gerekti i düzenlenmi tir. Çocuk 
anne ve babas n n ald  kararlara uymakla yükümlüdür. Anne ve baba 
olgunlu u ölçüsünde çocu un kendi hayat n  düzenlemesine olanak 
tan mal d rlar. Önemli konularda olabildi ince çocu un dü üncesini göz 
önünde tutmal d r. Çocu un ismini anne ve baba birlikte belirlerler. Anne ve 
baba yine birlikte çocu un uygun e itim ko ullar n  sa lamak ve korumakla 
yükümlüdürler (TMK madde 340, eski TMK madde 264/2). Çocu un dini 
e itimini belirleme hakk  da anne ve babaya aittir (TMK madde 341, eski 
TMK madde 266).  

- Eski Türk Medeni Kanunu’nun 153. maddesinin 2. f kras na göre 
evlilik birli inin yönetiminde erke in ba kan olmas  ve kad n n da onun 
yard mc s  olmas  yükümlülü ü getirilmi tir. Yeni Türk Medeni Kanunu’nda 
bu tür bir düzenlemeye yer verilmemi tir. Yeni Türk Medeni Kanunu’nun 
185. maddesine göre e ler bu birli in mutlulu unu sa lamak konusunda 
birlikte yükümlüdürler. E ler birbirlerine e it bir ekilde yard mc  olmak 
zorundad rlar.  

- Eski Türk Medeni Kanunu’nun 169. maddesinin ikinci f kras na göre 
evli kad n n kocas  yarar na üçüncü ki ilerle yapt  borçland r c  i lemlerin 
geçerlili i sulh yarg c n n onamas na ba l d r. Evlilik birli i içinde koca tam 
ehliyetli say l rken kad n n s n rl  ehliyetli say lmas  anayasal e itlik ilkesine 
ayk r  bir durum olu turmaktad r. Bu nedenle söz konusu hukuksal 
düzenlemenin anayasal e itlik ilkesine ayk r  oldu u iddia edilerek, iptali 
için Anayasa Mahkemesi’ne götürülmü tür. tiraz gerekçesinde ilk bak ta 
kad n n haklar n  korur gibi görünen kural n bütün kad nlar n tasarruf 
ehliyetini k s tlayan aile içinde e itli in olmad n  kabul eden kad n n 
e inden çekinerek tasarrufta bulunaca n  kabul eden onur k r c  bir kural 
oldu u belirtilmektedir. Ancak Anayasa Mahkemesi eski Türk Medeni 



Fatma rem Ça lar Gürgey 372

Kanunu’nun 169. maddesinin 2. f kras n n maddesini anayasal e itlik ilkesine 
ayk r  bulmam t r. Mahkeme’ye göre iptali istenen kural n amac  kapsam ve 
sonuçlar n  bilmeden kar n n borç alt na girmesini önleyerek onu ve aile 
birli ini korumakt r. Kad n yönünden s n rlama getirilmesinin nedeninin aile 
birli ini koruyarak kamu yarar n  sa lamak oldu u belirtilmi tir.20 Ancak bu 
madde Yeni Medeni Kanun’un tasar lar nda yer almam t r ve dolay s yla 
yeni Türk Medeni Kanunu’nda benzer bir düzenleme bulunmamaktad r. 

 
A. Kad n n Evlilikle Birlikte Kocas n n Soyad n  Alma Yükümlülü ü 

Aile birli inin reisli ine ba lanan sonuçlardan birisi kad n n kocas n n 
soyad n  almas  yükümlülü üdür. Bu yükümlülük toplumsal cinsiyet 
e itsizli inin hukuken görünür k l nd  alanlardan birisidir. Bireyselli in 
önemli bir görünümü olan isim, ilk bak ta önemsiz bir ayr nt  olarak 
görülebilir. Ancak evlilikle birlikte kad n n soyad n n kaybettirilmesi kad n n 
ba ms z varl n  yitirmesi ve kocas n n iktidar na girmesini aç kça sembolize 
etmektedir (Weitzman, 1982: 9).  

Eski Türk Medeni Kanunu’nun 187. maddesinde kad n n evlilikle 
birlikte kendi soyad n  b rakmas  ve kocas n n soyad n  almas  yükümlülü ü 
getirilmi tir. Ancak bu madde 1997 y l nda de i tirilmi tir. Kad n bu 
de i iklikle birlikte e er isterse kocas n n soyad  önünde önceki soyad n  da 
kullanabilmektedir.21 Söz konusu de i iklikle Türkiye’nin uluslararas  
sözle melere uygun hareket etti i izlenimi yarat lm t r. Ancak e lerden 
yaln zca kocan n soyad n n ortak soyad  olarak seçilebilmesi, çocu un 
annenin soyad n  alamamas  uluslararas  insan haklar  sözle melerindeki 
öngörülen e itlik yakla mlar yla ba da mamaktad r (Göztepe, 1999, s. 113).  

1997 de i ikli i yeni Türk Medeni Kanunu’nda aynen kabul edilmi  ve 
kad n n evlilik süresince kocas n n soyad n  ta mas  yükümlü ü devam 
ettirilmi tir. Kad n evlilikle birlikte sadece kendi soyad n  sürdürememekte 
ve çocuklar na kendi soyad n  verememektedir. Söz konusu hukuki durum 
Türkiye’de kad n hareketi taraf ndan ele tirilmi  ve de i tirilmesi konusunda 
mücadele verilmi tir.22 Soyad na ili kin madde anayasal e itlik ilkesine 
ayk r  oldu u gerekçesiyle iptali için Anayasa Mahkemesi’ne iki defa 
götürülmü  ve iptal talebi reddedilmi tir.23  

                                                            
20  E. 1997/27, K. 1998/43, Karar Tarihi 30.6.1998. R.G. Tarih-Say : 15.01.2000-23934 
21  14 May s 1997 tarih ve 4248 say l  Kanun, Resmi Gazete, 22.5.1997, R.G. say : 22996 
22  http://www.kadinininsanhaklari.org/cedaw_sozlesmesi.php, eri im tarihi: 15.11.2011. 
23  Resmi Gazete tarih/say :15.11.2002-24937, E. 1997/61, K. 1998/59, Karar Günü: 29.9.1998; 

Resmi Gazete Tarih-Say : 21.10.2011-28091,E. 2009/85, K. 2011/49, Karar Günü : 10.3.2011. 
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1996 y l nda henüz yeni Medeni Kanun yürürlü e girmeden soyad na 
ili kin madde Ünal Tekeli taraf ndan Avrupa nsan Haklar  Mahkemesi’ne 
götürülmü tür. ikâyette söz konusu düzenlemenin Avrupa nsan Haklar  
Sözle mesi’nin 8. maddesinde yer alan özel ya am n korunmas na adil 
olmayan ekilde müdahale etti i belirtilmi tir. Ayn  zamanda evli erkeklerin 
evlendikten sonra kendi soyadlar n  kullanmaya devam edebiliyor 
olmalar ndan dolay  14. maddeye göre de ayr mc l k yap ld  da ifade 
edilmektedir. T.C. hükümeti savunmas nda söz konusu düzenlemenin aile 
birli ini sa layarak kamu düzenini sa layan me ru bir vas ta oldu unu 
belirtmektedir. Ayr ca hükümet Anayasa Mahkemesi’nin 1998 tarihli soyad  
karar na ili kin olarak Türkiye’de toplumsal gerçekler göz önüne al nd nda 
cinsiyete dayal  farkl  muamelenin geçerli olabilece ini iddia etmektedir. 
Kad nlar n %68,8’i çok k s tl  ekonomik özgürlü e sahip oldu unu belirten 
hükümet, kocan n soyad na dayal  ortak bir soyad n n kad n n ailedeki 
konumunu güçlendirmeye yönelik oldu unu öne sürmektedir. Ancak Avrupa 
nsan Haklar  Mahkemesinin bu savunmadan ikna olmam t r. Avrupa nsan 

Haklar  Mahkemesi 16 Kas m 2004 tarihli karar nda erkeklerin 
evlendiklerinde kendi soyadlar n  devam ettirirken, kad nlar n sadece kendi 
soyadlar n  devam ettirememelerini benzer durumda bulunanlar n aras nda 
cinsiyete dayal  “farkl  muamele” olarak kabul etmektedir. Avrupa nsan 
Haklar  Mahkemesi içtihatlar nda cinsiyetler aras nda kimi durumlarda farkl  
muamelenin e itlik ilkesine ayr l k olu turmayaca n  kabul etmi tir. 
Mahkeme Avrupa nsan Haklar  Sözle mesi’nin güvence alt na ald  temel 
hak ve özgürlüklere sayg  gösterilmesi aras nda adil bir denge kuran farkl  
muameleyi yasaklamamaktad r.24 Ancak taraf devletlerin farkl  muameleyi 
hakl  gerekçelerle mahkemeye sunmalar  gerekmektedir. Avrupa nsan 
Haklar  Mahkemesi Tekeli davas nda Türkiye’nin söz konusu soyad  
meselesinde kad n ve erke e farkl  muamele edilmesi konusunda ortaya 
koydu u gerekçeleri ikna edici bulmam t r. Sonuç olarak Avrupa nsan 
Haklar  Mahkemesi Türkiye’nin Avrupa nsan Haklar  Sözle mesi’nin 8. ve 
14. maddelerini ihlal etti i gerekçesiyle ikâyetçi Ünal Tekeli’yi hakl  
bulmu tur.25 

Türkiye hükümeti Tekeli davas n  kaybetmesine ra men soyad na 
ili kin mevzuatta bir de i ikli e gitmemi tir. Yeni Türk Medeni Kanunu’nun 
soyad na ili kin 186. maddesine ili kin iptal talepleri ise Anayasa 
Mahkemesi’nin 10.3.2011 tarihli karar yla reddedilmi tir. Kararda baz  
durumlarda kad n ve erke e farkl  muameleyi gerektiren hukuksal 
düzenlemelerin anayasal e itlik ilkesini ihlal etmeyece i belirtilmi tir. Yasa 
koyucunun soyad  kullan m na kamu yarar  ve kamu düzeni gerekleri 

                                                            
24  GMB ve K.M./ sviçre (karar), say  36797/97, 27 Eylül 2001. 
25  Ünal Tekeli Türkiye Davas , Ba vuru Say s : 29865/96, Ba vuru Tarihi: 16.11.2004. 
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uyar nca müdahale edebilece i ve bunun aile birli i ve bütünlü ü 
bak m ndan gerekli oldu u belirtilmi tir. Evlilik ve aile ba lar n  yasal ve 
toplumsal gereklere uygun olarak göstermek için kad n n kocas n n soyad n  
ta mas  zorunlu olmad  gibi, neden erke in soyad n n üstünlük ta d n n 
ve kad n n ikinci plana itildi i Anayasa Mahkemesi karar nda 
aç klanmam t r.26 Evli kad nlar n soyad  konusunda doktrinde tek bir görü  
bulunmamaktad r. Bir grup evli kad n n yükümlülükleri aras nda kocas n n 
soyad n  ta mas  gereklili ini kabul ederken, di er bir grup evlilikte soyad  
konusunda kad n ve erke e özgür seçim hakk  verilmesinden yanad r. (Usta, 
2011: 963) 

Bo anman n ki isel sonuçlar aç s ndan en fazla tart mal  olan 
hususlar ndan birisi yine soyad n n ataerkil yap s na ili kindir. Kural olarak 
kad nlar bo and ktan sonra evlenmeden önceki soyadlar na yeniden sahip 
olurlar. Ancak kad n n kocas n n soyad n  kullanmak konusunda menfaati 
varsa, eski kocaya bir zarar vermeyece i ispatlan rsa, kad n n istemi üzerine 
yarg ç kad n n eski kocas n n soyad n  ta mas na izin verir (YTMK madde 
173, eski TMK madde 141). Örne in bo anma durumunda velayetin anneye 
verilmesi durumunda kad n n eski kocas n n soyad n  ta makta menfaati 
do maktad r. Zira çocuk babas n n soyad n  ta makta ve annesi evlilikten 
önceki soyad n  ald nda, çocuk ve annenin soyad n n farkl  olmas na neden 
olmaktad r. Bu durum çocu unun sosyal hayat nda “neden annenin ve senin 
soyad n farkl ?” sorusuna sürekli muhatap olmas na neden olmaktad r. 
Ayr ca çocukla annenin yurt d  yolculuklar , uçak seyahatleri gibi konularda 
farkl  soyadlar ndan kaynaklanan hukuki problemler ya anmaktad r. Bu 
sorunlar  engellemek amac yla kad n ve çocu unun soyad n n ayn  olmas  
çocu un menfaatinedir. Bu durumda kocan n soyad nda birle mek 
konusunda medeni kanun imkân sa lamaktad r. Ancak kad n n evlenmeden 
önceki soyad n  çocu una vermek konusunda hukuki engeller bunmaktad r. 
Medeni Kanun ataerkil yap s  nedeniyle çocu un annenin soyad n  almas na 
ili kin bir düzenleme yapmam t r. Ancak 14.12.2011 tarihinde T.C. Anayasa 
Mahkemesi evlili in bo anma veya fesih yoluyla sona ermesi halinde anneye, 
velayeti kendisine b rak lan çocu a kendi soyad n  verebilmesinin yolu 
aç lm t r. Anayasa Mahkemesi 2525 say l  Soyad  Kanunu’nun27 4. maddesinde 
yer alan “…evlili in feshi veya bo anma hallerinde çocuk anas na tevdi 
edilmi  olsa bile babas n n seçti i veya seçece i ad  al r” hükmünü iptal 
etmi tir.28  

                                                            
26  Resmi Gazete 21 Ekim 2011, R.G. say : 28091, Esas Say s : 2009/85, Karar Say s : 

2011/49, Karar Tarihi: 10.03.2011. 
27  http://www.nvi.gov.tr/Files/File/Mevzuat/Nufus_Mevzuati/Kanun/pdf/soyadi_kanunu.pdf 

(eri im tarihi: 14.12.2011). 
28  http://www.sabah.com.tr/Yasam/2011/12/14/velayeti-alan-anne-cocuguna-soyadini-

verecek# (eri im tarihi: 14.12.2011). 
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B. Evlilik çinde Edinilen Mallar 
Yeni Türk Medeni Kanunu’nun gerek taslak komisyonunda gerekse 

Türkiye Büyük Millet Meclisi a amas nda en çok tart lan konular ndan 
birisi mal rejimi olmu tur. Bu tart malar n sebebi yasal mal rejiminin ne 
olmas  gerekti inden kaynaklanmaktad r. 1926 tarihli eski Türk Medeni 
Kanunu kabul edilirken, kaynak kanun olan sviçre Medeni Kanunu’ndan 
farkl  olarak yasal mal rejimi mal ayr l  rejimi kabul edilmi tir(K l ço lu, 
2003: 87). Ancak söz konusu rejimin Türkiye’de kad nlar n aleyhine 
sonuçlanmas  kad n hareketinin ve özellikle feminist hukukçular n gündeme 
getirdikleri bir mesele olmu tur. Kad nlar n ev-içi eme inin görünmez 
k l nd  ve sömürüldü ü bir sistem oldu u gerekçesiyle de i tirilmesi talep 
edilmi tir. 

Mal ayr l  rejimi evli kad n ve erke in kendi mallar  üzerindeki 
mülkiyet, yönetim ve yararlanma hakk na tek ba na ve ba ms z olarak 
sahip olmas n  gerektirmektedir (eski Türk Medeni Kanunu’nun 186. 
maddesi, yeni Türk Medeni Kanunu’nun 242. maddesi). Mal ayr l  rejimi 
e lerden her biri kendi mal nda malik ve yaln zca kendi borçlar ndan 
sorumlu oldu u için gerek sviçre gerekse Türk hukukunda bu rejimin 
kad na ekonomik ba ms zl k ve özgürlük sa lad  gerekçesiyle en uygun 
sistem oldu u, ayr ca di er sistemlere nazaran daha basit ve aç k bulundu u 
ifade edilmektedir (Zevkliler, 1992: 734). Ancak yap lan ara t rmalarda 
Türkiye’deki ta nmazlar n ancak % 8,7’sinin kad nlar n üzerine kay tl  
oldu u, di er malvarl klar nda da oranlar n benzer düzeyde dü ük kald  
görülmü tür (aktaran K l ço lu, 2003: 87). Bu nedenle mal ayr l  rejiminde 
bo anma durumunda mallar tasfiye edildi inde kad nlar evlilik içinde 
edinilen mallardan pay alamamaktad r. Benzer bir durum evlilik kocan n 
ölümüyle sonland nda da söz konusu olmaktad r.  

Bu rejim ayn  zamanda evlilik içindeki eme i de görünmez k lmaktad r. 
Kad n hareketini de bu rejim konusunda en fazla ele tirdikleri husus 
buras d r. Zira kad nlar toplumsal cinsiyet rolleri gere i ev içi alanda 
çal maya zorlanmaktad rlar ancak bu alanda emekleri ücretlendirilmemekte 
ve görünmez k l nmaktad r (Yarar, 2007: 220). Kad n hareketleri bu nedenle 
sak ncal  gördükleri mal ayr l  rejimine alternatif yasal mal rejimleri 
dü ünmü ler ve “edinilmi  mallara kat l m” rejiminin yasal mal rejimi 
olmas n  önermi lerdir. Ancak bu konuda farkl  dü ünenler de olmu tur. 
“Payla mal  mal ayr l ” rejiminin yasal mal rejimi olmas  gerekti i de 
dü ünülmü tür.29 Zira edinilmi  mallara kat lma rejiminin uygulanmas n n 

                                                            
29  Bkz. Moro lu, 1998 Ayr ca bu konuda stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni 

Hukuk Kürsüsü ö retim üyelerinin milletvekillerine hitaben yazd klar  ça r  metni için 
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zor olaca  ifade edilmi tir (K l ço lu, 2003: 88; Yarar, 2007: 221). Meclis 
komisyonundaki görü melerde dönemin muhafazakâr parti temsilcileri 
Milliyetçi Hareket Partisi ve Refah Partililer ile daha reformist olan 
Demokratik Sol parti milletvekilleri Medeni Kanun tasar s nda yer alan 
“edinilmi  mallara kat lma” yasal mal rejimini de i tirdiler ve 7/9 oyla 
“payla mal  mal ayl ” rejimini kabul ettiler. Edinilmi  mallara kat lma 
rejimine kar  olan milletvekilleri söz konusu rejimin sak ncalar n  u ekilde 
dile getirmi lerdir: 

Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili Salih Erbeyin: “Mallar, jigolocuya, 
dosta yedirilir. Tetikçiler ço al r, zira dostlar ve jigololar evli sevgililerin 
e lerini öldürtmek için katil tutmak zorunda kal rlar.” 

Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili Müjdat Kayayerli: “Kad nlar 
zaten uzun zamand r arzulad klar  f rsat  yakalayarak kocalar n  bo arlar. 
Türkiye’de bo anma oranlar  artar”30 

Ancak dönemin Adalet Bakan  ve ayn  zamanda Demokratik Sol Parti 
milletvekili Hikmet Sami Türk istifa tehdidi bile yaparak edinilmi  mallara 
kat lma rejiminin yasal mal rejimi olmas  konusunda srar etti. Bu srar  
kad n hareketi taraf ndan olumlu kar lanm t r (Gülbahar, 2001:3).  

Tasar da yer alan “payla mal  mal ayr l  rejimi” Adalet Bakanl  
çal malar  s ras nda de i tirilmi tir. Evlilik süresince edinilen mallar n sadece 
bir k sm n n tasfiyede payla ma tabi tutulmas  ve özellikle mallar n aynen 
payla m n n önemli ba ka fiili ve hukuksal sorunlara yol açaca ; ayr ca 
örnek uygulamas n n bulunmad  gerekçesiyle kaynak kanundaki yeni yasal 
mal rejimi olan edinilmi  mallara kat lma rejimi yeni Türk Medeni 
Kanunu’na yasal mal rejimi olarak al nm t r. Payla mal  mal ayr l  rejimi 
ise seçimlik rejim haline dönü türülmü tür (K l ço lu, 2003: 89). 

Edinilmi  mallara kat lma rejiminin yasal mal rejimi olmas yla birlikte 
e ler ister bir meslek sahibi olsunlar ister olmas nlar, evlilik süresince ortaya 
koyduklar  emekleri de erlendirilmektedir. Kad nlar kamusal alanda ücretli bir 
i te çal m yorlarsa, evdeki bak m hizmetlerini ücretsiz geçekle tirmektedirler 
ve evlilik içinde edinilen mallara katk da bulunmaktad rlar. Dolay s yla yeni 
yasal mal rejimi bu görünmez eme i görünür k ld  için tüm kad n örgütleri 
taraf ndan desteklenmi tir. Ancak yeni Türk Medeni Kanunu’nun yürürlü ü 
ve uygulama ekli hakk ndaki kanun kad n örgütlerinin bu kazan mdan 
kaynaklanan mutlulu unu yar da b rakm t r. Zira 4722 say l  “Türk Medeni 

                                                                                                                                            
bkz. TÜBAKKOM-Türkiye Barolar Birli i Kad n Hukuku Komisyonu 2. Kitab , Yay na haz. 

enal Saruhan, Munise Day , Tülay Çelikyürek, TBB Yay n No: 11, Ankara, 2001, s. 210-212.  
30  http://www.pazartesidergisi.com/pdf/73.pdf, eri im tarihi: 2.12.2011. 
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Kanunu’nun Yürürlü ü ve Uygulama ekli Hakk nda Kanun”un 10. maddesi 
uyar nca yeni Türk Medeni Kanunu’nun yürürlü e girdi i tarih olan 2002 
tarihinden önce evlenmi  olan e ler aras nda bu tarihe kadar tabi olduklar  
mal rejiminin devam edece i hükmedilmi tir. Kad n örgütleri kaynak kanun 
olan sviçre Medeni Kanunu’nda oldu u gibi edinilmi  mallara kat lma 
rejiminin 2002’den önce dahi kurulmu  olan evlilikleri, evlili in ba lang c ndan 
itibaren kapsayacak ekilde de i tirilmesini talep etmi lerdir.31 Bu ba lamda 
söz konusu maddenin anayasal e itlik ilkesine ayk r  oldu u gerekçesiyle 
iptali için Anayasa Mahkemesi’ne ba vurular olmu tur. Ancak Anayasa 
Mahkemesi ba vurular  reddetmi tir.32 

 
C. Bo anan Kad n n Bekleme Süresi 

Bo anan kad n, bo anma karar n n kesinle ti i tarihten itibaren üç yüz 
gün geçmeden tekrar evlenemez (TMK madde 132/I, eski TMK madde 95). 
Taraflardan sadece kad n hakk nda söz konusu olan bu süreye iddet süresi 
veya yasal bekleme süresi denilmektedir. Ancak bo anm  olan kad n bu 
sürenin sona ermesinden önce do um yaparsa, art k üç yüz günlük sürenini 
geçmesini beklemek gerekmektedir (MK 132/II). Eski Medeni Kanun’da 
bo anan kad n için bir de cezai bekleme süresi öngörülmü tü. Bu süre 3444 
say l  kanunla kald r lm , bo anan kad n için cezai bekleme süresi kald r lm t r. 
Söz konusu madde sadece tek bir bekleme süresiyle s n rland r lm t r. Bu 
sürenin öngörülmesinin nedeni soy kar kl n  engellemektir. Ancak soyad  
meselesinde oldu u gibi soy ba n  korumak amaçl  öngörülen bu 
düzenleme teknolojik ilerlemeler nedeniyle savunulamaz. Bugün soy ba n n 
tespiti konusunda t p bilimi oldukça ilerlemi tir. Söz konusu düzenleme 
kad nlar aleyhine aç k bir ayr mc l k olarak Medeni Kanun’da yer 
almaktad r. Bu nedenle düzenleme Türkiye’de kad n hareketi taraf ndan 
ele tirilmektedir.33  

                                                            
31  http://www.kadinininsanhaklari.org/cedaw_sozlesmesi.php, eri im tarihi:15.11.2011. 
32  Esas Say s : 2006/6, Karar Say s : 2008/142, Karar Tarihi: 18.9.2008, R.G. Tarih-Say : 

23.12.2008-27089. 
33  Türkiye’nin, Kad na Kar  Ayr mc l n  Önleme Komitesi’ne sundu u “Alt nc  Periyodik 

Rapor” için bkz. “STK Gölge Raporu-CEDAW Komitesi’nin 46. Oturumu”, Temmuz 
2010, Haz rlayanlar: CEDAW Sivil Toplum Yürütme Kurulu ve TCK Kad n Platformu, 
Destekleyenler: Anayasa Kad n Platformu, Avrupa Kad n Lobisi-Türkiye Koordinasyonu, 
CEDAW Sivil Toplum Yürütme Kurulu Ön Çal ma Grubu, Kad n Eme i ve stihdam  
Giri imi- KE G, Kad n Koalisyonu-Türkiye, Kad nlar n Medya zleme Grubu-MED Z. Bu 
gölge rapor; CEDAW Sivil Toplum Yürütme Kurulu-Türkiye ve Türk Ceza Kanunu Kad n 
Platformu üye örgütlerinden olu an ülke çap ndaki CEDAWSTK Çal ma Grubu taraf ndan 
haz rlanm t r. Bunlar: AMARG , Ankara Kad n Dayan ma Vakf , Ba kent Kad n 
Platformu, Çanakkale Kad n stihdam n  Destekleme Derne i, Cumhuriyetçi Kad nlar Birli i, 
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IV- Çekirdek Aile 

Türk hukukunda kural olarak kad n, erkek ve onlar n çocuklar ndan 
olu an çekirdek aile tipi esas al nmaktad r. Çekirdek aile sosyolojik ve 
antropolojik bir kavram olarak bir evde kendi çocuklar  ya da evlât edinilmi  
çocuklar yla ya ayan iki yeti kini ifade etmektedir (Giddens, 2000:148). 
Anne baba ve çocuk ya da çocuklardan olu an bu küçük toplulu un hukuki 
olabilmesi için öncelikle pozitif hukuk kurallar na uygun ekillerde kad n ve 
erke in evlenmesi gerekmektedir. Bu evlilik birli i içinde do an biyolojik 
çocuklarla do rudan velayet ili kisi kurulmaktad r. Velayet kurumu uyar nca 
anne ve baban n çocuklar kar s nda hak ve yükümlülükleri ile çocuklar n 
anne ve babalar na kar  olan hak ve ödevleri do maktad r(Ak ntürk, 
Karaman, 2011: 6).  

 
A. Evlâtl k ili kisi 

Türk aile hukuku biyolojik olmay p, hukuken kurulan anne baba 
ili kilerini de düzenlemi tir. Medeni Kanunun evlâtl k kurumu bu nedenle 
aile kitab  içinde düzenlemi tir (Ansay, 1984:24). Evlât edinme yoluyla 
hukuken bir soy ba  kurulmaktad r. Ancak evlâtl k ili kisi kan ba na dayal  
olarak kurulan soy ba ndan farkl  olarak günümüzde hukuk doktrininde 
“yapay soyba ” olarak nitelendirilmektedir (Ak ntürk, Karaman, 2011: 369).  

Evlât edinme kurumu ilk kez 1926 tarihli 743 say l  Türk Kanunu 
Medenisi’yle gelmi tir. Mecelle’de evlâtl k kurumu düzenlenmi tir. Yeni 
Medeni Kanun’da ise evlâtl k kurumu yer alm t r. Ancak gerek esasa ili kin 
artlarda gerekse ekle ili kin artlarda geni  ve köklü de i iklikler 

yap lm t r. Yeni Medeni Kanun’da getirilen ilk de i iklik küçüklerin evlât 
edinilmesi ile erginlerin ve k s tl lar n evlât edinilmesini farkl  biçimde 
düzenlemek olmu tur. kinci getirilen de i iklik “birlikte evlât edinme” ve 
“tek ba na evlât edinme” ba l  alt nda iki türlü edinmeye yer verilmi tir.  

Yeni Medeni Kanun’a göre evlât edinmenin hukuken geçerli olabilmesi 
için bir tak m artlar öngörülmü tür. Evlât edinen aç s ndan öncelikle bir ya  
art  bulunmaktad r. Yeni Türk Medeni Kanunu’nun 306. maddesine        

evli çiftler birlikte evlât edineceklerse otuz ya n  doldurmu  olmalar  
                                                                                                                                            

Diyarbak r Barosu Kad n Komisyonu, Ev Eksenli Çal an Kad nlar Çal ma Grubu, 
Filmmor Kad n Kooperatifi, R S E itlik Gözlem Grubu, Kad n Adaylar  Destekleme ve 
E itme Derne i, Kad nlarla Dayan ma Vakf , Kad n n nsan Haklar -Yeni Çözümler 
Derne i, KAHDEM - Kad nlara Hukuki Destek Merkezi, Kaos GL, Kazete, Lambda, Mor 
Çat  Kad n S na  Vakf , Türk Kad nlar Birli i, Uluslararas  Af Örgütü-Türkiye, Van 
Kad n Derne i… Rapor için bkz.http://www.kadinininsanhaklari.org/files/ CedawTR6.pdf, 
30.03.2011; http://www.kahdem.org.tr/?p=275, eri im tarihi: 12.12.2011. 
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gerekmektedir. Tek ba na evlât edinmek isteyen ki inin otuz ya n  
doldurmu  olmas  gerekmektedir (YTMK madde 307). Ya a ili kin di er bir 
s n rlama evlât edinen ile evlât edinilen aras ndaki ya  fark na ili kindir. 
YTMK madde 308’a göre ya  fark  en az on sekiz olmal d r. Bu hükmün 
amac  taraflar aras ndaki evlenme e ilimini azaltmakt r (Gürkan, 1974: 175). 

Eski Türk Medeni Kanunu’nda evlât edinmenin gerçekle ebilmesi için 
evlât edinenin alt soyunun (sahih nesepli füruunun) bulunmamas  art  
aran yordu (eski TMK madde 253/I). Bu art yeni Medeni Kanun’da küçüklerin 
evlât edinilmesinde kald r lm t r. Ancak ergin ve k s tl lar n evlât 
edinilmelerinde aynen muhafaza edilmi tir (YTMK madde 253). Yeni Medeni 
Kanun’un erginlerin ve k s tl lar n evlât edinilmelerinde aynen muhafaza 
etti i “alt soyun bulunmamas  art ”, 3.7.2005 tarihli ve 5399 say l  tek 
maddelik bir kanunla Türk Medeni Kanunu’nun 313. maddesinin birinci 
f kras  de i tirilmek suretiyle kald r ld . Bu art n yerine “erginlerin evlât 
edinebilmesi için evlât edinenin altsoyunun aç k muvafakati art ” getirildi. 
(Ak ntürk, Karaman, 2011: 378)  

Evlât edinme konusunda di er bir asli art “r za”d r. Ay rt etme gücüne 
sahip olan küçük, r zas  al nmad kça evlât edinilemez. Küçü ün anne ve 
babas  varsa, onlar n r zas  al nmadan evlâtl k ili kisi kurulamaz. Küçük 
vesayet alt ndaysa, vesayet makamlar n n izni gerekmektedir. Evlâtl k 
ili kisini hukuken kurulabilmesi birçok ayr nt l  düzenleme mevcuttur. Yasa 
koyucu kurumun kötüye kullan lmas n  engellemeyi amaçlamaktad r. Bu 
do rultuda yarg c n evlâtl k ili kisinin kurulmas  için izin vermeden iyi bir 
ara t rma yapmas  ve taraflar  dikkatli dinlemesi gerekmektedir. Yarg çlar 
ara t rmalar n  yaparken psikologlardan, pedagoglardan veya çocuk 
psikiyatrlar n n görü lerinden yararlanmalar  gerekmektedir(Ak ntürk, 
Karaman, 2011: 380-382). Yarg c n evlâtl k ili kisinin kurulmas na izin 
vermesi ekli hukuki artlar n gerçeklemesine ba lanamaz. Evlâtl k 
ili kisinin çok yönlü olan taraflar n n her birinin dinlenmesi ve bu ili kiye 
nas l bakt klar n n konunun söz konusu uzmanlar  taraf ndan de erlendirilmesi 
gerekmektedir. 

Evlâtl k kavram  sosyal bilimler literatüründe hukuki anlam nda farkl  
olarak “bir kimsenin küçük ya ta evlât hakk  tan d  ya da hukuksal hiçbir 
hak tan madan yeti tirmek ve hizmetinden yararlanmak amac yla evine 
ald  k z ya da erkek çocuk anlam nda kullan lmaktad r. Hukukta bu tür 
ili ki evlâtl k ili kisinden farkl  olarak örf ve adet normlar  gere i “besleme” 
kavram yla aç klanmaktad r. “Beslemelik” olgusu Osmanl  mparatorlu undan 
günümüze örfi bir hukuk ili kisi olarak varl n  sürdürmektedir. (Gürkan, 
1974: 197-206; Özbay,1999; To rul, 2012:183-184) Hukuk normlar ndan bu 
olguya ili kin herhangi bir düzenleme bulunmamaktad r. Ancak hukuk 
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normlar nda yer almayan bu sosyal ili ki tipi yarg  kararlar nda tart lm t r. 
1944 tarihli Yarg tay karar na konu olan olayda bir kimse hiçbir ücret 
kararla t rmaks z n, ba ka birinin 9 ya ndaki k z n  yan na alm  ve ona 3 
y l 9 ay bakm , bir süre okutmu  ve üphesiz bu süre içerisinde onun 
hizmetinden yararlan lm t r. Çocuk 13 ya na gelince, bu evi terk ederek 
ana ve babas n n yan na dönmü tür. Bunun üzerine ki i çocu un babas  
aleyhine dava açarak, bu süre içerisinde çocu a yapt  masraflar  talep 
etmi tir. Yarg tay “yard mla mükellef bulunmad  bir çocu un bak m n  
üzerine alman n ahlaki bir görevin ifas  demek oldu unu, bu nedenle Borçlar 
Kanunu’nun 62. maddesinin son f kras  gere ince borç te kil etmeyece ini” 
karara ba lam t r (aktaran Gürkan, 1974:199-203). Yarg tay sonraki 
kararlar nda beslemelerin ücret talep etme haklar  oldu una hükmetmi tir. 
Sonuç olarak halk dilinde “besleme”, “ahiretlik”, “yana ma” ya da “evlâtl k” 
olarak adland r lan bu sömürü ili kisi hukuken aile kurumu içerisinde 
de erlendirilmemektedir. Yarg tay Türkiye’nin de taraf oldu u insan 
haklar na ili kin uluslararas  hukuk normlar na ayk r  olan bu olgudan do an 
zararlar  gidermeye yönelmi tir. Ancak söz konusu problem Türkiye 
co rafyas nda devam etmektedir. (To rul, 2012:205). Hukuk kural düzeyinde 
bu konuda sessizli ini sürdürmektedir.  

 
B. Büyük Anne ve Büyük Babalar 

Türk Medeni Kanunu’nda kural olarak sadece anne ve baban n çocukla 
ki isel ili ki kurma hakk  vard r. Bunun d nda ola anüstü hal olmad kça 
kimse çocukla ki isel ili ki kurma hakk ndan bahsedemez. Bu konu Türk ve 
sviçre yarg s nda tart lm t r. Eski Türk Medeni Kanunu’nun 148. 

maddesine göre bo anma halinde çocuk kendisine b rak lmam  olan e in 
çocukla bundan sonraki ili kisinin hâkimin takdirine göre ekillenece ini 
belirtmekle yetinmi ; buna kar l k büyük ana büyük baba ve di er h s mlar n 
çocukla ki isel ili ki kurmay  isteme hakk na sahip olup olmad klar  
konusunda bir düzenleme getirmemi tir. Bu konuda gerek sviçre’de, 
gerekse Türkiye’de Medeni Kanun’da soruna ili kin genel nitelikli ba kaca 
herhangi bir hüküm de bulunmamaktad r. Türk Yarg tay’  “hakl  bir sebep 
olmaks z n çocu un büyük anne ve büyük babalarla ahsi münasebetini 
kesmek velayet salahiyetinin suiistimalini te kil eder. Bunu kanun himaye 
edemez. Ancak büyükbaba veya büyük anas n n ahsi durumlar  bak m ndan 
torunlar yla ahsi münasebetin devam  torunlar  için zararl  olaca  veya 
onlar n maddi ve manevi menfaatlerini ihlal edece i ispat olunursa 
münasebet tesisi talebi reddedilir” eklinde karar vermi tir.34 Kar  oy 
yaz s ndan da anla ld  üzere kaynak kanun olan sviçre Medeni Kanunu 

                                                            
34  Esas No: 1959/12, Karar No: 1959/29, Karar Tarihi: 18.11.1959 
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yap ld  s rada büyük anne ve büyükbabalar n torunlar n  görme haklar n n 
tan nmak istenmedi i için kanuna bu yolda bir hüküm konulmad  
belirtilmektedir. sviçre Federal Mahkemesi büyük anne ve babalar n torunla 
ki isel ili ki kurulmas n  isteme haklar n n olmad na hükmetmi tir.35 
(O uzman, Barlas, 2006: 78) 

Her iki ülkede de kanun koyucunun yeni düzenlemeleriyle birlikte söz 
konusu mesele, hukuki bir sorun olmaktan ç km t r. Yeni Türk Medeni 
Kanunu’nda gerek bo anma halinde, gerekse bo anma d nda genel olarak, 
velayet kendisine b rak lmam  olan e  ile çocuk aras nda ki isel ili ki 
kurulmas  düzenlendikten sonra, yine bir genel hüküm olarak Türk Medeni 
Kanunu’nun 325. maddesinde “…ola anüstü haller mevcutsa, çocu un 
menfaatine uygun dü tü ü ölçüde çocuk ile ki isel ili ki kurulmas n  isteme 
hakk  di er ki ilere, özellikle h s mlara da tan nabilir” hükmü getirilmi tir 
( nan, 2005:43). Bu ba lamda gerek kanun koyucu gerekse hukuk 
uygulay c lar  çocukla ki isel ili ki kurma hakk n  sadece anne ve babaya 
tan maktad r. Di er h s mlar n bu hakka sahip olmalar  sadece ola anüstü 
durumlarda ve çocu un menfaatine uygunsa gerçekle ebilecektir. Sonuç 
olarak Türk hukukunun benimsedi i aile kavray  kural olarak çekirdek 
ailedir. Ancak geni  ailelere de kapal  oldu u söylenemez. Ko ullar  
gerçekle ti inde ayn  çat  alt nda olsun ya da olmas nlar h s mlar aile 
kavram  içinde de erlendirilebilmektedirler.  

 
C. Sütanneler/Nineler 

Hukukun tan d  biyolojik anne ve baba ve çocuklardan olu mu  
çekirdek aileye alternatif di er bir olgusal durum sütannelik ya da nineliktir. 
Çocu unu emziremeyen ya da emzirmek istemeyen annelerin ba vurdu u bir 
kurum olan sütannelik birçok toplumda ve tarihte gerçeklik olarak kar m za 
ç kmaktad r. Hukuk normlar nda ve yarg  kararlar n da sütannelikten 
bahsedilmektedir. Örne in: 

Gelir Vergisi Kanunu-Madde 23: A a da yaz l  ücretler Gelir 
Vergisinden istisna edilmi tir. 6. Hizmetçilerin ücretleri (Hizmetçiler özel 
fertler taraf ndan evlerde, bahçelerde, apartmanlarda ve ticaret mahalli 
olmayan sair yerlerde orta hizmetçili i, sütninelik, dad l k, bahç vanl k, 
kap c l k gibi özel hizmetlerde çal t r lanlard r.) (Mürebbiyelere ödenen 
ücretler istisna kapsam na dâhil de ildir).  

Bu durum sosyolojik bir olgu olan sütanneli in hukuktaki yans mas  
olarak kar m za ç kmaktad r. Sütanne ile çocuk aras nda duygusal bir ili ki 
                                                            
35  Bkz. ayk r  görü  k sm  için Esas No: 1959/12, Karar No: 1959/29, Karar Tarihi: 18.11.1959 
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kuruldu unda, sütannenin çocukla ki isel ili ki kurma hakk n n olup 
olmad  tart mal d r. Bu mesele Fransa’da 1953 y l nda Amiens 
Mahkemesi’nin önüne gelmi tir. Mahkeme sütanneye kendisine terkedilen 
çocukla ki isel ili ki kurma hakk n  tan m t r. Ancak daha sonra Frans z 
Yarg tay’  10 Mart 1958’de ilk derece mahkemesinin karar n  bozmu  
sütannenin ziyaret hakk n  tan mam t r (Akyol, 1984:43). Türk yarg s n n 
sütannenin çocukla ki isel ili ki kurma talebine ili kin nas l bir yakla m 
içinde oldu unu bilinmemektedir. Ancak doktrinde çocu un menfaati söz 
konusuysa, sütannenin çocukla ki isel ili ki kurmas na izin verilece i 
dü ünülmektedir (akt. Erlüle, 2010:242). Ancak hukuk normlar  düzeyinde 
bir çocu a süt veren kad nlar n çocuk üzerindeki haklar  düzenlenmemi tir.  

Türkiye’de sütannelik olgusu üzerine di er bir hukuksal tart ma anne 
sütü bankas  ba lam nda ortaya ç km t r. Dünya Sa l k Örgütü (WHO) 
raporlar na göre annenin bebe inin ilk alt  ay nda sadece anne sütüyle 
beslemesi öngörülmektedir.36 Ancak biyolojik anne bebe i kendi sütüyle 
beslemek konusunda sorunlar ya ad  zaman ne yap lmas  gerekti i 
konusunda hukuk sessiz kalmaktad r. Gönüllü sütannelik günümüzde yayg n 
bir olgu de ildir. Bunun yerine alternatif bebek mamalar  tercih 
edilmektedir. Annelerin üzerindeki do al anne sütü verme konusundaki 
bask  2013 y l nda anne sütü bankas  tart malar n  Türkiye’de gündeme 
getirmi tir. Bu dü ünceye paralel olarak zmir’de Dr. Behçet Uz Çocuk 
Hastal klar  ve Cerrahisi E itim ve Ara t rma Hastanesi bünyesinde anne 
sütü bankas  kurulmas  amaçlanm t r.37 Ancak dönemin sa l k bakan  
Mehmet Müezzino lu’nun aç l n  yapmas n n beklendi i merkezin aç l  
ertelenmi tir. 2.8.2013 tarihinde T.C. Diyanet leri Ba kanl  konuya 
ili kin bir aç klamada bulunmu  ve belirli artlar alt nda anne sütü 
bankalar n n slam dini normlar  aç s ndan caiz olabilece ini belirtmi tir. 
Söz konusu aç klamaya göre: 

“ 1. Süt verecek kad n n kendi çocu unu sütten mahrum b rakmamas  

2. Ba ka kad n n sütünü içen çocuklar aras nda olu acak mahremlik 
dairesini olabildi ince daraltmak için, pratik bir tedbir olarak bir 
kad ndan al nan sütün sadece erkek veya sadece k z çocuklar na 
verilmesi, 

3. Süt veren kad n ile süt verilen çocu un kimliklerinin, kay t alt na 
al nmas  ve bu bilginin her iki tarafa da verilmesi, 

4.  Bu hususun yasal düzenleme ile güvence alt na al nmas , 

                                                            
36  http://www.who.int/mediacentre/news/statements/2011/breastfeeding_20110115/en/, 

eri im tarihi: 30.03.2011. 
37  http://www.europeanmilkbanking.com/turkey.html, eri im tarihi: 7.1.2015 
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5.  Evlili e engel te kil eden süt akrabal  dairesinin daha da 
geni letilmesi için birden fazla anneye ait sütlerin kar t r lmamas , 

6.  Süt veren anneye, masraflar  d nda bir ücret verilmemesi, al nan 
sütlerin para kar l  sat lmamas , 

7.  Kendi annesinin sütü ile beslenme imkân  bulunan çocuklar n, bu 
sistemden yararland r lmamas ”38 

Yukar daki görü  do rultusunda tart malar sonlanm  ve Avrupa Süt 
Bankas  Birli i (EMBA)’nden izin alm  iki merkez aç lmam t r. Anne sütü 
bankas na ili kin hukuksal düzenleme de yap lmam t r. Söz konusu alanda 
yasal bir bo luk bulunmaktad r.39  

Sütannelik konusunda hukukta çok fazla bir tart ma yap lmam t r. 
Sosyolojik olarak da bu olgunun Türkiye co rafyas nda ne kadar yayg n 
oldu u belirsizdir. Ancak yukar daki s n rl  örnekler ba lam nda ele 
al nd nda Türk hukuk sisteminin çocu un yeti mesi üzerinde eme i olan 
anne baba d ndaki üçüncü ki ileri ola an durumlarda aile kavray  
içerisine dâhil etmedi i belirlenebilir.  

 
V- Heteroseksüel Aile  

Türk aile hukukunun benimsedi i aile kavray  evlilik birli iyle do rudan 
ili kilidir. Bu evlilik birli inin ayn  cinsiyetten de il, ayr  cinsiyetten insanlar n 
evlenmesini esas almaktad r. Türk Medeni Kanunu’nda ayn  cinsiyetten 
insanlar n evlenmesini aç kça yasaklayan bir pozitif hukuk düzenlemesi 
bulunmamaktad r. Ancak dolayl  olarak aile hukukuna ili kin düzenlemelerin 
ayn  cinsiyetten insanlar n evlenmesini ve hukuken aile kurmalar n  
engellendi i dü ünülebilir. Örne in eski Türk Medeni Kanunu’nun 97. 
maddesi ve yeni Türk Medeni Kanunu’nun 134. maddesine göre evlenme 
ba vurusunun kad n ve erkek taraf ndan yap lmas  gerekti i belirtilmektedir. 
Yine ayn  kanunun 136. maddesi evlenme ba vurusu s ras nda haz rlanmas  
gereken belgelerin erkek ve kad n taraf ndan getirilmesi gerekti i 
belirtilmi tir.  

Cinsiyet de i ikli ine ili kin yeni Türk Medeni Kanunu’nun 40. 
maddesinde cinsiyet de i ikli i için aranan ko ullar aras nda ki inin evli 
olmamas  belirlenmi tir. Maddenin gerekçesinde cinsiyet de i ikli i talep eden 

                                                            
38  http://www.diyanet.gov.tr/tr/icerik/anne-sutu-bankasi-konusunda-diyanet%E2%80%99ten-

aciklama/8019, eri im tarihi: 7.1.2015. 
39  Bu konudaki bir ele tiri için bkz. Bask n Oran, “ lk eriat Yasam z Ç k yor”, Radikal 2, 

10.3.2013, http://www.radikal.com.tr/radikal2/ilk_seriat_yasamiz_cikiyor-1124644, eri im 
tarihi: 7.01.2015. 
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ki inin evli olmas  halinde toplumun temeli olan aile kurumunun cinsiyeti 
belirsiz ki iler nedeniyle sars laca  belirtilmi tir. Ayn  zamanda ki inin bir 
yandan evlili ini sürdürürken, öte yandan cinsiyet de i ikli ine gitmesinin 
e i ve çocuklar  üzerinde psikolojik ve ahlâki aç dan olumsuz etkileri olabilece i 
belirtilmektedir.  

 
VI- Aile çi Evlili i D layan Aile Anlay  
Türk Medeni Kanunu’nun 129. maddesi hangi h s mlar aras nda 

evlenmenin yasak oldu u belirtilmi tir. Eski Medeni Kanun’un 92. maddesini 
kar layan söz konusu yeni düzenlemeye göre üstsoy ve alt soy aras nda; 
karde ler aras nda; amca, day , hala, teyze ile ye enler aras nda evlenme 
yasaklanm t r. Ayr ca 129. maddenin gerekçesinde karde lerin ana ve baba 
bir ya da ana bir baba ayr , baba bir ana ayr  ayr m  yap lmaks z n bütün 
bunlar  kapsayan bir ifade olarak “karde ler aras nda” denmek suretiyle 
evlenme yasa  ortaya konulmu tur. Evlât edinen ile evlâtl n veya 
bunlardan biri ile di erinin altsoyu ve e i aras nda da evlenme engeli 
kanunda öngörülmektedir (TMK madde 129, eski TMK madde 92). Söz 
konusu evlenme engeli Türkiye’de fiili olarak yayg n olan akraba evlili ini 
engellemek içindir.40 Ancak karde  çocuklar n n, yani bir kimsenin amca, 
hala, teyze veya day s n n çocu uyla evlenmesi mümkündür (Fi ek, 1984: 267). 

 

SONUÇ 

Hukuk toplumsal olgu boyutuyla ele al nd nda, toplumsal aile 
kavray n n hukuk içindeki aile kavray n n tart lmas na ve 
de i tirilmesine yol açabildi i görülmektedir. Aileye ili kili hukuksal 
normlar n türetilmesinde ve aileye ili kin hukuki problemlerin çözümünde 
hukukun ili kili oldu u de er ve insan haklar  bilgisi esas al nd nda adalete 
uygun bir ekilde normlar n ve kararlar n ortaya ç kabilmesini sa layacakt r 
(Uygur vd., 2011:156). nsan de eri bilgisinden türetilen normlar, insan 
türüne ait her ki inin ve bütün ki ilerin genel olarak nas l muamele görmesi 
gerekti ini ve her insan n ba ka insanlara nas l muamele etmesi gereklili ini 
dile getiren normlard r (Kuçuradi, 2007:65-66). nsan de eri bilgisinden 
türetilen bir Medeni Kanun’un ve aile hukukunun hayat m za son derece 
olumlu ve do rudan etkileri olacakt r. Bunun için insan de eri bilgisine 
sahip yasa koyucu ve hukuk uygulay c lar n n bulunmas  önemli bir 
gerekliliktir. Bu gereklili in gerçekle mesinde hukuk e itiminin niteli i 
büyük önem arz etmektedir.  
                                                            
40  2006 istatistiklerine göre Türkiye’de akraba evlilikleri, toplam evliliklerinin %20’sini 

olu turmaktad r. http://www.tuik.gov.tr/VeriBilgi.do?tb_id=41&ust_id=11 (eri im tarihi: 
12.12.2011). 
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De erli hocam Prof. Dr. Adnan Güriz söz konusu gereklili in yerine 
getirilmesinde önemli katk larda bulunmu tur. Bu katk  elbette hukuk 
felsefesi ve sosyolojisi alanlar nda yapt  çal malarla aç k bir ekilde 
ortaya ç kmaktad r. Ancak kendisinin hukuk e itimine en büyük katk s  
kan mca yapt  akademik çal malar n ötesinde pratik hayat nda insana 
verdi i de erdir. Söyledikleri ve yazd klar n n yan  s ra davran lar yla da 
hukuk e itimine katk s  ölçülemez büyüklüktedir. Bilgisiyle hiyerar i 
kurmak yerine bildiklerini payla may  ve tart may  tercih etmi tir. Hukuk 
disiplini içerisindeki temel kavramlar n felsefi analizini yapabilmenin, 
ele tirel bak  aç s  geli tirebilmenin kibirden uzakla makla mümkün 
olaca n  bizlere ö retmi  ve göstermi tir.  
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TALAT PA A DÖNEM N N DEVLET AKLI 
BA LAMINDA DE ERLEND R LMES * 

 
 

Serdar Ho ** 
 
 

I. G R  
Modern devlet kavram n n ortaya ç kt  tarihsel döneme bakacak 

olursak hukuk devletinden uzak bir yap  oldu u daha çok devlet akl  
dü üncesinin temellerine dayal  bir yap  olarak te ekkül etti i belirtilmekte 
ve bu tezahürün sonucu olarak da devlet akl n n modern devletin nüvesinde 
oldu u ileri sürülmektedir. Günümüzde devlet akl  kavram yla ilintili olarak 
yap lan tart malar “güce dayal  devlet” ve “iktidar problemi” üzerine 
odaklanmaktad r1. Devlet akl  dü üncesine göre iktidar; ahlâkla, adaletle, 
etik de erlerle, adaletle ve hukukla ba l  olmamakla birlikte onlardan da 
önce gelir. Bu kavramlar ile iktidar kavram  çat rsa her zaman son 
belirleyici unsurun politika olmas  fikri üzerine in a edilen bir görü tür. 
Devlet akl  iktidar ve devleti önceledi inden devletin yarar na olan baz  
zorunlu durumlarda sonuç almak için uygunsuz olan araç ve yollara 
ba vurulmas n  hakl  k lar2. 

Makalede öncelikli olarak devlet akl  dü üncesinin neli i üzerinde 
durmaya çal lacakt r. Daha sonra konu çerçevesinde Talat Bey’in devlet 
içindeki yükseli ine ve karar alma mekanizmas nda nas l rol oynad na 
de inilecektir. Bir sonraki ad mda Talat Bey ile devlet akl  kavram n n 
ba lant s  kurulmaya çal lacak ve son olarak da devlet akl  kavram n n 
Talat Pa a ve çevresinde geli en olaylarda ne kadar etkili olup olmad na 
de inerek makale sonland r lacakt r. 
                                                            
*  Bu makale hakem incelemesinden geçmi tir.  
**  At l m Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Anabilim Dal  

Ö retim Görevlisi. 
1  Mustafa Erdo an, “Hikmet-i Hükümetten Hukuk Devletine Yol Var m ?”, Do u Bat , 13. 

Say , 2. Bask , Ankara, 2008, s.47. 
2  Erdo an, a.g.e., s. 48-49. 
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II. DEVLET AKLI 

Devlet akl , yönetimin ve yönetmenin kendine özgü bir akl  temsil 
etti ine ve bu temsilin de bir rasyonalitesi oldu una i aret etmektedir3. 
Devlet akl , ço unlukla “devletin ve/veya ulusun güvenli ini sa lamak, 
varl n  korumak amac yla, ola an ko ullar alt nda geçerli olan hukuk ve 
ahlâk ilkelerini çi nemenin hakl  görülmesi/gösterilmesi” anlam nda 
kullan lmaktad r4.  

Devlet akl  kavram  incelendi inde özellikle Bat l  kaynaklar ele 
al nd nda kavrama iki farkl  aç dan yakla ld  görülmektedir. lki devlet 
akl n n genel geçerlili e dayand n  ve evrensel bir doktrin oldu unu ileri 
sürer ve siyasal ya am n sürekli ve asli unsurlar ndan biri oldu u sonucuna 
var r. kinci yakla mdaysa kavram ancak belli bir tarihsel ba lamda 
de erlendirilir ve ancak bu ba lamda anla l p anlamland r l r. kinci 
yakla mda devlet akl  genellikle tarihsel rolünü oynad ktan sonra tarih 
sahneden çekilir5.  

Devlet akl  terimi Almanca’da ilk kez 16. yy’da Giovanni Botero’nun 
devlet erkinin do as -polis üzerine yazd  eserinde geçmektedir6. Devlet 
akl  kavram  modern devletin olu um süreciyle temelden ba lant l  bir 
zihniyetin ifadesi olarak kar m za ç kmaktad r. Modern devlet, toplumlar n 
birden çok güç oda  ve kayna n yer ald  bir yap dan tek bir hükümran n 
kontrolündeki bir yap ya geçi i temsil etmektedir7. Modern devletin, 
parçalanm  feodal yap lar n co rafi ve siyasi merkezile meye evrilmesinin 
do al bir sonucu olarak ortaya ç kt  genel kabul gören bir anlay t r. Devlet 
akl n n ortaya ç k n  15. yy’a kadar geri götürmek mümkün oldu u gibi 
olgunla ma evresine de 17. yy’da ula t  söylenebilir8.  

Devlet akl  dü üncesi modern devletin temel unsurlar ndan biri olan saf 
egemenlik teorisiyle yak n ili ki içindedir, hatta ço u zaman iki dü ünce 
                                                            
3  Mithat Sancar, Devlet Akl  K skac nda Hukuk Devleti, leti im Yay nlar , stanbul, 5. 

Bask , 2010, s. 14. 
4  David Robertson, the Penguin Dictionary of Politics, 2nd ed., London, 1993’den aktaran; 

Ozan Erözden, “Makyevelizm, Hikmet-i Hükümet ve Modern Devlet”, Machiavelli, 
Makyavelizm ve Modernite, Haz. Cemal Bali Akal, Dost Kitabevi Yay nlar , Ankara, 2012, 
s. 63.  

5  Sancar, a.g.e., s. 15. 
6  Çi dem Sever, “Devleti ve Hukuksal Kurumlar  Anlayabilmek çin “Polis”” Kavram n  

Yeniden dü ünmek: Neocleous’un “Polis Erkininin Ele tirisi”, Ça m zda Toplum ve 
Hukuk Dergisi, 2009, law.atilim.edu.tr/documents/2011-06-29-17-00-48.doc (E.T. 
24.12.2012) 

7  Christopher Pierson, Modern Devlet, Chiviyaz lar  Yay nevi-Nemesis Kitapl , stanbul, 
2011, s. 26. 

8  Sancar, a.g.e., s. 16. 
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örtü ür. Bu ba lamda de erlendirildi inde devlet, güç arzusu ile düzen ve 
güvenli i tek potada eriten bir yap  olarak kar m za ç kmaktad r. Bu yap  
çeli kileri içinde bar nd r r gibi görünse de; kendini devam ettirebilmek için 
di er insan birlikteliklerinde oldu u gibi üstün ilkelerin varl na ihtiyaç 
duyar fakat dayand  bu üstün ilkeleri zaman zaman çi nemeden de 
varl n  sürdüremez. Devlet akl  da bu yap n n özünü olu turmaktad r9.  

Orta Ça  Avrupas ’n n siyasi ortam nda kutsal düzeni tan mlamak 
Tanr ’n n elinde olan bir yetki olarak kar m za ç kmaktad r. Söz konusu 
kutsal düzen üzerinde insanlar n tasarruf etmesi mümkün de ildir. Yeryüzü 
imparatorlu u Tanr ’n n kurdu u düzene göre ekillenmi tir ve rahip-soylu-
serf s n flar  bu düzenin bir parças d r. Söz konusu düzende yasa (auctoritas) 
Kilise’nin elindeyken, k l ç (potestas) soylular n eline verilmi tir. K l ç, 
Tanr ’n n düzenini sa lamak için kullan lmaktad r. Bu ba lamda k l ç 
sahipleri Tanr ’n n kurdu u düzenin yeryüzündeki basit uygulay c lar d r. 
Söz konusu dinsel me ruiyetin çözülmesiyle birlikte modern devlet 
aç s ndan saf egemenlik kuram n n benimsenmesi mevcut düzenin 
temellerini ve buna ba l  dü ünceleri büyük ölçüde sarsm t r10. Modern 
devlet ile birlikte egemenler s n rs z bir kural koyma, dolay s yla düzeni 
kendi istedi i gibi tan mlama ve tan mlad  bu düzeni uygulama yetkisiyle 
donanm t r. Modern devlet ile birlikte tarihte ilk defa k l ç ile yasa ayn  elde 
tutulmu tur. Söz konusu yap lanma saf egemenlik dü üncesi aç s ndan 
olmas  gereken iktidar  var eden me ru ve hakl  bir yap lanmad r11. Modern 
devletin güçlenmesiyle birlikte onun de i meyece i ve yan lmayaca  
dü üncesi paralel olarak geli mi tir12.  

Devlet akl  dü üncesinde araçlar n amaca uygun olmas  ve araçlar n da 
ba ar ya en uygun olanlardan seçilmesi gerekti i yönünde bir inan  vard r. 
Bu amac n me rulu u ya da herhangi bir etik de ere gönderme yap p 
yapmamas  önemli de ildir. Devletin bekas  gere i egemene manevra alan  
yaratmas  ya da bir yarar sunmas  yeterli olarak görülür. Çünkü devlet var 
olmas yla birlikte zaten me ruiyet kazanm t r ve onun varl n n ve 
etkilili in sorgulanmas  mümkün de ildir. Hatta Machiavelli bunu bir ad m 
daha ileri götürerek devletin bekas n , tüm ahlâki davran lar n ön art  
olarak niteler. Machiavelli’ye göre tam da bu nedenle devlet ahlâki 
davran lar  anlaml  hale getiren ilkelere tabi de ildir. Hegel de 
                                                            
9  Friedrich Minecke, Machiavellism: The Doctrine of Raison d’Etat and Its Place in Modern 

History, Friedrich A. Praeger Publishers: New York, 1965, s. 12-13’ten aktaran, Erözden, 
a.g.e., s. 66. 

10  Mehmet Tevfik Özcan, Modern Toplum ve Hukuk Devleti, XII Levha Yay nlar , stanbul, 
2008, s. 39-41. 

11  Erözden, a.g.e., s. 69-70. 
12  Erdo an, a.g.e., s. 53. 
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tanr salla t r p kutsad  devletin kendisini korumak için yapt  eylemlerin 
ayr ca me ruluk zemininde yer almas na ihtiyaç duyulmayaca n  
belirtmektedir. Çünkü Hegel’e göre de nihai amaç devletin kendisidir13. 
Fukuyama’ya göre de devlet olmaktan söz edilecekse devlet olman n önemli 
bir boyutunu me rulu un temeli olu turmaktad r ve Fukuyama’ya göre bu 
temel ancak devletin idaresini toplumun me ru olarak de erlendirmesiyle 
olur14. Devlet akl  dü üncesinde ise toplumun devletin idaresi hakk ndaki 
dü üncesine önem vermeksizin, devletin var olmas yla birlikte 
me rulu unun da kendili inden ihdas olmu  say lmas  söz konusudur. 

Burjuva hukuk devletlerinde muhalefetin görece güçsüz oldu u 
dönemlerde “hukuk devleti” söylemi ön plana ç karken, sistemin kriz olarak 
alg lad  kimi olaylarda “devlet akl ” de i ik yöntemler kullanarak ön plana 
ç kmaktad r ve bu yöntemler o dönemde etkili olmaktad r. Söz konusu 
yöntemleri üç grupta toplamak mümkün görünmektedir. lk grupta yasal 
s n rlar  ihlal etmemeye özen gösteren fakat krizin yo unlu una göre 
ç kar lan baz  yasalarla hukuk devletinin maddi içeri ini olu turan insan 
haklar n n gereklerini geçersiz veya etkisiz hale getirme söz konusudur. Söz 
konusu duruma örnek olarak anti-terör yasalar , Devlet Güvenlik 
Mahkemeleri vb. gösterilebilir. kinci grupta yasall n, mu lakla t rma 
çabalar yla birlikte baz  durumlarda a ld  gözlenmektedir. Söz konusu 
durumun örneklerini de ola anüstü hal, s k yönetim vb. olu turmaktad r. 
Üçüncü grup yöntemde ise ne insan haklar  ne de yasall k söz konusudur, 
sadece devlet akl  ön plandad r. Devletin yasal organlar  ve resmi görevlileri 
eliyle kriz a lmaya çal lmaktad r. Bu ba lamda i kenceler, yarg s z 
infazlar vb. yasad  uygulamalar söz konusudur. Bunlar n yan nda devlete 
ba l  fakat yasal statüsü olmayan, silahland r lm  te kilatlar n varl  ve 
eylemleri de söz konusudur15. Modern devletin ortaya ç k  sürecinin en 
temel niteliklerinden biri devlet gücünün merkezile mesine paralel olarak 
toplumun edilgen bir yap ya bürünmesidir16. Söz konusu durumlarda 
görülmektedir ki devlet egemenlik yetkilerini hukukun d na ç karak kendi 
halk na kar  da kullanabilmekte ve bu ba lamda kendine ayr  bir özerklik 
tan mlamaktad r. Böyle bir bak  aç s n  tasvip etmek mümkün 
görünmemektedir. Bu nedenle de Rawls isabetli olarak devlet akl  kavram n  
ele tirir ve devletler terminolojisini de il halklar terminolojisini kullanmay  
tercih eder17.  

                                                            
13  Hegel, Auswahl und Einleitung von Friedrich Heer, Fischer Bücherei, Frankfurt- 

Hamburg, 1955’den aktaran; Sancar, a.g.e., s. 48-50. 
14  Franscis Fukuyama, Ulus n as , Remzi Kitabevi, 2. Bas m, stanbul, 2005, s. 37-41. 
15  Sancar, a.g.e., s. 57-60. 
16  Pierson, a.g.e., s. 26. 
17  John Rawls, Halklar n Yasas  ve Kamusal Ak l Dü üncesinin Yeniden Ele Al nmas , 

stanbul Bilgi Üniversitesi Yay nlar , 2.Bask , stanbul, 2006, s. 26-27. 
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Sonuç olarak devlet akl  dü üncesine göre devlet toplumun bir ayg t  
de il, aksine millet devletin bir uzvudur. Daha ileri götürecek olursak 
toplum devletin bir mal d r ve devlet toplum üzerinde istedi i gibi tasarruf 
etme hakk na sahiptir. Çünkü devlet kutsanm , yan lmaz ve de i mez bir 
olgudur. Devlet akl  dü üncesine göre devlet saf egemenli in sahibidir ve saf 
egemenli e sahip olmas  dolay s yla s n rland r lamaz18. Hukuk, devleti 
s n rland ramaz, hatta devlet zorunlu durumlarda kendi egemenlik yetkisiyle 
koydu u yasalar  çi neyebilir. Günümüz aç s ndan böyle bir dü ünce ancak 
hukuk devleti ile a labilir ve hukuk devletinin ön artlar n n yerine 
getirilmesiyle devlet akl  dü üncesinin ortaya ç kard  olumsuzluklar 
engellenebilir.  

 
III. TALAT’IN YÜKSEL  VE DEVLET AKLIYLA L K LEN-

D R LEB LECEK OLAYLAR  

Talat, genelde ço u kaynakta belirtilenin aksine Edirne’de de il 1874 
y l nda Bulgaristan’da bulunan K rcaali-Hasköy kazas nda do mu 19. Bulgar 
Prensli i’nin o dönemdeki sald r lar  sonucu ailesiyle birlikte stanbul’a göç 
etmek zorunda kalm  ve sonraki süreçte de ailesiyle stanbul’dan da 
Edirne’ye göç etmi tir. E itimine Edirne’de ba lam  ve gençlik dönemini 
de bu ehirde geçirmi tir. Edirne ehri Talat aç s ndan çok önemlidir ve 
ilerleyen y llarda ata topraklar n n yabanc  bir ülke taraf ndan i gal edilmesi 
hadisesinin hayat  boyunca kendisini etkiledi i söylenmi tir20. 

Talat, Askeri Rü tiye’den mezun olmu  fakat dadi’ye de giremeyince 
Edirne’de posta katibi olarak i e girmi tir. Mesle inin baz  olumlu imkanlar  
olmu  ve Talat da bunlar  kendisi aç s ndan olumlu kullanm t r. Bir taraftan 
mesle inin avantaj yla çevresini geni letmi tir. Mesle i sayesinde yeni 
ili kiler kurmaya ba lam  ve tan d  ki i say s  gittikçe artm t r. O 
dönemde Posta-Telgraf daresi önemli bir kurumdur. Çünkü o dönemin en 
büyük y nsal ileti im arac d r. Talat i i dolay s yla d  ülkelerdeki 
geli meleri de takip edebilmi tir. Bu dönemde Siyonizm’in yay lmas  için 
aç lan Alyans sraelite okulunda yasal zorunlulu un yerine getirilmesi için 
Türkçe dersi aç lm  ve Talat da burada Türkçe ö retmenli i yapmaya 
ba lam t r. Bu dönemde Frans zca dersleri de almaya ba lam  ve böylelikle 
Frans z htilaliyle ve fikirleriyle tan m t r21.  

                                                            
18  Erdo an, a.g.e., s. 56-58. 
19  Murat Bardakç , Talat Pa a’n n Evrak-  Metrûkesi, Everest Yay nlar , stanbul, 4. Bask , 

ubat 2009, s. 235. 
20  Tevfik Çavdar, Talat Pa a-Bir Örgüt Ustas n n Ya amöyküsü, mge Kitabevi, Ankara, 4. 

Bask , Temmuz 2001, s. 26-28. 
21  Çavdar, a.g.e., s. 32-34. 
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II. Abdülhamit’in istibdat  giderek koyula makta ve baz  sak ncal  
bulunan mecmualar gizlice ülkeye sokulabilmekteydi. Talat yurt d nda 
yay nlanan yaz lar  da takip etmi  ve eylem kanad  pek olmayan Genç Türk 
hareketi dü üncesiyle tan ma f rsat  bulmu tur22. Bir süre sonra Talat 
eylemci kanat ile tan mak ve art k kafas nda ekillendirdi i eyleri hayata 
geçirmek istemi  ve Haf z brahim ile ileti ime geçmi tir. Haf z brahim, 
Talat’ n askeri kanat ile ileti imini kurmu tur. Haf z brahim stanbul’da 
Abdülhamit’in istibdat ndan kaçarak Edirne’ye gelmi  ve Edirne’yi harekat 
alan  olarak seçmi tir. Çünkü o dönem devrimci fikirlerin filizlendi i 2. 
Ordu, Edirne’de bulunmaktad r. Haf z brahim’e göre ordunun bir kesimini 
yan na almayan bir hareketin ba ar ya ula mas  mümkün de ildir. Haf z 
brahim ve etraf nda toplanan sivil ve askeri kanattan insanlar gizli 

toplant lar düzenlemeye ba lam lar. Bu toplant lar sonunda ço unlu un 
görü ü olarak II. Me rutiyet’in ilan n n tek çözüm oldu u fikrinde 
birle ilmi tir23. Toplant larda ortaya at lan fikirler aç s ndan topluma uyanmas  
için bir depremin gereklili i üzerinde durulmu  ve bu uyan  için Rumeli en 
uygun yer olarak belirlenmi tir. Çünkü Rumeli ülkenin hem askeri hem de 
entellektüel a rl k merkezini olu turuyordu ve devaml  bir ac  çekme hali, 
sistemden memnun olmama durumu söz konusuydu. Bu uyan  Talat Bey’e 
göre ancak örgütlü bir yap yla olabilirdi ve bu örgütlenme istibdat nedeniyle 
aç kça yap lamayaca  için gizlice yap lmal yd . Ayn  zamanda bu 
örgütlenme sadece Rumeli ile s n rl  kalmamal ; yurt çap nda bir örgütlenme 
meydana getirilmeliydi24. Örgütün gizli olmas n n yan nda bir de “fedai” 
hücreleri bulunmaktayd . Bu hücreler örgütün silahl  kanad n  olu turmaktayd . 
Bu hücreler en güvenilir ve örgüte inanm  ki iler aras ndan seçilmi ti25. 
Fedailerin büyük bölümü Müslüman Arnavutlar’dan olu maktayd  ve 
bunlar n büyük bölümü Bekta iydi. ttihat ve Terakki’nin önde gelen ismi 
Talat’ n da Bekta i olmas  ona avantaj sa l yordu. Fedai hücreleriyle iyi 
ili kiler kurmas  ve onlar  desteklemesi Talat’ n bu hücreler taraf ndan 
sevilmesini de sa l yordu26. Bu fedai hücreleri silahl  iddet dahil olmak 
üzere her türlü yöntemi içeren eylemleri gerçekle tirmi lerdir. Eylem 
s ras nda ölen fedainin ailesinin bak m  da üstlenilirdi. Örgütü istibdat 
döneminde ayakta tutan unsurlardan biri de fedai hücreleriydi. Örgütün 
gizlili ine ve s k  düzene uymayanlara merkezi kurulun verdi i cezay  
uygulamak bu hücrelere dü mekteydi. Örgüt Abdülhamit’in hafiye te kilat yla 

                                                            
22  Çavdar, a.g.e., s. 37. 
23  Çavdar, a.g.e., s. 39-41. 
24  Erik Jan Zürcher, Milli Mücadelede ttihatç l k, Ba lam Yay nlar , stanbul, 1987, s. 77-78. 
25  Metin Aydo an, Yönetim Gelenekleri ve Türkler, II. Cilt, Umay Yay nlar , zmir, Haziran 

2004, s. 894. 
26  Soner Yalç n, Te kilat’ n ki Silah orü, Do an Kitap, stanbul, 27. Bask , Nisan 2008, s. 31. 
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ancak bu ekilde ba a ç kabiliyordu27. Söz konusu fedai hücreleri 1918’e 
kadar özellikle kriz anlar nda devreye girmi , sonra tekrar yer alt na inmi tir. 
Söz konusu kriz anlar nda devlet akl n n emareleri bu fedai hücrelerinin 
eylemleriyle birlikte gün yüzüne ç kacakt r. 

1895 y l nda Ermeni olaylar n n ç kmas yla güçlenen milliyetçilik ak m  
ttihat ve Terakki’nin üye say s n  yükseltmi tir. Abdülhamit’in ttihat ve 

Terakki’den 1892 y l nda haberdar oldu u ileri sürülmektedir ve bu tarihten 
sonra örgütü takip ettirdi i bilinmektedir. ttihat ve Terakki istibdat döneminde 
örgütlenmeye çal t  için gizli bir yap lanmaya gitmek zorunda kalm t r28. 
Bu gizli örgütlenme iktidara gelene kadar gizemini az çok korumu  ve bu 
gizemli yap s  da güçsüz oldu u dönemlerde bu güçsüzlü ün ortaya 
ç kmas n  engellemi tir. Cemiyetin talyan Karbonari Mason Te kilat n  
örnek ald  söylenebilir. Te kilat bu ba lamda hücreler halinde yap lanm  
ve her üyeye bir s ra numaras  verilmi tir. Söz konusu dönemde Abdülhamit’in 
istibdat n n giremedi i yerler olarak bilinen Mason örgütlenmeleri ttihat ve 
Terakki mensuplar  için korunakl  bir alan sa lam t r29. II. Me rutiyet’in 
ilan yla ttihat ve Terakki’nin mensuplar  önemli kademelere gelmi  ve geçmi  
y llardaki minnet borçlar n  Masonlu un Türkiye’de örgütlenmesinde yard mc  
olarak ödemi lerdir30.  

Talat, II. Me rutiyet’in ilan yla sonuçlanan süreçte de ttihat ve 
Terakki’nin te kilatlanmas nda önemli çal malar yapm t r. Talat fedailerle 
ili kiler, sivil bürokrasinin de harekete kat lmas  ve askeri kanat ile ili kilerin 
yo unla t r lmas nda etkin rol üstlenmi ti. Rumeli’nin elden ç kmas n  
önlemek ve Me rutiyet’in ilan n  sa lamak için, 1906 y l n n A ustos ay nda 
Osmanl  Hürriyet Komitesi’ni kurmu tur. Talat Bey, Rahmi Bey, Mithat 

ükrü (Bleda), Cemal Bey, Fethi Bey ile birlikte kurulan yeni cemiyette 
Türk unsuru egemen konumdayd . K sa bir süre sonra faaliyetlerini 
yurtd nda sürdüren Ahmet R za Bey liderli indeki ttihat ve Terakki 
Cemiyeti ile Osmanl  Hürriyet Cemiyeti aras nda ba layan görü meler 
sonunda iki cemiyet 27 Eylül 1907 tarihinde ttihat ve Terakki Cemiyeti ad  
alt nda birle mi lerdi. Bu yap lanmada Ahmet R za Bey Paris kanad n , 
Talat, Rahmi, Mithat ükrü, Cemal ve Fethi Beyler de Selanik kanad n  
olu turmaktayd . Paris kanad  daha çok yay n üzerinden muhalefet yaparken 
Selanik kanad  eylem a rl kl  bir hareket plan  izlemekteydi. Bir süre sonra 
Selanik kanad  harekete egemen oldu ve te kilat n merkezi Avrupa’dan 

                                                            
27  Aydo an, a.g.e., s. 894. 
28  Cemal Kutay, Talat Pa a’n n Gurbet Hat ralar , Kültür Matbaas , I. Cilt, 2. Bask , 

stanbul, 1983, s. 153. 
29  Aydo an, a.g.e., s. 895-897. 
30  lhami Soysal, Türkiye ve Dünyada Masonluk, Der Yay nlar , stanbul, 1978, s. 185. 
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Selanik’e ta nd . 1908’de ttihat ve Terakki öncülü ündeki gruplar 
gerçekle en Reval görü meleri s ras nda harekete geçtiler ve Reval 
görü melerini Osmanl  devletinin gelece i aç s ndan tehlike olarak 
alg lad lar. Kafalar ndaki temel soru: “Devlet, nas l kurtar labilirdi.” ttihat 
ve Terakki söz konusu görü meleri stanbul’u bask  alt na almak için 
kulland  ve çözümü II. Me rutiyet’in ilan nda bulmu lard . Bunu 
gerçekle tirmek içinse uzun süredir harekete geçmeyi bekleyen fedaileri ve 
askeri kanad  kulland lar. ttihat ve Terakki’nin aktif kanad  II. Me rutiyet’in 
ilan  için isyan bayra n  açarak da a ç kt  ve bu isyan ba ar ya ula t . II. 
Abdülhamit me rutiyeti ilan etmek zorunda kald . Bu ba ar  ttihat ve 
Terakki’nin ilk ba ar s yd 31.  

II. Me rutiyet’in ilân  s ras nda II. Abdülhamit'in padi ahl na itiraz 
etmemi  olan ttihat ve Terakki, Abdülhamit me rutiyeti benimseyince, onun 
padi ahl na itiraz edemez duruma gelmi ti. Böylece ortaya ç kan sistem 
ttihat ve Terakki ile II. Abdülhamit aras nda bir uzla ma zemini olarak 

belirmekteydi. Fakat bu uzla ma zorunlu bir uzla ma oldu undan çeki meli 
konularda kimin taviz verece i yönünde tart malar ç kmaktayd . ttihat ve 
Terakki stanbul’a hâkim olmamakla birlikte süreç içerisinde merkezde 
güçlenmek istiyordu. ttihat ve Terakki me rutiyetin ilan yla birlikte 
arzulad klar  düzene kavu mu tu fakat iktidar  bizzat ele almad lar, 
alamad lar. ttihat ve Terakki kadrolar n  küçük rütbeli subaylar ve k demsiz 
memurlar olu turuyordu. ttihat ve Terakki iktidara egemen olamamakla 
birlikte ço unlukla iktidar  etkili Bab-  Ali pa alar yla payla mak zorunda 
kal yordu. Kas m-Aral k 1908’de yap lan seçimlerde ttihat ve Terakki 
Cemiyeti çok önemli bir rol oynad . Seçimleri ttihat ve Terakki Cemiyeti 
listeleri kazand . Talat Bey, II. Me rutiyet’in ilan edilmesi sürecinde 
oynad  rolün kar l n  mebus ve Meclis-i Mebusan ikinci ba kan  
seçilerek alm t r. Talat Bey 1909-1910 y llar  aras nda ve Meclisi Mebusan 
ikinci reisiyken Türkiye’de bir ilk olarak Üstad  Azam (33. derece Mason) 
seçilmi tir32. Masonluk ile Ahilik aras nda benzerlikler oldu unu ke feden 
Talat Bey, Masonlu un kazand  ba ar lar n Ahilik te kilat yla da 
kazan labilece ini dü ünüyordu. Osmanl  ekonomik altyap s n  da tekrar 
canland rmaya çal t  Ahilik te kilat na dayand rmak istiyordu. Bu 
dönemde yap lan çal malar daha sonra Anadolu kurtulu  örgütlenmesinde 
de büyük rol oynam t r33. Talat Bey böylelikle ttihat ve Terakki’deki askeri 
a rl n siviller lehine dengelenebilece ini dü ünüyordu. Talat Bey’in 
güttü ü bu denge politikas  ttihat ve Terakki iktidar  süresince devam etmi tir. 
                                                            
31  Ercan Eryi it, ttihat ve Terakki’nin Osmanl  mparatorlu u’nda Siyasete ve Yönetime 

Etkileri (Yay nlanmam  Yüksek Lisans Tezi), Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Enstitüsü, Konya, 2009, s. 79-80. 

32  Soysal, a.g.e., s. 205. 
33  Soysal, a.g.e., s. 110-111. 
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Talat Bey cemiyetin gizli bölümüyle (fedailerle) ili kilerini devam 
ettirmekle birlikte sivil kanad  olu tururken, Enver ve Cemal Beyler askeri 
kanad  olu turmaktayd .  

1908 ile 1912 y llar  aras ndaki döneme ttihat ve Terakki’nin ülke 
siyaseti aç s ndan denetim y llar  denebilir. Devlet akl  ba lam nda bu y llar 
aras nda gerçekle en olaylardan 31 Mart Vak’as n  incelemek yerinde 
olacakt r. 1912 ile 1918 y llar  aras ndaki dönem de ttihat ve Terakki’nin 
mutlak iktidar dönemi olarak kabul edilebilir. Devlet akl  kavram  aç s ndan 
1912-1918 y llar  aras ndaki dönemde gerçekle en Bab-  Ali Bask n , 
Mahmut evket Pa a Suikast  ve I. Dünya Sava ’na girilmesi ve Ermeni 
Tehciri hadiseleri Talat Pa a’n n aktif rol oynad  ve devlet akl  kavram n n 
ara t r laca  olaylar bütünü olarak görülmektedir. 

 
A. 31 MART VAK’ASI 
1908’de yap lan seçimde büyük ço unluk elde eden ttihat ve 

Terakki’ye kar  muhalefet artt  ve 13 Nisan 1909’da (31 Mart 1325), 
stanbul’da “31 Mart Vakas ” olarak bilinen ayaklanma meydana geldi. 

Muhalif kesimde ttihat ve Terakki’nin yönetime gelmesiyle birlikte 
konumlar  tehlikeye dü en alayl  askerler ve eriat yanl s  uleman n 
yo unlukta oldu u belirgindi. Ayaklanma s ras nda Adliye Naz r  Naz m 
Pa a ve Lazkiye Mebusu Arslan Bey öldürülmü tü.“31 Mart Vakas ” 
muhalefetin ttihat ve Terakki'ye kar  kalk t  bir ayaklanma olarak 
kar m za ç kmaktad r. Ayaklanma üzerine Selanik'teki 3. Ordu (Hareket 
Ordusu) ile onun komutan  Mahmut evket Pa a'n n ald klar  kesin tav r 
göze çarpmaktad r. ttihat ve Terakki’nin güçlü oldu u Selanik’ten Hareket 
Ordusu stanbul’a yürütülmü  ve isyan  bast rm t r (Orduda Mustafa Kemal, 
smet, Fethi ve Rauf Beyler de bulunmaktayd ). Hareket ordusu 24 Nisan 

1909’da stanbul’a girdi ve ayaklanmay  bast rd . 27 Nisan 1909’da Meclis-i 
Umumî-i Millet stanbul’da topland  ve ayaklanman n ba lang c nda sessiz 
kald na, gerekli tepkiyi vermedi ine inan lan II. Abdülhamit’in “tahtan 
indirilmesine” ve Mehmet Re at’ n “tahta ç kar lmas na” karar verdi34. 
Ayaklanman n bast r lmas ndan sonra s k yönetim ilan edildi ve isyanc lar n 
önderleri Divan-  Harp'te yarg lanarak ölüm cezas na çarpt r ld lar. Siyasi 
partiler ve derneklerin bir k sm  kapat ld 35. Vakay  amac n n ne oldu u 
konusunda bir bütünlük olu mad  için ve baz  artlar n olgunla mamas  
nedeniyle ba ar ya ula mam  bir askerî hükümet darbesi olarak 
özetleyebiliriz. 

                                                            
34  Samih Naf z Tansu, ki Devrin Perde Arkas , Hilmi Kitabevi, stanbul, 1957, s. 31-33. 
35  Tar k Zafer Tunaya, Türkiye’de Siyasal Partiler- ttihat ve Terakki, Cilt. III, Hürriyet Vakf  

Yay nlar , stanbul, 1989, s. 406-407. 
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31 Mart Vakas  ile devlet akl  kavram n n ili kilendirilebilecek baz  
boyutlar  bulunmaktad r. Özellikle devletin bekas n n her eyden önce 
geldi i anlay n n yayg n oldu u asker a rl kl  bir yap  söz konusudur. Söz 
konusu yap  devletin kriz an nda harekete geçmi , bu ba lamda mevcut 
hukukun da d na ç karak devletin gelece i hakk nda siyasi kararlar alm , 
s k yönetim ilan etmi tir. Devletin bekas  için gerekli gördü ü düzenlemeleri 
herhangi bir s n rla ba l  olmaks z n gerçekle tirmi tir. ttihat ve Terakki’nin 
devlette mutlak egemenlik sa layamad  bir dönem olmas  itibariyle söz 
konusu olay n devlet akl yla birebir ili kilendirilmesinin zorlama bir yorum 
olaca  da belirtilmelidir. Bu aç dan bakt m zda 31 Mart Vakas  için devlet 
akl n n nüvelerini ta d n  fakat tam anlam yla kavram  kar lad n  
söylememiz mümkün gözükmemektedir.  

 
B. BAB-I AL  BASKINI 

31 Mart Olay ’ndan ttihat ve Terakki daha güçlenmi  olarak ç kt  fakat 
iktidar  hala pa alarla ve üst düzey bürokratlarla payla yordu. Süreç 
içerisinde i ler beklendi i gibi gitmeyince ttihat ve Terakki’ye muhalefet 
tekrar yükseldi ve ttihat ve Terakki iktidardaki gücünü yitirdi. Talat Bey’in 
bu zor günlerde örgütün siyasal bir örgüt olarak devam etmesinde ve ayakta 
kalmas nda rolü büyüktü ve Talat Bey’in varl  örgüt içinde e güdümün 
sa lanmas nda en büyük faktör olarak ön plana ç kmaktayd 36. 1912 y l n n 
Ekim ay nda ç kan Balkan Sava 'n n k sa zamanda hezimete dönü mesi, 
siyasi ibrenin bir kez daha ttihat ve Terakki Cemiyeti yönüne dönmesi 
sonucunu do urdu. Özelikle Edirne’nin dü mana verilece ine dair 
spekülasyonlar n artmas  üzerinden bir kriz yarat larak mevcut hükümete 
kar  bir muhalif söylem geli tirildi. ttihat ve Terakki’nin üst kadrosu çe itli 
gizli toplant lar gerçekle tirdi ve bu toplant larda Fethi Bey’in itirazlar na 
ra men hükümet darbesi yap lmas  kararla t r ld 37. Bab-  Ali bask n n n 
örgütleyicisi Talat Bey, olay  cesareti ile sürükleyen Enver Bey’dir. 
Bask nda örgütün fedaileri de kullan lm t , bunlar aras nda Yakup Cemil, 
Kara Kemal vb. de bulunmaktayd . Talat Bey, eylemlerin inançl  militanlar 
taraf ndan yap lmas  sonucu ba ar ya ula labilece ine inan yordu. Bab-  Ali 
bask n n n tüm olumsuz ko ullara ra men ba ar ya ula mas n n temelinde 
yatan etken buydu38. Bab-  Ali bask n  sonucunda silah zoruyla bir hükümet 
devrilmi , yerine ttihat ve Terakki’nin seçti i ki iler hükümete getirilmi ti. 
Bab-  Ali bask n yla ilgili önemli bir iddia ise e er ttihat ve Terakki 23 
Ocak 1913 (Per embe) darbeyi yapmasayd , me rutiyet kar t  muhalif ve 
                                                            
36  Çavdar, a.g.e., s. 285-286. 
37  Çavdar, a.g.e., s. 289-290. 
38  Çavdar, a.g.e., s. 321. 
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koyu tutucu kesimler 25 Ocak 1913 (Cumartesi) günü planlad  bir 
hükümet darbesiyle yönetimi ele geçireceklerdi39. Bask n sonucu Sadrazam 
ve Harbiye Naz r  olarak Mahmut evket Pa a seçilmi tir. Talat Bey ile 
Mahmut evket Pa a’n n aras  bozuk oldu undan Talat Pa a kabine d nda 
kal p örgütü daha da güçlendirmek istemi , d ar dan hükümete destek 
sa lam t r40.  

Özellikle 31 Mart Vakas  ile güçlenen ttihat ve Terakki iktidar n n 
süreç içerisinde güç yitirmesi üzerine gerçekle en silahl  bask nda iktidar n  
mutlakla t rmak isteyen bir yap n n varl  görülmektedir. Bask n n 
nedenlerine bakt m zda da devletin bekas n n tehlikeye dü tü ü söylemi 
yine göze çarpmaktad r. Devletin kriz olarak tan mlad  anda belli bir silahl  
grup harekete geçmi  ve mevcut hukuk ve ilkelerle ba l  olmaks z n bir 
eylem gerçekle tirmi tir. Bab-  Ali bask n  sonucunda ttihat ve Terakki 
iktidar  bir nevi devletle kendini bütünle tirme sürecine girmi  ve ttihat ve 
Terakki taraf ndan devletin bekas  gere i bu durumun bir nevi zorunluluk 
oldu u ileri sürülmü tür. Sonuç olarak Bab-  Ali bask n  devlet akl n n 
emarelerinin kuvvetli ekilde hissedildi i bir olay olarak kar m za 
ç kmaktad r.  

 
C. MAHMUT EVKET PA A SU KASTI 

15 Haziran 1913'te Mahmut evket Pa a'n n suikaste u rayarak 
öldürülmesi üzerine, Sait Halim Pa a sadrazaml nda ttihat ve Terakki’nin 
a rl kta oldu u bask c  bir yönetim kuruldu. Aralar nda muhalif siyasi 
liderlerin bulundu u 24 ki i Mahmut evket Pa a suikastiyle ilgili görülerek 
yap lan s k yönetim yarg lamalar  sonucu idama mahkûm edildi. Bu idamlar, 
Osmanl  Devleti'nde 1820'lerden beri gerçekle tirilen ilk siyasî infazlard . 
ttihat ve Terakki Cemiyeti yönetiminin muhalifleri aras nda bulunan ve 

ço u yazar, gazeteci ve milletvekili olan 250 dolay nda ki i Sinop'a sürüldü 
ve tüm muhalif gazeteler kapat ld . Ülkenin iç denetimi tamamen ttihat ve 
Terakki’nin eline geçmi  ve muhalefet bir daha aya a kalkamayacak ekilde 
ezilmi ti41. ttihat ve Terakki böylelikle kendi öz kabinesini olu turma f rsat  
bulmu  ve yeni kabinede Talat Bey dahiliye naz r  olarak görev al rken, 
Enver Bey iki defa üst üste terfi ettirilerek Harbiye Naz r  yap lm t r. Cemal 
Bey de terfi ettirilerek stanbul muhaf z  olmu  ve Pa a ünvan  alm t r. 
ttihat ve Terakki 1913’te f rka haline gelmi  ve cemiyet-f rka ikili ini 

ortadan kald rm t r. Fakat yine de 1914’te Te kilat-  Mahsusa gibi 
                                                            
39  Ahmet Kuya , “Darbelerin Milad - Bab-  Ali Bask n ” , NTV Tarih, Say :48, Ocak 2013, s. 

27. 
40  Çavdar, a.g.e., s. 291-293. 
41  Çavdar, a.g.e., s. 332. 
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yap lanmalar kurarak resmiyet kazansa da gizli kanat faaliyetlerine devam 
etmi tir42. Sultan Re at taraf ndan da Te kilat-  Mahsusa’n n kurulu u 
onaylanm  ve örgüt sadece Sadrazam ve Harbiye Naz r na bilgi vermek ile 
yükümlü hale getirilmi tir43. Hatta Talat Bey, Te kilat-  Mahsusa’y  bir 
devlet dairesi olarak tan mlam t r44. Fakat sonraki süreçte görülece i gibi 
te kilat as l olarak Enver Bey kumandas nda kalm t r. 

 I. Dünya Sava ’n n sonuna kadar tek parti yönetime egemen olmu tur. 
Söz konusu dönemde devletin gelece ini ilgilendiren kararlar al n rken 
kapal  kap  siyaseti ve komplocu yöntemler izlenmi tir. Devlet i leri Talat-
Enver-Cemal Pa a “Triumvira” taraf ndan yürütülmü tür ve devletin 
bekas n  ilgilendiren kararlar bu ki iler taraf ndan al nm t r. Talat bu üçlüde 
cemiyetin gizli kanad yla ve sivil kanatla irtibat  sa lamakla birlikte, örgüte 
hâkim olan ki idir. Enver ve Cemal Pa alar ise daha çok orduda etkin 
konumdad rlar. Enver ve Fethi Beylerin kirli ve u ra maya bile de mez diye 
niteledi i örgütün gizli kanad yla ili kileri Talat Bey hayati önemde görmü  
ve örgütün ayakta tutulmas  gayretini siyasal ya am n en önemli ögesi olarak 
belirlemi tir. 1914’ten sonra ttihat ve Terakki ile Talat Pa a özde  hale 
gelmi tir. Bunun en somut örne i ise Talat Bey’e parti üyelerince “büyük 
efendi” denmekteyken, Kara Kemal’e ise “küçük efendi” denmesidir45.  

ttihat ve Terakki Mahmut evket Pa a suikast n  yo un bir kriz olarak 
alg lam  ve bu yönde yukar da belirtti imiz ikinci grupta yer alan devlet 
akl  yöntemlerini (ola anüstü mahkemeler, yasall  mu lakla t rarak 
yasad  uygulamalar vb.) kullanarak devlet akl  dü üncesine paralel 
uygulamalarda bulunmu tur. Mahmut evket Pa a suikasti ve sonras nda 
meydana gelen geli meler devlet akl n n art k kriz anlar nda berrak olarak 
ortaya ç kt n  gösteren bir örnektir. 

 
D. I. DÜNYA SAVA I’NA G R LMES  

ktidar n  1913-1914 seçimlerinde de sa lama alan ttihat ve Terakki 
art k topraklar n  koruma ve kendisinden beklendi i üzere Rumeli’de 
kaybedilen topraklar  geri alma fikri üzerine yo unla m t r. Hatta bu 
konuda Bulgaristan ile müttefik olunup Yunanistan’a sald rma planlar  
haz rlanm t r. Bu görü melerin çok büyük bir k sm n  Talat Bey 
gerçekle tirmi tir. Daha sonra Triumvira çe itli ba la klar bulma çabas na 

                                                            
42  Tuncay Özkan, M T’in Gizli Tarihi, Alfa Yay nlar , 20. Bas m, Ekim 2006, stanbul, s. 44-45. 
43  Ergun Hiçy lmaz, Te kilat-  Mahsusa ve Casusluk Örgütleri, Kamer Yay nlar , 3. Bask , 

stanbul 1996, s. 47.  
44  Tunaya, a.g.e., s. 276. 
45  Çavdar, a.g.e., s. 353.  
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giri mi tir fakat sadece Almanlar, Osmanl  ile ba la kl a yana m t r. 
Talat Pa a’n n söz konusu dönemdeki önemli rolü Almanya ile ittifak 
kurulmas  a amas ndayd . Triumvira sömürülerek aciz bir biçimde can 
vermek yerine dövü erek can verme yönünde iradeye sahipti ve devleti de bu 
yönde sürüklüyordu. Bu konuda sava tan sonra Talat Pa a’n n “Almanya 
sava  kazanm  olsayd , bu sefer de o bizi kölele tirmek isteyecekti.” dedi i 
belirtilmektedir46. ç kabine olarak nitelendirilebilecek Sait Halim Pa a, 
Talat, Enver ve Cemal Pa alar d nda geli melerden haberdar olan 
neredeyse yoktu. Osmanl  Almanya ba la mas  2 A ustos 1914’te 
imzalanm t  ve Talat Pa a sava a giri i bir nevi “fatalite” yani kader olarak 
nitelendirmekteydi47. Bu s rada yap lan Goben ve Breslau gemilerinin sat n 
al n , Sadrazam n bile haberi olmadan Karadeniz’e aç l p, Rus limanlar n  
bombalay  Talat Bey, Enver Bey, Cemal Pa a ve birkaç ttihat ve Terakki 
önde gelenlerinin karar yla olmu tu48. Söz konusu tertibin Triumvira 
taraf ndan gerçekle tirildi i ileri sürülmekteydi. Bu ba lamda de erlen-
dirildi inde devlet akl n n Osmanl ’n n I. Dünya Sava ’na giri inde de 
hâkim oldu unu ve bu yönde bir karar alma mekanizmas n n hâkim oldu unu 
görmekteyiz. Mevcut hukuk yürütülmemi tir, hukukun ask ya al nmas  ve 
yine devletin bekas  gere i bir eyleme giri ildi i görülmektedir. 

 
E. ERMEN  TEHC R  

ttihat ve Terakki'nin çekirdek kadrosunu yukar da belirtti imiz üzere 
Talat Bey, Enver Bey ve Cemal Pa a olu turmaktayd  ve Merkez-i 
Umumi’ye onlar yön veriyorlard . Bir nevi devlet akl n n tezahürü Merkez-i 
Umumi’ydi. Söz konusu dönemde hükümetin dahi haberdar olmad  her 
eyden dönemin Alman elçisi Weingenheim haberdar olmaktayd . Asl nda 

derin devlet bir anlamda ttihat ve Terakki'nin merkez komitesi olarak te kil 
edilmi ti.  

19.yy itibariyle Osmanl  Devleti bütünlü ünü korumakta iyice 
zorlanmaya ba lam t . 19.yy’ n ba nda devletin bu yönde baz  politikalar 
güttü ü bilinmektedir. 1911-1914 y llar  aras nda ideolojinin Osmanl c l k 
oldu u ileri sürülmektedir. Osmanl c l k ise sadece Türklerin de il, farkl  
etnik ve inanç gruplar n n bu ülkenin me ru vatanda lar  oldu undan söz 
etmektedir49. Oysa gerçek duruma bak ld nda durumun hiç de öyle 
                                                            
46  Çavdar, a.g.e., s. 367-369. 
47  Çavdar, a.g.e., s. 385-390. 
48  Özkan, a.g.e., s. 66. 
49  Fethullah Güner, Milliyetçilik Ak m na Bir Alternatif Olarak ‘Osmanl c l k’ Hareketi, 

Yay nlanmam  Yüksek Lisans Tezi, Abant zzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Enstitüsü, Bolu, 2008, s. 18. 
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olmad  söylenebilir. Örne in Celal Bayar’ n an lar na bak ld nda: “Her 
ne kadar Osmanl c  görünüyorsak da asl nda Türkçüydük ve Türkçülü e 
karar verdi imiz andan itibaren de memleketin nüfus yap s n  da buna göre 
planlamaya ba lad k. Örne in zmir'deki ttihat ve Terakki'nin genel 
sekreteri olarak oradaki Rumlar n bo alt lmas nda do rudan görev ald m ve 
bu operasyondan devletin haberi yoktu. Olay n beyni Enver ve Talat 
Pa a’yd .” demektedir50. Celal Bayar’ n bu sözlerinin do ruluk pay  kabul 
edildi inde söz konusu dönemde Osmanl c l k güdüldü ü iddias na kar  
yap lan ele tiriler güçlenmektedir. Gerçekle en olaylara bak ld ndaysa 
devlet akl n n devreye girmesiyle belli bir etnik kimlik üzerinden devletin 
bekas n n dü ünüldü ü sonucuna ula lmaktad r. Söz konusu dönemde de 
ya anan etnik kaynakl  olaylar bu sözlere paralel bir geli im izlemi tir. 

Birinci Dünya Sava  s ras nda önemli bir olay olan Ermeni Tehciri 
gerçekle mi tir. Bu konuda Talat Bey’in önemi o dönemde Dahiliye Naz r  
olmas  ve 24 Nisan’da Ermeni Tehciri ile ilgili genelgeyi baz  valiliklere 
göndermesidir. Giderek artan olaylar neticesinde stanbul merkezde 
Ermeniler ve Patrikhane ile toplant lar yap lm  fakat sonuç al namam t r. 
Olaylar n t rmanmas  sonucu Talat Pa a imzas yla valiliklere genelge 
gönderilmi tir. Fakat Ermeni Tehciri ile ilgili as l olarak “Sava  Zaman nda 
Hükümet Uygulamalar na Kar  Gelenler çin Asker Taraf ndan 
Uygulanacak Önlemler Hakk nda Geçici Kanun” 27 May s 1915 tarihinde 
yürürlü e girmi tir. Söz konusu kanunun alt nda Enver ve Sadrazam Sait 
Halim Pa a’n n imzalar  bulunmakla birlikte Talat Pa a’n n imzas  
bulunmamaktad r51. Osmanl  Hükümeti Osmanl  Ermenileri’nin bir 
bölümünü, dü manla i birli i yapt klar , devletin birlik ve bütünlü ünü 
tehlikeye att klar , isyan ç kard klar  gerekçesiyle 1915 y l nda ç kard  sevk 
ve iskân kanunuyla Anadolu’nun güneyine, Suriye ve Irak’a geçici bir 
süreyle göç ettirme karar  alm t r. Bu zorunlu uygulama sonucu Ermeni 
nüfusun göç harekât  ba lat lm t r. Ba lang çta sava  bölgelerindeki, 
Gregoryen Ermeniler’le s n rl  olan bu tehcir karar , sonraki aylarda ortaya 
ç kan problemler ve duyulan ihtiyaç üzerine Anadolu içlerinde ya ayan bir 
k s m Katolik ve Protestan Ermenilere de uygulanm t r52. Bu uygulama 
günümüzde dünya kamuoyunda “soyk r m” tart malar na ve baz  devletlerin 
1915’te gerçekle en olaylar n soyk r m oldu unu kabul etmesine yol 
açm t r.  
                                                            
50  Erdo an Ayd n, “Osmanl ’n n Son Sava n  Anlasayd k Kürt Meselesini Çözmü tük”, 

Radikal Gazetesi, 24.09.2012 tarihli Röportaj-Ezgi Ba aran, http://www.radikal.com.tr/ 
Radikal.aspx?aType=RadikalYazar&ArticleID=1101434&CategoryID=97 (E.T. 11. 01. 
2013)  

51  Bardakç , a.g.e., s. 20-21.  
52  Kür at Selim enol, 1915 Ermeni Tehcirinin Sosyo-Ekonomik Boyutlar , Yay nlanmam  

Yüksek Lisans Tezi, Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, stanbul, 2006, s. 21. 
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ttihat ve Terakki’nin 1915’e kadar gelen süreç sonucunda gerçekle tir-
di i tehcir, kendi iktidar yerini ve bu yer konusunda en önemli engellerden 
biri ve devlet akl  ba lam nda “dü man” olarak gördü ü Ermenilerin 
ötekili ini tespit etmek anlam na geliyordu53. Bu iddialar n do rulu u 
durumunda Ermeni tehciriyle ilgili devlet akl n n üçüncü grup yöntemler 
kullanarak ön plana ç kt  görülmektedir. Hukukilik söz konusu olmaktan 
uzakt r, salt devlet akl  ön plana ç km t r. Devletin yasal organlar  kanal yla 
geçici de olsa bir kanun ç kar lm  ve resmi görevlileri yani askeriye eliyle 
kriz a lmaya çal lm t r. Bu ba lamda gerçekle en i kenceler, yarg s z 
infazlar, yasad  uygulamalar söz konusu olmu tur. Bunlar n yan nda 
devlete ba l  fakat yasal statüsü olmayan, silahland r lm  te kilatlar n 
varl  ve eylemleri de söz konusudur. Özellikle Talat Bey’in bir devlet 
dairesidir dedi i Te kilat-  Mahsusa’n n bölgede gerçekle tirdi i öne sürülen 
baz  eylemler devlet akl n n ön plana ç kt n n aç k göstergesidir.  

Talat Pa a, I. Dünya Sava  bitince Alman elçi Weingenheim’ n 
yard m yla ülkeyi terk edip Almanya’ya gitmi tir. 15 Mart 1921 tarihinde, 
Berlin'de Sogomon Tehliryan taraf ndan öldürülerek ya am n  yitirmi tir. 
Suikasti yapan Tehliryan, Alman Mahkemesinde 1,5 günlük bir yarg lama 
sonras nda beraat etmi tir54. Mehmet Talat Pa a'n n mezar , 1943 y l nda 
al nan Bakanlar Kurulu karar  ile Türkiye'ye ta nm  ve Abide-i Hürriyet 
ehitli ine gömülmü tür. TBMM'nin 1926 y l nda kabul etti i bir kanunla 

ailesine ev tahsis edilmi  ve ehit ayl  ba lanm t r. 

 

IV. SONUÇ  

Talat Pa a özellikle 1912-1918 y llar  aras nda Osmanl  yönetiminde 
çok etkili bir rol oynam t r. Söz konusu dönemde devlet akl ndan 
bahsedeceksek bunu Talat Pa a’dan ba ms z olarak ele almak yanl  
olacakt r. Söz konusu dönemde devlet akl n n yukar da belirtilen ikinci ve 
üçüncü grup yöntemler (s k yönetim, ola anüstü hal, sava  hali vb.) ile 
tezahür etti i söylenebilir. Özellikle Bab-  Ali Bask n , Mahmut evket Pa a 
Suikast , Osmanl ’n n I. Dünya Sava ’na girmesi ve son olarak da Ermeni 
Tehciri’nde devlet akl  dü üncesinin emareleri görülmektedir. Söz konusu 
olaylarda kriz anlar nda mevcut hukuk düzeninin d na ç k larak bir nevi 
hukuk ask ya al narak devletin bekas  için eylemler gerçekle tirilmi tir. Bu 
eylemler gerçekle tirilirken devlet akl  ö retisinin merkezinde bulunan 
                                                            
53  Günay Göksu Özdo an- Füsun Üstel- Karin Karaka l - Ferhat Kentel, Türkiye’de 

Ermeniler/ Cemaat- Birey-Yurtta , stanbul Bilgi Üniversitesi Yay nlar , stanbul, Haziran 
2009, s. 24-25. 

54  Dava ile ilgili ayr nt l  bilgi için bknz; Argun Bozkurt, Davalar, Ankara Barosu Yay nlar , 
2. Bask , Ankara, 2009, s. 157-158. 
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soruya yani; “ ayet devlete bir yarar sa layaca  umuluyorsa, hükümdar 
etik kurallardan ve yürürlükteki hukuktan sapabilir ya da aç kça haks zl k 
yapabilir mi?55” sorununa cevaben “Devletin bekas  söz konusuysa yapabilir.” 
cevab  verildi i görülmektedir. 

 “Egemen diledi i her yasay  yapmaya kadirse, kendinin bile 
de i tiremeyece i denli üstün bir yasa yapabilir mi?” Hukuki pozitivizmin 
içinde kal nd  sürece bu soruya çeli meyen bir cevap vermek imkans z 
gibidir56. Hukuk devleti dü üncesine göre hukukun olmad  durumlarda 
devlet de yoktur, hukukun olmad  yerde var olan sadece örgütlü bir 
iddettir. Devlet akl  da devleti hukuktan ba ms z olarak tan mlama 

e ilimindedir57. Bu nedenle devletin temelini hukuktan almas  gerekti ini 
savunan hukuk devleti dü üncesi ile z tl k içindedir. Hukuk devletinin 
özünü, devlet iktidar n n hukuk ile ba l  olmas  ve bireysel özgürlüklerin 
korunmas  fikri olu turmaktad r58. O halde hukuk devletinin devlet akl  
tehdidinden korunabilmesi için insan haklar  dü üncesine dayanarak saf 
egemenlik kuram n n törpülenmesi gerekmektedir. Ancak o zaman hukuk 
devletine aralanan kap  daha çok aç lacak ve hukuk devletinin gerekleri 
yerine getirilerek z tt  olan devlet akl  dü üncesinden uzakla labilecektir.  
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HOMO ACADEMICUS* 
 
 

Yasemin I ktaç** 
 
 

G R  
Ben in âs  ile ilgili yazm  oldu um makale1 ve ilgimin bir meslek 

sahibi olarak akademisyenin kendisini in â etme sürecine dönü mesi nedeni 
ile ba lad m bu çal ma, konunun sosyolojik aç dan çok daha farkl  bir 
biçimde ele al nd  ünlü Frans z sosyolog Pierre Bourdieu’nün kitab 2 ile 
ba layan yeni bir sürece evrilmesine neden oldu. Bir dizi makale biçiminde 
gerçekle tirece im çal man n ilk bölümü olarak, kavramsal betimleme ve 
arka plan tesisi için bu genel giri i yapmak durumunda kald m. Burada 
eksen, Bourdieu’nün Homo Academicus kitab d r; ancak entelektüel ve 
akademisyenin tan mlanmas na ili kin genel ça da  bir dü ünce ikliminin de 
ortaya konulmas , çal may  bu teorik minvale oturtmu tur.  

Makale dizisinin özel olarak stanbul Üniversitesi akademisyenlerinin 
hangi habitus içinde yer ald klar  ve konum, kültürel, sosyolojik ve 
entelektüel sermayeleri aç s ndan de erlendirilmelerini içeren bir anket 
çal mas  ile tamamlanarak ç karsamalara ula ma gayretini de içerece ini 
belirtmek isterim. Bundan sonraki makalelerde ara t rma evreni olarak 

                                                            
*  Bu makale hakem incelemesinden geçmi tir. 
**  Prof. Dr., stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Anabilim 

Dal  Ö retim Üyesi.  
 Bu makale, 4-7 Kas m 2014 tarihleri aras nda stanbul Üniversitesi Kongre-Kültür 

Merkezi’nde düzenlenen HFSA Sempozyumu – VII’de sunulmu  ayn  ba l kl  bildirinin 
metnidir. 

1  Yasemin I IKTAÇ, “ rade Özgürlü üne Giri  Aç s ndan ‘Ben n âs ’”, stanbul 
Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuas : Prof. Dr. Vecdi Aral’a Arma an içinde, Cilt 
LXXII (2014), Say  1, s. 73-86. 

2  Bourdieu bu ara t rmaya ba l k olan ünlü çal mas n n ana temas n n “okul dünyas n n 
bunal m n ” ayd nlatmak oldu unu söylemektedir. Bunal m  disiplinler aras  çat malar ve 
üniversite içi hiyerar i ba l klar  ile irdelemi tir. 
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stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi ö retim üyelerinin entelektüel 
sermayelerinin ölçümlenmesi ve varsa zaman içindeki de i im ve 
geli iminin bir rapor halinde sunulmas  amaçlanmaktad r. Lineer olarak 
belirlenen zaman içindeki de i im ve geli meye odaklan lacakt r. SPSS 
yöntemiyle bir endeks olu turularak endeks de eri hesaplanacak ve çe itli 
sermaye de erlerinin tablo üzerinde gösterilmesi sa lan p yorumlanacakt r. 

 
I. ALAN ve UNIVERSALIS 
Bilimin toplumsal kullan mlar  nelerdir, bilimin bilimini yapmak ya da 

bilimin üretimini, bilimin toplumsal kullan mlar n  tasvir etmeye ve 
yönlendirmeye muktedir bir sosyal bilim mümkün müdür sorular  ile Bilimin 
Toplumsal Kullan mlar  ba l kl  çal mas na giri  yapan Bourdieu, bu 
sorular n cevab n n “alan” kavram ndan ba lanarak verilebilece ini 
söylemektedir.3 Alan, özerk bir uzam olarak kendine özgü yasalarla 
donanm  bir mikro-kosmostur. Homo Academicus tart malar nda alandan 
anla lmas  gereken uzam, üniversitedir. Bu ba l kta terim olarak 
üniversiteden de il ama universalis’ten bahsedilmesinin sebebi, üniversite 
teriminin bu kökenden geliyor olu u yan  s ra üniversite ve bilgi ili kisinin 
evrenselli ine bir göndermede bulunma arzusundan da ileri gelmektedir.  

Üniversite olgusu her eyden önce bir tan m sorunudur. Üniversite, 
sadece Ortaça  Avrupas ’n n özgün bir kurumu olarak ele al nabilir olsayd , 
bu tan mlama i inin tarihe b rak lmas  gerekirdi; oysa üniversite bu anlam  
a arak bilginin evrenselli i ö retimde en yüksek derece olarak evrilmi tir.4 
Bir terim olarak üniversite evrensel, alem ümûl, cihan ümûl kar l  
kullan lan Latince “Universitas magistroruna et scholarium” un bir 
özetiyken bunun Türkçedeki anlam  ö retmenler ve bilginler toplulu udur. 
Üniversite teriminin toplumsal anlam  soru turulurken buradaki e itimi 
herhangi bir e itimden ay ran kriterin ne oldu u sorusu ekseninde bir cevap 
aramak gerekecektir. Üniversite belirli kabul prosedürünü içeren ve ba ar ya 
ba l  olarak s n rl  say da ki inin e itim ald  - verdi i bir ortamd r; 
yüksekö renimdir. Evrensel ölçekte ba ms z ve tüzel ki ili e sahip 
kurumlar olarak universitas, ak l sürecinin duygusal süreçlerin önüne geçti i 
özgür dü ünme ortam d r. Üniversite bir yüksekö renim kurumu olmakla 
birlikte sadece bir meslek okulu de ildir, bu tip kurumlar yüksekokul olarak 
isimlendirilir. Üniversite ise bir dü ünce üretim merkezi ve toplumsal 
anlamda statü olarak bir art  nitelik yaratma alan  olarak da görülebilir.  
                                                            
3  Pierre BOURDIEU, Bilimin Toplumsal Kullan mlar , çev. Levent Ünald , Heretik 

Yay nc l k, stanbul 2013, s. 65 vd.  
4  Taner T MUR, Toplumsal De i me ve Üniversiteler, mge Yay nlar , Ankara 2000, s. 34 

vd. Tarihsel geli im içinde ilk olarak üniversiteler ya ö retmenlerin birle erek bir kurum 
olu turmalar  ya da en eski üniversite olan Bologna Üniversitesi gibi ö renci loncalar  
arac l  ile yap lanm lard r. 
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Toplumsal ya am içinde üniversite, bilimsel bilgi üretme ortam  olarak 
bir bak ma sorgulanamaz ve tekelci bir konumdad r. Bu tür bir sayg nl k, 
beraberinde ta d  me ruiyet alg s yla bir otorite de yaratacakt r. Ancak bir 
yandan entelektüelin iktidara kar  hakikati söyleme yükümlülü ünden de 
bahsedilmektedir. Örne in Foucault ve Chomsky, iktidar n zaten “kurulu 
hakikat”i bildi ine ve entelektüelin as l sorumlulu unun iktidar n hakikat 
kurucu mekanizmalar n  ve stratejilerini if a edici ele tirel rolüne daha güçlü 
bir vurgu yapmaktad r. Entelektüelin daimi surette muhalefette olu una 
yap lan bu vurgunun Bourdieu taraf ndan bir demokrasi ko ulu olarak 
sunulmas  üstünde de durulmal d r. Öyle ki, entelektüellerin görü  belirtmek 
arac l yla kamusal alan n olu mas na katk lar  görmezden gelinemez. 20. 
yüzy l art k kamuoyunu ayd nlatma görev ve sorumlulu unu bir zorunluluk 
halinde sunmaktad r.5  

Burada söz konusu olabilecek bir di er yakla m ise, üniversitenin 
kalite standartlar  ile ili kilendirmesinden ba layarak i letme mant n n bir 
kurum olarak üniversiteler için de kurulmaya çal lmas d r. Bu e ilimin 
akademisyene yans ma biçimi kariyer planlamas d r. Üniversite e itim 
ko ullar n n iyile tirilmesi aç s ndan birçok i levi yerine getirebilecek olan 
bu tutumun sa lad  faydalar da vard r. Ancak üniversitenin evrensel 
i levinden soyutlanarak salt bir meslek edindirme ortam  ve hizmet sektörü 
olarak ele al nmas n n yarataca  sak ncalar n gözden uzak tutulmamas  
gerekir.6 

Üniversitenin yüceltilmi  “kat ks z bilim” anlam  ile idealize edilen bir 
uçtan, “hizmet eden bilim” ucuna kadar uzanan geni  bir yelpazede yer alan 
tüm de erlendirmelerin “sosyal” olu  ile ilintisini daima göz önünde tutmak 
gerekir. Bununla beraber bilimsel alan, en ciddi iktidar mecralar ndan 
birisidir. Bu nedenle üniversiteyi tahakküm ili kilerini içeren bir fiziki alan 
olarak görebiliriz.7 Her alan, ayn  zamanda, özgün sermaye biçimlerinin 
ortaya ç kt  yerdir. Üniversitenin di er alanlardan ayr t rmas n  sa layacak 
olan de erlendirme, “k sa devre hatas ” olarak isimlendirilen genellemeler ya da 
benze melerden kaynaklanan indirgemeci yakla mlardan ari tutulmal d r. 
Alan olarak üniversite, d ar dan gelen tüm bask  ve olumlamalar  alan n 
mant  gere i dolayl  hale getirme ba ar s  göstermelidir.8 Alan n 
özerkli inin en görünür tezahürlerinden birisi bu tür etkileri k r p-yans tma 
kapasitesidir. Alan n özerkli inin sa lanmas n n, d  meselelerin örne in 
                                                            
5  Edward Said’in 1948 y l nda B. Russell ile ba layan seri radyo konferanslar  ve 1993 

y l nda BBC de gerçekle tirdi i Reith Lectures programlar  konuya örnek olarak gösterilebilir.  
6  Asl  VATANSEVER, Meral GEZ C  YALÇIN, Ne Ders Olsa Veririz, leti im Yay nc l k, 

stanbul 2015, s. 19.  
7  BOURDIEU, 2013, s. 69. 
8  BOURDIEU, 2013, s. 68. 
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siyaset sorunlar n n alan içerisinde do rudan ifadesini bulmas  hallerinde 
güçle ece ini gözden kaç rmamak gerekir. Yani alan, siyasalla t  ölçüde 
özerkli ini kaybedecektir.  

Bilimin en özgün yan  olarak nesnelli ini gösterebiliriz. Bilimsel bilgi, 
do as  gere i nesneldir. Bu nesnelli in sosyolojik ara t rmaya konu olmas  
ile bilimsel alan n klinik sosyolojisine giri  yap labilir.9 Bu noktaya 
ula labilmek için a a da birkaç n  s ralad m birçok ön kabulün reddi 
gerekmektedir; 

- Bilimsel bilgiye tan nan genel geçer üstünlük, 

- Evrensel rasyonalite, 

- Bilimsel bilginin elde edili  ko ullar n  göz önünde tutmayan 
epistemolojiler, 

- Bilim tarihi ve bilim felsefesinin salt bir tarihsel ürün olarak 
sunulu u, 

- Bilimsel bilgiyi her türlü sosyal ba lamdan kopar c  tutumlar.10 

Bu ön kabullerin reddi, onlar n ya am alan  buldu u zeminin ortaya 
konulmas yla mümkün olacakt r. Bu nedenle, alan ve universalis’e zemin 
olan arka plan kavramla t rmas n  aç klamak gerekmektedir. 

 
II. “ALAN ve UNIVERSALIS”E B R ZEM N: ARKA PLAN 
Yukar da ortaya konulmaya çal lan alan ve alan olarak üniversiteler 

meselesinin kendisinin nesnele tirilmesi, bu mecralarda hüküm süren 
modern akla ve bu akla sahip modern özneye dair bir dizi aç klama ile 
sa lam bir dü ünsel zemine oturtulabilir. Ancak modern ve ak l sahibi 
özneye dair aç klamalar, bu akl n parçalanmas  giri imleri olarak 
özetlenebilecek postmodern müdahalelere de de inmeyi zorunlu k lmaktad r. 
Bu zemin tedariki amac n  haiz giri imin çal madaki ad , “arka plan”d r. 

Akl n önemine hasredilen ayr cal kl  alan sadece modernite ko ullar na 
özgü de ildir. Descartes ve Kant’ n benlik felsefesi ve antropolojik 
müdahaleleriyle insana özgülenen ak l11, onlardan çok daha önce, 
                                                            
9  Bu a amaya kadar olan geli im için daha detayl  bilgi için bkz. BOURDIEU, 2013, s. 16 vd. 
10  Bekir BALKIZ, Vefa Sayg n Ö ÜTLE, “Bilim Sosyolojisi Üzerine Baz  Tespitler ve 

Gündem Önerileri”, Bilim Sosyolojisi ncelemeleri: Temel Yakla mlar, Kavramlar ve 
Tart malar (ed. Bekir BALKIZ, Vefa Sayg n Ö ÜTLE) içinde, Do u-Bat  Yay nlar , 
Ankara 2010, s. 11.  

11  Örne in Descartes için, modern benlik dü üncesini kendi öznel bilinç tasar m yla 
yaratm t r denilebilir. 
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Aristoteles’in çal malar nda bir kategorizasyona tabi ve eylemin niteli ini 
belirleme pozisyonuna da sahip görünmektedir. 

Aristoteles akl n üç türünü s n fland r r; teorik ak l, pratik ak l ve teknik 
ak l. 

- Teorik ak l, gerçekle meleri insan ya am n n en yüksek eklini 
meydana getiren entelektüel erdemlerle irtibatland r l r.  

- Pratik ak l ise fiziki dünyan n tam tersine, insani konulara dair moral 
erdemlerle -etik ve politikayla- yak ndan ili kilidir. 

- Teknik ak l, üretim amaçl  bilgiyle ilgilidir. Ak l burada tamamen 
araçsald r.  

Aristoteles için ak l ve bilginin bu üç ayr  türü ayr  ayr  pratiklerdir ve 
birbirlerine indirgenemezler. Bu bilgi anlay n n Bacon’dan ba layarak 
dönü türüldü ünü söyleyebiliriz. Fizik dünyan n insanlar taraf ndan 
dönü türülebilece i, yani bilginin güç oldu u fikri bir yeniliktir. Bunun 
sonucunu bir yerde Platon’un filozof kral n n yerini bilim adam  -teknokrata- 
b rakmas  olarak sunabiliriz.12  

Modern dü ün dünyas  ise ahlâk, sanat, politika, bilim ve felsefeyi, 
dolay s yla bunlar n her birinde hüküm süren ak l(lar)  birbirlerinden ay r r. 
Özellikle bilim, de er bak m ndan yans z say l r. Antik dünyada ak l, 
zorunluluk ve kosmosun iyi ve güzel olan bir tablosu oldu u dü üncesiyle 
irtibatland r lmaktad r. Ancak 17. yüzy ldan ba layarak modern bilim kendi 
analitik dünyas  içinde sanat ve politikay  bütünüyle d lar. nsanlar n ilk 
i levi ak l yürütmek, entelektüel getirilerini hayata geçirmektir. Rasyonel 
hayat, özgürlü ümüzün gerçekle mesine en uygun dü en hayat oldu u için, 
en iyi hayatt r. En nihayetinde yararc l kla, maliyet-fayda analizi ve piyasa 
kapitalizmi de dahil olmak üzere modern liberalizm bir insani rasyonalite 
standard  olarak merkezi bir a amay  temsil eder.13 

18. yüzy l Avrupa Ayd nlanmas , Bat  tarihinde bir dönüm noktas d r. 
Kökleri çok daha eskiye gitse de as l etkisini 18. yüzy l ve sonras nda 
gösteren ayd nlanma gelene inin program  insan ya am n  iyile tirmektir. 
Ayd nlanma, cehaletin ortadan kald r l p yerine bilimsel bilginin 
konulmas yla birçok sorunun çözülmesinin önünün aç laca n  vaat eden 
olumlu bir proje oldu u iddias ndad r.  
                                                            
12  Robert HOLLINGER, Postmodernizm ve Sosyal Bilimler, çev. Ahmet Cevizci, Paradigma 

Yay nlar , stanbul 2005, s. 90. 
13  HOLLINGER, 2005, s. 90. 
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Ayd nlanma,  

- nsanl n epistemolojik birli i ile bilimsel bilginin yüceltilebilece ini, 

- nsanl n etik birli i ile ahlâki standartlar n n olu turulabilece ini, 

- As l yol gösterici ilkenin bütün teolojik ve mitik de erleri öteleyen 
bilim ve rasyonalite oldu u ve bu de erlerin temel al nmas  ile insan 
mutlulu unun gerçekle ece ini, 

- Bilimsel bilginin, do a ve do aüstü ile ilgili tüm kabul ve s n rlar n n 
d na ç kmas  için insan n sahip oldu u yeni anahtar oldu unu ve 

- Bilgi arac l  ile insan n mutluluk ve konforunun ortaya ç kabilece ini 
ve yeni iyi hayat ilkesinin bilimsel bilgide yatt  kabullerini ileri 
sürer.14 

Modernin ve ayd nlanman n de erleri olarak bütünsellik ve 
rasyonalizmi gösterebiliriz. nsan n tek tiple tirilmesi (bat l , erkek, zengin 
ve rasyonel) ve bilimsel bilgi ayd nlanman n temel hareket noktalar d r.15 
Konunun incelenmesinde Kant’ n “Ayd nlanma Nedir?” ba l kl  ünlü 
makalesi önemli bir giri tir. Kant, ayd nlanmay  bir erginlik projesi olarak 
sunar. Erginlik, akl  kullanma cesaretinin gösterilmesidir. “Sapere Aude!”; 
yani, “Bilmeye cesaret et!” ilkesi temel bir mottodur.  

Kant bir ba ka çal mas  olan Fakültelerin Çat mas ’nda akl n kamusal 
kullan m  i ini felsefe fakültesine verir. Hukuk, t p ve teoloji gibi fakülteleri 
ise akl n sivil ve özel kullan m  ile ili kilendirir. Bu bölümler devlet için 
edimde bulunma potansiyelini kurarlar. Onun için kendileri de itaat 
etmelidirler. Filozoflar n misyonu ise, Platon’u and r r biçimde, akl n 
kamusal kullan m n  daha fazla ilerletmek ve özgürlü ü, ayd nlanm  olsun 
ya da olmas n, daha az despotizme yol açaca  umuduyla hayata geçirmektir. 
Yani bu amaca eri mede ayd nlanm  despotizm bile rol oynayabilir16.  

Kamusal ak l tart mas  aç k uçlu ve s n rland r lmam ken, akl n özel 
kullan m  s n rland r lm t r. Bu alanda ki i tart amaz; ancak itaat eder.17 
Akl n özel kullan m n  ayd n tekeline veren Kant, belirli bir ayd nlanm  

                                                            
14  HOLLINGER, 2005, s. 17 vd. 
15  Tam da bu de erler yönünden ayd nlanman n Nietzsche taraf ndan ele tirildi ini 

görüyoruz. Gerçekten de Nietzsche bilgi ve rasyonalitenin her eyden de erli oldu unu 
ele tirmektedir. Örne in bilimin kendisi bir inanç olarak tezahür edebilir mi? Böyle 
oldu unda ortaya koydu u standartlar  tahrip eden kan tlar  y k c  olabilir. 

16  HOLLINGER, 2005, s. 25. Ayr ca bkz. Ayn  sayfa dipnot 21. 
17  HOLLINGER, 2005, s. 23. 
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despotizm türü konusunda karars zl k içindeymi  gibi görünür.18 Kant, yarg  
ve diyalo un evrensel yönlerini de vurgulamaktad r. Nihayet, akl n insan  
makûliyete çekece i fikri perdenin arkas nda durmaktad r. Ancak bu, 
kitlelerin zekas  ile ilgili bir karamsarl kt r ve ayd nlanman n politik, zay f 
yönü olarak görülebilir.19  

Kitlelerin hakikati bilmedeki yetersizli i ve hakikat etkili bilgi in âs  
sorunu sosyal bilimler alan nda daha da ciddile mektedir. Do a bilimlerinin, 
dünyan n disipline edilmesi olarak anla lmas  halinde, Comteçu anlamda 
pozitif felsefe olarak sosyoloji biçiminde isimlendirilen bilim de toplumlar n 
disipline edilip yönetilmesiyle ilgili olacakt r. Genel pozitivist e ilimlerin 
“nesnelere hâkim olma” fikrinden yola ç kan “bilimci” anlay , söz konusu 
sosyoloji oldu unda, dizayn edilebilir bir toplum ve dolay s yla bir düzen 
fikrine paralel dü mektedir. Ancak giderek de i im ve çat ma eksenleri 
üzerinden toplumsal yap y  kavrama gere ine yap lan vurgu, sosyolojiyi de 
farkl la t rm t r. Bu, Comte’un do rusal bir çizgide pozitif toplum biçimine 
do ru yönelen toplumsal ya am  tasar m n n yerine düzenin sorgulanmas na 
neden olan ele tirel bir sosyolojinin geçirilmesidir. Bu sorun “düzen 
problemi” olarak adland r l r ve arka plan  ideolojik okuma ile doldurulur. 
Tarihsel ba lamda toplumsal düzen “ eylerin münasip düzeni” olarak tasvir 
edilmi  ve anla lm ken modernite, eski hiyerar ileri parçalayarak yeni bir 
in â geli tirmi tir. eylerin münasip düzeninin yerine toplumsal 
örgütlenmenin araçsall  ile birey ön plana ç kar lm t r. Nihayetinde 
toplum içinde bulunman n nedeni, amaçlar n ve erdemlerin bir düzeni 
de ildir. Art k bireyin menfaatlerine dayanan olumsal ve araçsal bir bak  
söz konusudur.  

Ayd nlanma epistemesinin özellikle Anglo Sakson dünyas ndaki ifadesi 
olarak görülebilecek pragmatizm ve faydac l k niteliklerini betimleyen 
Taylor, benlik ba lam nda modernite taraftar  görü ün “yararc l k”, modernite 
kar t  görü ün ise “d avurumculuk” olarak isimlendirilebilece ini söyler. 
Her iki benlik dü üncesinin de Sartre’ n “Tanr  olma arzusu” dedi i eyi 
nas l cisimle tirdi ini merkezi tez olarak sunar. Taylor’a göre tüketim 
kültürüne götüren yararc  görü te, insan n kendisini geli tirme paradigmas  
“faydal ” olan eylemden geçmektedir. Oysa d avurumcu görü , hem 

                                                            
18  HOLLINGER, 2005, s. 23. 
19  Modern benlik kendisini Tanr ya ya da gelene e müracaat etmeksizin olumlar veya yarat r. 

Bu, moderniteyi kültürel yarat c l k aç s ndan pozitif de ere sahip olan bir ey olarak gören 
Faustçu ve Prometheusçu benliktir. Bir uçta Aristoteles ve Hegel’in kendini gerçekle tirme 
gelene ini benimseyen bir görü  vard r. Hem olumlama hem de olumsuzlama e ilimleri 
ayn  kaynaktan do mu tur. Özellikle romantiklerden sonra modernizm kar tl  giderek 
yükselmi tir. 
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burjuva sosyal benli ine hem de yararc  egoist benli e kar  “gerçek benli i” 
bir bütün olarak ahenkli hale getirmekle ilgilenir. Taylor özü itibariyle 
modernizmin ikircikli yap s n n, bu iki ifadesinin birden ortaya ç kmas n n 
sebebi oldu unu söylemektedir.20 Taylor, bu noktadan hareketle benlik 
durumlar n n geçirdi i ba kala ma da göndermede bulunur bunu üç temelde 
ortaya koyar: 

- Ahlaki ufkun kararmas , 

- Araçsal ak l kar s nda amaçlar n geri plana itilmesi yani dünyan n 
büyüsünün bozulmas , 

- Özgürlü ün yitirilmesi.21  

Taylor’ n tespitinden hareketle ve modernin izle i aktar ld ktan sonra 
postmodern duruma geçebiliriz. Postmodernlerden bilgi, iktidar ve politika 
konular nda sosyal bilimlerle ideoloji konular nda, sosyal bilimlerle ideoloji 
aras ndaki ba lant lar  daha yararl  ekillerde görmemize yard m edebilecek 
ne gibi eyler ö renebiliriz22 sorusu, postmodern duruma dair izle in 
ba lang c  olarak kabul edilebilir. 

Ayd nlanmadaki bütünlükçülük, akl n evrenselli i ve insanl n 
ilerlemesi tezleri postmodernizmin üphe duydu u noktalard r ve 
ayd nlanmac  elitizme duyulan nefreti de körükler. Örne in Foucault, 
kendisi ile ayd nlanma aras ndaki ba n doktrinsel ö elere sadakat de il 
felsefi bir ethos’un sürekli canl  tutulmas  oldu unu belirtirken tam da bu 
noktay  vurgulamaktad r. Ayd nlanma projesi slah edilebilir mi sorusuna ise 
Habermas evet demektedir; ancak genel olarak bu yarg n n bir umutsuzlukla 
“Her ey gider” diyen postmodern dü üncede bir tepki alan  olarak kald  
da aç kt r.  

Postmodernler, öncülleri ve sonuçlar yla kül olarak ayd nlanmay  
reddederler. Özellikle verili ve evrensel oldu u tasarlan p iddia edilen akla 
kar  ç kt klar  gibi bu akla hasredilen normlara da kar  ç kmaktad rlar. 
Postmodernizm, bilim ve modernitede hâkim olduklar  halleriyle benlik, 
toplum, ak l, de er ve tarih kavramlar n  yeniden dü ünmemizi istemektedir. 
Ayr ca bu dü ünme üzüntü, ütopya ya da nostaljik kayg lara kap lmaks z n 
yap lmal d r.23 

                                                            
20  Charles TAYLOR, Modernli in S k nt lar , çev. U ur Carbilen, Ayr nt  Yay nlar , stanbul 

1995, s. 71. Ayr ca Bkz. Charles TAYLOR, Modern Toplumsal Tahayyüller, çev. Hamide 
Koyukan, Metis Yay nlar , stanbul 2006, s. 17 vd. 

21  TAYLOR, 1995, s. 12 vd.  
22  HOLLINGER, 2005, s. 276. 
23  HOLLINGER, 2005, s. 251. 
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Benlikle ilgili modern görü lerin tipolojisi;  

1- Rasyonel seçim modelleri (egoizm), bilim, mimari, edebiyat, ticaret, 
politika ve hukuk alanlar nda bir postmodernite kültürünü destekler. 

2-  D avurumcu ve romantik benlik görü ü antimodernite kültürünü, 
ba kald r  edebiyat  ve sanat  destekler. 

3- Modern benlik ikirciklidir. Bu görü e göre, ilk iki perspektif özne 
olarak ayn  benlik görü ünü cisimle tirir (hümanizm).  

Postmodernler ilk iki perspektifi reddederler. Zira özellikle kartezyen 
ak lc l ktan do an ve ayd nlanman n bilim ve ak lla beslendi i inanc n n 
temelinde bulunan kültürel idealler, modern kimlik idesine de temel te kil 
eder.  

Görülece i üzere, modernitenin “bilgi saraylar ” olarak üniversiteler de, 
yukar da verilen alan tan m na uygun olarak özerkli i iddia edilen ve iç 
yasalar n  haiz mikro-kosmosturlar. Üniversitelerin ve burada üretilen 
bilginin evrensel oldu u iddias  da onlar n zeminini olu turan arka 
planlar nda dü ünsel kaynaklar n  ve me ruiyet temellerini bulmaktad r. 
Postmodern müdahaleler akl n otonomisini kar lar na ald klar  ölçüde bu 
akla dayanan bilgi üretim, depolama ve yeniden üretim mekanizmalar n  da 
kar lar na alm lard r. Ancak bir not olarak dü ülebilir ki, bu müdahalelerin 
sahipleri de üniversitelerde adlar na kürsüler aç lan ve arka plan taraf ndan 
sar p sarmalanan bir yap ya dahildirler.24 

 
III. ÇSELLE M  DI SALLIK OLARAK: HABITUS 
Burada ilk önce habitus kavram n n aç klanmas na ve ard ndan homo 

academicus’un habitus’u ile yak n ili kili olarak görülebilecek entelektüel 
kavram n n ontolojisine dair bilgi verilmesine çal lacakt r. 

 
a. Habit s 

Bourdieu’nün sosyolojik dü üncesinde ve metodolojik izle inde önemli 
yer tutan habitus kavramla t rmas  alan, universalis ve arka plan 
belirlemelerinin bir ç kt s  olarak okunabilir. Bourdieu, arka plan  
ayd nlanma ve modernle me tefekküründen beslenen alan olarak üniversite 
mikro-kosmosunun sosyolojisinde bu arka plan tespitini olgusalla t r r. 

                                                            
24  Örne in Foucault, 1970 y l nda Collége de France’da, ba ka bir ifadeyle Fransa’n n en 

sayg n akademik kurumunda kendisi için kurulan “Dü ünce Sistemleri Tarihi” kürsüsüne 
profesör olarak atanm  ve “müdahalesini” çemberin içinden yapmay  tercih etmi tir. 
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Somut bir olgu olarak ölçümlenmeye ve bu sayede hakk nda bilgi edinmeye 
elveri li bir kategori olarak habitus’u ortaya koyar. Habitus, bizim de bir dizi 
makale olarak sunmay  dü ündü ümüz ara t rmam z n ölçüm ve 
de erlendirme verilerini sunacak kategoridir ve bu nedenle de ayr ks  bir 
öneme sahiptir. 

Aralar nda ontolojik bir ortakl k bulunan alan ve habitus kavramlar  bir 
biçim içinde in â edilmede belirleyicidir. Öz olarak “alan” kavram  ise 
incelenen toplumsal uzay n üstünde bina edildi i yerdir. Alan, kendi 
belirleyicilik kapsam na girenlere etki eden ve dayatan bir güçtür. 
Dolay s yla, bilimle u ra an birisi o alanda sermaye sahibi olabilmek için 
bilimsel çevrenin habitusunu kendisi için ç k  noktas  kabul etmek 
durumundad r. Yani bu alan n kurallar na ba l  kalmak zorundad r. Habitus 
kavramla t rmas , bilginin ve daha ziyade bilgi üretiminin toplumsal art 
alan na i aret eder ve bilginin in â edilir olu una göndermede bulunur. Öyle 
ki, her bilgi gibi bilimsel bilgi de bir in â sürecinin sonucudur. Ayr ca 
bilimsel bilgi de k smi bir bilgidir ve niteli i “ daha az yanl ” ya da 
“yanl lanabilir” bilgi olmas d r. Bilimsel bilginin tarihsel ko ullarda, d sal 
gerçeklik ba lam nda in â edilen bir ürün oldu unu da biliyoruz. Bourdieu, 
bilimsel bilginin in â içerdi ini ancak bilimsel s nanabilirlik ve geçerlilik 
ilkeleri nda bu in ân n gerçekle ti ini belirtmektedir.  

Ak l üzerindeki epistemolojik sorgulamalar akl n ilerleme ko ullar yla 
ilgilidir. Ara t rman n bütün a amalar nda konumu, alg lama kategorileri, 
yöntemi, teorik arka plan  ve ürünü refleksiviteye (dü ünümsellik) dayal d r. 
Bourdieu’nün bilim sosyolojisi anlay  makro sorgulamaya dayal  ve 
normatif vurgu ta yan bir anlay t r. Refleksivite, sosyolo un sosyal 
ya am n içinde olman n getirdi i ön kabul ve yan lsamalardan kendisini 
ar nd rmas d r. Refleksivite, habitus’un sa lamas n  da yapacakt r. Habitus, 
bireyin ba ndan geçen sosyalle me süreçlerinin (aile, okul vb. gibi) 
içselle tirilmi  kullan ma haz r, eylem emas  olup bireylerin toplumsal 
eylemlerini tan mlar. Dü ünümsellik ise bu eylemlerin toplum bilimsel 
ifadelerini ortaya koyar. Klasik sosyolojinin özne-nesne, birey-toplum vb. 
gibi ayr mlarla alan  belirleyici tutumunu farkl la t rm  olan Bourdieu’nün 
bu ayr mlar  a ma giri imine habitus ve refleksivite arac l yla yani bir 
kurgu getirdi ini görüyoruz. nsan n ko ulsuz belirlenmi li ini ya da kendi 
bilinçli tercihleriyle belirleyicili ini savunan iki görü ün Bourdieu habitus 
kavram  ile birlikte ele alarak yeniden de erlendirmi tir.25 Daha geni  bir 
ölçekten bakarsak, sosyal alan içinde yarat lan etkiler ne rastgele eylemlerin 
                                                            
25  Johan HEILBRON, “Practical Foundations of Theorizing in Sociology: The Case of Pierre 

Bourdieu”, Social Knowledge in The Making (ed. Charles Camic, Neil Gross and Michéle 
Lamont) içinde, The University of Chicago Press, Chicago 2011, s. 181-208. 
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aritmetik toplam  ne de ortak bir plan n bütünle mi  sonucudur. Habitus 
ki iyi toplumsal düzendeki yerine uygun hale getiren eylem setidir. 
Bourdieu, kendi yaratt  habitus kavram  ile faillik-yap  ili kisini 
irdelemi tir. Habitus insanlar n toplumsal dünyay  içselle tirdikleri zihinsel 
yap lard r. nsanlar dünyay  habitus arac l yla anlarlar. Bu alan ili kiler 
a yla hem toplumu üretir hem de toplum taraf ndan üretilir.26  

nsan n sosyal eylemleri, bedenin eylemeye haz rl kl  oldu u 
yatk nl klarla ilgilidir. Yani her birey kendi ki isel toplumsalla ma süreci 
içinde nesnel ko ullar  ve özel habitus’una aktar labilir bir ekilde 
biçimlenir. Toplumsal pratiklerin iç yap s n n dayana  da habitus’la 
ba lant l d r. Habitus’un kal c  ve aktar c  niteli i vard r, farkl  toplumsal 
düzenekler içinde geçi imlidir; örne in ailedeki yatk nl klar n meslek 
ya am na yans mas  gibi. Bunu Bourdieu “in âc  yap salc l k (structualism 
constructivite)” olarak isimlendirir. Burada söz konusu edilen içselle mi  
d sall kt r. Habitus bireyin öznelli i ile toplumsal n nesnelli ini bireyin 
eyleminde, daha do rusu bedeninde bulu turur. Bu, bireyin toplumsal  
anlamland rma biçimidir. Habitus arac l  ile klasik sosyolojinin özenle 
ay rm  oldu u toplum ve birey kategorileri iç içe geçmi  olmaktad r. 
Bourdieu sosyolojisi her kavram ve kuram n aç klamas n n incelenen olgu ve 
olaya göre de i ebilece ini, bu nedenle yap salc  in âc l k ya da in âc  
yap salc l k d nda ba ar l  bir yöntemin olamayaca n  ileri sürmektedir. 
Kendisi için belirlemi  oldu u bu epistemolojik kanunu habitus kavram  ile 
kurgulamaktad r. Ancak unu da gözden kaç rmamak gerekir; birey ba l  
ba na sosyal bilimin nesnesi de ildir; ancak eyleyici oldu u için sermaye 
sahibidir. Sermayeler bütün oyuncular (eyleyenler) için ellerindeki koz 
olarak i levseldir.27 

                                                            
26  George C. HOMANS, nsan Grubu, çev. Bask n Oran, O uz Onaran, Ünsal Oskay, 

TODA E Yay nlar , Ankara 1971, s. 79. Homans’a göre yap n n de i imi, ö elerinin d sal 
etkide bulunacak müdahaleleriyle de gerçekle ir (HOMANS, 1971, s. 83-214). Bu 
ba lamda habitus, sosyolojik ba lamda ait olunan alan kadar bir grup ba lam  içinde de 
okunabilir. Grup normlar n n bireyler üstünde etkisi vard r. Bu etkiyi Homans, iç ve d  
sistem kavramlar yla aç klamaktad r. Homans, d  sistemi bir toplumun içinde bulundu u 
çevrede devaml l n  sa layan davran  örüntüleri eklinde ifade ederken, iç sistem 
toplumun bireyler aras nda zamanda geli en duygular d r. ç sistem bir anlamda kolektif 
bilinçtir.  

27  Bourdieu’nün çal malar nda ve konumuz aç s ndan önemli bir yere sahip olan kültürel ve 
simgesel sermaye alanlar  üzerinde biraz daha detayl  dural m. Kültürel sermaye bir alanda 
gücü elinde bulunduranlar n e itim yoluyla ailelere ve dolay s yla bireylere a lad  bilgi 
sermayesidir. Simgesel sermaye ise tüm sermaye türlerini çe itli oranlarda içinde 
bar nd r r. Örne in; diplomalar, koleksiyonculuk, ünvanlar bu anlamda sermayedir. 
Ekonomik, toplumsal, kültürel ve simgesel sermayeye i aret ediyor. Dört sermaye türünün 
da l m  sosyal sistemin s n fsal yap s n  da belirler. Ekonomik sermayenin da l m  
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Bilimin alg lama ve davranma tarzlar n  üreten habitus, eylem alan n  
da s n rland r r. Bir toplumsal eylemin s n rlar , habitus ve toplumsal alan 
aras ndaki diyalekti in s n rlar d r. Habitus kavram  aç s ndan toplumsal 
dünya dayatacakt r; ancak eyleyen, bu durumun basit bir nesnesi de ildir.28 
Di er yandan dü ünümsellik ilkesi ile sosyal bilimcinin ara t rmas  ve 
kendisi aras nda kurdu u ili ki aç kl k kazan r. Kendi ko ullar ndan 
kaynaklanan ö elerin incelemesi üzerindeki muhtemel etkileri kontrol 
edebilmesi sa lanm  olur. Bu, “kat l mc  nesnele tirme (objectivation 
participante)”’dir. Yani bilgi öznesinin ara t raca  nesneden önce kendisini 
nesnele tirmesidir dü ünümsellik ve bu, ayn  zamanda Bourdieu sosyolojisinin 
temel bir ilkesidir. Dü ünümsellik ilkesi ile toplumun büyüsü bozulur; 
metafizik kader oldu u san lan eylerin ise asl nda tahakküm göstergeleri 
oldu unun ispat  sa lan r.  

Habitus, yukar da da ima edildi i üzere, fark na var lmadan kazan lm  
dü ünce, davran  ve zevk ablonu demektir. Geni  anlamda siyasal ve 
toplumsal modernlik daha do rusu kapitalizm ve onun sonucu olarak 
bireycilik, sorumlu olma yerine kendine daha kolay ya ama imkân  verecek 
“gündelik” içinde yap lanarak, kay ts zl  hâkim forma dönü türmü tür. 
Gündelik ise, a r  bireyle me ile parçalanm , ba lan(a)mayan bir ya amd r. 
Gündelik, bu hali ile Bauman’ n söylemiyle “hafif, estetik ve ak kan” 
alanda varl k bulur. Bunun tam z dd  olan tarihsellik ise sorumluluk ve “etik 
kararl l k” gerektirir. Eksenleri bu ekilde ortaya konulan ara t rma nesnesinin 
kavramsal kar l  habitus’tur. 

Habitus, ayn  zamanda, bir sermaye birikimi alan d r. Fiziksel sermaye 
kavram  hem iktidar n hem de üretim biçimlerine odaklanan sosyal aç klama 
emalar n n önemli bir kavram d r. Kavram n insan yetenek ve e itiminin de 

bir sermaye biçimi olarak kabul gördü ü “be eri sermaye” kavram  ile 
birlikte iktisat, i letme, sosyoloji ve siyaset bilimi alanlar nda sosyal 
sermaye, entelektüel sermaye ve kültürel sermaye kavramlar n n bile enlerine 
ayr larak incelendi ini görüyoruz. S n f temelli toplumsal aç klama emalar n n 
yerine sermaye kavram n  önermektedir. Bourdieu, sermaye kavram n  da 
alan ve habitus kavramlar  ile desteklemektedir. Bu saptama, sosyolojinin bir 
bilim olarak formüle etti i önermelerin, bu önerme onu üreten özneye 
uyguland nda da anlaml  sonuç verip vermedi inin sorgulanmas d r. Bu bir 

                                                                                                                                            
hiyerar isinin bask n ilkesidir. Kültürel sermayenin da l m  ile daha az bask nd r. Bu 
z tl k iktidar alan n  ekillendirir.  

28  Bu tespit nedeniyle Bourdieu’nün kurdu u dü ünme biçimiyle habitus arac l yla bireyin 
yarat c  ve yenilikçi davran lar n  görmezden geldi i noktas nda ele tirilmektedir. 
Anla l r-hissedilir ve beden-ak l ikiliklerini görmezden geldi i ileri sürülmektedir. Bireyin 
çeli kisiz oldu u yan lsamas n  da a amad  dü ünülmektedir. 
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iç muhasebedir.29 Sosyal bilimler alan nda bilginin elde edildi i ortam n da 
inceleme konusu yap lmas  ile bir iç muhasebede hesaplar n gerçekli i 
anla labilecektir. Bu çok önemli bir metodolojik incelmi liktir. 

Sosyal sermaye, ekonomik kalk nmay  etkileyen toplumun sahip oldu u 
normlar, kurallar, a lar n yan  s ra ve özellikle ileti im ve güven 
kavramlar n  da içeren bir geni likte tan mlanmaktad r. Sosyal sermaye iki 
aç dan irdelenir; ilki formel ya da informel olabilen normlar arac l yla 
insan davran lar n n yönlendirilmesi ve ba l l n yüksek olu u ile birlikte 
ortaya ç kan verimliliktir. kinci aç  ise gönüllülük esas  çerçevesinde ortaya 
ç kan organizasyonlar n sosyal sermayeyi artt r c  gücüdür.  

E itimli ve yetenekli insanlar n katk lar n n sermaye olarak adland r lmas  
ile entelektüel sermaye isimlendirmesi bir alt sermaye türü olarak ortaya 
ç km t r. Entelektüel sermaye, bir kuruma, çal anlar n bildi i ve kuruma 
yöneldi i alanda üstünlük kazand ran her türlü katk d r. Di er tüm sermaye 
biçimlerinden farkl  nitelikler gösterdi i için görünmeyen enformasyon 
varl klar  olarak adland r lmaktad r. Bu itibarla entelektüel sermayenin 
özelliklerini öylece s ralayabiliriz: 

- Entelektüel sermaye, görünmeyen varl klar n toplam d r, 
- Entelektüel sermaye kal c  rekabet üstünlü ü sa lar, 
- Entelektüel sermaye yönetsel sorumlulukla yönetilmelidir ve  
- Entelektüel sermayenin art  ve azal  entelektüel performans olarak 

isimlendirilmektedir ve ölçülebilir.30  
Kültürel sermaye ise bir nesilden di erine aktar lan genel kültür 

birikimi, bilgi ve beceriye atfen kullan l r.  
Bourdieu’ye göre bireyin ya am nda bir yandan ö renme süreci devam 

ederken, di er yandan insan n rasyonel dü ünme yetisi de geli meye devam 
eder. Ki i, içinde bulundu u sosyal s n f n özellikleriyle ekillenir; meslek, 
ya am tarz  ve tüketim al kanl klar nda da sosyalle ir. Sosyalle me sürecindeki 
ö renmelerin bütünü kültürel sermayeyi olu turur. Bourdieu kültürel sermayeyi 
çe itlere ay rmaktad r.  

1- çselle mi  Kültürel Sermaye 
2- Ki iselle mi  Kültürel Sermaye 
3- Kurumsalla m  Kültürel Sermaye  

                                                            
29  Pierre BOURDIEU, Homo Academicus, çev. Peter Collier ( ngilizce bas m için önsöz), 

Stanford University Press, Stanford, California 1988, s. xii. 
30  Robert PUTNAM, “Social Capital: Measurement and Consequences”, http: 

www.oecd.org/dataoecd, (Çevrimiçi), 21.01.2015. 
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çselle mi  kültürel sermaye, kabul gören kültürel tav r, tercih ve 
davran lar  gösterecek sosyalizasyon sürecini betimler.  

Ki iselle mi  kültürel sermaye ise daha çok ürüne dönü mü  olan kitap, 
makale, program vb. gibi ürünlerde görülür. Bunlar n bir de er olarak kabulü 
ancak içselle mi  kültürel sermayenin varl na ba l d r.  

Kurumsalla m  kültürel sermaye ise, elde edilen standartlar  belgeleyen 
nesnelerle görünür hale gelir, diploma, sertifika vb. gibi.31 

Kültürel sermayeyi u kriterleri kullanarak ölçebiliriz; 

- Resmi e itim düzeyi, 

- Ki inin kültürel etkinliklere kat l m na olanak veren do du u ve 
ya ad  yerle im yerinin büyüklü ü, 

- Bireyin kültürel faaliyetlere kat m s kl  önemli de i kenlerdir ve 
bu de i kenler kullan larak bir indeks yarat labilir.  

Güven duyma sosyal sermayeyi yükselten önemli bir ö edir. Bourdieu 
sosyal sermayeyi kar l kl  tan nma ili kilerine sahip olmaya ba l  kaynaklar 
olarak tan mlamaktad r. Kar l kl  tan ma grup ili kilerini gösterir. Gruba 
üyelik hem üyeye bir sermaye kazand r r hem de üye sayesinde grup 
sermayeyi kazan r. Sosyal sermaye di er sermaye türlerinden farkl  olarak 
bireysel çaban n sonucu olmay p ortakla a alana aittir. Sosyal sermayenin 
farkl  boyutlar  da vard r. Farkl  s n fland rmalar olmakla birlikte genel 
olarak u boyutlar üzerinde durulur; 

- Grubun nitelikleri, 

- Genelle tirilmi  kurallar, 

- Birliktelikler,  

- Giri kenlikler, 

- Ba lant lar, 

- Gönüllülük ve 

- Güven. 

Bu kriterler göz önünde tutuldu unda sosyal sermaye, toplumun sa l kl  
bir sosyal yap ya kavu mas  ve üretkenli ini sa lamas na hizmet eden 
normlar, sosyal a lar ve insanlar aras  güvenin bir arada ele al nd  sermaye 
                                                            
31  BOURDIEU, 1988, s. 194-208. 
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türü olarak tan mlan r.32 Tüm bu göstergeler kullan ld nda Bourdieu’nün 
kültür, iktidar ve tabakala ma ekseninde sosyolojik bir epistemoloji 
kurdu unu söyleyebiliriz. Habitus kültürel, entelektüel ve sosyal sermaye, 
tabakala ma eksenli alan kavram  ve alan kavram  arac l yla çevre-ki i 
ili kisi üzerinden sosyolojik bir perspektif kurmaktad r. Bourdieu sosyolojik 
yöntem olarak nitel-nicel, yap salc -fenomenolojik, ideografik-nomotetik, 
determinist-volontarist vb. kar tl klar n  a arak olguyu incelemek istemektedir. 
Yöneldi imiz alan aç s ndan u sorular ekseninde sorgulama yap lmal d r; 

- Bilginin niteli i ve bilginin niteli indeki de i im,  

- Entelektüel kimli i, entelektüel kimli in niteli indeki de i im ve 
dönü üm, 

                                                            
32  Bourdieu, sermayeye ili kin sekiz gösterge belirlemi tir;32 
1. Habitus ve akademik ba ar n n ekillenmesinde belirleyici olan toplumsal etken ekonomik 

sermaye ve özel olarak kültürel ve sosyal sermayedir (Gösterge olarak ebeveynin mesle i, 
co rafi ili kisellik, ailenin köken ve aidiyeti). 

2. E itimsel sermaye gibi önceki etkenlerin tortular n n i lenmesi; örne in, e itimsel etken 
olarak 
- E itim al nm  olan okul, 
- E itim kurumunun bulundu u yer (ta ra-büyük ehir), 
- Orta ö retim ba ar  notu, 
- Devam edilen ba kaca e itim kurum ve programlar , 
- Bu e itimlerle elde edilen nitelikler. 

3. Akademik iktidar sermayesi: 
 Örnek olarak, 

a) Enstitü veya üniversitelerdeki dan ma kurullar na üyelik, 
b) Dekanl k, enstitü müdürlü ü gibi daimi kadro sahipli i, 
c) Ulusal düzeyde yap lan s navlarda kurul üyeli i. 

4. Bilimsel iktidar sermayesi: 
 Bir ara t rma biriminin, bilimsel bir yay n n yöneticisi olmak, ara t rma için e itilen bir 

enstitüde ders vermek veya bilimsel ara t rma kurumu üyelik veya yöneticili i. 
5. Bilimsel sayg nl k sermayesi: 
 Enstitü üyeli i, interdisipliner çal ma birimlerinde yer alma, çeviri faaliyetleri, (Citiation 

Index alanlar nda yer alan dergilerde yay n yapmak, o yay nlardan at f almak, o tür 
yay nlar n hakemli ini veya editörlü ünü yapmak, ancak bu gösterge fakülteler aras nda 
çok farkl l k gösterdi i için Bourdieu kullan l  bulmuyor) uluslararas  kongrelere kat l m. 

6. Entelektüel bilinirlik sermayesi: 
 (Fransa örne i için Académie Française) Frans z Akademisi üyeli i, Larousse’da an lmak, 

televizyonda görünmek, gazete ve dergi yazarl . 
7. Siyasal ya da ekonomik iktidar sermayesi: 
 “Kim kimdir?” de (Who’s Who) an lmak siyasi görev veya planlama komitelerinde yer 

almak (polytechnique) me hur okullarda ders vermek, devlet ni an  madalya ve ödül alma. 
8. En geni  anlamda siyasi e ilimler: 
 Parti kongrelerine kat lma, entelektüel kamuoyu olu turma bildirilerini düzenlemek, 

bildirileri imzalamak vb. gibi faaliyetler (BOURDIEU, 1988, s.39 vd.). 
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- Konu sosyolojik aç dan ele al naca  için sosyolojik ara t rman n 
makro ve mikro düzeylerde ele al n  biçimindeki de i im ve 
yöntemsel olarak bu ayr m  y kma çabalar , 

- Entelektüel akademisyen ili kisi, akademisyenin potansiyeli ve 
meslek olarak bilimcilik,  

- Yeni bir s n f olgusu olarak prekarya ve bunun içinde yer alan 
akademisyenin durumu. 

 
b. Entelektüeli Yeniden Tan mlamak 

imdiye kadar yapt m z aç klamalar, sosyolojik bir kategori olarak 
incelemenin konusu k l nacak homo academicus’un ve onun habitus’unun 
sa lam bir zeminde tart lmas n  sa lamak için yaz ld . Burada, bir ba ka 
kategori olarak entelektüele de de inmek zorunlu görünmektedir. Zira bir 
kavram karma as na mahal vermemek için homo academicus ile 
entelektüelin ontolojilerinin ortaya konulmas  gerekmektedir. Ba ka bir 
deyi le, özgünlük ve özgürlük tart malar  bir yana ironik olarak maa l  
entelektüel olarak da tan mlanabilen akademisyen kimli ini sorgulamak 
istemekteyiz.  

Bourdieu, entelektüeli, erkler kar s nda ve kabul gören görü leri 
ele tiren ve basitle tirici seçenekleri y kan bir eylemci olarak tan mlar.33 
Akademisyenin toplumsal rolü, kültürel çal malar perspektifinden 
tan mlanacak olursa toplumsal ya amda durdu u yerden müdahil, demokratik 
ve sivil toplum örgütleriyle etkile im içinde çal an, toplumdaki süjeyi, kültürel, 
ekonomik e itsizliklerle ve cinsiyet ayr mc l na ve bütün anti demokratik 
uygulamalara siyasi tepki gösteren etkin öznenin konumuyla birlikte 
okunmal d r.  

Sosyolojik ba lamda ise entelektüel gelene in mirasç lar , esas olarak 
yeni ya da meydan okuyucu fikirlere dü manl kla yakla an kurumlarda 
(üniversiteler) çal maktad r. Akademisyenler zorunlu olarak kariyer yapan 
sonra entelektüel olanlard r.34 Özel olarak üstünde durmak istedi im 
entelektüelin görevleri ve ahlaki sorumluluklar  aras nda bir ayr m olup 
olmad  hususudur.35 Kültürel çal malar n “vaadi” organik entelektüel 
                                                            
33  Pierre BOURDIEU, Kar  Ate ler, çev. Halime Yücel, Yap  Kredi Yay nlar , stanbul 

2006, s. 80 vd.  
34  Gordon MARSHALL, Sosyoloji Sözlü ü, çev. Osman Ak nhay, Derya Kömürcü, Bilim 

Sanat Yay nlar , Ankara 2003, s. 201.  
35  Michael ALBERT, Noam CHOMSKY, Entelektüellerin Sorumlulu u (1993 Söyle i: 

Michael Albert), çev. Nuri Ersoy, BGST Yay nlar , stanbul 2005, s. 8 vd. 
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fikrinin akademik kurumsalla t rmas d r. Entelektüel kimli i nedeniyle 
akademisyeni bilimsel bir çal man n konusu olarak seçmek bu aktörlerin 
çe itli toplumsal, kültürel ve teknolojik geli melere verdikleri tepkiler ve 
de i imleri de kapsar.  

Raymond Williams “Anahtar Sözlükler” adl  çal mas nda entelektüelin 
tarihsel kökenini 19. yüzy l ba lang c na tarihlemi tir. Belli bir türde ki i ya 
da belli i i yapan bir ki i olarak “intellectual” zihinsel i leri yapan insanlar  
anlatmak üzere ço u zaman yans z ama bazen de olumlu ya da olumsuz 
anlamda kullan lan bir terim olarak tan mlanmaktad r.36 Entelektüelin bir 
toplumsal rol kategorisi olarak kimi zaman s n f üstü varolu  öznesi olarak 
kimi zaman da toplumsal sorumluluk ta y c s  olarak tan mlanan bir aktör 
olu unu da vurgulamak gerekir. Entelektüele biçilen rol ve beklentiler 
toplumsal gereksinimler do rultusunda da yeniden belirlenebilir. Örne in, 
Foucault’nun 19. ve 20. yüzy llarda evrensel adalet ve yasa adam  yerini giderek 
yolcu entelektüele b rakt  saptamas  yeniden belirlemenin örne idir.37  

Dünya kavram n  bir anlam sorununa dönü türen ki i, entelektüeldir. 
Entelektüel, bir birey olarak kendi özdü ünümselli i içerisinde dünyay , 
toplumu ve hayat  anlamland rmak ve yeniden in â etmek üzere zihninde 
bütün ayr nt lar  ve gerçekli i içerisinde yeniden canland rmaktad r. 
Entelektüel, tarih boyunca do al etkinli i ve tan mlama alan  olan 
dü üncenin sonuçlar n  ve bu eylemle birlikte ortaya ç kan bilgi ve üretimini, 
ço unlukla yazarak ve yay nlayarak dola ma sokan ve payla ma açan 
ki idir. Bu boyutta dünyay  ve toplumu zihninde in â etti i kavramlarla 
de erlendirir, özgür akl n n süzgecinden geçirir. Entelektüel kendi çal ma 
alan nda kavramsalla t rma, metodoloji ve kategorile tirme ile me guldür. 
Çal ma biçimleri monografi a rl kl d r.38  

 Entelektüel kendi iç dünyas  ve bireyli inde, bu bakma biçimiyle in â 
edilmemi  hiçbir ilkeye, de ere, güce, müesses dü ünceye ve inanca biat 
etmez.39 Ancak unu da gözden kaç rmamak gerekir; tarihsel, toplumsal ve 
kültürel bir bütünlü ün içinde olan bir ki i olarak kendisi de bir in â de il midir? 

                                                            
36  Raymond WILLIAMS, Anahtar Sözcükler, çev. Sava  K l ç, leti im Yay nlar , stanbul 

2005, s. 203 vd.  
37  Michel FOUCAULT, Entelektüelin Siyasi levi, Hz. Ferda Keskin, Ayr nt  Yay nlar , 

stanbul 2005, s. 19 vd.  
38  Zeki ÖZCAN, “Sosyo-Kültürel Fenomen Olarak Entelektüeller”, Do u-Bat  Dü ünce 

Dergisi, Y l 9 (2006), Say  36, s. 35-62.  
39  Cemil MER Ç, Ma aradakiler, leti im Yay nlar , stanbul 1997, s. 231. 
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Modernitede ayd n, münevver40 veya entelektüel, ayd nlanma dü üncesinin 
bütünlükçü yap s na paralel biçimde tek bir ideal tip olarak ele al n p 
incelenebilirken, postmodern dü üncede birçok s fatla birlikte an lan 
entelektüel(ler)den bahsedilmektedir. Kamusal entelektüel, organik entelektüel, 
geleneksel entelektüel, spesifik entelektüel, kural koyucu ve yorumlay c  
entelektüel ayr m ve nitelendirmeleri konumuz aç s ndan önemlidir. Örne in, bir 
ki i profesyonel meslek alan  d nda daha geni  bir kitleye yazmaya ve 
konu maya karar verirse o zaman “Kamusal Entelektüel” oldu undan 
bahsedebiliriz.  

Kamusal entelektüel her alanda söz söyleyebilen, sadece uzmanl k 
alan yla s n rl  kalmayan entelektüeldir. Kamusal entelektüelin modern 
entelektüelin ilk örne i oldu unu41 söyleyenler oldu u kadar kamusal alan-
özel alan ayr m  ba lam nda Habermas üzerinden okuma imkân  da de i ik 
ça r mlara yol açabilmektedir. Entelektüelin do as  ve geli iminin “kamu” 
kavram  ile ili kisi üzerinde duranlar, terimin içerden bir tan mlama 
aç s ndan de il, d tan bir de er yükleme ile olan ili kisini 
vurgulamaktad rlar. Bu d sall k, kamusal alg  entelektüeli kamusal bir 
imgeye dönü türür.42  

Entelektüel etkinli e dair daha sivri politik bir söylemi Edward Said 
geli tirmi tir. Entelektüelin bir misyonu vard r. Bu da toplumun d nda 
kalabilmek ve status quo’yu rahats z edebilecek güce sahip olmakt r. 
Edward Said’in 1993 tarihli konu malar  bu ba lamdaki entelektüel 
kimli ini hem kamusal anlamda hem ki isel ba lamda entelektüelli i bir 
arada de erlendiren ara bir form gibidir. Kamusal entelektüel nitelendirmesi 
iktidar ve entelektüel ili kisinin sorgulanmas n  gerektirir.  

Entelektüelin s n fsal konumu sorunu Marksizm aç s ndan önemli s n r 
sorunlar ndan birisidir. S n f indirgemecili i olarak isimlendirebilece imiz 
bu sorunu önemli bir nirengi noktas  Gramsci’ye dayand rabilece imiz 
organik-geleneksel entelektüel ayr m  ile birlikte ele alabiliriz. Gramsci 
entelektüelin iki uçta billurla t n  belirtir; 
                                                            
40  Türkçede münevver sözcü ü benzer ba lamda kullan l r. erif Mardin, alelumun 

“ayd nlar” kavram n  tarihsel-toplumsal ko ullara göre de erlendirmenin gere ine i aret 
ederek entelektüelin “Literati” yan na vurgu yapar. Literati yani geleneksel toplumlardaki 
zümrevi bilme ayr cal n  devam ettiren, gelene in aktar lmas  ve müesses nizam n 
muhafazas  i levlerinin vurgulanmas na kadar geni leyen bir entelektüel tan m  
sunmaktad r ( erif MARD N, Türkiye’de Din ve Siyaset, leti im Yay nlar , stanbul 1991, 
s. 263 vd). 

41  Ahmet Ç DEM, Entelektüeller ve deolojiler, der. Ömer Laçiner, leti im Yay nlar , 
stanbul 2009, s. 8 vd.  

42  Oktay ÖZEL, “Tarih, Tarihçi ve Entelektüel-Kamusall k Ba lam nda Türkiye’de Güncel 
De inmeler”, Do u-Bat  Dü ünce Dergisi, Y l 9 (2006), Say  36, s. 71. 
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lki, bürokrasi s n f n n biçim alm  hegemonya bürokrasi ideolojisine 
katk da bulunan kurumdur. kincisi ise, bürokrasi ideolojisi ile mücadele 
eden ve i çi s n f n n parças  olarak emekçi s n f n kar -hegemonik 
ideolojisine katk da bulunanlard r.43 Bu ayr m n günümüz entelektüellerinin 
pozisyonlar  aç s ndan kar l  olarak hegemonyan n organik 
entelektüellerinin her gece izlenen televizyon programlar nda, haberlerde 
uzman görü ü bildiren, gazetede kö e yazarl  yapan, internet sayfalar  
düzenleyerek kamusal entelektüel bir dilin ta y c s  ve kullan c s  olanlard r.  

Gramsci teori ve prati in birle imi ile ilgili olarak entelektüellere 
önemli bir sorumluluk vermi tir. Ya am birli ini gerçekle tirecek tarihsel 
blo un yarat lmas  için ayd nla ulusun halk kesimi aras nda bir duygu 
ba lant s  kurma görevi vard r.44 Gramsci’nin katk s  entelektüelin toplumsal 
ko ullar taraf ndan belirlendi ini varsayan yakla m n bir uzant s  say labilir 

Foucault ve Bauman gibi kuramc lar da entelektüelin yeniden 
tan mlanmas nda kullan labilecek önemli argümanlar sunmu lard r.45 

Bilgi ve iktidar ili kisi bak m ndan entelektüelin konumland r lmas nda 
özel olarak Foucault ve Bauman yakla mlar  da yararl  olacakt r. Foucault 
entelektüelin bilgi üreten aktör olarak iktidar n i leyi indeki konumuna 
odaklanm t r. Odakland  noktada bir yeni entelektüel tan m  da 
sunmu tur. Buna “Spesifik Entelektüel” demektedir.46 Tarihsel öncülü 
“bilgin” olan bu entelektüel, spesifik bir disiplin alan nda ya da kuramda 
çal maktad r. Spesifik entelektüel, öncülünden farkl  olarak, bütünle tirici 
bir pozisyonda de ildir. Uzmanl k ve beceri ile de alan n içinde yer al r. 
Foucault evrensel entelektüeli d lar ve i levsizle tirir. Spesifik entelektüele 
ise büyük bir dönü türücü güç atfetmez. Entelektüel üretim ayg t na de il, 
enformasyon ayg t na ba l d r. Di er insanlar n do rudan sahip olmad klar , 
belli kitaplar  okuman n verdi i bilgiye sahiptirler.47 Ayr ca, iktidar ve bilgi 
ili kilerini, bu ili kilerin içinde yer tuttuklar  ve toplumsal ba lamda 
dola mda olduklar  dispositif’leri if a etmek de, Foucault’ya göre, entelektüelin 
ediminin “olmas  gereken”ini olu turur. 

                                                            
43  Antonio GRAMSCI, Hapishane Defterleri, çev. Adnan Cemail, Belge Yay nlar , stanbul 

1997, s. 34 vd.  
44  GRAMSCI, 1997, s. 22 vd.  
45  Ancak, anla laca  üzere, s n f eksenli, bilgi-iktidar ili kisi eksenli ve habitus-homo 

academicus eksenli tan mlardan biz bu çal mada özel olarak Bourdieu’nün argümanlar  
ile yeniden bir betimleme yapmaya giri iyoruz. 

46  FOUCAULT, 2005, s. 22.  
47  FOUCAULT, 2005, s. 43.  
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Zygmunt Bauman ise entelektüelleri kural koyucu entelektüeller ve 
yorumlay c  entelektüeller olarak ay r r. Bauman, yorumlay c  entelektüellerin 
günümüzde a rl k kazand n  ve entelektüellerinin toplumsal rolünü depolitize 
ettiklerini dü ünür; zira onlar bir dönü üme u ram lard r. Yorumlay c  
entelektüel günümüzde dan man, uzman ve memur olmu tur. Evrensel ve 
mutlak olana ba l  olarak tan mlanabilecek gerçek anlamdaki entelektüelin ise 
giderek marjinalle ti ini ve art k “bilgi s n f n n öteki üyeleri”ne dönü tüklerini 
söyleyerek onlar  i levsizle tirmektedir.48 Ona göre ne yaz k ki entelektüeller 
tan mlay c  özellikleri olan toplumun sorgulanmas  görevinden el çekmi lerdir.49  

Elbette, sosyolojik bir kategori olarak genel anlamda entelektüele ve 
özel anlamda entelektüelin konumuna, tarihsel ve toplumsal misyonuna ve 
entelektüel akl n niteli ine dair dü ünceler bu isimlerden ba ka dü ünürlerce 
de ifade edilmi tir. Bu dü ünürlere ve entelektüel kategorisine ili kin 
dü üncelerine dair a a da yer alan tabloya bak ld nda, bu çe itlilik 
görülebilecektir. 

 
 
 
 
 
 
 

                                                            
48  Zygmunt BAUMAN, Modernlik ve Müphemlik, çev. smail Türkmen, Ayr nt  Yay nlar , 

stanbul 2009, s. 125 vd.   
49  Zygmunt BAUMAN, Bireyselle mi  Toplum, çev. Yavuz Alogan, Ayr nt  Yay nlar , 

stanbul 2008, s. 34. Burada özel olarak akademik alan içindeki iktidar ve hakimiyet 
ili kilerine girmemeyi tercih ediyorum. Ancak bu konuya ili kin bir pasaja yer verilerek 
fikrî bir k v lc ma yer vermekte beis yoktur: 

 “Pierre Bourdieu bir yerde una dikkat çekmi ti: E er akademik alan  akademisyenlerin 
hâkimiyet için mücadele etti i bir oyun alan  olarak dü ünürsek, di er akademisyenler 
isminizden nas l bir s fat yap laca n  merak etmeye ba lad klar  an kazand n z  
bilirsiniz. Entelektüeller, ‘büyük adamlar’  merkeze alan tarih kuramlar yla ba ka 
ba lamlarda dalga geçseler de, birbirleriyle tart rken bu tür kuramlar  kullanmay  
sürdürmekte srar ederler. Bunun sebebi, muhtemelen, oyunu kazanma ihtimalini 
korumakt r.” (David GRAEBER, Anar ist Bir Antropolojiden Parçalar, çev. Bengü 
Kurtege-Sefer, Bo aziçi Üniversitesi Yay nevi, stanbul 2012, s. 10.) 
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50  Ernur GENÇ, “Sosyolojik Aç dan Entelektüel Kavramla t rmalar ”, Ankara Üniversitesi 

Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyoloji Anabilim Dal , Yay mlanmam  Doktora Tezi, Ankara 
2006, s. 273’ten al nm  olan tablo, metinde de erlendirme konusu yap lm  olan dü ünürler 
aç s ndan daralt lm t r. Daha geni  bir sorgulama için ilgili tablonun orijinaline bak n z. 
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Entelektüel, akademisyenden hiç üphesiz ki çok daha geni  bir 
kavramd r. Bu iki kavram n organik ba lar n  akademisyenin entelektüel 
olabilme olana na ba layabiliriz. Ancak bu ba lant n n her zaman bir 
zorunluluk olmad n  da eklemek gerekir. Antik Yunan’dan ba layarak üst 
üste oturmu  olan bilgi severlik ve bilgi ö reticili i tutumlar n n Ortaça ’dan 
ba layarak profesyonel ö reticiler ile aras ndaki makas giderek aç lm t r. 
Özellikle bilimin çok daha spesifik alanlar nda çal anlar n daha do ru bir 
tan mlama ile spesiyalistlerin entelektüelli inin bir zorlama olaca  da 
aç kt r.  

Üniversite ile ili kide ö retim üyesi isimlendirmesi ile akademisyenlik 
isimlendirmesi ayn  süjeye i aret ediyor gibi görünse de ince bir fark vard r. 
Üniversiteye ba l  olan s fat  için ö retim üyesi (ünvanl  ve maa l  çal an 
olarak) terimi kullan l rken, akademisyen fiili icra alanlar  ile ili kili örne in 
güzel sanatlar akademisi gibi alanlar için daha anla l r. Hem Bourdieu hem 
de ben homo academicus derken bu kayd rmay  çok da masumca yapmam  
oluyoruz.  

 
IV.  MESLEK OLARAK AKADEM SYENL K – HOMO 

ACADEMICUS 

Homo Academicus nitelendirmesinde s n fsal ve profesyonel 
ölçümlemeler üzerinde durmak gerekir. Bourdieu de bu güçlü arka plan , 
yöneldi i odaklar aç s ndan yeniden s nar. Sonras nda derinlemesine 
s n fland rd  çok say da nitel ve nicel veriler arac l  ile yöneldi i alanlar  
irdeler, bunlardan sonuçlar ç kar r. Bourdieu’nün sosyolojiyi insan 
eylemlerinin, yönelimlerinin ve yarg lar n n ard ndaki toplumsal mant  
anlamak olarak tan mlam  olmas , as l aranmas  gerekenin sahici bilgi 
oldu unu göstermektedir. Bu anlamda sosyoloji, içinde ya ad m z dünyaya 
ili kin yanl  kanaatlerimizin sars lmas na hizmet edecektir.  

E itimdeki e itsizlik, akademik alandaki iktidar ili kileri üzerinde duran 
Bourdieu 1967 y l ndan ba layarak do rudan toplad  verileri sosyo-analize 
tabi tutmu tur. Bourdieu’nün sosyolojik gözlemini yöneltti i homo 
academicus gallicus51 isimlendirmesi Frans z akademi insan n  nitelendirir. 
Ancak homo academicus gallicus evrenselle tirilebilir mi sorusu, ayr  bir 
meseledir. Entelektüelin analize konu ediliyor olmas  anlaml  herhangi bir 
konunun incelenmesi olarak de il, sosyolojik yöntemin vazgeçilmez bir 
parças  olarak ele al nmas na ba l d r. Bu inceleme topluma ili kin anlaml  

                                                            
51  Galyal  Frans z anlam nda kullan lmaktad r.  
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bilgi alanlar ndan birisi olarak entelektüelin hangi k s tlamalardan etkilendi i 
ve egemen s n fla ili kilerinin ne oldu u bilgisi ile gerçekle ebilir. 

Akademik otorite, prestij ve tan ma gibi “bilimsel riskler” için 
mücadeleye giren muhalif güçlerin etkile imi sayesinde üretime ve yeniden 
üretime ekli olarak bu sahan n durumunu yans t r.52 Bourdieu, Homo 
Academicus’un ngilizceye çevirisinin önsözünde bilindik bir öyküye 
ba vurarak konunun meslek olarak akademisyenlik aç s ndan neden 
irdelendi ini aç klamaya giri mi tir. David Garnett’in 1924 tarihli A Man In 
The Zoo ba l kl  öyküsünde hayvanat bahçesini gezmekte olan öykünün ba  
ki isi, bahçede bir eksiklik hissetti ini söyleyerek ilgililere ba vurur. Eksik 
olan kendisidir. Bu eksikli in giderilmesi için gönüllü olur ve maymunlar n 
yer ald  bölümün hemen yan ndaki yere, üzerinde “Ziyaretçilerin ki isel 
laflarla sata mamas  rica olunur.” yaz l  bir levha as larak homo sapiens 
olarak kendisine bir bölüm aç lmas n  sa lar. Bourdieu Homo Academicus’u 
yazarken kendisinin de aynen bu öyküdekine benzer bir i levi yerine 
getirmek istedi ini belirtmi tir.53 Bourdieu asl nda burada kategorize etme 
konusunda en iddial  olanlar n kategorize edilmesini tercih etti i için 
akademisyenleri kendi a na dü ürdü ünü anlat r. “Homo Academicus” bir 
sosyolo un akademisyenler üzerindeki çal mas d r. Akademik camiaya 
mensup olanlar n sahip olduklar  sermayelerinin birikim biçimi, s n flar  ve 
iktidarla mücadele içinde olduklar  alan ve bu alan n ç kar ba lant lar  
nedeniyle Bourdieu bu çal ma nedeniyle çok esasl  ele tirilmi tir. Bu 
çal mada Bourdieu, söylemiyle içeriden bir ses olarak kendisini ihbarc  
durumuna da sokmu  olabilece i saptamas n  da yapm t r. 

Akademik ya ama bak ta önemli bir aç l m, eme in ve bilginin 
metala mas  nedeniyle ortaya ç kan güvensizlik ve belirsizli in 
sorgulanmas d r. Bu tür ara t rmalarda hareket noktas na precariat 
(prekarya) teriminin oturdu unu görüyoruz. Prekarya, ngilizcede belirsiz 
alan anlam nda kullan lan precarious kelimesi ile dilimize de yerle en 
proletariat (proletarya) sözcüklerinin birle tirilmesinden olu an ve s n fsal 
dönü ümü gösteren yeni bir kavramd r.54 Proletarya ve geni leyip a a  
do ru çekilmi  olan orta s n f n bir arada ele al nd  yeni bir kitle gücü 
olarak tarif edilen bu grubun içine akademisyenler de yerle tirilmektedir. 
“Çal an yoksullar”, “güvencesiz i çiler” ve hatta “yeni tehlikeli s n f” 
                                                            
52  Pierre BOURDIEU “The Specificity of the Scientific Field and the Social Conditions of 

the Progress of Reason”, The Science Studies Reader (ed. Maio Biagioli) içinde, New 
York 1999, s. 31-51. 

53  BOURDIEU, 1988, s. xi vd.  
54  Guy STANDING, Prekarya Yeni Tehlikeli S n f, çev. Ergin Bulut, leti im Yay nlar , 

stanbul 2015, s. 17 vd.  
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terimlerinin kar l  olarak kullan lmaktad r. Prekarya ayn  zamanda 
küreselle me ko ullar n n do urdu u bir emek hareketi olarak da 
sunulmaktad r. Eme in güvencesizle mesinin kar l  olan prekarizasyon 
terimi ile akademik alana bir s çramadan söz edilmektedir. Burada önemli 
olan bir nokta, sistemin s n f atlamak için art ko tu u e itime ve mesleki 
her türlü donan ma sahip oldu u halde s n fsal dü ü  ya ayan beyaz yakal  
kitlesinin varl d r. Bu kitle, “gelece i olmayan üniversite mezunlar ” 
(graduates with no future) isimlendirmesi ile ABD’de Occupy eylemleri ile 
Türkiye’de de Gezi olaylar  s ras nda kendisini ifade eden kitleyi de 
kapsamaktad r. 

 

SONUÇ: NESNELL N NESNELE MES  

Genel olarak sorun, nesnelli in nesnele mesidir. Nesnelli in 
nesnele mesi bir imkând r. öyle ki, içinde ya an lan dünyan n nesnel bir 
biçimde anla lmas  refleksivite ilkesine kar l k gelir. Nesnelle tirmeye 
odaklanm  olan bilimsel çal ma için olu turulan kodun özel olarak analize 
konu olmas d r. Nesnelli e ili kin kriterler varl k buldu u sosyolojik 
zeminin ara t r lmas yla ilgilidir. Sosyolojik entitenin yaratt  aidiyet 
incelenmelidir. Entitenin ise varl k-ba lant  modeli olarak anla lmas  
gerekir. Var olan nesneler ve nesneler aras  ili kileri, ba lant lar  tasvir için 
kullan lmal d r.  

Nesnelli in nesnele tirilmesi biçiminde genel olarak ortaya konulan 
sorun, bu çal ma dizisinde, özel olarak stanbul Üniversitesi mensubu olan 
akademisyenlerin hangi habitus içinde yer ald klar n n ve akademik 
sermayelerinin ortaya konulaca  bir ölçümlemeyle neticelenecektir. 
Çal ma dizisinin öncül metni irade özgürlü ü ve ben in âs  meselesini 
sorunsalla t rm t . Öncül metin, benlik’e dair ontolojik giri  için zemini 
olu turmay , ben’in in âs  ve y k l m  ile ilgili ana kabullerimi ortaya 
koyuyordu. Çal ma dizisinin öncül metni, yan  s ra, burada yaz lan ikinci 
metin için de zemin haz rlamaktayd . 

u an okudu unuz makale ise in â edilen, y k lan ve yeniden in â edilen 
benlik’in ontolojik olarak ortaya konulmas  ile akademik alanda yap lacak 
analitik bir sosyolojik incelemenin geçi ini sa layacak köprü olarak 
görülmelidir. Tart ma, ne salt felsefi-teorik ne de salt analitik-pratiktir. 
Tart ma, bu yönleri içinde bar nd ran ve çok yönlü iddias n  bar nd ran bir 
niteliktedir. Dolay s yla, bu çal ma dizisini kül olarak teorik-pratik bir 
ara t rma olarak anlamak uygun görünmektedir.  
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JEAN JACQUES ROUSSEAU’DA  
KAMUSAL EKONOM  VE YÖNET M L K S  

ÜZER NE* 
 
 

Ula  Karada ** 
 
 

G R  
Jean Jacques Rousseau’nun Ekonomi Politik (Discours sur l’economie 

politique) ba l kl  metni, daha sonraki bir eseri olan Toplumsal Sözle me’yle1 
(Du contrat social), birincinin mant n n ikincinin kurgusunu neredeyse 
tümüyle kat etti i sürekli bir ili ki içindedir. Bu ili ki en temelinde ve belli 
bir sorun ba lam nda, hem genel irade kavram n n iki metindeki konumunun 
belirleyicili inden hem de Rousseau’nun üstünde durmay  özellikle gerekli 
gördü ü “ekonomi” (oikonomia) kavram n n 17. yüzy l sonras nda geçerlili ini 
ilan eden bir yönetim paradigmas n n ke fine yo un biçimde at f 
yapmas ndan kaynaklan r. Hatta bu iki kelimenin (“ekonomi” ve “yönetim”in) 
özlerinde anlamda  olduklar  bile söylenebilir.2  

Bu çal mada Rousseau’nun Ekonomi Politik eserine yo unla arak 
hükümranl k ve yönetim (kamusal ekonomi) aras ndaki ili kinin hem s n rl  
bir do rultuda izini sürece iz hem de özellikle yönetim sorununu esas nda 
kendisini nas l egemenlik sorunundan ay r p bir ekonomi sorunu olarak 
ortaya koydu unu inceleyece iz.3 Bu esnada ku kusuz farkl  dü ünürlere 
                                                            
*  Bu makale hakem incelemesinden geçmi tir. 
**  Ar . Gör., nönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Genel Kamu Hukuku Bilim Dal . 
1  Eserin alt ba l n n “Siyasal Hukukun Prensipleri” oldu unu ve “hukuk”un Prof. Dr. Adnan 

Güriz’in “Hukuk Ba lang c ” kitab nda, örgütlü bir siyasal mekanizmayla gerçekle ebilen 
bir sosyal kurum olarak ifade edildi ini hat rlatmakta fayda görüyoruz. Bkz. Adnan 
GÜR Z, Hukuk Ba lang c , Siyasal Kitabevi, Ankara 2005, s. 41.  

2  Giorgio AGAMBEN, The Kingdom And The Glory, ng. Çev. Lorenzo Chiesa, Stanford 
University Press, Stanford, California 2011, s. 276. 

3 Özkan A TA , Ceza Ve Adalet, Metis Yay nlar , stanbul 2013, s. 217.  
 Buradaki “s n rl  do rultu” sözünü, Ekonomi Politik’teki kamu kaynaklar n n yönetimi 

bölümüne de inmeyece imiz için kullan yoruz. 
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de inmek gerekecek. Aristotelesçi ekonomi kavray na k saca at fta 
bulunurken, Michel Foucault’un Güvenlik, Toprak Ve Nüfus (1977-1978) 
derslerindeki “yönetim” izle ine ve bu do rultuda gerçekle tirdi i anti-
makyavelist yönetim sanatlar  literatürü okumas na ayr nt l  bir biçimde 
de inece iz.  

Rousseau’nun müdahalesi bu noktada, yani yönetim sanat  ad  verilen 
eyin bir politik bilim olmaya ba lad  moment ba lam nda oldukça önem 

ta r. Rousseau tam da hükümranl n klasik hukuksal ilkesiyle (di er bir 
deyi le egemenli in hukuksal prensiplerine dair sorunla) eylerin düzeninin 
do ru yönetimi aras ndaki gerilimin, ikincisinin ilkinin yerine geçmesiyle 
sonuçland n n de il, tam aksine hükümranl k sorununun yönetim sanat n n 
politik bilim olmas yla birlikte daha da keskinle ti inin4 etrafl  bir 
sorunsal n  ortaya koymu tur diyebiliriz. Nitekim Giorgio Agamben ileride 
sözünü edece imiz Foucault’nun Rousseau okumas  ba lam nda; onun, Bat  
siyasetinde “yönetim sanat ”n n sahneye ç kt  a amada egemenlik probleminin 
de asl nda sahneden ayr lmad n  kan tlamaya giri ti ini belirtir.5 Bu aç dan 
amaçlanan, her ne kadar çal mada toplumsal sözle me fikrine ayr  bir 
bölüm ayr lmayacak olsa da, onun yerle ik biçimde sadece do a halindeki 
insanlar n güvenlikleri ve ortak yararlar  için bir araya gelmelerinin ve 
yetkilerini tek bir hükümran erke devretmelerinin soyut hukuksal bir ifadesi 
olarak anla lmas n n eksik oldu una (di er bir deyi le onun egemenlik 
fikrine ait içeri inin her zaman yönetim fikri ile gerilim içinde oldu unu) 
de inmek hem de günümüz hukuk-yönetim ili kisinin daha iyi anla lmas  
için bu ili kinin kuramsal kökenlerinden birini net bir ekilde ortaya koymak 
olacakt r. 

Ku kusuz toplumsal sözle me dü üncesinin di er büyük dü ünürlerinin6 
kar la t rmas n  bu aç dan yapmak mümkündür. Fakat bu ancak daha kapsaml  
bir çal man n içeri ini olu turabilece inden, imdilik elinizdeki metnin 
içeri ini, onun böylesi çal malar  davet edece ini umarak, s n rland rmay  
uygun görüyoruz. 

                                                            
4  Foucault’nun bu konudaki uyar s  öyledir: “[…]yönetim sanat n n politik bilim olmaya 

ba lad  andan itibaren hükümranl n bir rol oynamay  b rakt n  söylemek istemiyorum. 
Hatta tersine, hükümranl k sorununun hiçbir zaman bu dönemdeki kadar keskin bir 
biçimde ortaya ç kmad n  söyleyebilirim.” bkz. Michel FOUCAULT, Güvenlik, Toprak 
Ve Nüfus, Çev. Ferhat Taylan, stanbul Bilgi Üniversitesi Yay nlar , stanbul 2013, s. 95-6. 

5  AGAMBEN, 2011, s. 273. 
6  Thomas Hobbes’u ve John Locke’u kastediyoruz.  



Jean Jacques Rousseau’da Kamusal Ekonomi ve Yönetim li kisi Üzerine 435

1. DEVLET VE YÖNET M L K S  ÜZER NE 

1.1. Status 

Devlet ve yönetim aras ndaki ili kiyi sorgulamaya giri en her 
dü ünümün ak ldan ç karmamas  gereken bir tespiti hat rlayarak ba lamakta 
yarar var: Bugün tarihe bakt m zda “devlet” ad yla and m z siyasal 
bütünlük biçimleri asl nda kendi dönemlerinde bu s fatla ifade 
edilmiyorlard . Antik Yunan’ n polisi, Ortaça ’ n civitas  ya da regnumu 
ku kusuz bugün devlet ad n  verdi imiz kurumsal ve merkezi siyasi 
iktidardan daha farkl  yap lar  ifade ediyordu. 7  

Bunun anlam  udur: yönetimle olan ili kisini daha iyi anlamak ad na 
sözcü ün kökeni olan status kelimesinin izini sürmeye ihtiyac m z var. 
Kelime modern anlam  itibariyle Avrupa dillerine görece yeni giren bir 
kavram olmakla birlikte, bugünkü anlam n  kazanmas  belli bir sürecin 
sonunda mümkün olmu tur: Dilbilimsel kökeni “durum”, “var olma tarz ” 
gibi anlamlar  ifade eden sözcü e, gerçekten de ilkin bir toplulu un belirli 
bir durumunu aç klarken ba vurulmaktayd :8 

“Nitekim en eski siyasal kullan mlar nda status sözcü üne belirli bir 
toplulu un durumuna, yani gönencine, mutlulu una, sa l kl  düzenine 
göndermede bulunurken ba vuruluyordu: Kilise’nin veya regnum’un 
belirli bir halini, belirli bir durumunu korumaktan, muhafaza etmekten ya 
da onun konumu üzerine dü ünmekten bahsedildi inde oldu u gibi.”9 

Bununla birlikte 16. yüzy l öncesinde Avrupa’da yazarlar n status 
sözcü ünü ya bir prensin içinde bulundu u durumunu (status principis) ya 
da bütünü itibariyle prensli in, di er bir deyi le hükmedilen eyin durumunu 
(status rengi) ifade etmek için kulland klar  bilinmektedir.10 Fakat bizim için 
önemli olan ve izle imizi yönetim kavram n n eksenine oturtacak olan ey, 
status kavram n n geçirdi i dönü üm olacakt r. 

Terimin dönü ümünün izi tam da “Prense Ö ütler” ad yla bilinen 
risalelerde bulunuyor. Bu risaleler prense nas l davranmas  ve iktidar  nas l 
uygulamas  gerekti i, tebaas  taraf ndan nas l kabul ve sayg  görece i 
konusunda11 ö ütler veren kitaplar olarak tan mlanabilir. Fakat ilgilendikleri 
ey daha çok, dönemin talya’s  göz önüne al nd nda, prenslerin 

yönettikleri toprak üzerinde kendi durumlar n  ve konumlar n  nas l 
koruyacaklar na dair sorunun cevaplanmas na ili kindi. Dolay s yla 

                                                            
7  A TA , 2013, s. 151. 
8  A TA , 2013, s. 152. 
9  A TA , 2013, s. 152. 
10  Quentin Skinner’dan aktaran A TA , 2013, s. 152. 
11  FOUCAULT, 2013, s.77.  
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sözcü ün kökeni bize bu noktada “mülk” kavram n n ikili ça r m n  
hat rlat yor: “Yani malik olmayla malik olunan eye gerekse de 
hükmetmeyle hükmedilen eye.”12  

Öyleyse tam da Machiavelli’nin Prens’inde oldu u gibi ö ütlerin de 
merkezinde olan ey ne tek ba na prensin kendi konumu ne de tek ba na 
yönetilenin durumudur. Sözü edilen esasen prensin prensli iyle olan 
ili kisinin durumudur (status) diyebiliriz. Foucault bunu öyle aç klar: 

“Machiavelli için Prens, prensli iyle bir tekillik ve d sall k, bir 
a k nl k ili kisi içindedir. Machiavelli’nin Prens’i prensli ini ya miras, ya 
sat n alma, ya da fetihle ele geçirir; her durumda, ona dâhil de ildir, ona 
nazaran d ar dad r. Prensi prensli e ba layan ey gelenek ya da iddet 
ili kisidir; ya da belki anla malar n düzenlenmesi ve di er prenslerin 
oluru veya i birli iyle olu mu  bir ba d r. Her durumda bu tamamen 
yapay [synthétique] bir ba d r. Prens ile prensli i aras nda temel, öze dair, 
do al ve hukuki bir aidiyet yoktur. Bu ilkenin sonucu da udur: […] 
iktidar n i lemesinin amac , elbette, bu prensli i sürdürmek, 
güçlendirmek ve korumak olacakt r. Daha do rusu bu prenslik, tebaadan 
ve topraktan olu an bütün, yani nesnel prenslik olarak anla lmaz –
prensli i, Prens’in sahip oldu u eyle ili kisi bak m ndan korumak söz 
konusudur.”13 

te status kavram n n içeri inin geni lemesinde tam da bu ili kinin 
korunmas  hedefi yatar. Kavram her ne kadar hala ayr  bir yap n n 
adland r l na özgülenmemi se de yukar da sözü edilenler çerçevesinde ve 
prensli in mevcut rejiminin karakterinin korunmas , söz konusu teritoryan n 
korunmas  ba lam nda giderek prensin himayesi alt nda bulunmas  gereken 
bölgeyi ve bunun için gerekli olan idari kurumlar  i aret edecek biçimde 
anlam geni lemesine u rar.14 

 
1.2. Prensli in Yönetimi Ve Ekonomi 

Öyleyse status’un prensli in yönetimini ima eden bir anlam kazand n  
gösterdikten sonra devletin nas l eski anlamlar ndan farkl la an bir biçimde 
kavrand n  ortaya koyabiliriz. Çünkü bu süreç tam da devletin güçlerinin 
yönetiminin bir sorunsal olarak ortaya koyulmas yla e zamanl  olarak 
i lemi tir.  

Michel Foucault’ya göre 16. yüzy lda Machiavelli’nin temsil etti i 
“Prense Ö ütler” olarak bilinen risalelerle politika bilimi aras nda 

                                                            
12  A TA , 2013, s. 153. 
13  FOUCAULT, 2013, s. 82.  
14  A TA , 2013, s. 154.  
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konumlanan ve her ikisinden de ciddi bir kopu  sergileyen yeni bir kavray  
ortaya ç km t r. “Yönetim sanatlar ” literatürü olarak adland rabilece imiz 
bu kavray  kendisini Machiavelli ile kar tl k içinde kurarken, asl nda 
benzer bir soruna yöneliyor ve devletin nas l yönetilmesi gerekti i 
meselesine yo unla yordu. Buradaki ilk kritik ayr m, bu literatürün prensin 
prensli iyle d sal ili kisinin korunmas  yoluyla hükmetme ve yönetme 
prati inin kar s na devleti özgün ve ayr ks  bir biçim olarak ç kartmas  ve 
onun “kendi ratio’suna sahip ayr ks  bir varl k” olarak tan n p yönetilmesi 
gerekti ini iddia etmesiydi.15 Dolay s yla status, state özellikle 16. ve 18. 
yüzy llar aras ndaki yönetim sorununda hâkimiyet gösteren bu kavray n 
hem bir gere i hem de onay  olarak prensin prensli iyle olan ili kisi 
anlam n  a arak geni lemi tir.  

Foucault genel olarak “yönetim” sorununun esas nda 16. yüzy lda 
“farkl  sorular hakk nda ve ço ul çehreler alt nda, e  zamanl  biçimde ortaya 
ç kt n ” dü ündü ünü belirtir.16 Buna gouvernement de soi-mé-me yani 
kendi kendinin yönetimi sorununu, ruhlar n ve hastalar n yönetimi 
sorunlar n  örnek gösterir. Yine 16. yüzy lda çocuklar n yönetimi sorunu 
pedagojinin en büyük sorunsal d r.17  

Devletin yönetimi sorunsal n  ise Machiavelli kar t  literatür, bir 
yönetim sanat  kavray yla aç kl yordu. Machiavelli’de sözü edilen, prensin 
prensli ini yönetmek, yukar da sözü edilen ili kiyi korumak için ihtiyaç 
duydu u yap p-etme bilgisi yerine bu literatür bir yönetim sanat  kavray n  
geçirmek istiyordu.18  

Öncelikle Machiavelli’nin temsil etti i risalelerde prens, do as  gere i 
prensli inde biricikti. Dolay s yla yönetim prati i esasen d sal, a k n ve 
tekil olarak alg lan yordu. Oysa yönetim literatürü yönetim pratiklerinin 
ço ullu unu vurguluyor ve bunun devlete içkin oldu unu belirtiyordu. 
Dolay s yla prensin a k nl na bir kar  ç k  söz konusuydu: 

“Aile babas , bir dergâhtaki amir, pedagog, çocu un ya da ç ra n 
hocas . Yani devletini yöneten Prens’in yönetiminin sadece bir kipini 
olu turdu u, birden çok yönetim vard r. Di er yandan da, bütün bu 
yönetimler bizatihi toplumun ya da devletin içindedir. Aile babas  ailesini, 
dergâhtaki amir dergâh n , vb. devletin içinde yönetir. O halde, ayn  anda 
hem yönetim biçimlerinin çoklu u, hem de yönetim pratiklerinin devlete 
içkinli i, bu etkinli in çoklu u ve içkinli i söz konusudur; bunlar da 
Machiavelli’nin Prens’inin a k n tekilli ine radikal olarak kar tt rlar.”19  

                                                            
15  A TA , 2013, s. 158.  
16  FOUCAULT, 2013, s. 78. 
17  FOUCAULT, 2013, s. 78. 
18  FOUCAULT, 2013, s. 82. 
19  FOUCAULT, 2013, s. 83. 
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Devletin yönetimi sorunsal  da ayn  di er yönetim kipleri gibi özgün bir 
prati i ça rmaktad r. Söz konusu literatürün dü ünürlerinden La Mothe Le 
Vayer’e göre her biri belirli bir bilim türüne ait üç temel yönetim vard r: 
Ahlaka ba  olarak kendi kendinin yönetimi, ekonomiye ba l  olarak aile 
yönetimi politikaya ba l  olarak devletin iyi yönetimi.20  

Foucault bu noktada Prens’in doktrini ile yönetim sanatlar n n kavray  
aras ndaki bariz bir farka dikkat çeker. Ona göre yönetim literatüründe söz 
konusu yönetim pratikleri aras nda bir süreklilik söz konusudur. Prensin 
hükümranl n n hukuksal ilkesi prensin iktidar  ile di er tüm iktidarlar 
aras ndaki süreksizli i ve d sall  özellikle vurgularken yönetim 
literatüründe yukar da sözü edilen yönetim pratiklerinden ikincisi ile 
üçüncüsü aras nda önemli bir süreklilik vard r.21  

Bu kendisini iki türlü kuran prensin e itimiyle do rudan ilgili bir 
sürekliliktir. Devleti yönetmek için ahlaki ba lamda kendi kendini; 
ekonomik ba lamda ailesini, mal n  ve mülkünü iyi yönetmeyi bilmekle 
devleti iyi yönetmek aras nda kurulan yukar  do ru süreklilik ilk biçimdir. 
Bu do rudan prensin e itiminin sa lad  süreklilik biçimidir. Bununla 
birlikte bir devletin iyi yönetilmesi, aile babalar n n ailelerini ve mülklerini; 
bireylerin de kendilerini olmas  gerekti i gibi yönetmelerini sa lad  için 
a a  do ru bir süreklilik de mevcuttur. Bu ise bugün anlam  çok daralm  
bir kavram  sunar bizlere: söz konusu a a  süreklili in sa lanmas  o zaman 
“polis” olarak adland r lan eyin ta kendisidir.22  

Ailenin yönetimi bu noktada oldukça önem ta r. Çünkü Aristoteles’ten 
de iyi bildi imiz üzere ailenin ve mallar n yönetiminin ad  “ekonomidir.” 
Yönetim ve ekonomi aras ndaki ili ki yönetim sanatlar  aç s ndan oldukça 
belirleyicidir. Foucault bunu öyle ifade eder: 

“Ve bütün literatürde ortaya ç kt  haliyle yönetim sanat , tam da u 
soruya cevap vermelidir: Ekonomi –bireylerin, mallar , zenginlikleri 
olmas  gerekti i gibi idare eden, yani kar s n , çocuklar n , hizmetçilerini 
idare etmeyi bilen, ailesinin servetini artt ran, ailesi için gerekli 
akrabal klar  olu turabilen bir aile babas n n yapt  gibi idare etme 
biçimi, bu dikkat, bu titizlik, aile babas n n ailesiyle kurdu u bu ili ki 
biçimi, bir devletin idaresine nas l dahil edilecektir? te yönetimin temel 
meselesi bence ekonominin politik i leyi e dâhil edilmesidir.”23 

                                                            
20  La Mothe Le Vayer’den aktaran FOUCAULT, 2013, s. 83-4.  
21  FOUCAULT, 2013, s. 84. 
22  FOUCAULT, 2013, s. 84-5.  
23  FOUCAULT, 2013, s. 85.  
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Dolay s yla Rousseau’nun devlet ve yönetim aras ndaki ili kiyi hem 
devlete hem de yönetime dair belirli bir ilkenin ortaya konulu uyla formüle 
etmesini imdi daha iyi anlayabiliyoruz. Toplumsal Sözle me’de “devletin 
güçlerini” der Rousseau, “onun kurulu  amac na, yani kanunlar n iyili ine 
uygun olarak yönetebilecek tek merci genel iradedir.”24 Demek ki yönetim, 
öncelikle bir gücün; güçler aras ndaki ili kilerin yönetimidir. Rousseau’nun 
eserinin bir önceki eseriyle olan ili kisi tam da bu noktada belirir: 
Rousseau’ya göre temel soru gerçekten de devlet yönetimine bu düzeyde 
i leyen bir ekonominin nas l dâhil edilece i sorusudur. Di er bir deyi le, 
“bireyler ve zenginlikler üzerinde […] aile babas n n evi ve mallar na kar  
gösterdi inden geri kalmayan bir dikkatle, bir gözetim ve kontrol biçimi 
uygulamak”25 nas l mümkün olabilir?  

 
2. ROUSSEAU’DA “KAMUSAL EKONOM ” KAVRAMI    

2.1. Oikonomia  

Rousseau Ekonomi Politik ba l kl  metnine ekonomi kavram n n 
tan m yla ba lad ktan hemen sonra bu kavram  ikiye ay rarak devletin 
yönetimine dair bir ilkeyi formüle etmeye çal r. “Ekonomi ya da 
Oikonomi” diye yazar Rousseau, “ev ve yasa sözcüklerinden gelir ve 
kökenine göre, tüm ailenin ortak iyili i için ev i lerinin akla ve belli 
kurallara uygun bir biçimde çekilip çevrilmesi anlam n  ta r.”26 

Rousseau’ya göre ekonomi kavram n n içeri i ba ta sadece ev 
ekonomisini ifade ederken daha sonralar  devlet yönetimini kapsayacak 
biçimde geni lemi tir.27 Dolay s yla kavram  ikiye ay rarak incelemekte 
yarar vard r: devlet yönetimini kapsayan biçimiyle ekonomiyi ilkinden 
ay rarak ona politik ekonomik ad n  verir Rousseau.28 Ku kusuz yukar da 
de inildi i gibi bu okumaya hiç de yabanc  de iliz. Hat rlanacak olursa 
Aristoteles’in Politika’n n ba nda yapt  ey de ilkin ekonomiye dair bir 
tan m ve onun devlet yönetimiyle ilgisini hiçbir zaman kenara b rakmadan 
aile ve ev yönetiminin parçalar n n analiziydi. 

                                                            
24  Jean Jacques ROUSSEAU, Toplumsal Sözle me veya Siyasal Hukukun Prensipleri, Çev. 

Cenap Karaya, leti im Yay nlar , stanbul 2014, s. 51.  
25  FOUCAULT, 2013, s. 85. 
26  Jean Jacques ROUSSEAU, Ekonomi Politik, Çev. smet Birkan, mge Kitabevi, Ankara 

2005, s. 7.  
27  ROUSSEAU, 2005, s. 7. 
28  ROUSSEAU, 2005, s. 7. 
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Bu analizle Rousseau’nun ciddi bir biçimde kesi ti i noktalardan birini 
Aristoteles’in aile ekonomisine giri  yapt  esnada tespit edebiliriz. 
Aristoteles, o klasik en küçük parçalara ay rma yönetimini kullanarak aile 
ekonomisini incelemeye ba lad nda, her biri kendine özgü ili kiler içeren 
üç “çift”in ortaya ç kt n  söyler: efendi ile köle, koca ile kar , baba ile 
çocuklar.29 Fakat burada bizim için daha önemli olan dördüncü bir ö enin 
ortaya koyulu udur. Aristoteles, ba kalar n n “para i leri” denilen bu ö eyi 
ev ekonomisinin tümünü kaplayacak biçimde geni letti ini not eder.30  

Bu unsurun ev ekonomisindeki konumuna dair benzer bir ifade ise 
Rousseau’da devlet yönetimi ve ev yönetimi aras ndaki fark n incelendi i 
s rada görülmektedir. Rousseau devlet yönetiminde, yönetimden önce var 
olan özel mülkiyetin güvenceye al nmas n n söz konusu oldu unu 
belirtmeden hemen önce baba ile çocuklar  aras ndaki mülkiyet hakk  
ili kisinin tamamen babadan türedi ini, di er bir deyi le, çocuklar n 
mülkiyet haklar n  babadan ald klar n  belirtir. Dolay s yla esas itibariyle 
evdeki malvarl , mekân n kendi tekilli i içinde dü ünüldü ünde ilksel 
olarak babaya aittir. “Her evde yap lan i lerin ba l ca amac ” der Rousseau, 
“baban n mal varl n  korumak ve art rmakt r.”31  

Öyleyse yönetim ilkin bir ekonomi faaliyeti olarak ortaya ç km  
görünüyor. Ev yönetimi sorununun hem Aristoteles’te hem de Rousseau’da 
bir ekonomi sorunu olarak ortaya koyuldu u, kelimenin kökeninin ifade 
etti i unsur da göz önüne al nd nda, aç kt r. Fakat ev yönetimi konusunda 
iki dü ünür aras ndaki farkl l klara de inmeyi, bu çal mada daha çok 
Rousseau’nun “kamusal ekonomi” ad n  verdi i eye yo unla aca m z için 
uygun bulmuyoruz. 

 
2.2. Kamusal Ekonomi Ve Ev Ekonomisi 

Bu bölümde “kamusal ekonomi” kavram ndan kastedilenin daha iyi 
anla labilmesi için onun ev yönetiminden, di er bir deyi le özel 
ekonomiden farklar na de inece iz. Hat rlanacak olursa Rousseau, 
oikonomia sözcü ünün anlam n  belirttikten hemen sonra onun devlet 
yönetimini de kapsayacak ekilde geni letildi ini yazm  ve fakat kamusal 
ekonomiden tam olarak ne anla lmas  gerekti ine dair bir ifadeyi tercih 
etmemi ti. Dolay s yla temel olarak devletin yönetimini ifade eden kamusal 
ekonomi ile temel olarak aile yönetimini ifade eden ev ekonomisi aras ndaki 
farklara de inmekte fayda var. 
                                                            
29  ARISTOTELES, Politika, Çev. Mete Tunçay, Remzi Kitabevi, stanbul 2012, s. 11. 
30  ARISTOTELES, 2012, s. 11. 
31  ROUSSEAU, 2005, s. 9. 
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Rousseau, öncelikle baba figüründen hareketle, onun çocuklar ndan 
fiziksel olarak daha üstün oldu unu söyleyerek, çocuklar n baban n 
yard m na muhtaç olduklar  sürece baba iktidar n n temelinin do ada 
bulundu u dü üncesinin hakl  olabilece ini belirtir.32 Devlette ise bunun 
böyle olmad  aç kt r: “ortaya ç k  aç s ndan tamamen keyfi olan siyasal 
yetke [autorité] ancak uzla lar üzerine kurulabilir ve yetke sahibi de öteki 
üyelere ancak yasalara dayanarak buyruk verebilir.”33  

kinci fark ise ödevler noktas nda kendini gösterir. Baban n ödevleri 
Rousseau’ya göre, “do al duygularca” ve itiraza neredeyse izin vermeyecek 
bir biçimde yüklenmektedir.34 Devlet yönetiminin ba ndaki erk için ise 
ödevin ölçütü tamam yla farkl d r. “Önderlerin” der Rousseau, “böyle 
kurallar  yoktur ve halka kar  kendilerini, sadece yapmaya söz verdikleri ve 
tabii halk n da yap lmas n  istemekte hakl  oldu u eyler ölçüsünde 
ba lam lard r.”35 

Rousseau’nun imdiye kadar sözünü etti imiz iki farktan daha önemli 
buldu u bir üçüncü nokta ise mülkiyetle olan ili kinin statüsüdür diyebiliriz. 
Tekrarlamak gerekirse, ailedeki mülkiyet haklar n n sahibinin baba 
oldu unu; ancak devletin zaten ondan önce gelen bir mülkiyetin güvencesi 
olarak kuruldu unu söylememiz gerekir.36 

Rousseau, yap lar  gere i, ailenin en sonunda çözülmeye mahkûm 
oldu unu, ço almas  içinse büyümesi gerekti ini; fakat devletin sürekli bir 
biçimde ayn  durumda kalmak üzere kurulmas ndan dolay  kendisini 
korumas  gerekti ini ifade eder. Ona göre her türlü büyüme devlet için 
yarardan çok zarar getirecektir.37 

Bunlarla birlikte, Ekonomi Politik’te, Aristoteles’inkine benzer biçimde 
aile içi ili kilere dair temel tespitleri/gereklilikleri s ralar Rousseau ve bu 
özelliklerin hiçbirinin siyasal toplumda bulunmad n  söyler. Ona göre 
ailede buyruk veren ki inin baba olmas  gerekir.38 Yetkenin anne ile 
payla lmas , yönetimin tek olmas  gereklili ine ayk r d r. Rousseau ayn  
zamanda kocaya, kad n üzerinde bir denetleme yetkisi de tan r.  

Çocuklar ise babaya “minnettarl k dürtüsüyle” itaat etmelidirler ve babaya 
muhtaç olmaktan kurtulduktan sonra onun ihtiyaçlar n  kar lamal d rlar.39  

                                                            
32  ROUSSEAU, 2005, s. 8.  
33  ROUSSEAU, 2005, s. 8. 
34  ROUSSEAU, 2005, s. 8. 
35  ROUSSEAU, 2005, s. 8.  
36  ROUSSEAU, 2005, s. 8. 
37  ROUSSEAU, 2005, s. 9. 
38  ROUSSEAU, 2005, s. 9. 
39  ROUSSEAU, 2005, s. 9. 
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Hizmetçi ve u aklar, statüleri köle statüsü olmasa da (“çünkü do aya 
ayk r d r ve hiçbir hukuk buna izin veremez” 40 der Rousseau) baban n onlara 
sa lad  bak m kar l nda hizmet etmelidirler; fakat pazarl  bozma 
haklar  sakl  kalacakt r.41 

Rousseau siyasal toplumda aile için geçerli olan bu ili kilerin 
kayboldu unu ve daha farkl  unsurlar n yönetim ili kileri içinde söz konusu 
olabilece ini gösterir. Ona göre hem yetkenin babadan o ula geçti i 
durumda (ki bu durumda “ço u kez bir çocuk yeti kinlere buyruk verir”42 
der Rousseau) hem de seçimle belirleni inde (burada da “bin türlü sak ncal  
etmen kendini hissettirmektedir”43) babal n avantajlar  yitirilmektedir: 

“Ba n zda tek bir yönetici varsa, onlar n hem zorbal klar na hem de 
kendi aralar ndaki anla mazl klar na katlanman z gerekir. Tek sözcükle, 
her toplumda a r l k ve yolsuzluklar kaç n lmaz, bunlar n sonuçlar  da 
son derece zararl  ve y k c d r; burada kamu yarar  ve yasalar n hiçbir 
do al gücü olmad  gibi, gerek önderin gerek üyelerin ki isel ç karlar n n 
sürekli sald r s  alt ndad rlar.”44 

Dolay s yla baba figürü ile “ba  yetke sahibi” aras nda, i levlerini 
yerine getirirken almalar  gereken önlemler aç s ndan da ciddi bir farkl l k 
belirecektir. Birincisi için geçerli olan ey ikincisi için onu yozla t ran 
eylerin ba nda gelir. Baban n do ru davran  için yüre ine dan mas  

yeterliyken, yetke sahibi için bu onu yozla t racak e ilimin ta kendisidir. 
Onun izlemesi gereken yasa kamusal ak ld r.  

Sonuç olarak Rousseau için aile yönetimi ve devlet yönetimi aras nda 
hiçbir ilgi yoktur diyebiliriz. Belirli bir yönetimsel akl n (polizei) ele tirisi 
olarak ortaya ç kan politik ekonominin (ya da kamusal ekonomi) aile 
ekonomisi ile ba , birazdan sözü edilecek olan ilkelerin ortaya koyulu uyla 
birlikte tamamen kesilecektir.  

 
3. YÖNET M VE GENEL RADE 

3.1. Siyasal Toplumun Kalbi Olarak Ekonomi 

Kamusal ekonomi ve ev ekonomisi aras ndaki ayr m , özellikle baba ve 
yetke sahibi figürlerinin farkl l klar n  i aret ederek formüle ettikten sonra 
Rousseau eserine, çok daha önemli ba ka bir ayr ma, biri hukuksal-siyasal 

                                                            
40  ROUSSEAU, 2005, s. 10. 
41  ROUSSEAU, 2005, s. 9-10. 
42  ROUSSEAU, 2005, s. 10. 
43  ROUSSEAU, 2005, s. 10. 
44  ROUSSEAU, 2005, s. 10. 
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di eri ekonomik-rasyonel paradigmaya ait iki kavram n birbirlerinden ayr  
ele al nmas  gereklili ine dair hayati bir uyar yla devam eder: 

“Okurlar m n” der Rousseau, “burada sözünü edece im ve yönetim 
[gouvernement] ad n  verdi im kamusal ekonomi ile egemenlik 
[souveraineté] ad n  verdi im en yüksek yetke aras ndaki ayr m  da iyi 
görmelerini rica ediyorum; bu ayr m u noktada somutla r: Biri yasa 
koyma hakk na sahip olup baz  durumlarda ulusun bütününe 
buyurabilirken, öteki yaln z yürütme gücünü elinde bulundurur ve sadece 
özel ki ilere buyurabilir.” 

Rousseau burada tam da yönetim sorununun egemenlik sorunundan 
ayr l p bir kendisini ekonomi sorunu olarak ortaya koydu unu 
vurgulamaktad r. Kamusal ekonomi yani ekonomi politik, yönetim sorununu 
egemenli in hukuksal prensiplerinden ay rarak bir örgütleme, da tma ve 
s n rlama edimleri toplam  olarak ele almaktad r. 

Yönetim sorunu aç s ndan ekonomi oldukça hayati bir rolü 
üstlenmektedir. Rousseau bunu siyasal toplumla insan vücudu aras ndaki o 
bilindik analojiye ba vurarak ifade eder: 

“Siyasal toplum tek ba na ele al n rsa, örgenle mi , canl  ve insan 
vücuduna benzeyen bir vücuttur. Egemen iktidar bunun ba n  temsil 
eder; yasa ve görenekler beyindir, yani sinirlerin ba  ve anlama yetisinin, 
isteminin ve duyular n mekân ; yarg çlar ve yüksek idareciler bu vücudun 
organlar d r; ticaret, sanayi ve tar m ortak geçinme olanaklar n  haz rlayan 
a z ve midedir; kamusal gelir [finances publices] kand r; ak ll  bir 
ekonomi, yüre in i levini üstlenmek suretiyle, bunu vücudun her yan na 
göndererek besin ve ya am da t r.”45  

Görüldü ü gibi “ekonomi” siyasal toplumun kalbi olarak an lmaktad r 
Rousseau’da. Bu pasajdan sonra Rousseau, kamusal ekonominin ilkelerini 
ortaya koyarak onun bir tarifini gerçekle tirir gibidir. Fakat bizce burada 
ilginç olan nokta, ilkin keskin biçimde ortaya koyulan ayr m n yine 
Rousseau taraf ndan gittikçe silikle tirilmesidir. Nitekim egemenli e ait bir 
kavram olan genel irade kavram , kamusal ekonominin ba  ilkesi olarak 
ortaya konur. 

Rousseau öncelikle, genel iradenin yasalar n kayna  oldu unu 
belirterek, onun herkes için hakl l n ve haks zl n ölçütü oldu unu 
söyleyecektir.46 Dolay s yla bu ifadeyi tam da birbirinden ayr lan egemenlik 
ve yönetim sorunlar n n, birinin di erinin hakl l n  sa layacak ekilde 
birbirlerine yeniden yakla t r lmalar  olarak okuyabiliriz. Söz konusu 

                                                            
45  ROUSSEAU, 2005, s. 12 
46  ROUSSEAU, 2005, s. 12. 
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silikle me izle ine devam etmeden önce genel iradenin ne oldu una dair bir 
parantez açman n yararl  olaca n  dü ünüyoruz. Fakat “genel irade” 
kavram  bu çal man n herhangi bir bölümüne s k t r lamayacak47 kadar 
önemli ve oldukça ayr nt l  bir analizi hak eden bir kavram oldu u için, 
burada temel olarak “genel irade”nin neyi ifade etti ini hat rlatmakla 
yetinerek onu çal mam z n ana izle ine oturtaca z.  

 
3.2. Genel rade Ve Yönetimin lkeleri 
Daha önce Malebranche, Montesquieu ve Diderot gibi dü ünürler 

taraf ndan farkl  (ilahi ve siyasi) anlamlarda kullan lan genel irade kavram  
Rousseau’da en genel anlam yla toplulu un iradesi demektir. Fakat tek tek 
özel iradelerin toplam  anlam na gelmez bu48; daha ziyade “bir araya gelen 
birçok insan n, kendilerini tek bir vücut olarak” görmelerinin ürünü olan 
üstün bir iradedir genel irade. Rousseau esas nda bu kavram  ilkin Ekonomi 
Politik eserinde u ekilde ortaya koymu tur: 

“Siyasal toplum, bundan ba ka, iradesi de olan ahlaksal bir varl kt r; 
ve her zaman hem bütünün hem de tek tek her parçan n korunmas na ve 
gönenmesine yönelik olan, yasalar n da kayna n  olu turan bu genel 
irade, devletin bütün üyeleri için, devlete ve üyelere göre, hakl l k ve 
haks zl n ölçütüdür[…]”49 

Toplumsal Sözle me eserinde ise Rousseau genel irade kavram ndan 
öyle söz eder: 

 “Bir araya gelen birçok insan, kendilerini tek bir vücut olarak 
gördükleri sürece, onlar n tek bir iradesi vard r ve bu irade onlar n ortak 
varl n n muhafazas  ve genel refah  ile ilgilidir.[…] Onda asla kar k ve 
çeli kili menfaatler bulunmaz; ortak iyilik, her yerde kendini apaç k 
gösterir ve fark edilmek için sa duyudan ba ka bir eye ihtiyaç 
göstermez.”50 

Görüldü ü gibi genel irade esasen siyasal toplumun bir uzla mayla 
ortaya ç kt  an n kuruculu una at f yapan üstün bir iradeye i aret 
etmektedir. Burada hem siyasal beden hem de genel irade, bir araya gelen 
insanlar n ve onlar n iradelerinin toplam  eklinde ifade edilemeyecek bir 
anlama sahiptir. Sözle me ile yarat lan siyasal beden nas l bireylerin 
bedenleri toplam ndan fazla ve farkl  bir ey ise, bu i lemin yarat c s  olan 
                                                            
47  Rousseau’daki “genel irade” fikri için ayr ca bkz. Özgüç ORHAN, “Jean Jacques 

Rousseau’da Genel rade Kavram ”, Felsefe ve Sosyal Bilimler Dergisi, Güz 2012, Say  
14, s. 1-25. 

48  Mehmet AKAD - Bihterin VURAL D NÇKOL, Genel Kamu Hukuku, Der Yay nlar , 
stanbul 2009, s. 135. 

49  ROUSSEAU, 2005, s. 12. 
50  ROUSSEAU, 2014, s. 137. 
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genel irade de her ne kadar bireylerin iradelerinden kaynaklansa da onlar n 
toplam ndan ayr , üstün ve bütüncül bir iradeyi ifade eder.51 

Bununla birlikte kendisini kanun vas tas yla aç klayan52 genel iradenin 
kimi özellikleri vard r. “Genel irade de i mez, bozulmaz ve saf olarak 
kal r”53 der Rousseau Toplumsal Sözle me’de. Yine genel irade daima do ru 
ve halk n menfaatlerinden yanad r.54 Bu anlamda genel iradenin her zaman 
kamusal yarar  gözetti ini ve ak l ile yönetilen bir irade oldu unu 
söyleyebiliriz.55 

Rousseau genel iradeyi Ekonomi Politik’te aç kça yönetimin ba  ilkesi 
olarak duyurur. Dolay s yla egemenli in temel hukuksal prensibi olan, 
siyasal bedeni ortaya ç karan irade, ayn  zamanda yönetimin iyi, do ru ve 
ahlaki olmas n  sa layacak temel kural  da ifade etmektedir. Sözünü 
etti imiz silikle me i te bu suretle gerçekle mektedir. Fakat Rousseau tam 
burada bir ayr m yaparak, kendisinin de Machiavelli kar t  literatürde yer 
ald n  ilan eder: 

“Genel iradeyi kamusal ekonominin ba  ilkesi ve yönetimin temel 
kural  olarak koyarken, yetki sahiplerinin mi halka yoksa halk n m  yetki 
sahiplerine ait oldu unu ve kamu i lerinde devletin iyili inin mi yoksa 
yöneticilerin iyili inin mi gözetilmesi gerekti ini ciddi olarak incelemek 
gere ini duymad m. […] Demek ki kamusal ekonomiyi bir de halkç  ve 
despot diye ay rmak uygun olacakt r. Birincisi, halk ile yöneticiler 
aras nda ç kar ve irade birli inin hüküm sürdü ü her devlete içkindir; 
ötekisi, yöneticiler ile halk n ç karlar n n, dolay s yla iradelerinin farkl  
oldu u her yerde ister istemez var olacakt r. Bu ikincinin temel ilkeleri 
[maximes] tarihin ar ivlerinde ve Machiavelli’nin ta lamalar nda uzun 
uzad ya kaydedilmi tir. Di erlerineyse, insanl k haklar n  talep etmeye 
cüret eden filozoflar n yaz lar nda rastlanabilir.”56 

Görüldü ü gibi Rousseau, Machiavelli’den ayr l rken genel iradeyi, tam 
da yönetici ile devlet, yetki sahibi ile halk aras ndaki o gerilimli ayr ma 
iliklemektedir. Di er bir deyi le siyasal toplumun kalbi olan ekonomi ve 
yönetim aras ndaki ili ki, ancak genel iradenin do ru ve üstün kural olarak 
buraya dâhil edilmesiyle iyi ve ahlaki olabilir. “Me ru ya da halkç , yani 
amac  halk n iyili i olan yönetimin birinci ve en önemli ilkesi” der 
Rousseau, “genel iradeyi izlemektir.”57 

                                                            
51  Mehmet Ali A AO ULLARI, Ulus Devlet ya da Halk n Egemenli i, mge Kitabevi 

Yay nlar , Ankara 2010, s. 88.  
52  ROUSSEAU, 2014, s. 164.  
53  ROUSSEAU, 2014, s. 139. 
54  ROUSSEAU, 2014, s. 55. 
55  A AO ULLARI, 2010, s. 88. 
56  ROUSSEAU, 2005, s. 16. 
57  ROUSSEAU, 2005, s. 16. 
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Yönetici ve genel irade aras ndaki ili kiye geçmeden önce Rousseau’da 
hükümetin ne anlama geldi ine k saca de inmekte yarar var. Hükümet 
k saca yürütme gücü demektir. Yasa koyucuya (yani “genel”e) ya da 
Rousseau’nun deyi iyle hakim varl a ait olmayan, genel iradeyi harekete 
geçirme kabiliyetine sahip bir tak m özel eylemleri ifade eder.  

Yöneticinin “en önde gelen ve ayn  ekilde en vazgeçilemez ödevi, 
yürütmeye memur oldu u ve tüm yetkesinin de temelini olu turan yasalara 
uyulmas n  titizlikle gözetmektir.”58 Yani bu defa da genel iradenin kendisini 
aç klama yolu olan yasa ile yönetme ediminin arkhési bulu turulur 
Rousseau’da. yi bir devlet yönetiminde kimsenin yasalardan ba k 
tutulamayaca n  ifade etmesi de ku kusuz bu yüzden. 

Rousseau, benzer biçimde yasa koyucunun ödevinin yasalar  genel 
iradeye uydurmak oldu unu belirtirken kamusal ekonominin birinci kural n  
ortaya koyar. Ona göre kamusal ekonominin yani yönetimin birinci kural  
yönetim sürecinin yasalara uygun olmas d r.59 Dolay s yla bu ikisi aras nda, 
birbirlerinin geçerlili ini ko ullayan kar l kl  bir ili ki vard r diyebiliriz. Bu 
noktada Toplumsal Sözle meyi’yi hat rlayarak asl nda Ekonomi Politik’te 
ortaya konulan izle in (sözü edilen ayr m n ve onun metinsel uzam n n) 
burada yeniden ekillendi ini belirtebiliriz: fakat bu defa bir tarafta genel 
irade ve yasa koyucu gücü varken; di er tarafta hükümet ve yürütme gücü 
yer almaktad r. Bunu Rousseau’nun hükümet tan m  yapt  s rada sarf etti i 
u sözlerde bulabiliriz: 60 

“Her özgür eylemin meydana gelmesine yol açan iki sebep vard r: 
Bunlardan biri –manevi olan - : eylemi tayin eden irade; di eri –maddi 
olan - de: Eylemi icra eden kuvvet’tir.[…] Siyasi vücut da ayn  saiklerle 
hareket eder: Onun için de kuvvet ve irade ayr m  söz konusudur; irade 
yasama gücü, kuvvete de yürütme gücü ad  verilir. Siyasi vücutta bu iki 
ey bir araya gelmeden hiçbir ey ne olabilir, ne de olmal d r.”61 

Bu paragraf  yine Toplumsal Sözle me’de yer alan bir ba ka cümle 
tamamlar: “[…] Hükümdar n (yönetimin icras yla yükümlü ki i62) bask n 
iradesi genel iradeden veya kanundan ba ka bir ey de ildir ve de 
olmamal d r.”63  

                                                            
58  ROUSSEAU, 2005, s. 17-18. 
59  ROUSSEAU, 2005, s. 20. 
60  AGAMBEN, 2011, s. 274 
61  ROUSSEAU, 2014, s. 86. 
62  ROUSSEAU, 2014, s. 87 
63  ROUSSEAU, 2014, s. 90 
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Kamusal ekonominin ikinci kural  ise tüm özel iradelerin genel iradeye 
ba lanmas d r: Rousseau genel iradenin yerine gelmesi için tüm özel 
iradelerin ona ba lanmas  gerekti ini savunarak öyle der: “ve erdem de 
zaten özel iradenin genel iradeye uygunlu undan ibaret oldu una göre, ayn  
eyi bir sözcükte ifade edelim, erdemin hüküm sürmesini sa lay n.”64 

Asl nda bu paragraf yönetim ve genel irade aras ndaki zorunlu olarak 
kurgulanan ili kiyi göz önüne ald m zda Foucault’un okumas n  
do rulayan bir u ra  ifade etmektedir. Yönetim ve ekonomi aras ndaki 
ili ki bize her zaman mallar n idare edilmesini hat rlat r ki, esas nda 
Rousseau’da da bu ekilde formüle edilmi tir. Bireylerin yönetimi 
ekonominin ba ka bir biçimiyle, hatta buraya egemenlik paradigmas na ait 
bir kavram n eklenmesiyle aç klan yor gibi görünmektedir. Oysa yukar daki 
paragraf özel iradelerin yönetiminin de ilkiyle benzer bir yönetim akl na ait 
oldu unu kan tlamaktad r. Foucault’un yorumunu hat rlayacak olursak, her 
ne kadar kamusal ekonomi ev ekonomisinden farkl  olsa da, söz konusu olan 
ey, aile babas n n ailesini yönetirkenki dikkatinin devlet yönetimine dâhil 

edilmesiydi. te kamusal ekonominin ikinci kural n n özel iradelerin genel 
iradeye ba lanmas  olmas , bireylerin de bu paradigmaya ayn  mallar ve 
zenginlik gibi dâhil olmas n  i aret eder. 

Nitekim eserinin devam nda “yurtta lara sahip olmak ve onlar  
korumakla her ey bitmez” der Rousseau, “onlar n geçimini sa lamak da 
laz md r; ve kamunun ihtiyaçlar n  kar lamak genel iradenin apaç k bir 
sonucu ve yönetimin üçüncü temel görevidir.”65 

Tüm bunlar n yan nda Rousseau, “genel ekonomi’den ki ilerin yönetimi 
ba lam nda söz ettikten sonra”66 onu mallar n ve hizmetlerin idaresi 
ba lam nda ele al r. Toplumsal anla man n temelinin mülkiyet ve bunun 
temel ko ulunun da herkesin özel mülkünden sorunsuz bir biçimde 
yararlanmas n  sa lamak oldu unu belirten Rousseau için bu ku kusuz 
ancak “adil ve ak ll  bir ekonomi”yle67 mümkün olacakt r.  

 

SONUÇ  

Ba larken de sözünü etti imiz gibi Rousseau egemenlik ve yönetim 
sorunlar n  önce birbirinden kavramsal olarak ay rm ; sonra ise ikisi aras nda 
genel irade kavram n n kritik konumu üzerinden bir geçi lilik sa lam t r. Bu 
                                                            
64  ROUSSEAU, 2005, s. 22. 
65  ROUSSEAU, 2005, s. 36. 
66  ROUSSEAU, 2005, s. 36. 
67  ROUSSEAU, 2005, s. 38. 
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geçi lilik hem iki kavram n birbirlerinin geçerlili ini ko ulland rmakta hem 
de iyi bir yönetimin temel ilkelerini ve kurallar n  ortaya koymaktad r. 

Bu ili kinin önemli olmas n n ilk sebebi öncelikle tamamen “kurgusal” 
olmas d r. Gerçekten de egemenlik ve yönetim aras nda do al sayabilece imiz 
bir ba  yoktur. Bu ikisini birbirinden ay ran ve yönetim sorununu bir 
egemenlik sorunu de il de yönetim sorunu olarak formüle eden Rousseau da 
ku kusuz bunun fark ndad r. Fakat buna ra men burada izini sürdü ümüz bu 
kurgusal ili ki günümüz siyaset ve hukuk ili kisinde hala belirleyici bir rol 
oynamaktad r.  

Her yönetim prati ine, bunlardan baz lar n n (kimi durumda ise 
ço unun) hukuksuz olmalar na ra men belirli bir “genel” irade biçimiyle 
me ruiyet sa lanmas ; fakat bundan da öte egemen erkin, bu yetkeye 
hukuksal biçimde sahip oldu u iddias yla tüm ya am alan n  yasa yoluyla 
belirleme stratejisi, yönetim ve egemenlik aras ndaki kurgusal ili kinin art k 
acil bir siyasal-hukuksal problem olarak kar m zda durdu unu göstermektedir. 
Çal mam z n temel amac  ku kusuz bu problemin teorik kaynaklar ndan 
birine dikkat çekmektir.  
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G R  

Ülkemizde iddet ma duru kad nlara yönelik yard m ve programlar n 
çok da n k oldu u, bu yard mlar n düzenli olmad , kurumlara ve 
kurumlar n ba ndaki ki ilere göre de i iklik arz etti i görülmektedir. 
Örne in bir büyük ehir dâhilinde, büyük ehir belediyesinin, ilçe 
belediyelerinin, kaymakaml klar n, valili in, ilgili bakanl n kurumlar n n, 
baronun, sivil toplum kurulu lar n n, üniversitelerin ve hatta ayn  üniversite 
içerisinde farkl  birimlerin kad na yönelik iddet sorunu ile ilgili ayr  ayr  
programlar geli tirdi ini görmek mümkündür. Bu haliyle, bu mücadelenin 
içinde bulunan bir ki i bu alanda çok fazla ey yap ld , birçok problemin 
tart ld , çözümlerin ortaya konuldu u ve ma durlar n bu çözümlerden 
yararland  kan s na kap labilir. Ancak kurum ve kurulu lar n birbirinden 
ba ms z ve ço u zaman birbirinden habersiz olarak geli tirdikleri 
programlar, sorunun büyüklü üne nispeten küçük çabalar olarak 
kalmaktad r. Programlar n etki alanlar n n dar olmas , kurumsalla ma ve 
devaml l  sa lamak için gerek duyduklar  kaynak ve karar özerkli inin 
bulunmamas  da önerilen yard mlar n kapsam n  daraltmaktad r. Bu haliyle 
kamu kurumlar  ve sivil toplum kurulu lar n n ürettikleri programlar n 
etkileri, bu i leri yürüten ki ilerin çaba ve fedakârl klar na ve de dolay s yla 
ki ilere ba l  bir durum arz etmektedir. Ma durlar n büyük bir bölümü -

                                                            
  Bu makale hakem incelemesinden geçmi tir. 

**  Ar . Gör., Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi 
Anabilim Dal . 

***  Sheffield Üniversitesi, ktisat Bölümü Doktora Ö rencisi. 
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özellikle k rsal kesimde- söz konusu programlardan haberdar olamamakta ve 
sunulan yard mlardan faydalanamamaktad rlar. Bu programlar n ölçe inin 
geni lemesi ve etkinli inin artmas  için kad na yönelik iddetle1 mücadelede 
bir iddet sonras  ulusal destek stratejisinin geli tirilmesi gerekmektedir. 
Ancak belirtmek gerekir ki bir destek stratejisinin ba ar l  olmas  ancak onun 
da bir parças  oldu u -KY ’yi ortadan kald rmaya yönelik- geni  kapsaml  
bir stratejinin belirlenmesini ve uygulanmas n  gerektirmektedir. Di er bir 
deyi le, bir iddet sonras  destek stratejisinin ba ar l  olmas , onun KY ’yi 
ortaya ç karan ve destekleyen toplumsal ve bireysel süreç ve yap lar  ortadan 
kald rmaya ve kad n n konumunu henüz iddet ortaya ç kmadan 
güçlendirmeye yönelmi  geni  kapsaml  bir stratejinin parças  olmas  halinde 
mümkündür. 

Bu çal ma dâhilinde, öncelikle böylesine geni  kapsaml  bir stratejinin 
temelinde yer almas  gereken ilkeleri k saca ortaya koyaca z. Bu k sa not, 
ayn  zamanda eylem plan , politika veya program yerine neden özellikle 
strateji kelimesini kulland m z  da aç klayacakt r. Bu çal man n as l 
konusunu olu turan iddet sonras  destek stratejileri bak m ndan ise, ilkin bir 
iddet sonras  destek stratejisi haz rlan rken göz önünde tutulmas  gereken 

temel problemleri belirtece iz. Bunun ard ndan bu stratejiyi uygulayacak 
olan kurumlara ili kin önerilere yer verece iz. Bu kapsamda mevcut 
kurumlar n sorunlar n  ve bunlara ili kin çözüm önerilerini belirtmenin yan  
s ra ülkemizde bulunmayan ancak çe itli ülkelerde ba ar l  oldu u deneysel 
verilerle kan tlanm  olan uygulamalar hakk nda k saca bilgi verece iz. 

 
KADINA YÖNEL K DDETLE MÜCADELE STRATEJ S  

BEL RLEN RKEN GÖZET LMES  GEREKEN LKELER 

KY , bireye ve topluma yöneltti i tehdidin ve hâlihaz rda vermekte 
oldu u zarar n büyüklü üne kar n halen devletler taraf ndan yeterli 
imkânlarla ve gerekli kurumsal ciddiyet çerçevesinde mücadele edilmeyen 
bir sorun olarak durmaktad r. Hastal k oran n  artt rmas , cinayet veya intihar 
nedeniyle ölümlere, alkol ve madde ba ml na veya ruhsal rahats zl klara 
neden olmas  gibi do rudan zararlar n n yan  s ra KY , kad nlar n i gücüne 
kat l m n  ve verimlili i azaltmakta ve böylece kad nlar n gelirlerinin 
dü mesine neden olarak topluma zarar vermektedir. Bir ad m daha atarak 
kad na yönelik iddetin, kad nlar n demokratik süreçlere kat l m n  
engelledi ini de söyleyebiliriz.2 Üstelik KY , nesilden nesle aktar larak 
kendini yeniden üretebilen bir sorundur. Bu durum da hükümetleri ve ki ileri 

                                                            
1  Buradan itibaren KY  olarak k salt lacakt r. 
2  UNICEF, Innocenti Digest No. 6: Domestic Violence Against Women and Girls, 2000, s. 13. 
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a acak düzeyde uzun erimli tedbirlerin al nmamas  halinde KY ’nin önünün 
al namayaca  anlam na gelmektedir. htiva etti i tüm bu tehdit ve zararlara 
ra men ça da  toplumlar n genelinde KY ’nin bireysel de il toplumsal bir 
sorun olarak kabulünün elli y l  geçmeyen bir geçmi e sahip oldu u 
görülmektedir. Amerika Birle ik Devletleri’nde kad na yönelik iddete dair 
yap lan çal malar n ilk örneklerinde KY  aile içinde ya anan bir problem 
olarak alg lanm , çocuklara uygulanan iddet ile bir tutulmu  ve kad na 
yönelik iddete odaklanan az say daki çal mada ise iddeti uygulayan 
kocalar ve hatta maruz kalan kad nlar psikolojik sorunlar  olan ki iler olarak 
tan mlanm t r.3 Ancak yetmi lerin ortas ndan itibaren güçlenen kad n 
hareketlerinin de etkisi ile kad na yönelik iddet sorunu, Straus’un belirtti i 
üzere “seçici ilgisizlik”e konu olmaktan ç k p bir “yüksek öncelikli sosyal 
mesele” halini alm t r.4 Bu anlay  de i iminin sonucunda KY  sorunu 
1980 y l nda Kopenhag’da gerçekle en Birle mi  Milletler resmi 
toplant s nda ilk kez aç kça ele al nm t r. Bunu takip eden ve 1985 y l nda 
Nairobi’de gerçekle en toplant da ise hükümetlere kad na yönelik iddetin 
toplumsal bir sorun oldu u konusunda fark ndal k yarat lmas  için çal malar 
yap lmas  yönünde tavsiyelerde bulunulmu tur. 

Akademik camiada ve uluslararas  alanda gerçekle en bu yakla m 
de i ikli i kaç n lmaz olarak hukuk alan na da yans m t r. Benzer ekilde 
KY ’nin hukuksal alanda bir asayi  sorunundan öte bir insan haklar  sorunu 
olarak görülmesinin de ancak çeyrek as rl k bir geçmi i vard r. 1979 y l nda 
Kad na Yönelik Her Türlü Ayr mc l n Önlenmesi Sözle mesi’nin 
(CEDAW) Birle mi  Milletler taraf ndan benimsenmesini bu görü ün bir ön 
habercisi olarak kabul edebiliriz. CEDAW, ikinci maddesi ile taraf 
devletlere, kad nlara kar  her türlü ayr mc l  k nama ve tüm uygun yollar  
kullanarak kad nlara kar  ay r mc l  ortadan kald rma görevini 
yüklemektedir. Bu düzenlemenin kabul edilmesi, kad na yönelik iddetin 
önlenmesi ve faillerin cezaland r lmas  konusunda pasif kalan devletlerin 
sorumlulu u ile insan haklar n n ilgisini kuramayan eski insan haklar  
anlay n n de i meye ba lad n n bir göstergesi olmu tur. Ancak kad na 
yönelik iddetin bir insan haklar  ihlali te kil etti inin aç kça kabul edilmesi, 
1992 y l nda, CEDAW’ n (komite) on dokuzuncu genel tavsiye karar  ile 
olmu tur. Bu karar  ile komite özel ki iler taraf ndan gerçekle tirilmi  dahi 
olsa devletlerin kad na yönelik iddeti önleme, failler hakk nda etkin 
soru turma yapma ve cezaland rma görevlerini ta d klar n  ve bu görevleri 
                                                            
3  Örn. Leroy G. SCHULTZ, “The Wife Assaulter”, Journal of Social Therapy, C. 6 (1960), 

S. 2, ss. 103-111; John E. SNELL vd., “The Wife Beater’s Wife: A Study of Family Inter-
action”, Archives of General Psychiatry, 1964, S. 11, ss. 107-113.  

4  A. Murray STRAUS, “Forward”, 1974, ss 13-17’den aktaran Richard J. GELLES, 
“Violence in the Family: A Review of Research in the Seventies”, Journal of Marriage 
and Family, C. 42 (1980), s. 874. 
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gerekti i gibi yapmamalar n n bir insan hakk  ihlali te kil edece ini aç kça 
belirtmi tir. Bu do rultuda komite kad nlar n iddetten etkin bir ekilde 
korunmas na yönelik devletlerin almas  gereken tedbirleri üç grup halinde 
belirtmi tir. Birinci grupta ceza hukuku, aile hukuku ve tazminat hükümleri 
gibi hukukun konuyla ilgili farkl  alanlar n  kapsayacak yasal tedbirler yer 
almaktad r. kinci grupta ise kamunun bilgilendirilmesi, e itilmesi ve 
toplumsal cinsiyet rollerinin tart maya aç lmas  gibi önleyici tedbirler art 
ko ulmu tur. Son olarak da iddet ma durlar n n ve risk grubundaki ki ilerin 
bar nma, dan ma ve destek alma ihtiyaçlar n  kar lama görevlerini 
devletlere yükleyen koruyucu tedbirler say lm t r. 

Gerek sorunun karakteri gerek CEDAW’ n belirtti i yükümlülükler 
belirli bir hükümetin belirleyece i belirli süreli eylem planlar ndan, 
programlardan ve soyut politika bildirilerinden daha uzun erimli ve tüm bu 
say lanlar  bünyesinde bar nd racak bir stratejiyi gerekli k lmaktad r. KY  
ile mücadelede iddet sonras  destek stratejisinin ba ar l  olmas  ancak KY  
sorunun geneline ili kin bir mücadele stratejisinin bir parças  olmas  halinde 
mümkündür. Bu strateji, hükümet politikalar ndan ba ms z bir kamusal 
strateji olarak ortaya konulmal  ve kamu kurumlar  ve sivil toplum 
kurulu lar  taraf ndan ortak bir çabayla yürütülmelidir. Yine bu strateji k sa 
vadede kad nlar  güçlendirmeye ve desteklemeye yönelirken -mutlaka- uzun 
vadede kad na yönelik iddet sorununu nihai olarak yok etme hedefini 
gütmelidir. Bu hedeflere ula ma yolunda bir ulusal stratejiden beklenenler  
a) devaml l k ve tutarl l k arz eden devlet politikalar na temel olu turmas ;  
b) kurumlar aras nda bilgi aktar m n  etkin k lmas ; c) k s tl  kaynaklar n 
etkin kullan m na imkân vermesi; d) kuramsal bilgi ve deneysel veri birikimi 
sa layarak kamunun ve sivil toplum kurulu lar n n sorun çözme kabiliyetini 
artt rmas  olarak say labilir. Ancak böylesi bir stratejinin ortaya 
konulabilmesi için stratejinin belirlenmesinden önce ülkemiz kamusal 
alan na hâkim olan baz  dezavantajlar n ortadan kald r lmas  gerekmektedir. 
Bu dezavantajlar belirli kusurlu bak  aç lar  veya kavray lardan 
olu maktad r ve bunlar de i tirilmedi i takdirde en iyi stratejinin dahi 
olumlu sonuçlar do urmas  mümkün görülmemektedir. Söz konusu kusurlu 
kavray lar ve de i iklik önerileri öyle s ralanabilir: a) aile-içi iddet yerine 
kad na yönelik iddet kavray  benimsenmelidir; b) sadece tepkisel 
önlemlerle yetinmek yerine sorunu kayna nda yok edecek ileriye etkili 
önlemlere de yönelinmelidir; c) yapm l ktan gelinmemeli somut hizmetler 
sunulmal d r; d) KY  sorununu küçümsemek yerine toplumsal gündemin 
ana ba l klar ndan biri haline getirmek gayesi güdülmelidir.5 

                                                            
5  Liz KELLY, “What a Waste: The Case for an Integrated violence Against Women 

Strategy”, Ten Years of Austrian Anti-Violence Legislation, Federal Minister for Women 
and Civil Service, Vienna 2008, s. 60. 
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DDET SONRASI DESTE N ÖNEM  
iddet sonras  destek stratejisi, yukar da belirtilen beklenti ve 

de i iklikler do rultusunda geli tirilmi  bir genel mücadele stratejisin 
parças  olmal d r. Böyle bir genel stratejide, iddet sonras  deste in KY  ile 
mücadelenin di er alanlar na göre daha k sa erimli ve tali bir alan oldu unu 
kabul etmek gerekir. Zira daha önce de belirtildi i gibi KY  ile mücadele 
tepkiselden öte önleyici bir karakter arz etmelidir. Ancak bu durum iddet 
sonras  deste in öneminden bir ey kaybetmesine neden olmamaktad r. 
Ülkemizde son y llarda artmakta olan kad n cinayeti vakalar  hâlihaz rda 
KY  ma duru olan kad nlarla ilgili olarak al nmas  gereken tedbirlerin ne 
denli hayati oldu unu ortaya koymaktad r. Bir iddet sonras  destek stratejisi 
u hedeflere yönelmelidir: a) iddete u rayan veya u rama tehdidi alt nda 

olan kad nlar , -kad n  de il- iddet veya iddet tehdidini ortadan kald rarak 
korumak. Burada vurgulanmak istenen zorlay c  veya k s tlay c  tedbirlerin 
iddet veya iddet tehdidi failine yönelik olmas  ve bu tedbirlerden 

kaynaklanan maddi yükün ma dura yüklenmemesi gereklili idir. b) Özellikle 
kamu hizmeti veren ki iler olmak üzere bireylerde KY  ma durlar na 
yönelik - iddeti s radanla t r c - tutumu ortadan kald rmak. c) Veri birikimi 
sa layarak yüksek risk alt ndaki grup ve bireyleri belirlemek ve bunlar  
özellikle gözetmek. d) Ma dur kad nlar , kendi hayatlar n  ve onlara ba l  
olarak ya ayan ki ilerin (çocuklar n, ya l lar n vb.) hayatlar n  devam 
ettirebilecekleri bir duruma getirmek. e) KY ’nin ma durlarda neden oldu u 
ruhsal sars nt n n ortadan kald r lmas na yönelik tedbirler geli tirmek.6 

Bu hedeflerin Kad na Yönelik iddet ve Aile çi iddetin Önlenmesi ve 
Bunlarla Mücadeleye li kin Avrupa Konseyi Sözle mesi’nde de ( stanbul 
Sözle mesi, 11 May s 2011) yer buldu unu belirtmek gerekir. Sözle me 
birinci maddesi ile taraf devletlere “kad nlara yönelik iddet ve aile içi iddet 
ma durlar n n korunmas  ve bu ma durlara yard m edilmesi için kapsaml  
bir çerçeve, politikalar ve tedbirler geli tirme” zorunlulu unu yüklerken 
üçüncü maddesi ile al nacak bu tedbirlerin “ iddet ma duru kad nlar n 
güçlenmesi ve ekonomik ba ms zl n  hedefleyece ini” belirtmi tir. 
‘Güçlenme’ ve ‘ekonomik ba ms zl k’ ifadelerinin içeriklerinin do ru tespit 
edilebilmesi ad na, sözle me “Genel Destek Hizmetleri” ba l kl  yirminci 
maddesinde taraf devletleri ma durlara “yasal ve psikolojik dan manl k, 
mali yard m, konut, e itim, ö retim ve i  bulma deste i gibi hizmetleri” sunma 
zorunlulu u yüklemi tir. Ayr ca sözle menin on sekizinci maddesi gere i taraf 
devletler “bütün ma durlar  iddet eylemlerinin tekrarlanmas ndan korumak 
amac yla gerekli hukuki veya di er tedbirleri” almakla yükümlüdür. Görünen 
o ki, bir üst paragrafta iddet sonras  destek stratejisinin hedefleri olarak 
belirtilenler stanbul Sözle mesi’nden ç karsama yoluyla da ula labilecek 

                                                            
6  ibid, s. 58. 
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hedeflerdir. Türkiye de stanbul Sözle mesi’ne taraf olarak bu hedefleri 
benimsedi ini ortaya koymu  ve bunlar  gerçekle tirme sorumlulu u alt na 
girmi tir.  

Ülkemizde bu sorumlulu un kamu alan nda Aile ve Sosyal Politikalar 
Bakanl ’na yüklendi ini görmekteyiz. Bakanl k bu sorumlulu u 
gerçekle tirmek ad na Kad n n Statüsü Genel Müdürlü ü eliyle eylem 
planlar  haz rlamakta ve ilgili kamu kurumlar na iletmektedir. Bu eylem 
planlar na bak ld nda sözle menin yükledi i sorumluluklar n ve belirtti i 
hedeflerin büyük oranda benimsendi i görülebilir. Gerçektende 2012-2015 
eylem plan  kad n n güçlendirilerek iddet sonras nda hayat n n kontrolünü 
ve varsa kendisine ba l  olan ki ilerin sorumlulu unu yeniden eline 
alabilmesini bir hedef olarak belirlemi tir.7 Di er bir deyi le bu eylem plan  
kad n n sadece hayat n n kurtar lmas n  de il ayn  zamanda hayat na normal 
olarak devam edebilmesini de hedeflemektedir. iddet ma duru kad n n 
insana yak r bir hayata kavu turulmas  için asgari tedbirler olarak kad n n 
etkin bir biçimde korunmas ; hukuki, ekonomik ve psikolojik deste e kolay 
ve h zl  bir biçimde ula abilmesi say lm t r.8 KSGM’nin eylem plan nda 
belirli oranlarda bu tedbirlerin hayata geçirilmesine yönelik tavsiyeler de yer 
almaktad r. Ancak maalesef bu eylem planlar  ba lay c  bir nitelik 
ta mamaktad r. Bunun yan  s ra eylem planlar  Aile ve Sosyal Politikalar 
Bakanl ’n n d ndaki kurumlara etkin bir biçimde sorumluluk yükleme 
gücünden yoksundurlar. Eylem planlar na ili kin faaliyet veya ilerleme 
raporlar n n kamuyla payla lmamas  -veya hiç haz rlanmamas - da belirtilen 
hedeflere ula ma yolunda ne düzeyde bir gayret gösterildi inin kamuoyunca 
denetlenmesini imkâns z k lmaktad r. Bu nedenle, iddet sonras  deste in 
etkin bir biçimde gerçekle tirilebilmesi ve stanbul Sözle mesi’nde de 
ifadesini bulmu  olan hedeflere ula labilmesi için bir genel müdürlü ün 
eylem plan ndan fazlas na ihtiyaç vard r. Genel müdürlüklerin, bakanl klar n 
hatta hükümetlerin politik ve idari etki alanlar ndan ba ms z uzun erimli bir 
devlet stratejisi belirlemek gerekmektedir. iddet ma duru kad nlara yönelik 
ulusal bir destek stratejisi geli tirmek ma durlar n deste e daha h zl  ve 
istikrarl  olarak ula abilmesini sa layacakt r. 

iddet sonras  destek stratejisinin belirtilen bu hedeflere ula mas  
elbette kamu kurumlar , mahkemeler ve sivil toplum kurulu lar n n ortak 
çabalar  ile mümkün olacakt r. At lacak ad mlar  belirlerken, kad na yönelik 
iddete özgü zorluklar n göz önünde bulundurulmas  gerekmektedir. 

                                                            
7  KSGM, Kad na Yönelik iddetle Mücadele Ulusal Eylem Plan  2012-2015, Ankara 2012, 

s. 27. 
8  Jalna HANMER; Daniela GLOOR; Hanna MEIER, “Agencies and Evaluation of Good 

Practice: Domestic Violence, Rape and Sexual Assault”, Co-ordination Action on Human 
Rights Violations, 2006, s. 10. 
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DDET SONRASI DESTEK STRATEJ S  BEL RLEN RKEN 
GÖZ ÖNÜNDE TUTULMASI GEREKEN ZORLUKLAR 

 
1. KY  Sorununun Çok Boyutlulu u:  

KY  sorununun hukuki boyutu oldu u kadar, sa l a, ekonomiye, 
e itime ve insan haklar na ili kin boyutlar  da vard r. Dolay s yla bir iddet 
sonras  destek stratejisi bu sektörlerin her birini birbirleri ile ba lant l  ancak 
farkl l klar arz eden birer ba lam olarak kabul etmelidir. iddet sonras  
destek stratejisi sorunun bu çok boyutlulu unu göz önünde tutarak deste i de 
çok boyutlu olarak kurgulamal d r. iddet sonras  destek; 

 sorumluluk alma, 

 erken müdahale, 

 sa l k sorunlar n n giderilmesi, 

 ma duriyetin tekrar n  önleme, 

 ma durun insana yak r bir hayat kurmas n  sa lama, boyutlar n  
kapsamal d r.  

KY  sorununun çok boyutlu olmas n n bir nedeni de sorunun 
payda lar n n -daha do ru bir ifadeyle: sorunu besleyen ve büyüten 
aktörlerin- toplumun çe itli düzeylerinde farkl l k arz etmesidir. Gerçekten 
de KY  sorunu, aile düzeyinde, akrabalar düzeyinde, mahalli topluluklar 
düzeyinde, sivil toplum düzeyinde ve devlet düzeyinde farkl  payda lara 
sahiptir. Dolay s yla bir iddet sonras  destek stratejisi sorunun çok 
boyutlulu unun bu yönünü dikkate alarak çözümü de çok boyutlu 
kurgulamal d r. Belirtilen toplumsal düzeylerin hepsinde çözümün 
payda lar n n da yer almas  sa lanmal d r. Bu payda lar: 

 aile düzeyinde: kad nlar, erkekler veya çocuklar, 

 mahalli topluluk düzeyinde: bölgede sözü geçen ki iler veya gruplar, 
dini görevliler veya liderler, mahalli dernekler, yerel yönetimler, 

 sivil toplum düzeyinde: meslek örgütleri, kad n örgütleri, özel 
sektör, medya, üniversiteler, sendikalar, barolar, 

 devlet düzeyinde: emniyet kurumlar , sa l k kurumlar , e itim 
kurumlar , adli kurumlar, meclis komisyonlar , bakanl klar, 

 uluslar aras  düzeyde: BM, Dünya Bankas , ILO gibi uluslar aras  
örgütler olabilirler.9 

                                                            
9  UNICEF, 2000, s. 14. 
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Belirtmek gerekir ki Türkiye, stanbul Sözle mesi’ni imzalayarak 
sorunun çok boyutlulu una kar  yine çok boyutlu bir çözüm stratejisi 
geli tirece i taahhüdünde bulunmu tur. Zira stanbul Sözle mesi yedinci 
maddesi ile taraf devletlere “devlet kurumlar , ulusal, bölgesel ve yerel 
yönetimler ile makamlar , ulusal insan haklar  kurulu lar  ve sivil toplum 
örgütleri gibi ilgili tüm aktörleri” kapsayacak ve “ilgili tüm kurum, kurulu  
ve örgütler aras nda etkin bir i birli i vas tas yla” uygulanacak “devlet 
çap nda etkili, kapsaml  ve e güdümlü politikalar n benimsenmesi ve 
uygulanmas  için gerekli yasal ve di er tedbirleri” alma ve “kad nlara 
yönelik iddete kar  bütünsel bir mücadele” yürütme zorunlulu u 
yüklemi tir. 

 
2. Ma dur Profilinin çerdi i Çe itlilik:  

KY  ma duru kad nlar ve u rad klar  iddet biçimi de i kenlik arz 
etmektedir. Tablo 1’de hayat n n herhangi bir döneminde e leri taraf ndan 
iddete u ram  kad nlar n karakteristikleri sunulmu tur. Tablonun ilk 

sütununda fiziksel veya cinsel iddete maruz kalan kad nlar n özellikleri 
görülebilirken, ikinci sütunda 6284 say l  Kanun’un kapsam na uygun olacak 
ekilde ekonomik, psikolojik, cinsel veya fiziksel iddetin en az birine maruz 

kalan kad nlar n profili sunulmu tur. Belirtilen ara t rman n mikro verileri 
üzerinden yapt m z hesaplamalar do rultusunda öncelikle Türkiye 
genelinde kad nlar n yüzde k rk birinin hayatlar  boyunca en az bir kez 
fiziksel veya cinsel iddete ve yüzde altm  birinin hayatlar  boyunca en az 
bir kez fiziksel, cinsel, psikolojik veya ekonomik iddete maruz kald klar n  
tespit etti imizi belirtmemiz gerekir. Ayr ca belirtmek gerekir ki, bu tabloda 
verilen istatistikler sadece iddet ma duru kad nlar n belirli özelliklere göre 
da l m n  ifade etmektedir. Bu anlamda, verilen istatistikler, toplumdaki 
farkl  sosyoekonomik gruplar içerisinde iddetin s kl ndan ziyade iddete 
u ram  kad nlar n bu gruplar n hangisine ait oldu unu özetler. Sonuç olarak 
bu bilgiler KY  ile ilgili risk gruplar n n belirlenmesi için de il, iddete 
u ram  kad nlar n profilinin çizilmesi için haz rlanm t r.  

iddete u rayan kad nlar n ya lar na bak ld nda, büyük bir 
bölümünün 25-45 ya  aral nda oldu u görülmü tür. Görece olarak genç ve 
ya l  kad nlar n ma durlar içerisinde daha küçük bir bölümü olu turduklar  
görülebilir. E itim durumu bak m ndan ma durlar n ço unlu unu ilkokul 
mezunu veya hiç okula gitmemi  kad nlar olu turmaktad r. Ma durlar n 
istihdam durumuna bak ld nda, yüzde yetmi lik bir kesimin i gücüne 
kat lmayan kad nlardan ve yüzde onluk bir kesimin ücretsiz aile i çilerinden 
olu tu u görülmektedir. Sonuç olarak iddete u rayan kad nlar n yüzde 
seksenden fazlas n n ki isel gelir sa layan bir i i bulunmamaktad r. Çal an 
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kad nlar ise ço unlukla tar m ve hizmet sektörlerinde istihdam edilmektedirler. 
Ma dur kad nlar n yüzde on be i kendi adlar na kay tl  (veya orta  
olduklar ) bir evin bulundu unu, yüzde sekizi ise bir arazisinin oldu unu 
belirtmi tir. Bunun d nda iddet ma duru kad nlar n çok küçük bir k sm  
kendi adlar na kay tl  bir irketin, arac n veya banka hesab n n oldu unu 
belirtmi tir. Çal an ma dur kad nlar n yüzde on sekiz kadar  sosyal 
güvenlik sistemi dâhilindedirler. Ma dur kad nlar n yüzde on dokuzu 
herhangi bir geliri (istihdam veya istihdam d ) oldu unu belirtirken, bu 
kad nlar n yüzde otuzu gelirlerinin kontrolünün kendilerinde olmad n  
ifade etmi tir. iddete u rayan kad nlar n yüzde otuz be i zor durumlarda bir 
ay boyunca geçinmelerini sa layacak kadar paraya sahip oldu unu belirtirken, 
yüzde elli alt s  acil durumlarda ailelerinden destek alabileceklerine 
inand klar n  beyan etmi tir. iddet ma duru kad nlar n yar ya yak n  
evlendiklerinde on sekiz-yirmi dört ya  aral ndayken, yakla k yüzde otuz 
be i evlendiklerinde on sekiz ya ndan küçük olduklar n  belirtmi tir. 

iddetin ya and  evliliklerin ço unlu unda hem dini hem de resmi nikâh n 
yap lm  oldu u görülmektedir. Ma dur kad nlar n yakla k yüzde yirmi be i 
evliklerinin kendi istekleri d nda aile zoru ile oldu unu belirtirken, yine 
yakla k yüzde yirmi be lik k sm  evliliklerinde ba l k paras  ödendi ini 
veya akraba evlili i yapt klar n  ifade etmi tir. Sonuç olarak ortaya ç kan 
tabloda iddete u rayan kad nlar n, ço unlukla orta ya  grubunda, dü ük 
e itim düzeyine sahip, istihdama kat lmayan veya kat lsa dahi önemli oranda 
geliri üzerinde kontrolü olmayan ve önemli oranda r zalar  d nda evlenmek 
zorunda kalm  kad nlardan olu tu u görülmektedir.  

Tablo-1’deki verilere bakarak KY  ma duriyetinin sosyoekonomik 
aç dan belirli gruplarda yo unla sa da toplumun her kesimine belirli 
düzeylerde yay ld n  söyleyebiliriz. Bu durum, iddet sonras  deste e 
ihtiyaç duyan ki ilerle ilgili belirli bir profil olu turmay  ve bu profile uygun 
olacak tek tip destek biçimleri ve koruma yöntemleri ile soruna yakla may  
imkâns z k lmaktad r. Çok farkl  sosyal çevrelerden kad nlar KY  ma duru 
olabilirler. Kad nlar n tekil durumlar  sorunun ya an  biçimini büyük oranda 
belirlemektedir.10 Örne in yabanc  uyruklu bir s nmac  kad n ile evlenip 
bo anm  bir kad n veya re it olmayan bir kad n veyahut e cinsel bir kad n, 
(kaçarak evlenme nedeniyle aileden d lanm  bir kad n, engelli bir kad n, 
seks i çisi bir kad n, herhangi bir geliri olmayan bir kad n, imam nikâhl  bir 
kad n, HIV pozitif bir kad n vs.) KY  ma duru olduklar nda bu ma duriyeti 
ayn  ekilde ya amayacaklard r. çinde bulunduklar  tekil durum onlar n hem 
sosyal çevrelerini hem de hukuki statülerini birbirinden farkl  k lacakt r. Bu 
                                                            
10  Renate AUGSTEIN, “The Plan of Action to Combat Violence Against Women in 

Germany”, Ten Years of Austrian Anti-Violence Legislation, Federal Minister for Women 
and Civil Service, Vienna, 2008, s. 71. 
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nedenle bir iddet sonras  destek stratejisi çe itlendirilmi  plan ve pratikler 
öngörebilecek nitelikte haz rlanmal d r. Farkl  sosyal çevrelerde ya ayan ve 
farkl  hukuki statülere sahip olan kad nlar n tümünü tekillikleri içerisinde 
kavrayabilen ve onlar n durumlar na göre çözümler üretebilen dinamik bir 
destek anlay  bu stratejinin temelinde yer almal d r.  

Ma dur profilinin belirtilen heterojenli ine ra men, destek stratejisi 
haz rlan rken belirli risk gruplar n n varl  göz önünde tutulabilir. Örne in 
sosyoekonomik bak mdan güçsüz veya e ine muhtaç olanlar, engelliler, 
dü ük e itim düzeyine sahip olanlar, r zalar  d nda evlenmek zorunda 
kalm  olanlar, ailesinde KY  geçmi i olanlar birer risk grubu olarak 
görülebilir. 

Belirtilen farkl l klar n yan  s ra KY  ma duru kad nlar n belirli özellik, 
tutum ve tepkilerde ortakla t  da görülmü tür. Bunlar: 

 Ya ad  sorunun tam olarak bilincinde olmama ve bu nedenle 
destek aramama, 

 iddeti bir ileti im biçimi olarak görme ve çocuklar na yönelik 
iddete ba vurma, 

 Kendi hayat  ve çocuklar n n hayatlar  üzerinde kontrol sahibi 
olamama, 

 Tek ba na bir ebeveyn olarak çocuk yeti tirmeye gücünün 
yetmeyece i korkusu, 

 Ruhsal veya bedensel rahats zl a sahip olma ve a r  ilaç kullan m , 

 Kendini toplumdan ve yak n çevresinden soyutlama olarak 
say labilir.11 

iddet sonras  destek stratejisi belirlenirken ma durlara ili kin tüm bu 
farkl l klar n ve ortakl klar n da göz önünde tutulmas  gerekmektedir.  

 
3. KY ’nin Gizli Kalmas :  

KY  ma duru kad nlar n yakla k yar s  ya ad klar  iddeti bir 
yak nlar na (akraba, kom u, arkada  vs.) anlatm  ancak sadece % 7,4’ü 
polis, hastane veya savc l k gibi kamu kurumlar na veya sivil toplum 
örgütlerine durumlar  ile ilgili ba vuruda bulunmu tur. (Bkz. Tablo-2 
Türkiye Kad n ve Aile Ara t rmas  anketi, iddeti aç a vurma ile ilgili 

                                                            
11  Aleid VAN DEN BRINK, “The Amsterdam Approach: Enterprising and Pragmatic”, Ten 

Years of Austrian Anti-Violence Legislation, Federal Minister for Women and Civil 
Service, Vienna, 2008, s. 173. 
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sorular  sadece cinsel veya fiziksel iddete maruz kalan kad nlara 
yöneltmi tir. Bu nedenle psikolojik veya ekonomik iddet sonucunda kad n n 
ba vurdu u yollarla ilgili olarak maalesef bilgi elde edilememi tir.) 
Kad nlar n ya ad klar  sorunu aç a vurmamalar  ile ilgili birçok neden öne 
sürülebilir. Tablo-3 e leri taraf ndan u rad klar  iddet sonras nda resmi 
kurumlara iddeti bildiren ve bildirmeyen kad nlar n karakteristiklerini 
ortaya koymaktad r. Tablodaki verilere bak ld nda, iddeti bildirmeyen 
kad nlar aras nda k rsal ikamet oran n n bildiren kad nlar aras ndaki k rsal 
ikamet oran ndan bir hayli yüksek oldu u görülmektedir. Bildiri yapmayan 
kad nlar n yakla k yüzde otuzu k rsal kesimde ikamet ederken bu oran 
bildirim yapan kad nlar aras nda yüzde yirminin alt ndad r. Ya  gruplar na 
bak ld nda bildirim yapan ve yapmayan kad nlar aras nda belirli bir 
farkl l k göze çarpmamaktad r. E itim durumlar na bak ld nda ise, bildirim 
yapmayan kad nlar n yüzde otuz ikisi bir diplomaya sahip de ilken bu 
oran n bildirim yapan kad nlar aras nda yüzde on sekizde kald  
görülmektedir. Yine bildirim yapan kad nlar n, yapmayan kad nlara nazaran 
daha büyük bir bölümünün lise veya üniversite mezunu oldu u 
anla lmaktad r. ki grubun istihdam durumlar na bak ld nda bildirim 
yapmayan kad nlar n daha büyük bir k sm n n istihdama kat lmayan veya 
ücretsiz aile i çisi kad nlar oldu u görülmektedir. Çal an ve bildirim 
yapmayan kad nlar n yar ya yak n  tar m sektöründe istihdam edilirken, 
istihdam edilen ve bildirim yapan kad nlar n ço u hizmet sektöründe 
çal maktad r. Bununla beraber, bildirim yapan kad nlarda sosyal güvenlik 
sistemi üyeli inin, bildirim yapmayan kad nlardaki orandan iki kat fazla 
oldu u, bildirim yapan kad nlar n daha fazlas n n mal varl na ve ki isel bir 
gelire sahip oldu u ve bu gelirleri görece olarak daha fazla kontrol 
edebildikleri ve daha büyük oranda acil durumlarda kendilerine yetecek 
kadar para sahibi ki ilerden olu tu u görülmektedir. ki grup aras nda 
evlenme ya lar  bak m ndan belirli bir farkl l k göze çarpmamaktad r. Öte 
yandan, bildirim yapmayan kad nlar aras nda akraba evlili inin daha s k 
oldu u ve ba l k paras n n daha s k rastland  anla lm t r. Tablo-3’te 
sunulan veriler nda bildirim yapmayan kad nlar aras nda daha dü ük 
e itim ve gelir düzeyine sahip, sosyal güvencesi olmayan ve acil durumlarda 
kendisine maddi kaynak bulma imkân  dü ük olan kad nlar n görece olarak 
ço unlukta oldu u görülebilmektedir. Bu anlamda, maddi olanaks zl klar n 
kad nlar n iddeti bildirme karar na belirgin bir etkisi oldu unu 
söyleyebiliriz. Bunun yan  s ra kad nlar n haklar  ile ilgili yeterince 
bilgilendirilmemi  olmalar  ve bilgi sahibi olanlar n bu haklar  elde etmek 
için mücadele edecek cesaret ve gücü kendilerinde bulamamalar 12, 

                                                            
12  Beril ESEN, “Domestic Violence against Women in Turkey”, Levitt Research, Summer, 

2013, s. 4. 
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ekonomik bak mdan e lerine ba ml  olmalar n n onlar  iddet ve yoksulluk 
aras nda bir tercih yapmaya zorlamas 13 ve -özellikle cinsel iddet 
bak m ndan14- ataerkil normlar n güçlü oldu u bölgelerde kad nlar n 
kocalar ndan gördü ü iddeti s radan bir durum olarak kabullenmeleri 
KY ’nin aç a ç kmamas n n ba l ca nedenleri olarak say labilir. 

Bu veriler nda KY ’nin bildirilme oran n n artt r lmas  yolunda 
at lmas  gereken önemli ad mlardan birinin kad n n ekonomik güvencesinin 
sa lanmas  oldu unu kabul etmek gerekir. Türkiye’de Kad na Yönelik Aile 
çi iddet Ara t rmas  ve yap lan di er çal malar bir i e ve gelire sahip olan 

kad nlar n gerek bildirimde bulunmada gerekse bildirimin ard ndan gelecek 
olan yarg sal süreçlere kat lmada daha istekli olduklar n , kamu kurumlar na 
ba vurarak destek istemeye daha yatk n olduklar n  ve hukuk ve ceza 
davalar n n sonuçlar ndan daha memnun olduklar n  ortaya koymu tur.15 Bu 
durum maddi güvenceye sahip olan ve bir i i olmas  nedeniyle -eve kapal  
ya amay p- sosyal ve ekonomik hayat n içinde olan kad nlar n sorunlar n  
if a etmede daha istekli ve çözüme ula mada daha ba ar l  oldu unu 
göstermektedir. Ancak belirtmek gerekir ki KY  ile ilgili yarg sal ve idari 
süreçlerin uzamas  çal an kad nlar n dahi -i yerlerinden izin alamad klar ndan 
dolay - bu süreçleri ba latmalar n  ve devam ettirebilmelerini zorla t rmaktad r. 
Bu do rultuda KY ’yi sona erdirmeye yönelik bir genel stratejinin ilk hedefi 
nas l kad n n toplumsal ve ekonomik konumunu güçlendirmek olmal ysa 
bunun bir parças  olan iddet sonras  destek stratejisi de iddet ma duru 
kad nlar  haklar n  aramaya te vik edecek bir destek program  ortaya 
koyabilmelidir. iddet sonras  destek bak m ndan en önemli konu, iddete 
maruz b rak lan veya iddet tehdidi alt nda olan kad nlar n herhangi bir gün, 
herhangi bir saatte ve en k sa sürede destek hizmetlerine ula abilmesidir. En 
iyi hizmetler bile e er ma durlar bunlara ula amayacaksa ba ar s z 
olacakt r.16 

Bu noktada dikkat edilmesi gereken bir hususu belirtmek gerekir. 
Ma duru haklar  ile ilgili bilgilendirmek ve destek hizmetlerini bunlara 
ba vurmak isteyecek olanlar bak m ndan cazip k lmak kamu kurumlar n n ve 
kamu çal anlar n n birer görevi ise de destek hizmetlerinde yer alan kurum 
ve çal anlar a r  yönlendirici, zorlay c  veya ma dura gere inden fazla 
cesaret verici olmamal d r. Ma dur kad nlar n ya ad klar  iddeti bildirmelerine 

                                                            
13  Veda GÖKKAYA, “The Effects of Violence upon Women’s Health in Turkey”den aktaran 

Beril ESEN, 2013, s. 8. 
14  ibid, s. 9. 
15  Darrell PAYNE, Linda WEMELING, “Domestic Violence and the Female Victim: The 

Real Reason Women Stay!”, Journal of Multicultural, Gender and Minority Studies, C.3 
(2009), S.1, s. 2. 

16  UNICEF, 2000, s. 18. 
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engel olan nedenlerin gerçek nedenler oldu u hat rdan ç kar lmamal d r. 
Yap lan çal malar ya anan iddet ile ilgili resmi ba vuruda bulunuldu unda, 
iddet uygulayan e in misilleme amac yla çocuklar  da hedef alacak ekilde 

daha a r bir iddet uygulayabildi ini; hayati yaralanma veya ölümle 
sonuçlanan sald r lar n büyük bölümünün ma dur kad n n destek almak veya 
bo anmak amac yla resmi ba vurular yapmas ndan sonra meydana geldi ini, 
aile veya mahalli topluluk içinde gayri resmi olarak kad na yard m eden 
yak nlar n resmi ba vurulardan sonra bu desteklerini çekebildiklerini ve 
tan kl k etmekten imtina edebildiklerini göstermektedir.17 Bu noktada destek 
hizmeti veren kurum, kurulu  ve ki ilerden beklenen, özverili, pratik, kararl  
ancak ölçülü olmalar d r. 

 
DDET SONRASI DESTEK STRATEJ S N N ODAK 

KURUMLARINA L K N ÖNER LER 

Kurumlar (sivil toplum kurulu lar  da dâhil olmak üzere), yasalarla 
birlikte, ba ar l  bir destek stratejisinin iki temel dire ini olu tururlar. 
Yasalar n görevi, KY  ile mücadelede ba vurulacak tedbirleri belirlemek ve 
bunlarla ilgili yetki ve görevleri da tarak bu mücadelenin yolunu açmakt r. 
Kurumlara ise daha karma k ve ayr nt l  görevler dü mektedir. Kurumlar 
öncelikle yasalarda belirlenen tedbir ve hizmetleri yerine getirmekle 
görevlidirler. Kurumlar iç denetim ile kendilerini ve idari denetim 
mekanizmalar  arac l yla birbirlerini denetleyerek yasalarca öngörülmü  
destek hizmetlerinin en iyi ekilde yerine getirilmesini sa lamal  ve meydana 
gelen sorunlarla ilgili çözüm önerileri üretebilmelidir.18 Bunun yan  s ra 
kurumlar verdikleri hizmetlerin ve dolay s yla uyar nca hizmet yürüttükleri 
yasalar n etkilili ini denetleme görevini de yerine getirmelidirler.19 Bu 
bak mdan kurumlar iddet sonras  destek stratejisinin dinamik ve geli ken 
bir karakter arz etmesinde anahtar konumdad rlar. Kurumlar n bu önemli 
konumu stanbul Sözle mesi’nde de kar l n  bulmu tur. Sözle me, on 
sekizinci maddesinin ikinci f kras  ile taraf devletlere “mahkemeler, savc lar, 
kolluk kuvvetleri, yerel ve ulusal yetkililer dâhil ilgili tüm devlet kurulu lar , 
sivil toplum kurulu lar , di er ilgili kurulu lar ve birimler aras nda etkin 
i birli i için uygun mekanizmalar n mevcudiyetini sa lama” görevini 
yüklemi tir. KSGM’nin haz rlad  eylem plan  da “ iddete u rayan kad na, 
varsa çocuk/çocuklar na yönelik hizmet sunumunu gerçekle tirmek üzere 
kurum/kurulu  ve ilgili sektörler aras  i birli i mekanizmas n ” güçlendirmeyi 
                                                            
17  PAYNE; WEMELING, 2009, s. 3. 
18  HANMER vd., 2006, s. 24. 
19  Carol HAGEMANN-WHITE, “Innovative Legal Measures Addressing Violence Against 

Women New Strategies and Practices in Europe”, Ten Years of Austrian Anti-Violence 
Legislation, Federal Minister for Women and Civil Service, Vienna, 2008, s. 44. 
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hedefleri aras na alarak bu anlay  payla m t r.20 Ancak bu i birli ini 
sa layacak platformun henüz kurulmad n  da belirtmek gerekir. Bu eylem 
plan na uygun olarak kurulmu  olan ÖN M’lerin istenilen i birli ini neden 
gerçekle tiremeyece i konusuna ileride de inece iz. Burada k saca 
belirtmek gerekir ki, etkili bir destek stratejisinde kurumlar aras  i birli i 
platformu ne sadece kamu kurumlar n n yetkilendirildi i ne de bütün yükün 
sivil toplum kurulu lar na at ld  bir platform olmal d r. Bu platformda, 
çözümün bütün payda lar , karar alma yetkisine sahip üye veya organlar nca 
temsil edilmelidir. Böylece birden fazla kurumun ortakl yla 
gerçekle tirilebilecek türden hizmetler ile ilgili kurumlar aras  koordinasyon 
sa lanmal d r. 

Ülkemizde iddet sonras  destek hizmetlerinin sunulmas nda bir di er 
önemli kurumsal eksiklik ise veri toplama ve verilerin koordinasyonu 
hususundad r. Bu konuda üniversitelere ve sivil toplum örgütlerine önemli 
bir görev dü mektedir. KY  sorunu ile ilgili ampirik veri eksikli i bu 
konuda etkin bir strateji geli tirilmesinin hatta gündelik politika 
de i ikliklerinin gerçekle tirilmesinin önündeki en büyük engeldir. Ayr ca 
bu soruna ili kin veri eksikli i devletin bu alandaki tembelli ine bahane 
bulabilmesine veya hükümet görevlilerinin sorunun abart ld n  iddia 
edebilmesine imkân vermektedir.21 Somut ve güncel verilerin el alt nda 
olmas  hem politika üreticilerine hem de uygulamac lara büyük kolayl klar 
ve imkânlar sa layacakt r. Politika üreticileri, sorunlu alanlar  tespit etmede 
ve sahaya uygun yeni uygulamalar  geli tirmede somut dayanaklara sahip 
olacaklard r. Bu politikalar  uygulamaya geçirmekle görevli olan kurumlar 
ise yapt klar  i lemleri kay t alt na al p veriye dönü türdükleri takdirde 
faaliyetlerini gerçekle tirmek için ihtiyaç duyduklar  kamusal kaynaklar  
talep ederken daha güçlü bir konumda olacaklard r. Verilen hizmetlerin, 
yap lan i lemlerin ve bunlar n sonuçlar n n veriye dönü türülmesi bu 
alandaki uzmanla maya büyük katk  sa layacakt r. Kuramsal ve ampirik veri 
birikimi, iddet sonras  deste in -güncel politik tercihlerden veya kurumlar n 
yönetimindeki ki ilerden- ba ms zla mas  ve kurumsal bir karakter arz 
etmesi bak m ndan büyük önem arz etmektedir.22 Türkiye’de kamunun 
kullan m na aç lm  bu alandaki en güncel veri seti Hacettepe Üniversitesi 
Nüfus Etütleri Enstitüsü taraf ndan gerçekle tirilmi  olan 2008 tarihli 
Türkiye’de Kad na Yönelik Aile çi iddet Ara t rmas ’na aittir. 2011 
y l nda Aile ve Sosyal Politikalar Bakanl ’nca gerçekle tirilen Türkiye’nin 
Aile Yap s  Ara t rmas ’n n ise sadece raporu yay nlanm , veri seti 
kamunun kullan m na sunulmam t r.  
                                                            
20  KSGM, 2012, s. 19. 
21  UNICEF, 2000, s. 17. 
22  KELLY, 2008, s. 64. 
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Polisin haberdar oldu u KY  vakalar n n ne kadar n  ara t rd na, bu 
vakalar n n ne kadar n n adli mercilere ta nd na, vakalar n hangi oranda 
ceza ile sonuçland na, cezalar n a rl kl  olarak hangi suçlara istinaden 
verildi ine, KY ’nin çocuklar n velayeti ile ilgili kararlar  ne oranda 
etkiledi ine, mahkemelerin koruma ve deste e yönelik kararlar n n veya 
di er kurumlarca sunulan destek hizmetlerinin ilgililerin hayatlar n  ne 
yönde etkiledi ine, faillerin koruma kararlar na ne oranda uydu una, karar  
ihlal edenlerin ne kadar n n cezaland r ld na vs. ili kin güncel ve somut 
veriler olu turulmad  takdirde KY  sonras  destek stratejisinin veya 
herhangi bir eylem plan n n ba ar l  olmas  mümkün de ildir.23 

iddet sonras  deste e ili kin bir stratejinin hayata geçirilmesi 
bak m ndan ilgili bütün kurumlar önemli olmakla birlikte emniyet, sa l k, 
yarg  kurumlar  ve sivil toplum kurulu lar  hayati bir konumu i gal 
etmektedirler. Zira bu kurumlar n çal anlar  KY  vakalar  ile s kl kla ve 
dolays z olarak kar  kar ya kalmaktad rlar. Bu nedenle bu dört alana ili kin 
tespit edilen sorunlar  ve önerileri ayr ca belirtmekte yarar görüyoruz. 

 
1. KY  Sonras  Destek Bak m ndan Emniyet Kurumlar nda Ya anan 

Sorunlar 

KY  ma durlar na destek hizmetleri sunulmas  bak m ndan polis çok 
önemli bir konum i gal etmektedir. Ma duriyetten veya tehditten haberdar 
olma, acil müdahale etme, failin yeniden iddete ba vurmas n  engelleme, 
ma durlar  haklar  ve kullanabilecekleri hizmetler ile ilgili olarak 
bilgilendirme gibi do rudan müdahale yollar  polisin görevi ve imkânlar  
dâhilindedir. Ancak, polisin önyarg lar , e itimsizli i, ilgisizli i veya 
KY ’yi bir aile içi mesele olarak görmesi vb. nedenlerle, bu kritik görev 
gerekti i gibi yerine getirilememektedir. KY  ma duru kad nlar n 
sorunlar yla ilgili ald klar  hizmet bak m ndan memnuniyetlerinin en dü ük 
oldu u kurum polis kurumudur (Bkz. Tablo 2).  

Birçok vakada polisin KY  vakalar n  di er yaralama vakalar ndan 
farkl  ele ald  görülmektedir.24 Bu durumun yans malar n  A HM 
kararlar nda da görmek mümkündür. OPUZ v. Türkiye karar nda A HM -
Mor Çat ’n n görü lerine at fla- KY ’nin polis karakollar nda hâlâ 
ho görüyle kar land n  ve baz  polis memurlar n n hakem gibi hareket 
etmeye çal t n , erke in taraf n  tuttu unu ya da kad n n ikâyetinden 
vazgeçmesini önerdi ini belirtmi  ve Türkiye hakk nda mahkûmiyet karar  
vermi tir. Mahkemeye göre iddet uygulayan kocan n bir de polis olmas  

                                                            
23  HAGEMANN-WHITE, 2008, s. 45-46. 
24  PAYNE; WEMELING, 2009, s. 2. 
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durumunda KY  ma duru kad n hiçbir ekilde polise ba vuramamakta veya 
ba vurdu unda yard m alamamaktad r.25 Ya anan kad n cinayetlerinde 
polisin ihmaline rastlamak art k a rt c  olmamaktad r. Art k bir simge 
haline geldi inden Güldünya Tören cinayetini örnek verebiliriz. 
Hat rlanaca  üzere Güldünya öldürülece ini bildi inden evinin 
penceresinden atlay p polis karakoluna s nm , polis ise amcas  ve 
a abeyini karakola ça r p ikna yoluyla cinayeti önlemeye çal m  ve 
nihayet Güldünya’y  katillerine teslim etmi  idi.26 Bu örnekler maalesef 
ço alt labilir. Polise KY  konusunda bilgi ve duyarl l k kazand r lmas  bu 
nedenle hayati önem arz etmektedir. Polisin KY  vakalar nda sadakatle 
uyaca  bir el kitab na sahip olmas  gerekmektedir. Bu sadakatin sa lanmas  
için de polislerin ihmalkârl klar ndan veya kad nlara ya att klar  ikincil 
ma duriyetlerden sorumlu tutulmas  gerekmektedir.27 

KY  vakalar nda ya ad klar  sorunlar hakk nda polisin görü lerine 
ba vurmak da büyük fayda sa layacakt r. Bu bak mdan o dönem Emniyet 
Genel Müdürlü ü Asayi  Daire Ba kanl ’nda idare amiri olarak görev 
yapan Alpaslan Onayl ’n n, TBMM Kad n Erkek F rsat E itli i 
Komisyonu’nda sorunla ilgili verdi i bilgileri burada belirtmekte yarar 
görüyoruz.28 Onayl ’ya göre bir KY  vakas nda polisin kad n  kocas yla 
bar t r p evine göndermeye çal mas n n nedenlerinden biri de kad n  
yerle tirecek bir s nma evinin bulunamamas d r. Ayr ca özellikle ta rada 
kad n personelin bulunmamas  nedeniyle (Türkiye genelinde kad n polis 
oran n n % 6 oldu u ifade edilmi tir) KY  vakalar na müdahale etmede 
yetersiz kal nd  belirtilmi tir. Ma dur kad nlar n polis merkezinden, adli 
t pa, oradan adli birimlere tekrar gitmesi eklinde kurum kurum dola mak 
zorunda kalmas n n ikincil bir ma duriyet yaratt na dikkat çekilmi  ve bu 
sorunlar n giderilebilmesi için t pk  çocuk ube müdürlüklerinde oldu u gibi 
kendi alan nda uzmanla m , içinde polisle birlikte sosyal çal ma ve adli t p 
uzmanlar n n da yer ald  birimlerin olu turulmas  gerekti i belirtilmi tir. 

Kan m zca al nacak prosedürel tedbirlerin ba ar l  olabilmesi için 
emniyetin KY ’ye yakla m n n de i mesi artt r. lkin KY ’nin bir asayi  
sorunu olmad n n, bir insan haklar  sorunu oldu unun kabul edilmesi 
gerekmektedir. Bu bak mdan polis KY  vakalar nda tepkisel de il önleyici 
bir aktif rolü benimsemek sorundad r. Devlet, bir KY  vakas n  haber ald  
andan koruma ve destek tedbirlerinin uygulanmas na kadar sürecin tüm 

                                                            
25  A HM, OPUZ v. Türkiye karar , Ba vuru no. 33401/02, 2009, par. 92. 
26  ESEN, 2013, s. 2. 
27  UNICEF, 2000, s. 17. 
28  TBMM Kad n Erkek F rsat E itli i Komisyonu, Kad na Yönelik iddetin Önlenmesinde 

Mevzuattaki Ve Uygulamadaki Noksanl klar n Tespitine li kin Rapor, 2010, s. 20. 
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a amalar n  titizlikle yürütmelidir. Bu bak mdan Ankara 8. Aile Mahkemesi 
eski hâkimi Eray Kar nca’n n, bir KY  vakas  haber al n r al nmaz yetkili 
aile mahkemesinin haberdar edilmesi ve sürecin tümünün bu mahkemenin 
inisiyatifiyle yönetilmesi yönündeki önerisi dikkate al nmal d r.29 

 
2. KY  Sonras  Destek Bak m ndan Sa l k Kurumlar nda Ya anan 

Sorunlar 

KY  sonras  destek bak m ndan emniyet güçleri ile birlikte birincil 
konumu sa l k kurumlar  i gal etmektedir. Ayn  ekilde sa l k kurumlar , 
KY  ma duru kad nlar n tespitinde ve bu ki ilerin destek hizmetlerine 
yönlendirilmesinde en az emniyet kurumlar  kadar avantajl  bir konumu i gal 
ederler. (Bkz. Tablo 2) Bu kurumlar sadece yaralanma veya travma 
vakalar nda de il, kad n n kuruma gelmesine neden olan bütün vakalarda 
KY  ile ilgili gözlem yapma imkân na sahiptirler. Kad nlar hamilelik 
nedeniyle, ba ka bir hastal k nedeniyle veya çocuklar n n bir rahats zl  
nedeniyle hastaneye ba vurabilirler. Tüm bu durumlar KY  ma durlar n n 
tespit edilmesi ve destek mekanizmalar  ile ba lant lar n n kurulmas  
bak m ndan birer imkân olarak görülmelidir. Ancak yukar da polisle ilgili 
belirtti imiz engeller sa l k çal anlar  bak m ndan da geçerlidir. Türkiye’de 
KY ’nin çok yayg n olmas na ra men bunlar n sa l k kurumlar na 
bildirilmesi veya adli t p raporlar nda yer almas  oran n n çok dü ük oldu u 
tespit edilmi tir.30 Kendilerine bildirilen vakalarda da sa l k çal anlar n n 
ma dur kad nlar  önlerindeki seçenekler ve alabilecekleri destek hizmetleri 
bak m ndan bilgilendirmek yerine onlara ak l verip geri evlerine 
gönderdikleri ve kimi zaman kad nlar n bu nedenle tekrar iddete maruz 
kald klar  belirtilmektedir.31  

KY , Dünya Sa l k Örgütü taraf ndan bir sa l k sorunu olarak ele 
al nm t r. Örgüt bu ba lamda bu sorunla üç düzeyde mücadele edilmesi 
gerekti ini belirtmektedir. Birincil düzeyde bir iddet vakas  ya anmam t r 
ve bu a amada sa l k konusu bak m ndan yap lmas  gereken kad n n sosyal 
güvencesinin sa lanmas d r. kincil düzey KY  vakalar n n tespit, tan  ve 
tedavilerinin yap lmas  a amas d r. Bu noktada sa l k çal anlar , iddetin 
tekrar n n önlenmesi için gerekli mercilere bilgi vermeli ve ma dur kad n  
alabilece i destek ile ilgili olarak bilgilendirmelidir. Üçüncül düzey uzun 
süre KY ’ye maruz kalm  kad nlar n fiziksel ve ruhsal iyile tirmelerinin 

                                                            
29  ibid, s. 21. 
30  Mustafa SER NKEN, Cem ENGÜL, Özgür KARCIO LU, Kemalettin ACAR ve brahim 

Türkçüer, “Violence against Women: Analysis of Emergency Department Presentations.” 
Turk J Emergency Med, C. 7 (2007), S. 4, ss. 163-166’dan aktaran ESEN, 2013, s. 4. 

31  TBMM Kad n Erkek F rsat E itli i Komisyonu, 2010, s. 28. 
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sa lanmas  düzeyidir.32 Bu üç düzeyin de ba ar l  bir biçimde yerine 
getirilebilmesi için sa l k çal anlar n n KY  konusunda bir duyarl l k 
kazanmalar  ve bu vakalar  tespit etme refleksine sahip olmalar  
gerekmektedir.33 

 
3. KY  Sonras  Destek Bak m ndan Yarg  Kurumlar nda Ya anan 

Sorunlar 

Yarg lama etkinli i elbette belirli yasal düzenlemeler üzerinden 
i lemektedir ve yasal düzenlemelerdeki eksiklikler bu etkinli in 
aksamas nda ba l ca etkendir. Ancak bu ba l k alt nda yasal 
düzenlemelerdeki eksiklikleri de il, KY  sorununa özgü olarak yarg lama 
süreçlerinde -uygulamaya ili kin- beliren sorunlar  ortaya koymaya 
çal aca z. Ard ndan KY  konusunda uzmanla m  ve görevlendirilmi  
olan ve ngiltere’de bir örne i uygulanmakta olan KY  mahkemeleri 
hakk nda bilgi verece iz. 

KY  konusunda yarg lama süreçleri ile ilgili ülkemizde iki ana sorun 
ya anmaktad r. Birinci sorun KY ’nin aile mahkemeleri taraf ndan 
görevlerine dâhil olan di er konularla (bo anma, velayet, nafaka vb.) ayn  
görülmesi ve bu sorunun kesbetti i aciliyete uygun olarak ele al nmamas d r. 
Bu husus A HM kararlar nda da dile getirilmi tir.34 6284 say l  Kanun’un bu 
bak mdan 4320 say l  Kanun’a göre bir tak m iyile tirmeler yapt n  kabul 
etmek gerekir. Kanun’un be inci maddesi, acil müdahale niteli indeki 
tedbirlerin baz lar n n (e in konuttan uzakla t r lmas , ma dura, ma durun 
çocuklar na veya i yerine yakla mas n n engellenmesi vb.) takip eden ilk i  
günü içerisinde hâkim onay na sunulmak üzere polis taraf ndan da 
verilebilece ini belirterek bu alandaki adliye hantall n n bir nebze 
k r lmas na imkân vermi tir. Ancak KY  sonras  destek bak m ndan aciliyet 
kesbeden müdahaleler sadece koruma müdahalelerinden ibaret de ildir. 

iddet içeren ili kiyi reddederek adli yollara ba vuran kad n n müspet 
anlamda deste e de ihtiyac  bulunmaktad r. Bu nedenle KY  vakalar n n bir 
bütün olarak aile mahkemelerinin görev alan na giren di er vakalara önceli i 
oldu unun kabul edilmesi ve buna göre muamele edilmesi gerekmektedir. 
Kan m zca bu sorun, bu alandaki di er problemlere göre daha basit bir 
sorundur ve çözülmesi için sadece istemek ve gündeme almak yeterli 
olacakt r. KY  konusunda yarg lama süreçlerinde ya anan ikinci önemli 
sorun KY  sorununun yap sal niteli inden kaynaklanmaktad r ve daha 

                                                            
32  ibid, s. 27. 
33  UNICEF, 2000, s. 18. 
34  A HM, OPUZ v. Türkiye karar , Ba vuru no. 33401/02, 2009 par. 93. 
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karma k bir sorundur. KY  ma duriyetleri büyük oranda adli mercilere 
ta nmamakta, ma durlar ve tan klar hâkim kar s na ç kmamakta, adli 
süreçler ma durlar taraf ndan kararl l kla sürdürülememektedir. Bu duruma 
ili kin olarak, adli ba vurunun iddetin katlanmas na neden olaca ndan 
korkulmas , -ula m ücretleri vs. dâhil olmak üzere- adli süreçleri yürütecek 
maddi kaynaklara sahip olmama, i yerinden izin alamama, aile üyesi ile 
mahkemelik olmaktan imtina etme, sorunlar n n çözülmesi bak m ndan adli 
mercilere güvenmeme gibi sebepler say labilir.35 Bu durumun birçok 
sebebinin olmas  sorunun çözümünü güçle tirmektedir. Ancak bu durum, 
vazgeçmeyi de il her sebep üzerine tek tek gidilerek bu sorunu çözmeye 
yönelmeyi gerektirmektedir. Öncelikle yap lmas  gereken, toplumda 
KY ’nin kamuya kar  i lenmi  bir suç oldu u, ma durlar n n 
mahkemelerce korundu u ve desteklendi i, sorunlar n adli mercilerde 
çözülebildi i yönünde bir güvenin kurulmas  gerekmektedir. Bu amaç 
do rultusunda ma dur kad nlar n adli sürecin ba ndan sonuna kadar bu 
süreci takip edebilmeleri için ihtiyaç duydu u maddi, manevi ve adli deste i 
sunacak hizmetler tesis edilmeli ve aile mahkemeleri bu hizmetlerin 
kulland r lmas  bak m ndan yetkilendirilmelidir. KY  ma duru kad nlar i  
güvenli i konusunda pozitif ayr mc l a tabi tutulmal , KY  ma duriyetleri 
ile ilgili olarak sürdürecekleri adli süreçlerde i yerlerinden izin alma sorunu 
ya amamal d rlar. 

Belirtilen iki sorunun çözümü bak m ndan gerekli olan ortak ad m n aile 
mahkemelerinin yetkilerinin ve inisiyatif alanlar n n geni letilmesi oldu u 
görülmektedir. Bu bir öneri olmakla birlikte buna alternatif olarak ngiltere 
örne inde görülen sadece KY  konusunda görevli olan ancak sorunun kamu 
hukukunu ve özel hukuku ilgilendiren tüm boyutlar yla ilgili olarak karar 
alabilen bir mahkeme modeli öne sürülebilir. Özel Ev-içi iddet 
Mahkemeleri (Special Domestic Violence Courts) ad  verilen bu mahkemeler 
ngiltere ve Galler’de sulh ceza mahkemeleri bünyesinde kurulmu lard r. Bu 

mahkemelerin kurulmas ndaki amaç KY  ma durlar n n belirli bir 
yarg lama merciinin oda na al nmas  ve ma durlara en üst düzey ilgi ve 
uzmanl n sunulmas  olarak belirtilmektedir. Mahkemeler, KY  sorununun 
çözümünde görev alan tüm kurum ve kurulu larla i birli i içerisinde 
çal makta ve bu nedenle her ma durun kendi tekil durumu içerisinde ihtiyaç 
duydu u hizmetlerin sunulmas n  sa layabilmektedirler.36 Bu mahkemeler 
üzerine yap lan deneysel de erlendirmeler ma durlar n adli süreçlere 

                                                            
35  HAGEMANN-WHITE, 2008, s. 43-44. 
36  Cathy HUMPHREYS; Rachel, CARTER,“The Justice System as an Arena for the 

Protection of Human Rights for Women and Children Experiencing Violence and Abuse” 
Co-ordination Action on Human Rights Violations, 2006, s. 22. 
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kat l mlar  ve bunlar  sürdürmeleri bak m ndan bu yeni mahkemelerin 
cesaret verici oldu unu, yarg lamaya ili kin süreçlerin daha k sa sürmesini 
sa lad n  ve faillerin cezaland r lmas  oran n  artt rarak iddetin tekrar n  
azaltt n  ortaya koymaktad r.37 Bu model ülkemizde benimsenmese dahi bu 
modelden ö renilecek eyler oldu unu kabul etmek gerekmektedir. lkin bu 
model, gereken ilgi, cesaret ve deste in sa lanmas  halinde kad nlar n iddet 
sarmal ndan ç kmak yolunda daha kararl  ad mlar atabilece ini 
göstermektedir. 

Yarg , KY ’nin a r bir suç te kil etti i ve iddete ba vuran ki inin suç 
i ledi i ve de bu suçun cezas z kalmayaca  mesaj n n topluma iletilmesi 
bak m ndan da kritik bir konumdad r. Yarg ç, ma dur, fail ve varsa 
çocuklar n hayatlar  hakk nda nihai karar  verecek olan ki idir. Yarg n n ve 
yarg c n bu önemli konumu her yarg c n KY  sorununun karakteri, dinamikleri 
ve çözüm yollar  hakk nda bilgilendirilmi  olmas n  gerektirmektedir. 

 
4. KY  Sonras  Destek Bak m ndan Sivil Toplum Kurulu lar nda 

Ya anan Sorunlar 

KY  sonras  ma dur kad nlar n hayatlar n  ve kendilerine olan 
güvenlerini yeniden in a etmelerinde onlara yard mc  olmak amac yla 
ma durlar n bar nd r lmas , güvenliklerinin sa lanmas , hukuki haklar  ile 
ilgili bilgilendirilmesi ve bu ki ilere meslek kazand r lmas  yönünde ba ta 
kad n örgütleri olmak üzere sivil toplum kurulu lar n n ifa etti i insanl k 
görevinin önemi takdir edilmelidir.38 Bu ba l k alt nda bu STK’lar n gerek 
insani gerek maddi kaynaklar  bulma konusunda ve birbirleri aras nda 
ileti im ve uyum olu turma konusunda ya ad klar  sorunlar tart labilirdi. 
Ancak bugün KY  konusunda çal ma yapan STK’lar ve sivil toplum 
kaynakl  ba ms z s nma evleri çok daha önemli bir sorunla, çal amaz 
duruma gelme sorunuyla, kar  kar yad r. Bu sorun Ailenin Korunmas  ve 
Kad na Kar  iddetin Önlenmesine Dair Kanun’un on dördüncü 
maddesinde belirtilen iddet Önleme ve zleme Merkezleri’nin Aile ve 
Sosyal Politikalar Bakanl ’na ba l  olarak kurulmas  ile ortaya ç km t r. 

ÖN M’ler Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Denizli, Diyarbak r, Gaziantep, 
stanbul, zmir, Malatya, Mersin, Samsun, anl urfa ve Trabzon olmak üzere 

14 ilde kurulmu lard r. Yeni kurulan bu merkezlerde, “ iddet ma duru ve 
varsa beraberindeki çocuklara yönelik, korunma, bar nma, psikolojik, hukuki 

                                                            
37 Samantha INGRAM, “The National Delivery Plan for Domestic Violence in the United 

Kingdom”, Ten Years of Austrian Anti-Violence Legislation, Federal Minister for Women 
and Civil Service, Vienna, 2008, s. 74. 

38  UNICEF, 2000, s. 18. 
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ve t bbi destek, i  ve meslek dan manl , geçici maddi yard m ve e itim 
deste i sunuldu u”; ayr ca bu merkezlerde erkeklere yönelik öfke kontrolü 
sa lama amac yla e itimlerin verildi i belirtilmektedir.39 ÖN M’lerin 
devletin bu alanda sorumluluk almas  bak m ndan olumlu bir ad m oldu u 
kabul edilmekle beraber hâlihaz rdaki yap lar na ve bu yap y  belirleyen 
anlay a baz  itirazlar m z n oldu unu belirtmek isteriz. Bu itirazlar  madde 
madde saymak daha uygun olacakt r: 

 Türkiye’de onlarca y ld r zor artlar alt nda KY  ile mücadele eden 
kad n STK’lar n  güçlendirmek yerine -bunlar n üzerinde inisiyatif 
sahibi olacak ekilde- ÖN M’lerin kurulmas  gönüllülük esas yla 
çal an kurulu lar n memur zihniyetine tabi k l nmas na ve 
tecrübenin karar alma mekanizmalar ndan d lanmas na neden 
olmaktad r. 

 ÖN M’lerde kad n ve erkeklere birlikte hizmet verilmesi kad nlar n 
sorunlar n  rahatça ifade etmelerini engelleyici bir durumdur.40 

 Erkeklere yönelik öfke kontrolü programlar  genel olarak KY  
sorununun oda n  çarp t c  niteliktedir. KY ’nin, aile-içi, bireysel 
ve psikolojik bir problem oldu u yönündeki yakla m n altm l  
y llardan itibaren terk edildi ini ve bugün dünyan n hiçbir yerinde 
geçerli görülmedi ini hat rlatmakta yarar görüyoruz [Bkz. yukar da 
“Kad na Yönelik iddetle Mücadele Stratejisi Belirlerken Gözetilmesi 
Gereken lkeler” bölümü]. 

 Hizmetler ve müdahaleler yerel ihtiyaçlara ve özelliklere göre 
belirlenmeliyken ÖN M’ler merkezde belirlenmi  usullere göre 
çal malar yürütmekte ve tek tiple tirilmi  hizmetler sunmaktad r. 

 ÖN M’ler, STK’lar n etkin olduklar  yerlerde in a ettikleri 
enformel destek ve bilgi a lar n  olu turma kabiliyetinden 
yoksunlard r. 

Özellikle s nma evlerinin imkânlar elverdi ince sivil toplum 
kurulu lar  eliyle ve ba ms z olarak i letilmesi gerekti inin alt  çizilmelidir. 
Bu kurulu lar kad n-odakl , hizmetlerini yerel ihtiyaçlara göre belirleyen ve 
                                                            
39  Antalya'da iddeti Önleme ve zleme Merkezi'nin Çal malar , http://www.haberler.com/ 

ozel-haber-antalya-da-siddeti-onleme-ve-izleme-4777310-haberi/ (eri im tarihi: 4 Aral k 2014) 
40  Mor Çat , ÖN M ( iddet Önleme ve zleme Merkezleri) Çal tay  Sonuç Bildirgesi, 21 ubat 

2013. https://www.morcati.org.tr/tr/neler-yapiyoruz/basin-aciklamalari/177-sonim- siddet-
onleme-ve-izleme-merkezleri-calistayi-sonuc-bildirgesi-21-subat-2013 (eri im tarihi: 04.12. 2014) 
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yeterli kaynaklara ula malar  sa lanm  kurulu lar olmal d r.41 KY  ile 
mücadelede kad n odakl  yakla m devlet yönetimine hâkim olmadan, 
hizmet ve destekle ilgili karar alma gücünün bütünüyle kamu kurumlar na 
teslim edilmesi, sorunun çözümünü erteleyecek ve belki imkâns z k lacakt r. 
Bu hizmetlerin somut imkâns zl klar nedeniyle devlet eliyle yürütüldü ü 
durumlarda da bu alanda çal an STK’lar n tecrübe ve görü lerine 
ba vurulmal  ve hizmetlerin bu STK’lar arac l yla denetiminin yap lmas n  
sa layacak bir mekanizma kurulmal d r. Yap lan çal malar tek tip 
önlemlerin hiçbir yerde olumlu sonuçlar do urmad n  ve çözümün sivil 
toplum ve kamunun birlikte çal mas  ile mümkün olaca n  ortaya 
koymaktad r.42 Devletin bu noktada yapmas  gereken STK’lar n ülke 
genelinde yay lmas n  ve yeni s nma evleri aç lmas n  te vik edecek 
düzenlemeler ortaya koymakt r. Türkiye’de kad n dayan ma merkezleri ile 
s nma evleri Marmara ve Ege Bölgeleri’nde yo unla maktad r ancak KY  
en çok Kuzey Do u Anadolu’da ve ç Anadolu’da görülmektedir. Buna 
kar l k ç Anadolu ve Karadeniz Bölgeleri’nde sadece birer kad n 
dayan ma derne i oldu u ifade edilmektedir.43 Bu nedenle hem merkezi 
devlet bütçesinde hem de yerel yönetimlerin bütçelerinde KY  ile mücadele 
için daha ciddi kaynaklar ayr lmal  ve bu kaynaklar bu alanda çal an 
STK’lar n kullan m na sunulmal d r. 

 

SONUÇ YER NE 

KY  küresel bir sorundur. Ancak toplumsal dinamikler sorunun 
ya an l  biçimlerini, sorunu besleyen unsurlar  ve dolay s yla uygun çözüm 
yollar n n neler olaca n  belirlemektedir. Dolay s yla bir KY  sonras  
destek stratejisi belirlerken sorunun küresel yönünden ötürü di er 
toplumlar n tecrübelerinden faydalan labilecektir ancak bu tecrübeleri 
de erlendirirken içinde ya an lan toplumun dinamiklerini de göz önünde 
tutmak zorunlu olacakt r. Bir KY  sonras  destek stratejisi, toplumda 
KY ’nin ortaya ç kmas na neden olan ve bunu besleyen dinamikleri ve 
yap lar  göz önünde tutmal  o toplumda bu tür iddetin ma duru olan 
ki ilerin özelliklerine ve ihtiyaçlar na göre belirlenmelidir. Bu belirleme 
yap l rken ma dur profilinin arz etti i çe itlilik göz önünde tutulmal  ve bu 

                                                            
41  HANMER vd., 2006, s. 13. 
42  HAGEMANN-WHITE, 2008, s. 42. 
43  TBMM Kad n Erkek F rsat E itli i Komisyonu, 2010, s. 41-43. 
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çe itlili in gerektirdi i esnekli i uygulama alan na yans tabilecek araçlar ile 
hizmet verilmelidir. Bütün bunlar ancak deneysel uygulamalara ili kin 
verilerin düzenli kayd n n ve güncelli inin sa lanmas  ve de bu verilerin 
kamunun kullan m na aç lmas  ile mümkün olabilir. Uzun erimli bir 
stratejinin in a edilebilmesi için birinci art veri birikimidir. 

Toplumun ataerkil yap s  kad n  güçsüz k lmaya, sindirmeye ve 
dolay s yla kad na yönelik sömürünün devam n  sa lamaya yöneliktir, bu 
yap n n bir tezahürü olarak KY  de kad n n sindirilmesi i levini görür. Bu 
düzen içerisinde sindirilmi , maddi ve manevi yönden güçsüz k l nm  olan 
kad nlar n içinde bulunduklar  bu durumu aç a vurmalar  kolay 
olmamaktad r. Bir destek stratejisi belirlerken kad nlar n büyük oranda 
sessiz kald klar , evlerinde yal t lm  bir hayat içerisinde bu iddete 
katlanmaya devam ettikleri göz önünde bulundurulmal  ve k sa vadede 
kad n  korumaya yönelik hizmetler verilirken kad n n talebi aranmamal d r. 
Uzun vadede ise kad n n resmi ve sivil kurumlara ba vurmas n  
kolayla t racak ve toplumda bu kurumlara olan güveni artt racak tedbirler 
uygulamaya konulmal d r. Bu bak mdan emniyet, sa l k ve yarg  kurumlar  
önemli bir konumdad rlar. Bu kurumlar belirli önyarg lar ve zihniyet 
kal plar ndan kaynaklanan ortak sorunlar n yan  s ra çal ma alanlar na özgü 
yap sal sorunlarla da kar  kar ya bulunmaktad rlar. Ma durlar n önemli bir 
bölümü bu kurumlara ba vurduklar  takdirde durumlar n n daha da kötü 
olaca n  veya en az ndan hiçbir fayda sa layamayacaklar n  
dü ünmektedirler. Kimi ma durlar n ise bu kurumlarda kendilerine çare 
arayacak maddi ve manevi güçleri bulunmamaktad r. Sivil toplum 
kurulu lar , ma durlar n sorunu aç a vurmad  durumlarda, bu sorunlar  
enformel a lar  sayesinde tespit etme kabiliyetine sahiptirler. Bu kurulu lar, 
etkili olduklar  bölgenin ihtiyaç ve özelliklerine göre ma dur kad nlara 
destek sunabilmektedirler. Ancak ülke genelinde bu kurulu lar maddi 
sorunlar ya amaktad r, kald  ki ülkenin KY  bak m ndan alarm veren büyük 
bir bölümünde ise bu tür örgütlenmeler bulunmamaktad r. Bu bak mdan 
devlet, bu kurulu lar  destekleyecek önlemler almal  ve bunlar n 
çal malar n  engelleyecek yasal düzenleme ve uygulamalar  bir an önce 
gözden geçirmelidir. Bir iddet sonras  destek stratejisinin ba ar l  olmas , 
kamu kurumlar n n, sivil toplum kurulu lar n n, özel sektörün ve hatta tek 
tek bireylerin çözüme yönelik olarak uyumlu bir biçimde harekete 
geçirilmesi ile mümkün olacakt r. 
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Tablolar 
Tablo 1: Hayat n n herhangi bir döneminde e leri taraf ndan iddete maruz 

kalm  kad nlar n karakteristikleri 

Fiziksel veya cinsel 
iddete maruz kalan (%) 

Ekonomik, psikolojik, cinsel, 
fiziksel iddetin herhangi birine 

maruz kalan (%) 
K rsal 27.8 25.6 
Ya  

18 ya  alt  0.6 1.4 
18-24 9.6 12.2 
25-34 31.9 32.4 
35-44 27.5 26.6 
45-54 21.6 19.8 
55 ya  üzeri 8.7 7.6 

E itim durumu 
Okuma-yazma bilmeyen 10.7 9.3 
Okuma-yazma bilen 21.2 17.8 
lkokul 48.5 47.6 
lkö retim-ortaokul 7.5 8.9 

Lise 9.7 12.8 
Üniversite  2.4 3.7 

stihdam durumu 
Çal m yor 72.7 73.7 

veren 0.3 0.4 
Ücretli, çi (Düzenli) 3.3 3.8 
Maa l , Memur (Düzenli) 1.4 1.9 
Yevmiyeli (Mevsimlik, Geçici) 2.7 2.5 
Kendi hesab na (Düzenli) 1.8 1.7 
Kendi hesab na (Düzensiz,  
buldukça) 7.7 6.8 
Ücretsiz aile i çisi 9.9 9.0 
Di er 0.2 0.2 

Sektör 
Tar m 43.9 41.7 
Sanayi  4.5 5.0 
Hizmet  51.6 53.4 

Mal varl  
Arazi  8.8 8.9 
Ev  15.0 15.6 

irket  1.5 1.7 
Banka hesab  2.8 3.4 
Di er 2.2 2.4 

Sosyal güvence 18.0 21.8 
Ki isel gelire sahip olma 19.5 19.0 
Gelirini kontrol edememe 32.2 29.0 
Acil durumda 1 ayl k geçim 
imkân  35.8 40.1 
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Acil durumlarda ailenizin deste i 56.9 62.2 
Evlilik ya  

18 ya  öncesi 38.1 33.8 
18-24 aras  54.2 57.2 
24-30 aras  6.1 7.2 
30 ya  üzeri 3.8 6.4 

Nikâh   
Sadece resmi nikâh 2.6 2.6 
Sadece dini nikâh 4.7 4.0 
Dini ve resmi nikâh 92.7 93.4 

R zaya dayal  evlilik 74.1 77.6 
Ba l k paras  23.6 20.0 
Akraba evlili i 26.1 26.6 

Kaynak: Türkiye’de Kad na Yönelik Aile çi iddet Ara t rmas  2008 sonuçlar  mikro 
verileri üzerinden yazarlar n yapt  hesaplamalard r. Takip eden tablolar için ayn  kaynak 
kullan lm t r. Ara t rmada kullan lan ekonomik, psikolojik, cinsel, fiziksel iddet tan mlar  
için bkz. http://www.hips.hacettepe.edu.tr/TKAA2008-AnaRapor.pdf 

 

Tablo 2: Cinsel veya fiziksel iddete u ram  kad nlar n iddet sonras nda 
iddeti aç a vurma biçimleri. 

 Ba vuru Oran  (%) 
Ba vuru sonras  

Memnuniyet oran  
(%) 

Yak nlarla payla ma 50.14  
Kurumlara ba vuru 7.47  

Polis 3.7 45.40 
Jandarma 0.67 68.75 
Hastane ya da sa l k kurulu u 3.56 73.01 
Savc l k 2.38 64.29 

Avukat 2.07 65.22 
Kad n kurulu u 0.15 0* 
Belediye 0.21 30* 
Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu 0.27 30.77* 
Toplum Merkezi 0 30.77* 
Di er 0.36  
Not: Ma dur birden fazla kuruma ayn  anda ba vurabildi inden kurumlara ba vuru 

oran , tek tek kurumlara yap lan ba vuru oranlar n n toplam na e it de ildir. * ile belirtilen 
de erler gözlem say s n n dü üklü ü nedeni ile sa l kl  ç karsama yapmaya yeterli 
olmayabilir.  

 

Tablo 3: E leri taraf ndan u rad klar  iddeti resmi kurumlara bildiren ve 
bildirmeyen kad nlar n karakteristikleri 

Kurumlara bildiren (%) Kurumlara bildirmeyen (%) 
K rsal 19.3 28.5 
Ya  

18 ya  alt  0 0.6 
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18-24 10.9 9.5 
25-34 28.5 32.1 
35-44 28.0 27.5 
45-54 24.9 21.3 
55 ya  üzeri 7.5 8.8 

E itim durumu 
Okuma-yazma bilmeyen 10.6 10.6 
Okuma-yazma bilen 8.6 22.2 
lkokul 49.8 48.3 
lkö retim-ortaokul 10.02 7.2 

Lise 15.4 9.1 
Üniversite  5.3 2.1 

stihdam durumu 
Çal m yor 68.0 73.0 

veren 0.5 0.2 
Ücretli, çi (Düzenli) 7.2 0.03 
Maa l , Memur (Düzenli) 3.9 1.2 
Yevmiyeli (Mevsimlik, Geçici) 3.3 2.6 
Kendi hesab na (Düzenli) 1.9 1.7 
Kendi hesab na (Düzensiz,  
buldukça) 9.2 7.6 

Ücretsiz aile i çisi 5.3 10.2 
Di er 0.2 0.2 

Sektör 
Tar m 26.3 45.5 
Sanayi  5.2 4.4 
Hizmet  68.4 50.0 

Mal varl  
Arazi  5.2 4.1 
Ev  12.8 8.3 

irket  0.5 0.7 
Araç 2.5 1.9 
Banka hesab  4.1 1.9 
Di er 2.2 1.9 

Sosyal güvence 32.5 16.5 
Ki isel gelir 33.3 18.3 
Gelirini kontrol edememe 29.4 32.6 
Acil durumda 1 ayl k geçim imkân  42.9 35.2 
Acil durumlarda ailenizin deste i 58.5 56.7 
Evlilik ya  

18 ya  öncesi 33.2 38.4 
18-24 aras  56.4 54.0 
24-30 8.4 5.9 
30 ya  üzeri 4.4 3.7 

Nikâh   
Sadece resmi nikâh 4.8 2.4 
Sadece dini nikâh 4.2 4.7 
Dini ve resmi nikâh 90.8 92.8 

R zaya dayal  evlilik 76.9 81.1 
Ba l k paras  14.6 24.3 
Akraba evlili i 14.5 26.9 
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DÜNYA BANKASI VE YOKSULLUK* 
 
 

Funda Kaya** 
 
 

G R  
Günümüzde yoksulluk çok büyük boyutlarda ve yaln z ekonomik de il, 

siyasal ve toplumsal birçok yoksunlukla birlikte ya anmaktad r.1 nsan 
haklar  ihlallerinin en önemli sebeplerinden birini te kil eden yoksullu un 
ortadan kald r lmas  için yoksullu un anlam n n belirlenerek yoksul ki ilerin 
haklar n n korunmas  bak m ndan gerekli politikalar n olu turulmas  önem 
ta maktad r.  

Neoliberal politikalarla birlikte yoksullu un tan mlanmas n n ve 
yoksullukla mücadele ekillerinin de i ti i görülmekte ve küresel düzeydeki 
geli melerin yoksulluk probleminin ele al nmas ndaki önemi s kça 
vurgulanmaktad r. Çal mam zda neoliberal politikalar n olu turulmas nda 
etkili olan ve ayn  zamanda yoksullukla mücadele etme iddias  ta yan bir 
kurulu  olarak Dünya Bankas  ele al nacakt r. Öncelikle uluslararas  bir 
kurulu  olarak Dünya Bankas  tan t lacak ve politikalar n n tarihsel olarak 
nas l ekillendi i aç klanacakt r. Sonraki bölümde yoksullu un farkl  
tan mlamalar  üzerinde durularak, günümüzdeki yoksullukla mücadelede 
Dünya Bankas ’n n stratejilerinin neler oldu u ve bunlar n yoksullu u 
önlemedeki yetersizli inin sebepleri tart ma konusu yap lacakt r. 

 
I. DÜNYA BANKASI  
Dünya Bankas , ekonomik amaçl  uluslararas  kurulu lar aras nda yer 

almakta olup, amac  yoksullu u azaltmak ve ekonomik kalk nmay  
h zland rmak olarak belirlenmi tir. Dünya Bankas  olarak adland r lan 

                                                            
*  Bu makale hakem incelemesinden geçmi tir. 
**  Ar . Gör., Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Anabilim Dal .  
1  Meryem Koray, “Gerçeklerin Sterilize Edildi i Bir Dünyada “Ötekile en” Yoksulluk”, 

Toplum ve Bilim, Say  89, Yaz 2001, s. 231. 
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asl nda be  farkl  kurulu tan olu an bir grup (The World Bank Group)’tur.2 
Bu çal mada özellikle üzerinde durulacak olan bu be  kurulu tan 
yoksullukla mücadelede küresel düzeyde en etkin olan Uluslararas  mar ve 
Kalk nma Bankas  (The International Bank for Reconstruction and 
Development (IBDR))’d r.   

Dünya Bankas , Uluslararas  Para Fonu (IMF) ile birlikte 2. Dünya 
Sava ’ndan sonra 1944 y l nda Bretton Woods kasabas nda toplanan BM 
Para ve Finans Konferans ’nda kurulmu tur. Bu nedenle dünyadaki 
ekonomik geli meleri belirlemede etkin olan bu iki kurulu  “Bretton Woods 
Kurulu lar ” olarak da adland r lmaktad r. 2. Dünya Sava ’ndan zarar gören 
ülkelerin imar  ve uluslararas  ticaretin geli tirilmesi için kurulan Dünya 
Bankas ’n n amaçlar , dünya ekonomisindeki geli meler do rultusunda 
tarihsel olarak de i mi tir.3 Günümüzde Dünya Bankas ’n n amac , geli me 
yolundaki ülkelerin kalk nma projelerine destek vermek ve geli mi  
ülkelerden geli memi  ve geli mekte olan ülkelere mali imkânlar  
yönlendirmek olarak ifade edilmektedir. Bunu yapmak için Dünya Bankas , 
uluslararas  sermaye piyasalar ndan borçlan p üyelerine ticari bankalardan 
daha ucuz kredi sa lamakta ve bazen de hibeler de bulunmaktad r.4  

Dünya Bankas ’na, IMF’ye üye ülkeler kat labilmekte olup u an 188 
ülke Dünya Bankas  üyesidir. Yani Dünya Bankas  tüm dünyada etkin bir 
kurulu tur. Türkiye ise 1947 y l ndan itibaren bu kurulu a üyedir.5 Üye 
ülkelerin sermaye pay na göre belirlenen de i ken oy say lar  Dünya 
Bankas ’n n yönetiminde ve karar nda belirleyici olmaktad r. Bu do rultuda 
Dünya Bankas  yönetiminde ve politikalar n n belirlenmesinde ABD’nin 
etkili oldu u görülmektedir.6 Dünya Bankas  kredileri ço unlukla devletlere 
verilmekte, özel irketlere verilen krediler için de devlet garantisi 
istenmektedir. Bu kurulu , geli mi  ülkelere kredi vermemekte; yat r m 
kredileri, uyum kredileri ve karma krediler olarak belirlenen kredi çe itleri 
ve fonlar ile az geli mi  ülkelere yard m yapmaktad r. Kredilerin geri 
ödenmesi, ilk üç ile be  y l aras nda ödemesiz, daha sonra devletlerin 15-20 
y ll k ödeme planlar  dâhilinde olmaktad r.7 Dünya Bankas  taraf ndan 

                                                            
2  http://www.worldbank.org/en/about (Eri im tarihi: 10 Ocak 2015 ) 
3  Banu Metin, “Neoliberal Yap sal Uyum Politikalar ndan Kapsay c  Kalk nma Çerçevesine 

Dünya Bankas ’n n Yoksulluk Sorununa Yakla m ”, Çal ma ve Toplum, 2013/2, ss. 
213, 214. 

4  R dvan Karluk, Uluslararas  Ekonomik Mali ve Siyasal Kurulu lar, Turhan Kitabevi, 
Ankara, 1998, 4. Bask , ss. 244, 245. 

5  Karluk, ss. 241, 242 
6  Filiz Zabc , Dünya Bankas : Yan lsamalar ve Gerçekler, Yordam Kitap, stanbul, 2009, 

s. 32. 
7  Karluk, ss. 253-256. 
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kulland r lan krediler az geli mi  ülkelere belli artlara ba l  olarak 
kulland r lmakta ve kredi alan ülkenin bir dizi politikay  ve ekonomik 
reformlar  taahhüt alt na al nmas  istenmektedir. 1990’l  y llardan sonra 
Dünya Bankas  üye ülkeler hakk nda ekonomik raporlar yay nlamaya 
ba lam  olup, bu ayn  zamanda yoksullukla mücadele konusundaki politika 
de i ikli inin de göstergesidir. Uzmanlara haz rlatt r lan ülke ekonomik 
raporlar  ve proje raporlar  ile üye ülkelerde uygulanan ekonomik ve sosyal 
politikalara teknik destek sa lanmaktad r. Böylelikle Dünya Bankas  
özellikle kalk nma konusunda olu turdu u bak  aç s , terminolojisi ve 
stratejileri ile üçüncü dünya ülkelerinde ya ayanlar n hayatlar n  do rudan 
etkilemektedir.8  

Dünya Bankas  ile Türkiye aras ndaki ili kilere bak ld nda; Maliye 
Bakanl , Hazine Müste arl  ve Merkez Bankas  arac l yla bu ili kiler 
sa lanmakta ve krediler bu kurumlar arac l yla kulland r lmaktad r.9 
Türkiye, Dünya Bankas  s n flamas nda “orta gelirli” ülkeler aras nda yer 
al r. 2013 y l n n Kas m ay nda Türkiye hakk nda Dünya Bankas  taraf ndan 
haz rlatt r lan Türkiye’de yi ler” ba l kl  raporda Türkiye’de ekonominin 
iyiye gitti inin belirtildi i görülmektedir. Söz konusu raporda Türkiye’deki 
ekonomik büyüme, zorunlu e itim süresinin uzat lmas , k z çocuklar n n 
okula gönderilmesi ve i ssizlik oranlar n n dü mesi gibi konulara 
de inilmekte ve yoksullukla mücadelenin iyile me gösterdi i, kad nlar n i  
hayat na kat l m  gibi konularda olumlu geli meler oldu u 
vurgulanmaktad r.10 

Yoksullukla mücadele etme iddias ndaki Dünya Bankas ’n n uygulad  
politikalar a r ele tirilere konu olmaktad r. En temel ele tiri, bu politikalar n 
dünya ekonomisini yönlendiren ABD ile güçlü Bat l  devletlerin ve 
uluslararas  sermaye gruplar n n etkisi alt nda belirlendi i ve bu kurulu un 
as l amac n n yoksullukla mücadele de il, neoliberal ekonomik sistemin 
ayakta tutulmas  oldu u yönündedir.11 Ayr ca Dünya Bankas ’n n siyasi, 
ideolojik ve kültürel bir kurum oldu u, elinin alt ndaki finansman gücünün 
yan nda as l gücünü egemen iktisat görü üne uygun “bilgi” üretimine ili kin 
süreçlerdeki etkisinden ald  iddia edilmektedir. Bu kurulu un yay nlad  
raporlar ve ara t rmalar ile egemen iktisadi anlay  yayg nla t rd  üzerinde 
durulmakta ve bu yolla neoliberal ekonomik sistemin devam n n ve 

                                                            
8  Zabc , ss. 14-16. 
9  Karluk, s. 264. 
10  “Türkiye’de yi ler” konulu Dünya Bankas  Raporu  
  http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2014/01/ 

22/000333037_20140122110700/Rendered/PDF/838180Turkish0GOOD0JOBS0T.pdf 
(Eri im tarihi: 10 Ocak 2015) 

11  Zabc , ss. 14-16. 
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me rulu unun sa lanmas n  kolayla t rd  belirtilmektedir.12 Gerçekten de 
Dünya Bankas ’n n, destekledi i projelerle devletleri, devlet d  aktörleri ve 
sivil toplum örgütlerini yönlendirdi i ve ekonomiye ili kin yay nlad  
raporlar vas tas yla devletlerin politikalar nda belirleyici oldu u görülür. 13 
Bu anlamda geli mekte olan ülkelerin politikalar n n belirlenmesinde ve karar 
alma süreçlerinde Dünya Bankas ’n n do rudan etkili oldu u, fakat buna 
ra men yoksullukla mücadelede gözle görünür bir a ama kaydedemedi i 
söylenebilir.  

Dünya Bankas ’na yönelik bir di er ele tiri de neoliberal politikalara 
kar  toplumsal muhalefeti ve halk tepkilerini yumu att  ve asl nda bu 
amaçla yoksullukla mücadele etti i ele tirisidir.14 Yap lan yard mlar n içeri i 
ve zamanlamas  incelendi inde, durumun bu iddiay  do rular nitelikte 
oldu u görülmektedir. Türkiye’ye 2001 ekonomik krizinden sonra Dünya 
Bankas ’n n verdi i krediler ve bu kredilerle gerçekle tirilmesi istenen 
projeler de buna örnek te kil etmektedir. Bu anlamda Dünya Bankas ’n n 
liberal paradigmay  koruyucu bir kurulu  oldu u görülmektedir.  

 
II. DÜNYA BANKASININ YOKSULLUK SORUNUNA 

YAKLA IMININ TAR HSEL OLARAK ELE ALINMASI  

Dünya Bankas ’n n yoksullukla mücadelede geli tirdi i politikalar 
tarihsel ve ekonomik geli melerle ba lant l  olarak de i iklik göstermi tir. 2. 
Dünya Sava  sonras nda Avrupa’n n yeniden in as  amac yla kurulan 
Dünya Bankas , bununla ba lant l  olarak ilk önce kalk nma kapsam nda 
baraj, yol gibi büyük yat r m projelerine destek vermi tir. Daha sonralar  ise 
kalk nma ile ili kili olarak yoksulluk sorununa e ildi i görülür.  

Devleti kalk nma sürecinin merkezine koyan ve alt yap dan sorumlu 
tutan Keynesyen kalk nma modeli, 1980’li y llarda neoliberal politikalar n 
hakim olmas yla birlikte gözden dü mü tür.15 Bu do rultuda Dünya Bankas  
taraf ndan kamu harcamalar n n azalt lmas , finansal serbestlik ve ithalat n 
serbestle mesi gibi politikalar savunulmaya ba lanm t r. 1980’li y llardan 
sonra Dünya Bankas ’n n kredi verdi i ülkelere yap sal uyum programlar  
kapsam nda, kamu harcamalar n n azalt lmas  ve devletin küçültülmesi 
yönündeki politikalar  dayatt  görülür.16 Bu y llarda Bankan n amac  
                                                            
12  Ibid, s. 15. 
13  Ibid, ss. 14-16. 
14  Harun Önder, Fikret enses, “Türkiye’de Yoksulluk ve Yoksulluk Dü üncesi”, ktisat, 

Siyaset ve Devlet Üzerine Yaz lar: Prof. Dr. Kemali Sayba l ’ya Arma an, Burak 
Ulman ve smet Akça (Ed.), Ba lam Yay nlar , stanbul, 2006, ss. 24-25. 

15  Metin, s. 214. 
16  Zabc , ss. 40-42. 
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makroekonomik istikrar  ve ekonomik büyümeyi sa lamak olarak 
belirlenmi  ve yoksullu un ekonomik büyümeyle çözülece i dü ünülmü tür. 
Ancak tam tersine Dünya Bankas  öncülü ünde uygulanan bu neoliberal 
uyum politikalar n n gelir adaletsizli ini ve yoksullu u artt rd  
görülmü tür. Bunun sonucunda Dünya Bankas  ve IMF’nin me ruiyeti 
tart mal  hale gelmi  ve özellikle söz konusu politikalar n uyguland  
ülkelerde gerek halkta gerekse entellektüel kesimlerde bu kurulu lara kar  
ciddi tepkiler ortaya ç km t r. Tüm dünyada ya anan ekonomik krizler 
sonras nda artan yoksulluk kar s nda yoksullukla mücadelenin sadece 
ekonomik büyüme ile olmayaca  aç kça görülmü tür.17  

Tüm bu geli melerle ba lant l  olarak 1997’de BM nsani Geli me 
Raporunda yoksulluk geni  bir bak  aç s yla tan mlanm t r. Sadece gelir 
yoksullu u de il, ortalama ya am süresi ve e itim, sa l k imkânlar ndan 
yeterli düzeyde yararlanamama da yoksulluk tan m na dâhil edilmi tir.18 Bu 
geli melerle birlikte Dünya Bankas n n da 1990’lar n sonunda kalk nman n 
sosyal boyutuna vurgu yapmaya ba lad  görülür. “Kalk nmaya bütüncül 
bak ”, “kapsay c  kalk nma” ad  alt nda Dünya Bankas , yoksullukla 
mücadelede ekonomik büyümeyle birlikte sosyal boyuta da yer vermeye 
ba lam t r.19  

Buna paralel olarak Dünya Bankas  taraf ndan haz rlanan 2000 y l  
Dünya Kalk nma Raporu, “yoksullu a sald r ” ba l yla yay nlanm t r. BM 
nsani Geli me Endeksindeki ölçütler esas al nan bu raporda Dünya 

Bankas ’n n yoksullu u sadece dü ük gelir ve tüketim düzeyiyle de il, buna 
ilave olarak insani geli me ölçütüne göre; yani e itim, sa l k ve beslenme 
gibi durumlar  da göz önüne alarak tan mlad  görülmü tür.20 Yine bu 
raporda yoksullu un güçsüzlük ve sesini duyuramama anlam nda 
korunmas zl k ve korku hallerini de içerdi i belirtilmektedir. Yoksullu un 
sadece sa l k, e itim ve tüketimdeki yetersizlikten kaynaklanmad , ayn  
zamanda, risklere kar  korumas z olman n yoksullu un temel 
göstergelerinden say lmas  gerekti i ifade edilmi tir. sizlerin yan nda i ini 
kaybetme tehlikesi ta yan çal anlar da yoksul olarak tan mlanm t r. 
Raporda güvensizlik ve korumas zl k, do al afet, hastal k, ekonomik kriz 
gibi risklere kar  korumas zl k halleri yoksulluk bak m ndan esas 
al nmaktad r.21 2000 y l  Dünya Kalk nma Raporundaki esaslardan hareketle 
ülkeler için yoksullu u azaltma stratejileri belirlenerek, yoksullar n bu tür 
                                                            
17  Metin, ss. 215-218. 
18  Ahmet nsel, “ ki Yoksulluk Tan m  ve Bir Öneri”, Toplum ve Bilim, Say  89, Yaz 2001, 

ss. 62-72.  
19  Metin, ss. 218-221. 
20  Koray, s. 223. 
21  Ibid.  
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risklerden korunmas  amaçlanm t r. Bu kapsamda Türkiye’de de 2001 
ekonomik krizi sonras nda “sosyal patlama” kayg s yla bir yoksullu u 
azaltma projesi Sosyal Riski Azaltma Projesi ad  alt nda uygulamaya 
konmu tur.22 Söz konusu projeye göre Türkiye’de k rsal alanda ya ayan ve 
evin gelirini sa layan kocan n ölmü  oldu u çok çocuklu aileler, ehirlere 
göç edip gecekondu bölgelerinde ya ayanlar ve sosyal güvenceye sahip 
olmayan ya l lar korumas z kabul edilmektedir.23 ki temel bölümden olu an 
projenin bölümlerinden biri “h zl  yard m”d r. Bu bölüm iki bile enden 
olu maktad r: “H zl  yard m bile eni” ve “ artl  nakit transferi”. Birinci 
bile en gere ince, 2001 ve 2002 y l nda krizden etkilenen ailelere ayni ve 
nakdi olarak e itim, g da, yakacak ve sa l k yard m  yap lm t r. Nüfusun en 
yoksul %8’lik bölümünü hedefleyen ikinci uygulama ise, ailelere çocuklar n  
okula göndermeleri ve onlar n temel sa l k ve beslenme ihtiyaçlar n  
sa lamalar  ko uluyla, nakdi yard m yap lmas n  öngörmü tür. Stratejinin 
üçüncü ve son unsuru ise yap sal uyum politikalar ndan zarar gören kesimler 
(Dünya Bankas ’na göre büyümeden pay alamayanlar) için “transferler” ve 
“sosyal güvenlik a lar ” yarat lmas d r.24 Zabc , sosyal patlama riskinin en 
fazla telaffuz edildi i 2001 krizi ertesi dönemde uygulamaya konan bu 
projeyle, yoksullar n durumunu iyile tirmekten çok, yoksullar n “iyi 
durumda olanlar” için bir tehlike olu turmas n  engelleme amac n n ön plana 
geçti ini ifade etmektedir.25  

Dünya Bankas  politikalar n n tarihsel geli imi genel hatlar yla 
aç klanm  olup, Bankan n yoksullukla mücadelede günümüzde uygulad  
stratejiler hakk nda bilgi vermeden önce yoksulluk kavram  üzerinde durmak 
gereklidir.  

 
III. YOKSULLU UN TANIMLANMASI 

Yoksullu un nas l tan mland  yoksullukla mücadele stratejilerinin 
belirlenmesi ve konuya sa l kl  bir bak  aç s  geli tirilmesi bak m ndan 
önem ta maktad r. Yoksullu un ölçülmesinde farkl  ölçütler esas al nmakta 
olup, bu kapsamda mutlak yoksulluk, göreli yoksulluk, gelir yoksullu u, 
insani yoksulluk, ehir yoksullar , kronik yoksulluk, çal an yoksullar gibi 
birçok kavrama ba vuruldu u görülür.26  

                                                            
22  Zabc , s. 112. 
23  Ibid., s. 116. 
24  Ibid, ss. 118-124. 
25  Ibid. ss. 124,125.  
26  P nar Uyan Semerci, “Dev ve Cüce Ayn  Yolda: Yoksulluk ve Pozitif Özgürlükler”, nsan 

Haklar  hlali Olarak Yoksulluk, Der.: P nar Uyan Semerci, Bilgi Üniversitesi Yay nlar , 
stanbul, 2010, s. 2. 



Dünya Bankas  ve Yoksulluk 483

Mutlak yoksulluk, bir insan n biyolojik ihtiyaçlar n  kar lamak için 
gerekli en dü ük g da harcamalar n n parasal de eri üzerinden 
hesaplanmakta ve bu s n r n alt nda kalanlar mutlak yoksul kabul 
edilmektedir. Dünya Bankas , uluslararas  kar la t rmalarda ki i ba na 
günlük 1 ABD dolar n  mutlak yoksulluk göstergesi olarak kullanmakta 
olup, sat n alma gücü paritesine göre her ülkede kar l  farkl d r. Türkiye 
için kar l  günlük 4 dolard r. Buna göre, ülkemizde ayl k 120 dolar n 
alt ndaki gelire sahip olanlar bu anlamda mutlak yoksul kabul edilir.27 

Göreli (nisbi) yoksulluk ise, bir grubun veya ki inin ya am düzeyinin 
di erleriyle kar la t r lmas  sonucu elde edilen “göreli yoksulluk” 
göstergesine göre belirlenmektedir. Buna göre, ülke içindeki ortalama gelirin 
belli bir oran n n alt nda kalanlar göreli yoksul kabul edilir. Örne in Avrupa 
Birli i üyesi ülkelerde ortalama gelirin yüzde ellisinin alt ndaki gelire sahip 
olanlar göreli yoksulluk ölçütüne göre yoksul kabul edilmektedir.28  

Günümüzde yoksullu un yaln zca gelir yoksullu u anlam nda 
tan mlanmas n n yetersiz oldu u anla lm  ve yoksulluk, hayatta kalmaktan 
mahrumiyet, bilgi edinmeden mahrumiyet ve iyi ya am ko ullar nda 
mahrumiyet olmak üzere çe itli boyutlar  kapsar ekilde ele al nmaya 
ba lanm t r.29 Bu do rultuda 1997 y l ndan itibaren “insani yoksulluk” 
kavram  kullan lmaktad r. BM nsani Geli me Endeksi, ya am olana ndan 
yoksunluk, bilgi edinmeden yoksunluk, ya am ko ullar ndaki yoksunluklar 
olmak üzere üç temel standart üzerinden ölçüm yapmaktad r. Buna göre 
ülkedeki beklenen ya am süresi, bebek ölümleri, önlenebilir hastal klardan 
hayat n  kaybetme durumlar , e itim, sa l k hizmetlerine ula ma, temiz su 
kaynaklar na, temel g dalara eri im gibi hususlar yoksullu un ölçülmesinde 
esas al nmaktad r.30 Bu yakla m n temelinde yoksullu u toplumsal 
kurumlar n sundu u hak ve olanaklara ula abilme eksikli i olarak 
tan mlayan Amartya Sen’in görü leri yer almaktad r. Yoksulluk, Sen’e göre 
haklara ula abilme ve ula may  talep edebilme eksikli ini de içeren hak 
yoksunlu udur.31 Bu ba lamda Sen, yoksullu u sadece gelirin az olmas  
olarak de il, temel yapabilirliklerden yoksun olma durumu olarak 
tan mlamaktad r.32  

                                                            
27  nsel, 2002, s. 64.  
28  Cüneyd Nakibo lu, “Neoliberal Küreselle me Sürecinde Yoksulluk ve Yoksullukla 

Mücadele” ba l kl  yay mlanm  yüksek lisans tezi, Ankara, 2004, ss. 12,13. 
29  Koray, s. 223. 
30  Semerci, s. 3. 
31  nsel, 2002, s. 70. 
32  Amartya Sen, Özgürlükle Kalk nma, Ayr nt  Yay nlar , stanbul, 2004.  
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Ayr ca Dünya Bankas  taraf ndan yoksullu un ölçülmesinde temel 
gereksinimler kavram  kullan lmaktad r. Buna göre temel gereksinimler:  

1.  Bir ailenin (beslenme, bar nma, giyim vb.) özel tüketimi için gerekli 
minimumlar, 

2.  çinde ya anan topluluk için topluluk taraf ndan sa lanan toplu 
tüketim konusu olan gerekli hizmetler (güvenli içme suyu, 
kanalizasyon, elektrik, kamu ula m , sa l k ve e itim vb.), 

3.  Kendilerini etkileyen kararlar n al nmas na kat lma, 

4.  Mutlak düzeydeki temel gereksinmelerin, temel insan haklar n n 
daha geni  bir çerçevesi içinde kar lanmas , 

5.  stihdama, temel gereksinme stratejisinin hem amac  hem de arac  
olarak yakla lmas  olarak say lm t r.33  

Burada Thomas Pogge’nin insan n geli mesi kavram ndan hareketle 
belirledi i temel ihtiyaçlar listesi akla gelmektedir. Pogge, toplumsal 
kurumlar n insan n geli mesine hizmet etmesi gerekti inden hareketle 
ki ilere devletler taraf ndan sa lanmas  gereken temel iyiler listesinden 
hareket etmektedir. Bu kapsamda Pogge, yoksullu u insan haklar yla 
ba lant l  ele almakta ve ya am n iyi ve de erli hale gelmesi için insan n 
temel ihtiyaçlar n n sa lanmas  gereklili ini savunmaktad r.34  

Yoksulluk tart malar na ili kin son olarak üzerinde durulmas  gereken 
husus, neoliberal politikalar ve küreselle meyle birlikte bugünkü 
yoksullu un boyutlar , anlam  ve yapt  tahribat aç s ndan farkl  
ya and d r.35 Meryem Koray taraf ndan küresel anlamda günümüzün 
yoksullar n n üç grupta topland  belirtilmektedir. Birinci grupta azgeli mi  
ülkelerde geleneksel tar m n ve geleneksel geçim yollar n n çöktü ü, modern 
bir ekonomi ya da endüstriyel geli me için maddi ve kültürel ko ullar n 
bulunmad  ülkelerde ya ayanlar yer almaktad r. A a  Sahra Afrikas  
ülkelerindeki yoksulluk buna örnek te kil etmekte ve bu ülkelerde ya ayan 
insanlar n açl ktan ölmelerinin önüne geçilmeye çal lmaktad r. Söz konusu 
ülkeler milyonlarca insan n g da yard m yla açl k s n r nda ya ad  

                                                            
33  lhan Tekeli, “Kent Yoksullu u ve Modernitenin Bu Soruna Yakla m Seçenekleri 

Üzerine”, Akder, H., Güvenç, M. (Ed.), Devlet Reformu: Yoksulluk, TESEV Yay nlar , 
stanbul, 2000, s. 143. 

34  Thomas W. Pogge, Küresel Yoksulluk ve nsan Haklar : Kozmopolit Sorumluluklar 
ve Reformlar, Çev.: Güne  Kömürcüler, stanbul Bilgi Üniversitesi Yay nlar , stanbul, 
2006, ss. 45-80.  

35  Koray, s. 226. 
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ülkelerdir. kinci grup yoksullar  ise, görece daha geli mi  ülkelerde 
ekonomik geli melerle tar m kesiminden kopup kentlere göç eden kitleler 
olu turmaktad r. Güneydo u Asya, Türkiye, Orta ve Güney Amerika 
ülkelerinde görülen yoksulluk ço unlukla bu grupta yer almaktad r. Bu 
ülkelerde kentlerde i  olanaklar n n k s tl  olmas  ve göç edenlerin i  bulacak 
niteliklerinin bulunmamas  nedeniyle gecekondularda ya ayan ve bir 
anlamda kendi i lerini kendileri yaratan “çal an yoksullar” ortaya ç km t r. 
Türkiye’de de oldu u gibi bu ülkelerde kentsel istihdam n yar s  enformel 
sektörde çal makta ve göç nedeniyle güvencesiz, geçici i ler, çok dü ük 
ücretle çal ma ve kay t d  çal ma s kça görülmektedir. Bu ikinci tür 
yoksulluk ko ullar n n hafifletilmesinde geleneksel aile ve toplum 
dayan mas  yard mc  olmaktad r. Bununla birlikte genç ku aklar n 
ili kilerinde bu tür geleneksel dayan man n zay flamas  nedeniyle yoksullu un 
sonuçlar n  daha a r ya ad klar  vurgulanmaktad r. Üçüncü grup yoksullar  
formel sektörde i  bulan, fakat çok dü ük ücretle çal anlar olu turur. 
Ekonomik ya da sektörel krizlerde i ini kaybedenler ya da kaybetme tehdidi 
alt nda çal anlar ile ald  ücretin de er yitirmesiyle yoksullu a do ru 
kayanlar bu gruptaki yoksullar aras nda say lmaktad r. Türkiye’deki asgari 
ücretliler buna örnek gösterilebilir. Sonuç olarak “çal an yoksullar” ve 
“yeni yoksullar” olarak adland r lan bir kitle büyümekte ve kentlerdeki 
yoksulluk geli mi  ülkelerdeki ücretliler aras nda da ya anmaktad r.36  

 
IV. DÜNYA BANKASI’NIN YOKSULLUKLA MÜCADELE 

STRATEJ LER  

Dünya Bankas ’n n günümüzdeki yoksullukla mücadele stratejileri 
yoksullu a ili kin geli tirilen neoliberal yakla mlarla ekillenmekte olup, 
“yard m ve ba ”, “çal ma rejimi”, “sivil toplum örgütlerinin faaliyetleri” 
ve “sosyal sermaye” olmak üzere dört ba l k alt nda incelenebilir.37   

 
A. Yard m ve Ba  

Dünya Bankas  taraf ndan yard m ve ba  gibi yöntemlerle 
yoksullu un hafifletilmesi yoluna gidildi i ve yoksullukla mücadele için 
öncelikle sivil toplum örgütlerinin özel yard m kanallar na ba vuruldu u 
                                                            
36  Ibid, ss. 231-234. 
37  Nakibo lu’nun tezinde yoksullu a ili kin neoliberal yakla mlar kapsam nda “sosyal 

unsurlar ” ele ald  ba l klardan yararlanarak, bu ba l klar  Dünya Bankas ’n n 
yoksullukla mücadele stratejilerine uyarlad m. Bkz.: Cüneyd Nakibo lu, “Neoliberal 
Küreselle me Sürecinde Yoksulluk ve Yoksullukla Mücadele” ba l kl  yay mlanm  
yüksek lisans tezi, Ankara, 2004, ss. 108-125. 
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görülmektedir. Çünkü Dünya Bankas  taraf ndan aç kça ifade edildi i üzere, 
yeni dönemde yoksullukla mücadele sorumlulu u kamuya de il özel alana 
verilmi tir.38  

Bu do rultuda Dünya Bankas , 2000 y l  raporunda “korunmas z, zay f 
ve duyarl ” olarak nitelendirdi i toplumun belirli kesimlerinin bu özellikleri 
nedeniyle yoksullu a itildi ini ileri sürerek, bunu yoksullara yard m etmenin 
gerekçesi olarak sunmaktad r. Kullan lan en yayg n yard m yöntemi, sivil 
toplum örgütlerinin veya devletin birtak m kurulu lar n n yoksul kesime 
do rudan g da vb. temel ihtiyaç maddelerini da tmas  ya da nakdi yard mda 
bulunmas d r. Özellikle bu uygulamalara artan yoksulluk kar s nda, siyasal 
gerilimi azaltmak ve tepkileri yumu atmak amac yla azgeli mi  ve 
geli mekte olan ülkelerde ba vurmakta ve buna acil yard m ad n  
vermektedir.39 

Bu yöntem ilk etapta i e yarar gibi gözükse de asl nda tek yönlü olarak 
kurulan bu tür bir ili kide yoksullar “yard ma muhtaç olan, el açan taraf” 
gibi muamele görmektedir. Serbest piyasada kendine yeterli bir ya am 
yaratamayan yoksullar için, devletin toplumsal dayan ma ve sosyal 
güvenlik amac yla ekonomiye müdahalesi ve kaynak da tmas  gerekirken, 
bunun yerine ba , sadaka veya iste e ba l  yard m önerilmesi sosyal devlet 
ilkesiyle de ba da maz niteliktedir. A a da ele alaca m z sosyal sermaye 
kavram yla da ilgili olan bak  aç s , devletten bo alan yerin öncelikle aile 
olmak üzere kom uluk ili kileri, sivil toplum örgütleri, dini kurulu lar ve 
vak flar taraf ndan doldurulmas n  öngörmektedir.40 Dolay s yla, daha önce 
bir “hak” niteli inde olan ve devletin yerine getirmesi gereken hizmetler, 
birer “yard m” niteli ine büründürülmektedir. Bu, geleneksel sosyal politika 
ile neoliberal yoksullukla mücadele politikalar  aras ndaki fark  da ortaya 
koymaktad r.41  

 
B. Çal ma Rejimi 

Yoksullukla mücadelede neoliberal politikalar n etkisiyle günümüzde 
refah toplumundan (welfare) çal ma rejimine (workfare) do ru dönü üm 
oldu u belirtilmektedir. Bu, öncelikle ngiltere ve ABD’de olmak üzere tüm 
dünyaya yay lan bir yakla md r. Örne in sveç’de i sizlerin yar s na yak n , 
i sizlik sigortas ndan yararlanmaya devam edebilmek için toplumsal yarar  
                                                            
38  Nakibo lu, s. 108. 
39  Zabc , ss. 125, 126.  
40  Ibid, ss. 94,95. 
41  Metin Özu urlu, “Sosyal Politikan n Dönü ümü ya da S fat n Suretten Kopu u”, Mülkiye, 

Cilt 27, Say  239, Mart-Nisan-May s, 2003, s. 69. 
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olan i lerde çal mak zorundad r. Almanya’da da benzer düzenlemeler 
getirilmi tir. Fransa’da 1989’da “asgari gelir” güvencesi getirilirken bundan 
yararlanma iktisadi ya ama kat lma çabas  gösterme ko uluna ba lanm t r.42  

Bat l  ülkelerdeki bu uygulamalarda görülen ve çal ma rejimi olarak 
adland r lan yakla m n, Dünya Bankas  taraf ndan azgeli mi  ülkelere 
yoksullu u azaltma yöntemi olarak önerildi i görülmektedir. Dünya 
Bankas , yerel i gücünün istihdam edilmesine yönelik “kamusal çal ma 
programlar ” önermektedir. Böylelikle neoliberal politikalardan en fazla 
zarar gören kesimlerin, sosyal olarak faydal  olabilecekleri alanlarda 
çal t r lmalar  ve s f ra yak n sermaye yat r m yla özellikle kamu hizmetine 
dayal  olarak örgütlenmi  alanlarda istihdam edilmeleri sa lanmaktad r. Bu 
yolla bu ki ilerin “sosyal güvenlik a ” kapsam na dahil olmas  mümkün 
olmaktad r. Amaç, sosyal güvenlik ödemeleri yerine i sizlere asgari ücretin 
alt ndaki bir ücret kar l  geçici istihdam sa lanmas  ya da mesleki e itim 
olana  tan nmas d r. Böylece, yoksullar n acil tüketim ihtiyaçlar n n 
sa lanmas , yoksullar n insani, fiziki ve sosyal varl k birikiminin korunmas  
ve ücretlerin ucuz tutulmas  yoluyla gerçekten yoksul olanlara ula lmas  
hedeflenmektedir. Ayr ca bu uygulamalarla altyap  ve benzeri hizmetlerin 
(yol, kanal, okul, hastane in aat ) maliyet verimlili i ilkesi gere ince 
üretilmesi gibi sonuçlar n elde edilmesi de hedeflenmektedir. Yoksullar  
çal maya yönlendiren bir di er strateji olan mikro kredi uygulamalar  da bu 
kapsama girmektedir.43 

Yoksullukla mücadelede çal ma yükümlülü üne ili kin uygulamalar 
getirilmesi, çok dü ük ücretler kar l nda ki ilerin çal t r lmas n  mümkün 
k ld  ve yoksullu a çözüm üretmek yerine yoksullar  ba ml  hale getirdi i 
yönünde ele tirilmektedir. Bu yolla asl nda amaçlanan n yoksullar  “disiplin 
ve gözetim” alt na almak oldu u ve çal ma rejimi uygulamalar n n adeta 
yeni bir tür kölelik sistemine sebebiyet verece i belirtilmektedir.44  

 
C. Sivil Toplum Örgütleri 

Özellikle 1990’dan sonra Dünya Bankas  politikalar  ile devletin geri 
plana itilmesi sonucu do an bo lu un sivil toplum örgütleri (STÖ) arac yla 
doldurulmas  e ilimi güçlenmi tir. Yard mlar n hükümetler yerine, 
yoksullarla daha yak n temas içinde olduklar  ve onlar n ç karlar n  daha iyi 
temsil ettikleri gerekçesiyle STÖ’ler arac l yla ula t r lmas  uygun 
                                                            
42  Ahmet nsel, Neo-liberalizm: Hegemonyan n Yeni Dili, leti im Yay nlar , stanbul, 

2004, s. 192. 
43  enses, s. 238. 
44  nsel, 2004, s. 192.  
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görülmü tür. Örne in, sa l k sektöründe Dünya Bankas ’n n önerisi, 
hükümetin tedavi edici programlardan çok önleyici programlara yönelmesi 
eklindedir, çünkü bunlar daha az maliyetlidir. Ayn  ekilde e itim 

sektöründe de Dünya Bankas , üretim altyap s na yat r m yap labilsin diye 
kaynaklar n serbest b rak lmas n  sa lamak amac yla e itim sisteminin 
özelle tirilmesini önermektedir. Tüm bunlar sonucu aç a ç kan bo lu un 
doldurulmas  için de STÖ’ye ça r  yap lmaktad r. Küçük ölçekli tar m, 
sa l k ve temel e itim hizmetleri STÖ programlar n n özünü 
olu turmaktad r.45 Ancak STÖ’lerin destekledikleri projeler yoluyla 
yoksullu un azalt lmas  mümkün olmamaktad r. Her ne kadar tabandaki 
kalk nma çal malar  ve bunlardan yararlanan ki iler için projeler önemliyse 
de, uzun y llar süren uygulamalar sonucunda yoksullu un mikro düzeyde 
mücadele ile yok edilemeyece i anla lm t r. Giderek artan sorunu çözmek 
için yoksullu un temelinde yatan sebeplerle makro düzeyde sava lmas  
gerekti i aç kt r.46 

 
D. Sosyal Sermaye 

Dünya Bankas ’na göre sosyal sermaye, toplumu bir arada tutan bir tür 
yap kan olarak nitelendirilmekte ve ortak bir kültürel kimli in, bir yere ait 
olma duygusunun ve ortak davran  normlar n n toplumsal düzenin i lemesi 
için gerekli oldu u ileri sürülmektedir. Buradan hareketle Dünya Bankas  
yoksulluk sorununun çözümünde sosyal sermayenin geli tirilmesinin 
önemini vurgular. Yoksullar n sosyal kurumlar n  in a etmek için 
geli tirilmesi gereken sosyal ili ki ve kurumlar; sevencenlik ve ho görü 
ba lar , aile üyeleri, kom ular, yak n arkada lar aras ndaki, etnik ba lar ve 
cemaat temelindeki geleneksel ili kiler gibi yerel dayan ma a lar  olarak 
belirlenmi tir. Dünya Bankas , sosyal sermayenin d  destek kullan larak 
yarat lmas n  ve geli tirilmesini de gerekli görmektedir. Asl nda bu, kendi 
içinde çeli kili bir tutumdur. Çünkü iktisat yakla mlar nda uzun süre, 
dayan ma davran lar n n hakim oldu u aile, a iret, dinsel cemaat, mahalle 
gibi küçük gruplardaki ili kiler ele tiri konusu yap lm t r. Bunlar 
modernle meyi geciktirdi i ve piyasa mekanizmalar n n etkin ve verimli 
çal mas n  engelledi i gerekçesiyle ele tirilmi tir. Günümüzde ise 
geleneksel ili kilerin sosyal sermaye kavram  ad  alt nda azgeli mi  
ülkelerde serbest piyasa mekanizmalar n  kurmak ve güçlendirmek amac yla 
kullan ld  görülmektedir.47 

                                                            
45  Zabc , ss. 83-95. 
46  Nakibo lu, s. 124. 
47  Ibid, ss. 125, 126. 
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Dünya Bankas  2002 Dünya Kalk nma Raporu’nda da, toplumsal 
normlar ve a lar üzerinde temellenen tüm toplumsal sistemlerde piyasa 
i lemlerinin daha kolay i ledi i vurgulanm t r. Normlara dayal  bu tür 
enformel kurumlar n resmi kurum seçeneklerinden mahrum olan yoksullar 
için kritik önemde oldu u ifade edilmektedir. Ayr ca sosyal sermaye 
yakla m , Dünya Bankas  taraf ndan ülkelerin kendilerine has sosyokültürel 
de i kenlerin neoliberal kalk nma stratejisine eklenmesini sa lad  için de 
olumlu görülmektedir.48  

 
V. DÜNYA BANKASININ YOKSULLUKLA MÜCADELE 

POL T KALARININ YETERS ZL  

Yoksullukla mücadele etme bak m ndan Dünya Bankas  politikalar n n 
yeterli olmad  aç kt r. Dünya Bankas  ba kan  Wolfenshon taraf ndan da 
neoliberal politikalarla yoksullara sürdürülebilir bir kalk nma sa lanamad  
kabul edilmi tir. Bu politikalar n ba ar s z olmas n n sebebi ilk olarak 
yukar da da bahsedildi i gibi Bankan n önceli ini yoksullukla mücadele 
yerine ekonomik sistemin ayakta tutulmas na vermesidir. kinci olarak bu 
mücadele yöntemleri yoksullu un nedenleri üzerine yeterince 
odaklanmamaktad r. Asl nda yoksullu un sebebi IMF ve Dünya Bankas  
taraf ndan uygulanmas  istenilen politikalard r. Azgeli mi  ülkelerde k sa 
dönem istikrar n sa lanmas  için bu kurulu lar tarf ndan kamu 
harcamalar n n, sa l k ve e itimi de kapsayacak bir biçimde k s lmas  ve 
daha geni  anlamda devletin küçültülmesi, i gücü piyasalar n n 
esnekle tirilmesi ve sosyal politikalar n serbest piyasa kurallar  
do rultusunda düzenlenmesi gibi sert önlemler dayat lm t r. Ve bu süreç 
içinde bu ülkelerin d ar ya sermaye transferi yapmalar na göz yumulmu tur. 

Egemen iktisat yakla m  ile birlikte devam eden dünyadaki 
yoksullu un temelinde liberal insan anlay n n bulundu u söylenebilir. 
Neoliberal ideolojinin “iktisadi insan” tasar m  sorunlar n kayna nda yer 
almaktad r. Neoliberal kalk nma modelinin öngördü ü; seçimlerini rasyonel 
ve özgür olarak olarak yapan, inisiyatif ve risk alabilen, kendi hatalar n n 
sorumlulu unu kendisinde arayan rekabetçi birey tipidir. Buna göre herkesin 
ç kar n n pe inde ko mas  herkesin faydas na olacakt r. Amartya Sen, ise 
iktisattaki insan anlay n n bireysel ç karla di erlerini önemseme aras ndaki 
z tl k üzerine kurulmu  olmas n n sistemin en büyük hatas  oldu unu belirtir. 
Liberal yakla m  ele tiren Sen’e göre bireyleri yönlendiren tek dürtü 

                                                            
48  Ibid. 
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bireysel fayda de ildir. nsanlar n motivasyonlar  ço uldur, bireylerin eylem 
kapasitesine ve yapabilirliklerine vurgu yap lmas  gereklidir.49 Sen, 
kak nman n temel hedefinin sermayenin art r lmas  de il, özgürlük olmas  
gerekti ini ve özgürlü ün ki inin de er verdi i ve bu de erlendirmesinde 
kendine göre nedenleri oldu u bir ya am tarz na ula abilme olanaklar n n 
geni letilmesi eklinde anla laca n  ifade etmektedir.50 

Sen’e göre temel insani olanaklar  kullanabilme ve geli tirme 
kapasitesine sahip olmak esas al nmal d r. Seçme, seçim yapabilme ve bu 
seçimi uygulayabilme olarak anla lmal d r. Bu anlamda haklara sahip olmak 
de il, hak talep edebilme kapasitesi önem ta maktad r. Sosyal adalet 
e itsizli inin kayna  da temel iyilere sahip olma bak m ndan de il, haklara 
ula abilmek bak m ndan de erlendirilmelidir.51 Bu anlamda sosyal 
politikalar; gelirin de il yapabilirliklerin artt r lmas n  hedeflemelidir.  

 

SONUÇ  

Sonuç olarak gerek yoksullu un tan mlanmas nda gerekse yoksullukla 
mücadele politikalar n n belirlenmesinde gelirden hareketle ve iktisadi 
yakla mla konunun ele al nmas n n yeterli olmad  söylenebilir. Yoksulluk 
insan haklar  sorunu olarak görülmeli ve sosyal adalet çerçevesinde ele 
al nmal d r. Dolayl  olarak korunan insan haklar n n, yani insan n yap sal 
olanaklar n n gerçekle tirilip geli tirilmesinin genel önko ullar n n 
sa lanmas  bak m ndan sosyal, ekonomik ve baz  siyasi haklar n korunmas  
gerekmektedir.52 Bu anlamda Koray’ n da belirtti i gibi ekonominin 
serbestli e teslim edilmesinin do ru olmad , ekonominin insan ya am n  
etkileyecek birçok sonuç yaratmas  nedeniyle denetlenmesi gereken bir 
sistem oldu u görülmektedir. Yoksulluk sorunu kapsam nda insan haklar n n 
sadece siyasi otoritelere yani devletlere kar  de il, sermaye sahipleri gibi 
tüm güç odaklar na kar  ileri sürülmesi gereklili i ortaya ç kmaktad r.53  

 

 

                                                            
49  nsel, 2004, ss. 367-388. 
50  Sen, s. 133. 
51  Semerci, ss. 12-15. 
52  oanna Kuçuradi, “Felsefe ve Sosyal Adaletsizlik”, nsan Haklar : Kavramlar  ve 

Sorunlar , Türkiye Felsefe Kurumu, Ankara, 2007, ss. 12-16. 
53  Koray, s. 238. 
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LEON PETRA YCKI VE HUKUKUN GERÇEKL  
SORUNU: 

B R PS KOLOJ K HUKUK KURAMI* 
 
 

Umut Kolo ** 
 

“Yasalar, sadece daha önceki olgulara tan kl k eder.”  
– Leon Petra ycki 

“…benimle e it haklara sahip biri diye kabul etti im 
ba kas  önemsiz biri de ildir… o benim en yak n m, 
akrabam, soyda md r.”  
– Ludwig Feuerbach 

 

G R  
Birinci Soru Örgüsü: Hukuksal kurumlara, hatta daha temel olmak 

üzere, bizatihi hukuk kavram na ve hukukla ilgili temel kavramlar olarak 
addetti imiz hak, ödev, adalet vs. gibi kavramlara bir duygu olarak yakla mak 
mümkün müdür? Bir kimse, hak duygusundan bahsetti inde bu, ne tip bir 
duygudur? 

kinci Soru Örgüsü: Ya da, hukukun gerçekli inden bahsedildi inde 
anla lmas  gereken nedir? Bu, ne tür bir gerçekliktir? 

kinci soru örgüsüne dair söylenebilecekler, bu çal ma için kritik 
öneme sahip görünüyor. Zira hukukun gerçekli i ile hukuka dair gerçeklik 
aras nda bir mesafe konuldu u gözlemlenebiliyor. Hukuk sosyolojisi 
ele tirmenleri, hukukun gerçekli i ile hukuka dair gerçeklik aras nda bir 
ayr mdan yola ç karlar. Buna göre, hukuk ayr  bir sistemdir ve kendi 
gerçekli ini kendi sistemik varl  içinde kurar. Bu, hukukun gerçekli idir. 
                                                            
*  Bu makale hakem incelemesinden geçmi tir. 
**  Ar . Gör., stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Anabilim Dal .  
  Bu makale, 4-7 Kas m 2014 tarihleri aras nda stanbul Üniversitesi Kongre-Kültür 

Merkezi’nde düzenlenen HFSA Sempozyumu – VII’de sundu um ayn  ba l kl  bildirinin 
metnidir. Makalenin haz rlanmas nda yararlan lan kaynaklar n önemli bir k sm n n temin 
edilmesinde yard mlar  dokunan say n Yard. Doç. Dr. ule ahin Ceylan’a te ekkür ederim. 
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Hukukun gerçekli i, hukukun di er bilimlerden ald  kavramlar  kendi 
meta-dil yap s na, kendi kavram dünyas na katmas n  ve hukuksalla t rmas n , 
böylece hukuka dair uygun ve güvenilir bilginin yine hukukun içinden 
ç kmas n  anlat r.1 Dolay s yla, bu görü e göre hukukun gerçe i, hukuk 
usulü ile ortaya ç kand r2 ve hukuka dair di er bilimsel mülahazalar, olsa 
olsa, hukuka dair gerçeklerdir; hukukun gerçe i de il. 

Bu çal maya kuram  ile konu olan isim, hukukun gerçekli inden, 
yukar da tasvir edilen türden bir gerçekli i anlamaz. Hukuk sosyolojisi 
ele tirmenlerinin hukukun gerçe i olarak sunduklar  eyler, çal mada 
aktar laca  üzere, asl nda fantasmalard r. Zira onlar n gerçeklik olarak 
sunduklar , örne in yasal çerçeve, bu çal man n ana ba l n n alt nda 
Petra ycki’den al nt lanan sözden de anla laca  üzere, sadece birer iz 
dü ümdür. Ba ka bir ifadeyle, hukukun gerçekli i, hukuksal gerçeklikle yani 
bu fantasmalarla s n rl  olarak anla lamaz. Onun gerçekli ini, hukukun 
kayna na bakarak yani bu anlamda sosyolojik ya da psikolojik temelleriyle, 
“hukukun d na” ç karak aç klamak daha do ru görünmektedir.  

kinci tip soru örgüsüne dair bu aç klamalar, hukukun duygusal ve bu 
çal mada çok yak n anlamda kullan lacak, psi ik bir do as n n olup 
olmad n n incelenmesi anlam na gelecek birinci tip soru örgüsüne 
eklemlendi inde, çal mada at lacak ad mlar n izleyecekleri yol ortaya 
ç km  olur: Hukukun gerçekli i olarak psikolojik gerçeklik. 

Hukukun gerçekli i olarak psikoloji kuram , günümüz için yeni 
olmayan ancak Petra ycki’nin ya ad  dönem özelinde dü ündü ümüzde, 
zaman olarak çok önde bir dü üncenin ve çal man n sonucudur. Bu 
makalede de Petra ycki’nin kuram n  hem tan tma hem de katk lar n  sunma 
amac  ile hareket edilmi tir. 

Okura bir not olarak dü ülmeli ki, çal mada Petra ycki’nin hukuk 
kuram n n olabildi ince aktar lmas yla yetinilecektir. Bu konuda zaten pek 
çok sorun mevcuttur.3 Bu cümlenin alt metnini ise, Petra ycki’nin hukuk 
kuram n n esas noktalar n n, kuram n tan t lmas  as l amaç oldu u için, 
çoklukla ve mümkün oldu unca farkl  kaynaklardan aktarmalar ile ele 
                                                            
1  Fehmiye Ceren AKÇABAY, “’Hukukun Gerçe i’ne Sosyolojik Bak ”, Prof. Dr. Mehmet 

Akad’a Arma an (ed. Bihterin VURAL-D NÇKOL, Nihat BULUT, Rukiye AKKAYA-
K A, Cevat OKUTAN, Mehmet Akif ETGÜ, Hülya D NÇER) içinde, Der Yay nlar , 
stanbul 2012, s. 68. 

2  AKÇABAY, 2012, s. 69. 
3  Zira, örne in, Petra ycki’nin hukuk kuram n  bütünlüklü olarak çal abilmek için onun 

Rusça, Almanca ve Lehçe eserlerinin tüketilmesi gerekir. Özellikle, Pulaski’nin hakl  
olarak i aret etti i üzere, bir k sm  Almanca’ya ve ngilizce’ye çevrilen Rusça materyal 
tüketilmeden Petra ycki tamamen çal lm  olmayacakt r (S. R. PULASKI, “Petrazycki’s 
Conception of Law: Leon Petrazycki, 1864-1931”, Polamerican Law Journal, Cilt 1 
(1938), Say  1, s. 27). 
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al naca , ona yönelik ele tirilerin ya da kuram n n benzer kuramlarla 
ili kilerinin özel olarak sorunsalla t r lmayaca , bunlara gerekti inde ve 
sadece de inilece i bilgisi olu turmal d r. 

 
1. Biyografik ve Dönemsel Notlar 

a. Petra ycki’nin Ya am  

Leon Petra ycki, 13 Nisan 1867’de, günümüzde Belarus s n rlar nda 
bulunan, on yedi ve on sekizinci yüzy llarda ise Polonya hâkimiyetinde olan 
ve Petra ycki do du u s rada Rus mparatorlu u topraklar ndaki Vitebsk 
bölgesinde dünyaya gelmi tir. 

Petra ycki iki y ll k t p e itiminin ard ndan, Kiev Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi’ne kaydolmu  ve buradan mezun olmu tur. Burada Roma Hukuku 
ve Medeni Hukuk alanlar nda çal malar yürütmü , henüz bir ö renci iken, 
Frans z hukukçu Eguinaire François Baron de Kerlouan’n n ünlü Pandects’ini 
Rusça’ya çevirmi tir. Bu çeviri, daha sonra, Rus Üniversitelerinin Roma 
Hukuku ders müfredat nda okutulan kitaplar aras na girmi tir. Petra ycki 
lisansüstü e itime ba lam , Rus Hükümetinin Berlin Üniversitesi’nde, 
önemli bir Roma Hukukçusu olarak an lan Prof. Heinrich Dernburg taraf ndan 
verilecek özel bir e itim program  için bursland rd  ö rencilerden biri 
olmu tur. Timasheff’e göre, bu program Petra ycki için son derece 
önemlidir. Zira 1897 y l nda ne redilen ve 1900 y l ndan itibaren geçerli 
olacak Alman Medeni Kanunu (Bürgerliches Gesetzbuch – BGB) da bu 
dönemde haz rlanmakta ve özellikle de lege ferenda meselesi tart lmaktad r.4 
Bu ise Petra ycki’nin dü üncelerinin olu umunda önemli bir rol oynayacakt r. 

Petra ycki Almanya y llar nda, daha sonra “dogmatik” olarak 
nitelendirece i geleneksel hukuk kuram  yakla mlar n  edinmekle kalmaz, 
hukuk ve ekonomi alan nda da çal malar yapar. Bu çal malardan birinin 
ad , geleneksel hukuk kuram  yakla mlar n  takip ederek yazd  Medeni 
Politika ve Ekonomi-Politik’tir. Timasheff’e göre Petra ycki bu çal mas yla 
ampirik bir hukuk politikas  biliminin önemine dair temel dü üncelerini 
ekillendirmi tir.5 Yan  s ra, bu eserin ek bölümünde yazd klar yla, 

geleneksel hukuk kuram  yakla mlar na dair ho nutsuzluklar n  da belli 
etmi tir.6 

                                                            
4  Nicholas S. TIMASHEFF, “Petrazhitsky’s Philosophy of Law”, Interpretations of Modern 

Legal Philosophy: Essays in Honor of Roscoe Pound (ed. Paul SAYERS) içinde, Oxford 
University Press, New York 1947, s. 736-737. 

5  TIMASHEFF, 1947, s. 737. 
6  F. S. C. NORTHOP, “Petra ycki’s Psychological Jurisprudence: Its Originality and 

Importance”, Yale Law School Faculty Scholarship Series, Paper 4372 (1956), s. 651. 
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Petra ycki, 1897 y l nda, otuz ya ndayken, St. Petersburg Üniversitesi 
Hukuk Fakültesi’nde profesör olur. Bununla birlikte, ayn  fakültede dekanl k 
yapmaya ba lar. Bu göreve seçimle gelmi tir ve Rusya’da demokratik bir 
seçimle göreve gelen ilk hukuk fakültesi dekan  olmu tur.7 Burada, daha 
sonra ngilizce konu ulan dünyada yay nlanan ve bilinen en önemli eseri 
olan Hukuk ve Ahlâkilik’i (Law and Morality) olu turacak iki önemli kitap 
yazar. Bunlardan ilki Hukuk ve Ahlâk ncelemesine Bir Giri  iken ikincisi 
Bir Ahlâk Kuram  Bak m ndan Hukuk ve Devlet Teorisi’dir. Treviño’nun 
aktard  kadar yla Hukuk ve Ahlâkilik, 1905 tarihli ilk kitaptan al nan yedi 
bölüm ile 1907 tarihli ikinci kitaptan al nan 22 bölümden olu an bir özettir.8 

St. Petersburg Üniversitesi’nde geçirdi i yirmi y ll k dönemde 
Petra ycki, hukuk ve ekonomi, e itim sosyolojisi, e itim psikolojisi gibi 
alanlarda da çal malar yapar. Petra ycki, daha sonra St. Petersburg Hukuk 
Okulu olarak an lacak okulun da kurucusudur. Bu süreçte ideo-politik 
konum al  da ekillenir. 1905 Devrimi’nden sonra Kadetler olarak bilinen 
Anayasal Demokrasi Partisi’ne kat l r. Birkaç ay bu partinin Duma’daki 
temsilcilerinden birisi de olan Petra ycki, devredilemez bireysel haklar 
üzerinde temellenmeyen hukuksal düzenlerin hiçbir i e yaramayaca na dair 
dü üncesiyle, liberal bir konumda yer almaktad r.9 Bundan ba ka, 
Petra ycki’nin ki ili ini anlamam za yard mc  olacak bir anekdotu yine 
Timasheff aktar r. Buna göre mparatorluk Duma’y  feshetti inde Kadetler’in 
buna tepkisi yasad  yollar  takip etmeyi önermektedir. Petra ycki ise, 
partili arkada lar n  yasad  eylemlerden kaç nmalar  için uyarsa da partinin 
ço unlu unu ikna edememesi sonucunda parti disiplinine uyup bu eylemlere 
kat ld  için üç ay hapis yatm t r.10 

Petra ycki, 1917 Sovyet Devrimi’nin ard ndan Rusya’y  terk etmi  ve 
Var ova Üniversitesi’nde görev yapm t r. 15 May s 1931’de, Var ova’da, 
64 ya ndayken intihar etmi tir. 1912 y l ndan 1931’deki ölümüne kadar 
Polonya Bilim Akademisi’nin, Uluslararas  Sosyoloji Enstitüsü’nün ve 
Uluslararas  Kar la t rmal  Hukuk Akademisi’nin bir üyesidir.11 

 
b. Dönemin Dü ünsel klimi 

Petra ycki’nin ya ad  ve Hukuk ve Ahlâkilik ba l kl  eserinde özet 
olarak bir araya getirilen as l yap tlar n  verdi i dönem için yirminci yüzy l n 
                                                            
7  Adam PODGÓRECKI, “Unrecognized Father of Sociology of Law: Leon Petra ycki”, 

Law&Society Review, Cilt 15 (1980-81), Say  1, s. 183. 
8  A. Javier TREV ÑO, “On Leon Petrazycki, Law and Morality”, Classical Writings in Law 

and Society 2. bs. (ed. A. Javier TREV ÑO) içinde, Transaction Publishers, USA 2011, s. 
153. (Treviño’nun bu çal mas  bundan sonra “TREV ÑO, 2011a” olarak geçecektir.) 

9  TIMASHEFF, 1947, s. 738. 
10  TIMASHEFF, 1947, s. 739. 
11  PODGÓRECKI, 1980-81, s. 184. 
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ilk on y l  belirlemesi yap labilir. Dolay s yla, on dokuzuncu yüzy l n sonu 
ile yirminci yüzy l n ba  olarak ifade edilebilecek dönemlerin genel olarak 
felsefi ve bilimsel ikliminden etkilenmi tir. Burada özel olarak ise dönemin 
hukuk kuram  çal malar n n niteliklerinden de ini biçiminde de olsa söz 
etmek Petra ycki’yi ortaya ç karan dü ün dünyas n  tan mak bak m ndan 
faydal  olacakt r. Bu bak mdan, söz konusu döneme k saca bir göz atmak 
uygundur. Hatta, Laserson’un deyi iyle, Petra ycki’nin felsefi duru unu ve 
hukuka yakla m n  bu tarihsel ve dü ünsel ba lama oturtmadan do ru 
biçimde kavramak mümkün de ildir.12 

Ayd nlanma ve sonras , ak l ve bilimin hâkimiyeti demektir. On 
sekizinci ve on dokuzuncu yüzy llar, özellikle Avrupa co rafyas nda, 
geleneksel ve teolojik dü ünü ün çözülmesine paralel surette, kuvvetli bir z t 
kutup olan bilimci ve pozitivist bir dü ünü ün vücuda gelmesine tan k 
olmu tur. Bu yeni dü ünü  tarz , evrenin bilinebilir ve bilinmesinin gerekli 
oldu u kabulüne e lik eden bir yöntemsel aç l m  da beraberinde getirmi tir. 
Bu bilme ediminin, ancak deney ve gözlem yöntemleri arac l yla 
gerçekle tirildi inde bilimsel bir niteli e sahip olaca  noktas na ula lm t r.  

Dönemin bilim ve pozitivizm merkezli dü ünü ünün hukuksal 
çal malara da sirayet etmesi kaç n lmaz olmu tur. Gerçekten de, John 
Austin (1790-1859) ve Hans Kelsen (1881-1973) gibi hukuk felsefesi 
alan n n en önde gelen isimlerinden say lan dü ünürler yapmaya çal t klar  
eyin hukuku bir bilim haline getirmek oldu unu belirtmi lerdir. Elbette bu 

çabalar, bahsedilen iki ismin d ndakilerce de ifade olundu u gibi, bu iki 
ismin de hukuku ele al lar nda çarp c  farkl l klar mevcuttur. Yine de, bu 
dü ünürlerin çal malar n n hukuk alan nda pozitivizmin a rl n  ortaya 
koydu u bir döneme tekabül etti ini belirtebiliriz. 

Genel olarak pozitivizm ve hukuk alan nda hukuksal pozitivizm, daha 
sonra, bilim alan nda olmamas  gereken bir dogmala maya neden olduklar  
gerekçesiyle ele tirilere maruz kalm t r. Bu ele tirilerden hukuk alan na 
dahil olanlar  s n fland rd m zda, ilk cepheyi do al hukukun rönesans  olarak 
adland r lan paradigma olu turmaktad r. Yirminci yüzy la gelindi inde do al 
hukukun rönesans na duyulan ihtiyaç yo un biçimde hissedilmi tir. Do al 
hukukun rönesans n n, dini bir görü ün hukuk alan nda yeniden belirmesi ya 
da soyut do al haklar kuram  olarak ele al namayaca , dönemin bilimsel 
yakla m n  göz ard  edemeyen bir niteli e sahip oldu u ve Latin dünyas  ile 
Cermen ülkelerinde varl n  gösterdi i ileri sürülmü tür.13 Ancak bu ihtiyaç 

                                                            
12  Max M. LASERSON, “The Work of Leon Petrazhitskii: Inquiry into the Pscyhological 

Aspects of the Nature of Law”, Columbia Law Review, Cilt 51 (1951), Say  59, s. 61. 
13  Hâmide TOPÇUO LU, XX inci Yüzy lda Tabiî Hukukun Rönesans , stiklal Matbaac l k 

ve Gazetecilik Koll. Ort., Ankara 1953, s. 1-2. 
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sadece Latin ve Cermen ülkeleriyle s n rl  kalmam , ABD’den Rusya’ya 
kadar yay l m göstermi tir.14 Klasik do al hukuk yakla m n n insan n 
kutsall , geli imi ve özgürlü ü meselelerine dair görü leri ile do al 
hukukun rönesans  denilen dönemdeki do al hukuk dü üncesi aras nda bu 
bak mdan bir farkl l k yoktur. Özellikle, insanl n kazan m  olarak ortaya 
ç kan hak ve özgürlüklerden geri dönülemeyece i ve hukuk ile kültürün 
birbirlerini kar l kl  olarak etkiledikleri ve geli tirdikleri dü ünceleri, do al 
hukukun rönesans  çal malar n n temel ilkeleri olarak ortaya ç kmaktad r. 
Ayr ca, bu çal malar içinde dinsel kökenliler oldu u gibi, as l ve etkili do al 
hukukun rönesans  yakla m , içlerinde Rudolph Stammler (1856-1938) ve 
Gustav Radbruch (1878-1949) gibi isimlerin de bulundu u laik kökenli 
olan d r.15 Özetle, do al hukukun rönesans  ad  verilen giri imlerle yap lmaya 
çal lan, klasik tarz do al hukuk modellemelerinin a l p, hukuk felsefesinin 
ça n gerçeklerine ve gereklerine cevap verir nitelikte yeniden ve daha 
sa lam bir idealist temele oturtulmas  dü üncesi olmu tur.16 

Hukukun pozitivist veçheden ele al n na yönelen ele tirel cephenin 
ikinci boyutunu toplumu dikkate alan hukukçu yakla mlar  olu turur. Bu 
yakla mlar, daha sonra, hukuk sosyolojisi olarak an lacak olan bilimsel 
çal ma alan n n habercileridir. Kronoloji itibariyle ilk olarak Almanya’da 
beliren bu yakla mlar daha sonra Fransa, Belçika, ABD gibi ülkelerde de 
etkisini göstermi tir.  

Almanya’da hukuksal pozitivizmin yak n bir ifadesi olarak ele 
al nabilecek kavramlar hukukçulu u ak m , mant ksal bir sistem olarak 
hukuktan bahsetmektedir ve ak m n en önemli temsilcileri Georg Friedrich 
Puchta (1798-1846) ve Bernhard Windscheid’d r (1817-1892). Kavramlar 
hukukçulu unda hukuk kapal  bir sistem olarak kabul edilir ve do al olarak 
böyle bir sistemin d ndaki hiçbir kaynak hukuk kayna  olarak kabul 
edilemezdir.17 Ancak bu görü ler, özellikle Julius Hermann Kirchmann’ n 
(1802-1884) ortaya att  ve pozitif kanunlar n yapay bir ekilde 
kuruldu unu, salt bunlarla yetinen yarg c n halk n benli inde yatan hukuka 
uygun davranmam  olaca  biçimindeki ve Friedrich Carl von Savigny’nin 
(1779-1861) tezlerine yak n görülebilecek görü leriyle18 açt  yoldan 
ilerleyen Rudolph von Jhering (1818-1892) ve Philipp Heck’in (1858-1943) 
                                                            
14  LASERSON, 1951, s. 60. 
15  Yasemin I IKTAÇ, Hukuk Felsefesi 3. bs., Filiz Kitabevi, stanbul 2010, s. 299-304. 
16  TOPÇUO LU, 1953, s. 19. 
17  Marx MICHAEL, “Hukuk Felsefesine Giri  ve Günümüz Hukuk Teorisi”, çev. Nevhis 

Deren Y ld r m, Prof. Dr. Ergun Önen’e Arma an içinde, Alk m Yay nevi, stanbul 2003, 
s. 632-633. 

18  Julius Hermann KIRCHMANN, “ lim Olmak Bak m ndan Hukukun De ersizli i”, çev. 
Co kun Üçok, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 6 (1949), Say  1, s. 208. 
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dü ünceleriyle ciddi bir sars nt  geçirir.19 Jhering ve Heck toplumsal 
faydan n sa lanmas  ve dengelenmesinin önemini pozitif metinlerle s n rl  
bir hukuk anlay ndan daha yukar da görmektedir. Dolay s yla, pozitif 
metinlerle s n rl  bir sisteme hapsolmu  kavramlar hukukçulu u yerine, 
menfaatler hukukçulu undan bahsetmek onlar için uygun oland r. Jhering’in 
menfaatler hukukçulu u yakla m  ile Alman Serbest Hukuk Okulu denilen 
ve daha radikal bir hukuksal pozitivizm kar tl n  gösteren ak m n 
tohumlar  da at lm t r.20 Jhering’in bu dü üncelerine sosyolojik bak mdan 
daha anlaml  bir katk  ise, daha sonra Eugen Ehrlich (1862-1922) taraf ndan 
getirilecektir. O da, ya ayan hukuk (living law) kavramla t rmas yla, 
devletten ve onun koydu u yasalar toplam ndan ba ka bir hukuktan 
bahsedilebilece inde srar etmi tir. 

Fransa ve Belçika’da ise, yine serbest hukuk çal malar  denilen bir 
ak m ortaya ç km t r. Bu ak m ile hukuk ve hukukçunun dünyas n n soyut 
ve yal t lm  bir çerçeveden ç kar lmas  amaçlanm t r.21 Özellikle Fransa’da 
François Geny’nin (1861-1959) dü ünceleriyle, hukuk biliminin i inin 
kanunlar  tefsir etmekten ibaret oldu u yönündeki kavray a kar  güçlü bir 
ele tiri getirilmi  ve bunun yerine yarg c n serbest bir biçimde hukuk 
yaratmas , bunu yaparken de toplumsal hayat n fiili ihtiyaçlar n  gözetmesi 
gerekti i ileri sürülmü tür.22  

ABD’de pozitivist hukuk yakla m n n ad  olan ve ba ta gelen temsilcisi 
C. C. Langdell (1826-1906) olan hukuksal formalizme kar  sosyolojik 
hukuk teorisi ve hukuksal realizm ak mlar  yükselmi tir. Sosyolojik hukuk 
teorisi ak m , Roscoe Pound (1870-1964) ve Benjamin Nathan Cardozo 
(1870-1938) gibi hukukçular n eserlerinde billurla m t r. Sosyolojik hukuk 
teorisi ak m n  olu turan çal malarda, toplumsal ihtiyaçlara kar l k verecek 
bir hukuk dü üncesi gereksinimini kar laman n23 yan  s ra toplumsal 
amaçlar n gerçekle tirilmesinde hukuktan bir araç olarak faydalanmak24 gibi 
pragmatik bir gayenin de varl  okunabilmektedir. Özellikle, Pound’un 
kitaptaki hukuk – eylemdeki hukuk (law in books – law in action) ayr m , 

                                                            
19  LASERSON, 1951, s. 60. 
20  MICHAEL, 2003, s. 637.  
21  Vecdi ARAL, “Hukuk lmini Gerçek Bir lim Haline Getirmek çin Hukuka Bir 

Objektivite Kazand rma Gayretleri ve Bunlar n De eri”, stanbul Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi Mecmuas , Cilt 31 (1965), Say  1-4, s. 225. 

22  Hâmide TOPÇUO LU, Hukuk Sosyolojisi Dersleri (Sosyoloji Aç s ndan Hukuk) Cilt 1 
(Konu, Problemler, Öncüler) 2. bs., Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yay nlar  No. 
174, Ankara 1963, s. 48 vd. 

23  Ülker GÜRKAN, Sosyolojik Hukuk lmi, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yay nlar  
No. 160, Ankara 1961, s. 1. 

24  TOPÇUO LU, 1963, s. 85. 
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Ehrlich’in ya ayan hukuk kavramla t rmas na, farkl l klar na ra men, benzer 
görünmektedir.25 Amerikan hukuksal realizm ak m n n öncüsü olarak kabul 
edilen Oliver Wendell Holmes Jr. (1841-1935) ile bu ak m n en önemli 
temsilcileri temsilcileri olan Jerome Frank (1889-1957), Karl Nickerson 
Llewellyn (1893-1962) ve Thurman Wesley Arnold (1891-1969) gibi 
hukukçular ise, hukukun kitaplarda yaz lan kurallar demek olmad n , 
bunlar n d nda bir hukuk oldu unu ve bu hukuku yarg c n yaratt n  
dü ünmektedirler. Burada realistlerin, hukukun yarat lmas nda ve 
geli tirilmesinde psikolojik unsurlar n rol oynad na dair vurgular  bu çal ma 
için ayr  bir öneme sahip görünebilse de onlar n psikolojik yakla mlar  daha 
ziyade yarg ç ve jüri odakl  oldu undan26 ve Petra ycki’nin daha geni  bir 
psikolojik hukuk kuram n  ortaya koymas  nedeniyle bu s n rl  de iniyle 
yetinmek uygun görünüyor. 

Tüm bu de iniler, hukuku geleneksel olarak ele alan yakla mlar n 
yetersizli ine dair bir tespiti ve bu tespitten hareketle giri ilen yeni 
çal malar  ortaya koymak bak m ndan önemlidir. Petra ycki, bu dü ünsel 
iklimin d nda de ildir. Özellikle Almanya’da geçirdi i y llarda bu 
alternatif çal ma alanlar ndan haberdar olmu tur. Petra ycki de döneminin 
geleneksel hukuk bilimi yakla mlar n  dogmatik bulmaktad r.27 Ancak o, bu 
ele tirel tespitleri edinmekle yetinmemi tir. Petra ycki’nin kuram , hukuksal 
pozitivizm ve idealizmin, hukuk ve hukukun toplumsal i levlerine dair 
tespitlerinde gördü ü yetersizli e dayan r. Ona göre, her iki ak m da 
hukukun gerçekli ine ili kin en önemli sorular  yan tlamada ayn  ölçüde 
yetersizdir.28 Timasheff’in aktard klar ndan anla ld  kadar yla o dönemde 
Rusya’da V. I. Sergueyevich, S. Muromtseff, N. Korkunoff ve M. 
Kovalevsky gibi, hukuku bir gerçeklik olarak gören ve ampirik-nedensel bir 
toplumsal olgu olarak hukuku aç klamaya giri en bir dizi kuramc  mevcuttur 
ve bunlar n psikolojik süreçlere göndermede bulunan çal malar  
Petra ycki’yi etkilemi tir.29 Petra ycki, bilimsel dü üncenin hâkim oldu u 

                                                            
25  Bunlar aras ndaki farkl l klara odaklanan bir kar la t rma için bkz. David NELKEN, 

“Law in Action or Living Law? Back to the Beginning of Sociology of Law”, Legal 
Studies, Cilt 4 (1984), Say  2, s. 157-174. 

26  Ülker GÜRKAN, Hukukî Realizm Ak m , Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yay nlar  
No. 225, Ankara 1967, s. 40. 

27  NORTHOP, 1956, s. 652. 
28  Romana SADURSKA, “Jurisprudence of Leon Petrazycki”, The American Journal of 

Jurisprudence, Cilt 32 (1987), Say  1, s. 64. 
29  TIMASHEFF, 1947, s. 740-741. Bunlardan Nikolai Korkunov’u özel olarak anmak 

gerekir. Korkunov (1853-1904) hukukun psikolojik yönüne yapt  vurgu ile özel bir önem 
ta mas n n yan  s ra, Comte ve Spencer’in sosyolojik miras n  Jhering’in dü ünceleriyle 
harmanlayan bir isim olarak an l r (Andrey V. POLYAKOV, Mikhail ANTONOV, “Leon 
Petrazycki’s Legal Theory and Contemporary Problems of Law”, Standing Tall: 
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bir dönemde ya amas n n da bir sonucu olarak, hukuka bilimsel bir aç klama 
getirilmesi konusunda kararl d r; ancak bu kararl l k hukuksal pozitivizme 
s mayacak bir bilimsellik çabas , hukuk nedir, nerededir ve hukukun 
varl n  yöneten yasalar nelerdir sorular  çerçevesinde örmü tür.30 Hukuku 
bilimselle tirme çabas , do al olarak, onun ayr k alan n  tespit etmeye 
yönelme kayg s yla birlikte ilerlemi tir. Petra ycki döneminin geleneksel 
hukuk kuram  yakla mlar n  dogmatik olarak adland rd ktan sonra, hukuk, 
hak, yapt r m gibi soyut hukuksal kavramlar n31 teorik bak mdan ay rt edici 
unsurlar n  bilimsel bir yakla mla bulmay  hedeflemi  ve hukuka dair 
kuramsal çal malar n göbe inde bulunan hukuk-ahlâk ayr m na dair bir 
ayr t rmay  da gözetmi tir.32 

 
2. Petra ycki’nin “Yeterli Kuram”  ve Genel Metodolojisi 

Yukar da aktar lmaya çal ld  üzere Petra ycki ya ad  dönemin 
entelektüel atmosferinin d nda de ildir ve bu atmosfer bilimsel dü ünce 
ekseninde yer tutmaktad r. Petra ycki bu atmosfer içinde kendi bilim 
anlay n  da ortaya koyabilmi tir. Bundan ba ka, onun hukuk kuram n n 
ortaya ç kar lmas nda izledi i yolu göstermesi bak m ndan da metodolojik 
görü lerine yer verilmesi uygun gözükmektedir. Zira o, bir hukuk kuram  
giri iminde kullan labilecek kuramsal genelle tirmeleri bulmakla özel olarak 
ilgilenmi tir.33 

Petra ycki, bilimsel metot tart malar na yeterli kuram (adequate 
theory) kavram yla katk  sunmu tur.34 Petra ycki’ye göre, bilimsel kuramlar 
ile yeterli bilimsel kuramlar aras nda bir ayr m vard r. Bilimsel kuramlar, 
güçlü bir metodolojik ve sistematik temele sahip olan kuramlarken, yeterli 
bilimsel kuramlar, bir aç klama yaln zca ifade etti i olgu kategorisi için 
do ru ise söz konusu olur.35 Petra ycki’nin bu ifadesini öyle anlamak 
                                                                                                                                            

Hommages A Csaba Varga (ed. Bjarne Melkevik) içinde, Pázmány Press, Budapest 2012, 
s. 373).  

30  Alexander F. MEYENDORFF, “Leo Petrazycki (1864-1931)”, Modern Theories of Law 
içinde, Oxford University Press, Oxford 1933, s. 22. 

31  Petra ycki bunlar  daha sonra “fantasma” olarak nitelendirecek ve bu fantasmalar n 
“gerçek hukuksal gerçeklik” olarak kabul edilmesini ele tirecektir (Philippe NONET, 
“Review of Sociology and Jurisprudence of Leon Petra ycki (ed. Jan Gorecki)”, American 
Journal of Sociology, Cilt 84 (1978), Say  2, s. 477). 

32  NORTHOP, 1956, s. 652-653. 
33  Tadeusz KOTARBINSKI, “The Concept of Adequate Theory”, Sociology and 

Jurisprudence of Leon Petrazycki (ed. Jan GORECKI) içinde, University of Illionis Press, 
Urbana-Chicago-London 1975, s. 19. 

34  SADURSKA, 1987, s. 91. 
35  Leon PETRAZYCKI, Law and Morality, çev. Hugh W. Babb, Transaction Publishers, 

New Brunswick-London 2011, s. 19. 
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mümkündür: Bilim insan  a, b ve c niteliklerini haiz tüm olgular n kendisine 
dahil oldu u kategorik bir kavram  ortaya koyar; ard ndan bu kategorik 
kavram n i lerli i do rulanacak ve bir kuram olu turulacakt r.36 Burada söz 
konusu olan, belirli bir olgu dizisini seçip bu dizi üzerinden çal may  
sürdürmektir.37 Kuram, kavram n içerdi i tüm olgular bak m ndan ve sadece 
onlar için do ru olmal d r.38 Bu yeterli kuram tan mlamas , Petra ycki’nin 
bir kuram  neye göre yetersiz gördü ünü de aç klamas n  gerektirmi tir. Ona 
göre yetersiz kuramlar ya topal (limp) kuramlard r ya da s çrayan (jumping) 
kuramlard r. Topal kuramlar, kategorik kavram n göndermede bulundu u 
aç klay c  unsurun son derece dar bir s n fa ili kin oldu u, s çrayan kuramlar 
ise, tam aksine, bu aç klay c  unsurun son derece geni  bir s n fa ili kin 
oldu u kuramlard r; oysa yeterli bir kuramda, aç klanan olgular, bu olgular n 
içinde yer ald klar  kategorideki tüm di er olgular için de zorunlu bir mant ksal 
ba  ya da süreklilik arz eden bir e ilim dolay m yla geçerlidirler.39 Ba ka bir 
ifadeyle, belirlenen nitelik mant ksal ya da yap sal olarak içerilen olgulara ait 
oldu unda ve kuram n aç klamalar  son derece dar ya da geni  bir kategoriye 
ait olmad nda40 yeterli kuramdan bahsedilebilir. 

Buradan, yeterli kuram n ortaya konulmas na dair metodolojik yönelim 
de ortaya ç kmaktad r. Yukar da, belirli bir olgu dizisinin seçilmesi gerekti i 
vurgulanm t . Petra ycki’nin yakla m  bak m ndan bu olgu dizisi üzerinde 
tümevar m metoduyla bir çal ma yürütülerek ilerlenebilece i iddia 
edilmi tir.41 Bu olgu dizisinin tamam nda geçerli olan bir özelli i ortaya 
koyabilmek ve bunun bilimsel bir niteli e sahip olabilmesi ancak bu 
yöntemle gerçekle tirilebilir. Olgu dizisi üzerinde yap lacak inceleme ile 
aç klay c  bir kategorik kavrama ula lmas  gerekmektedir. Bu aç klay c  
kavram, ayn  zamanda, incelenen tüm olgularda da gerçeklenmelidir. Bilim 
insan , bu sürecin ard ndan, inceledi i olgulara dair ortakla t r c  bir tespite 
varacakt r. Petra ycki’de bu tespitin genel ad  differentia specifica’d r ve bir 
kategorinin differentia specifica’s  kuram  yeterli bir kuram k lacakt r.42 
Differentia specifica, gözlemlenen homojen olgu dizisine dair ortakla t r c  
ve onlar  belirli bir kategoriye sokmay  sa layacak olan ay rt edici özelliktir. 
Bu özellik, yeterli kuram mant  gere i, incelenen olgular n tümünde var 
olmal  ve fakat sadece bu olgu dizisinin karakteristik özelli i olmal d r. 
                                                            
36  TIMASHEFF, 1947, s. 745. 
37  SADURSKA, 1987, s. 92. 
38  PODGÓRECKI, 1980-81, s. 187; SADURSKA, 1987, s. 91. 
39  PETRAZYCKI, 2011, s. 19-20. 
40  SADURSKA, 1987, s. 91-92. 
41  TIMASHEFF, 1947, s. 745. 
42  PETRAZYCKI, 2011, s. 21. 
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Ba ka bir ifadeyle, yeterli bilimsel kuramlar bir differentia specifica’y  yani 
iki ya da daha fazla alternatif aras nda ayr m yapmay  sa layacak belirli 
farkl l klar  temel almal d r.43 

3. Petra ycki’nin Hukuk Ontolojisi 

a. Petra ycki’ye Göre Hukukun Gerçek Varl , Kayna  ve 
Psikolojik Boyut 

Petra ycki bir hukuk kuram  olu turulurken cevaplanmas  gereken 
sorular n “Hukuk nedir?”, “Hangi olgular hukuksal olgulard r?” ve 
“Hukuksal olgular  di er olgulardan ay ran nedir?” gibi sorular oldu unu 
ifade eder.44 Bu sorular, ona göre, bilimsel olarak yeterli biçimde henüz 
cevapland r lmam t r. Petra ycki, hukuku bir bilim haline getirme 
kayg s ndaki hukuksal pozitivizmi, bir yandan hukuku kapal  bir sistem 
olarak kabul etmesi ve bu sistemin de daha ziyade pozitif-resmi hukuka 
hasredilmesi nedeniyle, öte yandan özel olarak buyruk kuram nda hukukun 
temeli olarak ifade edilen yasa koyucunun buyruklar n n al nmas  ve fakat 
bunun ay rt edici olmamas  nedeniyle ele tirmi  ve salt buyruk eksenli 
okumalar n ancak naif bir gerçekli e tekabül edece ini belirtmi tir.45 Örnek 
olarak, buyruk kuram  üzerinden gidildi inde, herhangi bir kimsenin 
buyru undan sad r olmayan örf ve adet hukukunun aç klanamayaca  ona 
göre ortadad r.46 Dahas , yasama faaliyetini hukuk olarak görmek ve 
göstermek, hukuk normlar yla buyruk denilen insan davran n  kar t rma ve 

                                                            
43  Hugh W. BABB, “Petrazhitskii: Theory of Law”, Boston Law Review, Cilt 18 (1938), s. 

523. Bu noktada Bachelard’ n ve Durkheim’ n tespitlerini anmadan geçmemeli. Bilimsel 
Zihnin Olu umu’nda Bachelard, genel bir bilginin alelacele benimsenmesiyle olu an 
ta la m  kavramlardan bahseder. P ht la ma örne i üzerinden giden Bachelard, p ht la ma 
kavram n n alan n n geni letilmesi sonucu donma ile p ht la ma aras nda herhangi bir 
fark n kalmad n  ve akademinin p ht la may  bu ekilde kavray n n bir bilim-kar tl  
oldu unu ileri sürer (Gaston BACHELARD, Bilimsel Zihnin Olu umu, çev. Alp 
Tümertekin, thaki Yay nlar , stanbul 2013, s. 84-85). Bachelard’ n bu tespitine do rudan 
sosyoloji zaviyesinden bir paralellik ise Durkheim’ n ifadelerinde bulunur. Durkheim’a 
göre, sosyolojinin inceleme nesnesi toplumsal olgulard r ve bu olgular incelenirken 
sosyologun yapmas  gereken incelemeye konu olan olgular n hepsinde ortak baz  nitelikler 
sayesinde önceden tan mlanan bir olgular kümesini almak ve bu tan m  kapsayan olgular n 
hepsini ayn  ara t rma içinde toplamakt r (Emile DURKHEIM, Toplumbilimsel Yöntemin 
Kurallar , çev. Cemal Bali Akal, Engin Yay nc l k, stanbul 1995, s. 59). Gerek 
Bachelard’ n gerek Durkheim’ n ifadeleri hem burada Petra ycki’nin yeterli kuram 
kavramsalla t rmas na hem de differentia specifica belirlemesine dair yaz lanlar okunurken 
hat rda tutulmal d r. 

44  PETRAZYCKI, 2011, s. 1. 
45  PETRAZYCKI, 2011, s. 10. 
46  PETRAZYCKI, 2011, s. 11. 
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genel bir r zan n mevcudiyetini icat etme sonucunu do uracakt r.47 Oysa 
bunlar, Petra ycki’ye göre, yeterli bir hukuk kuram n  olu turamaz. Yeterli 
bir kuramdan bahsedilmesi, aç klay c  unsurun sadece belirli bir kategori 
için, ama o kategorideki tüm olgular  kapsamas yla mümkündür. Yeterli bir 
hukuk kuram  da sadece hukuksal olgular kategorisi için ve bu kategoride 
yer alan tüm unsurlar  kapsayacak bir nitelikte olmal d r. Petra ycki’nin 
hukuk kuram  yakla m n n üzerinde yükseldi i temel olarak yeterli kuram 
anlay n n içeri i böylece ifade edilebilir. 

Petra ycki’ye göre bilimsel olarak yeterli bir hukuk kuram  olmad kça, 
hukukun ve hukuksal olgular n rasyonel ve sistematik bir analizi de mümkün 
olamaz.48 Yeterli bir hukuk kuram n n ilk kö e ta n  ise bir hukuk tan m  
olu turacakt r. Petra ycki hukuku öyle tan mlar: 

“Hukuk, bir yandan, geli iminde bireyleri ve kitleleri, zihinlerinde 
ve davran lar nda belirli süreçleri uyard  için sosyo-psi ik bir 
etkendir. Di er yandan, hukukun kendisi belirli bir sosyo-psi ik 
sürecin ürünüdür: bu sosyo-psi ik süreç içinde ve nedensel bir 
anlaml l k ba lant s yla uyumlu olarak ortaya ç kar ve de i ir. 
Dolay s yla, hukuk kuram … hukuku hem bir etken… hem de bir 
ürün olarak ele almal d r”49 
Bu tan mda, özel olarak vurgulanan husus, hukukun hem bir toplumsal 

girdi hem de bir toplumsal ç kt  oldu u dü üncesinde yatar görünür. Ancak, 
bana göre, hukuk sosyolojisi çal malar nda genel olarak kabul edilen bu 
yakla m, onun tabirini kullan rsak, Petra ycki’nin hukuk kuram n n 
differentia specifica’s  de ildir. Burada as l ay rt edici olan sosyo-psi ik 
boyuta yap lan göndermedir ki, Petra ycki’nin alâmetifarikalar n n ilk ve en 
önemli k sm n  bu olu turur. 

Petra ycki’ye göre hukuksal olgu psi ik bir sürece göndermede bulunur 
ve kendine has bir psi ik süreçte meydana gelir.50 Psi e, insan zihni ya da 
ruhu olarak tan mlan r. Petra ycki’ye göre insanlar n kendilerine d sal ve 
fakat kendilerini de içeren zamansal-mekânsal bir dünyalar  oldu u gibi, bir 
de, psi ik dünyalar  vard r.51 E er hukuk psi ik ve hatta sosyo-psi ik bir olgu 
ise onun yeri uzayda ya da A ki isi ile B ki isi aras nda bir yerlerde de il, 
A’n n ve B’nin psi elerindedir ve dolay s yla hukuksal olgular bireylerin 
                                                            
47  PETRAZYCKI, 2011, s. 11. Petra ycki’nin bu görü leriyle Hart’tan önce ve Hart’ n 

Austin’e yöneltti i ele tirileri önceledi i ileri sürülmü tür. Bkz. Alexander W. 
RUDZINSKI, “Petrazycki’s Significance for Contemporary Legal and Moral Theory”, 
American Journal of Jurisprudence”, Cilt 21 (1976), Say  1, s. 114. 

48  SADURSKA, 1987, s. 103. 
49  PETRAZYCKI, 2011, s. 324. 
50  PETRAZYCKI, 2011, s. 8. 
51  TIMASHEFF, 1947, s. 742-743. 
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psi ik süreçlerinin ürünüdür.52 Petra ycki’ye göre hukuk, ayn  zamanda, 
kendine has bir psi ik deneyimdir. Hukuk, insan zihninde bir sembol olarak 
var olur ve bu sembol ancak psi ik bir deneyime kar l k dü tü ü sürece 
ay rt edilebilen bir birle im olarak dü ünülür.53 

Hukukun gerçekli i de i te bu psi ik boyut ile birlikte okunmal d r. 
Petra ycki hukuk biliminin, fizik ve biyoloji bilimleri fiziksel ve biyolojik 
olgular  nas l inceliyorlarsa, hukuki olgular  ayn  biçimde incelemesi ve 
hukukun do as n n bu anlamda olgusal olarak ve bilimsel bir gerçeklik 
çerçevesinde ele al nmas  gerekti i kan s ndad r.54 Ba ka bir deyi le, 
Petra ycki için hukukun gerçekli i, bireyin bilimsel olarak kavranabilen 
bilincinde ke fedilmelidir ve böylece hukuksal gerçekli in psikolojik bir 
gerçeklik oldu u dü üncesi peki ir.55  

Bu ifadelerle birlikte dü ünüldü ünde, Petra ycki’nin daha ziyade birey 
ekseninde hareket ediyor olu undan bahsedilebilir. Bu nedenle 
Petra ycki’nin bir sübjektivist oldu u ileri sürülebilir. Bu yönde bildirilen 
görü lere bak ld nda, Petra ycki’ye göre hukukun bireysel duygulara ve 
zihin süreçlerine göre alg lanmas  ve bireyi ön plana al  bir sübjektivizm 
örne idir.56 

Hukuku bir gerçeklik, hem de psikolojik bir gerçeklik olarak kavramak, 
hukukun yerinin neresi oldu una, kaynaklar na ve daha önemlisi ne’li ine 
dair saptamalar n yönteminin de psikolojik yöntemlerden olmas  demektir.57 
Petra ycki’ye göre; 

“Hukuksal olguyu gözlemlemenin uygun ve tek olanakl  yöntemi 
kendi kendini gözlemleme (self-observation) olmak zorundad r: içe 
bak ç  yöntem (the introspective method)”58 

                                                            
52  BABB, 1938, s. 521. Burada dikkat edilmesi gereken husus, Petra ycki’nin hukuku 

bireysel bir psi e olarak almas n n toplumsal boyutu yok saymak anlam na gelmedi i, 
toplumsal boyutun psikolojik gözlem s n rlar  içinde ve bireysel psikolojik deneyimlere 
yans d  ölçüde dikkate al nmas n n söz konusu olmas d r (Hugh W. BABB, 
“Petrazhitskii: Science of Legal Policy and Theory of Law”, Boston Law Review, Cilt 17 
(1937), s. 797). 

53  PULASKI, 1938, s. 27. 
54  Pitirim Alexandrovitch SOROKIN, “Review of Law and Morality (by Leon Petrazycki)”, 

Harvard Law Review, Cilt 69 (1956), Say  6, s. 1150-1151. 
55  Alexander Nikolaevich SHYTOV, Conscience and Love in Making Judicial Decisions, 

Springer, Netherlands 2001, s. 2. 
56  POLYAKOV-ANTONOV, 2012, s. 375, 377. Hatta Timasheff’e göre Petra ycki’nin 

hukuk kuram n n özü, hukukun yaln zca sübjektif temsillerden ibaret oldu u biçiminde 
ifade edilebilir (Nicholas TIMASHEFF, An Introduction to the Sociology of Law, Harvard 
University Comittee on Research in the Social Sciences, Cambridge 1939, s. 17). 

57  Kazimierz OPALEK, “The Leon Petra ycki Theory of Law”, Theoria, Cilt 27 (1961), Say  3, 
s. 138. 

58  PETRAZYCKI, 2011, s. 13, parantezli k s mlar bana aittir. 
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çebak  yöntemi, genel olarak, bir ki inin kendi deneyimini ya da zihin 
süreçlerini incelemesi olarak anla l r ve modern psikolojide terapötik bir 
yöntem olmas n n yan  s ra deneysel bir teknik olarak da tan mlan r.59 
Petra ycki de, bu tan mla paralel olarak içe bak tan, psi ik bir olgunun 
deneyimlenme süresince bu olguya dahili bir ilgiyi ve verili bir kategorinin 
daha önceden deneyimlenen dü ünce ve imgesel boyutlar n  iç gözlemlemeye 
tabi tutmay  anlar.60 

Petra ycki’nin hukuksal olgular n psikolojik bir gerçekli e tekabül 
etmesi nedeniyle tercih etti i psikolojik yöntem olan içe bak  yöntemi, onun 
genel metodolojisinden bahsederken belirtilen tümevar mc l k ile birlikte 
dü ünülmelidir. Tümevar mdan anla lan, her zaman, tam tümevar m denilen 
ve hakk nda yarg ya var lan olgular n tamam n n deneyimlendi i tümevar m 
türü olmak zorunda de ildir. Petra ycki’nin tezleri de bir tam tümevar m 
nitelendirmesini haiz de ildir. Zira tezleri ne deneyimsel olarak ne de 
ampirik olarak tam tümevar mdan bahsedebilmenin ko ullar n  kar lar. 
Bununla beraber onun, içe bak  ve psikolojik gözlemlerinin daha ziyade 
aile, kom uluk vb. gibi nispeten daha küçük gruplara ait oldu u ve buradan 
elde etti i verileri daha büyük ölçeklere aktard  tespiti de yap lm t r.61  

Petra ycki hukukun insan psi esinde yer alan psi ik bir olgu olarak 
gerçekli inden bahsetmekle yetinmez. Hukukun dürtüsel bir psi ik olgu 
oldu unu da ekler. Dürtü (impulsion) bir ki iyi davran ta bulunmaya iten 
psi ik bir itki olarak tan mlanmaktad r.62 Petra ycki duygu (emotion) ile 
e anlaml  olarak kulland 63 dürtüleri, hayvanlar n ve insanlar n ya ama 
uyum sa lamalar nda rol oynayan as l ve yönlendirici psi ik faktörler olarak 
sunar.64 Her an bu dürtülerin binlercesini deneyimleriz ve bunlar bedenimizi 
ve zihnimizi yönetirler.65 O, dürtülerin, bilimsel bir davran  kuram  
geli tirmek istiyorsak, ikiye ayr larak incelenmesi gerekti ini dü ünür. lk 
olarak özel dürtülerden (special impulsions) bahseder ve ona göre özel 
dürtüler denilen ilk dürtü grubunda söz konusu olan, bunlar n, do alar na 
e lik eden belirli ve özel bir davran a yol açmaya e ilimli olu lar d r.66 
Burada esas olarak birtak m fiziksel ve biyolojik ihtiyaçlardan ve bunlar n 

                                                            
59  David MATSUMOTO, The Cambridge Dictionary of Psychology, Cambridge University 

Press, New York 2009, s. 265. 
60  PETRAZYCKI, 2011, s. 13. 
61  SADURSKA, 1987, s. 90. 
62  M. S. BHATIA, Dictionary of Psychology and Allied Sciences, New Age International 

Publishers, New Delhi 2009, s. 206. 
63  TIMASHEFF, 1939, s. 83. 
64  PETRAZYCKI, 2011, s. 23. 
65  PETRAZYCKI, 2011, s. 24. 
66  PETRAZYCKI, 2011, s. 25. 
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kar lanmas ndan bahsedilmektedir.67 Kar l klar n , ba ka bir deyi le 
kendilerine verilecek tepkileri önbelirleyen bu dürtüler ile bunlar n 
kar l klar n  açl k-yemek, susuzluk-su içmek, cinsel arzu-sevi mek vb. 
biçimlerde örneklendirmek mümkündür.68 Özel dürtüler davran ta 
bulunacak olan aktif yan  pasif unsurlar n belirledi i dürtüler olarak da 
an l rlar.69 Açl k ve yemek ili kisine bak ld nda pasif açl k hissi biyolojik 
bir ihtiyac n sonucudur ve açl k hissine verilen cevap aktif bir eylem olan 
yemek yeme eylemidir. Burada önemle vurgulanmas  gereken ey ise özel 
dürtüler söz konusu oldu unda aktif unsurun bir uyar c ya verdi i bir 
dü ünce ya da bilinç ürünü olmayan otomatik davran lar n varl d r.70 
Otomatik olu tan kastedilen, ayr ca, özel dürtülerin daima bir yönde ve 
belirli bir eyleme yol açmalar d r.71  

Dürtülerin ikinci grubunu ise soyut dürtüler (abstract impulsions) 
olu turur.72 Petra ycki, yöntem olarak tespit etti i içe bak  yöntemi 
sayesinde, buyruklar n ve yasaklamalar n, özellikle “Sessiz ol!”, “Geri 
çekil!”, “Dokunma!” örneklerinde oldu u gibi, zihin üzerinde ani, k sa ve 
kesin bir ekilde ve belli bir tarzda davranma yönünde, neredeyse elektrik 
çarpmas  gibi bir etkide bulunduklar ndan bahseder.73 Ancak buradan soyut 
dürtülerin de t pk  özel dürtülerde oldu u gibi otomatik ve önbelirlenmi  
olduklar  sonucu ç kmaz. Petra ycki’ye göre soyut dürtüler, davran lar n ne 
detaylar n  ne de genel karakterini ve yönünü önbelirler. Dahas , bu dürtüler, 
ancak dürtüye kar l k verenin dü ünceleri ile ba lant l  ise bir kar l k 
bulacaklard r.74 Dolay s yla, Petra ycki’nin soyut dürtüler dedi i dürtülerin 
özel dürtüler gibi önbelirlenmi  olmad n  ifade etmek gerekir. Soyut 
dürtülerde eylemde bulunan n bilinçli fark ndal  söz konusudur ve burada 
psi ik faktör aktif boyutu otomatik olarak belirlemez.75 Bu bilinçli 
fark ndal a ra men aktif unsurun davran  içeri i aç k b rak l r ki, bunlara soyut 
dürtüler denilmesinin sebebi de budur.76 Özel dürtüler, eylem fikirleriyle 

                                                            
67  PETRAZYCKI, 2011, s. 26. 
68  SADURSKA, 1987, s. 67; RUDZINSKI, 1976, s. 112. 
69  TIMASHEFF, 1947, s. 744. 
70  NORTHOP, 1956, s. 656. 
71  OPALEK, 1961, s. 139. 
72  PETRAZYCKI, 2011, s. 26-27. Petra ycki bunlara “kapsaml  dürtüler” olarak da 

çevrilebilecek blanket impulsions da der. 
73  PETRAZYCKI, 2011, s. 27. lginçtir ki, bu sat rlarda yaz ya gelenler, Petra ycki ile ayn  

dönemde ya am  olan Rus fizyolog Ivan Pavlov’un (1849-1936) klasik ko ullanma 
kuram n  hat rlatmaktad r. Petra ycki’nin eserinde Pavlov’a at f verilmese de, 
Petra ycki’nin dü üncelerinin dönemda  fizyologun kuram yla benzerli ine vurgular 
yap lm t r. Bkz. SADURSKA, 1987, s. 65; TIMASHEFF, 1947, s. 743-744. 

74  PETRAZYCKI, 2011, s. 26. 
75  NORTHOP, 1956, s. 656. 
76  NORTHOP, 1956, s. 657. 
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yani bilinçli fark ndal kla birlikte yer almayan pasif-aktif deneyimlere 
göndermede bulunurken soyut dürtüler eylem fikirleriyle beraber olan pasif-
aktif deneyimleri anlat r. Bir ba ka ifadeyle, soyut dürtüler, dürtüyle birlikte 
yer alan davran  fikrinin davran m z n karakterini ve istikâmetini 
belirledi i pasif-aktif deneyimleri ko ullar.77 Soyut dürtülerin nas l 
anla labilece ine dair önemli bir katk y  Sadurska sunar. Ona göre soyut 
dürtüler bir ki iyi herhangi bir davran ta bulunmaya ya da bulunmamaya 
yöneltirler. Bu tür dürtülerin davran a dönü mesi kaç n lmaz de ildir; zira, 
davran  gerçekle tirenin bilinçli fark ndal  önemli bir rol oynar. 
Davran a dair dü ünce, uyar c  ile tepki aras nda bulunur ve bu özellik 
davran  otomatik olmaktan ç kar r. Yukar da Petra ycki’den aktar lan baz  
buyruk ve yasaklama örnekleri, ilgili buyru un yahut yasaklaman n 
içeri iyle uyumlu bir davran ta bulunmaya dönük bir zihinsel süreci 
tetiklerler ve dü ünsel fark ndal k bu noktada önemli bir ara kesiti 
olu turur.78  

Petra ycki, hukuku, i te bu ikinci tür dürtüler alan na dahil etmektedir.79 
Ancak hukuk, bu alanda yaln z de ildir. 

 
b. Petra ycki’de Hukuk – Ahlâk Ayr m  
Hukuk felsefesi tart malar nda hukukun bir ekilde yol arkada l n  

yapan ahlâk, Petra ycki’de de hukuku yaln z b rakmaz. Petra ycki hukuksal 
ve ahlâki deneyimlerin normatif-dürtüsel-fikrî artalana sahip olduklar n  
tespit eder; hukuksal dürtüler ve ahlâki dürtüleri, ortak özellikleri nedeniyle, 
etik dürtüler diye adland rd  ortak ba l k alt nda ele al r.80 Etik dürtüler 
insanlar taraf ndan deneyimlenen ve davran m z  düzenleyen dürtülerdir ve 
bunlar, ayr ks l klar n  aç k ve net biçimde ortaya koyman n zorlu u 
nedeniyle, kolay kolay ay rt edilemezler.81 

Hukuk ile ahlâk  Petra ycki’nin nas l ay rt etti ini aktarmadan önce, 
bunlar  etik dürtüler olarak adland rd  ortak ba l k alt nda incelemesine 
neden olan dü üncelerinden k saca bahsedilmelidir. Petra ycki’ye göre etik 
dürtüler, otoriter bir karaktere sahiptir.82 Etik dürtülerin bu karakteri 
gündelik konu malarda, mitolojide, dinde ve insan ruhunun di er benzer 
yarat lar nda fantastik biçimde kar m za ç kar. Bu kullan mlarda dahi ortak 
olan ey, özellikle baz  durumlarda egomuzun d nda ve hatta egomuza 

                                                            
77  NORTHOP, 1956, s. 657. 
78  SADURSKA, 1987, s. 67. 
79  PETRAZYCKI, 2011, s. 27. 
80  PETRAZYCKI, 2011, s. 35. 
81  PETRAZYCKI, 2011, s. 35. 
82  PETRAZYCKI, 2011, s. 37. 
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kar t olarak geli en ve bizi belirli bir davran a yönelten bir iç sesin 
varl d r.83 Di er yandan, etik dürtüler, serbestli e kar  içsel bir 
engeldirler. Daha aç k ifade etmek gerekirse, bir tercihi özgür biçimde 
uygulamaya geçirmenin ve e ilimlerin, arzular n ve amaçlar n özgürce takip 
edilmesinin söz konusu oldu u baz  durumlarda etik dürtüler davran  
üzerinde güçlü bir bask  olu tururlar.84 Bu bak mdan etik dürtüler, bizlere 
yönelen buyruklar ve yasaklamalardan sad r olan buyurucu dürtülerle 
benzerlik içindedirler.85 Dolay s yla Petra ycki’ye göre hukuk ve ahlâk n, 
bilincimizde bir yükümlülük, belirli bir tarzda davranma ödevi ya da bir eyi 
yapmaktan sak nma gibi dürtüsel ortakl klar  mevcuttur.86 Böylece hem 
hukukun hem de ahlâk n normatif alanda bulundu unu ve etik dürtülerle 
ortaya ç kan etik normlar n ay rt edici özelliklerinin yani differentia 
specifica’s n n bir ödev fikri oldu unu belirlemek mümkün olur.87 Bu ödev 
fikri normativiteyle örülüdür.88  

Petra ycki’nin hukuk ile ahlâk aras nda kurdu u ilk ayr m bunlar n 
psi e boyutlar yla ilgilidir. Bunu örnekler üzerinden aktarmak, anla lmas n  
kolayla t racakt r. 

lk örnekte A, i lerini yeti tirmekte güçlük çekti ini gözlemledi i B’ye 
yard mc  olmak gereklili ini hissederek B’nin i lerinin bir k sm n  kendi 
üzerine als n ve B’nin okumas  gereken s nav kâ tlar n n bir k sm n  
okuyacak olsun. kinci örnekte ise A, daha önce B’yle, B’nin kâ tlar n  
okumak konusunda anla m  ve B de buna kar l k A için ve A’n n yerine 
s nav gözetmenli i görevlerine girecek olsun.  

Her iki durumda da A üzerinde B’nin kâ tlar n n bir k sm n  okumak 
bak m ndan otoriter bir dürtü, bir iç ses mevcuttur. Yani her iki durumda da 
A’n n bir ödev duygusuyla hareket etti ini ifade etmek mümkündür.  

Ancak A’n n ilk örnekteki psi esi ile ikinci örnekteki psi esi aras nda 
bir fark mevcuttur. lk örnekte, burada Petra ycki’yi de i in içine katal m, 
A’n n B’ye yard m ediyor olu unu ko ullayan dürtüsünde B’ye borçlulu u ya 

                                                            
83  PETRAZYCKI, 2011, s. 38. 
84  PETRAZYCKI, 2011, s. 38. 
85  PETRAZYCKI, 2011, s. 38. 
86  RUDZINSKI, 1976, s. 111. 
87  SADURSKA, 1987, s. 68. 
88  Burada akla Kant’ n gelmesi tabiidir. Ödev kavram  Petra ycki’nin yakla m nda hem 

hukuk hem de ahlâk alan  bak m ndan önemlidir ve bu bak mdan Kant’  takip etti i 
söylenebilir. Ancak onun Kant’la ayn  fikirde olmad  noktan n iyi’nin a priori ya da 
birincil bir kavram olmay p ahlâk n da hukukun da temeli olmad n  dü ünmesinden 
kaynakland  ileri sürülmü tür (bkz. NORTHOP, 1956, s. 653). 
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da B’nin A’dan elde etmek durumunda oldu u bir kar l k, bir hak söz 
konusu de ildir.89 Aksine, A’n n davran n  ko ullayan dürtüsü, onun kendi 
ihsân ndan kaynaklanmaktad r.90 Burada söz konusu olan, Petra ycki’ye 
göre, ahlâki bir yükümlülüktür ve ahlâki yükümlülükler, bir di er tarafa ve 
onun talep etme hakk na ba l  olmayan yükümlülüklerdir.91 Görüldü ü gibi, 
ahlâk alan nda dürtüler, ki inin kendisi d nda hiç kimsenin herhangi bir 
iddias yla ilgili de ildir.92 Ba ka bir ifadeyle, bir kimsenin iddias na e lik 
eden bir ödev duygusundan bahsedilmedi inde ortaya ç kan normatif dürtü, 
ahlâki dürtüdür.93  

kinci örnekte ise A, yine Petra ycki’ye temas ile, kendini B’ye yard m 
etmekle borçlu hissedecektir; zira, B’nin A’dan kendisine dü eni yerine 
getirmesi yönünde hakl  bir iddiada bulunabilece ini söylemek 
mümkündür.94 Yani burada A’n n, B’nin s nav kâ tlar n  okumay  
üstlenmesi, B’ye yard mc  olmak gibi salt bir iyi niyetin sonucu de ildir. 
Petra ycki’ye göre burada söz konusu olan, hukuksal yükümlülüktür ve 
hukuksal yükümlülükler di er bir tarafa ve onun talep etme hakk na ba l  
olan yükümlülüklerdir.95 Böylece denilebilir ki, hukuksal dürtüler, ayn  
zamanda, bir di er ki inin hak iddias na e lik eden bir ödev duygusuyla 
beraberdirler.96 Bu itibarla, hukuksal dürtülerde, ahlâki dürtülerin normatif 
karakterlerine ek olarak, belirli bir davran ta bulunulmas n  talep etme 
iddias n n hakl  oldu u dü ünülen bir di er özneden bahsetmek gerekir.97  

Petra ycki’nin hukuk ile ahlâk aras nda yapt  ayr m n ikinci 
boyutunu, birinci boyutun içerdi i bir sonuç olarak da görülebilecek, nitelik 
ve yap  bak m ndan farkl l klar  olu turur. Buradaki aç klamay  yine mevcut 
örnek üzerinden yapabiliriz. Petra ycki’ye göre birinci örnekte A’n n 
yükümlülü ü ahlâki bir dürtüden kaynaklanmaktayd  ve böylece ahlâki bir 
yükümlülüktü. Petra ycki bu tip yükümlülükleri salt buyurucu (purely 
imperative) nitelikte görmektedir.98 Ancak ikinci örnekte A’n n yükümlülü ü 
hukuksal bir dürtüden kaynaklanan hukuksal bir yükümlülüktü. Petra ycki 
bu tip yükümlülükleri buyurucu-atfedici (imperative-attributive) nitelikte 
görür ve u belirlemeyi yapar: 
                                                            
89  PETRAZYCKI, 2011, s. 45. 
90  PETRAZYCKI, 2011, s. 45. 
91  PETRAZYCKI, 2011, s. 45-46. 
92  MEYENDORFF, 1933, s. 33. 
93  PODGÓRECKI, 1980-81, s. 193. 
94  PETRAZYCKI, 2011, s. 45. 
95  PETRAZYCKI, 2011, s. 46. 
96  PODGÓRECKI, 1980-81, s. 193. 
97  MEYENDORFF, 1980-81, s. 34. 
98  PETRAZYCKI, 2011, s. 47. 
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“…Hukuk — spesifik bir gerçek olgu olma aç s ndan — dürtüleri 
atfedici bir karaktere sahip olan etik deneyimler olarak 
anla lmal d r. Di er tüm etik deneyimleri — salt buyurucu dürtülerle 
ba lant l  olanlar  — ahlâki olgu olarak adland rmal y z.”99 

Peki, bu nitelendirmeleri neye göre yapar Petra ycki? Buyuruculuktan 
kastedilenin ne oldu u aç k olabilse de, hukuku ahlâktan ay ran atfedici 
nitelikten Petra ycki’nin anlad  nedir? 

Petra ycki’ye göre hukuksal normlar n çift yanl , buyurucu-atfedici 
niteli i u ekilde ifade edilebilir: bu normlar, bir taraf n yükümlülü ünü 
gösterirken di er taraf n da bir iddias n  ya da hakk n  yans t rlar.100 Burada 
hukuksal normlar hem pasif unsuru (bir taraf n yükümlülü ü) hem de aktif 
unsuru (di er taraf n hakk ) göstermektedir. Oysa ahlâki normlarda salt 
buyuruculuk söz konusudur. Petra ycki nitelik ve yap  bak m ndan yapt  
bu ayr mda ahlâki normlar  tek yanl  (unilateral), hukuksal normlar  ise çift 
yanl  (bilateral) olarak s fatland rmaktad r.101 Petra ycki’nin bu ifadelerini 
u ekilde aç klamak mümkündür: etik alan ndaki dürtülerimizin ve 

dolay s yla etik normlar n ortak noktas , davran m z üzerinde zorlay c  bir 
etki b rak yor olmalar nda yatar. Ancak bunlardan baz lar , ahlâki normlar, 
— ilk örne imizi hat rlayal m — ili kinin öteki taraf n n bizden bir davran ta 
bulunmam z  istemeye hakk  oldu unu dü ünmeyerek yapt m z davran larla 
sonuçlan rlar.102 Burada normlar, bir kimseye, bir ba kas n n yarar n  ya da 
kendisine kar  ileri sürebilece i bir hak iddias n  bar nd rmayan bir 
niteliktedir, tek yanl d rlar; ayn  zamanda yaln zca yükümlünün pozisyonu 
norm alan na girmektedir.103 Petra ycki bu duruma ncil’den örnek verir. 
Petra ycki’nin örnek verdi i ayette sa “Ama ben size diyorum ki, kötüye 
kar  direnmeyin. Sa  yana n za bir tokat atana öbür yana n z  da çevirin” 
demektedir.104 Burada, kötüye kar  direnmeyecek olan n ve tokat yedi inde 
öbür yana n  çevirecek olan n bu davran  gerçekle tirmesinde ya da 
gerçekle tirmemesinde kötülük yapan n ya da tokat atan n kendisinden bu 
davran  talep etme hakk na yap lan bir gönderme yoktur.105 Zira, kötülü e 
maruz kalan, kötülü ü yapana, kendisinden buna direnmemesini ya da öbür 
yana n  çevirmesini talep etme hakk n  tan maz, atfetmez.106  

                                                            
99  PETRAZYCKI, 2011, s. 62. 
100  PETRAZYCKI, 2011, s. 47, 121. 
101  PETRAZYCKI, 2011, s. 47 vd. 
102  BABB, 1938, s. 516. 
103  BABB, 1938, s. 516. 
104  Matta, 5: 39. 
105  NORTHOP, 1956, s. 654. 
106  NORTHOP, 1956, s. 654. 
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Hukuksal normlarda ise, ahlâktaki buyuruculu a atfedici karakter de 
eklenir. Bir hukuk normu, bir tarafa (hakk n süjesi) belirli bir hakk  ve di er 
tarafa da (yükümlülü ün süjesi) belirli bir ödevi (yapma ya da yapmama) 
yüklemektedir. Hukuksal deneyimlerde iki yanl  yani buyurucu-atfedici 
nitelik, iki taraf aras nda bir ili ki kurar; ancak bu ili kinin taraflar ndan 
birinin belli bir ekilde davranma yükümlülü üne di er taraf n bu davran  
talep etme hakk  e lik eder.107 Bu kez A ile B aras ndaki ikinci örne imizi 
hat rlayal m, A’n n yükümlü oldu u davran  talep etme hakk n  B’ye 
atfetmesi söz konusudur. Görülüyor ki, burada yaln zca yükümlünün 
pozisyonu düzenlenmez; her iki taraf n pozisyonu, biri için yükümlülü ün 
otoriter bir tan m  ve ölçütü bak m ndan, di eri içinse kendisine borçlu 
olunan eyin otoriter bir ölçütünü ve normunu düzenlemek bak m ndan, 
belirlenir.108  

Petra ycki’nin hukuk ile ahlâk aras nda belirledi i üçüncü ayr m, 
bunlar n e ilimleriyle ilgilidir. Petra ycki bu e ilimler meselesi ile ilgili 
olarak, yükümlülüklerin yerine getirilmemesi109 veya getirilmesi110 halinde 
yaratacaklar  sonuçlara ve bu sonuçlar n yükümlülerde yarataca  etkilere 
dair aç klamalar yapsa da111, bana göre, as l üzerinde durulmas  gereken 
e ilim fark n  bir örnekle me e ilimi olu turmaktad r. Petra ycki bir 
örnekle me e ilimini dört biçimde sunar. Bu e ilim, hukukun sahip oldu u 
ve ahlâktan farkl la t  bir cepheyi göstermektedir. Ayn  zamanda ileride 
aktar lmaya çal lacak olan hukukun i levleri ve hukuk politikas  yakla m  
bak m ndan da önem ta yacak olan, hukuksal ya am n sosyo-kültürel 
uyumun sa lanmas ndaki i levine ili kin bir zemin de sunacakt r. 

Petra ycki’de hukukun bir örnekle me e iliminin ilk yönünü, hukukun 
tek biçimli genel kurallara dönü meye elveri lili i te kil eder.112 Bu genel 
kural tekil bir örüntüye göndermede bulunur. Genelle me e ilimi ile soyut 
yükümlülüklere ve haklara ya da toplumsal düzensizliklere dair ortak bir 
çözüme yönelinmektedir.113 Bu sayede, kar l kl  haklar ve yükümlülükler ile 
toplumsal anla mazl klar tan mlan r ve çözümlenir.114 Hukukun, bir genel 
normlar örüntüsüne dönü me e iliminin olmas  sonucunda var lacak 

                                                            
107  SOROKIN, 1956, s. 1152. 
108  BABB, 1938, s. 516. 
109  PETRAZYCKI, 2011, s. 100 vd. 
110  PETRAZYCKI, 2011, s. 106 vd. 
111  Örne in hukuksal psi enin atfedici karakteri, zor kullan m na meylederek yükümlülü ün 

icras n  güvenceler ve ihlal halinde bask lay c  bir edimle sonuçlan rken ahlâkta atfedici 
niteli in olmamas  böyle bir sonucu engellemektedir (BABB, 1938, s. 550). 

112  PETRAZYCKI, 2011, s. 113. 
113  PETRAZYCKI, 2011, s. 113. 
114  PETRAZYCKI, 2011, s. 113-114. 
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noktan n pozitif hukuk ya da hukukun pozitifle mesi olarak an lmas  
dü ünülebilir. Hukukun pozitifle mesi, ileride hukukun toplumsal i levleri 
ve geli imine dair Petra ycki aç klamalar n  aktard m zda görülebilecek 
olan, insan n toplumsall  ve ortakla mas  ile de ilgilidir. Ahlâkta ise 
pozitifle me unsuru ya hiç yoktur ya da hukuktakinden daha az bir 
yo unluktad r.115 Bir örnekle me e iliminin ikinci biçimi birinciye ba l  
olarak ortaya ç kar ve hukuksal kavramlar n içerik ve kapsam bak m ndan 
kesinlik ve aç kl k kazanmaya elveri lili i olarak anla labilir.116 Ahlâkta ise 
bu yoktur. Petra ycki ahlâki göndermeleri olan “sadakatle ve samimiyetle, 
uzun bir süredir hizmette bulunan ki ilerin bir emeklilik maa na ya da 
ikramiyesine hak kazanacaklar na” dair bir yasal düzenleme örne i 
üzerinden gider ve burada “sadakatle ve samimiyetle” ve “uzun bir süre” 
kavramlar n  belirsiz ve esnek bulur.117 Ancak ona göre ahlâki kavramlar 
esnek ve elastik olabilirken, hukuksal kavramlar içerik ve kat l k bak m ndan 
daha belirlidirler.118 Bir örnekle me e iliminin üçüncü biçimi, hukukun 
kan tlama bak m ndan uygun ve ilgili olgulara sahip olma yönelimi 
bak m ndan söz konusu olmaktad r. Petra ycki’ye göre hukuku, hak ve 
yükümlülükleri objektif olarak do rulanmam  ve ortaya konulmam  
olgularla ba lant land rmaktan kaç n lmal d r.119 Petra ycki, hukukun bu tip 
olgulardan kaç nma, dahas  onlar  yok sayma e iliminde oldu unu da 
ekler.120 Bu nedenle ona göre hukukta yaz l  belgeler, noter onaylar , 
delillere dayal  ispatlamalar önemli rol oynarken bunlar salt buyurucu bir 
karaktere sahip ahlâka tamamen yabanc  e ilim ve olgulard r.121 Son olarak, 
fiili ve özellikli hukuksal ili kilerin mahkeme önüne getirilmeye elveri li 
olmalar na kar n, salt ahlâki normlardan hareketle mahkemelere ba vurma 
yönünde ahlâk alan nda bir yönelimin imkâns zl na dair tespitiyle 
Petra ycki122, hukukun yarg  uygulamas nda görünür hale gelme e iliminden 
bahseder.123 

 
c. Petra ycki’nin Hukuk Kuram nda Hukukun Türleri  
Petra ycki’nin hukuk kuram  itibariyle hukukun türlerinin ne oldu una 

dair aç klamalar, yukar da yap ld  üzere onun hukuktan ne anlad n n 
ortaya konulmas n n ard ndan ve bunun yan  s ra, hukuk normundan da ne 
                                                            
115  BABB, 1938, s. 555. 
116  PETRAZYCKI, 2011, s. 115. 
117  PETRAZYCKI, 2011, s. 115. 
118  PETRAZYCKI, 2011, s. 116. 
119  PETRAZYCKI, 2011, s. 118. 
120  PETRAZYCKI, 2011, s. 118. 
121  PETRAZYCKI, 2011, s. 118. 
122  PETRAZYCKI, 2011, s. 119-120. 
123  BABB, 1938, s. 555. 
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anlad n  ifade etmekle gerçekle tirilebilir. Zira, hukuk normunun ne’li i, 
hukukun türlerine dair aç klamalar  daha s hhatli k lacakt r. Ayr ca, hukuk 
normlar n n ne’li i ortaya konuldu unda, onlar n unsurlar  da anla lm  
olacakt r. 

 
i.  Petra ycki’de Normatif Olgu – Norm Ayr m  
Yukar da, Petra ycki’ye göre tüm etik normlar belirli bir davran ta 

bulunma ya da bulunmama gereklili ini ifade eder denilmi ti. Petra ycki bu 
aç klamas n  geni letir ve etik normlar n genel olarak sahip olduklar  
unsurlar  s ralar: - Etik dürtüler ve - fikirler bu unsurlar  olu turur. Etik 
dürtülerden, yukar da dürtü aç klamalar yla etik olu un ortak karakterine dair 
söylenenler birle tirildi inde, bir “olmas  gereken”e dair psi ik süreçlerin 
anla laca  ifade edilebilir. Fikirler ise yükümlülü ün konusuna dair, 
yükümlülü ün öznesine dair, ilgili olgulara dair ve normatif olgulara dair 
olmak üzere s ralan r.124 Bunlardan, özellikle normatif olgular n aç klanmas  
önem ta r. Zira normatif olgular a a da aktar lmaya çal lacak olan hukuk 
türleri için belirleyici bir öneme sahiptir. Normatif olgular, bir normun 
ortaya ç k ndaki fikirler olarak tan mlan r ve normatif deneyimlerin kurucu 
unsurlar d r.125 Petra ycki’ye göre normatif olgular bir araya gelip kümele erek 
normlar  olu turmaktad rlar.126 Dolay s yla normlar ile normatif olgular 
birbirlerine kar t r lmamal d r. Zira, norm denildi inde akla ilk gelen, 
örne in bir hukuk metni gibi olgular, haklara ya da ödevlere sahip olmaya 
dair buyurucu bir duyguyu tetikledi i takdirde bir normatif olgu olarak kabul 
edilir.127 Ba ka bir ifadeyle, böyle bir tetikleme olmad nda o metnin bir 
normatif olgu olmayaca  ifade edilebilir. Gurvitch’e göre de normatif 
olgular, bir hukuktan bahsedebilmenin per se kaynaklar d r ve hukukun 
gerçek ya am n n dinamizmini olu tururlar.128 Dolay s yla Petra ycki’nin 
normatif olgular nosyonunun, bir aktörün, normun kayna  olarak 
göndermede bulundu u harici her eyi kapsad n  ve kanunlar n, idari 
kararlar n yan  s ra bir aile ferdinin buyru unun da bir normatif olgu olarak 
kabul edilebilece ini ifade etmek129 mümkündür. Görüldü ü gibi, normatif 
olgular daha ziyade d ar dan gelen yani harici, buyurucu ve bir duygunun 
tetiklenmesini sa layan fikrî unsurlard r. Petra ycki’ye göre normlar ise 

                                                            
124  PETRAZYCKI, 2011, s. 153. 
125  PETRAZYCKI, 2011, s. 33. 
126  PETRAZYCKI, 2011, s. 163. 
127  POLYAKOV-ANTONOV, 2012, s. 380. 
128  Georges GURVITCH, Sociology of Law, Kegan Paul, Trench, Trubner & Co., London 

1947, s. 30. 
129  Krzysztof MOTYKA, “Law and Sociology: The Petra yckian Perspective”, Law and 

Sociology: Current Legal Issues Volume 8 (ed. Michael Freeman) içinde, Oxford 
University Press, Oxford 2006, s. 131. 
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normatif yarg larla e  anlaml  olarak kullan l r ve zihnimizdeki bir eylem 
duygusuna bir dürtünün eklemlenmesiyle ortaya ç kan birle imlerin bir yarg  
formunda bildirilmesini ifade ederler.130 Petra ycki’nin belirtti i kadar yla 
geleneksel hukuk kuramlar , hukuk normlar yla normatif olgular aras nda bir 
ayr m yapmad klar  için esasl  bir yanl n içindedirler ve yaz l  metinlerdeki 
çe itli buyruklar, yasaklamalar vs. hukuk normu de il, normatif olgulard r.131 
Buradan hareketle normatif olgular n normlar  önceledi ini ifade etmek 
mümkündür. Dolay s yla hukuksal norm, deneyimlenmi  normatif olgular n 
psikolojik yans mas  haline gelir.132 Bu hukuksal deneyim kavramsalla t rmas  
uyar nca Petra ycki, duygusal fantasma (emotional phantasmata) dedi i 
hukuk normu kavray na ve hukuk normu yan  s ra hak, ödev, hukuksal 
ili ki ya da adalet133 gibi temel kavramlara ula r.134 Petra ycki’ye göre 
yasama faaliyetinde normatif olgular sadece pozitif yasalar  do uran olgular 
olmakla da kalmaz; ayn  zamanda normlar , bir tür volkgeist olarak 
görebilece imiz, ulusal psi eden kaz y c  olgular olarak da görünür.135 
Normatif olgular ile normlar aras nda, böylece, korelatif bir ili ki vard r: 
Normatif olgularla ba l  buyurucu-atfedici deneyimler ve bunlara kar l k 
gelen normlar (duygusal fantasmalar)… Petra ycki terminolojisinde 
fantasma (e  anlaml  olarak duygusal fantasma), duygusal ya am alan nda 
mevcut olan ve materyal nesnelerin imgesel nitelikleri olarak görülebilecek 
olan yans malard r ve bu ayn  zamanda ideolojik bir entite olarak kar m za 
ç kar.136 Petra ycki’ye göre hukuk (ve ahlâk) gerçek varl klar na insan 
psi esinde sahip olduklar ndan, normlar, haklar ve ödevler de birer fantasmadan 
ba ka bir ey olmaman n yan  s ra137 birer ideolojik izdü ümdürler. Bu 
durum, ayn  zamanda, hukuki formalizmin temel nosyonlar  olan pozitif 
metinler, mahkeme kararlar , hukuk kitaplar  veya di er objektif kaynaklardaki 
“harici” görünümler için de geçerli olup tüm bu harici görünümler bireylerin 
bilinç durumlar n n naif yans malar  haline gelmektedirler.138 Özetle, bir 
ki inin kendisini bir hukuksal deneyimle ili kilendiri inde söz konusu olan 
ve dahas , hukuksal konu somut bir ki i ya da ey oldu unda bile bu somut 
ki iye ya da nesneye atfedilen hukuksal hak ya da durum, ki inin ya da 
                                                            
130  PETRAZYCKI, 2011, s. 30. 
131  PETRAZYCKI, 2011, s. 155. 
132  POLYAKOV-ANTONOV, 2012, s. 380. 
133  Petra ycki adaleti atfedici karakteri bar nd rmas ndan dolay  ahlâk de il, hukuk alan nda 

görür (RUDZINSKI, 1976, s. 125). Hatta ona göre adalet, duygu dünyam zdaki sezgisel 
hukuktan ba ka bir ey de ildir (PETRAZYCKI, 2011, s. 241). 

134  OPALEK, 1961, s. 139. 
135  BABB, 1938, s. 566. 
136  PETRAZYCKI, 2011, s. 41. 
137  MOTYKA, 2006, s. 126. 
138  A. Javier TREV ÑO, “Introduction to the Transaction Edition”, Law and Morality (by 

Leon Petrazycki) içinde, Transaction Publishers, New Brunswick-London 2011, s. xiv. 
(Treviño’nun bu çal mas  bundan sonra “TREV ÑO, 2011b” olarak geçecektir) 
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nesnenin içkin bir özelli i olmay p, sadece fantasmik yans malard r, 
denilebilir.139 Bu nedenle, yani pozitif metinlerden ibaret bir hukuk normu 
kavray na dayanan hukukun normatif kuramlar  daima fantasmalara 
göndermede bulunduklar  için, bilimsel olamazlar.140 Ayr ca, geleneksel 
pozitivist kuramlar n yan  s ra idealist hukuk kuramlar n n da iki temel 
hatas , tüm hukuksal kavramlar n fantasmik yans malar oldu unu tespit 
edememek ve hukukta oldu u gibi, hukukun ard nda da yatan psikolojik 
temeli skalamakt r.141  

Tüm bu aç klamalar, Petra ycki’nin hukuku hangi türlere ay rd n  
daha sa lam bir zeminde ele alabilmek amac yla kaleme al nd . A a da 
görülece i üzere, Petra ycki pozitif metinlerin varl n  yads maz. Ancak 
hukuk denilen ey insan psi esinde yer tutan bir gerçeklik oldu u için, hukuk 
normlar  da pozitif metinlerden ibaret olamaz. Daha ziyade, pozitif metinler 
insan psi esindeki eylem duygusuna eklemlenebildikleri ölçüde hukuk 
normu olabilirler. Bu nedenle hukukun ve hukuk normlar n n türlerinin 
anla lmas nda insan psi esinin i in içine kat lmamas , onlar  ancak bir 
normatif olgu olarak görmeyi gerektirecektir.  

imdi Petra ycki’ye göre hukukun hangi türlere ayr ld na bak labilir. 

 
ii. Petra ycki’de Hukukun Türleri 
Petra ycki hukukun türlerine ili kin iki türlü ayr m yapar. Bunlardan 

ilki sezgisel hukuk (intuitive law) – pozitif hukuk (positive law), ikincisi 
resmi hukuk (official law) – resmi olmayan hukuk (unofficial law) 
eklindedir. 

Sezgisel hukuk – pozitif hukuk ayr m , Petra ycki’ye göre, kendisinin 
geli tirdi i psikolojik hukuk kuram yla en derinden ili kili olan ayr md r.142 
Petra ycki, kuram nda hukuka ili kin geli tirdi i genel önermelerin sezgisel 
hukuka uygulanabilir oldu unu da ifadelerine ekler.143 Petra ycki’ye göre 
sezgisel hukuka dair özel bir dizi aç klama yapma i i, pozitif hukuk ile 
kar la t r ld nda, onu karakterize edenin ne oldu una bak larak 
gerçekle tirilmelidir.144 Böylece Petra ycki’nin pozitif hukuktan anlad n n 
ne oldu u da görülebilecektir. 

                                                            
139  NORTHOP, 1956, s. 659. 
140  Mathieu DEFLEM, Sociology of Law: Visions of a Scholarly Tradition, Cambridge 

University Press, New York 2008, s. 79. 
141  NORTHOP, 1956, s. 659. 
142  PETRAZYCKI, 2011, s. 221. 
143  PETRAZYCKI, 2011, s. 225. 
144  PETRAZYCKI, 2011, s. 225. 
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Öncelikle, Petra ycki’ye göre, içeri i harici olgularla (örne in pek çok 
ki i için otorite olarak kabul edilen insanlarca) tan mlanabildi i için pozitif 
hukuk, geni  ya da dar insan topluluklar  için ve onlar n karakterleri, 
yeti meleri vs. aç s ndan farkl l klar na kar n tekbiçimli bir kurallar 
örüntüsünü olu turmaktad r. Oysa sezgisel hukukun karakteristi i, ki iden 
ki iye çe itlilik göstermektedir. Sezgisel hukukun içeri i her bireyin kendi 
bireysel ya am ko ullar na, karakterine, yeti me tarz na, e itimine, toplumsal 
konumuna, profesyonel me galesine, ki isel tan kl k ve ili kilerine göre 
tan mlanmaktad r. Petra ycki’ye göre bir insan grubu için sezgisel hukuk da 
söz konusu olabilir. Ancak burada önemli olan ve pozitif hukuktan ay rt 
edilmesini sa layan, farkl  bireysellikleri i in içine katmakt r.145 Gorecki’nin 
deyi iyle bu fark, en önemli ayr m  olu turur.146 Petra ycki’nin bu 
ifadelerinden, bir dizi çetecinin ya da oyun oynayan çocuklar n buyurucu 
atfedici nitelikteki dürtülerinin de hukuk tan m  içine girebilece i sonucu 
ç kar labilir.147 Petra ycki’nin sezgisel hukuk kavramsalla t rmas ndan ç kan 
bir di er sonuç, harici otoritelere gönderme yapmayan ve onlardan ba ms z 
olan olgular n da hukuk kavram n n kapsam  içine giriyor olu lar d r.148 Zira 
sezgisel hukuk, onu deneyimleyen ki inin do rudan do ruya ve sezgisel 
olarak deneyimledi i, aç k ve çift yanl  buyurucu dürtülere göndermede 
bulunmaktad r.149 Dolay s yla sezgisel hukukta bir tür otonomi söz 
konusudur.150 Bunun anlam , sezgisel hukukta hukuk yap c  herhangi bir 
otoriteye at fta bulunulmamas n n yan  s ra, kendisine kar l k gelen bir 
hakla birlikte bir ödevin özerk ve per se olu mas d r.151 Zira Petra ycki’ye 
göre sezgisel hukuk, bir d  otoriteyle de il, bilincin buyruklar yla 
tan mlanmaktad r ve bireyin bilincinde biçimlenmektedir.152 Bu ise 
Petra ycki’nin normatif olgular n yoklu u halinde sezgisel hukuktan 
bahsedilebilece i dü üncesini153 aç klar. Zira, hat rlarsak, normatif olgular 
bireye d ar dan gelmekteydiler.  

Petra ycki’ye göre sezgisel hukuk ile pozitif hukuk aras nda, sezgisel 
hukukun verili ya am durumunun bireysel ve özel ko ullar n n kapsama 
                                                            
145  PETRAZYCKI, 2011, s. 225-226. 
146  Jan GORECKI, “Leon Petrazycki”, Sociology and Jurisprudence of Leon Petrazycki (ed. 

Jan GORECKI) içinde, University of Illionis Press, Urbana-Chicago-London 1975, s. 8. 
147  Alexander PECZENIK, “Leon Petrazycki and the Post-Realistic Jurisprudence”, Sociology 

and Jurisprudence of Leon Petrazycki (ed. Jan GORECKI) içinde, University of Illionis 
Press, Urbana-Chicago-London 1975, s. 85. 

148  TREV ÑO, 2011b, s. xii.  
149  NORTHOP, 1956, s. 659. 
150  OPALEK, 1961, s. 141. 
151  SADURSKA, 1987, s. 69. 
152  SHYTOV, 2011, s. 2-3. 
153  PETRAZYCKI, 2011, s. 227. 
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dahil edilmesi bak m ndan da fark vard r.154 Bu da, sezgisel hukukun serbest 
bir de i kenli e ve uyumlulu a sahip olu uyla ifade edilir.155 Son olarak, 
Petra ycki sezgisel hukukun pozitif hukuka nazaran daha geni  bir 
kapsam n n ve uygulanabilirli inin var oldu unu da vurgular.156 

Oysa pozitif hukukta, hukukun içeri i yasa koyucunun faaliyetlerinde 
örneklendi i gibi normatif olgularla tan mlanmaktad r.157 Ayr ca pozitif 
hukuk bireysellikleri ve verili ya am durumunu dikkate almad  için 
toplumsal aç dan sezgisel hukuka nispetle daha az kullan l d r.158 Normatif 
olgulara dair aktar lanlar ak lda tutuldu unda, Petra ycki için pozitif 
hukukun bir normatif olgu, yani bireyin d ndan gelen otoriter bir tetikleme 
üzerinde temellendi i dü üncesi geçerli olmaktad r.159 Burada normatif olgu 
Tanr  buyru u, ebeveynin buyruksal beyan , bir gelenek, bir sözle me ya da 
bir yasa olabilir.160 Görüldü ü gibi Petra ycki’nin kullan m nda pozitif 
hukuk, Austin ya da Kelsen gibi hukuksal pozitivistlerin anlad  pozitif 
hukuk de ildir. Bunlardan farkl  olarak, Petra yckici anlamda pozitif hukuk, 
resmi olmak zorunda olmayan ve bir ki inin psikolojik deneyimi itibariyle 
eylem fikrini tetikleyen ve hakl la t ran bir otoriteye veya nedeni deneyimin 
d nda bulunan herhangi bir çift yanl  soyut dürtüye göndermede 
bulunmaktad r.161 Bu itibarla, Petra ycki’de pozitif hukuk, bilinebilir ve 
d sal olgular ile tan mlanabilir oldu u ve onlar  kural örüntüleriyle 
donatabildi i için162 heteronomdur.163 

Petra ycki hukuku sadece sezgisel hukuk – pozitif hukuk olarak ay rmaz. 
kinci ayr m  resmi hukuk – resmi olmayan hukuk biçiminde yapar. Bu 

ayr m, i in içine devlet unsurunun kat lmas yla ortaya ç kmaktad r. 
Petra ycki’ye göre devlet otoritesi ve örgütlenmesi geli tikçe, yani devlet 
unsuru hukukun geli im sürecinde yer almaya ba lad kça, hukuk bu 
bak mdan da iki kategoriye ayr l r. Kategorilerden ilkini devlet otoritesini 
temsil edenlerce, bunlar n topluma hizmet etme ödevlerine ba l  olarak 

                                                            
154  PETRAZYCKI, 2011, s. 226. Sezgisel hukuktan do al hukukun anla l p anla lmayaca  

meselesi burada akla gelebilir. Kan mca, Petra ycki hukuk ile ahlâk aras nda ontolojik, 
yani psi ik, niteliksel ve yap sal bir ayr m gözetti i için ahlâka göndermede bulunan bir 
do al hukuk yakla m  ile beraber okunamaz. 

155  PETRAZYCKI, 2011, s. 226-227. 
156  PETRAZYCKI, 2011, s. 227-228. 
157  PETRAZYCKI, 2011, s. 231. 
158  PETRAZYCKI, 2011, s. 231. 
159  SADURSKA, 1987, s. 69. 
160  SADURSKA, 1987, s. 69. 
161  NORTHOP, 1956, s. 658. 
162  BABB, 1938, s. 568. 
163  OPALEK, 1961, s. 141. 
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uygulanan ve sürdürülen hukuk; ikincisini ise devlet unsurunun dahli 
bak m ndan bu özelli e sahip olmayan hukuk olu turur. Petra ycki 
bunlardan ilkini resmi hukuk, ikincisini resmi olmayan hukuk olarak 
adland r r.164 Petra ycki, modern hukuk kuram  yakla mlar n n esas olarak 
resmi hukukla i tigal ettiklerinden bahseder.165 Özellikle hukuksal 
pozitivistlerin hukuk olarak adland rd klar  hukuk da resmi hukuktur.166 
Ancak Petra ycki için resmi hukuk, sadece pozitif hukukla ilgili de ildir; 
sezgisel hukuk da resmi bir hukuk olarak kendisine yer bulabilir.167 Örne in 
judicia bonae fidei kurumu ngiltere’de hakkaniyet ve Rusya’da bilinç olarak 
önemli bir rol oynam  ve mahkemelerin bir yasaya de il ama bir adalet 
duygusuna göre karar vermelerinde etkili olmu tur.168 Dolay s yla resmi 
hukuk, sezgisel bir kökene de sahip olabilen, ancak mahkemelerce ya da 
di er devlet kurumlar nca tan narak resmiyete kavu an hukuktur.169 Bu 
itibarla, Petra ycki’ye göre bu hukuk dallar n n birbirlerine sirayet edebilme 
olas l klar  ortaya ç kar ve hem pozitif hukukun hem de sezgisel hukukun 
resmi ya da gayr  resmi olabilece inden bahsedilebilir.170 Bu durumu 
Timasheff’ten al nt lamak uygun görünüyor. Timasheff, bir mahkeme, 
örne in Medeni Kanun’un X. maddesi’ne at fla karar verdi inde, bunun hem 
bir pozitif hukuk (normatif bir olguya at f nedeniyle) hem de bir resmi hukuk 
(buradaki aktör olan mahkemenin devletlû niteli i nedeniyle) oldu unu ifade 
eder.171 Resmi olmayan pozitif hukuk ise serbestçe seçilmi  bir arabulucunun 
endüstriyel bir uyu mazl , köklü bir uygulamaya referansla çözmesi 
örne inde kendisine yer bulur. Burada hem resmi olmay tan (buradaki aktör 
olan arabulucunun devletlû olmayan niteli i nedeniyle) hem de pozitif 
olu tan (bir normatif olguya at f nedeniyle) bahsedilir.172 Bu sefer bir Anglo-
Sakson mahkemesinin davay  hakkaniyet temelinde çözdü ünü ya da bir 
Türk mahkemesinin ba ka bir davay , yarg c n kendisi kanun koyucu olsayd  
nas l bir kural koyacak idiyse ona göre çözdü ünü dü ünelim. Burada, söz 
konusu çözümler hem sezgisel hukuka dairdir (zira bir normatif olguya at f 
yoktur) hem de resmi hukuk alan na girer (aktör olan mahkemenin devletlû 
niteli i nedeniyle).173 Son olarak bir grup insan n “kötü bir adam ”, bunu hak 
                                                            
164  PETRAZYCKI, 2011, s. 139. 
165  PETRAZYCKI, 2011, s. 292. 
166  MOTYKA, 2006, s. 130. 
167  PETRAZYCKI, 2011, s. 292. 
168  PETRAZYCKI, 2011, s. 294. 
169  Roger COTTERRELL, The Sociology of Law: An Introduction 2. bs., Oxford University 

Press, USA 1992, s. 39. 
170  TREV ÑO, 2011b, s. xv. 
171  Nicholas S. TIMASHEFF, “Introduction”, Law and Morality (by Leon Petrazycki) içinde, 

Transaction Publishers, New Brunswick-London 2011, s. xl.  
172  TIMASHEFF, 2011, s. xl; PODGÓRECKI, 1980-81, s. 191-192. 
173  TIMASHEFF, 2011, s. xl-xli. 
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etti ini dü ünerek ast n  ve kendi hukuklar n  uygulad klar n  örnek olarak 
alal m. Bu örnekte hem sezgisel (zira bir normatif olguya at f yoktur) hem de 
resmi olmayan bir hukuk oldu unu (aktörlerin devletlû olmayan nitelikleri 
bak m ndan) görebiliriz.174 

Petra ycki’nin hukuk kuram  itibariyle hukuk türlerine dair bu 
çal mada yap lan aktarma ve aç klamalar n son parças n , özellikle sezgisel 
hukuk ile pozitif hukuk aras ndaki ili kiler olu turmal d r. Petra ycki’ye 
göre sezgisel hukuk ile pozitif hukuk aras ndaki kar l kl  ili kiler, esas 
itibariyle üç biçimde görülür: (1) sadece pozitif hukukun oldu u ve 
uyguland , (2) sadece sezgisel hukukun oldu u ve uyguland , ve (3) 
sezgisel hukukun ve pozitif hukukun varl n n ve uygulanmas n n birlikte 
oldu u durumlar.175 Özellikle son ili ki biçimi, yar an bu iki hukuk türü 
bak m ndan çe itli sorunlara yol açmaktad r. Petra ycki’ye göre bu ikisi 
aras nda kar l kl  al veri , sezgisel hukuk bilinci ile pozitif hukuk bilinci 
aras ndaki kar l kl l k, fiili bir hukuksal düzenin ve buna uygun bir 
toplumsal, ekonomik ve politik düzenin kurulmas nda önem ta maktad r.176 
Ancak eylerin do as  itibariyle bu ikisi aras nda farkl l klar ve 
uyu mazl klar da kaç n lmazd r.177 Özellikle resmi pozitif hukuk kurallar , 
toplumun üyelerinin gerçek buyurucu-atfedici kanaatlerini bütün olarak 
yans tamaz; zira resmi pozitif hukuk ile toplumun üyelerinin psiko-sosyal 
mantaliteleri aras nda her zaman birtak m uyu mazl klar olagelmi tir.178 Bu 
uyu mazl klar, sezgisel hukukun içeri inin toplumun farkl  unsurlar nda 
farkl l klar  haiz olmas  ve sezgisel hukuku kar layacak bir pozitif hukukun 
olmamas ; sezgisel hukukun dinamik yap s yla geli iminin ve içeri inin 
de i iminin durmaks z n sürmesi ve fakat pozitif hukukun geli iminin bunun 
gerisinde kalabilmesi; pozitif hukukun somut ko ullara uyum sa lama 
noktas nda sezgisel hukukla yar amamas  gibi hususlardan do maktad r.179 
Petra ycki’ye göre bu uyu mazl klar n giderilememesi ve bu yüzden artmas , 
toplumsal karga aya ve düzensizli e, en sonunda, Amerikan ç Sava  ve 
Frans z Devrimi gibi süreçlerin ya anmas na sebep olacakt r.180 Burada 
yap lmas  gereken, her iki hukuk türü aras nda kaç n lmaz olarak var olan 
uyu mazl klar n orta karar bir seviyede tutulmas d r.181 Petra ycki’ye göre 
                                                            
174  TIMASHEFF, 2011, s. xli. 
175  PETRAZYCKI, 2011, s. 232. 
176  PETRAZYCKI, 2011, s. 232. 
177  PETRAZYCKI, 2011, s. 232-233. 
178  Pitirim Alexandrovitch SOROKIN, Social & Cultural Dynamics 2. bs., Porter Sargent 

Publisher, Boston 1970, s. 430. 
179  PETRAZYCKI, 2011, s. 233. 
180  PETRAZYCKI, 2011, s. 236; ayr ca bkz. SADURSKA, 1987, s. 81-82. 
181  BABB, 1938, s. 569. 
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mahkeme pratikleri bu bak mdan büyük önem ta r. Çal mas n  bu nokta 
üzerinde yo unla t ran Shytov’un sistematik aktar m ve görü lerini aktarmak 
bu noktada yararl  olabilir. Shytov’a göre sezgisel hukuk ile ilgisiz pek çok 
pozitif ve/veya resmi hukuk düzenlemelerinden söz edilebilir. Bu bak mdan 
pozitif hukuk ile sezgisel hukuk aras nda uyu mazl klar, Petra ycki’nin 
görü lerine paralel olarak, kaç n lmazd r ve bu uyu mazl klar n giderilece i 
yer mahkeme salonlar d r.182 Yarg çlar n en temel görevlerinden biri, bu 
ahengi tutturmakt r. Yarg çlar n sezgisel hukuku, pozitif hukukun 
uygulanmas nda önemli bir rol oynar.183 Petra ycki’nin sözleriyle, kararlar n 
al nmas nda sezgisel hukuk bilinci, pozitif hukukun yorumlanmas  ve 
uygulanmas  bak m ndan önemli bir bas nç olu turur.184 Petra ycki’ye göre 
genel kurallar n somut ko ullara uyumlu hale getirilmesi, örne in 
cezaland rma derecesinin tercih edilmesi yahut bir ödül miktar n n 
belirlenmesi veya somut olay n de erlendirilmesi süreçleri yarg çlar n 
sezgisel hukuklar  ile yönetilir. Yine Petra ycki’den aktarmak gerekirse, 
kanunda bir suç için öngörülen cezan n alt ve üst s n rlar  ortaya konulur ve 
bundan sonras  yarg çlar n bilincine, onlar n sezgisel hukuk dünyalar na 
kal r.185 Shytov’a göre buradan ç kan sonuç, Petra ycki’nin sezgisel hukuk 
kavramsalla t rmas n n yarg çlara büyük bir önem verdi i, karar verme 
süreçlerinde yarg c n sezgisel hukuk bilincinin önemli rol oynad  ve bu 
bilinç durumlar n n hukuki bir otoriteye bu ekilde sahip oldu udur.186  

 
4. Petra ycki’de Hukukun Toplumsal Boyutu: Hukukun Toplumsal 

levleri, Geli imi ve Hukuk Politikas  

lginçtir ki, hukuk ontolojisine ili kin tart malar daha ziyade hukuk 
felsefesi alan nda yürütülürken ve hukuk felsefesinden de anla lan, 
çoklukla, hukukun ard nda yatan metafizik kategorinin tespiti olarak kabul 
edilirken, Petra ycki’nin hukuk kuram nda hukuk ontolojisi, olgusal bir 
gerçeklik olarak insan psi esi üzerinde temellenmekte ve kuram n 
metodolojisi de felsefenin yöntemi olan ak l yordam yla tasar msal 
temellendirmeden çok psikoloji biliminin içe bak  yöntemi olarak ifade 
edilmektedir. Bu, e er do ruysa, Petra ycki’nin yapt  hukuk ontolojisinin 
felsefi bir yöntemle temellendirme olmad n  kabul etmeyi gerektirir. Onun 
yapt , daha ziyade, hukukun bilimsel bir aç klamas n  sunmakt r.  

                                                            
182  SHYTOV, 2001, s. 3 
183  SHYTOV, 2001, s. 4. 
184  PETRAZYCKI, 2011, s. 234. 
185  PETRAZYCKI, 2011, s. 293. 
186  SHYTOV, 2001, s. 4. 
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Petra ycki, daha çok hukuk sosyolojisinin alan na girdi i kabul edilen 
hukukun toplumsal i levleri, geli imi ve hukuk politikas n n amac na dair 
ifadelerinde ise, yorumuma göre, sosyolojik kavram ve kategorileri 
d lamamakla beraber, çok da bilimsel görünmeyen bir kavrama, sevgiye 
ba vurmaktad r. Bir de er olarak sevginin idealle tirilmesine dair 
Petra ycki’nin yakla m n  a a da aktarmaya çal aca m. Ancak yine de, 
bu “sevgi ideali”ne ra men Petra ycki’nin kuram n n sosyolojik bir niteli e 
sahip oldu unu iddia etmeyi gerektirecek güçlü argümanlar mevcuttur. 
Petra ycki’nin özellikle hukukun toplumsal i levlerine, geli imine ve 
“sevgi”yi hedefledi ini dü ündü ü hukuk politikas na dair ifadeleri bu 
argümantasyonu sa lamada elveri lidir. 

 
a. Hukukun Toplumsal levleri ve Geli imi 

i.  Hukukun Toplumsal levleri 

Petra ycki’ye göre hukuk, yukar da hukukun bir örnekle mesi ve 
pozitifle mesiyle ilgili aç klamalar  da hat rlad m zda, kar l kl  haklar ve 
yükümlülükler ile toplumsal anla mazl klar  tan mlama ve çözme 
bak m ndan i levler göstermektedir. Petra ycki’ye göre hukuksal dü üncenin 
e ilimleri ve geli imi, toplumsal davran  istikrarl  ve koordineli bir sistem 
haline getirmede i levseldir.187 Toplumsal davran n hukuk taraf ndan 
ortaya konulan belirli ve tan ml  standartla t r lmas  ve koordinasyonu, 
hukukun toplumsal i levlerini aç klar.188 Petra ycki’ye göre hukukun 
toplumsal i levlerinden ikisi, toplumsal ya am için en önemli olanlard r: 
Da t c  i lev ve organizasyon i levi. 

Hukukun en önemli iki toplumsal i levinden ilki da t c  i levidir. 
Da t c  i lev, toplumsal faydan n toplumdaki bireylere ve gruplara tahsis 
edilmesi demektir.189 Petra ycki’ye göre bu da t m ulusal (ve uluslararas ) 
alanda gerçekle ir ve burada verimli topraklar n, üretim araçlar n n ve 
tüketim nesnelerinin da t m na göndermede bulunulur.190  

Petra ycki’ye göre hukukun da t c  i levinin as l örne ini ve esas 
temelini mülkiyet olu turur.191 Ona göre mülkiyet, d sal ve nesneler 
dünyas n n bir olgusu olmay p ne bir ki iyle bir ey aras ndaki ba  ne de 
herhangi bir ki inin di erlerine kar  koydu u tüm yasaklamalar n toplam n  

                                                            
187  PETRAZYCKI, 2011, s. 121. 
188  PETRAZYCKI, 2011, s. 122. 
189  PETRAZYCKI, 2011, s. 122. 
190  PETRAZYCKI, 2011, s. 122. 
191  PETRAZYCKI, 2011, s. 122. 
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gösterir; mülkiyet psi ik, dürtüsel-fikrî bir olgudur.192 Hukuk aç s ndan 
mülkiyetin ilk kurucu unsuru, herkesin, malikin mülküne ili kin eylemlerine 
katlanmalar  ve bunlar  ho  görmeleri iken ikinci unsur, her ki iye dü en 
genel bir yükümlülüktür ve bir di er ki inin mülkiyetine yönelen tecavüzlere 
kar  malikin nam na ve yarar na güvence sa lar: Örne in, malikin 
tecavüzlere kar  dokunulmazl k hakk .193 Görüldü ü gibi, Petra ycki’de 
da t c  i leviyle hukuk, özel alana dair kimi olgularla daha fazla ilgilidir194 
ve hukukun da t c  i levi asli olarak mülkiyetin do as na ili kindir.195 
Böylece, hukuksal psi enin atfedici niteli i, ayr k bireylere ve gruplara 
toplumsal refah sa lama i levine de denk dü er ve burada söz konusu olan, 
daha ziyade, ulusal ekonomiden nemalanmakt r.196 Önemli görülebilece ini 
dü ündü üm bir di er husus ise hukukun da t c  i levinin organizasyon 
i leviyle ili kisidir. Zira hukuk, uyumlu bir toplumsal davran  sistemi ve 
tan mlanm  bir düzen sa layarak bireylerin yapabilecekleri ile yapmalar  
gereken aras nda, ekonomik alana da sirayet eden bir koordinasyon sa lar.197 
Bu nokta, hukukun organizasyon i levine geçi  basama n  da olu turur. 

Petra ycki’nin hukuk kuram nda hukukun en önemli iki i levinden 
ikincisi, organizasyon i levidir. Organizasyon i levi, daha ziyade bireylerin 
ve toplumsal gruplar n uyumlu ve e  güdümlü bir davran  örüntüsüne sahip 
olmalar yla ilgilidir.198 Petra ycki’ye göre hukuk organizasyon i levini iki 
ayr  boyuttaki alt i levlerle gerçekle tirir: Kültürel-e itici ya da pedagojik 
boyut ile motivasyonel boyut.199  

Petra ycki’ye göre rasyonel bir hukukun toplumsalla ma ve bir arada 
ya amay  sa lamada güçlü bir e itici, güçlü bir okul olu u onun pedagojik 
boyutuyla ilgilidir.200 Bu ba lamda hukukun e itici i levi aile, kilise, 
kom uluk ili kileri, i  ya am  gibi kurumlarca geli tirilen kurallar n vücuda 
geldi i toplumsalla ma süreçlerine göndermede bulunur.201 Petra ycki için 
hukukun kültürel-e itici, ba ka bir deyi le pedagojik rolü, motivasyonel 
rolünden daha önemlidir ve bu rol, ö renme, al ma ve yeni durumlara 
uygulanma ve i lenme gibi biçimlerde gerçekle ir.202 Bu e itici boyutta söz 

                                                            
192  PETRAZYCKI, 2011, s. 124. 
193  PETRAZYCKI, 2011, s. 127. 
194  OPALEK, 1961, s. 142. 
195  BABB, 1938, s. 557. 
196  BABB, 1938, s. 558. 
197  BABB, 1938, s. 558. 
198  PETRAZYCKI, 2011, s. 131,133.  
199  PETRAZYCKI, 2011, s. 298. 
200  PETRAZYCKI, 2011, s. 301. 
201  PODGÓRECKI, 1980-81, s. 192. 
202  MOTYKA, 2006, s. 136. 
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konusu olan, hukukun, be eri karakterin e ilimlerini ve özelliklerini, 
psikolojik yatk nl klar n  ve belirli bir biçimde davranma kapasitelerini 
geli tirmek ya da törpülemek yahut peki tirmek ya da imha etmek 
i levleridir.203 E itici i leviyle hukuk, anti-sosyal, egoist ve kötücül duygusal 
e ilimleri ortadan kald rmak suretiyle ideal bir duygusal psi e durumunu 
yaratma; bu kötü duygusal e ilimlerin yerine bunlar n kar t  ve cezaland r c  
da olan ve böylece iyi, adil ve duyguda l a dayanan yeni bir psi e yaratmay  
amaçlayan e ilimleri yerle tirme, geli tirme ve güçlendirme rollerini 
oynayacakt r.204 Ba ka bir ifadeyle, hukuksal olgular n tekrarlanmas  birtak m 
al kanl klar geli tirir ve s ras yla bu al kanl klar karakter geli imini 
biçimlendirerek, baz  karakter özelliklerini olumlu ya da olumsuz yönde 
etkileyerek onlar  geli tirir, yok eder ya da zay flat r205; hukuk, baz  duygusal 
e ilimlerin prati e dökülmesini icbar ederek ve di er baz lar n n anti-sosyal 
e ilimlerini ve eylemlerini parçalayarak kimi duygusal e ilimlerin geli ip 
güçlenmesine kimilerinin ise zay flamas na ve yok olmas na yol açar.206 
Böylece hukuk, insanlara verili bir dönemde zararl  olarak telâkki edilen 
belirli davran lardan neden ve nas l kaç nacaklar n  sistematik olarak 
ö retir207 ve e itici i levin esas n  da hukukun, muhataplar n n tamam  için 
ortak bir davran  örüntüsü buyurarak güçlü toplumsal davran lar  
biçimlendirmesi olu turur.208 

Petra ycki bir kimsenin hukuksal yükümlülü üne ve hakk na dair 
bilinci, bireylerin ve kitlelerin hukuksal motivasyonu olarak adland r r.209 
Ona göre hukuk, buyurucu-atfedici niteli i ile psikolojik bir boyuta sahip 
olmakla, hak atfedi lere ve ödevlerin yerine getirilmesine ili kin motivasyonel 
bir bask  olu turmaktad r.210 Hukukun motivasyonel i levi, e itici i leviyle 
ba lant l  biçimde, toplumsal olarak kabul edilen tarzda davranmay  
sa layacak bilginin tedarik edilmesine, bu yönde bir uyart ya, yani bir 
davran  e ilimine yol açan etkiye de dayan r.211 Hukukun motivasyonel 
i levi, böylece, insanlar  verili bir davran a yatk nla t racak insan 
psi esindeki belirli motifleri harekete geçirmeye ve bunun uzun erimli bir 
sonuç olarak davran lar  biçimlendirip sürekli k lmaya yarayacakt r.212 

                                                            
203  BABB, 1937, s. 808. 
204  BABB, 1937, s. 808. 
205  PETRAZYCKI, 2011, s. 301; BABB, 1938, s. 561. 
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Continuation”, Journal of Classical Sociology, Cilt 6 (2006), Say  3, s. 337. 
208  KOJDER, 2006, s. 336. 
209  PETRAZYCKI, 2011, s. 300. 
210  PETRAZYCKI, 2011, s. 300. 
211  PODGÓRECKI, 1980-81, s. 192. 
212  MOTYKA, 2006, s. 135. 



Leon Petra ycki ve Hukukun Gerçekli i Sorunu: Bir Psikolojik Hukuk Kuram  525

Petra ycki’nin hukuk kuram nda motivasyonel i lev, görüldü ü gibi, yine 
psikoloji zaviyesinde ele al n r. Bir hukuk kural n n deneyimlenmesi, bu 
kurala dair bir bilinci ve izin verilenle yasaklanana dair eylemde bulunma 
veya eylemekten sak nma motiflerinin dürtülenmesine yahut d ar da 
b rak lmas na ili kin psikolojik bir olgu üretmektedir ve burada temel 
motivasyonel eylem, belirli bir biçimde davranmaya dönük motiflerin 
üretilmesi, yok edilmesi ya da bunlarda de i ikliklerin yap lmas  olarak 
ifade edilebilir.213 Bir hukuksal yükümlülü ün ya da hakk n bilincinde 
olmak, bireyi ve kitlelerin davran lar n  bu hukuksal duygularla motive 
etmek anlam na gelir.214 Bundan ba ka, motivasyonel boyutun bir dizi 
davran  örüntüsü rejimine ve düzene sebebiyet vermesi de i levleri 
aras ndad r; zira hak ve ödevlerin bilincinde olmak, bu bilinç durumuna 
kar l k gelecek davran lara da sebep olacakt r.215 Böylece Petra ycki’nin 
hukuk kuram nda, hukukun harekete geçirdi i psi eler ve psi ik tepkiler, bir 
yükümlülü ün yerine getirilmesi veya bir hakk n atfedilmesi yönünde 
motivasyonel bir öneme sahiptir.216 Hukukun buyurucu-atfedici psi eleri 
garantileme i levi ile tüm toplum mensuplar n n yükümlülüklerini yerine 
getirme ve haklara müdahale etmekten sak nma dü üncelerine uyumlar n n 
sa lanmas , motivasyonel boyutu ortaya koyar.217 

ii. Hukukun Geli imi 

Petra ycki’ye göre hukukun buyurucu-atfedici niteli i ve bu niteli e 
kar l k gelen dürtüsel-fikrî birle imler bak m ndan hukukun geli imini de 
psikolojik bir aç dan ele almak gereklidir.218 Hukukun geli imine dair 
bilimsel bir yakla m ise, hukukun, yukar da aktar lmaya çal lan 
motivasyonel ve e itici (pedagojik) i levlerini dikkate almay  gerektirir. 
Petra ycki’ye göre hukuk, bu i levleriyle, toplumsal ya ama daha sa lam bir 
uyumu gerçekle tirmek bak m ndan, insan zihninin ve karakterinin geli imini ve 
de i imini etkilerken kendisi de bu psi ik de i imlere uyum sa lar ve 
de i ir.219 Hukuksal düzenin psi ik boyutunun araçlar , bireylerin ve 
kitlelerin davran lar n  genel refaha yöneltir ve buna paralel biçimde insan 
zihninin toplumsal ya ama uyumu, hukukta da bir de i im olarak kar l n  
bulur. Petra ycki’ye göre daha sonraki hukuksal düzenler yurtta lardan 
toplumsal olarak rasyonel olan davran  daha çok talep etmekteyken, daha 

                                                            
213  BABB, 1937, s. 807. 
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ilkel bir mantaliteye uyum sa layan erken hukuk düzenleri insan 
karakterinin azametli görünen yanlar  üzerinde yükselen davran lar  konu 
etmi tir.220 nsan karakteri daha da geli tikçe, cezalar ve ödüllerin insan 
davran  üzerindeki etkisi azalacak ve bu despotik bir rejimden öz yönetim 
düzenine geçilmesini de beraberinde getirecektir; zira cezaland r c -ödüllendirici 
kategorinin motivasyonel etkisinin yerini, toplumsal olarak rasyonel 
davran  gerektiren bireysel sorumluluklar alacakt r.221 Petra ycki buna, 
kültürün a a  a amalar ndan emsal olmas  bak m ndan On ki Levha 
Kanunlar ’nda borcunu ödemeyen borçlunun alacakl  taraf ndan öldürülebilmesi 
noktas ndan sözle me hukukuna do ru geçi i örnek gösterir.222 Petra ycki’ye 
göre bu geli im, toplumsal olarak rasyonel davran a do ru ve bilinçalt  
sosyo-psi ik bir adaptasyon süreci ile gerçekle mektedir223 ve bu, bir nevi 
do al seleksiyondur.224 Görülmektedir ki, Petra ycki’ye göre hukuk, sadece 
toplumsal ya am n temel kurumlar ndan biri oldu u için de il, toplumsal 
uyum süreçlerinde görünür hale gelen rolü nedeniyle de önem 
ta maktad r.225 Burada hukukun geli imi, di er yandan, hukuken anlaml  ve 
istikrarl  bir toplumsal davran  sistemini de üretmektedir.226 

Petra ycki hukukun geli imine dair bilimsel incelemeyi psikolojik bir 
temele oturttuktan sonra, bunun sosyo-psi ik bir adaptasyon süreci ile 
gerçekle ti ini de ortaya koymu  olur. Ancak bununla yetinmez. Ona göre 
hukukun geli imine dair sosyo-psi ik sürecin bilimsel bir kuram haline 
getirilmesi, bilimsel bir sosyoloji anlay n n ortaya konulmas  ile 
mümkündür ve bu, ileti im temelinde ortaya ç kan ve toplumsal gruplar n 
mensuplar  aras ndaki psi ik birliktelikleri incelemeyi gerektirir.227 Ba ka bir 
ifadeyle, Petra ycki’de hukukun geli imi sosyo-psi ik bir süreçtir ve bu 
sosyo-psi ik sürecin sosyolojisi de yap lmal d r. Bu nedenle, Petra ycki’nin 
ileti im arac l yla hukukun toplumsall na aç klama getiren ve böylece 
kuram n  sosyolojik k lan ifadelerine ve bunlara dair aç klamalara yer 
verilmesi uygundur. 

                                                            
220  PETRAZYCKI, 2011, s. 328. 
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Petra ycki’ye göre psi ik birliktelikler, tabir caizse, kar l kl  bir psi ik 
enfeksiyondur ve bu sadece fikrî de il, duygusal bir sirayet edi tir.228 Bu 
enfeksiyon yani siyaret edi  hali, sadece ilgili fikirlerin de il, duygular n, 
dürtülerin de ileti imlerinde gerçekle mektedir.229 Böylece dürtüsel 
duyguda l klar olu ur.230 Petra ycki’ye göre dürtüsel-fikrî toplumsal 
payla m ve psi ik sirayet etme halleri, ard  s ra nesillerin ya am nda ortak 
de erlendirmeler gibi belirli sonuçlar  do urur.231 Bu duygusal sonuçlar, 
bireylerin çocukluklar ndan beri geli tirdikleri dürtüsel-fikrî birliktelikler ve 
sirayet etmeler taraf ndan bir araya getirilmektedir.232 

Psi ik sürecin yayg nla mas nda toplumsal ileti im ve toplumsalla ma 
meseleleri Petra ycki için önem arz eder. Northop, Petra ycki için önemli 
olan n, bir toplulu un üyeleri aras nda, bunlar n özel çift yanl  dürtülerinin 
özel eylem fikirleriyle eklemlenerek, semboller ve sembolik araçlar ile 
birbirlerine iletmeleri meselesinde yatt  dü üncesindedir.233 Bu somut 
araçlar deyimi sayesinde psikolojik hukuk kuram , toplumsal ve kültürel 
olarak sosyolojik ve antropolojik bilimlere dönü ür ve özel hukuksal 
deneyimler, toplumsal ve kültürel olarak buyurucu, etkili ve güçlü hale 
gelir.234 Hukuk da, toplumsal akla uygun buyruklara bir uyarlanma sürecidir 
ve burada merkezî rolü toplumsal gruplar n mensuplar  aras ndaki psikolojik 
ileti im oynar.235 Petra ycki’de bu durum toplumsal adaptasyon 
zaviyesinden ele al nmaktad r. Petra ycki’nin kuram nda toplumsal 
adaptasyon süreçleri, ayn  zamanda ortakla a bir psikolojik tepki, jest, 
mimik ve dil arac l yla sadece kavramlar n de il duygular n da ileti imi ile 
gerçekle ir ve kar l kl  ileti im ile toplumsal davran lar n da kar l kl l  
sa lanmaktad r.236 Dolay s yla, toplumsall k ile ileti im aras nda önemli bir 
ba  vard r. Sadurska ve Babb’ n bu konudaki aç klamalar  katk  sa lay c  
görünmektedir. Sadurska, Petra ycki’ye göre toplumsal geli menin, 
dürtülerin bilinçd  uygunlu unun de erlendirilmesi süreçlerinin bir ç kt s  
oldu unu ve bunun, özünde, insanlar n dürtülerini etkile ime soktuklar  
ki iler aras  ileti imlere dayand n  belirtir.237 nsanlar, birbirlerinin 
davran lar na dair iyi ya da kötü de erlendirmelerini payla rlar ve fikirlerini 
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buradan ç karsad klar  do ru ve yanl  üzerinde biçimlendirirler. nsanlar 
pek çok duygular n  ileti ime konu ederek bireysel dürtülerini payla t kça, 
toplum için zararl  olanlar ay klan r, yararl  ve iyi olanlar ise sürdürülür.238 
Babb da katk s n  bu noktada sunar ve Petra ycki’ye göre hukukun 
gerçekli inin bireyin psi esinde yatmas n n toplumsall ktan uzak, tecrit 
edilmi  bir hukuku akla getiremeyece ini, hukukun da içinde oldu u ço u 
psi ik deneyimin, sadece toplum içinde var olabilmek anlam nda, toplumsal 
oldu unu ifade eder.239 Benzeri ve hakl  bir temasa göre de, Petra ycki’nin 
kuram na konu etti i buyurucu-atfedici dürtüler ya da duygular, hukuksal 
önemlerini sadece ilgili bir di er öznenin varl nda kazanmaktad rlar: bu 
duygu, sadece kar l kl  hak ve yükümlülüklerimizi ve bunlar n di erlerince de 
sahip olundu unu bildi imizde ve eylemlerimizin bu bilinç ile koordinasyonu 
halinde söz konusu olur.240 Dolay s yla Petra ycki’nin kuram nda hukuk, 
genel olarak, di er insanlara nas l davran lmas  gerekti i, haklar n n neler 
oldu u, di er insanlardan talep edilebileceklerin neler oldu u gibi konular  
göstererek onlar  a ama a ama toplumsalla t r r.241 Cotterrell’in ifadesiyle 
Petra ycki, çal malar nda, bireylerin di erleriyle olan hukuksal ili kilerinde 
anlam yaratan deneyimlerini toplumsal deneyimler veçhesinden ele 
alm t r.242 Bu noktada konuyla ilgili toparlay c  aç klamay  ise Lande’de 
bulmak mümkündür. Lande’ye göre sosyolojiyi yaln zca bir toplum kuram  
ya da toplumsal olan her eyin kuram  olarak ele almak yanl t r; zira, 
bunlar n ikisi de çe itli ve çok i levli fenomenlerin karma k kümeleridir.243 
Sosyolojinin konusu toplumsal süreçler oldu unda ve toplumsal süreçten de 
bireylerin ve gruplar n deneyimlerinde ve toplumsal davran lardaki 
de i iklik ve uyarlanma süreçleri anla ld nda244 Petra ycki’nin kuram n n 
da bir toplumsal geli im kuram  oldu unu ifade etmek mümkün hale gelir.245 
Dolay s yla, Lande’nin de belirtti i üzere, Petra ycki’ninki henüz 
tamamlanmam  bir kuram olsa da, hukukun toplumdaki esasl  yeri hakk nda 
çok ey anlatmaktad r.246 
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b. Hukuk Politikas  

Petra ycki’nin hukuk kuram nda hukuk politikas , toplumun kültürü ve 
gelece e yönelik idealleriyle ilgilidir.247 Yine onun kuram nda hukuk psi ik 
bir olgu olarak ortaya konulmakla, hukuk politikas n n da bu psi ik boyutla 
ilgili olmas  ve psi ik süreçleri bak m ndan insan davran n  
biçimlendirmeye dönük olmas  anla labilirdir.  

Petra ycki bir yerde, çocuklar n e itimi ile ilgili görü lerini aktard ktan 
sonra, ulusun da e itilmesinden bahseder ve hukuk politikas n n bu e itimi 
gerçekle tirmede güçlü bir araç oldu unu ifade eder.248 Ona göre kitleler 
bak m ndan özel ve ideal bir yurtta  tipinin evrimi hukuk yap s na ve hukuk 
politikas n n yönetimine ba l d r.249 Hukuk politikas  bilimi de, arzu edilen 
rasyonel hukuk ve yasamayla ili kili olup250 bir hukuk politikas  yarat lmas  
psikolojik verilerden yararlanarak gerçekle tirilmelidir.251 Dolay s yla, 
hukuk nedir, nerededir ve hukukun varl n  yöneten yasalar nelerdir gibi 
sorular n yan tlanmas n n ard ndan bu sorulara verilecek yan tlar 
do rultusunda bir hukuk politikas  in a etmek mümkün olabilecektir.252 Bu 
psikolojik verilerden yararlanmak suretiyle gerçekle tirilecek hukuk 
politikas  da, rasyonel yasa yap m  bak m ndan yasa koyucuya rehberlik 
edecektir.253  

Petra ycki’nin bu ifadeleri, onun hukuk politikas n n amac na ili kin 
dü üncelerini sa l kl  biçimde ele almay  kolayla t rabilir. Petra ycki’de 
hukuk politikas  meselelerinin ayr  bir önemi oldu u vurgulanagelmi tir. Bu 
vurgulara göre Petra ycki için hukuk politikas , yasama yoluyla 
gerçekle tirilen bir tür insan mühendisli ine i aret eder ve hukuk politikas  
bilimi de insanlar n motivasyonlar n n ve karakterlerinin hukuksal 
faaliyetlerle nas l etkilenece ini ve de i tirilebilece ini inceler.254 Hukuk 
politikas  dü üncesinin ard nda hukukun toplumsal dü ünce yap s yla 
a amal  bir adaptasyonu ve toplumsal evrim dü üncesi yatmaktad r. Hukuk 
politikas , hukukun organizasyon i leviyle daha yak n ili kili görünür ve bir 
tür insan mühendisli i bilimi olarak hukuk politikas  bilimi, bireyin ve 
toplumun davran lar n , uygun bir hukuksal motivasyonla rasyonel biçimde 
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yönlendirmeyi ve insan zihnini anti-sosyal e ilimlerinden ar nd rarak 
mükemmelle tirmeyi görev edinir.255 Petra ycki’nin hukuk politikas na bu 
ekilde yakla mas n n arkas nda toplum merkezci de erlendirmenin, 

toplumsal geli imin nesnel e ilimi oldu unu kabul etmesinin yatt n  öne 
süren Sadurska’ya göre bu e ilim, karar verme makam nda bulunanlar n 
toplumsal de erlerle ilgili olarak hukuku do ru biçimde kulland klar nda 
kuvvetlendirilebilir niteliktedir.256 Hukuk politikas , ayn  zamanda hukukun 
da t c  i leviyle de ba lant l  olarak, hukuk yap c lar n ekonomik geli imi 
ve etkinli i büyütecek kararlar almas n , bireysel üreticilerin çal kanl klar n n 
te vik edilmesini, zenginliklerin da t m n n geli tirilmesini de içermektedir.257 
Dolay s yla, Petra ycki’ye göre hukuk ve hukuk bilimi, yaln zca statik bir 
dizi kurallar bütünü de il, ayn  zamanda, arzu edilen toplumsal de i imin bir 
arac d r ve hukuk, amaçlar n  gerçekle tirmede rasyonalite ve etkinlik 
kriterleriyle sürekli bir reformu da gerektirir.258 Nonet, hukuk sosyolojisi 
alan nda çal an neredeyse herkesin hukukun e itsel i levleri oldu u fikrini 
kolayca kabul etmelerine kar n Petra ycki’nin fark n n hukuk politikas  
bilimini, kuram n n merkezî postulat  yapmas  oldu unu ifade ederek259 
hukuk politikas n n Petra ycki için ne kadar önemli oldu una dair önemli bir 
saptama yapm t r. 

Petra ycki’ye göre hukuk politikas n n ula may  arzulayaca  en yüksek 
iyi, hukukun geli iminin nihaî ideali, insan n ahlâki geli imi ve ilerlemesi, 
yüksek bir etik muhakemeye sahip olmas  ve insanl n tamamen toplumsal 
bir karaktere sahip olmas d r ki, bu ideale etkin ve rasyonel sevgi (active and 
rational love) denilir.260 Shytov’un verdi i bilgiye göre, etkin veya rasyonel 
sevgi kavram  Petra ycki’nin ilk dönem yaz lar nda, özellikle 1896 y l nda 
yazd  Politika Bilimine Giri  (Introduction to the Science of Policy) 
ba l kl  eserinde261 önemli bir yer tutmu , daha geç yaz lar nda buna ismen 
de inilmese ya da az de inilse de sevgi çerçevesi sakl  tutulmu tur.262 

Petra ycki Hukuk ve Ahlâkilik’te sevgiye dair s n rl  de inilerinde 
sevginin bir di er kimseye içten ba l  olmaya yönelik iyiliksever bir dürtü 
oldu undan bahseder.263 Ona göre hukukun psi ik yap s n  olu turan 
buyurucu-atfedici dürtüler, salt buyurucu ahlâki dürtülere benzer biçimde, 
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farkl  eylem fikirleriyle birle ebilir264 ve ya am n di er alanlar nda oldu u 
gibi, duygusal ili kiler de hukuksal düzenlemeye ilkesel olarak tabidirler.265 
Örne in, yak n kimseler aras nda s cak ili kiler oldu unda ki iler kendilerine 
ve ili kinin di er taraf nda bulunanlara sevgi, sayg , arkada l k gibi haklar  
atfedebilirler ve duyguda l k hakk , sevgi hakk  gibi bu haklar yine 
insanlar n zihin süreçlerinde gerçekle mektedir.266 Petra ycki’ye göre 
özellikle sezgisel hukuk alan nda kendisini gösteren, sayg  ya da ükran 
duyulmas  hakk na ili kin bir bilinç durumu olarak hukuksal olgular, d  
dünyaya dair olan resmi hukuk süreçleriyle267 ya da pozitif hukuk ile 
kar t r lmamal d r.268 

Bu nokta, çal man n ba l n n alt nda Feuerbach’tan al nt lanan 
ifadeyi anlatmaktad r. Zira Petra ycki’nin etkin ve rasyonel sevgi dedi i 
ideal, toplumsall a dönük bu psikolojik zeminde hayat bulur. Petra ycki’nin 
etkin ve rasyonel sevgi kavram n n çekirde ini, toplumun tüm üyelerinin 
ç karlar n  güvenceleme ihtiyac na dönük bu yüksek dürtü olu turmaktad r.269 
Syhtov’a göre, Petra ycki’nin etkin ve rasyonel sevgi idealinin anlam , onun 
psikolojik yakla m  do ru düzgün hesaba kat ld nda yeterli biçimde 
anla labilir. Alt  çizilmelidir ki, Petra ycki’ye göre hukukun nihaî ve en 
yüksek amac  olan sevgi, psikolojik deneyimden türeyen ve hukuksal 
deneyimin rasyonelle mesini amaçlayan bir yap dad r ve bu rasyonalizasyon, 
hukukun organizasyon i levleri dikkate al nd nda daha da somutla r.270 
Hukukun motivasyonel ve e itici i levleri dikkate al nd nda, hukuksal 
psi elerin toplumsal olarak arzu edilen davran lar lehine ve toplumsal 
aç dan zarar verici olanlar n aleyhine gerçekle tiklerini; ayn  zamanda 
toplumsal olarak arzu edilen al kanl klar n ve e ilimlerin geli tirilmesi ve 
yo unla t r lmas  yörüngesinde e itici bir kulvarda olduklar n  aktaran 
Shytov, bu ba lamda sevginin, ortak iyi için, kom umuzun iyili i için 
eylemde bulunmaya yönelik hukuksal motivasyon olarak kavranabilece ini 
ifade eder.271 Sevgi, böylece, bir ki iyi toplumsal olarak arzu edilen 
davran a yönelten ve zarar verici davran tan uzak tutan bir ko ul, bir 
ba kas na kar  ödevimizi yerine getirmeye yönelik dürtüsel bir güçtür; zira 
söz konusu olan, bir ba kas n n iddia etmede hakl  oldu u bir hakk n n var 
oldu una dair anlay t r.272 
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Petra ycki için hukukun nihaî amac  olan sevginin, hukukun kendisini 
gereksizle tirip ortadan kald rmay  beraberinde getirece i ifade edilmi tir.273 
Burada hukukun ortadan kalkmas n n, Marksizmdeki devletin sönümlenmesi 
anlam na gelmedi ini iddia eden Babb’a göre, söz konusu ortadan kalkma, 
hukukun psikolojik olarak gereksiz hale gelmesini anlat r.274 Bu uzak amaç, 
bir gün hukukun yok olaca  ve insan n bencilliklerinin geçmi te kalaca  
tasarlanan bir gelecekte gerçekle ecek diye dü ünülür.275 Öyle ki, 
Petra ycki’ye göre hukukun dolays z i levi ki inin psi esi üzerinde etkide 
bulunarak bireysel eylemleri düzenlemek ve bunu genel bir amaç u runa 
birtak m hak ve ödev tahsisleriyle, tan ml  ve toplumsal olarak zorunlu 
davran lar  te vikiyle, ortak ihtiyaçlar n ortakla a kar lanmas  için 
i birli iyle sa lamaya yönelir.276 Er ya da geç gerçekle ecek olan sevgi 
psi esi ile hukukun geli iminin nihaî amac  olan “otonom” toplumsal 
davran  telkin edilecek ve böylece toplumsal hizmetler bak m ndan da 
ahenkli bir dayan ma haline var lacakt r; bu amaca ula lmas yla hukuk 
gereksizle ecek, varl  son bulacakt r.277  

Petra ycki’nin sevgi kavram nda bir tür do al hukuk etkisi 
gözlemlenmi tir. Sadurska’ya göre Petra ycki’nin dü üncelerinde var olan 
do al hukuk etkisi, onun sevgiye dair söylediklerinin asl nda akl n koydu u 
bir standart olu unda kendisini göstermektedir; zira bu standart, Petra ycki’ye 
göre, kesin ve sorgulanamazd r.278 Sadurska, ayn  zamanda, Petra ycki’nin 
bu standartla t rmas n  yani sevgi postulat ’n  belirli psikolojik ve kültürel 
faktörlerin etkisi alt nda biçimlenen bir de er tercihi ve inanç olarak 
tan mlamaktad r.279 Timasheff de, Petra ycki’ye göre yirminci yüzy l n 
do al hukukunun etkin ve rasyonel sevgiye yönelik idealist hukuk 
politikas yla ayn  kimlikte oldu unu ifade ederek Petra ycki’deki do al 
hukuk etkisinden bahsetmi tir.280 

Yukar da Petra ycki’ye göre hukuk politikas n n nihaî ve en yüksek 
amac n n sevgi ideali oldu u aktar lm t . Bunun nas l gerçekle ece ine dair 
de erlendirmelerden de burada bahsedilebilir. Bu de erlendirmelere göre, 
Petra ycki’nin hukuk kuram nda hukuk politikas  hukukun organizasyon 
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i levindeki etkilerini gerçekle tirmeli ve sevgi üzerinde temellenmelidir.281 
Hukuk politikas n n amac , Petra ycki’de, insanl  yürüdü ü yolda sevgi 
gibi bir rehberlikle, bu kla donatmak ve insanl n tamamen toplumsal bir 
karakter kazanmas d r.282 Dolay s yla, Petra ycki’ye göre bu yeni hukuk 
politikas  oportunist, pragmatist, faydac  ya da hesapç  olmay p, gayet ahlâki 
bir ideale yönelmektedir.283 Bu n ayd nlataca  ba l ca muhatab  ise yasa 
koyuculard r. Etkin ve rasyonel sevgi, hukuk yap c lara bir rehber olup 
onlar n tüm faaliyetleri, etkin ve rasyonel sevgi ölçütüyle belirlenmelidir.284 
Görüldü ü gibi ve Timasheff’in de aktard  üzere, Petra ycki’nin etkin ve 
rasyonel sevgi ideali teleolojik bir ilke olmakla kalmaz ve hukuk yaparken 
de dikkate al nmas  gerekir.285  

 

SONUÇ YER NE 

Tüm bu aktarma ve aç klamalardan sonra, Petra ycki’nin psikolojik 
hukuk kuram n n önemine, etkilerine ve nas l kategorize edilebilece ine dair 
dü üncelerin belirtilmesi, konuyu sonland rmak için uygundur. 

Öncelikle, Petra ycki’nin öneminden ve etkilerinden bahsedilebilir. 
Meyendorff’a göre Petra ycki, döneminin ko ullar nda be eri motifleri, 
dürtülerimizin mekanizmas n  ve dinamiklerini, bunlar n normatif gücünü 
ortaya koyan, bireyin ve toplumun hukuksal ve ahlâki kavramlar n  benzerlik 
ve farkl l klar yla ve bu minvalde belirten ilk isimdir.286 Petra ycki’nin 
kurucusu oldu u St. Petersburg Hukuk Okulu’nun ortaya att  problemler 
ve iddialar, hâlâ Rus entelektüel miras  içinde ve modern hukuk bilimi 
yakla mlar  içinde de erlendirilmektedir.287 St. Petersburg Hukuk Okulu’nun 
devamc lar  iki koldan ilerlemi ler ve Laserson’un içinde bulundu u kol 
daha ziyade Petra ycki’nin kuram n  geli tirmi , Gurvitch, Sorokin ve 
Timasheff’in içinde yer ald  kol ise kendi kuramlar n  yap land r rken 
Petra ycki’nin özellikle normatif olgu ve sezgisel hukuk kavramlar n , 
bunlarda de i ikliklere giderek de olsa, kullanm lard r.288 
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dair ayr nt l  dü ünceleri için bkz. PETRAZYCKI, 2011, s. 303-323. 

286  MEYENDORFF, 1933, s. 28. 
287  POLYAKOV-ANTONOV, 2012, s. 372-373. 
288  POLYAKOV-ANTONOV, 2012, s. 373. 
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Petra ycki’nin yakla m n  herhangi bir tekil felsefi ya da sosyolojik 
ekol içinde de erlendirmenin güçlü üne dikkat çekilmi tir; ancak yine de, 
onun, kuram n n idealist felsefeyle tan mlanmas na kar  ç kt  yarg s nda 
bulunmak mümkündür.289 Bu bak mdan epistemolojik ve metodolojik olarak 
pozitivizme yak n durmaktad r. Hukuksal pozitivizmin ça da  
versiyonlar nda hukukun toplumsal bir olgu oldu u, toplumsal kaynaklar tezi 
veçhesinde kabul edilirken290 Petra ycki hukuku bireysel bazda bir psi ik 
süreç olarak ele almaktad r. Bunu yaparken toplumsal boyutu yok saymaz; 
ancak onu, yukar da aktar ld  üzere, psikolojik gözlem s n rlar  içinde ve 
bireysel psikolojik deneyimlere yans d  ölçüde dikkate al r. Görüldü ü 
gibi, Petra ycki hukuksal pozitivizmle bar k de ildir. Bu, hukuksal 
pozitivizmin hem hukuku pozitif metinlerden ibaret sayan ve hukuk 
kuram n n i inin bu s n rlarda kalmas  gerekti ini savlayan, dolay s yla ki iyi 
ve toplumu hesaba katmayan, hem de psikolojik süreçleri d layan 
do as ndan kaynaklanmaktad r. Petra ycki, benzerliklerine ra men, ki iyi ve 
toplumu dikkate alan hukukçu yakla mlar n  da yeterli bulmaz. Bu 
benzerlikler, toplumu dikkate alan hukukçu yakla mlar n n hukuka dair 
ampirik çal malar  ilerletmek ve yayg nla t rmak, bununla birlikte hukuksal 
kurumlar  formalist de erlendirmelerle s n rland rmaktan kurtulmak amac  
etraf nda toplanmaktad r.291 Ayr ca, Petra ycki de hukuk fikrini devletin 
hukukundan ay rmaya çal m  ve hukukun kaynaklar n n ço ullu una 
dikkat çekmi tir.292 Petra ycki’nin hukuk ayr mlar , özellikle sezgisel hukuk 
– pozitif hukuk ayr m , kitaptaki hukuk – eylemdeki hukuk (law in books – 
law in action), biçimsel kaynaklar – gerçek kaynaklar (sources formelles – 
sources réelles) ayr mlar n n bir benzerini sunmakta ve hukuk politikas na 
ili kin dü ünceleri de hukukun mühendislik arac  olmas  gibi nitelendirmeleri 
and rmaktad r.293 Yine de, yukar da belirtti im üzere, bu yakla mlarla 
benzerliklerine ra men, bireysel psi e boyutuna verdi i ayr ks  ve belirleyici 
önem onu bu yakla mlardan da ayr  bir yerde görmeyi gerektirmektedir.294 

Bu psi e boyutu, Petra ycki’yi özellikle skandinav Realizmi ile birlikte 
anmak gibi bir sonuca da yol açm t r. Petra ycki’yi bir s n fland rma içine 
sokmak gerekirse, bu s n fland rman n bir parças n  skandinav 
Realizmi’ndeki anlamda “Realizm” olu turacakt r. Hukuk kurallar n  
imgesel durumlara dair imgesel dü ünceler olarak tan mlayan ve gerçek 
                                                            
289  LASERSON, 1951, s. 64. 
290  Gülriz UYGUR, “Hukuki Pozitivizmin De i en Yüzü Mü?”, Ankara Üniversitesi Hukuk 

Fakültesi Dergisi, Cilt 52 (2003), Say  3, s. 147. 
291  NONET, 1978, s. 477. 
292  NONET, 1978, s. 477-478. 
293  NONET, 1978, s. 478. 
294  NORTHOP, 1956, s. 652. 
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hayatta bu imgesel durumlar ortaya ç kt nda söz konusu imgesel 
dü üncelerin davran a bir model oldu unu belirten skandinav Realizminin 
temsilcisi Olivecrona295, realizmi, tüm hukuki fenomenleri salt olgusal 
olarak ele alma giri imi olarak ifade eder.296 Hatta skandinav Realizmi 
ak m n n görü lerinde, hukukun gözlemlenebilir bir olaylar dizisine 
benzedi ini ve do a bilimleri alan nda geçerli olan nedenselliklerin hukukun 
inceleme konusu olan olaylar  da etkiledi ini, ak m n olgulara verdi i önemi 
ortaya koymak bak m ndan burada eklemekte yarar vard r.297 Hukuksal 
pozitivizmi de, salt olgulara dönük olmas  anlam nda realist gören 
Olivecrona, hukuksal pozitivizmin özellikle hukukun ard nda yatan bir olgu 
olarak, gücü fiilen elinde bulunduran bir otoriteye göndermede bulunmas na 
ise bu kuram n zay fl  olarak i aret etmektedir.298 Ona göre bu bak mdan 
hukuksal pozitivizm “un ufak” olmaktad r; zira, buyuran otoritenin de 
ard nda fiili olarak uygulanan ve hukuksal pozitivizmin skalad  bir hukuk 
sistemi mevcuttur.299 Olivecrona bu hukuk sisteminin ise modern realizm 
taraf ndan olgusal bir aç klamas n n yap lmas n n amaçland n , modern 
realizm içinde yer alan psikolojik yakla mlar n hukuksal olgular n tamam n  
temel psikolojik düzenliliklere indirgedi ini ve bu düzenliliklerin de bir 
sübjektif temsiller toplam  olarak hukuku olu turdu unu ifade eder.300 
Petra ycki’nin çal ma boyunca üzerinde durmaya çal t m çabas  da 
budur. Motyka tam da bu noktaya i aret eder ve realist kavramsalla t rmada 
hukuk gerçek bir olgu olarak ele al nd  ve Petra ycki’nin hukuk kuram n n 
da tam özünü psikolojizm olu turdu u için Petra ycki için bir tür realist 
nitelendirmesini yapar.301 Benzer bir noktaya Timasheff de i aret eder ve 
Petra ycki’nin yakla m n n realist bir hukuk teorisinin yap land r lmas  için 
yararl  olabilece ini ifade eder.302 Ancak Petra ycki için skandinav 
Realizminin bir öncüsü ya da temsilcisi olmaktan ziyade, realist ak mla pek çok 
ortak noktay  içeren ve aralar nda per se bir kar l kl l n mevcudiyetinden 
bahsedilebilecek303 bir kuramc  oldu unu ifade etmek gerekir. Sadurska’ya 

                                                            
295  Karl OLIVECRONA, Law as Fact, Oxford University Press, London 1939, s. 29-30. 
296  Karl OLIVECRONA, “Realizm ve dealizm: Hukuk Felsefesindeki Temel Sorun 

Hakk nda Baz  Görü ler”, çev. Ertu rul Uzun, Prof. Dr. Mehmet Akad’a Arma an (ed. 
Bihterin VURAL-D NÇKOL, Nihat BULUT, Rukiye AKKAYA-K A, Cevat OKUTAN, 
Mehmet Akif ETGÜ, Hülya D NÇER) içinde, Der Yay nlar , stanbul 2012, s. 1013. 

297  Adnan GÜR Z, Hukuk Felsefesi, 8. bs., Siyasal Kitabevi, Ankara 2009, s. 337. 
298  OLIVECRONA, 2012, s. 1017. 
299  OLIVECRONA, 2012, s. 1017. 
300  OLIVECRONA, 2012, s. 1017. 
301  MOTYKA, 2006, s. 126. 
302  TIMASHEFF, 1947, s. 748. 
303  OPALEK, 1961, s. 129. 
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göre Petra ycki’nin üzerinde önemle durdu u sezgisel hukuk alan  
skandinav Realizmi’nin hukuk alan n n d nda yer tutmaktad r.304 Bana 

kal rsa, Petra ycki ile skandinav Realizmi aras ndaki as l mesafeyi, 
skandinav Realizmi’nin, hukukun “olmas  gereken”e yönelik ereksel 

karakterine dair bir reddedi  olmad kça tutarl  bir realizmin mümkün 
olmayaca na dair iddias 305 olu turmaktad r. Petra ycki’de hukukun amac  
ve en yüksek ideali olarak belirlenen etkin ve rasyonel sevgi, onu, bu 
anlamda ve salt bir realist olarak ele almay  engellemektedir.  

Petra ycki’deki realist yakla m, böylece, yan na bir ba ka s fat daha 
eklenmedi inde, yeterli bir Petra ycki s n fland rmas n  do uramayacakt r. 
Petra ycki pür realist de ilse, nas l bir realisttir? 

Bana göre, Petra ycki’ye dair tam bir s n fland rma çabas n  
sonuçland rmak için Aristoteles uygun bir tamamlay c  olabilir. Aristoteles, 
Retorik’te, genel yasalar ile yaz l  olmayan, bilinçli olarak ve hiçbir zorlama 
olmadan yapt m z istemli eyleri yöneten ilkelerden bahseder.306 Ona göre, 
yaz l  olmayan bu ilkeler, herkesin bir dereceye kadar sezdi i ve bütün 
insanlar  birbirleriyle birlikteli e iten niteliktedirler.307 Aristoteles’in genel 
felsefi yakla m nda do adaki varl klar n yetkinle tikleri bir ere e 
yöneldiklerini, söz konusu insan oldu unda, bu varl n toplumsall n n 
onun zorunlu bir özelli i oldu unu hat rda tuttu umuzda, Petra ycki’nin 
etkin ve rasyonel sevgi ere i olarak belirledi i ilkeye giden hukuk 
anlay n n Aristotelesçi kurguya yak nl  da ortaya ç kmaktad r. 
Petra ycki’nin etkin ve rasyonel sevgi ilkesine yönelik erekçi kuram , bu 
kuramdaki do al hukuk etkisini de muhakemeye ekledi imizde, söz konusu 
Aristotelesçi kurguya yakla maktad r. Bundan ba ka, Aristoteles, madde ve 
form ikili inden kuvve ve fiil ikili ine giderken, eylerin göreli olarak belirsiz 
bir durumdan yine göreli olarak belirli bir duruma geçi inden bahseder308 ve 
onun fiil dedi ini Petra ycki’nin hukuk politikas  yakla m yla birlikte 
okudu umuzda hukuk politikas yla beraber insanlar n bir arada ya ama 
potansiyelleri olarak etkin ve rasyonel sevgi kuvvesinin ortaya ç kar l ndan 
bahsetmek mümkün hale gelir. Bu iki noktadan, yani hukuka biçti i erekçi 
güzergâhtan ve hukuk politikas na yükledi i fiili önemden hareketle, 
Petra ycki’nin realist damar n  da hesaba katarsak, onu, bir Aristotelesçi 
Realist olarak s n fland rmak mümkün görünmektedir. 
                                                            
304  SADURSKA, 1987, s. 66, dn. 13. 
305  OLIVECRONA, 2012, s. 1022. 
306  ARISTOTELES, Retorik, çev. Mehmet H. Do an, Yap  Kredi Yay nlar , stanbul 2000, s. 70. 
307  ARISTOTELES, 2000, s. 82-83. 
308  David ROSS, Aristoteles, çev. Ahmet Arslan, Kabalc  Yay nc l k, stanbul 2011, s. 276-277. 
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ET K VE HUKUK: HUKUKSAL POZ T V ZM 
ÜSTÜNE YEN DEN DE ERLEND RME 

 
 

Mehmet Tevfik Özcan* 

 

 

Özet 
Modern toplumdaki hukuk düzeni, rolleri piyasaya dayal  (kapitalist) 

topluma uygun ekilde anayasal bir hükumetin kuvvetler ayr l  ilkesine göre 
i leyen yarg  erki taraf ndan yürütülür. Modernli in erken döneminde piyasa 
esasl  ili kilerin ve s n f farkl l n n belirleyicili i alt nda, toplumsal alt-sistem 
olarak genel bir ahlak sistemi toplumsal ili kileri yönetemez duruma geldi. 
Örüntülendirilmi  ili kilere biz ahlaki bir karakter atfetsek de, ahlak kurallar n n 
hukuk gibi, görünür ekilde bireyler ve toplumsal gruplar aras ndaki 
kar l kl l a dayand , tarafs zl n de erlendirmeye dönük kriteri olarak adalet 
nosyonuyla d a vurulan d sal yapt r mlarla desteklendi i biçimindeki bir ortak 
özellik dikkati çeker. Bu noktadaki di er bir problem, her ne kadar baz  
                                                            
* Prof. Dr., stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Anabilim 

Dal  ö retim üyesi.  
 Makalede yer alan görü ler ilk kez, 22-26 A ustos 2013 tarihlerinde Belo Horizonte, Brezilya'da 
yap lm  olan The 26th World Congress of IVR (International Association of Philosophy of 
Law and Social Philosophy) toplant s nda sunulmu  ve özeti yay nlanm t r: “Ethics and Law: 
Reassessment on the Legal Positivism,” Abstract: XXVI World Congress of Philosophy of 
Law and Social Philosophy, Belo Horizonte, Editore Forum, 2013, p. 302. Belirtilen kongreyi 
izleyen ekilde makalenin tam metni ayn  ba l k alt nda ngilizce olarak Philosophy Study, 
Vol. 4 No:2 (February 2014), pp. 75-96'da yay nlanm t r. Elinizdeki makale, yay n ndan bu 
yana geçen k sa sürede görü  ve de erlendirmelerimde herhangi bir de i iklik olmad ndan, 
ngilizce metne olabildi ince sad k kal narak Türkçe olarak yeniden yaz ld . Bu yüzden, 

Türkçe makaledeki referanslarda, az da olsa, Türkiye'de yap lm  çal malara ve yabanc  dildeki 
eserlerin çevirilerine yer verilemedi. Yine, makalenin ngilizce bask s ndaki referans sistemi, 
yay nland  derginin tercihi olan APA sistemi iken, Türkçe olarak yeniden yaz lmas nda insan 
bilimleri ve felsefeye daha uygun buldu um Latin sisteminin kullanmay  tercih ettim. Son 
olarak, makalenin Türkçe yeniden yaz m nda ngilizce metne sad k kalma çabamdan dolay  
miktar  artan yaz m hatalar n n düzeltilmesi için kendisinden metni okumas n  rica etti im Ara . 
Gör. Muzaffer Dülger'e de erli yard mlar  için te ekkür ederim.  
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felsefeciler erdem, ahlak kurallar  ve hukuk aras nda özde lik kurmaya, 
erdemlili i kurulu hukuka itaat etmeye indirgemeye e ilimli olsalar da, ahlak 
kurallar n n toplumsal sistemi ile bireysel etik erdemler aras ndaki zay f veya 
baz  durumlarda gerilimli ili kinin mevcudiyetidir. Hukuk düzeni ve baz  
ahlak kurallar n n rastlant sal olarak ayn  yönde i lemesine ve ahlak arac l yla 
hukukun farz edilen me rulu u hukuk felsefesinin alelumum ara t rma konusu 
olmas na ra men, hukuk dolays z ekilde ahlaka indirgenebilir de ildir. 
Herhangi bir kapitalist toplumun toplumsal yap s n  dikkate alarak, hukuk, 
üretim biçimi taraf ndan nihai ekilde belirlenen ve felsefecilerin ahlak 
ba l  alt nda tart t  konulardan ba ms z ekilde ortaya ç kan özerk veya 
yar -özerk ve kendine özgü depolitik bir iktidar sistemidir. Böylece hukukun 
iktidar , siyasal iktidarla istikrarl  veya istikrars z bir denge içinde olabilen 
ekilde, uyla ma dayal  olmaya benzer bir toplumsal onaya dayan r.  

Anahtar sözcükler: hukuk, ahlak, etik, hukuksal pozitivizm, depolitik.  

 

Abstract 

Ethics and Law: Reassessment on the Legal Positivism 
Legal system in a modern society is administered by judiciary which is 

due to separation of powers in a constitutional government whose role is 
congruent with market-based (i.e., capitalist) social formation. At the outset 
of modernity, an overall morality, as a social system, lacked for ordering all 
social relations in modern society under overdetermination of market 
relationships and class differentiation. Despite the fact that we may attribute 
moral property to the patterned relationship, there is somewhat a common 
character between morals and laws that both of them visibly set forth by 
reciprocity between individuals and social groups, which are backed by 
external sanctions as manifested with notion of justice, as evaluative 
criterion of impartiality. Thereby, the other problem is a tiny relationship or 
sometimes tension between social systems of morals and individual ethical 
virtues; even though some philosophers are willing to equate virtues, morals, 
and the law as squarely reducing virtues to obey the established law. As 
though, legal system and some morals incidentally coincide, the law cannot 
be evenly rely on morality in spite of presumed legitimacy by means of 
morals that have been overall subject matter of philosophy of law. Regarding 
the social structure of any capitalist society, I frankly say that law 
autonomously or semi-autonomously arose as a discrete depolitical power 
system other than system of morals which was ultimately determined by 
mode of production. Therefore, it relies on a convention-like social 
approbation, whatsoever is stably or unstably balanced with political power. 

Keywords: law, morality, ethics, legal positivism, depolitical. 
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1. G R  

Günümüzün hukuk incelemeleri hukuk sistemlerinin paternalizmi 
görünürde yads yan egemen hukuk ideolojileri ile hukuk düzenlerinin fiili 
i leyi leri aras ndaki açmaz  isteksizce aç a vurmaktalar; çünkü halihaz r 
durumda, tekelci kapitalizmin lanetli varl  ve kitle toplumunun 
mevcudiyetinden kaynaklan r ekilde, hukukçular n taraftar  olduklar  
liberalizmin zemini uzun zaman önce ortadan kalkm t r. Liberal hukuk 
ideolojisinin gerçek öncüllerini yads maya çal an oldukça s n rl  miktarda 
ele tiriye ra men, alelumun liberal ideolojiler veya söylemler, varl  
önko ul olan özgür bireyin etik edimi arac l yla hukukun me rulu unu 
formüllendirmeyi kendi dayanaklar  yapm lard r; fakat bu bireyin kendisi 
neredeyse tümüyle ortadan kaybolmu  durumdad r. Vak a, liberalizm, etik 
edim bireylerin dünya görü lerinde aç a vurulan temel özellikleri yerine, 
hukuksal pozitivizmde yer alana benzer ekilde, hukuk taraf ndan 
tan mlanm  s n rlar n içine hapsederek, hukuk ve ahlak kurallar  aras ndaki 
geleneksel ba lant y  daha ba ndan beri ortadan kald rm t r. Herkesi 
ku atan genel bir ahlak n kapitalizm taraf ndan yerinden edildi i gerçe ine 
ra men, çok say da hukuk ara t rmac s , etik kuram n bu gerçeklikle uyumlu 
olup olmad na bakmaks z n, hukuka ahlaken itaat etme konusunda vaaz 
vermeye devam ediyorlar. Oysa, bu istenilen itaatin kendisi itaate ili kin 
paternalist alg y  yeniden canland rmakta ve liberalizmin farz edilen bireyini 

kendi söylemi ile  isteksizce tehlikeye atmaktad r.  

Etik, ahlak ve hukuk ayr l n n kapitalist toplumun do as ndan 
kaynaklanmas na ve aralar nda belli gerilimler olmas na ra men, çok say da 
ahlak kuramc s  bunlar n ayn  yönde i ledi ini dü ünmek için özel bir çaba 
göstermektedir. Birinci olarak, bu kuramc lar etik ve ahlak kurallar n , tekil 
insan n karar vermesi ile yükümlü k l nmas  aras ndaki temel farkl l  
dikkatten kaç rarak ve hatta bir ekilde bunlar  özde  hale getirerek, srarla 
bütünle tiriyorlar. Etik, bireysel vicdan ve eylem sorunu iken, ahlak irade 
özgürlü ünü (etik dü üncesinin çekirde ini) s n rland ran bir k s t olarak 
i lev üstlenen toplumsal mekanizman n varl k kazanmas d r. kinci olarak, 
hukuk, toplumda depolitik iktidar taraf ndan harekete geçirilen ve ahlaki 
olandan farkl  bir toplumsal mekanizmad r; ancak o tayin edilmi  rolüne 
ilave olarak egemen ahlak kurallar  sistemi üzerinde nüfuzunu icra eder. Bu 
ba lamda, sonuçsal olarak, insani bir görü  aç s ndan hukukun ortaya 
ç kard  neticelerin de erli olup olmad n  sorgulamaks z n, piyasa alan  
örüntüsüne uygun ekilde i leyen hukuk düzenine itaatin ahlaki ödev oldu u 
vaaz n  veren gürültülü tart malar yap lmaktad r. Bu makalede hedefim 
hukuka itaati tout court ahlaki yükümlülük sayan dü üncenin yersiz 
konumlan n  ve hukuksal pozitivist yakla m n tutarl l n  ortaya koymakt r. 
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lk olarak, Kant ve Hume'un kuramlar na referans suretiyle, ahlak problemini 
hukukla ili kili olarak ele alaca m. kinci olarak, ahlak kurallar  ve etik 
aras ndaki farkl l  göstermeye çal aca m ve nihayet, pozitif hukuku ku at c  
bir toplumsal alt-sistem ve ahlaka ili kin me ruiyete müracaat etmeksizin 
anayasal bir hükümet sisteminde depolitik iktidar sistemi olarak yorumlayan 
kendi yakla m m  ortaya koyaca m.  

 
2. ET K VE AHLAKIN TARTI MALI ÇER KLER : KANT VE 

HUME'UN AHLAK DÜ ÜNCELER  

Hukuk, etik ve ahlak aras nda üçgen biçiminde bir ili kiyi tasar mlamak 
oldukça kafa kar t r c  bir kurgudur; hukukun ve ahlak n alanlar , kapitalist 
toplumda birey davran n n ç kara dayal  do as  ihmal edilerek, genellikle 
toplumsal iyi temelinde tart lmaktad r. Felsefeciler ve hukukçular, genel 
olarak, insani bir görü  aç s ndan, bireyler aras nda müzakere yoluyla ahlaki 
de erlerin damla damla biriktirildi ini farz etmek konusunda güçlü bir 
e ilime sahiptirler. Ayd nlanma rasyonalizmi toplumu ayr  bir gerçeklik 
olarak fark edememi  olsa da, bu içinden ç k lmas  mü kül olan alanlar  
tart maya açt m z ölçüde, bizler birbirinden farkl  olan toplumsal, 
dolay s yla bireysel uzamlar n mevcut oldu unu akl m zda tutmal y z. 
Dahas , bu kafa kar kl , felsefenin erken dönemlerinden beri kabaca 
rasyonalist ahlak teorisi ve mutluluk ahlak  ba l klar  alt nda toplanabilecek 
olan her iki ana gelenek taraf ndan daha külfetli hale getirilmektedir. 
Bunlar n aksine, ça m zda antropoloji bilimi ve bununla ili kili di er 
toplumsal bilimler, ahlak n da içinde yer tuttu u kültürü aç klamaya 
kavu turmak için büyük bir çaba ortaya koymaktad rlar; bu alanlarda çal an 
bilim insanlar  ahlak  felsefi yorumlama ve anlamland rmay  a an ekilde bir 
empirik ara t rma konusu olarak incelemektedirler. Bu ba lamda, e er 
bilimsel bilginin de erine belli ölçülerde güven duyuyorsak, ahlak kurallar  
konusunu felsefenin d na ç karmak yoluyla, belli baz  bilimsel paradigmalara 
veya ara t rma geleneklerine i tirak etme yükümlülü ü alt nday z. 

En geni  anlam yla ahlak, çekirde inde yer alan dü ünceler yönünden, 
bireyler üzerine ba ka bireyler, toplumsal birle meler ve do al çevre lehine 
yükümlülük ve ödev yükleme yoluyla iyi edimi ve insan özgürlü ünün 
s n rlar n  emredici ekilde bildiren çoklu insan eylemlerini ve 
de erlendirmeleri içinde toplar. Burada ahlaki iyiye ve insan erdemine vücut 
veren “ödev” anahtar sözcüktür; bu kavram sorumluluk ve etik ki ilik 
tasar mlar  üstünde yükselerek ki inin kendini denetlemesini (negatif 
görünümü) ve üzerinde de erlendirme yap lm  eylemini (pozitif görünümü) 
tayin eder. Bu ba lamda, ödevin iki görünümü, yürürlükteki hukukla 
e le sin veya e le mesin, etik edimin vücut bulmas n  sa lar. Immanuel 
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Kant, rasyonalist görü  aç s na s k  s k ya ba l  kalmas  ele tiriye çok aç k 
bir durum olsa da, uygarl k durumu1 ve bireysel ki ilik ile iki yönlü ili ki 
içindeki ahlak yasas  ve eti i dikkatli bir ekilde birbirinden ay rt etmi tir. 
Kant, muhtemelen ahlak konusunda en mü kül filozoftur; görü leri alelacele 
i tirak edilebilir de ildir ve ku at c  bir yorumlamaya konu edilemeyecek 
ölçüde birbirine ba l  unsurlar n tutarl na sahiptir, ancak hukuk ve ahlak 
üzerine ele tiri yapmak için oldukça dikkate de er bir temele sahiptir. Kant 
The Moral Law2 ba l kl  eserinde “ahlak yasas ”n  kendi içinde iyi isteme 
(good will) olarak tan mlam t r, zira bu istem akla dayan r ve zorunluluk 
anlam nda farz edilmi tir3. Bu faraziye, sözcü ün gündelik anlam ndan farkl  
olarak, Kant' n en yüksek pratik ak l anlam na gelen bir nosyon sayd  
“isteme” (the will) bireyin sa lam do al anlay  gücünde mevcut bulundu u 
iddias yla öne sürülmü tür; bu Kant' n saf akl n kategorilerinin tamamlay c s  
olan a priori pratik ak ld r. Kant' n erdem doktrininde i aret edildi i üzere, o 
pratik akla ili kin oldu u hareket noktas yla, kendi formel varl nda bir 
amaç olarak maxim'i belirleyen ödevi yasa olarak koyar ve analitik 
önermenin eylemsel vücut bulmas  olarak ödevin bireylerin edimlerinde 
ya ama geçirilen a posteriori gerçekle melerini ortaya ç karabilir4. Kant' n 
sisteminde isteme ve ak l kavramlar  özde  kullan lm t r ve bu özde lik a 
priori “ahlak yasas ” ve categorical imperative'e vücut verir; bu yasa kendi 
içinde apodictic durumdad r. Kant' n me hur formüllendirmesi sadece bir 
tane olan kategorik imperatifin formel özelli ini tasar mland r r: “Sadece bu 
maxim ile edimde bulun ki, bu yolla ayn  zamanda senin istemin bir evrensel 
yasa olabilsin”5. Kant' n görü  aç s ndan, kategorik emperatif herkesin 
özgürlü üne i aret eder; bu nedenledir ki, bütün ak ll  yarat klar evrensel 
yasa olarak hukuka vücut verir: 

“Böylece, hukukun evrensel yasas  (Rechtgesetz) öyle d sal edimdir ki, 
senin seçiminin özgür kullan m  bir evrensel yasaya uygun surette herkesin 
özgürlü ü ile birlikte var olabilsin; bu gerçekten benim üstüme yükümlülük 
                                                            
1 Burada Kant' n ngilizce çevirisinde kullan lan “civil state” kavram , sivil toplum 

ko ullar nda birey özgürlü ünün ve mülkiyetin yasalar ve yarg  erki arac l yla 
korundu u toplumsal ya am ko ullar n  ifade etmektedir.  

2 Kant’ n ahlak yasas  üzerine ngilizce'deki en eski eseri Abbott'un 1898 tarihli çevirisinin 
ba nda yer almaktad r. Bkz., Kant, Immanuel. Critique of Practical Reason. Trans. 
Thomas Kingsmill Abbott. London: Longman, Green and Co., 1898. Daha yeni bir ayr  
çeviri Paton taraf ndan yap lm sa da (The Moral Law, Grundwork. Trans. H. J. Paton. 
London: Hutchinson's University Library, 1947), ben daha geni  bir çal ma oldu u için 
öncekini kullanmay  tercih ettim. 

3 Kant, 1898, p. 8. 
4 Ibid., p. 16. 
5 Ibid., p. 38. fade eserde u ekildedir: “Act only on that maxim whereby thou canst at the 

same time will that it should become a universal law” 
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koyabilen bir yasad r (gesetz), fakat o benim kendi özgürlü ümü bu 
yükümlülük u runa s n rlamam gerekti ini hiç beklemez, [ya da] pek az 
talep eder; bunun yerine ak l, sadece özgürlü ün kendi idesiyle uygunluk 
içinde bu ko ullarla s n rl  oldu unu ifade eder ve o eylemsel olarak (tätlich) 
ba kalar  taraf ndan da s n rland r labilir, ve de bunu daha ileri derecede 
kan tlanmas  mümkün olmayan bir postulat olarak ifade eder.”6  

Kant' n ahlak yasas , genel olarak, formel görünümüyle hukukun dile 
getirilmesidir ve Kant' n onu farazi olarak ahlakla ili kilendirse de, üstün 
yasama olarak yüceltti i dolays z bir eklinde anla labilir. Genel olarak 
Kantç  hukuk kavray n  dikkate alarak, pozitif hukukun s n rlar  içinde 
dikkate al nm  oldu u üzere, hukukun evrensel yasas  hukuka yönelik 
liberal kavramla t rman n içeri ini ihtiva eder; çünkü onun sonuçlar , esasen 
ya am, özgürlük, özel mülkiyet, gece bekçisi devlet ve hukukun üstünlü ünden 
olu an liberalizmin korunmas n  esas ald  temel bile enlerini ihtiva ediyor 
durumdad r7.. Ancak Kant' n siyasal konumlan  hiç de liberalizme uygun 
surette dikkate al namaz; aksine o -geleneksel- siyasal tutuculu un içinde 
say labilecek durumdad r. Bundan dolay  Kant, hukuk düzeninin liberal 
paradigmas na uygunsuz durumdaki yasa yapma faaliyetini kasvetli bir 
ekilde yüceltir; bunu hukuku yasa koyucudan kaynaklanan yasa (gesetz) ile 

e  kabul ederek ve yasa koyucuyu “saf pratik ak l”8 olarak kimliklendirmek 
suretiyle yapar: 

“Her devlet kendi içinde üç otoriteyi ihtiva eder; öyle ki, genel birle ik 
istem üç ki iden (trias politica) olu ur: yasa koyucunun ahs nda toplanan 
egemen otorite [Herrschergewalt], yöneticinin ahs nda (hukuka uygun 
surette) yer tutan yürütme otoritesi ve yarg c n ahs nda bulunan yarg sal 
(her bir karar  hukuka uygun verdi i) otorite (potestas legislatoria, rectoria 
et iudicaria).”9  

Kant' n dü üncelerinin kendi ça da  Prusya ayd nlanm  mutlakç l  
ve onun zora dayal  modernle me projesinin 1794'de Allgemeines Landrecht 
für die Preußischen Staaten'in (Prusya Devletleri Genel Memleket Kanunu) 
yap lmas  ile ürününü ortaya koyan hukuku yasa ile e itleyen anlay yla 
ayr lamaz ekilde bütünle tirmi  oldu unun dü ünülmesi hususu ciddi 
ekilde dikkate al nmal d r.  

                                                            
6 Immanuel Kant, Metaphysics of Morals. Trans. by Mary Gregor. Cambridge University 

Press, New York 1991, pp. 56-57. 
7 Immanuel Kant, The Philosophy of Law: An Exposition of the Fundamental Principles of 

Jurisprudence. Trans. by W. Hastie. Edinburgh: Clark, 1887, passim. 
8 Pratik ak l Saint Thomas'tan kaynaklanm  olmal d r. Cf., St. Thomas Aquinas, Political 

Writings. Ed. and Trans. by R. W. Dyson. Cambridge Uni. Press, Cambridge 2002, passim. 
9 Kant, 1991, p. 125. 



Etik ve Hukuk: Hukuksal Pozitivizm Üstüne Yeniden De erlendirme 547

Kantç  kategorik imperatif saf akl n kategorileriyle ayn  kaynaktan 
gelmektedir; bu noktada ödevin formel özelli i noumenon dünyas n n 
mahiyeti gere idir, ancak kaç n lmaz ekilde phenomenon'un bilgisi ile ili ki 
içindedir, bu nedenle, deneyimleme ile ili ki içinde farz edilen hypothetical 
imperative'i husule getirir. Kantç  kategorik imperatif hukukun objektifli i 
amac n  takip eder; onun motivasyonu isteme özgürlü ünde birle en iyi 
isteme ve pratik ak ld r. Bu esnada, kategorik imperatifin sübjektif kar l  
objektif hukukun rehberli i alt nda prensibi ifade eden maxim'dir. nsano lu 
cahil veya do al e ilimleri ko ullar  alt nda ya yor olsa bile maxim'e 
dayanarak edimde bulunma yetisine sahip olur10; bu yolla “sübjektif” edim 
anlam n  “objektif”e uygunlu unda bulur. Kant bunu öyle ifade etmi ti: 
“Daima bu kabil bir maxim'i icra et, böylece ayn  zamanda istem evrensel 
yasa olabilsin; bu istemin asla kendisiyle çeli kiye dü meyece i biricik 
durumdur ve böylesi bir imperatif kategoriktir...”11. Kant ahlak yasas n  
ahlaktan ay rt etmi tir ve ilki mundus intelligibilis ile uygunluk içindeyken, 
antropolojik de er ta yan ve empirik eleman  ihtiva eden ikincisi mundus 
sensibilis taraf ndan beslenmi tir. Kant, ahlak n ahlak yasas n n rehberli i 
alt na olmas  gerekti ini ifade etti, fakat bizim “ahlak kurallar ” olarak 
adland rd klar m z, Kant' n terimleriyle, mahiyetleri ko ullu ve synthetic 
olan duyumlar n ve biriktirilmi  deneyimler nedeniyle per se empirik 
eleman  ihtiva eder12. Böylece, ahlak kendi nedenselli i içinde mutlulu u 
hedefleyen, ancak rasyonel amac  olmayan heteronomi üzerine de in a 
edilebilir durumdad r.  

Göründü ü kadar yla Kant kendi ça n n ahlak kavram n  yerinden 
etmedi; fakat ifade edildi i ekilde “ahlak yasas ” arac l yla hukuka 
analitik bir temel in a etmeyi tercih etti. Kant' n haz r buldu u ve 
önemsedi i ahlak kavray  bir ekilde, haz ve ac  dikotomisinden kaynak 
alan duyusal kavramla t rma olarak, David Hume taraf ndan A Treatise of 
Human Nature ba l kl  eserinin III.ii.1 paragraf nda ifadeye kavu turulmu tur13; 
burada ahlaki iyi akla dayand r lmaz ve bu nedenle ispatlamaya elveri li 
de ildir. Hume, III.i.2'de ifade etti i üzere, duyusal süreçler ve anlay  gücü 
insano lunun birbirinden ayr  alanlar na aittir; ancak ilki ikincisinin 
yönlendirmesi alt nda olmad nda insano lunu aciz durumda b rak r. Duyusal 
süreçler kendi ba lar na toplumsal durum ve özgürlük için yetersiz durumdad r, 
zira onlar bireyleraras  deneyimlemeye ihtiyaç duyarlar; fakat ahlaki kural ve 

                                                            
10 Kant, 1898, p. 38. 
11 Ibid., p. 55. 
12 Kant, 1898, pp. 62-6 105; Kant, 1991, p. 45. 
13 David Hume, A Treatise of Human Nature. Ed. L. A. Selby-Brigge. Oxford: Clarendon 

Press, M DCCC XCVI (1896), p. 455 et seq. 



Mehmet Tevfik Özcan 548

ilkeler ak ldan ç karsanamaz. Çünkü, Hume eserinin II.iii.3 paragraf nda 
iddia etti i üzere14, ak l kendi ba na herhangi bir eylemin motivasyonu 
olamaz ve isteme yön verilmesinde duyuma ayk r  dü emez. Kant' n görü  
aç s nda, ahlak yasas  d nda kalan “genel olarak ahlak” Hume'un ahlak 
kurallar  anlay ndan miras al nm t r, mutluluk aray  taraf ndan yön 
verilir ve hipotetik karakterdedir. Ancak Hume'e kar t olarak Kant, “hem 
pratik, hem de spekülatif ak l, her ikisi de saf akla kök salm  olmakla ayn  
yetiye dayan r” dü üncesindedir15. Sonuç olarak, Kant saf ak l ve pratik ak l 
aras ndaki özde li i öne sürer, bununla ahlak yasas ndan kaynaklanan ilke ve 
kurallar mant ktaki ç karsamalara paralel ekilde analitik özelliklidir: ba ka 
ifadeyle, ödev ifadeleri büyük önermeye benzer durumdaki ahlak yasas ndan 
ç karsanm  kabul edilir. 

Kant ve Hume'un ahlak teorileri aras nda yap lacak bir kar la t rma 
birilerine yersiz görünebilir; fakat böylesi bir kar la t rma bireyin kurulu 
hukuk düzenine uyumunu ayd nl a kavu turabilir. Her iki felsefeci 
halihaz rda içinde ya ad klar  hukuk düzenlerini yüceltirlerken, tutucu görü  
aç lar n  kutsalla t rm lard r. Kant daha ileri bir aç klama getirmeksizin veya 
hukuki kodla t rman n mahiyetini sorgulamaks z n hukukun formelli ine 
yo unla arak, yasaman n siyasal do as  ile yasan n hukuksal kodun 
bütünlü üne eklenmesi aras ndaki farkl l  dikkate almad  ve herkesi her 
ko ulda bütün yasama tasarruflar na itaat etme yükümlülü ü alt na soktu. 
Kant' n hareket noktas  hukuk düzenini aç klamakta ilk ad m olarak, “benim ve 
senin olan n sahipli i” biçiminde ifade etti i, özü objeler üzerindeki bireysel 
mülkiyet olan özel haklard r; bununla haklar ve ödevler sistemini 
eklemlendirmi tir16. Vak a, Kant ahlak yasas  doktrininde rasyonel insan  postulat 
haline getirerek Hume'un duyumculu undan radikal ekilde farkl la m t r; 
ancak ikisi de hukuksal ve siyasal alanlar söz konusu oldu unda birbirlerine 
benzer say lmal d r. Bu arada, Hume hukukun makul temeli olarak erdem 
ö retisine dayanm ken17, Kant erdemlerin nihai olarak ahlak yasas  
taraf ndan belirlenmesi gerekti ini dü ünmü tür. Gerçekten, Hume'un erdem 
doktrini yukar da zikredilen eserinin III.ii bölümünde yer ald  üzere geri 
dönü süz ekilde bireylerin (mülk sahiplerinin) kendilerini sevmeleri ve 
egoizmlerinden kayna n  al r; adalet bu ko ullarda ya ayanlar n uyla mlar  
yoluyla insan eseri yani artefact olarak in a edilir.  

Nihayet, erdem doktrini içinde yorumlanan ahlak probleminin sübjektif 
cephesine i aret etmeliyim. Erdem belli ölçülerde ödevi, toplumsal onay 
                                                            
14 Ibid., p. 423 et seq. 
15 Kant, 1898, p. 182. 
16 Kant, 1991, p. 68. 
17 Cf., Hume, op. cit., pp. 490-492. 
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almay  ve makul karar vermeyi içinde toplayan problematik bir konudur, ki 
etik de erlendirmeyi de, bu de erlendirme edimini pratikte yads yarak 
bireye d tan yüklenmi  ödeve kör bir itaati de harekete geçirebilir. Ahlak ve 
etik aras nda kurulan eski vis-à-vis paralellik kar s nda, Kant ahlak yasas  
ve bireysel olan etik alanlar n  birbirinden ay rt etmi tir18; böylece, etik 
“ahlak yasas ndan kaynak almas  gerekti i” eklinde bir anlay la erdemler 
doktrini alt na yerle tirilmi tir. Kant objektiflik ve sübjektiflik veya 
noumenon ve phenomenon aras ndaki ayr l  tasar mlarken19 , bunlar analitik 
ve sentetik önermeler aras ndaki metodolojik farkl l a da denk dü mekteydi; 
bütün olarak bu, ahlak n içsel cephesinin (ödev olarak erdem) d sal cepheye 
(objektif hukuka) tabi olmas  gerekti inin ifade edilmesidir. Kant'a göre 
hukukun en yüksek prensibi olan analitik özellikteki ahlak yasas  kategorik 
imperatife yön vermektedir; bu ko ullarda etik ödev maxim'e varl k 
kazand rmaktad r, fakat bu kategorik imperatife uyumda analitik bir 
zorunluluk mevcut de ildir. Bu kabil bir uyum ahlak yasas n n rehberli inde 
erdemli insan olunmas  için bir tavsiyedir. Kant iki çe it ödevi dile getirmi tir, 
bunlar ki inin kendi mükemmelle tirmesi ve ba kalar n n mutlulu u hedef-
lemesine yöneliktir. Bu hedeflere eri ebilmek bizi hipotetik imperatiflerle ilgili 
hale getirir, t pk  “uygun surette hipotetik imperatif sadece eylemin baz  
hedefler yönünde iyi, mümkün ve edimsel oldu unu söyler, t pk  o birinci 
durumda problematik, ikinci durumda assertorial pratik prensiptir”20 
biçiminde ifade edildi i gibi. Böylece, Kantç  erdem doktrini per se “insan n 
ahlaki istemi”nin gücü anlam na gelen hipotetik özelli i öne sürer; ki ahlak 
yasas  (objektif amaç) mevcut olsa da olmasa da insanl k durumu içinde 
vücut bulmu tur; bunun üzerinde yükselen etik ki ilik maxim'e uygun surette 
edimde bulunabilecek ekilde iki ödevi hedeflemi  olabilmelidir21. Kant 
normal olarak ahlak yasas n n rehberli i yönünden medeni hayat  postulat 
haline getirir veya ahlak yasas n n yoklu u sadece bir faraziye olarak de er 
ta r22. Böylece, Kantç  dü ünceye göre, etik ödevin maxim'i ahlak yasas n n 
kategorik imperatifinin rehberli i alt nda olmal d r; ba ka bir ifadeyle, erdem 
ahlak yasas na itaat etme yoluyla rasyonel olarak ödevi amaçlar.  

Hume'un erdem üzerine görü  aç s  istemin rasyonel olmayan kaynaklar n  
aç a vuran ak l ve duygu aras ndaki ayr mla tutarl  durumdad r23. Kant istemi 
belirlemekte akla s k ca sar l rken, maxim'i bir önerme gibi dü ünmesi 
                                                            
18 Kant, 1991, p. 185. 
19 Cf., Ibid., p. 199. 
20 Kant, 1898, p. 39-40. 
21 Kant, 1991, p. 206-210. 
22 Cf., Kant, 1991, p. 231; Kant, 1898, pp. 62-65, 105. 
23 Hume, op. cit., pp. 413-418. 
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nedeniyle, eylemi bir çe it mant ksal ç karsama konumuna dönü türdü24. Kant 
öncesinde Hume, “ahlaki niteliklerin onanmas  ak ldan veya dü üncelerin 
kar la t r lmas ndan ç karsanmaz, ancak bütün olarak ahlaki tecrübe (moral 
taste) ve haz veya tiksinmeye ili kin belli duygular ndan, bunlar üzerine fikir 
yürütme ve tikel nitelik veya özelliklere ait görü  aç s ndan ç kar l r”25 derken, 
ak l ve duygunun alanlar n  birbirinden ay rm t . Ayn  ekilde, Hume erdem 
ve kötülük (vice) aras ndaki ayr m  dile getirdi, fakat her ikisinin haz ve ac dan 
kaynakland n  ve bizde mutlulu u tercih eklinde tecelli etti ini dü ündü; 
bununla toplumsal alanda, onlar n do alar ndan kaynaklanan de erleri yerine, 
bütünüyle ki ilere ve durumlara göre farkl la abilen ekilde, birincisi sempati 
ve duygular n al  veri i ve ikincisi duygular aras nda kar la t rma yapmak 
olmak üzere iki prensip ortaya ç km t r26. Hume epistemolojik olarak ahlak 
alan nda akl n kurucu rolünü reddetmi , fakat insana d sal dünyadan gelen 
uyar mlar n deneyimlenmesi sonras nda ak l arac l yla karar vermeye 
yumu ak bir ekilde e ilim göstermi tir.  

Ahlaka ili kin Kantç  ve Humecu teoriler birine di eri arac l yla 
göndermede bulundu umuzda kar m za ba  a a  bir zihinsel imaj 
ç karmaktad r, ki bunlar n her biri kendi farkl  hareket noktas na ve nihai 
sonuç görü  aç s na göre anlaml  olabilir. Hume, ahlak  duygulara sahip ve 
erdemi ileti im yoluyla ortaya ç karabilen bireylerin ço ullu una dayand r rken, 
Kant ahlak yasas n n objektif oldu unu ve erdemin bireylerin bu yasay  
rehber edinmesi içinde vücut buldu unu postulat haline getirdi. Bu görü lerin 
her biri iki farkl  modernlik modeline ait zihin durumlar  ile ili kili olabilir: 
ismen belirterek, bunlar ngiliz liberalizmi ve Prusya etatizmidir. Adalet ve 
mülkiyet görü leri dikkate al narak, Hume eti inin zirvesi kendisini egoist 
bireyin yüceltilmesinde aç a vurur27; fakat bireyler aras ndaki sempati ve 
ileti im her biri tek tek kendi ba na olan bireylerin davran lar ndaki 
kötülüklerin ve çat malar n toplum d  sonuçlar n n yumu at lmas  için 
güvenilir bir imkan  temin etmektedir. Bu iki imkan arac l yla bireylerin 
egoizmleri birbirleriyle telif edilebilir olmaktad r. Hume, adalet için tek çarenin 
insan eseri olan bir uyla m oldu unu iddia etmi tir; bu, kendi ba na bireyin 
                                                            
24 Kant, 1991, p. 52; Kant, 1898, p. 184. Kant' n Critique of Practical Reason (pp. 218-228) 

ba l kl  eserindeki “Saf Pratik Akl n Postulat  Olarak Ruhun Ölümsüzlü ü” ve “Pratik 
Akl n Postulat  Olarak Tanr n n Varl ” ba l kl  bölümler dikkate al narak, Kantç  
ahlak n, Spinoza taraf ndan Ethica'n n birinci ve be inci bölümlerinde öne sürüldü ü gibi, 
tanr sal takdirden ilham al nm  H ristyan ahlak n n yeniden do rulanmas  say labilece ini 
aç kça ifade ediyorum. Bkz., Benedict de Spinoza, A Spinoza Reader. Trans. by, Edwin 
Curley. Princeton NJ, Princeton Uni. Press, 1994, p. 244 et seq. 

25 Hume, op. cit., p. 581. 
26 Ibid., pp. 592-594. 
27 Ibid., p. 486, et seq. 



Etik ve Hukuk: Hukuksal Pozitivizm Üstüne Yeniden De erlendirme 551

adalet için ortaya koyaca  eylemi a an ekilde, “kamu adaleti erdemi” 
olarak adland r lm t r. Hume göre, bireyin özç kar  bireysel adalet eyleminin 
in a edilmesinin biricik motivasyonudur, fakat kamu adaleti sempati ve 
kamu ç kar  (bar  ve güvenlik) arac l yla ortaya konulabilir ki bunlar 
insano lunun ilerlemesi süreci içinde in a edilen ahlaki olumlamalard r28. Bu 
ba lant  noktas yla Hume, bir tarafta insan hayat n n de i mez özellikleri 
sayd  özsevgisi ve özç kar  ile do al bireyi yüceltmekte, di er taraftan 
sempati ve uyla m yoluyla adalete vücut veren ilerleme ve insan 
duygular n n yeniden ekillendirilebilmesini kabul etmektedir. Hume, bu 
dönü ümü, Locke'un srarla do al haklara vurgu yapan ve ya am, özgürlük 
ve mülkiyeti güvenceye almak için bir siyasal toplumun in as na dayanan 
görü  aç s 29 yerine, insan toplumunun hacminin artmas  ve yay lmas na 
dayand rmaktad r. Hume için “do a durumu” denilen ey hiç mevcut 
olmam t r, bu yüzden do u tan gelen ahlak kurallar  veya haklar da mevcut 
de ildir; bundan dolay  o do a durumunu “Alt n Ça lar” iirinde yer ald  
gibi, bir tür airane kurgu saym t r30.  

Hume kendisini, toplumun üyelerinin say s n n artmas  yoluyla 
kabileler ve uluslar haline geldi i, bunun da geni leyen ticaret ve di er iradi 
ili kilere paralel oldu u dü üncesi içinde tutmu tur: nsanlar ba lang çta 
kendi do al erdemleri (ç karlar ) nedeniyle iddet tehdidi alt ndad r, çünkü 
birey tek ba na kendisine yap lan ihlalleri bar ç l ekilde gideremez. 
Böylece, Hume'a göre, adaletsizlikler bizim çok uza m zda ve bize zarar 
vermiyor olsa dahi, biz onlar  kötü saymay  sürdürürüz, çünkü onlar n 
toplumun bütününe zararl  oldu u ve tekil birey için zorluk olu turdu u 
hissedilmeye devam etmektedir. Bu ba lamda Hume, adalet sorununun kamusal 
bir ilgiye mazhar oldu una, bunu da bir analitik kategoriden ç karsanm  olarak 
de il, fakat duygulan mlar yoluyla ya anan insan deneyimlemesinin sonucu 
olarak, sempati yoluyla gerçekle ti ine i aret etti31. Böylece, ona göre, 
ba taki hükumet, kamu ç kar ndan kaynaklanm  olu u nedeniyle, bu erdeme 
i tirak eder, bu sayede bizim tekil adalet duygular m z tedricen kamunun 
olumlamas na konu olarak kendi do al s n rlar n n ötesine yay l r, adalete 
dönük sayg ya yol açar ve yeni nesiller bu ko ullar alt nda dünyaya 
getirilerek, kamu adaletine sayg  duyulan bir toplumsal ba lam içinde 
yeti tirilir.  

                                                            
28 Ibid., p. 499, et seq. 
29 Bkz., John Locke, Two Treatises of Civil Government. Introduction by William S. 

Carpenter. London, Everyman’s Library, 1966, pp. 154-164. 
30 Hume, op. cit., p. 493. 
31 Ibid., p. 499. 
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3. AHLAK VE ET K ZORUNLU OLARAK PARALEL ALANLAR 
DE LD R 

Ça m zda insan bilimlerinde, özellikle kültür ara t rmalar nda ve 
sosyal antropolojide ya an lan de i me sonras nda Kantç  ve Humecu görü  
aç lar  insan ediminin toplumsal mekanizmas n n mahiyetini ileri ekilde 
ayd nlatmada yeterince ikna edici de ildir. Daha önce ifade etti im gibi, 
Kant kendisini bilinçli ekilde toplumsal gerçekli in d na çekti ve onun 
ahlak yasas na ili kin teorisi sadece mundus intelligibilis'e taalluk eder; di er 
taraftan, Hume'un teorisi kayna n  fenomenal dünyadan ald , fakat kurulu 
hukuk düzenine sa l kl  onay  ferasetli bir ekilde ortaya koyamad . Modern 
toplumlarda diki siz tek parça ahlak sistemleri mevcut olmamakla birlikte, 
her iki dü ünür tek ve bütünle mi  bir ahlak n varl n  farz etti. Oysa, tam 
tersine, modern toplumlarda birbirinden farkl  ahlak çevreleri yer almaktad r. 
Cemaatçi ahlak yakla mlar  veya erdem eti i sorunun mahiyeti konusunda 
bilinç sahibidir, ancak, kan mca, güvenilir bir kuramsal çözüm için herhangi 
bir çare ortaya koyamamaktad rlar. Cicero'dan beri devam eden32 ku at c  bir 
gelene e dayand  üzere, ahlak teorisinde rasyonelli e dayanmak 
konusunda herhangi bir te ebbüs, do as ndan gelen ekilde, de i mez ahlaki 
iyilerin varl n  kabule e ilimlidir. Bu noktaya kadar rasyonalist ahlak 
felsefecileri, her ne surette onlar  titiz aç klamalarla tanr sall kla ba lant lan-
d rs nlar veya ba lant land rmas nlar, kendi metafizik apaç kl l k önkabullerini 
yeniden ortaya koymu lard r. Kant da, bu yolu bir istisna d nda l ml  bir 
ekilde izlemi tir; onun kategorik imperatifi, erdem konusunda ahlak 

yasas n n rehberli inde bir maxim'in vücut bulmas n n gereklili i eklinde 
sunulmu sa da, kendisi maddi içeri i olan bir moral kodu de il, bir formu 
öne sürmü tür. Oysa, pratikte o, egemenin üstün iradesine hukuk formu 
içinde raz  olmakt r. Aksine, Humecu ahlak ve erdem kuram  ilk bak ta 
varsay lm  olarak bireysel duyumsamalar n genel toplam n  olu turan 
alelumum kamuoyu üzerinde odaklanm t r; böylece, ahlak anlay  kuramsal 
olarak etik inançlarda ya anabilecek olumsall klara veya de i kenliklere 
maruz durumdad r. Dahas , bu uyla m, mülksüz insanlar n sonuçsal olarak 
erdemle ilgisiz say lmas  ve egemen iktidar n r za mühendisli i rolünün 
bilinçli ekilde gözden uzak tutulmas  nedenleriyle, önemli bir noksanl kla 
maluldür. Bu konuda görü  aç klamaya çal an biri olarak, hedefim saf bir 
ahlak kuram n n olanakl l n n müzakeresi de ildir; ancak benim ilgilendi im 
husus aralar nda baz  s n r durumu görünümleri veya benzerlikler mevcut 
bulunsa bile, ahlak ve hukuk aras ndaki farkl l k üzerinde durmakt r. Alman 
hukuk sosyologu Niklas Luhmann kendi hukuk teorisi sisteminde kod ve 

                                                            
32 Cf., Cicero, On Moral Ends. Trans. Raphael Woolf. Cambridge University Press, 

Cambridge 2004, passim. 
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program'  birbirinden ay rm t r33. lki, ikili kodlama olarak, toplumun hukuksal 
alt sistemi içinde hukuksal dü üncelerin ve yarg lar n eklemlenmesinin 
ba lant  noktas na i aret ederken, ikincisi hukuk sisteminin çevresinden 
kaynaklanan, fakat kodlama arac l yla sisteme bütünle erek eklenme 
olana na sahip hukuk olgular n  ve dü ünceleri ortaya koymaktad r. Bu 
ba lamda, gelenekler, ahlak kurallar  ve adalet istemlerinin program içinde 
yer ald  dü ünülmektedir; ki bunlar potansiyel olarak hukuk sistemiyle 
bütünle mek üzere seçilebilir ve kodlanabilir, yani hukuksalla abilir 
durumdad r. Ahlak, toplumsal yapt r mlarla desteklenmi  ekilde, bütün 
toplumsal yap  tarzlar n  ve gelenekleri ayr m gözetmeksizin içine alabilen 
s n rlar  belirsiz bir kavramd r. Sorulabilir olan soru, hukukta “saf” hukuk 
teorisi ad na tart t m z ölçüde saf ahlak veya saf eti in ayr  ayr  ara t r l p 
ara t r lamayaca d r. Belli say da felsefeci ahlak  bir felsefe sorunsal  olarak 
yorumlamay  sürdürse de, ahlak günümüz dünyas nda toplumsal bilimlerin 
ara t rma konusudur. Bu arada, felsefecilerin bilinçli ve karar verilmi  eylem 
olarak dile getirdi i etik hala felsefenin bir alan d r, ki etik eylem dikkatle 
içgüdüsel veya ç kar eklemlenmesine yönelik davran tan dikkatlice ay rt 
edildi inde refleksiyona konu olabilmeyi hak etmektedir. çgüdüler ve 
ç karlar genel olarak çat maya yol açmaktad r; her ne kadar çat ma 
ilgililerin payla t  ahlak kurallar  veya di er normlar n korumas  alt nda 
pazarl k, kar l kl l k ve ç karlar n dengelenmesi yoluyla er geç yumu at lsa 
da. Ahlak kurallar  üstüne k sa yoldan bir faraziye olarak fikir birli i veya 
uyla m n varl n  dü ünsek bile, onlar etik ile vis-à-vis özde  de ildir; çünkü 
bireysel edimi de il, ya ama geçirilebildi i s n rlar içinde bir toplumsal 
düzeni temsil etmektedirler.  

Ahlak kurallar  belli ölçüde kamunun k namas ndan, toplumdan sürgün 
etmeye kadar uzanan veya bütün kar l kl l k formlar  içinde bireyler 
taraf ndan harekete geçirilen, ancak toplumda etkili anlay  zemininde 
çat malar n yönetildi i ve yat t r ld  ko ullarda yapt r mlarla donanm  
tek tarafl  veya çok tarafl  yükümlülükler dayat rlar. Bu bak mdan, biz 
toplumu bireyler ve gruplar aras ndaki ileti im yoluyla dikkate al r z. 
Marshal Sahlins'in i aret etti i üzere, topluma üç adet kar l kl l k formu 
egemendir ve bunlar “genelle tirilmi ”, “dengelenmi ” ve “negatif” kar l kl l k 
türleridir34. Ahlak kurallar  kültürün asli bir eleman  olarak hukuka benzer bir 
                                                            
33 Niklas Luhmann, Law As a Social System. Trans. Klaus A. Ziegert. Ed. Fatima Kastner, 

Richard Nobles, David Schiff, and Rosamund Ziegert. Introduction by Richard Nobles, 
and David Schiff. Oxford University, Oxford 2004, passim. 

34 Marshal D. Sahlins, Tribesman. Englewood, Prentice-Hall, 1968, p. 85. Lévi-Strauss'un 
i aret etti i gibi, sadece ahlak kurallar  de il, fakat bununla birlikte toplumun bütün olarak 
yap la mas  bireyler ve gruplar aras nda üç temel alandaki ileti im arac l yla vücut 
bulmu tur; ismen belirtilerek bunlar objelerin, fonemlerin ve kad nlar n mübadelesidir. 
Bkz., Claude Lévi-Strauss, Structural Anthropology. Vol. 1. Trans. Claire Jacobson, and 
Brooken Grunffest Schoepf. Middlesex, Penguin, 1979 pp. 60-61.  
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i levi ortaya koyarlar, fakat ya hukukun üst-belirleyen oldu u ko ullarda 
toplumsal dengeye uyum sa layabilmi  durumdad r veya ona direnmektedir, 
ancak her halde toplumdaki status quo'nun bütün olarak yap la mas  içinde 
vücuda getirilmi lerdir. Ahlak kurallar  kendilerini karma k bir toplumda 
toplumsal ya am n bütün karakteristikleriyle, özellikle bak  aç lar , iktidar 
dengesi ve üretim biçimi ile, içsel bir ili ki içinde birbirinden farkl  
toplumsal norm sistemleri olarak aç a vururlar. Modernlik üzerine yap lan 
ara t rmalara nazaran kapitalizm toplumda mevcut genel bir ahlak sistemini 
eritmi  ve onlar  bir ekilde piyasa ili kilerine egemen olan dengelenmi  
kar l kl l a indirgemi tir. Bu ko ullarda insanlar herhangi bir “genelle tirilmi ” 
kar l kl l  ya ama geçirebilecek veya ya ama geçirilmesini ümit 
edebilecek halde de ildir. Karl Marx meta feti izmi ele tirisinde kapitalist 
toplumda bütün toplumsal ili kilerin sihirli bir ekilde meta sahiplerinin 
piyasa ili kilerine tercüme edildi ini ifade etti; bunu izleyen ekilde, piyasa 
ko ullar  içinde mübadele de erlerinin al veri i bütün insan ili kilerinin 
üstünü örtmü tür35. Paradigmatik kabullerinin Marx'dan farkl  olmas  bir 
tarafa, Max Weber ve Richard Henry Tawney de kapitalizmin kendi 
öncesindeki mevcut ahlak  bozup da tt n  iddia etti. Weber, kapitalist 
geli me ile Calvinizm ba ta olmak üzere Protestan topluluklarda ortaya 
ç kan yeni tip bir erdemin ili kisini inceledi36. Bu topluluklar dinsel 
asketizm, sade ya am ve Roma Katolikli inin ahlaki ekonomi yakla m n n 
yads nmas  yoluyla, orta s n f kazanç çabas n  kutsalla t ran günlük çal ma 
disiplinini öne ç karm lard r. Weber kapitalizmin kendi farz etti i “ruh”unu 
kutsalla t rd , ancak erken a amas ndan sonra ya anan zenginle me nedeniyle 
bu ruhun dramatik ekilde ortadan kalkt n  üzülerek ifade etti; ki bu ruh 
açgözlülü e dönü mü tür. Weber kapitalizmin ruhunun geleneksel ahlak n 
yerine rasyonelle meyi koyarak ahlak  bozup da tt n , fakat bundan sonra 
durumun ahlaki bir bo lukla sonuçland n  ifade etmi  oldu. Püritenlik ve 
kapitalizmin ili kisi üzerine Weber'den daha sakin bir kuramc  olan Tawney, 
benzer ekilde, Püritanizmin Weber'in dü üncesinden farkl  olarak  
kapitalizmin kökeni olmad na, fakat enerjisini yükselten bir tonik etkisi 
yapt na i aret etti. Tawney kapitalist toplumu, hissedarlar n n haklar  ve 
sorumluluklar  s n rl  olan bir anonim irkete benzetti; bundan dolay  kapitalist 
toplumda iyiliksever bir ahlak için hiç bir imkan bulunmamakta, fakat sadece 
ekonomik ç karlar mevcut olmaktad r37. Bu ko ullarda Tawney, kapitalist 
toplumda insan n dönen kafese konulmu  bir sincaba benzedi ini, 
iyilikseverlik üzerine üzerine temellenen etik erdemleri gözetmesinin çok 
                                                            
35 Karl Marx, Capital, Vol. I, Ed. by, Friedrich Engels. Chicago, Charles H Kerr and Co, 

1909, p. 81 et seq. 
36 Max Weber, The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism. Trans. by, Talcott Parsons. 

Introduction. Anthony Giddens. London and New York, Routledge, 2001, passim. 
37 R. H. Tawney, Religion and the Rise of Capitalism. Mentor Book, New York 1963, p. 164.  
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zor oldu unu, sadece k skanç bir ekonomik birikim için u ra  verdi ini dile 
getirdi38. Benzer ekilde, süreklilik arz eden belli çevreler veya sendikalar n 
üyeleri aras nda ortaya ç kabilen örnekler müstesna olmak üzere, i çi 
s n f ndan bireyler aras nda da iyilikseverli in zemini yoktur, çünkü onlar 
geçimlerini sürdürecek geliri güçlükle kazanmakta ve ekonomik art ya 
eri ememektedirler.  

Protestan eti i üzerine de erlendirmeler eti in ahlak taraf ndan her 
durumda dolays z ekilde belirlenmi  olmad n  aç a vurdu; zira ahlak 
kurallar n n etkili ekilde zay flamas  veya daimi bir hal alm  bir ahlak 
bo lu u yahut yoklulu u durumunda da bireylere ait baz  erdemlere var 
olmaya devam edebilir. Ahlak ve eti in birbirinden ayr  olu u 18. yüzy l 
Alman Ayd nlanmas 'nda oldukça dikkati çeker durumdayd ; bu, teoloji 
çal malar nda Protestanl k ve Pietizm taraf ndan beslenmi  ekilde, 
özellikle kurulu ahlak kurallar yla ba n  koparmak yoluyla rasyonalist bir 
etik ile me gul olan Halle Üniversitesi taraf ndan tetiklenmi ti39. Gerçi 
herhangi bir bütünsel toplum için s f r düzeyinde bir ahlak muhtemelen bir 
hipotezdir ve günümüzde hala baz  mevcut ahlak kurallar  daha küçük gruplar 
veya topluluklar içinde dokunulmam  veya yeniden biçimlendirilmi  ekilde 
varl n  devam ettirmektedir, fakat kapitalist toplumun bütününü kapsayabilecek 
güçte tam ve bütünle mi  bir ahlak kurallar  sistemi mevcut de ildir. Bundan 
hareketle, herhangi bir modern toplumda bütünlüklü ve diki siz bir ahlak n 
mevcut olmad n  ve böylesi bir ahlaki alan n, Kant' n faraziyesindeki 
mundus intelligibilis gibi, sadece farazi bir toplumu ifade edebilece ini 
aç kça belirtiyorum. Yatay (örne in, topluluklar) ve dikey (örne in, statü 
gruplar , toplumsal s n flar ve bütün toplumsal tabakalanma türleri) toplumsal 
kategorileri içinde bar nd ran, kapitalist üretim biçimi ko ullar  alt ndakiler 
ba ta olmak üzere, bütün uygar toplumlar için böylesi bir bütünlüklü ahlak 
sistemi, olsa olsa sadece egemen ahlaki görü  aç s n n ifadeye kavu turul-
mas d r, ki bu kabil görü  aç lar  zaten egemen s n flar veya yerle ik iktidar 
sistemi taraf ndan onaylanm  durumdad r. Sonuç olarak, baz  hukuk 
felsefecilerinin iddia etti i hukuk ve ahlak aras ndaki uyum, sadece egemen 
görü  aç s  d nda kalan ahlak anlay lar n  bilinçli ekilde dikkate almad m z 
bir durumda anlaml  olabilir. Bundan dolay  hukuka itaat etmenin prima 
facia ahlaki yükümlülük oldu u iddias  tavuk ve yumurta ili kisinin 
döngüselli i anlam na gelen ümitsiz bir çabad r; çünkü iktidar sisteminin bir 
veçhesi olan hukuku, egemen ahlak kurallar ndan ibaret olan di er veçhesine 
referans suretiyle ortaya koymu  olmaktad r40.  

                                                            
38 R. H. Tawney, The Acquisitive Society. Harcourt, Brace and Co., New York 1920, pp. 2-3. 
39 Anthony J. La Vopa, Grace, Talent and Merit. Cambridge, Cambridge University Press, 

2002, pp. 137-196.  
40 Cf., George C Christie, “On the Moral Obligation to Obey the Law.” Duke Law Journal, 

Vol. 6 (1990), pp. 1311-1336. 
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Burada ifade edilen görü lerden ayr  olarak, ba kaca duyarl  ve 
sorumluluk sahibi insanlar gibi, ki isel olarak ben de ya am mda etik bir 
duru  için çaba göstermekteyim. Ancak, hepsinden önce kapitalizmin zirvesi ve 
en çok radikalle mi  ekli olan küresel kapitalizm ça nda toplumlar n ya am n  
yönetebilen her yönden kapsay c  bir ahlak n bulunamayaca n  zihnimde 
tutmaktay m; çünkü kapitalist dünya sistemi içinde yer tutan bütün 
toplumlar ndaki ortak ahlak dünyalar  zaten daha kapitalizmin erken 
dönemlerinden itibaren ortadan kalkm  durumdad r. Ortak bir ahlak n mevcut 
olmay na ra men, bütün duyarl  ve sorumluluk sahibi insanlar n insanl k 
lehine iyi niyetle edimde bulunmas  gerekti i yolunda bir erdemli ya am  
özlemekteyim. Toplumlar m zda makul bulunabilir veya mü terek olarak 
payla lan bir ahlaki kod mevcut de ildir, fakat buna ra men insan haysiyetine 
ve irade özgürlü üne gerekli sayg y  göstermek üzerine temellenen bireysel 
düzlemdeki erdem mümkündür ve istenilendir. Weber'in Protestan eti i 
üzerine de erlendirmesinde dikkati çekti i gibi, etik ve ahlak kurallar  
zorunlu ekilde özde  de ildir. Binaenaleyh, etik, özsayg ya, bireyin tutarl  
bütünlü üne ve iyiniyetine ili kin bir aland r; herhangi gelenek, dinsel inanç 
veya seküler ideoloji taraf ndan harekete geçirilsin veya geçirilmesin, o bir 
ekilde bireyin ki ilik ideali üzerinde temellenir. Ayn  ekilde, erdemler, bireysel 

yeti me tarz , deneyimleme ve de er yöneliminin neticesi olarak, varolu çu 
filozoflarda oldu u gibi, herhangi bir moral kod, yasalar, dinsel inanç veya 
medeni ya ama ili kin görü  aç s na gönderme yaparak veya yapmaks z n 
tasvir edilebilir ve ya ama geçirilebilir. 

Kantç  görü  aç s nda, etik erdemin (maxim'e uygun olmak) ahlak 
yasas ndaki kategorik imperatife uygun olarak icra edilmesi gerekmesi 
dikkate al nd nda, ahlak yasas  ve maxim kar l kl  olarak objektiflik veya 
sübjektiflik alanlar na uygun durumdad r. Erdemlilik bireyin kendine tek 
tarafl  ekilde yükledi i ödev olarak ki isel bir konumlanmad r; bununla o 
kendi vicdan n  iç özgürlü ü ve karar verme yetisiyle uyumlu k lm  olur. 
20. yüzy l ba lar nda Polonya as ll  Rus filozof Leon Petraziycki farkl  bir 
ba lamda etik, ahlak ve hukuk alanlar n  birbirinden ay rt eden “emredici 
(imperative)” ve “kendine yükleyen (attributive)” s fatlar na i aret etti41. Bu 
iki kavram  Petrazycki ödünç al yor, fakat bunlar n içeri ini kendi görü  
aç ma göre yeniden tasarl yorum; bu yolla “emredici” kipli i birey üzerinde 
gerçekle tirdi i zorlamaya gönderme yapan ekilde d sal yapt r mla 
donat lm  hukuk ve ahlak kurallar n n anlam n  ortaya koyabilir; oysa 
“kendine yükleyen” kipli i kendi iç özgürlü ü taraf ndan belirlenen ekilde, 
bireyin bir ödevi kendisine yüklemesidir. Bu ayr m, herhangi toplumsal 
                                                            
41 Leon Petraziycki, Law and Morality. Introduction by A Javier Trevino. Trans. H. W. B. 

New Brunswick, Transaction Publishers, 2011, p. 45. 
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iktidara yaltaklanma veya d sal özellikli ahlaki veya hukuksal kurallara zora 
dayal  tabiiyetten ay rt edilecek ekilde, otonomi, dü ünme ve karar 
vermenin alan  olan erdemli edimi gün na ç karabilir. Kantç  veya 
Humecu fikirler erdemi sonuçsal olarak kurulu hukuk düzenini onaylama ile 
s n rland rm t , fakat pratikte birey egemenin adil bulmad  veya zararl  
oldu unu dü ündü ü kurallar  ve emirlerine itaat etmemeyi kendisine 
yükleyebilir, bu ko ullarda bireyin seçene i onlara muhalefet edebilmek 
veya tümüyle ortadan kald racak bir devrim için harekete geçebilmektir.  

Burada hala tekil bir bireyin karar vermesinin alan n n geni li inin ne 
kadar oldu u hakk nda bir soru varl n  sürdürmektedir. Erdem (virtue), 
anlam n ikili kar tl k yoluyla toplumsal uyla m içinde in a edildi i bütün 
dilbilimsel olgular gibi, zihinde kar t  olan kötü'ye (vice) gönderme 
yap larak canland r labilir. Erdem ve kötülük, önünde sonunda toplumsal 
onama ve k naman n gölgesi alt nda ekillenen belli ölçütlere delalet eder. 
Benim görü üm etik eylemin öhret edinme veya toplumsal olarak 
onanmadan ya da herhangi bir toplumsal yarg ya yal n bir ekilde boyun 
e mekten daha fazla bir ey oldu udur. Yunanl lar n Kahramanl k Ça 'ndan 
miras al nm  erdem (arete) kavram n n anlam  önemli de i imler 
geçirmi tir42; felsefeciler bu kavrama yeti tirilme tarz , cesaret, itidal, e itim 
alm  olmak, sa görü, adalet ve benzeri çoklu özellikleri atfetmi lerdir. 
Fakat etik eylem bireyin etik ki ili i ve eylemin toplumsal ba lam na göre 
de erli say l r. Böylece, herhangi bir kavramsal soyutlama etik eylemi kendi 
ba na nitelendiremez veya toplumsal ba lant lar  dikkate al nmaks z n 
herhangi bir edimin her zaman ve her yerde bir de eri mevcut de ildir. Bu 
ba lamda, içeri i ve yerinde olup olmad  önceden kesin ekilde 
belirlenebilir olmasa da, “iyi isteme” (good will) asli bir ölçüt durumuna 
getirilebilir.  

Etik karar verme hakk ndaki ahlak teorilerinin büyük ço unlu u 
modern öncesi ça a uzanan derin köklere sahiptir ve her nas lsa bütün insan 
edimlerini ve bireyleraras  ili kileri tutarl  bir anlat yla aç klayabileceklerini 
farz ederler. Bu arada, biz, özellikle içgüdülerden ve ç kar eklemlenmesinden 
kaynaklananlar ba ta olmak üzere, baz  tür davran lar  “etik” ba l  alt na 
yerle tirerek etiketleyemeyiz. Alelumum kanaatin aksine, toplumsal uzla ma 
ve adalet etikle ilgili say lamaz; çünkü bunlar iyi isteme ile hiç ilgisi 
olmayan veya pek az ilgisi olan ç kar eklemlenmesi ve status quo'nun devam 
ettirilmesi e ilimleri ile s k  bir bütünlük içindedir. Aksine, etik eylem, ki iler 
kendilerini herhangi bir ahlak kuram n n etik görü  aç s na ba l  says n veya 
saymas n, iyi istemeyi ya ama geçirebilmektir. Etik eylem ki inin ba kalar  
                                                            
42 Alasdair MacIntyre, After Virtue. Indianapolis, Uni. of Notre Dame Press, 2007, p. 127. 
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için fedakarl d r; bu noktada eyleyen ki i belli bir ilke veya ilkelerin 
rehberli i alt nda kendisine içsel bir s n rlama yükler. Bu ilkeler bir dereceye 
kadar Kantç  maxim'e benzerdir, ama alt nda yatan Kantç  amentüyü 
payla maks z n. Bu dü üncenin makul sonucu, bir etik edimin ortak ölçülebilir 
olmad d r ve herhangi bir normatif koda indirgenemeyece idir. Bununla 
unu ifade etmekteyim: yap labilecek ba kaca gerekçelendirmeler bir tarafa, 

etik, hukuk ve ahlak kurallar ndan radikal ekilde farkl d r; çünkü bu sadece 
alan n n kesin ekilde ki iye ait olmas ndan de il, ayn  zamanda bireyin iç 
yasa koyuculu undan kaynak almas ndand r. Sonuç olarak, erdem, üzerinde 
dü ünülmü  eylem için per se yetenektir; bununla insan kendisi için in a 
edebildi i derecede ve kendi zihinsel durumunun rehberli i alt nda olabilmesine 
uygun surette, özerk olarak bütünlü ünü sürdürerek eylemde bulunur.  

 
4. POZ T F HUKUKUN KAÇINILMAZ OLU U VEYA NEREYE 

KADAR POZ T V ZM?  

Önce, hukuksal pozitivizm üzerine tart malar n sadece hukukçular n ve 
hukuk felsefecilerinin e ilimlerini yans tt , oysa ülkedeki hukuk sisteminin 
onlar n tekil iradelerine uygun surette ekillenmi  olmad  konusundaki 
içten kanaatimle ba lamal y m. Hukuk sistemi imdi veya geçmi te, ülkedeki 
anayasal sistemin neticesidir, bunu da dünya sistemi ko ullar nda devletin 
egemenli i nosyonu alt nda farz edebiliriz. Thomas Hobbes'a göre, “pozitif” 
kavram  ya bir ekilde do ada mevcut olan  gösterir, ya da insan zihninde 
cereyan eden do ada olana yap lan benzetmedir43. Bu görü e bak larak, 
pozitif yasalar n mevcudiyetinin do al olgular n kesinli ine benzetilerek farz 
edildi ini dü ünmek yerindedir. Hukukçular aras nda hukuku anlamlan-
d rmak amac yla yap lan tart malar anayasal sistemin muhtemel gelece ini 
belirleyemez; onlar yarg sal takdirin felsefi mahiyeti üzerine iddialarda 
bulunabilirler ve hukuk sisteminin geni  kapsam  ile kar la t r l-d nda bu 
yolla ancak s n rl  alanlar nda etki üretebilirler. Pozitif yasalar ve yarg  
örgütü egemen devlet taraf ndan kendi anayasas n n siyasal-hukuksal 
neticesi olarak ekillenmi  olarak hukuk ara t rmac s n n yapt  tercihin 
eseri de ildir. Bundan dolay , bana bir hukukçunun kendisini pozitivist veya 
tersi ekilde adland rmas  anlams z görünmektedir ve bundan daha ileri 
ekilde, biz per se dogmatik sistem olan hukuk üzerine inceleme yapt m zda 

veya ele tiride bulundu umuzda, bu her ne ekilde ya ama geçirilirse 
geçirilsin, çabam z hukuk sistemi üzerinde ya hiç etkide bulunmaz, ya da 
önemsiz derecede etki üretir. 

                                                            
43 Thomas Hobbes, Leviathan. Ed. J. C. A. Gaskin. Oxford Uni. Press, New York 1998, p. 25. 
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Hukuksal geli menin erken dönemlerinden beri, belli say da pozitif 
yasalar kar m za ç kar. Bu alanda hemen hukuk üzerine bilimsel ara t rma-
lar m z n ortak kayna  olan Roma hukukuna i aret edebiliriz. Institutiones 
I.ii'de ileri sürülmü  oldu u üzere, ius civile yaz l  ve yaz l  olmayan hukuk 
kurallar n  içinde toplar; yaz l  olanlar yasalar , plebisicta'lar , senato kararlar n , 
imparator fermanlar n , preastor edictum'lar n , jurisconsultum'lar n yan tlar n  
içinde toplarken, yaz l  olmayanlar Roma'n n hukuk kurallar  olarak ifade 
edilen ve kullananlar n uzun dönemdir varl na r za gösterdi i mü ahede 
edilen onay görmü  gelenek ve göreneklerini ihtiva eder. üphesiz, 
Roma'n n özgün oldu u ifade edilen ius civile'si pozitif hukuk anlam na 
gelir44. Ayn  paragrafta i aret edildi i üzere, Atinal lar kendi yasalar n  ius 
civile olarak tan mlam lard r. Codex I.xvii'de yer alan Constitutio Tanta, 
Digesta'da yer alan pozitif hukuk kurallar n n varl n  aynen devam 
ettirmek amac yla, davalara de i iklik yap lmaks z n ve mekanik olarak 
uygulanmas n  emretmi ti; me er ki bu kabil olas  de i iklikler yarg çlar n 
bilgisizli i sonucu veya hukukçular n ana hatlar n  belirtmek ya da 
özetlemek yönünde yeni giri imleri yoluyla yap lm  olsa bile. Roma 
yarg çlar , pozitif hukuk sistemini yorum yoluyla veya hukuki pozitivizmin 
hukukçular n yapmamalar n  istedi i farz edilen durumlara uygun dü en 
yollarla, de i iklik yapmaks z n tatbik etmek göreviyle atanm lard . 

Yukar da ifade edildi i gibi, gelenek Roma hukukunda bir hukuk 
kayna  olarak tan nm t r; fakat gelenek ve ahlak kurallar n n ça m z 
toplumunda do rudan do ruya hukuk kayna  olmas n  beklemek yan lt c  
bir dü üncedir. Vak a, gelenek ve ahlak kurallar  (mores) Roma dünyas nda 
sembolik bir de ere sahiptir ve Roma kentli kültürünün tarihsel ak n n ne 
oldu una delalet etmez veya tutuculu un ideolojik sembolünden daha fazlas  
de ildir. M. Ö. 451-439 aras nda atalar n gelenekleri olarak hakl la t r lan On iki 
Levha Kanunu patrician eliti taraf ndan yürürlü e konulmu tur, oysa fiiliyatta 
Atina'daki Solon'un yasala t rmas  örnek al narak formüllendirilmi tir45. 
Ayn  ekilde, ngiliz common law sistemi genel olarak gelenek hukuku olarak 
farz edilir ve hukukun II. Henry sonras nda ulus ölçe inde bütünle mesinin 
sembolü oldu u iddias yla me rula t r l r46. Common law ngiliz hukuk 
sisteminin, K ta Avrupas  hukuk sistemlerinin genel özelliklerinin d nda 
                                                            
44 Thibaut. An Introduction to the Study of Jurisprudence (System des Pandecten Rechts). 

Trans. Nathaniel Lindley. William Maxwell, London 1855, p. 10.  
45 S. P. Scott, “Preface” in The Civil Law. Vol. 1. Ed. and Trans. S. P. Scott. Cincinnati, 

Central Trust Co., 1932, pp. 1-55. 
46 Cf., Charles Howard McIlwain, “Magna Carta and Common Law.” Magna Carta 

Commemoration Essays. Ed. Henry Elliot Malden. Royal Historical Society, London 1917. 
pp 122-179. 
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kalan kendine özgü karakterini temsil etse de, II. Henry, t pk  Fleta ve 
Britton gibi eski tan nm  hukuk kitaplar nda veya Ranulph de Glanville ve 
Henry de Bracton gibi me hur hukukçular n hukuk uygulamalar nda dikkati 
çekti i üzere, Avrupa'da ilk kez gelenekleri derleyerek de il, kazüistik hukuku 
uygulayan yarg  örgütünü emsal kararlar  kullanarak merkezile tirmeye 
çal arak sistemin temellerini atm t r47. Ortaça  Avrupas 'na ait baz  hukuk 
dokümanlar  gelenek derlemeleri olarak adland r lm t r; bu olguyu 
Glanville'in eseri, Sachsenspiegel veya Cotumes de Beauvaisis ile örnekleye-
biliriz. Bunlar ülkenin yeniden i lenmemi  gelenek ve ahlak kurallar ndan farkl  
olarak, daha ziyade emsal karar derlemeleri mahiyetindedir48. Her ne ekilde 
ise, hukuk ve gelenek aras nda kurulmu  olan metafor modern öncesi 
toplumlar ve bunlar n zihin yap lar  içinde anla labilirdir, fakat modernlik 
sonras ndaki hiç bir hukuk sistemini ifadeye kavu turamaz. Filhakika H. L. 
A. Hart modern toplumda gelene in hala ikinci dereceden kaynak oldu unu 
iddia etti49, fakat bu, baz  geleneklerin ve ahlak kurallar n n hukukla 
tesadüfen ayn  normatif do rultuyu ifadeye kavu turmas  haricinde, sadece 
bizim ticari gelenekleri veya new lex mercatioria'y  dikkate ald m zda 
do rudur. Tam tersi yönde, Damren'in i aret etti i gibi, stare decisis 
doktrinine uygun mahkeme kararlar  veya genel olarak yasalar, gelenekleri 
de i ikli e u ratabilmektedir50; bununla bizim hukukun, ahlak kurallar  ve 
gelenekler üzerinde tayin edici rol oynad n  iddia etmemiz mümkündür. 

Hukukçuluk mesle ine ait bir sorunsal olarak, hukuksal pozitivizm, 
hukukçu faaliyetinin s n rlar n  ve metodolojisini belirlemeye dönük bir 
gayrettir; özellikle ça m z kültürünün bilime dayal  alg lamas na tekabül 
eder ekilde, onun arac l yla hukuk sistemini sadece toplumsal düzenin 
incelikli bir gereci de il, fakat ayn  zamanda medeni ya amdaki ileti imin 
temel unsuru olarak ele alabiliriz. Her ne kadar “ak l yürütme” kavram  
hukukta ciddi ekilde tart maya aç k olsa da, Postema'n n i aret etti i gibi, 
hukuk uygulamas  genel olarak kamunun muhakemesine veya akla uygunl k 
anlay na tan k durumda olmal d r. Postema hukuksal pozitivizmin üç 
temel ilgisine de indi; bunlar (1) hukukun s n rland r lm  alan  tezi, (2) 

                                                            
47 Alice Stopford, “The Centralization of Norman Justice under Henry II.” Selected Essays in 

Anglo-American Legal History. Vol.1. Little, Brown and Co., Boston 1907, pp. 111-138. 
48 Cf., Philippe de Beaumanoir, Cotumes de Beauvaisis. Ed. Am Salmon. Paris, Alphonse 

Pichard et Fils, 1899, passim; Oliver J. Thatcher, and Edgar Holmes McNeal. eds. A 
Source Book for Mediaeval History. New York, Charles Schriber’s Son, 1905, pp. 391-
399. 

49 H. L. A. Hart, The Concept of Law. Oxford, Clarendon Press, 1965, p. 44. 
50 Samuel C. Damren, “Stare Decisis: The Maker of Custom.” New England Law Review 

Vol. 35 (2000), pp. 1-21. 



Etik ve Hukuk: Hukuksal Pozitivizm Üstüne Yeniden De erlendirme 561

hukukun önceden tedbir almas  (pre-emption) tezi ve (3) hukukun kaynaklar  
tezi olarak ay rt edildi51. Hukukun s n rland r lm  alan  ve kaynaklar  tezleri 
hukukun otonomisine ili kindir; fakat hukukun önceden tedbir alma tezi, 
bireylerin hukuk sistemine uyumuna yön verdi ini tahmin etti inden, k smen 
soru i aretlerine aç kt r; çünkü rasyonel toplum faraziyesine dayanmaktad r. 
Fakat ne toplum ne de hukuk uygulamas , münhas r ekilde bir mant ksal 
tutarl l k alan  say lamaz; çünkü bu beklenen tutarl l k çat an ç karlar ve 
yarg çlar n birden fazla do rultuda ya ama geçirilen yarg lar  taraf ndan 
sürekli olarak dizginlenmektedir. 

Kendisine yöneltilen felsefi mahiyetteki ele tiriler bir tarafa, hukuksal 
pozitivizm, döneminin yarg  erki taraf ndan sahiplenilen profesyonel tutum 
içinde özetlenen egemen dü ünceler ve anayasal sistemin özellikleriyle 
e le ir. John Austin, hukuksal pozitivizm konusunda muhtemelen en çok 
göndermede bulunulan ki i olarak, hukukun alan n n s n rlar n  belirlemeye 
çal t , fakat onun görü  aç s  ngiliz olmas na ra men  19. yüzy l Alman 
hukuksal pozitivizminin klasik eserleri üzerinde yükseldi; zira, kendisi do rudan 
Alman hukuk kültürünün ngiliz taraftar  olarak de erlendirilebilir52. Austin 
konferanslar ndan olu an eserinin ba nda kendi hukuka yönelik ilgisinin 
s n rlar n  ortaya koydu. Ona göre hukukun alan  yasama erkini elinde tutan 
egemen taraf ndan konulan emirleri içinde toplayan, ödevler yükleyen ve 
yurtta larca itaat edilmesi gereken hukuk kurallar ndan ibaretti53. Ayn  
nedenle, emirler ve ödevler birbiriyle kar l kl  ili ki içinde, tehdit olarak ve 
fiilen her iki anlamda negatif yapt r mlarla desteklenmi  ekilde farz 
edilmi tir. Austin normlar n bütününün kapsam na dahil olmu  dört tip kural  
ay rt eymi tir. Bunlar u ekilde s n fland r lm t r: (1) Tanr n n yasalar ,          
(2) pozitif ahlak, (3) sembolik anlamdaki (figurative) yasalar ve (4) pozitif 
yasalar. Austin'in ça nda egemen olan dü ünceye göre sadece insanlar n 
insanlara yönelik olarak yürürlü e koydu u pozitif yasalar zorlay c  
yapt r mlarla desteklenmi  durumdad r; böylece, sadece onlar hukuk üzerine 
incelemenin konusu yap labilir. Austin taraf ndan bizzat ortaya konuldu u 
üzere, Tanr n n yasalar  cezai yapt r ma ek olarak  nedameti ortaya ç kara-
bildi i için suç fiillerini engellemede i lev görebilir54, benzer ekilde pozitif 
ahlak ki ileri yükümlülük alt na sokar; ancak bu iki grup kural kesinlik ta yan 
bir özelli e sahip de ildir. Austin'in sembolik anlamda yasa sayd klar  ise, 
                                                            
51 Gerald J., Postema “Law’s Autonomy and Public Practical Reason,” The Autonomy of 

Law. Ed. Robert P. George. Oxford University Press, New York 2005, pp. 79-118. 
52 Andreas B. Schwarz, “John Austin and the German Jurisprudence of His Time.” Politica, 

No. 2. (1934), pp. 178-199. 
53 John Austin, Lectures on Jurisprudence. 4th ed. Vol. I. Ed. Robert Campbell. John 

Murray, London 1873, pp. 88-106. 
54 Ibid., p. 112. 
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“do an n yasalar ” denilenlere i aret eder; bunlar, muhtemelen Hobbes'un 
yukar da zikredilen görü  aç s n n aksi yönde bir yakla mla, taklit edilmi  
nosyonlar olarak, hukuk ara t rmas yla ilgili de illerdir; çünkü insanlar 
taraf ndan ba ka insanlara dönük olarak konulmam t r ve insan n motivasyonu 
belirleyen türden yapt r ma sahip de illerdir. Sonuç olarak, Austin sadece 
pozitif yasalar n hukukun alan n  olu turdu unu dü ündü.  

Austin'e göre pozitif yasalar (veya hukuk kurallar ) hem yasama organ  
hem de yarg çlarca konulmu  olarak, rastlant  eseri say lacak ekilde pozitif 
ahlakla örtü ebilirler; böylesi bir ahlak yarg c n yapt  hukukun hareket 
noktas n  olu turabilse de, pozitif yasalar n vüsati ve hedefleri nihai olarak 
siyasal egemen taraf ndan belirlenmi tir55. Hukukun üstünlü ü veya hukuk 
devleti aç s ndan bakt m zda, Austin'in yarg  erkinin anayasal statüsü 
üzerine ifade etti i görü  aç s , yarg y  yürütme organ  veya idare gibi 
yasakoyucunun dolays z ekilde emri alt nda gördü ü için -özellikle 
dönemin ngiliz anlay n  payla mayan bizler için- son derece problemlidir. 
Bu arada, ngiliz parlamentosundaki iki meclisten biri olan Lordlar 
Kamaras 'n n yasama erkini payla t n , fakat ayn  zamanda geçmi te (ve 
imdi) anayasaya ayk r l k ve hukuka uygunluk denetimi için en yüksek 

temyiz mercii oldu unu zihnimizde canland rmam z gerekir. Ço u kez tan k 
oldu um baz  ele tiriler Austin'deki egemenin kral, kraliçe veya prens gibi 
tekil bir canl  insan oldu unu ima etmekteydi; ancak Austin parlamentonun 
egemen oldu unu, kral veya kraliçenin parlamento ve anayasa taraf ndan 
s n rland r lm  bulundu unu kaçamak sözcükler kullanmaks z n aç kça ifade 
etti56. Austin hukukun otonomisi ile ilgili de ildir; aksine, o bütün pozitif 
yasalar n ve yarg c n koydu u hukukun, ya do rudan parlamentonun 
do rudan yasama faaliyeti, ya da delegasyon yoluyla verdi i yetkiyle varl k 
kazanan yarg  erki taraf ndan konuldu unu. Yine o, yarg c n yapt  
hukukun parlamentonun yasama iradesinin ifadesi oldu unu sarih bir ekilde 
ifade etti. Gerçi Austin parlamentonun egemen oldu unu ve kral n fiillerinin 
yarg sal eylem gibi anayasan n emredici düzenine dayan yor olmas  
gerekmesine ra men, anayasaya ayk r  olmas  durumunda dahi “hukuka ayk r ” 
say lamayaca n  iddia etti57. Bundan dolay  Austinci anayasaya ayk r l k 
kavram  do rudan hukukun ihlali anlam na gelmemektedir. Austin'in, 
anayasaya uygunluk ve ayk r l k mülahazalar n n münhas ran yarg  erkine ve 
hükumete ili kin sorunlar olarak s n fland r ld n , dolay s yla bu sorunlar n 
s radan yurtta lar  veya uyruklar  hiç bir ekilde ilgilendirmedi ini 
dü ündü ünü aç kça farz ediyoruz.  

                                                            
55 Ibid., pp. 256-258. 
56 Ibid., pp. 251-252. 
57 Ibid., p. 278. 
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Austin hukuk normlar na uyman n bireylerin al kanl a dayanan 
davran ndan kaynakland n , bu arada yapt r m n bu al kanl  destekleyen 
ek bir motivasyon olu turdu unu ifade etti58. Austin'in, Kantç  gelenek ile 
faydac l k aras nda bir yerde ba da t r c  bir konumda oldu u dü ünülebilir; 
bir taraftan normlar n kendisine yönelmi  oldu u ekilde faydac  ahlaka 
uygun surette ekillendirilmi  ve tabi olmay  kabullenmi  bireyleri bulabilmeyi 
ümit etmektedir; di er taraftan, farazi olarak Kant' n ahlak yasas n  veya 
üstün durumdakinin yasakoyucu iradesini kabul etmi  tabi durumdaki 
bireyleri sessizce postulat haline getirmi tir. Kantç  ahlak yasas n n ana 
fikrinin Austin'in konferanslar n n kapsam  içinde yer alm  olmas  bir 
tarafa, Austin Benthamc  dü üncenin nüfuzu alt nda eti in yasama, politika 
ve politik ekonomi alanlar n  kapsad n  dü ündü59. K saca göz att m zda, 
Austin, kendi hukuk anlay n n alt nda yatan liberal öncüllere ra men, haklar 
üzerine liberal söylemi tekrarlamaks z n ve yarg  erkinin otonomisinin zarar 
görmesini göze alarak, bireyin hukuka kay ts z arts z tabi olmas  için çaba 
gösterirken, kendini siyasal muhafazakarl a oldukça uyarlam  durumdad r.  

Ça m z hukuk kuramc s  H. L. A. Hart, Austin'in politize olmu  görü  
aç s ndan tamamen ayr  olarak, hukukun otonomisini önemle ifade eden bir 
hukuksal pozitivist görü  aç s n  ortaya koymakta dikkat çekici bir yakla m  
gözler önüne sermi tir. Hart, Austin gibi hukukun yükümlü k l c  
özelliklerine istinat etmi , fakat yapt r m n koydu u k s t ve boyun e me 
al kanl  yerine hukuktaki “olmas  gereken” kipli ini merkeze alm t r; 
bununla, hukuk kurallar n  siyasal iktidar n dolays z edimi say lmayacak 
ekilde tasvir etmi tir. Hart, siyasal iktidar n olas  a r l klar  yerine otonom bir 

alan olarak hukukun yürürlü üne istinat etmi tir60. Hart hukukun otonomisini 
iki cepheden dü ünmü tür: birincisi, yasa koyucunun metaforik olarak ki i 
eklinde görüldü ü ko ullarda hukukun kaynaklar  bak m ndan yasama asli 

durumda olsa bile, yasama organ , ki i gibi de il, kurum olarak daimi bir 
silsile içinde mevcudiyetini sürdüren ve anayasa taraf ndan s n rland r lm  
ekilde dü ünülmü tür; ikincisi, Hart tan ma kural  sayesinde, Austinci 

yasama anlay n n tam tersi ekilde, hukuk sistemini politikan n uzant s  
de il ayr  bir ku at c  toplumsal alt sistem sayarak, hukuku politikadan 
koparmak yönünde bir çabay  ortaya koymu tur61. Belirtilen iki husus do al 
hukuk kuramlar  taraf ndan daha önceleri ima edilmi , fakat pozitivizmin 
emredici kuram  içinde yer almam t . Aç kça ifade etmek istedi im husus, 
                                                            
58 Ibid., p. 92. 
59 Ibid., pp. 125, 129; cf. Jeremy Bentham, An Introduction to the Principles of Morals and 

Legislation. Clarendon Press, Oxford 1957, p. 310, Henry Sidgwick, The Method of Ethics. 
3rd ed. London, MacMillan and Co., 1884, p. 14. 

60 Hart, op. cit., p. 18, et seq.  
61 Ibid., pp. 54-55, 67, 75. 
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iki pozitivizm aras ndaki temel fark n, Austin'in görü  aç s n n, baz  Benthamc  
etkiler fark edilebilir durumda olsa bile, Kant gelene ine gönderme suretiyle 
kavranabilece i, buna kar n Hart pozitivizminin daha çok Hume'un ahlak 
teorisine tan k göründü ü noktalar nda aranmas  gerekti idir.  

Hart pozitivizminin omurgas  hukuk kurallar n n topo rafyas d r; 
burada birincil kurallar hukukçunun veya s radan insan n görü  aç s ndan 
maddi hukuk kurallar n n bütün cephelerini bünyesinde bar nd ran dört ba  
mamur emirlerdir, oysa ikincil kurallar tan ma, de i tirme ve muhakeme 
kurallar n  içinde alan ve esas olarak hukukçular n faaliyet alan na yönelik 
olan kurallard r. Bu sonuncular kendi ba na herhangi bir hukuk ihlaline 
uygulanmazlar, fakat birincil kurallar n i letilmesi ve de i tirilmesine yön 
verirler62. Bunlara ek olarak, Hart iktidar bah eden (power-conferring) 
kurallar n ki ilerin tek tarafl  ve çok tarafl  ba lay c  özellikteki irade 
aç klamalar na ve sözle meleri akdedebilmelerine olanak verdi i görü ündedir; 
bunlar, taraflara aralar nda uyu mazl k ç kt nda seçilecek kural konusunda 
uygun dayanaklar  güvenli bir ekilde in a edebilecekleri ekilde, takdir 
hakk na dönük özel bir ehliyeti tahsis ederler63. Hukuk kurallar n n Hart'a 
uygun betimleni i hukuk sisteminin, siyasal iktidar n uzant s  olmayacak 
ekilde ihata edici özelli ini uygun surette tasvir eder; çünkü hukuk, ayn  

zamanda, hukuksal ve siyasal alt sistemler aras ndaki gerilimi s n rland rma 
yetene ini de ya ama geçirir. Ça m z demokrasi deneyimini dikkate 
ald m zda, özellikle anayasa normlar n n konumuna yerli yerinde bir 
bak la, seçime dayal  kurumlar n, bir k s t olarak seçime dayal  olmayan 
özellikteki hukuk sistemince dengelenmesi gerekti ini görürüz. Belki 
tekrarlanmas  gereksiz görülecek ancak yine de ifade edilmesi gerekti ine 
inand m husus, hukuk devletinin politikay  dengeleyici bir iktidar olarak 
hukukun otonomisini özellikle gerekli k ld d r. Austin, anayasa kurallar n n bir 
çe it pozitif ahlak olu turdu unu, yani uygulamada yapt r ms z oldu unu 
dü ünürken, Hart bunlar  bir kenara koymam  ve hukuk sistemince 
yapt r mland r lm  oldu unu ima etmi tir. Sonuç olarak, Hart' n yakla m nda 
hukuk sisteminin, aç k bir dokuya sahip olu una ve mü kül davalar ortaya 
ç kt nda tan ma kural n n rehberli inde de i ebilmesine ra men, ola an 
ko ullarda ahlak kurallar n n yard m na veya rehberli ine ihtiyaç duymayacak 
ekilde ve her durumda ku at c  oldu unu ifade edilmi  oldu unu söyleyebiliriz. 

Hart' n pozitivizmi, kurulu hukuk düzenini, yani status quo'yu, depolitik 
gereçlerle devam ettirmeyi amaçlayan bir profesyonel hukukçunun üstlendi i 
role uygun surette, hukuku herhangi bir politik güzergahla bütünle tirmemi tir. 

                                                            
62 Ibid., pp. 91-94. 
63 Ibid., pp. 35-38. 
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Onun görü  aç s , liberalizmin s n rlar  içinde uyu mazl k ya amas  beklenen 
birey ve gruplar aras nda yeniden kurulmas  arzu edilen denge aray  ile 
belirlenmi tir. Hart' n görü  aç s n n toplumsal etkisi, liberalizmin egemen 
dü ünce ve inançlara kök salm  oldu u varsay m  ölçütüyle belirlenen bir 
makullü ün rehberli i alt nda i letilen hukukçu ve s radan insan n zihinsel 
temsilleri arac l yla ya ama geçirilir. Soruna yönelik olarak hukuksal 
pozitivizmin geleneksel ekilleri, daha ileri uzant lar  rasyonalizm ve 
idealizm çizgisi üzerine yerle ecek ekilde, dinsel doktrinin gölgesi 
alt ndad r. Pozitif hukuku daha erken dönemde ele alm  bir dü ünür olarak, 
hukuk kurallar n n pratik ak l yürütüme yoluyla ç karsand n  iddia eden 
Saint Thomas Aqunias'a göndermede bulunuruz64. Bir yarg ç hukuk ihlalini 
hukuk normuna veya hukuk prensibine nazaran yarg lad nda, bir önerme 
oldu u varsay lan norm veya prensip ile olguyu temsilledi i farz edilen bir 
olgusal önerme aras nda mant ksal bir uslamlama yapt  dü ünülmü tür. 
Fakat burada büyük önerme say lan bir norm veya prensibin varl a ili kin 
olmamas  nedeniyle bu çaba daha ba ndan yetersiz veya bo unad r. Küçük 
önerme (hukuki olay) tan m na uygun bir önerme say labilecek durumda 
oldu u halde, büyük önerme rolüne yerle tirilen norm veya prensip olguya 
(varl a) gönderme yapmad ndan, önerme de il, sadece “olmas  gereken” 
kipli inde bir ifade 65 veya bir performatif ifadedir66. 1962'de yay nlanan 
John Langshaw Austin'in eseri ve John R. Searle'ün 1969'da yapt  katk dan 
beri67 “olmas  gereken” ifadelerinin olgusal bir içeri i ifadeye kavu turmad , 
fakat onlara belli ko ullar n ve prosedürlerin s n rlar  içinde kat l mc lar n 
üzerinde ittifak etti i varsay lan türden bir toplumsal uyla m nedeniyle baz  
anlamlar yüklendi i dü ünülmektedir. E er biz norm ve olgu aras nda bir 
tas m ili kisi kurgulasak bile, bu konu önermelerin formel özellikleri ile 
de il, Frege'nin görü  aç s n  dü ündüren ekilde, zihinde cereyan eden sezgi 
ile ilgilidir; ancak anlam  konusunda bir uyla m bulunsa bile, performatif 
ifadenin alt nda yatan iradenin neyi hedefledi i hususu her zaman bir 
sorunsald r ve hukukçuyu yorumlaman n alan na ta r. Ola an olarak, hukuk 
uygulamas  hukukçuyu ç karsama veya tas m yapmaya zorlar, fakat pratikte 
bu yarars z veya bo tur. Dahas , hükmün gerekçelendirmesi süreci birbirine 
rakip gerekçelerin tart mal  alan d r; bu süreçte yarg sal hüküm me gul olunan 
davan n içeri ine ba l  geni likte artan ya da azalan miktarda, çok say da 

                                                            
64 Bkz. St. Thomas Aquinas, op. cit., pp. 77-84. 
65 A. J. Ayer, Language, Truth and Logic. Harmondsworth, Penguin, 1971, p. 104. 
66 Bilindi i üzere Hans Kelsen hukuku farazi bir temel normdan ç karsanm  varsay ma 
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67 Bkz., J. L. Austin, How To Do Things With Words. 2nd ed. Oxford University Press, Oxford 
1975, passim; John R. Searle, Speech Acts. Cambridge Uni. Press, London 1969, passim. 
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mant ksal ç karsaman n, deontik mahiyetli68 de erlendirmelerin ve empirik 
test etmelerin bollu u ko ullar nda ortaya ç kar. Daha da ileri giderek, 
yarg laman n, içinde görevli kürsü yarg çlar n n, jüri üyelerinin, temyiz 
mahkemesindeki yarg çlar n ve taraf vekillerin i tiraki ölçüsünde birle ik bir 
edim oldu unu ifade edebiliriz. Bu yüzden hüküm verme tek bir yarg c n 
zihninden kaynaklanan alta koyma (subsumption) yoluyla icra edilmi  olmak 
yerine çok say da ç kar m yapma çabas n n neticesidir69. Güçlü bir mant k 
konusunda alelacele beklenti içinde olmak bir tarafa, dedüktif uslamlaman n 
yarg  sürecini do rudan neticeye ula t rmas  mümkün de ildir; bundan dolay , 
sadece ç karsama yapma edimlerinde veya ç kar mlar n kendisinde aç kça fark 
edilebilir hatalar yap lmam  olmas  ve rakip gerekçelerin dikkatsizce ihmal 
edilmemesi gerekti ini ifade edebiliriz. 

Politika ve hukukun birbirinden farkl  alanlar n  kar la t rarak, her iki 
alan n anayasal bir sistemde uygun surette düzenlenmi  olmas  anlam na 
gelen nihai bir ölçütü ifade etmeye çal al m; bu koyu  tarz nda normatif 
olan hukuk ile olgusal olan politikan n, yarg  erkinin ba lay c  rolü ko ullar nda 
ya am bulan kar l kl  etkile imlerinin olabilirli i beklenir. çinde yer alm  
oldu u politik deneyimden kaynaklanan kötü öhreti bir tarafa, Carl Schmitt 
politika için iki referans noktas na dikkatimizi çekmi tir: bunlar siyasal 
iktidar  me rula t ran ve ayn  me ruluk kavram na dayanarak toplumun 
halihaz r hukuksal güvencelerinin s n rland r lmas  yolunu açan, birincisi taraftar 
ve dü man n çat mas  olmas  özelli i ve ikincisi politikac n n istisna halini 
(ola anüstü hal) ilan edebilme kabiliyetidir70. Gerçi Schmitt'in görü  aç s , 
birincisi hukukun ve kuvvetler ayr l n n anayasal bir sistemdeki yap sal alan n  
dikkate almayarak egemenli i politik olanla s n rl  alg lamas  ve ikincisi, 
özellikle ekonomi ba ta olmak üzere, di er toplumsal alt sistemleri yanl  
yorumlayarak politikay  ba lam ndan koparmas  olmak üzere, en az ndan iki 
noktadan hatal d r71. Gerçekten, politika bireyler, siyasal gruplar ve baz  
toplumsal s n flar n taraftarlar  aras nda ç karlar n n ençoklula t r lmas  için her 
yerde ve her zaman mevcut olan bir çat ma gerçe idir. Ancak, çat man n 
sonsuza kadar sürdürülebildi i herhangi bir toplum mevcut de ildir, tersine 
bu çat ma süreksiz veya istikrars z bile olsa fiili bir dengeye ula r ve hukuka 
müracaat edilmesine yol açar. 
                                                            
68 Cf., G. H. Von Wright, “Deontic Logic.” Mind, Vol. 60 (1951), pp. 1-15. 
69 Neil, MacCormick, Legal Reasoning and Legal Theory. Clarendeon Press, Oxford 1978, 

passim; Joseph Raz, Practical Ressons and Norms. Oxford University Press, Oxford 1999, 
passim. 

70 Carl Schmitt, The Concept of Political, Trans. by, George Schwab, University of Chicago 
Press, Chicago 1996, p. 25 et seq.; Carl Schmitt, Political Theology, Trans. By, George 
Schwab. University of Chicago Press, Chicago 2005 pp. 5-15. 

71 Cf., Schmitt, The Concept of Political, pp. 23, 37. 
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Yanl  alg lamalar na ra men, Schmitt politikan n çat mal  bir çevrede 
ortaya ç kt n  ve nihai zafere eri ilinceye kadar fiili durum mant yla ve 
partizanl k içinde cereyan eden mücadelenin olumsall klar , müzakereleri ve 
geçici uzla malar yla yürütülen, kendine özgü bir raison d’etre'e sahip 
oldu unu gün na ç karm  oldu. Herhangi bir egemen devlet her alanda 
k skanç bir çat man n ya and  ko ullarda varl n  devam ettiremez; bu 
nedenle, status quo zorunlu olarak politik olan ve olmayan iktidarlar n 
toplumsal uzam n her taraf nda ya ama geçirilen dengesidir; nitekim biz, 
hukuku bu dengenin unsuru olarak içinde politik olmayan iktidar alan  s fat yla 
dü ünürüz. Schmitt'in burjuva devletinin depolitikle mesini, liberalizmi ve 
hukuk devletini dikkatsizce suçlamas ndan hareketle, kendisinin bir anayasal 
sistem içinde hukukun depolitik iktidar n n zaten fark nda oldu u dikkati 
çekmektedir. Normal olarak politika ç kar eklemlenmesine yönelik partizanl  
ortaya ç kar r, fakat hukuk tarafs z, depolitik ve olumsal olmayand r. Bu 
yüzdendir ki, görülmekte olan bir davada kendilerini uyu mazl n içinde 
bulmu  taraflar n haklar olarak tan maya kavu turuldu u için önceden me ru 
k l nm  ç karlar  teminat alt na al n r. Evrensellik, tarafs zl k, soyut normlara 
dayanma, hesaplanabilirlik ve sonuçlar n n öngörülebilirli i olarak s ralanan 
hukukun asgari özellikleri, onun depolitikle mi  rolünün d a vurumudur; bu 
ko ullarda, pozitif hukuk kurallar n n mevcudiyeti hukuksal alt sistemin 
temel unsurudur. Bir netice olarak, kuvvetler ayr l  doktrininde postulat 
haline getirilmi  oldu u üzere, genel olarak kapitalist toplumun üstyap s n n 
ve ona ait anayasal sistemin, politik olan ve olmayan iktidarlar aras nda belli 
bir vüsatteki güç payla m  oldu unu aç kça ifade edebilirim. Lon Fuller, 
The Morality of Law ba l kl  eserinde varl  yads namaz olan hukuk 
prensipleri üzerine betimleme yaparken ayn  politik olmayan prensiplere i aret 
etmi ti72. Yasalar n genelli i, resmi yürürlü ü, makable amil olmamas , sarih 
olmas , çeli ki içermemesi, sadece mümkün olan  emretmesi, istikrarl l  ve 
dava ile ilan edilen kural aras ndaki tutarl l k olarak s ralanan prensipler 
alelumum ahlak prensiplerinden daha fazla bir eydir. Bunlar hukukçulara, 
yasa koyuculara ve hukuk yaratan mahkemelere hitap eden ilkelerdir; çünkü 
onlar n varl n  gözetmek ancak pozitif hukuk kurallar n n s n rlar  içinde 
mevcut olabilen yürürlükteki hukuk sistemi için ön art olu turur. Hukukun 
üstünlü ü veya hukuk devletinden kayna n  alan herhangi bir anayasal 
sistemde belirtilen prensipler yönünden bir kusurlu durum, onlara “ahlaki” 
özellik atfedelim veya etmeyelim, dava edilebilirdir. K saca, hukuk usulü 
tatmin edici olmayan sonuçlara yol açabilse veya hukuksal uslamlaman n 
yukar da i aret etti im do as ndan kaynaklanan sorunlar  olsa da, hukuk 
uygulamas  ak l yürütmeyi zorunlu hale getirir ve, zor davalar, stare decisis 
                                                            
72 Bkz., Lon Fuller, The Morality of Law, Yale Uni. Press, New Haven 1969, p. 33 et seq. 
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doktrini veya hakkaniyet hukukunda zirvesini gördü ümüz üzere anayasal 
sistem içindeki yarg  erkinin depolitik iktidar , ak l yürütmeye müracaat  her 
ko ulda hakl la t r r ya da kaç n lmaz hale getirir. 

Hukuksal pozitivizmi tarihsel ba lam  içinde incelemek devasa bir 
gayreti gerekli k lar ve bu alana ili kin bütün sorunlar  bir genel 
de erlendirme içinde toplayabilmek kolay de ildir; ancak buna ra men 
uygarl k ko ullar ndaki hukuk sistemlerinin iki temel geli im a amas n  
tasvir edebiliriz. Birinci a ama kent devriminden itibaren ortaya ç kan tarihsel 
uygarl klar a amas n  i aret eder, ki bu a ama uygarl k tarihi incelemelerinde 
kar m za ç kan bir dizi dönü ümle ba lant l  olarak, ayn  zaman diliminde 
ortaya ç km t r. Önemli bir M s rbilimci (Egyptologist) olan Jan Assmann, 
Eski M s r, Mezopotamya ve Eski srail kültürlerini yorumlad  Kültürel 
Bellek ba l kl  eserinde Orta Do u'daki erken yüksek kültürleri göz kama t r c  
ekilde analiz etti73. Burada, teoloji in as  ve toplumsal ya am n tamam na 

yönelik kanonla t rma patriarkal hukuk sistemlerinin yarat lmas na yol açt ; bu, 
yaz n n icad  sonras nda okuryazarl n geli mesi arc l yla, tarihin ortaya 
ç kmas  ve ar ivlerin in as  ile ba lant l  ekilde ya and . Asmann yaz  
kullan m  tarih ve ar ivlerin ortak ürünü olan bellek yap s n  “so uk bellek” 
ad n  verdi ve bunun ilkel (tarih öncesi) toplumun “s cak belle inin” yerini 
ald n  ortaya koydu. Assmann' n imparatorluk olu umu ve teolojik 
geli meyle ili kilendirdi i Orta Do u uygarl klar  hakk ndaki genellemesinin, 
co rafyaya egemen olma biçimi ve teoloji olu umu bak m ndan dikkate 
de er ekilde farkl  olan Eski Yunan ve Roma uygarl klar  örnekleriyle 
bütün olarak uyumlu olmad  aç kt r. Ancak bir ekilde, Asmann' n görü  
aç s  modern (kapitalizm) öncesi hukuk düzenlerinin tipik formunu ortaya 
koymaktad r; onlarda politik egemenlik, hukuksal kanon, teoloji ve egemen 
ahlak aras nda dikkati çeken bir kar l kl  ba l l k mevcuttur. Bu ko ullarda 
hem dinsel akideye ve hukuka itaat etme yükümlülü ü bu egemenlik 
yap lar n n mahiyetinden kaynaklanan özelliklerdir ve hem de ayn  ba lamda 
ortaya ç kan pozitif yasalar ve teolojideki ebedi düzen tasar m n n birbiriyle 
özde  k l nmas , bireylerin karar verme ve müzakere etme olana n  tümüyle 
ortadan kald rm t r. 

kinci a ama, “modernlik” dedi imiz, olu umu erken ba lang c ndan 
itibaren 19. yüzy lda serbest ticaretin zirvesini yapt  dönemde olgunla an 
kapitalist sosyal formasyon olabilir; bu örnek hala ça m z liberal 
hukukçular n n ve onlar n hukuk ve toplumsal düzen üzerine tart malar n n 
hareket noktas d r. Kapitalist toplumun ekillenmesinde rol oynayan devasa 

                                                            
73 Jan Assman, Kultürel Bellek, Eski Yüksek Kültürlerde Yaz , Hat rlama ve Politik Kimlik. 

Çev. Ay e Tekin. Ayr nt , stanbul 2001, passim.  
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say daki olgular ve olumsall klar  bir ç rp da özetleyebilmek kolay bir i  
de ildir, fakat biz, di erleri aras nda, hukuksal aç dan, toplumun sekülerle mesi, 
bireyin ortaya ç k  ve piyasa modeline göre geli en toplum olmak üzere, üç 
temel geli menin ya and n  ifade edebiliriz. Sekülerle me, prens ve krallar 
ile Papal n patriarkal iktidar  aras ndaki mücadele ko ullar nda ba lad  ve 
politika ve hukuk alanlar nda giderek büyüyen ekilde dinsel iktidar n 
zay flamas na ve nihayet tümden sönmesine yol açt . Gerçekten, Saint Thomas 
Aqunias' n Summa Theologiae içinde “insan yasalar ”na yer vermesi, yazar n 
1225-1274 aras ndaki ya am nda cereyan eden siyasal olaylar  dikkate 
al nd nda, bir tesadüfe veya dü ünsel yarat c l na dayand r lamaz. Bir 
taraftan, talyan ticari ehir devletlerinin ortaya ç kmas nda görülebildi i 
üzere, 13. yüzy l kapitalizmin erken ekillenme dönemidir. Di er taraftan, 
Avrupa'da ya anan bir ba ka geli me, dinsel ve dünyevi yöneticiler 
aras ndaki çat ma ile e le en kanonik hukuk taraftarlar  (canonists) ile 
medeni hukuk taraftarlar n n (civilian) tart mas d r ve bu durum 1378 ile 
1417 aras nda derin bir bölünmeye dönü mü tür74. Saint Thomas Aquinas 
yukar da belirtilen eserinde Papal n prensler ve halk üzerindeki egemenlik 
tezine aç kça kar  ç kt ; o kilisenin görevinin egemen olmak de il, “hakiki” 
ö retiyi ö retmek oldu unu ifade etti75. Ayn  zamanda Saint Thomas 
Aqunias Summa Theologiae IaIIae 90 paragraf nda bütün yasalar n (hukuk 
kurallar n n) (1) tan mlama, (2) önerme ve (3) ak l yürütme veya gerekçe 
olmak üzere dosdo ru bir yolu takip eden pratik ak l arac l yla ifade 
olundu unu öne sürdü76. Saint Thomas'a göre insano lu tanr n n takdirinden 
kaynaklanan ebedi yasay  kavramaya muktedir olmamakla birlikte, pratik 
ak lyürütme bütün insanlar n ortak özelli idir ve bütün insan yasalar  
anla labilir olmakla, rasyonel bireylere yöneliktir. Bu ba lamda, Saint 
Thomas Aqunias insan yasalar n n pozitif yasalar olarak seküler egemenlik 
sahipleri (yani kral veya prens) taraf ndan yürürlü e konulmu  ekilde 
tasar mlam t r, ki bu yasalar kendi ifade biçimleri arac l  ile a rl  büyük 
olan kötülükleri yasaklayabilir ve sadece belli erdem türlerini emredebilir77. 
lave olarak, Summa Theologiae'de klasik Roma hukuku kavramlar ndan 

farkl  olarak, ius gentium ius civile ile birlikte pozitif hukukun içinde 
say lm t r; böylece, biz uygulamaya elveri li olan bütün yasalar n insan 
yasalar  içinde dikkate al nd n  görmü  olmaktay z78.  

                                                            
74 Constantin Fasolt, “Visions of Order in the Canonists and Civilian,” Handbook of 

European History, 1400-1600. Vol. 2, Ed. Thomas A. Brady, Heiko A. Oberman, and 
James D. Tracy, Leiden, E. J. Brill, 1955, pp. 31-59. 

75 Aqunias, op. cit., pp. 17-52. 
76 Ibid., pp. 77-78. 
77 Ibid., p. 26 et seq. 
78 Cf., Ibid., p. 135. 
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Gerçekten, kanonik hukuk gün be gün gerilerken, pozitif yasalar sistemi 
hukukçu faaliyetinin temel u ra  alan  haline geldi. Saint Thomas 
Aqunias'tan nispeten k sa süre sonra Ockhaml  William Papal n politika ve 
hukuk alanlar ndaki iktidar na kar  ç kt ; ah s olarak Papan n ki ili ini 
do al e itli e uygun surette dikkate ald , inananlara hizmet için tayin edilmi  
münhas r görevleri ve uygulamalar  icra etmesi haricinde imparator ve 
krallar üzerinde hakimiyet kurmamas  gerekti ini belirtti79. Kendisi, Matta 
nciline gönderme yapmak suretiyle, “Sezar'a ait olan  Sezar'a ver” 

prensibini ifade ederek, aç kça imparator ve di er dünyevi yöneticilerin, 
me er ki kafir (unbeliever) olsalar bile, kendi egemen iktidarlar n  me ru 
surette icra edebileceklerini ifade etti. Ockhaml  William bu aç dan dönemin 
papas  ba ta olmak üzere, dünyevi yöneticiler üzerinde egemenlik kurmak 
isteyen papalar  alenen suçlad . Yine, Ockhaml  William ifade etti i görü ü 
ile tutarl  ekilde, yasama, yürütme ve yarg  olmak üzere hükumet sistemine 
ait bütün iktidar n seküler yöneticilere ait olmas  gerekti ini herhangi bir 
ihtirazi kay t dü meksizin iddia etti. Hatta, kendisi daha ileri giderek Roma 
mparatorlu u'nun tanr  taraf ndan kurulmad n  da sarahatle ifade etti80; ki 

ona göre, me er ki kafir olsalar bile, Roma imparatorlar na tanr n n emri 
uyar nca itaat edilmeliydi. Göründü ü kadar yla, Ockhaml  William irade 
teorisini srarla savunmu tur; o bir taraftan imparatorluk ve krall k iktidar n n 
seküler kayna na ili kin bir ba lang ç yaparken, kendisinin hukuksal 
pozitivist görü  aç s , aç kça belirtilmese de, günümüz hukuksal pozitivizminin 
içine kök salm  gelene in bir parças d r81. Onun ifadesiyle, tiranl k 
me rula t r lamamal d r, ancak egemen iktidar insan yasalar n  ç kar p 
yürürlü e koyabilecek, yarg çlar  tayin edebilecek ve e er yanl a sapm sa 
papay  yarg layarak mahkum edebilecek ölçüde egemenli in sahibi 
olabilecektir82. Bu aç dan, Ockhaml  William'a göre, döneminin Fransa kral n n 
uygulamas nda görüldü ü gibi, papalar n seküler prenslerin egemenli ine, 
fermanlar na ve yarg lamas na tabi olmas  gerekir. Belirtti im son görü  
aç s  sarih bir ekilde göstermektedir ki, Ockhaml  William' n görü  aç s , 
teritoryal devlete ve insan yasalar na (pozitif yasalara) me ru çare olarak 
müracaat etme derecesine ula acak düzeyde, kendi ça nda siyasal 
me rulu u dinsel otoriteye dayand ran kilisenin resmi söylemine kuvvetli bir 
tepki olu turmaktad r.  

                                                            
79 William of Ockham, A Short Discourse of Tyrannical Government. Ed. Arthur Stephen 

McGrade, Trans. John Kilcullen, Cambridge Uni. Press, Cambridge 1992, pp. 15, 29, 40. 
80 Ibid., p. 115. 
81 Cf. Ibid., pp.127-128. 
82 Ibid., pp. 99, 138, 156-159. 
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Son olarak, dinsel iktidar n bizatihi kendisini din adamlar  zümresinin 
elinden alarak siyasal egemene aktarmak suretiyle seküler monar inin iktidar n  
bir derece daha yükseltmek üzere, modern öncesi egemenlik sisteminin 
dönü ümünün son a amas n  ortaya koyan Thomas Hobbes'e bakal m. 
Hobbes'un bilinen siyasal teorisini burada tekrarlamayaca m, ancak kendisinin 
medeni hukuk taraftar  (civilian) oldu u anla lan görü  aç s n  k saca ortaya 
koyaca m. Hobbes ülkesinin83 yasalar n  temellendirmede ius civile'den 
hareket ederek, yasalar n dünyevi iktidara sahip olan egemen taraf ndan 
yürürlü e konuldu unu ifade etti. Hobbes, hakl  ve haks z  belirleyen 
medeni yasalar  aç kl a kavu turdu ve kaynaklar n  do al hukuktan ald klar  
farz edilse bile ülkenin bütün yasalar n n pozitif yasalar olarak yürürlü e 
konulmalar  gerekti ini ortaya koydu84. Yukar da belirtti im, Hobbes'un 
“pozitif” kavram n kullan na dikkat ederek, onun görü  aç s n n pozitif yasalar 
ile di er yasa tipleri aras ndaki s n r çizgisini belirsiz hale getirmi  oldu unu 
ve pratikte pozitif yasalar  öne ç kard n  ifade edebiliriz. öyle ki, Hobbes 
do al hukuk ve medeni yasalar n her birinin di erini kapsam na ald n  
dü ündü; böylece bütün yaz l  olmayan yasalar n do al hukukta mündemiç 
oldu unu kabul etti i dü ünülebilir85. Ayn  ekilde, onun “pozitif yasalar” 
dedikleri, sadece da t c  adaletle ilgili  yasalar  ve ceza yasalar n  de il, fakat 
bunlarla birlikte “tanr sal pozitif yasalar ” da içinde toplar; Eski Ahid'in eski 
yasas  ve Yeni Ahid'in yeni yasas  bu sonuncular n içinde yer almaktad r86. 

                                                            
83 Makalenin Türkçe yeniden yaz lmas  vesilesiyle ekledi im not: Hobbes'un kulland  

commonwealth sözcü ünün anlam n n ayd nlat lmas  bizler için biraz zorlu bir konudur ve 
Latin dilinde res publica denileni kar lar. ngilizce'ye Frans zca'dan çevrilen erken 
modernlik döneminin eserlerinde republic sözcü ü commonwealth olarak çevrilmi tir. 
Bizim “cumhuriyet” dedi imiz bu kavram son y llarda Türkiye Cumhuriyeti ile sorunu 
olanlar n bilinçli çabalar yla anlams z tart malara konu edildi. Kendilerine “cumhuriyetçi” 
diyebilece imiz kesimler cumhuriyet kavram n  Türkiye'nin siyasal deneyiminin ürünü 
olarak, hakl  ekilde monar inin olmay  olarak betimledi. Bu son yakla m da kavram n 
tarihsel olarak kazand  anlama tam olarak uygun dü müyor. Ba ta Hobbes ve Locke 
olmak üzere, ngilizce'de commonwealth veya Bodin'in me hur eserinde kullan lan 
republic, dönemin anlay nda, ba ta bir kral olmas  durumunu d lamaz; her ne kadar 
Locke d ndaki iki yazar monark n iktidar n n s n rland r lmas  yönünde aç k bir görü  
aç s  ortaya koymu  olmasa da, iktidar n icra edilmesinin yasalar arac l yla 
gerçekle tirilmesi gerekti ini aç kça ifade ediyorlard . lgili ülkede siyasal planda 
demokrasinin geli ip geli memesi bir tarafa, cumhuriyet, hukukun üstünlü ünü veya hukuk 
devletini geli tirme hedefini aç k veya örtülü ekilde kendi içinde bar nd r r. 19. yüzy l 
sonunda ngiliz anayasa hukukçusu A. V. Dicey ngilere taht nda bir kral n oturmakta 
olmas na ra men  ngiltere'nin sviçre ayar nda bir cumhuriyet oldu unu iddia etmi ti. 
Cumhuriyetin kar t  da, yasalara dayanmayan veya yasalar  s radan idari emirler düzeyine 
indiren rejimdir; buna Antik Yunan'da “tiranl k” denilmi tir ve günümüzde “diktatörlük” 
denilmektedir.  

84 Hobbes, op. cit., p. 175 et seq. 
85 Ibid., pp. 177-180. 
86 Ibid., pp. 189-191. 
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Hobbes medeni yasalar  sarahatle, Leviathan olarak ki ile tirdi i, 
gerçekten üstün olan ve kendisine boyun e ilen egemen iktidara referans 
yaparak betimledi. Bu karakteristik, hakk n yasa nedeniyle varl  tan nan 
olarak tasla n  çizer; o bununla sarih olmasa da özel ve kamusal alanlar 
aras ndaki ikili (dyadic) ili kiyi ima etmektedir. Hobbes lex civilis ve ius 
civile kavramlar n n karma a yaratan ekilde kullan lmas na dayanan yayg n 
hataya i aret ederken, hak ve hukuk aras ndaki ili kiyi ortaya koydu; ona 
göre bu kavramlar n ilki bir “yasa”y , sonraki ise “medeni hak”k  dile 
getirmektedir87. Ben, ki i olarak bu ayr m n isabetine ikna oldum, fakat onun 
“hak” kavram n  kullan m eklinde kastetmi  oldu u özgürlük bize bir 
medeni yasa (a civil law) taraf ndan tahsis edilmi tir, fakat ayn  zamanda bir 
yükümlülü e per se gönderme yapm  durumdad r. Bu ba lamda, Hobbes 
bireyin hak ve özgürlüklerinin tasla n  çizerken do al hukuka dayanmakta, 
bu hak ve özgürlükler uygulamada pozitif yasalarca tan mlanm  ve 
belirlenmi  olmaktad r. Bu dü üncenin sonucu olarak, egemen Leviathan' n 
ve onun z dd  olan tabi durumdaki bireylerin haklar , titiz bir ekilde 
birbirinden ayr lm t r; özellikle kendisinin bu haklar  tek tek sayarak 
olu turdu u listelere göz att m zda durumu aç kça görebiliyoruz88. Bu iki 
alan, iki tip ki ilik kavram  ile e le mektedir. Hobbes'un Roma hukukundan 
ald , Latince etimolojisinde tiyatrodaki aktör veya aktrisin maskesi 
anlam na gelen persona, do al olarak mevcut olan biyolojik bireyi de il, bu 
bireyi gerisinde saklayan  veya d  görünüm olan  ifade etmektedir89. Bunun 
neticesinde, Hobbes'un tüzel ki iler ad  verilen, biyolojik birey olmayanlar n 
ve topluluklar n da hukuk taraf ndan bah edilmi  ki ilikleri olabilece ini 
fark etmi  oldu unu görmekteyiz. Bu dü üncenin mant ksal sonucu, 
Hobbes'un gayr  kabili rücu bir toplumsal sözle me biçimindeki bir tan ma 
edimine ba l  olarak varl  farz edilen devletin hukuki ahsiyeti kavram n  
dolayl  ekilde kullan ma açm  oldu udur. 

Krall k iktidar  ile dinsel kanon aras ndaki büyük bir toplumsal de i menin 
sonucu olan ve medeni hukukçu (civilian) ile kanonik hukukçular aras nda 
yank s n  bulan ayr l k tarihin yeni bir safhas n  olu turuyordu90; ancak bu 
geli me felsefi dü ünceye ve yorumlamaya do rudan indirgenebilir de ildir. 
Anahtar sorun iktidar sistemindeki radikal de i imde yatmaktad r; bu 
de i im politik ve depolitik alanlar n zamanla in a edilmesi sayesinde, 
liberal toplumu bütün olarak olgun bir mertebeye ula t racakt r. Erken 
Modernlik Avrupas 'daki toplumsal hareketler dikkate al nd nda, ki bunlar n 
                                                            
87 Ibid., p. 192. 
88 Bkz., Ibid., pp. 115-122, 139-148. 
89 Ibid., pp. 196-210. 
90 Peter Stein, Roman Law in European History, Cambridge University Press, Cambridge 
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içinde köylü ayaklanmalar , Beckett veya Hus olaylar nda oldu u gibi hakiki 
din tart malar n  izleyen ihtilaflar, Tudor krallar n çitleme politikas  ve 
burjuva devrimleri (ilki olan 16. yüzy l sonundaki Hollanda Devrimi'nden 
1848'deki yükselen dalgaya kadar) yer al r, liberal siyasal düzenin bu 
geli melerin ürünü oldu u görünür. Hukukçular ve felsefeciler aras ndaki 
tart malardan ayr  olarak, hükumetlerin politik iktidar  ile a rl kl  olarak 
ekonomik iktidar n temsilcisi konumunda olan ve hukuk taraf ndan temsil 
edilen depolitik özellikli kar -iktidar aras ndaki denge, liberal anayasac l kla 
sonuçlanacak bir anayasal formu ortaya ç kard . Rekabetçi kapitalizmin ilke 
olarak küçük i letmelere dayal  ekonomik altyap s  göz önünde tutularak, 
belirtti im dengeleyici iktidar kendini hukukun üstünlü ü ve bireysel 
özgürlüklerin korunmas  becerisiyle aç a vurdu. Hukuksal bir görü  
aç s ndan bak larak kapitalizm, ba ar yla dengelenmi  liberal modernli in, 
onun siyasal kat lma modelinin ve hukuksal ayg tlar n görece olarak 
çat mas z i leyi inin en parlak dönemi olarak kendini aç a vurdu ve 
kendisinden eski olan toplumsal düzeni dönü türdü. Bu geli menin öncesinde 
ve ba lang c nda seçme hakk  s n rland r c  bir ekilde sadece mülk sahibi 
s n flara aitti. Bu ko ullarda alt s n flar n mensuplar n n alan  geni lemi  olan 
bireysel özgürlükleri k smen kullanabilmi , ancak politikadan ciddi ekilde 
d lanm  durumda olduklar n  akl m zda tutmal y z. Bu ko ullarda siyasal 
liberalizm ve liberal hukuk devleti birbiriyle uyum içinde örtü mektedir, ancak 
alt s n flar n sistemden d lanmas  zaman içinde genel oy hakk  ve toplumsal 
e itlik için seslerini yükseltmelerine yol açm  ve bu yeni durum liberal 
hukuk devleti ve gece bekçisi devlet aras ndaki k r lgan dengeyi istikrars z 
hale getirerek “maddi hukuk devleti” veya “sosyal hukuk devleti” dedi imiz 
yani bir formasyonun in as  yönünde güçlü bir bask  olu turmu tur91.  

Medeni toplumlar n modern öncesi dönemlerinde hukuk, genel olarak, 
kanonik bir formda olsa da, pozitif yasalar toplumsal düzenin en önemli 
cephesidir. Modernlik sonras ndaki bunal mla te his edilen belli 
dönemlerdeki veya politika alan nda dü ük seviyedeki me rulu a hapsolmu  
azgeli mi  ülkelerdeki diktatörlü e yönelik e ilim ve geli melerden ayr  
olarak, herhangi bir kapitalist toplumda, sadece pozitif hukuk kurallar  de il, 
bunlarla birlikte hukukun üstünlü ü me rulu un sürdürülebildi i yöneti im 
ko ullar ndaki toplumsal düzenin ku at c  sistemini ortaya ç kar r. Modern 
toplumun gündelik ya am  gerekti i usulde (hukukun üstünlü ü ölçütüne 
göre) sadece pozitif hukuk kurallar  arac l yla yönetilir; bununla birlikte, 
                                                            
91 Bkz., Mehmet Tevfik Özcan, “The Rule of Law and Human Virtue,” Proceedings of the 

XXII World Congress of Philosophy, Vol. 40 (2008), pp. 92-105; Mehmet Tevfik Özcan, 
“Capitalism and the Rule of Law, The Three Stages of Legal Order in Modern Society,” 
Standing Tall: Hommages à Csaba Varga. Ed. Bjarne Melkevik. Pázmány Press, Budapest 
2012, pp. 305-340. 
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bireyler ve bireylerle hükumet aras ndaki sorunlarda siyasi veya idari takdir 
yetkisi ya bütünüyle konu d d r ya da görünmez düzeyde olmak 
zorundad r. Liberal hukuk devleti olarak adland r lan hukuksal form birkaç 
adet varl  yads namaz önko ula ihtiyaç duyar: (1) Yukar da ifade edildi i 
gibi, liberal hükumet biçiminde i leyen bir egemen devletin varl  zorunludur; 
onun arac l yla kamusal ve özel alanlar uygun surette birbirinden ayr lm  ve 
uzamsalla t r lm  olmal d r. (2) Önceki ko ulun sonucu olarak, toplumsal 
ili kilerin biçimi, temel dü üncesi bireylerin hak ve özgürlüklerini korumak 
olan hukukçular n becerileri sayesinde ve ki ilik faraziyesine uygun surette 
yeniden tan mlanm  olmal d r. (3) Locke'un ifade etti i üzere, ya am, 
özgürlük ve mülkiyet vazgeçilmezdir ve bunlar yayg n olan “hak” kavram na 
vücut veren hukuka uygunlu un postulatlar d r. Egemenin iradesi ve bireyin 
irade özgürlü ünde ifadesini buldu u üzere, hukuk hukuki topluluk içinde 
yer tutan bireylerin tamam  yönünden yükümlü k l c d r ve böylece onlar n 
içinde ya ad  toplumsal düzen birey haklar n n korunmas  arac l yla 
me ru k l n r. (4) Konuyla me guliyetim ölçüsünde görebildi im kadar yla, 
kapitalist modernli in bütün hukukçular  hukuk ideolojilerinde mülkiyet 
haklar n  öne ç kar rlar ve mülkiyeti do al haklar, fayda veya refah gibi 
gerekçelere dayand rd klar  aç k uçlu hukuki retoriklerinde vazgeçilmez 
olarak yüceltirler. Küçük mülkiyetin egemen oldu u ko ullarda bu yakla m 
tutarl  say labilse ve tekelci kapitalizme geçi  sonras nda böylesi bir me rulu un 
alt  ciddi ekilde oyulmu  ise de, mülkiyet hakk n n varl  devam etmektedir.  

Ahlak n ve toplumun ba lam  üzerine yukar da ortaya koymaya 
çal t m kanaatlerimde ifade etti im üzere, bu iki alan kapitalist geli menin 
erken a amalar nda birbirine ba l l n  kaybetmi tir. Hukuk sistemi de ayn  
sürece maruz kal rken, hukukun özellikleri bak m ndan vazgeçilmez olan 
belli düzeyde objektif olmas  düzeyi hala yeri doldurulamaz bir gerekliliktir. 
Hukukun objektifli i toplumsal ba lam  içinde bizatihi özerk olmas n  
zorunlu k lar; onun gayr ahsi i leyi i ve formelli i, sadece bir söylemsel 
iddia de ildir, bununla birlikte kendisine yönelik toplumsal onay  elde etmek 
için ba armas  gerekti i hususlard r. Bilgi sosyolojisi alan nda çal an Berger 
ve Luckman objektifli in bireyler aras  deneyime ait bir çökelme 
(sedimentation) oldu unu, bir ekilde iktidar yap lar n n me rula t r lmas  ve 
bireylerin sosyalle mesi yoluyla ya ama geçirilen mant ksal tutarl l kla 
ürününü verdi ini iddia etti92. Objektifle me sürecinin alt nda yatan, toplumsal 
deneyimin neticesi olarak belli zihinsel temsillerin eyselle tirme'sidir 
(reification); ki bu bir toplumsal prati in t pk  “sanki, o ancak böyle bir ey 
olabilirdi” gibi anla lmas d r. Bu yeni bir dü ünce de ildir; Karl Marx 
                                                            
92 Peter L. Berger and Thomas Luckmann. The Social Construction of Reality, Harmondsworth, 

Penguin Books, 1991, pp. 88-109 
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bahsedilen eyselle me'ye belirtti im iki yazardan yakla k yüz y l önce 
ürünlerin meta biçiminin art  de er sömürüsünü gizledi ini yazarken 
kulland  “meta feti izmi” kavram nda i aret etti93. Bu görü  aç s  ciddiye 
al nmal d r ve meta biçimi, eme e dayal  insan etkinli ini i gücünün al n p 
sat lmas  ili kisi ile maskeledi; çünkü kapitalist piyasa her eyi (emek 
zaman  buna dahildir) mübadele de eri olarak damgalam t r. Sovyet hukuk 
kuramc s  Evgeny Pashukanis, Marx' n bu görü  aç s n  kapitalist toplumda 
hukukun “yar -otonom” karakterinin yorumlanmas na ta d 94. Marx' n meta 
biçimi hakk ndaki ke finin izini süren Pashukanis kapitalist toplumdaki 
hukuki formun burjuvazinin iktidar n  görünmez hale getiren bir tür 
eyselle me oldu unu dü ündü; bu görü  aç s yla kullanmay  tercih etti im 

“depolitik iktidar” kavram  aras nda bir yak nl k oldu unu dü ünüyorum. 
Bundan daha ileri ekilde, Gramsci kapitalist toplumun üstyap s n n, mahiyetine 
uygun, ancak aralar ndaki ili kinin istikrarl  olamad  ekilde, devlet ve 
sivil toplum olarak ikiye ayr labilece ini öne süren daha incelikli bir yap sal 
yakla m  geli tirdi. Gramsci hukukun bireylere ili kin alan  özgürlük ve 
tarafs zl k iddias yla güvenceye alarak yönetti ini, bunun da kendi objektif 
formu içinde sivil toplumdan kaynakland n  ima etti95.  

Berger ve Luckmann' n içinde hukuksal olanlar n da yer ald  
kurumlar n, toplumsal pratiklerin objektifle mi  formlar  anlam na geldi ini 
ifade etti i üzere, eyselle me kavram  yak n zamanda yeniden geli tirilmeye 
ba lanan kurumsalc  hukuk teorisine yeni bir yol açm  oldu. Kurum 
kavram  Roma Hukuku'ndaki institution kavram ndan beri hukukla tan kt r. 
Yeniden gündeme gelen kurumsalc  hukuk kuram  günümüzden daha 
gerilere giden bir tarihe sahiptir; söz konusu kuram ilk kez yirminci yüzy l n 
ba ndaki birkaç on y lda Houriou, Esmain, Duguit ve Renner gibi Frans z 
ve Alman hukuk ara t rmac lar  taraf ndan ortaya at lm t r. Belirtilen 
yazarlar hukuki formun objektifli inin kamu hukuku alan n  geni letece ini 
veya toplumun kollektif edimlerinin miktar n  art raca n  farz etmi ler ve 
devletin hukuksalla mas  ve depolitikle mesi ile derinden me gul olmu lard r96. 

                                                            
93 Marx, op. cit., pp. 81-94. 
94 Evgeny Bronislavich Pashukanis, Selected Writings on Marxism and Law. Ed. Piers Beirne 

and Robert Sharlet. Trans. by, Peter B. Maggs, Academic Press, London 1980, pp. 273-
301. 

95 Antonio Gramsci, Selections From Prison Notebooks. Ed. and Trans. Quintin Ohare, and 
Geoffrey Nowell Smith. 11th. mp. International Publishers, New York 1992, pp. 195-196, 
262-263. 

96 Maurice Hauriou, “An Interpretation of the Principles of Public Law,” Harvard Law 
Review Vol. 31 (1918), pp. 813-821; Karl Renner, Institutions of Private Law and Their 
Social Functions, Introduction by, O. Kahn-Freund. Trans. by Agnes Schwarzchild, 
Routledge and Kegan Paul, London 1949, passim. 
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Kurumsalc  görü  aç s , toplumsal deneyimleme arac l yla olu turulan 
toplumsal sistem yakla m n n bir parças  olarak, mahiyeti gere i sosyolojik 
özelliktedir. John Searle, Ascombe'un “ç plak (brute) olgular” ve “kurumsal 
olgular” ayr m n  ödünç alarak, ahlak kurallar  ve ahlaki ifadelerin kurumsal 
ifadeler olmalar  sayesinde eklemlendirildi ini aç kl a kavu turmaya gayret 
etti97. Buna göre, ç plak olgular semantik olarak herhangi bir anlama sahip 
de ildir, fakat kurumsal olgular “söz edimleri” olarak ortak zihin durumu, 
prosedür ve toplumsal uyla m içinde anlam kazan r; yani anlamlar  
toplumun üzerinde ittifak etti i kurumsal sisteme dayanmaktad r98. Yukar da 
zikredildi i üzere, ahlak kurallar 99 ve ahlaki ifadeler önerme de il, fakat 
“olmas  gereken” kipli indeki ifadeler, dilekler, direktifler ve emirlerdir; söz 
edimleri kuram  belirtilen kiplikleri kurumsal olgular durumuna getiren düzsöz 
(locutionary), edimsöz (illocutionary) ve etkisöz (perlocutionary) ifadelerini gün 

na ç karmaktad r. 

Kurumsalc  teori sosyoloji ve toplumsal kuram n katk s yla, hukuksal 
pozitivizme yeni bir ufuk açt . Yukar da belirtti im gibi, kurum kavram , 
özellikle iktidar ili kilerinin ve toplumsal üretim biçiminin belirleyici nüfuzu 
alt ndaki bir tarihsel bir süreç içinde hukuk normlar n n tamam n n 
topografisinin ve hukuk kavramlar n n tamam n  betimleyen ekilde, hukuk 
kuram na daha öncelerden beri tan k olan bir kategoridir. Neil MacCormick ve 
Ota Weinberger 1986'da hukuksal pratikleri kendilerini çevreleyen kurumsal 
sistem içinde yorumlayan oldukça ikna edici bir kurumsalc  teoriyi öne 
sürdü100. Sonuçsalc  gerekçelendirme ve hukuksal retorik göz önünde 
tutularak, kurumsal sistem hukuksal ileti imi ortam  yönünden dikkate 
al nmal d r; bu ba lamda, normlar ve normlar n kullan m  toplumsal yap n n 
bile enlerine benzer surette ele al nabilir. Ola an olarak, hukuk normlar n n 
ontolojik mahiyeti üzerine tart malar m z akl m za ki ile tirilmi  bir yasa 
koyucuyu veya kollektif yazar  getirir, fakat kurumsalc  teori normlar  t pk  
d  gerçekliklere benzer ekilde, nesnelli e sahip olgular veya olaylar gibi, 
sistem ba lam  içinde aç klayabilen bir yeni yakla ma varl k kazand r-
maktad r101. Kurumsalc  teorinin sistem kuram n n rehberli i alt nda, özellikle 
hukuk normlar n n eklemlenme mekanizmas n n hukuk görevlilerinin ve hukuki 

                                                            
97 Searle, op. cit., p. 50. 
98 Ibid., pp. 54-71. 
99 Searle “etik kurallar” kavram n  tercih etti, fakat ben ahlak ve etik ayr m n  yapt m 

yukar daki görü  aç m nedeniyle “ahlak kurallar ” kavram n  kullanmay  tercih ediyorum.  
100 Neil MacCormick and Ota Weinberger, “Introduction,” An Institutional Theory of Law. 

2nd imp., , D. Reidel, Dordrecht 1992. pp. 1-30. 
101 Ota Weinberger, “The Norm as Thought and as Reality,” An Institutional Theory of Law. 

2nd imp., D. Reidel, Dordrecht 1992, pp. 37-43; Peter Morton, An Institutional Theory of 
Law: Keeping Law in Its Place, Clarendon Press, Oxford 1998, passim. 
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uyu mazl klar n taraflar n n iç ileti imi yoluyla ya ama geçirildi ini ortaya 
koyan autopoietic teori ile daha ileri ekilde geli ece i beklenebilir; 
Luhmann' n öne sürdü ü autopoietic ileti im yoluyla sistem in as  
objektifle me ve kurumsalla man n alt nda yatan mekanizmay  aç kl a 
kavu turabilir102.  

Son olarak, hukuksal pozitivizmin, hukuk sisteminin, t pk  toplumun 
di er yap sal olgular  gibi bireylere d sal ve nesnel olarak mevcut bir 
gerçeklik gibi alg layabilmemizi sa layabilece ini ifade edebilecek 
durumday m. Yarg çlar ve di er hukukçular, pozitivist olmak istesinler veya 
istemesinler, hukuk düzenini depolitik ve tarafs z bir çizgide devam ettirmek 
üzere görevlendirilmi lerdir. Normlar ve performatif ifadeler, bir ekilde 
kendi epistemolojileri yönünden mü kül sorunlar durumunda olsalar da, 
hukuk sistemleri, evrensellik, objektiflik ve tarafs zl k faraziyesi ile oldukça 
s k bir dokuya sahip olan bir rasyonelli i talep eder. Rasyonellik do rudan 
do ruya ak l yürütme olarak de il, fakat hukuk sisteminin içsel ve çevresel 
aktörleri veya kat l mc lar  aras nda hukuksal ileti imin olabilirli i olarak 
anla lmal d r. Bu sebeptendir ki, Max Weber rasyonelli e hukukun geni  
kapsaml  bir görünümü olarak i aret etti103; biz de rasyonelli in geli imini 
formel hukuk ve maddi hukuk alanlar n n her ikisinde birden te his 
edebiliyoruz. 

 

5. SONUÇ 

Ahlak kurallar , etik ve hukuk aras nda üçlü bir ili ki bulundu unu farz 
etmek çekici bir dü üncedir; onlar n aras ndaki kurguya dayal  bu kabil bir 
ili ki hukukun itimat edilebilir tarzda gözetilmesi yoluyla birey ve toplum 
aras nda mutabakat  güvenceye alabilirdi. Gerçekten, hukukun resmi persona's  
olan birey modernlik ko ullar nda kararl  bir ekilde özgürle irken ve 
“rasyonel” hale gelirken, bundan daha önce erken kapitalizmden itibaren 
toplumdaki ortak geleneklerin ve ahlak kurallar n n alt  oyulmaya ba lanm t . 
Bu nedenle, etik, bireyin e er ba arabiliyorsa  kendi kendisine rehberli i, 
rasyonel karar vermesi veya duyumlara dayal  deneyimleri merkeze al narak 
yorumlanabilir. Özgür ve karar verebilen bireyin ortaya ç kmas na ra men, 
kal nt  düzeyinde veya ölçekleri s n rl  olan ahlaki alanlar çat an ç karlar n, 
özellikle de alt s n flar n siyasalla mas  sonras ndaki s n f çat mas n n yol 
açt  ekilde daha fazla parçalanmaya maruz kald . Böylece, bir taraftan etik 
ve ahlak görünür ekilde iki ayr  dala ayr l rken, di er taraftan bir miktar 
                                                            
102 Cf., Luhmann, loc. cit. 
103 Max Weber, On Law in Economy and Society, Ed. By, Max Rheinstein, Simon and 

Schuster, New York 1954, p. 154 et seq. 
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ahlak kural  piyasa ili kilerinde mevcut olmaya devam etse de, genel olarak 
hukuk ve ahlak birbiriyle tan kl n  kaybetti; bunun sonucunda, ahlak 
kurallar  kendini feda etme, dayan ma ve ahlaki görev duygusu yerine ç kar 
eklemlenmesi ile bütünle ti. Bu ba lamda, pozitif hukuk, toplumsal düzenin 
kapsay c  sistemi haline gelebildi i ölçüde ay rt edici çaresi haline de geldi 
ve depolitik özellikte görünmeyen bir iktidar sistemini in a etti. Ahlak 
kurallar  ve hukukun ayn  yönde birle mesi veya birlikte vaki olmas  üzerine 
ortaya at lan kuramlar genellikle herhangi bir kendi kendine geli mi  ve saf 
ahlaka de il, hukukun onaylad  varsay lan ahlaka dayanmaktad rlar; 
bundan dolay  hukuku ahlak arac l yla me rula t rmak genel olarak bir eyi 
kendisine referans vererek ispatlamaya benzeyen bir totoloji veya circulus 
vitiosus'dur.  
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ET K NORMLAR KURALIN HLAL N  

ÖNGÖREB L R M ?* 
 
 

Nadire Özdemir** 

 

 
G R  

Birkaç y l önce, yüksek lisans tezimde avukat n s r tutma yükümlülü ü 
üzerine çal rken kafamda uygulamaya yönelik olarak bir sürü soru 
biriktirmi tim. S r tutma ilkesi, avukatlar n mesleklerini icra ederken 
müvekkilleri hakk nda gerek do rudan müvekkilin kendisinden gerekse 
mesleki faaliyetleri esnas nda ba ka ki ilerden veya resmi belgelerden 
ö rendikleri herhangi s r niteli indeki bir bilgiyi aç a vurmayacaklar n  
temin etmektedir.1 Bu ilke, avukat ve müvekkili aras ndaki güven ili kisinin 
kurulmas nda ve savunma için gerekli olan bilgi al veri inin rahatl kla 
sa lanmas nda önem arz etmektedir2. Ancak kimi zaman bu kural, gelecekte 
i lenmesi planlanan suçlar gibi ciddi tehlikelerin saklanmas na da sebep 
olabilmektedir. Bu risk, kimi hukuk düzenlerince öngörülmü  olup kurala 

                                                            
*  Bu makale hakem incelemesinden geçmi tir. 
**  Ar . Gör., Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Anabilim Dal . 
1  Nadire ÖZDEM R, David Luban’ n Ahlaki Aktivizm Yakla m  Kapsam nda Avukat ve 

Müvekkil Aras ndaki S r Tutma lkesinin De erlendirilmesi, Ankara Üniversitesi Sosyal 
Bilimler Enstitüsü, Yay mlanmam  Yüksek Lisans Tezi, Ankara 2011, s. 58. 

2  S rr n aç a vurulaca  endi esinin yan  s ra, müvekkil, avukat na aktard  bilginin 
kendisine (ego threat) ya da davan n gidi at na (case threat) zarar verece ini dü ünebilir, 
kendisinin aç klamas na gerek kalmadan avukat n anlamas n  beklemek suretiyle pasif 
kalmak isteyebilir (role expectations), anlatacaklar ndan utanç ya da rahats zl k duydu u 
için susabilir (etiquette barriers), an msamamak için (trauma) ya da aktard  bilginin 
ilgisiz oldu unu sand  için (percieved irrelevancy) olay n detay na girmek istemeyebilir. 
(Llyod B. SYNDER, “Is Attorney-Client Confidentiality Necessary?”, Georgetown 
Journal of Legal Ethics, Vol.15 (2001-2002), s. 485.) 
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birtak m istisnalar getirilmi tir. Ancak ülkemiz aç s ndan Meslek Eti i 
Kurallar  ve Avukatl k Kanunu incelendi inde bu kural n mutlak bir ekilde 
kaleme al nd  görülmektedir.3 Avukatlar bu kural  ihlal etti inde disiplin 
cezalar  dahi alabilmektedirler.4 Tüm bunlar göz önünde bulunduruldu unda, 
bu husus avukatlar n mutlak bir kural olan s r tutma ilkesinden kaynaklanan 
etik ikilemlerle nas l ba  ettikleri sorusunu merak etmeme yol açt . S rr  
aç a vurup vurmamak aras nda kalan bir avukat aç s ndan öyle bir ön 
kabulüm vard : Yaz l  hukukta herhangi bir aç k çözüm yolu öngörülmedi i 
için, genel etik normlar kapsam nda bir çözüm önerisi geli tirebilirlerdi. 
Benim bu ön kabulüm a a da aç klayaca m “ahlâk merkezli” meslek eti i 
yakla m n  sergilemekteydi. Ancak bu ufak çapl  saha çal mam sonucunda 
avukatlar n daha çok “hukuk merkezli” yakla m  benimsedikleri sonucuna 
vard m.  

Meslek eti inin anlam n  sadece hukuki temellerde ortaya koymaya 
çal an hukuk merkezli yakla m, “meslek eti i” terimindeki eti i tan mlay c  
anlamda kullanmakta ve meslek eti i kurallar n  di er hukuki düzenlemeler 
gibi ele almaktad r.5 Bu do rultuda “hukuk kurallar  s n r  içinde kalarak 
                                                            
3  S r saklama:  
 Avukatl k Kanunu Madde 36 – Avukatlar n, kendilerine tevdi edilen veya gerek avukatl k 

görevi, gerekse, Türkiye Barolar Birli i ve barolar organlar ndaki görevleri dolay s yla 
ö rendikleri hususlar  aç a vurmalar  yasakt r.  

 Türkiye Barolar Birli i Meslek Kurallar  Madde 37- Avukat meslek s rr  ile ba l d r. 
 a- Tan kl ktan çekinmede de bu ölçüyü esas tutar. 
 Avukat davas n  almad  kimselerin ba vurmas  nedeniyle ö rendi i bilgileri de s r sayar. 

Avukatl k s rr n n tutulmas  süresizdir, meslekten ayr lmak bu yükümü kald rmaz. 
 b- Avukat, yard mc lar n n, stajyerlerinin ve çal t rd  kimselerin de meslek s rr na ayk r  

davran lar n  engelleyecek tedbirler al r. 
 Yine, ülkemiz aç s ndan da önem arz eden Avrupa Birli i Meslek Kurallar na göre: 
 2.3. S r saklama  
 2.3.1. fa edilen hizmeti[n] bir gere i olarak, müvekkilin ba kalar na aç klamayaca  

eyleri avukat na aç klamas  ya da avukat n kendisine duyulan güven temelinde 
mahremiyet ta yan ba ka bilgilere eri mesi söz konusu olabilir. S rlar n saklanaca ndan 
emin olunmad kça güvenden bahsedilemez. S r saklama yükümlülü ü, avukat n birincil ve 
temel hak ve görevidir. Avukat n s r saklama yükümlülü ü, müvekkilin ç kar na oldu u 
kadar adaletin gerçekle mesine de hizmet eder. Bu yüzden, s r saklama yükümlülü ü 
devlet taraf ndan özel bir korunmaya tabidir.  

 2.3.2. Avukat, mesle inin icras  esnas nda edindi i bütün bilgilerin gizlili ine sayg  
göstermek zorundad r.  

 2.3.3. S r saklama yükümlülü ü zamanla s n rl  de ildir. 
4  Örne in bkz. TBB Disiplin Kurulu Kararlar  24.1.2014 tarihli E. 2013/653 say l  karar  

veya 4.4.2014 tarihli E. 2014/11 say l  karar  (http://www.barobirlik.org.tr/dkk?yil=2014, 
eri im tarihi 28.9.2014). 

5  Elliot D.COHEN/Michael DAVIS, “Introduction”, Ethics and the Legal Profession içinde, 
(Derleyen: Elliot D.COHEN/Michael DAVIS/Frederick/A. ELLISTON), Prometheus 
Books, New York 2009, s. 10. 
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avukatl k mesle i nas l icra edilebilir” sorusu kapsam nda meslek eti i 
düzenlemelerine ba vurmaktad rlar.6 Bu yakla m, kesinlik, öngörülebilirlik 
ve uygulanabilirlik k staslar n n alt n  çizerek göreli ve sübjektif bir alan 
olarak kabul etti i eti in s n rlar n  kurallarla sabitlemeye çal maktad r.7 Bu 
görü ün kar s nda olan ahlâk merkezli yakla m ise kurallar n uygulamada 
yaratt  sorunlar n genel etik teorileri kapsam nda ahlâki aç dan 
tart labilece ini belirtmektedir.8 

Bu çal madaki ara t rma problemim eti in ya da etik normlar n 
avukatlar n s r tutma ilkesini ihlal etmelerindeki rolü üzerinedir. Bu 
kapsamda üç farkl  alt tema belirledim: Etik, (etik) ikilem ve de meslek 
alg s . Eti in avukatlar için ne anlama geldi i, mesleklerini ne ekilde 
konumland rd klar , etik sorunlarla kar la t klar nda s r tutma kural n  hangi 
temellerde ihlal ettikleri ya da edecekleri gibi alt sorular, ara t rma sorumla 
ilgilidir. Bu çal mada bu soru ve sorunlara nitel verilerim kapsam nda 
aç klamalar getirmek amaçlanm t r. 

 
I. METODOLOJ  

Bu nitel ara t rma, Nisan 2012 - Haziran 2012 tarihleri aras nda 
gerçekle tirilmi tir. Derinlemesine mülakat yöntemiyle Ankara’da çal makta 
olan 10 farkl  avukatla 1-1,5 saate yak n görü me yap lm t r. Bu avukatlar n 
en az 3 y l, en fazla 25 y l olmak üzere meslekteki ortalama çal ma y l  
10’dur. Ceza hukuku, ticaret hukuku, idare hukuku veya medeni hukuk gibi 
çe itli hukuk dallar yla ilgili davalar üzerinde çal maktad rlar. Hangi tür 
davalar üzerinde çal t klar , kar la t klar  etik ikilemleri yorumlamada 
önem arz etmektedir. Çal maya dair varsay mlar mdan biri, ceza hukuku 
davalar n n özel hukuk davalar na nazaran daha derin etik problemler arz 
edece i yönündeydi. Zira ceza hukuku davalar n n temel insan haklar yla 
daha ilgili oldu unu dü ünmekteydim. Ancak bu varsay m m, görü meci 
avukatlar n birço unun mesleki ya am  boyunca herhangi bir dava türünde 
etik ikilemle kar la mad n  söylemesi do rultusunda geçerlili ini yitirmi tir. 

Bir görü mecim d nda bütün görü meler avukatlar n i yerlerinde 
gerçekle tirildi. Sadece bir görü mecimle fakültedeki odamda görü me yapt m. 
Görü meleri, görü mecilerin kendi avukatl k bürolar nda gerçekle tirmeye özen 

                                                            
6  COHEN, 2009, ss. 9-12. 
7  Christine PARKER, “A Critical Morality for Lawyers: Four Approaches to Lawyers’ 

Ethics”, Monash University Law Review, Vol.30 (2004), s. 53. 
8  Donald NICOLSON/Julian WEBB, Professional Legal Ethics Critical Interrogations, 

Oxford University Press, New York 1999, s.5.  
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gösterdim. Mesleki kimliklerini daha derinden hissedecekleri bir mekân olarak 
kendi i  yerlerinde görü me yapman n onlar  daha rahat ve samimi 
hissettirece ini dü ündüm. 

Neredeyse her bir görü meciyle randevu ayarlamada zorluk çektim. 
S kl kla kendimi “sürekli me gul ve çal an” insanlarla görü meye çal an 
bir ara t rmac  olarak hissettim. Ancak görü me için gitti imde, bana 
ay racaklar n  söyledikleri zamandan daha fazlas n  ay rmada gönüllü 
olduklar n  gördüm. Görü me sorular mdan biri olan “davalar n z hakk nda 
i  arkada  d ndaki çevrenizle konu ur musunuz?”un cevab  dolayl  olarak, 
görü meler esnas nda da verilmi  oldu. Görü mecilerimin hepsi, görü lerini 
desteklemek için mesleki tecrübelerine ba vuruyorlard . Kulland klar  ço u 
cümle “(….) bir keresinde öyle bir davam oldu”, “(….) mesela geçen ay 
öyle ilginç bir müvekkilim vard ”, “(….) bir dosyamda ne oldu, anlatay m”, 
eklinde ba l yordu. 

Saha çal malar nda, ara t rmac n n sahayla olan ili kisi ve bu ili kinin 
ara t rmaya etkisi içeriden biri (insiderness) veya d ardan biri olma 
(outsiderness) kimliklerine referansla yak ndan ilgilidir. Ara t rmac n n 
içeridenlik derecesi ya da d ar danl yla ne ölçüde ba  etti inin, görü mecilere 
eri im, verilerin güvenirli i ve sahan n ba ar s  gibi birçok hususu etkiledi ine 
inan lmaktad r. Ara t rmac n n cinsiyeti, etnik kökeni, dini, medeni hali, ya  
veya mesle i gibi unsurlar onun içeridenli i ve d ar danl n  uzla t rmak 
ad na önem ta r.9 Örne in bu ara t rma aç s ndan, hukuk fakültesi mezunu 
ve de avukatl k staj m  yapm  oldu um için “sahadan biri” say labilirdim. 
Ço u görü meci, görü meye ba lamadan önce mesleki geçmi imi bilmek 
istedi. Hukuki geçmi imi bilmeleri, onlar  jargonu kullanmak hususunda 
cesaretlendirdi. Bu anlamda beni “içeriden biri” (the indiser) olarak 
hissettirdiler. Ancak uygulamadan uzak oldu um ve de teorik bir alanla 
ilgilendi imi ö rendikleri zaman bana bak lar  de i ti. O andan itibaren 
“uygulamada ne olup bitti inden haberi olmayan teorik bir göz” olmaya 
ba lad m. Onlar n her gün deneyimledikleri, kitaplarda yazanlar d nda 
tuzaklarla dolu olan “gerçek hukuku” bilmeyen, d ar dan (the outsider) biri 
olarak nitelendirildim. Bir di er yandan, bu bizim diyalo umuzu daha da 
ilginç k ld . Onlar, kâ t üzerindeki kurallar n uygulamada büründükleri 
görünümleri bana anlatmada daha istekliyken ben de onlar n mesle i 
deneyimlerini teorik bilgim kapsam nda bir yerlere oturtmaya çal p durdum. 

                                                            
9  Ayça ERGUN/Aykan ERDEM R, “Negotiating Insider and Outsider Identities in the 

Field: ‘Insider’ in a Foreign Land; ‘Outsider’ in One’s Own Land”, Field Methods, Vol. 22 
(2010), ss. 18-19. 
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II. ET K 

Bu bölümde, “etik” kavram n n görü meciler kapsam nda nas l alg lan-
d n  tart aca m. Bu husus, s r tutma kural n  ihlal ederken dayand klar  
temelleri ayd nlatmak aç s ndan önem arz etmektedir.  

‘Etik’ olarak ba vurdu um kavram, ya amda kar la t m z eylem ve 
de erlendirmelere ili kin felsefi soru ve sorunlarla ilgilidir.10 Avukatl k 
meslek eti i (legal ethics) de, benzer olarak, avukatlar n mesleki 
ya amlar nda kar la t klar  etik soru ve sorunlarla ilgilidir. Ancak giri  
k sm nda da k saca aç kland  üzere meslek eti ine iki farkl  yakla m söz 
konusu olmaktad r. Ahlâk merkezli olan yakla m, meslek eti ini genel 
ahlâk teorilerine ba vurarak tan mlamaktad r. Onlara göre avukat olmak, etik 
problemlerle ba  etmekte di er insanlarla aralar nda herhangi bir fark 
yaratmamaktad r. Hukuk merkezli yakla m ise, meslek eti inin mesleki 
kurallar ve kodlarla s n rl  olarak anla lmas  gerekti ini savunmaktad r. Bu 
görü e göre meslek kurallar  da, di er kurallar gibidir ve etik sorunlar n 
çözümü bu kurallar çerçevesinde veya ceza kanunu ya da hukuki sorumluluk 
kurallar  gibi düzenlemeler içinde aranmal d r.11 

Ben ara t rma sorumu ahlâk merkezli yakla m ba lam nda olu turmu tum 
ve bu do rultuda görü mecilerime “sizce etik ne anlama gelmektedir?”, diye 
sordu umda verilen yan tlar n bu kapsama dü ece ini bekledim. Ancak 
görü meci avukatlar n yakla m  tam tersiydi. 

Avukatlar eti i “meslek eti i” olarak alg lamakta; meslek eti ini aç klamak 
için de Meslek Kurallar  düzenlemesine ba vurmaktayd lar: 

N: “Etik” kavram  size genel olarak ne ifade ediyor? 

G4: Avukatl kta etik? 

N: Genel olarak etik. 

G4: Etik, do ruya ahlâka uygun olan, yani asl nda ben etik deyince 
biz avukatl kta meslek kurallar  geliyor akl ma… 

 
Baz  görü meciler etik kavram n  aç klamak için do rudan Meslek 

Kurallar ndan bahsetmeye ba lad lar: 

N: “Etik” kavram  size genel olarak ne ifade ediyor? 

G6: Mesle imle ba lant l  söyleyeyim, meslek kurallar n n bütünü, 
diyebilirim. Ama avukatl k mesle i için, meslek kurallar n n 
bütününü içine alan ve biraz da ahlâkla ba lant s  olan bir alan.. 

                                                            
10  Harun TEPE, “Bir Felsefe Dal  Olarak Etik”, Do u Bat  Dü ünce Dergisi, 1998, s.16. 
11  COHEN, 2009, ss. 9-12. 
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Meslek eti i ve meslek kurallar  aras nda fark görmedi ini belirten bir 
ba ka görü mecim:  

“G7:..etik udur tabii, bir meslek mensubunun mesle ini icra 
ederken uymas  gereken ahlâki kurallard r.. her meslekte bu vard r 
hani t p mesle inde de vard r, avukatl k mesle inde de vard r.. 
hatta bizim yay nlanm  meslek kurallar  vard r.. 

N: Peki meslek eti i ve meslek kurallar  aras nda fark görüyor 
musunuz? 

G7: Aralar nda öyle çok fazla fark yok…” 

 
Meslek Kurallar , 1971’de Türkiye Barolar Birli i taraf ndan kaleme 

al nm t r. Avukatlar n müvekkilleriyle, meslekta lar yla ve kurumlarla 
ili kilerine dair meslek kurallar n  ihtiva etmektedir. Avukatlar etik normlar  
bu meslek kurallar na indirgedikleri takdirde meslek kapsam nda kar la lan 
etik ikilemlerin çözüm yollar n  da sadece bu yaz l  düzenlemeler içerisinde 
bulmak durumunda kalmaktad rlar. Bu husus onlar n hukuk merkezli yakla ma 
daha yak n olduklar n n da bir göstergesidir. Ancak Meslek Kurallar  ya da 
Avukatl k Kanununda s r tutma ilkesinin etik ikilemlerine yönelik aç k bir 
çözüm yolu öngörmemi  olmas  dolay s yla hukuk merkezli yakla m n problem 
te kil edebilece i dü ünülebilir. 

 
III. K LEM 

kilem, iki istenmeyen alternatif kar s nda seçimi gerektiren herhangi 
zor ya da kafa kar t r c  bir durumu ifade etmektedir.12 Kimi zaman iki 
farkl  hakk  dengelemek veya bunlar aras nda seçim yapma durumunda 
kald klar n  dü ündü üm avukatlar n, meslek ya amlar nda etik ikilemlerle 
kar la abileceklerini varsaymaktayd m. Özellikle, s r tutma kural  kapsam nda 
ortaya ç kan ikilemleri çözüme kavu turma durumunda avukatlar n etik 
normlara ba vurmak istediklerini ya da ba vurduklar n  varsayd m. Ancak 
nitel verilerimi analiz ederken, avukatlar n pek de fazla etik ikilem 
ya amad klar  sonucuna vard m. Bunun nedenlerinden biri, hukuk sistemimizin 
bu tür ikilemleri önleyici birtak m elveri li mekanizmalar sunmas yd . 
Örne in Avukatl k Kanunu ve de Meslek Kurallar , avukatlara gelen dosyalar  
herhangi bir gerekçe göstermeden reddetme olana  sunmaktad r:13  

                                                            
12  http://dictionary.reference.com/browse/dilemma (eri im tarihi 27.05.2012). 
13  “Avukat, kendisine teklif olunan i i sebep göstermeden reddedebilir. Reddin, i  sahibine 

gecikmeden bildirilmesi zorunludur.” Avukatl k Kanunu m.37/1. 
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N: Hiç ki isel de erlerinizin mesleki sorumluluklar n zla çeli ti i 
ve de s r tutma ilkesini ihlal etmek istedi iniz bir durum ya ad n z 
m  meslek hayat n zda? 

G2: (….) yani böyle bir durumda iki seçene iniz var: Vekaleti 
kabul etmezsiniz ya da kabul edersiniz (….) hukuk d  davrand n , 
etik d  davrand n  bildi im ki ilerin vekaletini üstlendi imde veya 
sonradan bu niteliklerinin oldu unu ö rendi im ki ilerin vekalet 
görevini yürütürken psikolojik olarak kendimi her zaman kötü 
hissetmi imdir. Ancak kabul ettikten sonra müvekkilin ö rendi imiz 
bir s rr n  if a etmek hem meslek kurallar yla ba da maz hem de etik 
de ildir. 

 
Yine, kendisine teklif edilen bir meseleyi reddetti ini somut olay 

üzerinden anlatan bir ba ka avukat:  

N: Peki, ki isel de erlerinle mesleki yükümlülüklerinin çeli ti i 
durumlar oluyor mu? Bir ç kmaza girdi in..? 

G1: Geçenlerde bir CMK görevi geldi.. Çocuk zlem Merkezi.. 
imdi, 18 ya  alt ndaki çocuklar n cinsel istismardan ma dur olmas  

durumda Çocuk zlem Merkezinde ifade al n yor(....) savc  bana 
ey dedi, bir ifade daha var buraya kadar gelmi ken onu da 

dinleseniz dedi, doktoru ça rd lar. imdi 3 ya ndaki k z çocu u 
Yenimahalle Devlet Hastanesine getirilmi , rahminde si iller 
ç k yor diye ..doktor incelemeyi yapm , bu si iller (….) sadece cinsel 
ili ki ile ve erke in tükürü ü ile bula an bir virüs ve bunun üzerine 
bunu ailesine daha haber vermeden ailesine ey demi ler, “sizden de 
bir kan örne i al p test yapal m ara t raca z”, demi ler.. Babada 
HPV virüsü ç k yor, dolay s yla o çocu a tükürük yoluyla ya da 
cinsel ili ki yoluyla o virüsü bula t ran adam, yani babas  (….) ben 
ey dedim, ya ba ka biri görevlendirilsin ben bu i te yokum dedim 

(….) Yani kendi k z na tacizde bulunan biri olarak.. i te mesleki 
olarak yapman gereken ki isel ifadesinde yan nda olacaks n, 
indirim sebeplerini de söyleme hiçbir ey söyleme ama yan nda 
olacaks n ama ben niye o adam n yan nda bulunay m…”  

                                                                                                                                            
 “Avukat kendisine teklif edilen i i gerekçe göstermeden de reddedebilir. Takdirine esas 

olan nedenleri aç klamak zorunda b rak lamaz. 
 Avukat zaman n n ve yeteneklerinin eri emedi i bir i i kabul etmez. 
 Avukat davay  almaktan ve kovu turmaktan çekinme hakk n  müvekkiline zarar 

vermeyecek biçimde kullanma a dikkat edecektir.” TBB Kurallar , m.38. 
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Vekâleti reddetmenin yan  s ra, avukatlar ayr ca gerekli gördükleri 
takdirde üstlendikleri davay  b rak p vekâleti sonland rabilme hakk na da 
sahiplerdir.14 Görü meci avukatlardan ço u olas  ikilemleri önlemede bu tür 
mekanizmalara ba vurabileceklerini ileri sürdüler: 

N: Peki alm  oldu unuz bir dava devam ederken böyle bir ey 
ya arsan z nas l oluyor? 

G5: Bir defa ya ad m mesleki ya am mda.. müvekkili ça rd m, ya 
beni azletmesini söyledim ya benim istifa edece imi söyledim, istifa 
ettim.. 

 
Yine, vekâlet ili kisini sonland rma seçene inden bahseden bir ba ka 
görü mecim: 

G10: ki türlü oluyor bu... müvekkili ça r p “ba ta bu durum yoktu 
sonra ç kt  bana bunu izah et...” Burada müvekkil kötü niyetliyse 
zaten sonland r r z ili kiyi… ama müvekkil baz  detaylar  
bilmemekteyse, iyi niyetliyse ba ka…  

 
Kar la lmas  olas  olan ikilemler konusunda görü meci avukatlar  ikna 

etmek için kimi zaman gerçek olan uç örnekler veya kurgusal olaylar 
kulland m. Bu örnekler kar s nda etik ikilemler durumunda müvekkiliyle 
konu up onu ikna etmeye çal aca n  söyleyen ve bu anlamda bana göre 
“ahlâki aktivist”15 avukat modeline uygun davranan bir görü mecim: 

G6: lla ki olur ! O da çok profesyonel olmakla ilgili... suçlar n 
hepsi istenmeyen fiiller, de il mi efendim? Yani en a r ndan en 
hafifine bunlar n hepsi kötü fiiller... Profesyonel bakmad n z 
zaman her fiil için geçerli de baz  fiiller var ki insanlar  daha fazla 
rahats z ediyor... Çok somut bir örnek vereyim, çok eski bir tarihte, 
çok küçük çocuklara bu amaçl  fiil i lendi i iddias yla bir ahs n 
müdafi olarak gidiyorum, iki ayr  fiil ve yarg lama var… isnat 
edilen fiili insan olarak kabul etmek mümkün de il tabii ki, hiç 
unutmam, söylediniz de birden akl ma geldi, duru man n birinden 

                                                            
14  “Belli bir i i takipten veya savunmadan iste i ile çekilen avukat n o i e ait vekâlet görevi, 

durumu müvekkiline tebli inden itibaren on be  gün süre ile devam eder”. Avukatl k 
Kanunu m.41. 

15  sim babas  David Luban olan ahlaki aktivizm yakla m nda adaletin sa lanmas  
hususunda kendisini sorumlu hisseden avukat, müvekkiliyle adalet anlay lar  hususunda 
ters dü tüklerinde avukatl k ili kisine son vermek yerine müvekkilini daha do ru oldu unu 
dü ündü ü hususta ikna etmek aç s ndan aktif bir yarat c l k içerisinde olmaktad r. 
[ÖZDEM R, 2011, s. 6, s. 14]. 
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ç kt mda, zarar görenlerden birinin babas  “siz baba de il 
misiniz!”, diye beni itham etti...  

N: Diyelim ki ceza ehliyeti olan bir müvekkiliniz o tarz fiillerde 
bulunaca n , ileriki bir zamanda, size anlatt … Böyle bir 
durumda? 

G6: Bulunaca n ? Çok zor bir soru… (….) Onu ikna etmeye 
çal rd m... Meslek s rr n  muhafaza ederek de yard m ederim diye 
dü ünüyorum… 

 
Görü meci avukatlar m n bu tür etik problemleri yorumlama ve bunlara 

çözüm bulma aray lar  oldukça pozitivistti. Herhangi bir etik problemin 
çözümünü yaz l  kurallar çerçevesinde, özellikle Avukatl k Kanunu ve Türk 
Ceza Kanunu içerisinde arad lar. 

G9: (….) içerikte bir cezai suç olu turan bir olay gördü diyelim ki, 
s ras yla unlar  yapabilir bir avukat: Önce avukat müvekkil 
ili kini bitirir, ard ndan 279. madde yükümlülü üm de var benim 
bir kamu görevlisiyim ben, bu adam böyle böyle suçludur ya da suç 
i leyecektir.. Özellikle orada suçludur demek bize uygun 
olmayabilir, ama o olay 279. madde ba lam nda de erlendirilebilir... 
Avukat n s n rlar  geni  olmal , bu yetki avukatta olmal , bunun 
s n rlar na ili kin tüm belirleme yetkisi avukatta olabilir... 

 
Görü meci avukatlar n sadece yaz l  kurallara ba vurmak konusundaki 

srarlar  ayn  zamanda avukatl k mesle ini alg lama biçimleriyle de ilgilidir. 
Avukat olmak alg s , olaylara ve ikilemlere bak  aç lar n  ekillendirdikleri 
gibi, mesleki alg lar na yönelik s n rlar  da etkilemektedir. 

 
IV. MESLE E YÖNEL K ALGI 

Avukatl k bir kamu hizmeti ve de ayn  zamanda serbest bir meslek 
olarak tan mlanmaktad r.16 Bu husus, avukatl n iki farkl  yönü oldu unu 
göstermektedir: Kamusal yan  ve özel yan .17 Bu ara t rma kapsam nda s r 
tutma kural n n ihlal edilmesinde avukatl n hangi yan n n daha a r bast n  

                                                            
16  Avukatl k Kanunu, m.1. 
17  Avukatl k hizmetinin profesyonel bir meslek mi, ticari bir faaliyet mi yoksa kamu hizmeti 

niteli i mi ta d na dair kapsaml  bir tart ma için bkz. Kas m AKBA , Avukatl k 
Mesle inin Ekonomi Politi i, Avukatlar n S n fsal Konumlar ndaki De i im: stanbul 
Örne i, NotaBene Yay nlar , Ankara 2015, ss. 133-136. 
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merak ettim. Beklentim, avukatl n kamusal yan  gerçekli inde görü meci 
avukatlar m n kendilerini sadece müvekkillerinin menfaatleri do rultusunda 
hareket eden de il; ayn  zamanda en az ndan etik ikilemlerde ba kalar n n 
haklar n  da gözeten bir yakla m sergileyecekleri yönündeydi. Avukatlar n, 
mesleklerini yarg  erki içerisinde nas l konumland rd klar , korumay  
amaçlad klar  de erleri de etkilemekteydi. 

Birçok görü meci, daha geni  bir kavram olan “hukukçulu u” meslek 
olarak nitelendirmekte; ancak sadece avukatlar  meslekta lar  olarak 
görmekteydi.18 Neredeyse bütün görü meciler, hâkimleri veya savc lar , 
kendilerini küçük gördükleri hususunda ele tirmekteydi. Ayn  zamanda 
yarg n n üç sacaya  oldu unun, ancak kimi zaman bu hususun hâkimler ya 
da savc lar taraf ndan unutuldu unun alt n  çizdiler. 

G9: (...) onlar (hakim ve savc lar) kendini üstün 
görüyor(...)Avukatl k Kanunu avukatl n kamu hizmeti oldu unu 
söyler, ama biz devletin binalar n , masalar n , bilgisayarlar n  
kullanmad m z için sanki biz bir kamu hizmeti yapm yormu uz 
gibi bir alg  vard r.. Yani avukat  bir kamu hizmeti yap yormu  gibi 
dü ünemiyorlar, birincisi bu. kincisi, bizim geleneklerimizden 
geliyor. Devlet s n f d r hâkimlik savc l k, bizde. Bu da çok bilinen 
bir ey.. kendisinin devleti temsil etti ini dü ünüyor, onun d nda 
herkes üçüncü ki i.. devlet gelene i sizin az önce söyledi iniz karar 
verme yetisi, hakimler aç s ndan, savc lar aç s ndan da hürriyeti 
ba lay c  cezalar veremese de gözalt , yakalama gibi bir suç isnat 
etme gibi b rakt  etki gibi çok kuvvetli yetkilere sahip olduklar ndan 
çok fazla kamu otoritesi ve kamu gücüyle ku anm  durumdalar.. 
yani hem düzenleme olarak hem de bizdeki devlet gelene inden. 

 
Önceden savc l k yapm  olan bir görü meci, art k hâkim ve savc lar  

meslekta  olarak görüyor; ancak unu da itiraf ediyor:  

N: Savc yken avukatlar  meslekta  olarak görür müydünüz? 

G8: Dürüst olmak gerekirse hay r… 

N: Avukat n bir kamusal yan  bir özel yan  olarak bahsedilir ya, 
bunlar sizin için ne ifade ediyor, somutla t rabilir misiniz? 

                                                            
18  Hukukçuluk mesle inin Roma’da ortaya ç k  ve avukatl n tarihsel süreçte bu meslek 

grubu içersinde belirginle mesiyle ilgili olarak bkz. AKBA , 2015, ss. 139-142. 
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G8: Hiç dü ünmemi tim… avukatl n bütün yapt  i in kamusal 
yön oldu unu dü ünüyordum ben.. özel yön ne olabilir ki... acaba 
meslek içinde yap lan birtak m faaliyetler bile kamusald r... çünkü 
belli bir kamusal i i yapmaya yönelik faaliyetler.. Ben çok özel bir 
yan  oldu unu dü ünmüyorum; ama avukatlar birle ip aralar nda 
bir tiyatro yaparlar bir sanat icra ederler belki bu dü ünülebilir… 

 
Görü mecilerin ço u, avukatl n ve savunman n, adalet amac na 

hizmet eden yarg n n üç sacaya ndan birini olu turdu unu söylemi tir. Bu 
husus, kendilerini adaletin sa lanmas ndan sorumlu olduklar n  göstermekle 
beraber, s r tutma ilkesinin ihlalinde adalet de erine, örne in adaletin 
sa lanmas  amac yla bu meslek kural n n ihlal edilmesi gerekti ine yönelik 
herhangi bir at fta bulunmam t rlar. Kimi cevaplar, beni kamu sa l  ya da 
güvenli inin veya baz  etik d  davran lar n dahi adaletsiz olarak 
de erlendirilmedi ini dü ünmeye itti: 

G1: Gerçekten insanl a yak mayacak eyler oldu unu dü ündü üm 
zaman o davay  almam ya da o göreve gitmem ya da o ifadede o 
taraf n yan nda bulunmam.. ama gerçekten insanl a yak mayacak 
eyler oldu unda... yani uyu turucu ticareti, tamam yanl  ama niye 

yan nda olmayay m.. ama çok i renç eyler ya and  zaman… ya da 
bir bo anma davas nda, i te kad n kocas na iftira at yor i te beni 
aldatt  diye... halbuki öyle bir ey yok… i te ben de daha fazla nafaka 
ve tazminat als n diye ben yalanlar söyleyerek o davay  kendi lehime 
çevirmeye çal r m.. bunda da ki isel de erimle mesleki menfaat 
çat yor; ama eye göre, o ki isel de erin a rl na göre 
de erlendiriyorum genel olarak.. 

 
Kamu sa l n  tehdit eden bir durumda dahi müvekkilinin s rr n  if a 

etmeyece ini söyleyen bir görü mecim: 

N: Somut bir örnek vermek istiyorum. Ald n z bir dosyada 
asl nda dava konusuyla ilgili bir durum olmasa bile, tesadüfen 
müvekkilinizin AIDS oldu unu ö reniyorsunuz ve rastgele cinsel 
ili kiye girdi ini söylüyor ve cinsel ili kiye girdi i insanlar n 
bundan haberi yok.. bir ekilde bir tehdit olarak görüyorsunuz kamu 
sa l na.. Böyle bir durumda nas l hisseder ve davran rd n z? 

G5: S r baki. Mezara kadar. 

N: Böyle bir durumda dahi? 

G5: Beni ilgilendirmiyor, insanlar kendi sa l n  kendi dü ünmek 
durumunda.. 
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Bir yandan kamu hizmeti sunan bir yandan da ba ms z bir meslek olan 
avukatl k, bu meslek sahibi ki ilerin önüne gelen davalar  serbestçe 
de erlendirebilmelerini sa lamaktad r. Avukatlar, adaleti gerçekle tirmedeki 
rollerine önem vermektedirler. Ancak adalet kavram ndan ne anlad klar  biraz 
tart maya aç k nitelikte. Nitel verilerimi de erlendirdi imde, görü mecilerime 
göre adaletin müvekkillerine en iyi hizmeti sunmak anlam na geldi i 
sonucuna var yorum. Sadece müvekkillerinin menfaatleri do rultusunda 
davranan avukat profili kan mca avukatl n kamusal yan n  gölgelemektedir. 

 

SONUÇ 

Bu ara t rma, avukatlar n, s r tutma ilkesinden kaynaklanan ve onlar  
etik ç kmazlara sokan herhangi bir durumda nas l davrand klar n  anlamaya 
yöneliktir. Avukatl k Kanunu ve Meslek Kurallar  çerçevesinde mutlak bir 
ekilde tan mlanan s r tutma kural  do rultusunda görü meci avukatlar n bu 

yaz l  düzenlemelerin d na ç kmay  reddettikleri söylenebilir. Ara t rmadaki 
temel varsay m m olan, herhangi bir etik ikilem kar s nda avukatlar n etik 
normlara ba vurarak s r tutma kural n  ihlal edebilecekleri yönündeydi. 
Ancak nitel verilerim kapsam nda de erlendirmelerim bunun tam tersi 
yönünde sonuçland . Görü meci avukatlar n istisnas z hepsi, genel olarak 
etik kavram n  meslek eti i çerçevesinde aç klamaya çal t lar. Meslek eti i 
ise onlara göre Meslek Kurallar  gibi yaz l  düzenlemelerden ibaretti. Bu 
hukuk-merkezli yakla m, onlar  sadece yaz l  kurallar içinde hareket etmeye 
iterken adil olmayan veya etik olmayan sonuçlarda dahi s r tutma ilkesini ihlal 
etmemeye zorlamaktad r. Ve de bu husus, meslek alg lar yla çeli mektedir; zira 
görü meci avukatlar n hepsi avukatl n kamusal yönünün adaleti sa lamak 
oldu u fikrindedir. Bu husus ayn  zamanda onlar n adalet alg lar na da ayna 
tutmaktad r. 

Sonuç olarak denebilir ki, görü meci avukatlar n s r tutma ilkesinden 
kaynaklanan etik ikilemleri yorumlama ve bunlara çözüm getirme tutumlar  
oldukça pozitivisttir. Sonuç etik d  olsa dahi yaz l  kurallara s k  s k ya 
ba l  kalmak istemektedirler. Bu husus, Avukatl k Kanunu ya da Meslek 
Kurallar  kapsam nda, etik ç kmazlar için daha detayl  düzenlemelerin 
getirilebilece ini dü ündürmektedir. Böylece avukatlar bir yandan yaz l  
kurallara sad k kal rken bir yandan da s r tutma ilkesinin mutlak uygulan nda 
ortaya ç kabilecek olas  riskleri önleyebilirler. 
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OSMANLI'DA "KADIN"IN HUKUKU* 
 
 

Omca Özdemir** 
 
 

G R  

Toplumu ekillendiren siyasal de i imin, geçmi e tavr  bak m ndan iki 
ekilde gerçekle mesi mümkündür. Bunlardan birini, kopu u vurgulayan 

devrimsel süreçler olu turur. Bu tür siyasal müdahaleler, geçmi le ili kisi 
kesilerek toplumsal ya am n yeniden düzenlenmesini ifade eder. Bu kesinti, 
devrimlerin geçmi e tepki hareketleri olarak ortaya ç kmalar ndan kaynaklan r. 
Böylece geçmi in olumsuzluklar na kar  olmakla ekillenen bu hareketlerin 
tarihle ili kileri, olumsuzlu un bir bütün olarak geçmi e yay lmas  ile geçmi in 
yads nmas  ya da ancak belirli bir kal p içerisinde yeniden anlamland r lmas  
eklinde gerçekle ecektir. Böylece tarih, devrimin hedeflerine ba ml  olarak 

yeniden kurgulanmaktad r. Bu durum toplumsal bilincin, geçmi le yani 
kökleriyle ili kisinin kesilerek yeni anlamlarla üretilmesine i aret etmektedir. 
Ancak ço u durumda bu ekilde olu an yeni düzen, içine yerle ti i toplumun 
tarihiyle ba lar n n kopmas  nedeniyle, hedeflerini gerçekle tirmesini olanakl  
k lacak toplumsal zemini kaybetmektedir. 

Toplumsal de i imin bir di er biçimi ise de i imin, tarihle farkl  bir 
biçimde ili kilenerek, geçmi in birikimini ele tirel bir tutumla zemin edinerek 
gerçekle mesidir. Bu durum, üphesiz ki geçmi in bir bütün olarak yerle ik 
k l nmas  anlam na gelmemektedir. Zira her toplumsal de i im, mevcut 
toplumsal duruma alternatif olarak ortaya ç kan bir toplumsal yeniden in a 
hareketine i aret eder. Ancak geçmi e ele tirel yakla m, toplumsal tarihin 
tümüyle yads nmas n  zorunlu k lmayacakt r. Bu anlamda de i im, topluma 
yerle ik hale gelmesini ve süreklili ini sa layacak biçimde, geçmi in 
ayd nlat lmas n  ve olumsuz yönlerinin yan nda olumlu unsurlar n n da bilincine 
var lmas n  içermelidir.  
                                                            
*  Bu makale hakem incelemesinden geçmi tir. 
** Ar . Gör., Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Genel Kamu Hukuku Anabilim Dal . 
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Osmanl  topraklar nda kad nlar n hukukla ili kisinin incelenmesi de, 
kad nlar n toplumsal-siyasal konumlar n n de i imi çerçevesinde anlam 
kazanmaktad r. Osmanl 'da kad n n statüsü ile kad nlar  güçlendiren kurumsal 
mekanizmalar n ortaya konulmas , Türkiye’de kad nlar n konumunun sa lam 
temellere dayal  biçimde yükseltilmesi çabas na önemli katk  sa layacakt r. 
Bu bak mdan Osmanl  uygulamas n n bir bütün olarak olumsuzlanmas  ve 
yads nmas  yerine ele tirel bir temel üzerinde analiz edilmesi, gerçekçi ve 
köklü bir kad n özgürle mesi için elzemdir. Öte yandan yöneldi i bu genel 
hedef, makalemizin, kapsam bak m ndan belirli s n rlar içerisinde olu turul-
mas n  da gerektirmi tir. Zira makalemizde kad nlar n konumu çok çe itli hukuk 
alanlar  ve mekanizmalar  içerisinde ele al nm t r. üphesiz ki bu alanlar n 
her biri üzerine ayr nt l  çal malar yap lmas  mümkündür. Ancak bu makaleyle 
yap lmak istenen, Osmanl  hukukunun ifade etti i toplumsal cinsiyet 
örüntüsünün genel itibariyle ortaya konulmas  ve de erlendirilmesi oldu undan, 
çe itli hukuk alanlar nda kad n n konumuna ili kin belirlemeler, ancak bu 
hedefe yönelik olduklar  ölçüde ve kapsamda çal mam za dahil edilmi tir.  

Bu amaçla haz rlanan çal ma, öncelikle Osmanl  hukukunda kad n n 
hukuksal statüsünün ortaya konulmas n  içermektedir. Bu ba lamda kad nlar 
bak m ndan özel hükümler içeren hukuksal kurum ve kurallar incelenmi tir. 
Ki ilerin hukuksal statülerinin belirlenmesinde ilk ölçütü üphesiz ki ki ilerin 
hak ve fiil ehliyeti olu turmaktad r. Hak ehliyeti ki ilerin hukuksal özneler 
durumunda bulunmalar na i aret ederken, fiil ehliyeti ki ilerin hukuksal 
ili kilere girmelerinin olana n  olu turmaktad r. Bu sebeple kad nlar n hukuk 
özneleri olarak durumlar n n tespiti amac yla Osmanl  hukukunda kad n n 
hak ve fiil ehliyeti ölçütleri, ard ndan da ahitlik ba lam nda konumlar  
ara t r lm t r. Üçüncü k s mda kad nlar bak m ndan özellik arz eden hukuksal 
bir kurum olarak evlenme; ekil, ehliyet, kad n n r zas , velinin r zas , ya  
s n rlamas , çok kad nla evlilik ve mali hükümleriyle birlikte evlilikte hak ve 
yükümlülükler ba l klar  içerisinde incelenmi tir. Dördüncü k s mda bo anma 
kurumunda kad n n statüsü saptanmaya çal ld ktan sonra, be inci k s mda 
er’i intikal kurallar  ve miri araziler ile gayrisahih vak flarda intikal kurallar  

çerçevesinde miras hukukunda kad n n konumu tart lm t r. Bölüm ceza 
hukukunda kad nlarla ilgili hüküm ve uygulamalar n ard ndan kad nlar n 
devlet yönetimine ili kin haklar n n ortaya konulmas  ile sona ermektedir. 

Ki ilerin statüleri hukuk metinlerinde yer alan haklar n talep 
edilebilirli i ve uygulamaya geçirilebilirli i ile yak ndan ili kilidir. Bu anlamda 
haklar n soyut kurallar olarak mevcudiyetleri, ki iler bak m ndan kullan labilir 
hale gelmeleri için yeterli bulunmamaktad r. Bu nedenle Osmanl ’da kad n n 
statüsünün belirlenmesi bak m ndan kad nlar n mahkemelerle ili kilerinin 
saptanmas  da bir zorunluluktur. Bu çerçevede çal man n ikinci bölümünde 
kad nlar n hukuksal yollara ba vurma gelenekleri incelenmi tir. 
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Di er yandan hukuk, toplumsal ve siyasal ili kilerin bir yans mas n  
olu turdu u gibi toplumsal ya am  da belirleyen bir ölçüt durumundad r. Bu 
ba lamda hukuk salt ki ilere hak ba layan bir mekanizma durumunda 
de ildir. Fakat ayn  zamanda toplumun düzenlenmesinde ve ki ilerin 
toplumsal ya amdaki konumlar n n belirlenmesinde de etkendir. Bu sebeple 
çal man n üçüncü bölümünde Osmanl  hukukunda toplumsal mekân n 
cinsiyetlendirilmesi irdelenmi , kad n n toplumsal ya amdaki durumu bu 
çerçevede aç klanmaya çal lm t r. 

Son bölümde ise Tanzimat Dönemi ile birlikte Osmanl ’da kad n n 
statüsünün de i mesinin temelleri k saca belirlenmi tir. Kad n n hukuksal 
statüsünün de i ime u rad  bu dönemde, kad nlar n giderek artan bir biçimde 
kamusal alana ç kt klar  görülmektedir. Kamusal alana ç k  kanallar n  e itim, 
kad n dergileri ve dernekleri olu turmaktad r.  

 
I. OSMANLI DEVLET ’NDE KADININ HUKUKSAL STATÜSÜ 
A. KADININ AK D YAPAB LME VE DAVADA TARAF 

OLAB LME EHL YET  
slam hukukunda hak ehliyeti, ceninin sa  olarak do mas yla; fiil 

ehliyeti ise ki inin mümeyyiz, bali  ve re it olmas  ile kazan lmaktad r. Bu 
bak mdan cinsiyet, ne hak ne de fiil ehliyetine etki eden bir de i kendir. 
Böylece kad n, erkekler bak m ndan da ayn  olan ko ullar  ta d  takdirde, 
erke in iznine tabi olmaks z n serbestçe hukuki i lem yapabilme ehliyetine 
sahiptir. Ancak fiil ehliyetinin bir unsuru olan bülu  ya n n belirlenmesinde 
cinsiyet, ay r c  bir ölçüttür. Bülu  ya  bak m ndan slam hukukçular n n 
farkl  içtihatlar  bulunmaktad r. Hanefi mezhebi içtihatlar na göre bülu da 
alt ya  k zlarda 9, o lanlarda 12’dir.1 Ebu Hanife’ye göre bülu  ya n n üst 
s n r  k z çocuklar  için 17, o lan çocuklar  için ise 18’dir. mameyn’e göre k z 
ve o lanlar için üst s n r 15’tir. Mecelle’de mameyn’in görü ü esas al nm t r.2 

Fiil ehliyetinin di er bir unsuru olan rü t slam hukukunda, modern 
hukuktakinden farkl  bir anlama sahiptir. Mali yönü olan akitler bak m ndan 
aranan rü t, fikri olgunlu a i aret etmekte, belirli bir ya a eri ilmesi ile 
do rudan kazan lmamaktad r. Ki inin mallar n  idare ve korumada gerekti i 
gibi davranmas n , mal n  koruma konusunda özen gösterip, israftan kaç nmas n  
içeren bir kavramd r.3 slam hukukunda rü t için ya  belirlenmedi inden, bülu a 
ermi  ki inin re it olup olmad n n ayr ca tespit edilmesi gerekmektedir.4 

                                                            
1  Gül AKYILMAZ, “19. ve 20. Yüzy l Osmanl  Kanunla t rma Hareketlerinde Kad n n Hukuki 

Durumuna li kin Düzenlemeler”, Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, (2011), Say  
1-2, s.195. 

2  Gül AKYILMAZ, slâm ve Osmanl  Hukukunda Kad n n Statüsü, Göksu, Konya 2000, s.57. 
3  Halil C N, Gül AKYILMAZ, Türk Hukuk Tarihi, 5. Bask , Sayram Yay nlar , Konya 2013, s.299. 
4  AKYILMAZ, 2011, s.195. 



Omca Özdemir 600

Kuran, kad n ve erkekler için farkl  ehliyet ko ullar  belirlememekte, 
kad n ve erkeklerin e it olarak yarat ld klar n  ifade etmektedir. Bu ba lamda 
s ralama, ki ilerin cinsiyetine de il, takva durumlar na dayanmaktad r. Bu 
bak mdan Kuran’ n insan onuru ve e itli i ilkesi, do al hukuk anlay nda 
ifadesini bulan ki isel, sosyal, politik ve ekonomik özerklikten farkl  niteliklere 
sahiptir.5 Ancak ileriki k s mlarda ayr nt l  biçimde incelenece i üzere Osmanl  
hukukunda geçerli adalet anlay  ve kad nlar n geni  mali haklar , do al hukuk 
dü üncesinde eksik olan maddi e itlik bak m ndan daha kapsay c d r. 

Bu çerçevede kad nlar, erkekler gibi hukuk özneleridirler. Bu anlamda 
slam hukuku, hukuksal ve moral düzeyde kad nlara erkeklerle e it biçimde 

muamele edilmesi, kad n ve erkeklerin otonom bireyler olarak alg lanmalar na 
yönelik bir söylemi benimsemi  durumdad r. Kad nlar mülklerini uygun 
gördükleri biçimde yönetme ve tasarrufta bulunma yetkilerine sahiptir. Bu 
süreçte erkek akrabalar n n ya da devlet görevlilerinin iznine veya gözetimine 
tabi durumda bulunmamaktad rlar.6 

Kad nlar n erkeklerle ayn  ko ullarda fiil ehliyetine sahip olmalar , geni  
bir yelpaze içerisinde mali ve ticari ili kilere girmelerine zemin haz rlam t r.7 
Bu kapsamda genel olarak haklar n erkek lehine cinsiyetlendirildi i evlilik 
ili kilerinde tespit edilebilen kad n aleyhine ayr mc l k, toplumun maddi 
varl klar na eri ime ili kin hukuku karakterize etmemektedir.8 Ancak kad nlar 
mali sermaye sahibi olabilmelerine ra men, bu mali zenginlik onlar  do rudan 
iktidar sahibi yapmamaktad r. Osmanl  kad n n n toplumsal alandaki iktidar n n 
parametreleri, toplum yap s  içerisindeki yerlerine göre belirlenmekteydi. 
Mekân k s tlamalar , hukuksal kurallar ve cemaatten kaynaklanan s n r-
land rmalar ile kad n deneyiminin toplumsal s n rlar n  belirlemektedir. Bu 
anlamda kad nlar iktisadi alan n e it özneleri konumunda olmalar na ra men, 
evlilik, ikametgâh ve miras hukuku bak m ndan birtak m toplumsal ölçütlere 
tabi durumdad rlar.9 Bu bak mdan ayn  maddi ko ullar, erkek ve kad nlara 
ayn  iktidar  sa lamamaktad r. Di er yandan mülkiyete ili kin birçok hakk n 

                                                            
5  Barbara Freyer STOWASSER, “Women and Citizenship in the Qur’an”, Women, the 

Family, and Divorce Laws in Islamic History içinde (Derleyen: Amira El Azhary 
SONBOL), Syracuse University Press, New York 1996, s.33. 

6  Judith TUCKER, Women, Family, and Gender in Islamic Law, Cambridge University 
Press, New York 2008, s.172-173. 

7  AKYILMAZ, 2000, s.58-59. 
8  TUCKER, 2008, s.26. 
9  Fatma Müge GÖÇEK, Marc David BAER, “18. Yüzy l Galata Kad  Sicillerinde Osmanl  

Kad nlar n n Toplumsal S n rlar ”, Modernle menin E i inde Osmanl  Kad nlar  içinde 
(Derleyen: Madeline C. ZILFI, Çeviren: Necmiye ALPAY), Türkiye Ekonomik ve 
Toplumsal Tarih Vakf , stanbul 2000, s.49. 
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kullan m n n, orta ve üst zanaatkâr s n f kad nlar  ile köylü kad nlar  aras nda 
s n fsal konumlar na göre de i ti i de görülmektedir.10 

 
B. AH TL KTE KADININ KONUMU 

slam hukukunda kad n n ahitli ini düzenleyen kaynak hüküm, 
Kuran’ n Bakara Suresi'nin 282. ayetidir. Ayette kad n n ahitli i u biçimde 
ele al nm t r: “..(Bu i leme) ahitliklerine güvendi iniz iki erke i; e er iki 
erkek olmazsa, bir erkek ve iki kad n  ahit tutun. Bu onlardan biri unutacak 
olursa, di erlerinin ona hat rlatmas  içindir.”11 

Metnin bütünlü ü içerisinde de erlendirildi inde ayetin, borçlanma 
akdine ili kin oldu u ortaya ç kmaktad r. Osmanl  mahkemelerinde 17. 
yüzy ldan sonra uygulanan Halebinin Mültekas nda da bu duruma aç kça 
dikkat çekilmi tir: "Bu ayet-i kerime, borçlardan sonra zikredilmi tir. ki 
erkek bulunmazsa bir erkek ile iki kad n n ahidli i kifayet eder ve kabul 
olunur."12 Borçlanma akdi bak m ndan böyle bir düzenleme yap lmas n n 
toplumsal dayana n , kad n n ekseriyetle i  ve ticaret hayat  d nda 
bulunmas  olu turmaktad r. Ancak dikkat edilmelidir ki borçlanma ili kisi 
kapsam nda dahi ikinci kad n ancak kad n ahit unutursa, a r rsa devreye 
girecektir. Unutma veya a rma gerçekle mezse, erkek ve kad n n 
ahitlikleri yeterli ve e it düzeyde kabul edilmelidir.13 Ancak her ko ulda 

erkeklerin de il fakat ancak kad nlar n unutmalar na kar  önlem al nm  
oldu u, erkekler bak m ndan böyle bir ihtimalin öngörülmedi i dikkat 
çekmektedir. Mecelle’de ise kul hakk n  ilgilendiren davalarda iki kad n n 
ahitli inin bir erke in ahitli ine denk olarak kabul edildi i görülmektedir. 

Ancak erkeklerin bulunmas  ve ö renmesi mümkün olmayan yerlerde yaln z 
kad nlar n mal hakk ndaki ahitlikleri esas al nacakt r.14  

Ceza hukuku alan nda had ve k sas davalar  uygulamas nda ise ancak 
erkeklerin tan kl klar  kabul edilmektedir. Sadece kad nlar n ahit oldu u 
öldürme hakk nda kad nlar n ahitli i mümkün olmas na ra men, bu 
durumda san a k sas cezas  verilemeyece i, ancak diyete hükmedilebilece i 
                                                            
10  Mary Ann FAY, “Kad nlar ve Vak flar: 18. Yüzy l M s r’ nda Mülkiyet, ktidar ve Toplumsal 

Cinsiyetin Nüfuz Alan ”, Modernle menin E i inde Osmanl  Kad nlar  içinde (Derleyen: 
Madeline C. ZILFI, Çeviren: Necmiye ALPAY), Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih 
Vakf , stanbul 2000, s.32. 

11  http://kuran.diyanet.gov.tr/Kuran.aspx#2:282, Eri im: 30.8.2014. 
12  brahim HALEBÎ, Mevkufat - Mülteka Tercümesi, sadele tiren: Ahmed Davudo lu, 2. Cilt, 

Sa lam Kitabevi, stanbul 1983, s.115. 
13  Hasan Tahsin FENDO LU, Hukuk Tarihimizde Temel Haklar, Mimoza Yay nlar , Konya 

1994, s.53. 
14  AKYILMAZ, 2011, s.197. 
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kabul edilmektedir. Ebu Hanife'ye göre ise kad nlar, bu hallerde de ahitlik 
yapamayacakt r. Ahmet bin Hanbel ise sadece kad nlar n bulundu u 
yerlerdeki yaralama olaylar nda, güvenilir kad nlar n tan kl n n kabul 
edilece ini belirtmi tir.15 Bu kapsamda Osmanl  uygulamas n n, ilgili Kuran 
ayetinin sistematik ve lafz na uygun yorumuna dayand n  söylemek 
mümkün bulunmamaktad r.  

 
C. EVLENME 

1. Evlilik Akdinin Gerçekle tirilmesinde ekil 

slam hukuku bak m ndan evlili in gerçekle tirilmesinde tek ekil 
art n , akdin iki ahit huzurunda yap lmas  olu turmaktad r. Osmanl  

uygulamas nda hukuken zorunlu olmamakla birlikte evlili in, zaman zaman 
kad  huzurunda gerçekle tirildi i görülmektedir. Evlili in bir din görevlisi 
huzurunda akdedildi i durumlar bak m ndan ise imam n ancak mahkemeden 
al nm , resmi bir belge olan izinnameye dayanarak nikâh  k yabildi i 
bilinmektedir. zinname usulü, taraflar n ehliyet durumlar  ile evlenme 
engellerinin saptanmas  ve gelecekteki muhtelif ihtilaflara kar  evlili in 
belgelenmesi suretiyle, evlenme üzerinde devlet kontrolünü sa layan bir örfi 
hukuk mekanizmas d r. Bu ba lamda evlili in geçerlili i üzerinde etkisi 
bulunmamaktad r. 16. yüzy ldan itibaren ise imamlar n kad  izni olmadan 
nikâh k ymalar  yasaklanm t r. 1881 tarihli Sicill-i Nüfus Nizamnamesi, 
1914 tarihli Sicill-i Nüfus Kanunu ve 1917 tarihli Hukuk-  Aile Kararnamesi 
ile izinname kurumu güçlendirilmi  ve hukuken detayland r larak devletin 
evlilik akitlerindeki kontrolü geni letilmi  ise de, izinname al nmadan 
gerçekle tirilen evlilikler geçerlili ini sürdürmeye devam etmi tir.16 

 
2. Evlenme Ehliyeti 

Evlenme ehliyeti, hem kad n hem de erkek için temyiz kudretinin 
bulunmas  ve bülu  artlar n  ihtiva eder. slam hukukunda fiil ehliyeti 
ba lam nda yukar da aç kland  üzere Hanefi hukukçular  bülu un alt 
s n r n  k zlarda 9, erkeklerde 12 olarak tespit ederler. Bu ya lardan önce 
bülu  iddias nda bulunulamayacakt r. mam Muhammed ve Ebu Yusuf’a 
göre bülu  için üst ya  her iki cinsiyet için de 15 iken, Ebu Hanife’ye göre 
k zlarda 17, o lanlarda 18’dir. Üst ya  s n r na ula an k z ve erkek biyolojik 
olarak bülu a ermemi  olsalar dahi bali  say lacaklard r. Hukuk-  Aile 

                                                            
15  Nevin Ünal ÖZKORKUT, " slam Ceza Hukukunda Kad n", AÜHFD, Cilt 56 (2007), Say  

2, s.93. 
16  C N, AKYILMAZ, 2013, s.400-403. 
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Kararnamesi öncesinde Osmanl  hukukunda evlenme ehliyetinde mam 
Muhammed ve Ebu Yusuf’un görü leri uygulama bulurken, Hukuk-  Aile 
Kararnamesi ile Ebu Hanife’nin görü üne geçerlilik kazand r lm t r.17 

Hukuk-  Aile Kararnamesi ile bülu  konusunda getirilen bir yenilik de, 
18 ya n  doldurmam  erke e bülu a erdi ini ispat etmesi durumunda 
hâkim izniyle evlenme hakk n n tan nm  olmas d r. Bu hak, kad nlara 17 
ya n  doldurmam  olmas  durumunda tan nm , ancak hem hâkimin hem 
velisinin izninin bulunmas  ko ulu aranm t r.18 

 
3. Evlenmede Kad n n R zas  
slam hukukunda mezheplere göre de i meksizin evlenme ehliyetine 

sahip bulunan ak ll , bali  ve kendi ba na evlenme akdini gerçekle tire-
bilecek durumda bulunan kad n n nikâhta r zas n n al nmas  kurald r. 
Osmanl  Devleti’nde de bu kural n ihlali sebebiyle ikayet edilmesi 
durumunda, evlenme akdinin inikad artlar ndan birisi geçekle memi  
oldu undan kad  nikâh  feshedebilir. R zaya ili kin ikâyetlerin ni anl l k 
a amas nda bile kabul edildi i görülmektedir.19 Tucker evlenmede kad n n 
r zas n n bulunmas  zorunlulu unu kad nlar n e itlikçi muameleye tabi 
olmas  bak m ndan yeterli görmemekte, kad n n r zas n n belirtilmesi 
yönteminin de bu anlamda önem ta d n  ifade etmektedir. Bu çerçevede 
kad n n r zas n n, sessizli inden veya r zas n n bulunmad na dair aç k bir 
i aretin bulunmamas ndan ç kar lmas n  tart maya açan Tucker’a göre, 
kad n n evlenme akdine kat l m n n hukuksal ölçüsü olarak sessizli inin 
kabul edilmesi, kad n  eril düzenlemelerin pasif ve at l bir parças  olarak in a 
etmektedir.20 

 
4. Evlenmede Kad n n Velisinin zni Sorunu 
Evlenmenin gerçekle mesi bak m ndan kad n n velisinin izninin 

bulunmas n n bir ko ul olup olmad  noktas nda slam hukukçular n n farkl  
içtihatlar  bulunmaktad r. Hanefi hukukçulardan Ebu Hanife ve Ebu Yusuf’a 
göre temyiz gücüne sahip ve bali  kad nlar evlenme bak m ndan tam 
ehliyetlidirler, velilerinin r zas  gerekmez. mam Muhammed’e göre ise 
velinin r zas  al nmal d r.21 Ancak velinin bali  kad n üzerindeki velayet 
yetkisi, ihtiyari velayettir; kad n n r zas n  d lamaz.22 

                                                            
17  AKYILMAZ, 2011, s.209. 
18  AKYILMAZ, 2011, s.209. 
19  AKYILMAZ, 2000, s.26. 
20  TUCKER, 2008, s.32. 
21  AKYILMAZ, 2011, s.210. 
22  C N, AKYILMAZ, 2013, s.383. 
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Osmanl  uygulamas  1544’e kadar Ebu Hanife ve Ebu Yusuf’un 
görü leri yönünde gerçekle irken, 1544 tarihinden itibaren Ebussuud 
Efendinin arz  ve padi ah n emri ile mam Muhammed’in görü üne 
geçerlilik kazand r lm t r. Kanuni döneminde bu görü  tam anlam yla 
uygulanm , kad lar veli izni ko ulunun sa lanmad  nikâhlar  k ymad klar  
gibi bu ko ulun sa lanmad  evlilik akitlerinin feshine de aktif biçimde 
hükmetmi lerdir. Ancak bir süre sonra bu ilkenin gev edi i, veli izni 
olmadan akdedilen evliliklerin feshi taleplerinin mahkemeler taraf ndan 
reddedildi i görülmektedir. Ceza Kanunu’nun 1914 tarihli k smi de i ikli i 
ve sonras nda, 1917 tarihli Hukuk-  Aile Kararnamesi ile Ebu Hanife ve Ebu 
Yusuf’un görü leri yeniden yürürlü e sokulmu tur. Kararnameye göre kad , 
veliye durumu bildirecek ve itiraz  olup olmad n  soracak ise de, bu 
uygulama ile amaçlanan velinin izninin al nmas  de il, erke in kad na denk 
olup olmad n n ara t r lmas d r.23 

 
5. Evlenmede Ya  S n rlamas  

slam hukukunda evlenme için ya  s n rlamas  mevcut de ildir. Bu 
nedenle kimi zaman k z çocuklar n n evlendirildikleri görülmektedir. S k 
rastlanmasa da gelir elde etmek amac yla k z çocuklar n n ya l  erkeklerle 
evlendirildikleri de vakidir. Ancak belgeler, evlendirilen bu çocuklar n 
fiziksel olgunlu a ula ncaya kadar babalar n n evinde kalmaya devam 
ettiklerini göstermektedir. Evlili in fiilen ba lamas  için talepte bulunan 
kocalar n istekleri kad lar taraf ndan, k zlar n cüsselerinin yeterli olmad  
gerekçesiyle reddedilmi tir.24 Ancak Hukuk-  Aile Kararnamesi ile evlenme 
ya na k zlar için 9, o lanlar için 12 ya  olmak üzere s n r getirilmi tir.25 

                                                            
23  AKYILMAZ, 2011, s.210; söz konusu denklik, kefâet kavram yla ifade edilmektedir. 

Kefâet, evlenecek erke in kad na dini, iktisadi ve sosyal seviye bak m ndan denk olmas na 
i aret etmektedir. Hanefi mezhebinde nesebde, müslüman olu ta, meslekte, servette, 
dindarl k ve iyi ahlak sahibi olmada ve hürriyette denkli i gerektiren kefaet, Hukuk-  Aile 
Kararnamesi'nin 45. maddesi ile meslek ve servette denklikle s n rl  olarak düzenlenmi tir. 
45. maddeye göre "Mal ve h rfet gibi hususlarda erke in kad na küfv olmas  nikâh n 
lüzumunda artt r. Malda kefâet zevcin mehr-i muacceli îtâya ve zevcenin nafakas n  
tedârike muktedir olmas d r. H rfetde kefâet zevcin sülük etti i ticaret veya hizmetin 
erefçezevce velîlerinin ticaret veya hizmetleriyle mütekarib olmas d r.": http://www.ti-

entertainment.com/Hbr-25-Islam-Hukuku-1-HAK---Hukuk-i-Aile-Kararnamesi-tr.html; 
Halil C N, Ahmet AKGÜNDÜZ, Türk- slâm Hukuk Tarihi, II.Cilt, Tima  Yay nlar , 
stanbul 1990, s.87-88; Ebru KAYABA , Osmanl  Devleti'nde Tanzimat Dönemi 
tibariyla Aile Hukukunun Geli imi-Hukuk-  Aile Kararnamesi-, Filiz Kitabevi, stanbul 

2009, s.66; kefâet hakk nda ayr nt l  bilgi için bak n z: Halil C N, slâm ve Osmanl  
Hukukunda Evlenme, 2.bask , Selçuk Üniversitesi Bas mevi, Konya 1988, s.158-167.  

24  AKYILMAZ, 2000, s.29-30. 
25  AKYILMAZ, 2011, s.211. 
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Velinin evlenme ehliyeti olmayanlar üzerindeki velayet yetkisi, velayet-i 
icbar yani zorunlu velayettir.26 Hanefi mezhebinde velayet-i icbar yetkisi, 
asabe statüsündeki çok say da akrabaya tan nm ken; di er mezheplerde bu 
yetki baba-dede gibi dar bir kesime sa lanm t r. Hanefi mezhebinin bu 
geni  uygulamas n n sak ncalar n n giderilmesi amac yla h yâr’ul bülu  
kurumu kabul edilmi tir. Mülteka’da bu müessese u biçimde aç klanm t r: 
“ mâm-  A'zam'la mâm-  Muhammed (Rh. Aleyhimâ)'e göre; evlendiren veli 
baba veya dededen ba kas  olursa, küçük k z ile o lan ergenlik ça na 
girince, isterlerse nikâh  bozabilirler. Ama babas  ile dedesi evlendirmi  
iseler, bunlar n nikâh n  bozma haklar  yoktur.”27 Ancak k z çocu u 
bak m ndan bu hakk n kullan m , bülu a erdi i veya bülu a ermesinin 
ard ndan nikâha vak f oldu u anda ve ahitler huzurunda ileri sürülmekle 
s n rl d r. O lan çocu u için bu yola ba vuru imkân  ise ömür boyunca 
devam etmektedir. Di er yandan incelenen örneklerinde er'iyye sicilleri, bu 
yola ba vuran kad nlar n say lar n n fazla olmad n  göstermektedir.28 

 
6. Taaddüt-ü Zevcat (Çok Kad nla Evlilik) 

Çok kad nla evlili e ili kin slam hukukunun temel kayna , Kuran’ n 
Nisa Suresidir. Nisa Suresi’nin 3. ayeti u ekildedir: “E er, (velisi 
oldu unuz) yetim k zlar (ile evlenip onlar) hakk nda adaletsizlik etmekten 
korkarsan z, (onlar  de il), size helal olan (ba ka) kad nlardan iki er, üçer, 
dörder olmak üzere nikahlay n. E er (o kad nlar aras nda da) adaletli 
davranmayaca n zdan korkarsan z o taktirde bir tane al n veya sahip 
oldu unuz (cariyeler) ile yetinin. Bu, adaletten ayr lmaman z için daha 
uygundur.29” Surenin ilgili di er hükmü olan 129. ayet, çok kad nla evlili e 
ili kin adalet ilkesini u biçimde ortaya koymaktad r: “Ne kadar u ra rsan z 
u ra n, kad nlar aras nda adaleti yerine getiremezsiniz. Öyle ise (birine) 
büsbütün gönül verip ötekini (kocas  hem var, hem yok) ask da kalm  kad n 
gibi b rakmay n. ”30 Ayetler genel olarak de erlendirildi inde, hükümlerin 
toplumsal zeminini yetimler bak m ndan adaletin sa lanmas n n olu turdu u 
görülmektedir. Ayn  zamanda e ler aras nda e itlik ve adaletin sa lanmas  
Kuran’da vurgulanmaktad r. Osmanl  hukuku bak m ndan da bu ilkeye önem 
verilmi tir. Mülteka’da yer alan hüküm uyar nca “Bir erkek, nikâh  alt nda 
bulunan kad nlar na kar  adâlete, e itli e riayet eder. Bunlar n aras nda 

                                                            
26  C N, AKYILMAZ, 2013, s.384. 
27  brahim HALEBÎ, Mevkufat - Mülteka Tercümesi, sadele tiren: Ahmed Davudo lu, 1.Cilt, 

Sa lam Kitabevi, stanbul 1980, s.480. 
28  AKYILMAZ, 2000, s.29-31. 
29  http://kuran.diyanet.gov.tr/Kuran.aspx#4:3, Eri im: 30.8.2014. 
30  http://kuran.diyanet.gov.tr/Kuran.aspx#4:128, Eri im: 30.8.2014. 



Omca Özdemir 606

e it olmak üzere birer veyâ iki er yâhud daha ziyâde gece ta'yin ederek her 
biriyle kendi nöbetinde yan nda gecelemesi vâcibdir. Fakat cinsi yak nl kta 
adâlet vâcib de ildir. Yiyecek ve giyecek hususunda da adâlet vacibtir. Her 
hangi bir eyde, birini di erine tercih etmek câiz de ildir.”31 Osmanl  
Devleti’nde ilgili fetvalar da adalet ilkesine i aret etmektedir. Bu ba lamda 
çok e lilik bir zorunluluk de il, ancak adaletin sa lanmas  ko ulu ile s n rl  
bir izin niteli indedir.32 

Ara t rmalar, taaddüt-ü zevcat n Osmanl ’da mevcudiyetine ra men 
yayg n olmad n , daha çok yönetici s n f içerisinde görülmekteyse de, ho  
kar lanmad n  göstermektedir.33 Tereke defterleri üzerinde yap lan 
ara t rmalara göre, birden fazla evlilik oran  %2-5 aras ndad r. XVII. 
yüzy lda Bursa’da Gerber taraf ndan incelenen iki binden fazla terekede, iki 
veya daha çok e i olan erkeklerin say s n n yirmiyi geçmedi i tespit 
edilmi tir. Birden fazla e le evlilik oran  köylerde ehirlere oranla daha 
dü üktür.34 Çok e lili i fiilen s n rlayan etkenlerden biri e lere adaletli ve 
e it davranma yükümlülü ünden kaynaklanan mali yükse, di eri de 
kad nlar n ve velilerinin çok e lilik konusunda hassasiyetleridir. Kad nlar n 
evlilik sözle melerine, kocalar n n ba ka bir evlilik yapmas  durumunda mali 
haklar n  kaybetmeksizin bo anm  olacaklar na yönelik hükümler 
koydurmalar , birden fazla kad nla evlili i s n rland ran etkenlerdendir. 
Osmanl  toplumunda çok kad nla evlilik gerçekli ini D’Ohsson u ekilde 
aç klam t r: “Birden fazla e e bakman n zorlu u, bu e lerin kendi 
aralar nda geçinememesinin ev içinde huzuru bozacak olmas , anne-
babalar n k zlar n  evli adamlara vermemeye özellikle dikkat etmesi gibi 
sebepler, çok e lili e engeldir, kanunen buna izin verilmi  olsa bile. Ço u 
kez, erkekler ancak ba ka bir kad nla daha evlenmeyeceklerini taahhüt 
ederek kendilerine bir han m alabilirler.”35 

                                                            
31  HALEBÎ, 1980, s.515. 
32  AKYILMAZ, 2000, s.31-33. 
33  Suraiya FAROQHI, Osmanl  Kültürü ve Gündelik Ya am, 5.Bas m, Tarih Vakf , stanbul 

2005, s.117-118. 
34  Sibel DULUM, Osmanl  Devleti'nde Kad n n Statüsü, E itimi ve Çal ma Hayat  (1839-

1918), yay nlanmam  yüksek lisans tezi, Osmangazi Üniversitesi, Dan. Yrd. Doç. Dr. 
Cezmi Karasu, Eski ehir 2006, s.17. 

35  Asl  SANCAR, Osmanl  Kad n : Efsane ve Gerçek, Kaynak Yay nlar , stanbul 2009, 
s.152,153, 155; Osmanl  toplumunda çok kad nla evlili in azl na ili kin bulgular için 
bak n z: SANCAR, 2009, s.153-155; Ömer DÜZBAKAR, "Osmanl  Toplumunda Çok 
E lilik: 1670-1698 Y llar  Aras nda Bursa Örne i", http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/ 
19/1156/13601.pdf, Eri im: 10.8.2014, s.88-91; Lady Montagu' n bu hususta devletin ileri 
gelenleri bak m ndan gözlemleri hakk nda bak n z: Songül ÇOLAK, "Bir ngiliz 
Han mefendisi’nin - Lady Montegu- Gözüyle Osmanl  Kad n ", Mustafa Kemal 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 7 (2010), Say  13, s.392. 
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7. Evlili in Mali Hükümleri 

Evlenmenin kad n n hukuksal statüsü bak m ndan mali hükümlerini u 
biçimde s ralamak mümkündür: 

-  Evlilik ile kad n, mehir almaya hak kazanmaktad r. Mehir, erke in 
evlenirken kad na verdi i veya taahhüt etti i para veya mald r. 
Mehrin miktar  konusunda hukukçular aras nda farkl  görü ler 
mevcuttur. Osmanl  Devleti’nde Tanzimat’tan sonra ç kar lan 1874 
tarihli bir fermanda evlenecekler dört gruba ayr larak, her bir grubun 
kad na ödeyece i mehir miktarlar  tespit edilmi tir.36 

-  Evlilik içinde erkek, e i ve çocuklar n n bütün masraflar n  kar -
lamakla yükümlüdür. Çocuklara yönelik nafaka yükümlülü ü, 
evlilik birli inin devam na ba l  bulunmamaktad r. Nafakan n 
kapsam na yiyecek, giyecek, mesken, ilaç, tedavi ve baz  durumlarda 
hizmetçi masraflar  girer. Nafaka yükümlülü ünün do mas  için 
kocan n zengin olmas  ya da kad n n fakir olmas  gerekmez.37 Koca, 
nafaka sorumlulu unu yerine getirmedi i takdirde kad n mahkemeye 
ba vurarak erke i zorlayabilecektir. Ayr ca kocan n bu hususta 
srarc  olmas  durumunda kad , kocan n mallar n  satt rarak borcunu 

ödettirme ya da kocay  süreli olarak hapsetme yetkisine sahiptir. 
Nafaka sorumlulu unun mali yetersizlik ya da gaiplikten kaynak-
lanmas  durumunda kad , kocas  ad na borç almas  için kad n  
yetkilendirebilir. 

-  Evlenme, kad n n fiil ehliyeti üzerinde de i ikli e yol açmamaktad r. 
Bu anlamda kad n, mallar  üzerinde tasarruf yetkisini kullanmaya 
devam etmektedir. 

-  Evlenmede mal ayr l  rejimi geçerlidir. Ar ivler ve er'iyye 
sicillerinde kad nlar n kocalar  ile s kça mali ili kilere girdikleri 
görülmektedir. 

-  Mal ayr l  rejimi dolay s yla, kocan n kad na vermi  oldu u mehir, 
kad n n malvarl na dahil olmaktad r.38 

                                                            
36  Esra YAKUT, "XIX. Yüzy lda Orta Anadolu Bölgesi'nde Evlili in Ortaya Ç k , Sona 

Ermesi ve Sonuçlar ", Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt XII (2008), Say  1-
2, s.248. 

37  YAKUT, 2008, s.249, 251. 
38  AKYILMAZ, 2000, s.39-41. 
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8. Evlilikte Hak ve Yükümlülükler 

slam hukukunda evlili in içerdi i hak ve yükümlülüklerin kayna , 
Kuran’ n Nisa Suresi’nin 34.ayetidir. Bu ayete göre “Erkekler; kad nlar  
koruyup kollay c d rlar. Çünkü Allah insanlar n kimini kiminden üstün 
k lm t r. Bir de erkekler kendi mallar ndan harcamakta (ve ailenin geçimini 
sa lamakta)d rlar. yi kad nlar, itaatkard rlar. Allah’ n (kendilerini) 
korumas  sayesinde onlar da "gayb"  korurlar. (Evlilik yükümlülüklerini 
reddederek) ba kald rd klar n  gördü ünüz kad nlara ö üt verin, onlar  
yataklar nda yaln z b rak n. (Bunlar fayda vermez de mecbur kal rsan z) 
onlar  (hafifçe) dövün. E er itaat ederlerse art k onlar n aleyhine ba ka bir 
yol aramay n…”.39 Ayet ba lam nda erke in verece i kar l n kayna n  
olu turan fiiller, evlili in selametini ihlal etti i dü ünülen belirli fiillerdir; 
kad n n davran na ve davran n  sürdürme iradesine ba l  olarak kademeli 
olarak ve ancak son a amada hafifçe vurmakla s n rl  biçimde belirlenmi tir. 
Aksi durum fena muamele kapsam nda de erlendirilecektir. Osmanl  
uygulamas na dair s n rl  belgelerde, söz konusu ayetin kad na kar  kötü 
muameleye genel bir yetki biçiminde ele al nmad , kocalardan kötü 
muamelenin tekrarlanmayaca na dair kefil göstermek suretiyle teminat 
al nd  ya da tazir cezas na hükmedildi i tespit edilmektedir. Ayn  zamanda 
kad n n iddias n  delillendirememesi durumunda dahi mahkemenin kocaya 
uyar da bulundu u dikkati çekmektedir.40 

Kocan n kad na kar  f k h kitaplar nda yer alan haklar n n, Osmanl 'da 
da geçerli oldu u bilinmektedir. Bu haklar genel itibariyle u ekildedir: 

- Makul ve me ru nitelikte emir ve isteklerine itaat beklentisi 

- Mü terek ikametgâh  belirleme, kad n  bu ikametgâhta oturmaya 
zorlama hakk : Bu hakk n birtak m s n rlar  bulunmaktad r. Koca, 
kad n  akrabalar  ve di er e leri ile oturmaya zorlayamaz. Di er 
yandan ikametgâh sa l k artlar na uygun olmazsa, gerekli e yalar 
bulunmazsa ya da kötü kimselerle kom u olunmas  durumunda 
kad n, ikametgâh  terk edebilir. 

- Kad n n meslek veya sanatla u ra mas n  denetleme, evden ç k n  
kontrol etme hakk : Hanefi mezhebine göre bu hakk n s n r n  
kocan n, kad n n haftada bir kez anne babas , y lda bir defa da 
evlenme engeli bulunan akrabalar  ile görü mesine mani olamamas  
olu turmaktad r. Ancak 18. yüzy lda Osmanl  topraklar nda 
bulunmu  Lady Montagu’nun mektuplar na göre evden ç k  
kontrolü, fiili olarak s k  biçimde gerçekle memektedir. 

                                                            
39  http://kuran.diyanet.gov.tr/Kuran.aspx#4:34, Eri im: 30.8.2014. 
40  AKYILMAZ, 2000, s.35-37. 
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- Koca, ikametgâh  belirledi i ve evin masraflar n  kar lad  için eve 
ziyaretçi kabulünü yasaklayabilir.41 

Sonuç olarak Kuran ile f k h kitaplar nda yer alan kocalar n haklar  
birlikte dü ünüldü ünde, slam hukukunun cinsiyetler aras nda hiyerar ik bir 
ili kiye zemin haz rlad  kabul edilmelidir. Bu çerçevede ayetler, erke in 
evlili in maddi yükünü omuzlayan, kad n n ise aileye itaatkâr biçimde 
ba ml  olmas  gereken taraf  olarak de erlendirilmesine güçlü bir temel 
olu turmaktad r. Bu ba lamda evlili in maddi kayna n  sa lamaya yönelik 
toplumsal rol, aileye tabi durumda bulunanlar üzerinde otorite sa layacak 
biçimde cinsiyetlendirilmektedir. Bu de erlendirme, her ne kadar slam 
hukukunun aile içi ili kiler ba lam nda yorumlanmas na dayansa da; mali 
yükümlülüklerin ve ev içi otoritenin eril, mali ba ml l k ve aile içi itaatin 
di il olarak in as n n toplumsal alanda da yank  bulmas  kaç n lmazd r.42 

Hukuksal söylem, içerisine yerle mi  bulundu u topluma yay lan 
cinsiyetlendirme sürecine katk  sunsa da söz konusu cinsiyetlendirme, 
kad nlar n slam hukuku ve ba lant l  olarak Osmanl  hukukunun di er 
alanlar nda sistematik biçimde ayr mc  muameleye tabi tutuldu u anlam na 
gelmemektedir.43 Bu anlamda aile içi ili kilerde rollerin cinsiyetlendirilmesi 
ile ortaya ç kan toplumsal cinsiyet in as , toplumsal alana mutlak biçimde 
egemen de ildir. Örne in s kl kla rastlanmasa da kad nlar n özellikle büyük 
kentlerde para kazand ran i lerde çal t klar  görülmektedir. Kad nlar n 
baz lar  iplik, dokumac l k ve nak  i lerinde çal arak ürünlerini kad n 
pazarlar nda satarken, bir k sm  da hamamlarda ve zengin ailelerin yan nda 
hizmetçi olarak çal maktayd . Özellikle 17. yüzy l Bursa kad  sicillerinde 
iplikçi, dokumac  olan ve hatta ticaretle u ra an kad nlar hakk nda kan tlar 
bulunmaktad r. Di er yandan idari rollere sahip kad nlar da mevcuttur. Bu 
çerçevede t mar sahibi kad nlar gibi, hat r  say l r say da vak f yöneticisi 
kad n da bulunmaktad r.44 Kad nlar n, maddi kaynaklar n  evlilik hayat n n 
sürmesine tahsis etmekle yükümlü olmamalar na ra men, çe itli i lerle 
i tigal ettikleri görülmektedir. Ancak bu çal an kad nlar, evlilik ili kisindeki 
rollerin sa lad  yetkiler bak m ndan konumlar n  de i tiremeyeceklerdir. 
Zira çal ma rolü erkeklerle özde le tirilmi  ve bu dolay mla çal mak, 
                                                            
41  AKYILMAZ, 2000, s.37-38. 
42  TUCKER, 2008, s.24-25. 
43  TUCKER, 2008, s.25. 
44  Suraiya FAROQHI, “18. Yüzy l Anadolu K rsal nda Suç, Kad nlar ve Servet”, 

Modernle menin E i inde Osmanl  Kad nlar  içinde (Derleyen: Madeline C. ZILFI, 
Çeviren: Necmiye ALPAY), Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakf , stanbul 2000, 
s.9-10, 13. 
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erkeklere aile içinde otorite sa layan bir nitelik kazanm t r. Bu kapsamda 
evlilik içerisinde rollerin cinsiyetlendirilmesi, erkeklerin maddi kaynak 
sa lay c lar  olarak aile içinde otorite oda  haline gelmelerine ili kindir. 
Kad nlar eve maddi katk  sunsalar bile bu otoriteye sahip olamayacak-
lar ndan çal mak, erkeklikle ili kilenmektedir.  

Bu çerçevede kad nlar, ev içindeki cinsiyet rollerinin s n rlar  içerisinde 
hareket etmektedirler. Ancak bu durum, kad nlar n hiçbir güç ve etkiye sahip 
olmad klar  anlam na gelmemektedir. Kad nlar, cinsiyet normlar n n s n rlar  
içinde olsa bile, aile içerisinde zevcelik ve özellikle de dinsel olarak 
yüceltilen annelik rolleri sayesinde otorite uygulama olana na sahip 
bulunmaktad rlar.45 Öte yandan erke in evlilik süreci ve sonras n  kapsayan 
nafaka yükümlülü ünün klasik patriyarkal düzenleme ile uyu mad  da 
dikkate al nmal d r.46 Bu bak mdan evlilik içerisindeki yükümlülüklerin salt 
kad n üzerinde odaklanmamas , erkek üzerinde de birtak m sorumluluklar n 
bulunmas , fakl  bir toplumsal cinsiyet in as na i aret etmektedir. Ancak yine 
de aile içerisinde sorumluluklar  yerine getirmenin sa lad  emir verme ve 
itaat talebinde somutla an otoriter yetkiler, erkek taraf ndan kullan labilir 
durumdad r. Bu bak mdan Osmanl  hukukunda evlilik düzenlemeleri klasik 
patriyarkal ilkeler ile tam bir uyu ma içerisinde olmasa da, kad n 
bak m ndan e itlikçi bir nitelik de arz etmemektedir. 

 
D. BO ANMA 

slam hukukunda bo anma üç ekilde gerçekle ebilmektedir. Bunlar 
talâk, muhalaa ve tefrik yöntemleridir. 

Talâk, kocan n tek tarafl  irade beyan  ile evlili e son vermesidir. Talâk 
için kocan n, herhangi bir sebep ileri sürmesi mecburi de ildir. Mülteka’da 
erke in talâk yetkisinin temeli u biçimde aç klanm t r: “Kad nlar n çoklar  
görü leri k s r, ak llar  noksan, sefâhate dü kün, dü ünceleri az, idâreleri 
fena, kocalar n n ni'metine kar  nankör, k ymetli mallar  zâyi etme, nâmus 
ve erefi y kma, gizli s rlar  aç klama gibi kötü s fatlardan hâli de illerdir. 

E er bo ama me ru olmasa idi, erkeklerin ebedi üzüntüde kalmalar  
lâz m gelip, bu belâlardan kurtulmalar  mümkün olmazd .”47 Koca talâk 
yoluyla bo anma durumunda kad n n iddet nafakas n  ve mehr-i müeccelini 
                                                            
45  Fatmagül BERKTAY, Kad nlar n nsan Haklar n n Geli imi ve Türkiye, Sivil Toplum ve 

Demokrasi Konferans Yaz lar , No:7, 2004, s.11-12. 
46  TUCKER, 2008, s.83.  
47  HALEBÎ, 1980, s.525. 
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ödemekle yükümlüdür. Osmanl  uygulamas nda genel olarak bo anmalar 
mahkeme defterlerine kaydedilmi , bu kay tlarda gelecekteki muhtelif ihtilaflara 
kar  mehir ve iddet nafakas  gibi borçlar n ne suretle yerine getirildi i 
belirtilmi tir.48 Hukuk-  Aile Kararnamesi ile koca talâk yetkisini kulland n  
hakime bildirmekle yükümlü k l narak, talak kullan m  idari bir formaliteye 
ba lanm t r.49 

Talâk yetkisinin kötüye kullan m n  önlemek için getirilen bir s n r, 
hülle kurumudur. Hülle çerçevesinde erkek talâk yetkisinin ilk iki 
kullan m ndan sonra kad n ile yeniden evlenebilirken, üçüncü talâk ard ndan 
yeniden evlenme, kad n n ba ka bir erkekle evlenip bo anmas n  ya da 
sonraki kocan n ölmü  olmas n  gerektirmektedir.50 Bu s n r Kuran'da 
öngörülmü tür. Bakara Suresi'ne göre "E er erkek kar s n  (üçüncü defa) 
bo arsa, kad n, onun d nda bir ba ka kocayla nikahlanmad kça ona helal 
olmaz."51 Gerçekten de hülle kurumu, erkekler için bo anma ba lam nda 
cayd r c  olmu tur. Zira er'iyye sicillerinde üç talâk hakk n  birden 
kullananlara ender rastlanmaktad r.52 

artl  talâkta ise koca bo anmay  bir fiili gerçekle tirmesine ya da bir 
durumun gerçekle mesine ba lamakta, bu art gerçekle ti inde kar s  
bo anm  say lmaktad r. art n gerçekle mesi durumunda kad n, mahkemeye 
ba vurarak bo anma hakk n  elde etmi  olmaktad r. Bir sene boyunca 
dönmezsem ya da seni bir daha döversem gibi artlar, bu talâk çe idine 
örnek olu turmaktad r.53 17. yüzy l Kayseri Kad  Sicillerine artl  talak 
örne i u biçimde yans m t r: “Alaca Suluk mahallesinden Yakub bin 
Yakub, kar s  Safiye bint Hamze’nin de haz r bulundu u halde u iddiada 
bulunur: Dört ayd r kar m Safiye benim yan mda de il, ba ka bir yerde 
ya amaktad r. Koca olarak kar m n yan mda olmas  hakk md r. Kendisine 
sorulsun. Safiye der ki: Ermenek kad s  Ahmed Efendi Yakub’u uyararak 
e er beni döverse üç talakla bo anm  olaca m z  söyledi. Yakub bunu 
kabul etti ama beni eriata ayk r  biçimde tekrar dövdü, öyle olunca ben 
ondan bo anm  oldum. Yakub bunu inkar eder. Ancak haz r bulunan 
ahitler, eski kad , Alaeddin bin Ahmed Efendi ile Mahmud bin Alaeddin, 

Safiye’yi tasdik eder. Kad  Ahmed Efendi’nin Yakub’a bu art  verdi ini 
kendisinden duymu lard r.”54 

                                                            
48  AKYILMAZ, 2000, s.41-43. 
49  Halil C N, Eski Hukukumuzda Bo anma, 2.bask , Selçuk Üniversitesi Bas mevi, Konya 

1988, s.124. 
50  AKYILMAZ, 2000, s.42. 
51  http://kuran.diyanet.gov.tr/Kuran.aspx#2:230, Eri im: 30.8.2014. 
52  Saadet MAYDAER, "Klâsik Dönem Osmanl  Toplumunda Bo anma (Bursa er’iyye 

Sicillerine Göre)", Uluda  Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi, Cilt 16 (2007), Say  1, s.306. 
53  AKYILMAZ, 2000, s.44. 
54  SANCAR, 2009, s.158. 



Omca Özdemir 612

Tefviz-i talâk ise kocan n nikâh s ras nda veya sonras nda 
yetkilendirmesi durumunda kad n n bo anma hakk na sahip olmas d r. Koca, 
tefviz-i talâktan geri dönemez. er'iyye sicillerinde bu kuruma ve özellikle 
nikâh s ras nda yetkilendirme biçimine son derece az rastlanmaktad r.55 

kinci bir bo anma yolu olan muhalaa (hul), taraflar n anla arak evlili e 
son vermeleri usulüdür. Bu sebeple kocan n da r zas n  gerektirmektedir. 
Genel olarak kad n n müeccel mehir ve iddet nafakas  haklar ndan 
vazgeçmesi suretiyle gerçekle ti i gibi, sadece iddet nafakas ndan vazgeçme 
ya da mehir ve iddet nafakas na ek olarak belirli bir para, mal veya çocu un 
büyütülmesi kar l nda yap lan biçimlerine de rastlanmaktad r. 19. yüzy la 
ait er'iyye sicillerinde %81,3’lük oranla muhalaa, en yayg n bo anma 
eklini olu turmaktad r. Bu durum bir yandan erkeklerin mali külfeti 

dolay s yla talâk yetkilerini kullanmayarak kad nlar  muhalaa yoluna sevk 
etmelerinden, di er yandan muhalaan n çekilmez hale gelen evliliklerden 
kurtulmak bak m ndan kad nlar n slam hukuku bak m ndan ula abilecekleri 
en önemli imkân olmas ndan kaynaklanmaktad r. Kad nlar n muhalaa 
usulünü kullanmak için kimi zaman erkekleri zorlamak amac yla evi terk 
ettikleri, kimi zaman da padi ah veya Divan-  Hümayun’a ba vurduklar  
görülmektedir.56 1485 tarihli bir Divan-  Hümayun karar nda görüldü ü gibi 
erkeklerin, mali yükümlülüklerinden azade olarak bo anmak amac yla 
kad nlar  hul yoluna ba vurmalar  yolunda zorlad klar  durumlar mevcuttur. 
Ancak söz konusu kararda zorlama ile gerçekle en hul’un eriata ayk r  
oldu u tespit edilmi tir.57 

Di er bo anma yolunu ise adli bo anmay  ifade eden tefrik 
olu turmaktad r. Mahkemeye ba vuru ile "kad "n n uygun görmesi 
durumunda gerçekle en bu bo anma türünde kocan n r zas  aranmamakta, 
kad n müeccel mehrinden ve iddet nafakas ndan vazgeçmek durumunda 
kalmamaktad r.58 

slâm hukukunda tefrik sebepleri konusunda mezhepler aras nda görü  
birli i bulunmamaktad r.59 mam Muhammed’e göre iktidars zl k, ak l hastal , 
zührevi hastal klar , cüzzam ve alaca hastal na ba l  olarak tefrik yoluna 
ba vurulabilecektir. Hanefi mezhebinden Ebu Hanife ve Ebu Yusuf’a göre 
tefrik sebebi ancak kocan n iktidars zl  olabilecektir. 1916 y l na kadar 
                                                            
55  AKYILMAZ, 2000, s.44-45. 
56  AKYILMAZ, 2000, s.45-47. 
57  Fariba ZARINEBAF-SHAHR, “Women, Law, and Imperial Justice in Ottoman Istanbul in 

the Late Seventeenth Century”, Women, the Family, and Divorce Laws in Islamic History 
içinde Derleyen: Amira El Azhary SONBOL), Syracuse University Press, New York 1996, 
s.92. 

58  AKYILMAZ, 2011, s.216. 
59  MAYDAER, 2007, s.316. 
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Osmanl  uygulamas  da bu görü  do rultusunda gerçekle mi tir.60 Osmanl  
Devleti’nin resmi mezhebi olan Hanefi mezhebinin tefrik için geçerli sayd  
sebeplerin dar kapsaml  olmas , mahkeme kay tlar nda en az rastlanan 
bo anma eklinin, % 1.31 oran yla tefrik olmas  sonucunu do urmu tur. Tefrik 
sebeplerinin k s tl l , kad nlar bak m ndan birtak m olumsuz sonuçlara yol 
açm t r. Örne in gaipli in bo anma sebebi say lmamas  nedeniyle pek çok 
kad n ve çocuk geçimlerini temin etmede zorluklar ya am t r.61 Di er 
yandan özellikle fena muameleye maruz kalan ya da e iyle iddetli 
geçimsizlik içerisinde bulunan kad nlar, Hanefi içtihad  uyar nca bu evliliklere 
mahkum k l nm  olmaktad r. Bu tür evlilikler bak m ndan ortaya ç kan bo luk, 
bir yandan mehir ve iddet nafakas  olmaks z n muhalaa ya da kocan n 
muhalaaya kat lmamas  durumunda Divan-  Hümayun’a ba vuru yollar yla 
kad nlar taraf ndan doldurulmaya çal l rken, yarg lama alan nda da tefrikte 
Hanefi mezhebi uygulamas n n gev etildi i görülmektedir. Bu gev eme, 
ancak kocas  nafaka b rakmadan kaybolan kad nlar için söz konusu olmu tur. 
Bu uygulama çerçevesinde kad lar n afi mezhebinden naibler tayin ederek, bu 
mezhebe göre verilen bo anma kararlar n n uygulanmas n  sa lad klar  
görülmektedir. Ancak bu uygulama, 16. yüzy l ortalar nda yasaklanm t r.62 

Tefrik nedenlerinin süreç içerisinde örfi hukuk düzenlemeleri ile 
giderek geni letildi i görülmektedir. Bu süreçte ilk a amay  olu turan 1916 
tarihli ilk irade-i seniyye ile Hanbeli mezhebi içtihad  benimsenerek kocan n 
nafaka b rakmadan kaybolmas , tefrik nedeni olarak kabul edilmi tir. 1916 tarihli 
ikinci irade-i seniyye ile de mam Muhammed’in içtihad  benimsenmi tir.63 
Hukuk-  Aile Kararnamesi ile tefrik nedenleri en geni  kapsam na ula m t r. 
Kararnamede düzenlenen tefrik nedenleri unlard r: 

- Ak l hastal , cinsel ili kiye engel olacak nitelikteki hastal klar, cüzzam, 
bula c  hastal klar  kapsayacak biçimde baz  hastal k ve fizyolojik 
kusurlar, 

- Kocan n nafaka ödeme yükümlülü ünü yerine getirmemesi veya bu 
hususta güçlük ç karmas , 

- Kocan n dört y ll k gaipli inin ard ndan bo anmaya karar verilir. 
Ancak gaiplik sava  s ras nda gerçekle mi se bekleme süresi bir y ld r. 

- iddetli geçimsizlik durumunda aile meclisi niteli indeki hakemler 
bo anma karar  verecektir.64 

                                                            
60  AKYILMAZ, 2011, s.216. 
61  MAYDAER, 2007, s.317. 
62  AKYILMAZ, 2000, s.47-49. 
63  AKYILMAZ, 2011, s.217. 
64  FENDO LU,1994, s.57. 
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Osmanl ’da bo anma hukuku genel olarak de erlendirildi inde erkekler 
ve kad nlar bak m ndan e itsiz hukuki rejimlerin söz konusu oldu u 
görülmektedir. Bu durum, özellikle kocan n gerekçe göstermeksizin talâk 
yetkisini kullanma serbestisinde ortaya ç kmaktad r. Mezheplere ve 
dönemlere göre k smi de i ikliklere u ram  olsa da, bo anma hukukunun 
ifade etti i bu genel toplumsal örüntüde köklü bir de i iklik meydana 
gelmemi tir. Ancak slam hukukunda erkek ya da kad n n konumu dikkate 
al nmaks z n, bo anmaya genel olarak mesafeli yakla ld  görülmektedir. 
Bo anma ve bo anmaya ba l  haklar n ayr nt l  biçimde düzenlenmesi, 
bo anman n genel olarak s n rland r lmas  ile ili kilidir. Bu anlamda erke in 
talâk yetkisini kullanmas  ile üzerine yüklenen mali yükümlülükler, erkek 
bak m ndan da bo anman n belirli s n rlara tabi tutuldu unu göstermektedir. 
Böylece her ne kadar koca, kad n n r zas  kat lmadan bo anmay  gerçekle tire-
bilirse de bu durumda daha a r bir mali külfetle yüz yüze kalmaktad r. Kad n n 
bo anma sonras na yönelik mali haklar  geni  biçimde düzenlenmi  olsa da, 
bu avantaj, erke in para kazanan, kad n n da erke in getirdi i kayna  
tüketen konumu üzerine in a edilmi  olmaktad r. Bu bak mdan bo anma sonra-
s nda iddet süresince kad n n geçimi, bo and  kocas  taraf ndan sa lanmas na 
ra men, sürenin bitiminde kad n, babas  ya da erkek karde lerine tabi bir hayat 
sürdürmek durumunda kalacakt r.65  

 
E. M RAS HUKUKUNDA KADININ STATÜSÜ 

Osmanl  Devleti’nde miras hukuku bak m ndan örfi- eri hukuk 
uygulamas nda özellikli bir durum söz konusudur. Mülk menkul ve gayrimenkul 
mallar n intikali slam hukukuna göre, kuru mülkiyeti devlete ait olan miri 
arazi ile kuru mülkiyetin vak f hükmi ki ili ine ait oldu u icareteynli ve 
mukataal  vak flar n mirasç lara intikali ise örfi hukuk kapsam nda gerçek-
le mektedir. Bu ba lamda miri arazinin intikali padi ah n iradesini yans tan 
ferman, kanun ve nizamlarla zaman içerisinde de i ikliklere u ram t r.66 

 
1. er’i ntikal 

Mirasç lar n miras paylar , Kuran’da ayr nt l  biçimde düzenlenmi tir. 
Bu düzenlemelere göre kad n n erke in yar s  kadar miras pay na sahip 
olmas  üç durumla s n rl d r. Bunlardan ilki kar -koca durumunda ortaya 
ç kmaktad r. Bu çerçevede çocuklar  olmamas  durumunda erkek terekenin 
                                                            
65  TUCKER, 2008, s.130-131. 
66  AKYILMAZ, 2011, s.202-203. 
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yar s n  al rken, kad n terekenin çeyre ine sahip olmaktad r. Çocuklar n n olmas  
durumunda ise erkek terekenin 1/4’ünü al rken, kad n 1/8’ini almaktad r. 
Kad n n erke in yar s  oran nda miras pay na sahip oldu u di er iki durum 
ise, ayn  anne baban n çocu u olarak veya baba bir erkek ve k z karde lerin 
birlikte mirasç  olmas d r. Bu üç durum haricinde kad n mirasç , kendisiyle 
ayn  statüdeki erkek mirasç  ile e it miktarda pay sahibi olacakt r.67 Bu 
çerçevede genel bir kural te kil etmeyen kad n n erke in yar s  oran nda 
miras pay na sahip olmas  durumu, sorumluluklar ve haklar aras nda denge 
kurulmas na yöneliktir. Zira kad nlara ailevi düzeyde mali sorumluluklar 
yüklenmedi inden, ailenin geçimini sa lamak, ebeveynlerine bakmak, mehir 
ve iddet nafakas  vermek gibi yükümlülükler erke e ait oldu undan, mirasa 
ili kin haklar da mali yükümlülüklerle orant l  biçimde düzenlenmeye 
çal lm t r.68 

Di er yandan ki iler, ölümleri öncesinde yapacaklar  düzenlemelerle 
çocuklar  aras nda e itlik sa layabilecekleri gibi, miraslar n n üçte biri 
üzerinde serbestçe tasarrufta da bulunabilirler. Murislerin bu tür düzen-
lemeleri, slam hukukuna ayk r  bulunmamaktad r.69 Zaman zaman ki iler 
taraf ndan vak flar yoluyla miras hukukuna ili kin eri hükümlerin de i -
tirilmeye çal ld  görülmektedir. Bunlardan bir k sm  vak f kurucular n n, 
vakfettikleri mal ve mülklerin gelir ve menfaatlerinden k z ve erkek çocuk-
lar n n e it biçimde yararlanmalar n  art ko malar  suretiyle kad nlar lehine, 
di er bir k sm  ise erkek çocuklar n n nesli devam ettikçe k zlar n  mirastan 
yoksun b rakmalar  eklinde kad nlar aleyhine gerçekle mi tir.70 

 
2. Miri Araziler ve Gayrisahih Vak flar Kapsam nda ntikal 

1847 y l na kadar arazinin tasarruf hakk , muris erkekse erkek çocu una 
bedelsiz olarak, o lu yoksa k z na tapu bedeli kar l nda verilmi tir. Erkek 
murisin çocu u yoksa, tasarruf hakk  erkek karde i varsa erkek karde ine, 
ancak erkek karde i yoksa k z karde ine intikal etmektedir. Erkek murisin 
çocu u olmamas  durumunda erkek veya k z karde ine intikal, ancak tapu bedeli 
kar l nda gerçekle mektedir. Muris kad nsa, intikal hakk  sahibi yokken, 
erkek evlad  tapu bedeli kar l nda tasarruf hakk n  kazanabilmektedir.71 

                                                            
67  AKYILMAZ, 2000, s.51-52. 
68  FENDO LU, 1994, s.54-55. 
69  Hasan Tahsin FENDO LU, Türk Hukuk Tarihi, Filiz Kitabevi, stanbul 2000, s.227. 
70  AKYILMAZ, 2000, s.52-53. 
71  AKYILMAZ, 2011, s.204. 
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1847 tarihli irade-i seniyyeler ile, 

 Miri arazinin intikalinde murisin cinsiyetine ili kin ayr m kald r lm , 

 Erkek ve k z çocuklar  aras nda e itlik sa lanm t r.72 

1858 tarihinden itibaren 1858 tarihli Arazi Kanunnamesi, 1867 tarihli 
Tevsi-i ntikal Nizamnamesi ve 1912 tarihli Emvâl-i Gayr-  Menkulenin 
ntikalat-  Hakk nda Kanun-u Muvakkat’tan olu an örfi hukuk düzenlemeleri 

ile örfi intikal kurallar nda a amal  biçimde de i ikliklere gidilmi tir. Bu 
düzenlemelerle son a amada örfi intikal ilkeleri u biçimde belirlenmi tir: 

 Erkek ve k z çocuklar  aras nda e itlik ilkesi korunmu tur. 

 E itlik ilkesi, daha alt derecelerdeki kad n ve erkeklere de yay lm t r.73 

 Kanun hükümlerinin miri arazi ve gayri sahih vak flar yan nda erkek 
ve k z çocuklar  bak m ndan e itli in ilk a amadan beri geçerli 
oldu u icareteynli ve mukataal  vak flara da uygulanmas  kabul 
edilerek, örfi intikalde mevzuat birle tirilmi  ve zümre sistemi 
getirilmi tir. Cinsiyet, ayn  zümre içerisinde bulunanlar n alacaklar  
pay  belirleyen bir unsur durumunda de ildir.74 

Ancak mevcut hukuksal haklar na ra men kad nlar n miras paylar na 
sahip olmalar na yönelik fiili tehditlerin toplumsal alanda vaki oldu u 
görülmektedir. Bu çerçevede kimi durumlarda kad nlar, miras paylar n  
ellerinden ç karmaya zorlanm lard r. 17. yüzy l Kayseri Kad  Sicillerini 
inceleyen Faroqhi, bu ba lamda kad nlar n ald klar ndan fazlas n  satt klar n  
ifade etmi tir. Küçüklü ünde mirasç  olan kad nlar n miras paylar n n 
vasileri taraf ndan sahiplenildi i, ancak kad nlar n re it olmalar ndan sonra 
bu hususta davac  olduklar  da görülmektedir.75 

 
F. CEZA HUKUKUNDA KADININ STATÜSÜ 

slam hukukunda cezai hükümler kural olarak, bu hükümlere tabi 
olanlar aras nda ayr m gözetilmeksizin düzenlenmi tir. Bu kapsamda 
cezalar, cinsiyet ayr m  yap lmaks z n e it biçimde belirlenmektedir.76 Failin 
                                                            
72  AKYILMAZ, 2011, s.204. 
73  AKYILMAZ, 2000, s.54-55. 
74  AKYILMAZ, 2011, s.206-207; Osmanl  ve slam miras hukukunda kad n n konumu 

hakk nda ayr nt l  bilgi için bak n z: Gül AKYILMAZ, "Osmanl  Miras Hukukunda 
Kad n n Statüsü", Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt XI (2007), Say  1-2, 
s.473-499. 

75  ZARINEBAF-SHAHR, 1996, s.89-90. 
76  ÖZKORKUT, 2007, s.84. 
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cinsiyeti, genel olarak, verilecek cezay  de i tirmemekte ise de, a a da bu 
genel ilkeye istisna te kil eden, yani kad nlar için farkl  cezaland rman n söz 
konusu oldu u suçlara i aret edilecektir.  

1. Had 

slam ceza hukukunda suç ve cezalar n had, k sas ve tazir olmak üzere 
üçe ayr ld  görülmektedir. Kuran ve sünnet ile yasaklanmakla birlikte 
cezas  belirtilmeyen veya mübah oldu u halde siyasi iktidar taraf ndan 
yasaklanan tazir suçlar  bak m ndan ceza, örfi hukuk ile düzenlenirken; 
Kuran ve sünnetle ayr nt l  biçimde düzenlenmi  had ve k sas cezalar  
alan nda er'i hukuk uygulama alan  bulmaktad r. Had, miktar ve keyfiyeti 
nassla belirlenmi  cezai müeyyideleri ifade etmektedir. Bu tür müeyyidelerin 
ki iler veya iktidar taraf ndan dü ürülmesi, aff  veya azalt lmas  mümkün 
de ildir. Had cezalar n n belirlenmesinde, hâkimin takdir yetkisi de 
d lanm t r. Had ile cezaland r lan suçlar zina, zina iftiras , içki içme, 
h rs zl k, yol kesme, isyan ve dinden ç kmay  içerir, bu anlamda s n rl  
say dad r.77 A a da had suç ve cezalar ndan kad nlar için özel önem ta yan 
zina, yol kesme ve dinden ç kma suçlar na de inilecektir. 

Zina suçunu i leyen kad n veya erkek, bekârsa yüzer de nek dayak ve 
sürgün, evliyse recm78 ile cezaland r l r. Görüldü ü üzere cezay  belirleyen 
failin cinsiyeti de il, evlilik durumudur.79 Fatih ve Kanuni Kanunname-
lerinin zinaya ili kin hükümlerinde de cezan n cinsiyete ba l  olarak 
de i memesi esas  korunmu , evliler ve bekârlar için mali durumlar na göre 
de i en tazir cezalar  öngörülmü tür.80 

slam hukukunda zina tan k, failin ikrar  ve baz  durumlarda gebelik 
dolay s yla karine ile ispat edilebilmektedir.81 Ancak tan k arac l yla ispat 
için özel ispat art  aranm t r. Tan kla ispat için iki ahit yeterli görülmemekte, 
Nisa Suresi'nin 15. ayetindeki "Kad nlar n zdan fuhu  (zina) yapanlara kar  
içinizden dört ahit getirin."82 hükmü ile Nur Suresi'nin 13. ayetindeki 
"Onlar (iftirac lar) bu iddialar na dair dört ahit getirselerdi ya!"83 hükmü 
uyar nca dört erkek ahidin tan kl  gerekmektedir. Ayn  zamanda bu 
                                                            
77  C N, AKYILMAZ, 2013, s.233-234, 257-258. 
78  Bilinen tek örne i, evli bir Müslüman kad n n Yahudi bir erkekle yakalanmas  nedeniyle 

1680 y l nda recmedilmesidir: ÖZKORKUT, 2007, s.91.  
79  AKYILMAZ, 2000, s.61-62; mam Malik'in sürgün cezas n n sadece erkeklere verilmesi 

gerekti i yönündeki görü ü için bak n z: ÖZKORKUT, 2007, s.89. 
80  ÖZKORKUT, 2007, s.90. 
81  Nevin Ünal ÖZKORKUT, Türk Hukuk Tarihinde Zina Suçu, Siyasal Kitabevi, Ankara 

2009, s.101-105. 
82  http://kuran.diyanet.gov.tr/Kuran.aspx#4:15. 
83  http://kuran.diyanet.gov.tr/Kuran.aspx#24:13. 
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ki iler, zina faillerinin cinsel ili kiye girdiklerini aç kça ve bizzat görmü  
olmal d rlar.84 Öte yandan bu özel ispat art , bir had suçu olan zina 
iftiras n n itham sahipleri ile tan klar n çekingen davranmas na yol açmas  
ihtimali ile birlikte dü ünüldü ünde, zina suçunun sübut bulmas n n 
neredeyse imkâns z oldu u görülmektedir.  

Cinsiyetler aras  ili kilerin bir aynas  durumundaki tecavüz de, slam 
hukukunda zina kapsam nda de erlendirilmi tir. Ancak zina suçunun 
unsurlar ndan biri ki inin r zas  ile cinsel ili kiye girmi  bulunmas  oldu un-
dan, tecavüze u rayan kad n had ile cezaland r lmayacakt r.85 Bu çerçevede 
tecavüz, cezas  de i tirilemeyen had suçlar  kapsam ndad r. Hanefi 
mezhebini tecavüz suçu bak m ndan fakl  k lan ise baz  durumlarda tecavüz 
suçunu had kapsam  d nda ele almas d r. Bu durumlardan birisi, ma dur 
kad n n tecavüz eden adamla evlenmesidir. afii, Maliki ve Hanbeli 
mezhepleri ise tecavüze u rayan kad n, erke in evlenme teklifini kabul etse 
ve evlilik gerçekle se bile suçun ortadan kalkmad n  kabul etmektedir. Bu 
itibarla kad n n iddias n n kan tlanmas  suçun sabit hale gelmesi demek 
oldu undan, erke e kesinlikle had uygulanmas n  öngörmü lerdir. Osmanl  
Kanunnameleri ise Hanefi mezhebinin görü üne göre düzenlenmi tir.86 

Osmanl  Devleti’nde tecavüz suçuyla ilgili ayr nt l  ilk düzenleme 1858 
y l nda ç kar lan Ceza Kanunu ile yap lm t r. Bu Kanun öncesinde, slam 
hukukundaki zina suçu kapsam nda de erlendirilen tecavüz suçlar na, 
Padi ah kanunnameleri ile bazen slam hukuku d nda da müeyyideler 
uygulanm t r. Mühimme defterleri ve er'iyye sicillerinde yer alan davalar n 
baz lar nda ölüm cezas na hükmedildi i, baz  durumlarda failin ma dur ile 
evlendirildi i, tazminat yoluna gidildi i ya da kürek cezas  verildi i 
gözlenmektedir.87 

Kad lar n tecavüz davalar nda karar verirken olay n gerçekle ti i yeri, 
zaman  ve ma durun ki ili ini göz önünde bulundurduklar  görülmektedir. 
Bu nedenle tecavüz davalar nda ya da eve girme gibi tecavüz kast  davalar nda 
ma durun ve tecavüz isnad nda bulunulan ki inin toplumdaki konumu, 
halk n ya da kom ular n n ma dura bak  aç lar  birinci derecede rol 
oynamaktayd . Yarg lama sürecinde mahkemeye tecavüz isnad  ile ba vuran 
kad n n veya erke in mahalleliden ya da köy ahalisinden durumunun sorulmas  

                                                            
84  Cihan OSMANA AO LU, "Klasik Dönem Osmanl  Hukukunda Zina Suçu ve Cezas ", 

ÜHFM, Cilt LXVI (2008), Say  1, s.118-119. 
85  OSMANA AO LU, 2008, s.117. 
86  Zübeyde Güne  YA CI, "Osmanl  Ta ras nda Kad nlara Yönelik Cinsel Suçlarda Adalet 

Arama Gelene i", Kad n / Woman 2000, Cilt VI (2005), Say  2, s.53-54. 
87  Belk s KONAN, "Osmanl  Hukukunda Tecavüz Suçu", Ankara Üniversitesi Osmanl  

Tarihi Ara t rma ve Uygulama Merkezi Dergisi, (2011), Say  29, s.168. 
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genel kurald . Bu durumda ma durun toplum nazar nda itibarl  bir yere sahip 
olmas , mahkemenin tutumunu belirleyen önemli bir etken olarak belirmek-
tedir. Sonuç olarak bu kural, bireylerin, gerek mahalle, gerek köy ahalisi 
taraf ndan devaml  surette denetlenmesi, ki inin ya am n n s n rlanmas  
anlam na gelmektedir. Zira bu durumda bir mahallenin mensubu olmak, o 
mahallenin de er yarg lar na da tabi olmak sonucunu do urmaktad r. 
Toplumun ki iler üzerindeki etkisi o denli güçlüdür ki bir kad n veya erkek 
hakk nda zina isnad  bulunmas  durumunda ahali ço u zaman, kad n n ya da 
erke in kap s na katran sürerek olay  afi e etme yoluna gitmektedir. Bu yolla 
ahali, ehirde suba y , imam  ve mahalleliyi, köyde ise köy imam n  göreve 
davet etmektedir.88 

Di er bir had suçu olan yol kesme (hirabe) suçunun cezaland r lmas nda 
ise cinsiyetin etkisine ili kin görü  ayr l  bulunmaktad r. Maliki, afi, 
Hanbeli mezhepleri yan nda Ebu Yusuf gibi baz  Hanefi mezhebi 
mensuplar na göre de hirabe suçu ba lam nda kad n ve erke in 
cezaland r lmas nda farkl l k yoktur. Zira Kuran' n yol kesmeye ili kin 
hükmü olan Maide Suresi'nin 33. ayetinde cinsiyet ayr m  öngörülmemi tir. 
Bu ayete göre "Allah'a ve Resulüne sava  açanlar n ve yeryüzünde 
bozgunculuk ç karmaya çal anlar n cezas ; ancak öldürülmeleri, yahut 
as lmalar  veya ellerinin ve ayaklar n n çaprazlama kesilmesi, yahut o 
yerden sürülmeleridir…"89 Hanefi mezhebindeki yayg n görü e göre ise 
kad nlar yol kesme suçuna i tirak etmeleri durumunda haklar nda sürgün, el 
ve ayaklar n çaprazlama kesilmesi ve ölüm cezalar ndan olu an had cezas  
uygulanmayacakt r. Ancak yol kesme kad n n sevk ve idaresi alt nda 
gerçekle tirilmi se, kad nla birlikte suçu i leyen erkeklere de had cezas  
verilmeyecektir.90 

Mezhepler aras nda görü  ayr l n n oldu u bir di er suç, dinden ç kma 
(irtidat) d r. Dinden ç kma suçunun cezas , bir had cezas  olarak ölümdür. Bu 
had cezas  kayna n  Hz.Muhammed’in “Her kim dinini de i tirirse öldürünüz.” 
hadisinden almaktad r. Hanefi mezhebi d ndaki mezhepler, dinden ç kma 
suçunun cezaland r lmas n n kad n ve erkek bak m ndan de i medi ini kabul 
etmektedirler.91 Ebu Hanife’ye göre ise dinden ç kan kad n, hapsedilmesi ve 
her gün ç kar larak tövbe etmesinin istenmesi suretiyle slam’a dönmeye 
zorlanmal d r. Kad n tövbe etmemekte direnirse, Müslüman olana ya da 
ölene kadar hapsedilmelidir. Bu görü , Peygamberin cihatta kad nlar n 
öldürülmesini yasaklamas na ve suçun do urdu u zarar n kad n n hapsedil-
mesi ile önlenebilece i dü üncesine dayanmaktad r.92 

                                                            
88  YA CI, 2005, s.55-58, 65. 
89  http://kuran.diyanet.gov.tr/Kuran.aspx#5:33, Eri im: 30.8.2014. 
90  AKYILMAZ, 2000, s.62-63. 
91  AKYILMAZ, 2000, s.63. 
92  ÖZKORKUT, 2007, s.90. 



Omca Özdemir 620

Bu çerçevede genel olarak de erlendirildi inde cinsiyet de i keni had 
cezas n n belirlenmesine etki etmese de, cezan n infaz  bak m ndan 
kad nlar n baz  durumlarda farkl  uygulamaya tabi tutulduklar  
görülmektedir. Bu ba lamda sopa cezas n n infaz , kad n otururken ve kürk 
gibi giysiler haricinde giysileri ç kar lmadan gerçekle tirilmektedir. Kad n n 
hamile oldu unu iddia etmesi durumunda da doktor kontrolü ile iddian n 
do rulu unun saptanmas n n ard ndan infaz do uma kadar ertelenmekte, 
lohusal k döneminin ard ndan yerine getirilmektedir.93 Bu husus, kad n n 
eyleminden sorumlu olmayan ceninin cezan n etkilerinden korundu unu, bu 
bak mdan slam ceza hukukunda cezalar n genel itibariyle ki iselle tiril-
di ini göstermektedir.94 

 
2. K sas ve Diyete Tabi Suçlar 

a. K sas 

K sas, gerek öldürme ve yaralama, gerek herhangi bir uzvun yok 
edilmesi veya i lemez hale getirilmesi fiillerini gerçekle tirenlerin, 
i ledikleri suçun ayn s  ile cezaland r lmalar  anlam na gelmektedir. slam 
hukukunda k sas, ancak mahkeme hükmüne dayanarak uygulanabildi i gibi, 
ayn  zamanda suçlunun yak nlar na de il, fakat salt suçu i leyene yönelik 
olarak gerçekle tirilebilir. Bu kapsamda slam hukukunda k sas, cezalar n 
ki iselli i ilkesine uygun bir içeri e sahiptir.95 

Cana kar  k sas kapsam nda slam hukukunun temel kaynaklar , 
Bakara Suresi'nin 178. ayetinin “Ey iman edenler! Öldürülenler hakk nda 
üzerinize k sas yaz lm t r. Hür ki iye kar l k hür, köleye kar  köle, di iye 
kar l k di i…” hükmü ile “Müslümanlar n canlar  birbirine denktir.” 
hadisidir. Bu hükümler, âlimler aras nda farkl  yorumlara yol açm t r. Bu 
ba lamda cana kar  k sasta kad n  erke e denk görmeyen yorumlar 
yap lm sa da, dört Sünni hukuk mezhebini de kapsayan ço unlu un görü ü, 
k sas n uygulanmas nda birbirleriyle evli olanlar da dahil olmak üzere kad n 
ve erkek aras nda ayr m yap lmamas  yönündedir.96  

Öte yandan Osmanl  uygulamas nda kad na kar  öldürme eylemlerinin 
baz  durumlarda cezaland r lmad  görülmektedir. Bu fiiller, ma dur 
kad n n baz  niteliklerine göre ortaya konmakta, ma dur kad n n durumu 
                                                            
93  AKYILMAZ, 2000, s.61-62. 
94  ÖZKORKUT, 2007, s.90. 
95  Co kun ÜÇOK, Ahmet MUMCU, Gülnihal BOZKURT, Türk Hukuk Tarihi, 13. Bas , 

Turhan Kitabevi, Ankara 2008, s.91-92. 
96  ÖZKORKUT, 2007, s.85. 
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öldürme fiilinin cezas z kalmas na neden olmaktad r. Bu öldürme fiilleri, 
zina halinde bulunan, fuhu  yapan veya fuhu  yapt ndan üphe duyulan 
kad nlara yönelik olanlar  içermektedir. Tanzimat öncesinde Osmanl  
hukukunda geçerli oldu u üzere 1858 tarihli Ceza Kanunnamesi’nde de, 
kar s n  veya mahreminden birisini zina yaparken görüp her iki taraf  da 
öldüren ki iye ceza verilmemi tir.97 Benzer biçimde fuhu  yapan ya da 
hakk nda bu yönde ku kular olan kad nlar n öldürülmesi durumunda 
maktulün yak nlar n n k sas ve diyet cezalar ndan feragat ettikleri, bu ekilde 
öldürme fiillerinin cezas z kald  durumlar n mevcut oldu u görülmektedir.98 

Candan a a s  için k sas bak m ndan, mezhepler aras nda görü  birli i 
bulunmamaktad r. mam Malik, afii ve Ahmed b. Hanbel organlar 
aç s ndan cinsiyetler aras nda fark gözetilmeyece ini savunmaktad r. Zira 
k sasa ili kin nasslar canda ve organda k sas  ifade etti i gibi, organlardan 
elde edilen fayda da ayn d r. Bu âlimler görü lerini Maide Suresi'nin 45. 
ayetine de dayand rmaktad rlar. Bu ayete göre "Onda (Tevrat'ta) üzerlerine 
unu da yazd k: Cana can, göze göz, buruna burun, kula a kulak, di e di  

k sas edilir. Yaralar da k sasa tabidir."99 Ebu Hanife ve üç ö rencisinin de 
temsil etti i di er görü e göre ise, organlara verilen zarara kar l k kad n ve 
erkek aras nda k sas uygulanamayacakt r. Bu görü ün gerekçeleri ise 
organlarda k sas  düzenleyen bir nass olmamas , kad n n diyetinin 
erke inkinin yar s  olmas  ve organlardan elde edilen faydan n ayn  
olmamas d r. Bu ba lamda kad na zarar veren erkek diyete tabi tutulur ve 
tazirle cezaland r l rken, erke e zarar veren kad n n i ledi i fiille ayn  
ekilde cezaland r lmas  veya diyeti talep edilebilecektir.100 

 
b. Diyet 

Diyet, ölüm veya yaralanma ile sonuçlanan bir suça kar l k, mal olarak 
verilmesi gereken bedeli ifade etmektedir. Diyet ba l ca iki durumda 
uygulanmaktad r. Bunlardan ilki k sas isteme hakk  bulunanlardan birinin 
veya hepsinin k sastan vazgeçip diyet istemesi; di eri ise k sas n 
uygulanmas  için gerekli ko ullardan birinin eksik olmas  veya ba ka bir 
sebep dolay s yla k sas n olanaks z bulunmas d r.101 

slam hukukçular n n ço unlu una göre kad n n diyeti, erke in diyetinin 
yar s d r. Bu görü ün dayanaklar n  u ekilde s ralamak mümkündür: 

                                                            
97  AKYILMAZ, 2011, s.201. 
98  AKYILMAZ, 2000, s.67-68. 
99  http://kuran.diyanet.gov.tr/Kuran.aspx#5:45. 
100  ÖZKORKUT, 2007, s.86. 
101  ÜÇOK, MUMCU, BOZKURT, 2008, s.93-94. 
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 Muaz b. Cebel’den rivayet edilen “Kad n n diyeti erke in diyetinin 
yar s d r” hadisi, 

 Bu yönde icma oldu u, 

 Kad n n miras ve ahitlikteki konumu. 

Osmanl  uygulamas nda bu görü  etkili olmu ; kad n n diyeti, 
erke inkinin yar s  oran nda gerçekle mi tir.102 

Erke in ve kad n n diyetinin e it miktarda oldu unu savunan di er görü ün 
dayanaklar  ise unlard r: 

 Peygamberin Necran ehline yazd  mektupta yer alan “Mümin 
kad nlar n diyeti yüz devedir” sözü: Bu hadis Nesai ve Muvatta’da 
“Nefsin diyeti yüz devedir” eklinde yer almaktad r. 

 Kad n n miras ve ahitlikteki konumunun farkl  dayanaklar  
bulundu undan, bu alanlardaki ilkelerin diyet sorununa uygulanmas  
mümkün bulunmamaktad r. 

 Yar m diyet, slam’ n temel ilkeleri ile Kuran’ n genel iradesine 
uygun dü memektedir. Zira slam hukukunda erke in üstünlü ü 
ancak belirli durumlarla s n rl  olarak öngörülmü tür. Bu üstünlük 
kurallar , adaletin sa lamas na yönelik olarak ancak ait olduklar  
alan bak m ndan geçerli ve elveri li adalet ilkeleri olarak anlam 
kazanmaktad r, bu bak mdan genelle tirilmeleri mümkün 
bulunmamaktad r.103 

Müessir fiiller aç s ndan diyet konusunda ise Ebu Hanife ve mam 
afii'ye göre yaralamalarda kad n n diyeti, erke inkinin yar s  kadard r. 
mam Malik ve Ahmet b. Hanbel'e göre ise ayn  durumda tam diyetin üçte 

birine kadar olan miktarda kad n ve erke in diyeti aras nda fark bulun-
mamaktad r. Tam diyetin üçte birini a an hallerde ise kad n n diyeti, 
erke inkinin yar s  kadard r.104 

 
G. KADININ DEVLET YÖNET M NE L K N HAKLARI 

Devlet yönetimine ili kin haklar n ba nda gelen seçme hakk  
bak m ndan de erlendirildi inde, Kanun-  Esasi dönemine kadar hem kad nlar n 
hem de erkeklerin seçme hakk n n bulunmad  bir gerçektir. Ancak Kanun-  

                                                            
102  AKYILMAZ, 2011, s.200. 
103  AKYILMAZ, 2000, s.64-65. 
104  ÖZKORKUT, 2007, s.88. 
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Esasi’de erkeklere seçme hakk  tan n rken, kad nlara bu hakk n tan nmas  
söz konusu olmam t r. Bu e itsiz durumun kayna n  do rudan Kuran’da 
bulmak mümkün olmamaktad r. Zira Kuran’da kad nlar da erkekler gibi 
Peygamber’e yurtta l k sözle mesini and ran sadakat yemininde bulunmaya 
ça r lm lard r. Bu çerçevede kad nlardan da Allah’a ortak ko mamak, 
h rs zl k yapmamak, zina etmemek, çocuklar n  öldürmemek, iftirada 
bulunmamak, me ru emre kar  gelmemek hususlar nda söz al nmas  istenmi tir. 
Bu çerçevede Peygamber, erkekler gibi kad nlardan da birkaç defa beyat 
alm t r.105  

Kad nlar n kamu hizmetlerine girme hakk  ise slam hukuku 
bak m ndan yo un tart malar n ya and  bir konu durumundad r. Yine de 
bu hakk  aç kça engelleyen bir Kuran hükmünün bulunmad  bir gerçektir. 
Bu kapsamda tart malar, Kuran hükümlerinin yorumlanmas  ekseninde 
yürütülmektedir.106 Osmanl  uygulamas  bak m ndan de erlendirildi inde 
ise, ne Divan-  Humayun’da ne de me veret meclislerinde kad n üyelere 
rastland  görülmektedir. Di er yandan 20.yüzy l n ba na kadar, özellikle 
kad nlara ait oldu u kabul edilen i leri içerenler d nda kamu hizmetlerine 
giren kad n bulunmamaktad r.107 slam hukukunda tart mal  bir husus 
olmas na ra men kad nlar n Osmanl  döneminde hâkim olmalar  da mümkün 
olmam t r. Mecelle’de kad nlar n hâkimlik yapamayaca , hâkimlerin 
bakamayaca  i ler düzenlenirken zevceden bahsedilmesi suretiyle dolayl  
olarak belirtilmi tir.108 

Ancak kad nlar n siyasal haklar  bak m ndan olumsuz durumlar na 
ra men, toplumun siyasal hayat nda baz  rollerinin bulundu u görülmektedir. 
Baz  siyasal ayaklanmalara kad nlar n aktif biçimde kat ld klar na dair 
bilgiler mevcuttur. Di er yandan saray haremindeki Kösem Sultan, Turhan 
Sultan, Hürrem Sultan gibi baz  kad nlar n, devlet yönetiminde dolayl  
biçimde etkili olduklar  görülmektedir.109 

                                                            
105  FENDO LU, 2000, s.218-219. 
106  slam hukukunda kad n n kamu hizmetlerine girme hakk na ili kin görü ler için bak n z: 

FENDO LU, 1994, s.49-52; AKYILMAZ, 2011, s.70-71. 
107  AKYILMAZ, 2000, s.72. 
108  AKYILMAZ, 2011, s.197. 
109  AKYILMAZ, 2000, s.72-74; Osmanl  mparatorlu u'ndan modern Türkiye'ye kad nlar n 

yurtta l na giden ad mlar  1842-1945 tarihleri aral nda tespit eden tablo için bak n z: 
Ayten ALKAN, Serpil ÇAKIR, "Osmanl  mparatorlu u'ndan Modern Türkiye'ye Cinsiyet 
Rejimi: Süreklilik ve K r lmalar", 1920'den Günümüze Türkiye'de Toplumsal Yap  ve 
De i im içinde (Derleyen: Faruk ALPKAYA, Bülent DURU), 2.Bask , Phoenix, Ankara 
2012, s.239-240. 
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II. KADINLARIN MAHKEMELERDE HAK ARAMA 
GELENEKLER  

Kad nlar hukuki birer ki ilik olarak kabul edilmeleri dolay s yla 
Osmanl  mahkemelerinde hem daval  hem de davac  statüsünü 
kazanabilmi lerdir. er'iyye sicilleri kad nlar n mahkemelere ba vuruda 
bulunmakla yetinmediklerini, ayn  zamanda davalar n  aktif biçimde 
yürüttüklerini göstermektedir. Bu kapsamda mahkemelerin kad nlara aç kl  
ile Osmanl  yönetimine yerle ik adalet dü üncesi, kad nlar n yarg lama 
süreçleri içerisinde önemli rol oynamalar na olanak tan m t r. Bu ba lamda 
ayr nt l  hukuksal düzenlemelerin karma kl  ve yabanc  mekânlar olarak 
mahkemelerde hüküm süren konu ma ve davran  kal plar  ile ele 
al nd nda modern yarg lama düzenlerinin, kad nlar n yarg lama süreci 
özneleri olmalar  bak m ndan daha elveri siz oldu unu dü ünmek 
mümkündür.110 

Di er yandan Osmanl ’da erkeklerle ilgili ya da erkeklerin de taraf 
oldu u davalarda kad nlar n düzenli biçimde görülmesi, mahkeme salonlar n n 
salt erkeklere ayr lm  mekânlar olarak kurulmad na i aret etmektedir.111 
1590’dan 1630 y l na kadar olan Kayseri, Amasya, Karaman ve Trabzon 
Kad  Mahkemeleri Sicillerine odaklanan Jennings, kad nlar n mahkemelere 
serbestçe, aç kça ve düzenli biçimde ba vurduklar  sonucuna varm t r. 
Davac  veya savunan konumunda bulunduklar  tüm davalarda, Müslüman 
kad nlar n Müslüman erkeklerle, zimmi kad nlar n zimmi erkeklerle ayn  
biçimde muamele gördükleri tespit edilmi tir. Bu ba lamda Jennings'e göre 
erkekler gibi kad nlar da, tam olarak dinlenece ine güvenerek mahkemeye 
ba vurabilirdi.112 

Mahkemelerin a rl kl  olarak orta s n f kad nlar  taraf ndan, babalar n  
ve kocalar n  yitirmeleri ve nüfuzlu ve zengin erkek akrabalar n n bulunmamas  
durumunda kullan ld  görülmektedir. Adli i lemlerin gerçekle tirilmesi için 
harç ödenmesi gere i ve güvenilir tan k bulma konusundaki zorluklar, alt 
s n f kad nlar  bak m ndan mahkemeye ba vuruyu s n rlayan etkenlerdir.113  

                                                            
110  TUCKER, 2008, s.35. 
111  GÖÇEK, BAER, 2000, s.55. 
112  Ronald C. JENNINGS, "The Legal Position of Women in Kayseri, a Large Ottoman City, 

1590-1630", Studies on Ottoman Social History in the Sixteenth and Seventeenth 
Centuries, The Isis Press, stanbul 1999, s.119, 137. 

113  Fariba ZARINEBAF-SHAHR, “Osmanl  Kad nlar  ve 18. Yüzy lda Adalet Arama 
Gelene i”, Modernle menin E i inde Osmanl  Kad nlar  içinde (Derleyen: Madeline C. 
ZILFI, Çeviren: Necmiye ALPAY), Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakf , 
stanbul 2000, s.241; ayn  yönde tespit için bak n z FAROQHI, 2005, s.25-26. 
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Mahkeme kararlar ndan memnun olmayanlar n son ba vuru imkân  olan 
Divan-  Hümayun'a yap lan ikâyetlerin yayg nl , reaya için padi ah n 
adaletinin eriat n adaletinin üzerinde alg land n  ve bu yolun daha az 
biçimsel, daha ki isel bir i leyi  olarak sahiplenildi ini göstermektedir.114 
Kad nlar da, erkekler bak m ndan geçerli oldu u gibi padi aha ve Divan-  
Hümayun’a ikâyette bulunma yetkisine sahiptirler.115 Bu yola ba vuru için 
kad nlar n dilekçelerinin do rudan kendileri, temsilcileri veya kad lar 
taraf ndan sunuldu u görülmektedir. Baz  ba vuru sahipleri ba vurular n  
yaz l  olarak yapm lar, baz lar  ise bu yolu kullanmak için M s r gibi uzak 
bölgelerden dahi stanbul’a gelmi lerdir.116 Kad nlar n genel olarak kad n n 
görevini kötüye kullanmas , miras, bo anma ve borçlar n tahsili gibi 
konularda padi ah n adaletine yöneldikleri görülmektedir. Evlili e ili kin 
ba vurularda da nafaka, çocuklar n nafakas  ve mehrin ödenmesi gibi 
ekonomik içerikli olanlar ön plana ç km t r.117 Kad nlar n ekonomik 
bak mdan istikrars z konumlar , bo anman n mali hükümleri, miras gibi 
konulardaki haklar na ili kin fark ndal klar n  art rd  gibi, bu haklara yönelik 
sald r lara kar  mevcut alanlar n  da aktif biçimde korumalar na neden 
olmu tur.118 Ayn  zamanda özellikle 18. yüzy lda köylü kad nlardan gelen 
dilekçelerdeki art , k rsal kesimin de bu mekanizman n d nda kalmad na 
i arettir.119 

 
III. TOPLUMSAL MEKÂNIN C NS YETLEND R LMES NDE 

OSMANLI HUKUKU 

Osmanl 'da kad n ve erkeklerinin ya am alanlar n n belirlenmesinde 
slam hukukunun belirleyici oldu u görülmektedir. Zira eski Türk 

geleneklerinde yer alan ocak anlay n n Fatih Sultan Mehmet dönemi ile 
birlikte yerini harem anlay na b rakt na tan k olunmaktad r. Ocak, ailenin 
kad nl  erkekli bütün bireylerinin ortak ya am alan  olarak sürdürülen hane 
anlay na i aret ederken, slam hukukunda hane anlay  kad n ile erke in 

                                                            
114  ZARINEBAF-SHAHR, 2000, s.242-243. 
115  ZARINEBAF-SHAHR, 1996, s.85; 1649-1653 tarih aral na ait ikayet defterlerine göre 

kad nlar n ikayet eden konumu da l m  ve bu da l m n irdelenmesi hakk nda bak n z: 
Saliha Okur GÜMRÜKÇÜO LU, " ikayet Defterlerine Göre Osmanl  Teb'as n n 

ikayetleri", AÜHFD, Cilt 61 (2012), Say  1, s.189, 203-204. 
116  ZARINEBAF-SHAHR, 1996, s.86. 
117  Iris AGMON, “Muslim Women in Court According to the Sijill of Late Ottoman Jaffa and 

Haifa: Some Methodological Notes”, Women, the Family, and Divorce Laws in Islamic 
History içinde (Derleyen: Amira El Azhary SONBOL), Syracuse University Press, New 
York 1996, s.134. 

118  ZARINEBAF-SHAHR, 1996, s.86-89. 
119  ZARINEBAF-SHAHR, 2000, s.248. 
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ya am alanlar n  birbirinden kesin bir biçimde ay rmaktad r: Erkeklere özgü 
olarak yap land r lan “Selaml k” ve kad nlar n ya am alan  olarak biçimlen-
dirilen “Harem”.120 

slam âlimleri, mekân  erkek ve kad n ili kilenmesi çerçevesinde ele 
alm lard r. Bu ba lamda mekân, kad n ve erkekler aras ndaki toplumsal 
s n rlar n korunmas na dayanan bir alg lama temelinde cinsiyetlendirilmi tir. 
Ancak toplumsal mekân, sistematik ve kar la t rmal  biçimde belirlenmi  
de ildir. Ba ka bir deyi le erkeklere ait kamusal mekân ile kad nlara ait özel 
alan n s n rlar  belirli olmad ndan, mekânsal düzenleme ba lam nda kesin 
bir kad n-erkek dikotomisinden söz etmek mümkün de ildir.121 Osmanl  
Devleti bak m ndan bu tespiti özellikle ta ra ba lam nda yapmak 
mümkündür. Zira Osmanl  ta ras nda kad n n el sanatlar  ve tar m alan nda 
güçlü bir toplumsal konumu oldu u görülmektedir.122 

Toplumsal s n rlar n belirlenmesinde cinsellik kamusal alandan 
d lan rken, evlilik içerisinde serbestlik kazanmaktad r. Bu ba lamda 
cinsiyetlendirilmi  mekân ve giyim bak m ndan üç temel alan olu turul-
maktad r. Bunlardan ilkinde cinsel arzu, nifak ve sosyal tehlike anlam na 
gelmektedir. Bu caiz olmayan arzu alan nda erkek, kendisini ayartabilecek 
do urganl k ya ndaki kad nlarla bir aradad r. Âlimler, kad n ve erkek 
aras ndaki ili kiyi en aza indirmek için bu alanda giyim, fiziksel uygunluk ve 
bak  yo un biçimde düzenlemektedirler. kinci alan erkeklerin, cinsel 
dürtülerini harekete geçirmeyece i kabul edilen k z çocuklar , ya l  kad nlar 
ve yak n akrabalar gibi kad nlarla bir araya geldi i nötr bir alan olarak 
kurgulanmaktad r. Bu alan giyim, fiziksel uygunluk ve bak a ili kin 
kurallar n gev etilece i mekâna vücut vermektedir. Evlilik alan  ise caiz 
arzunun hüküm sürece i mekân durumundad r. Böylece evlilik içerisinde 
cinselli e yönelik kurallar ve s n rlamalar ask ya al nmaktad r.123 Bu 
ba lamda ev içi mekân, hane halk  d ndaki ki ilerden özenle korunmak-
tad r. Mecelle’de “Muamelat-  Civariyye” ba l nda yer alan düzenleme, ev 
içi mekân n s k  biçimde s n rland r lmas n n örne ini te kil etmektedir. 
Buna göre kad nlara ait yerler olarak kabul edilen ve makarr-  nisvan ad yla 
bilinen mutfak, kuyu ba  ve avlular n ba ka yerden görülmesi zarar-  fahi  
olarak kabul edilmekte, kom u bina ve pencereden bu alan n görülmesi 
durumunda zarar n tazmini talep edilebilmektedir. Bu durumda kom u, 

                                                            
120  Ahmet YILMAZ, "Osmanl 'dan Cumhuriyete: Kad n Kimli inin Biçimlendirilmesi", 

Ça da  Türkiye Tarihi Ara t rmalar  Dergisi, Cilt IX (2010), Say  20-21, s.193. 
121  TUCKER, 2008, s.177-178. 
122  efika KURNAZ, Cumhuriyet Öncesinde Türk Kad n  (1839-1923), Milli E itim 

Bakanl  Yay nlar , stanbul 1992, s.135. 
123  TUCKER, 2008, s.183-184. 
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makarr-  nisvan n görülmesini engelleyecek duvar veya tahta perde yapt rmakla 
yükümlüdür. Mecelle’nin di er bir maddesinde ise a ac na ç kt nda 
kom usunun makarr-  nisvan n  görebilecek durumda olan erkek, a aca 
ç kmadan önce kom usuna kad nlar  tesettür ettirmesi için haber vermek 
durumundad r. Bu uyar da bulunmamas  durumunda kad , a aca ç kmas na 
yasak koyabilecektir.124 

Ancak toplumsal mekân n geçi ken olmayan biçimde, kad n ve erke in 
tamamen ba ms z olarak faaliyette bulunacaklar  fiziksel bölgeler olarak 
ayr t r ld n  söylemek mümkün de ildir. Zira mekân n düzenlenmesinde 
amaçlanan, kamusal ve özel olana ili kin kesin s n rlar n olu turulmas  de il, 
cinsel dürtünün gücü ve toplumsal istikrara yöneltti i tehdidin s n rlanmas  
ile kamusal yarar n sa lanmas d r.125 Bu anlamda kad nlar n, öncesinde 
ö retmenlik yapmalar na ra men 1913 y l nda memuriyete ilk giri lerine 
gösterilen tepki, anlam n  kad n ve erke in bir arada çal acak olmas nda 
bulmaktad r.126 Zira tepki kad nlar n çal mas ndan öte, kad nlarla erkeklerin 
bir arada bulunacak olmas ndan kaynaklanmaktad r. Zarinebaf-Shahr’a göre 
de Osmanl  ehir ya am nda kad nlar n hareket alan n n, cinsiyete dayal  
kamusal-özel ayr m  ve kad n ve erkekleri ay rma gibi dini-ideolojik çizgilere 
ba l  olarak s n rl  olmad  ileri sürülebilir. Buna ra men bu normlar, kad nlar 
toplumsal s n rlar n  a t klar nda, ideolojik düzeyde kar lar na ç kacakt r. 
Sonuçta toplumsal mekâna ili kin normlar n, di er sosyo-ekonomik 
etkenlerle birle ti inde kad nlar n ya amlar  hakk nda ciddi bir kontrol 
gücüne sahip olduklar  görülmektedir.127 

Bu ba lamda konu düzenli ve ahlâkl  bir toplum oldu unda âlimler, 
hem kad n ve hem de erke in cinsel dürtülerini sosyal düzene tehdit olarak 
tan mlam lard r. Kad n ve erke in kar l kl  çekiminden kaynaklanan tehdit 
bir yandan hukukun iki cinsiyeti ay rmas na, bir yandan da caiz olmayan 
cinsel ili kilerin kad n erkek fark etmeksizin cezaland r lmas na kaynakl k 
etmektedir. Ancak bu kapsamdaki e itlik ilkesi, giyim ve davran  itibariyle 
cinsel çekicili i azaltmak amac yla hem fiili hem de sembolik olarak 
sorumlulu u genel olarak kad na yükleyen hukuk kurallar  ile bozulmaktad r. 
Bu çerçevede mekân n düzenlenmesinde hukuksal ve toplumsal söylem, esas 
olarak erkeklerin arzular n  kontrol etme noktas ndaki yetersizliklerinin 
kad n n s n rland r lmas n  gerektirdi i alg s na dayanmaktad r.128 "Kad nl k" 
dergisinde yer alm  genç bir kad n n mektubu, bu s n rland rman n kad nlar 
                                                            
124  AKYILMAZ, 2011, s.197-198. 
125  TUCKER, 2008, s.184. 
126  KURNAZ, 1992, s.135-136. 
127  ZARINEBAF-SHAHR, 1996, s.83. 
128  TUCKER, 2008, s.184,219-220. 
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bak m ndan nas l bir ya ama vücut verdi ini u biçimde ifade etmektedir: 
“Bizi i gal eden ey yaln z erkeklerden kaç nmak- Sami Bey’in istedi i gibi- 
onlara görünmemektir. Penceremden bakarken kazara bir erkek bizi görürse 
art k validelerimizle i imiz var, bizde izzet-i nefis kalmaz, erkekler 
dokunurlar, bizde haysiyet kalmaz; onu mahvederler, bizde namus kalmaz. 
Onu ref’ederler. O kadar taarruz, o kadar hiddet neden? Bir erkek –onlar n 
tabirince- bir namahrem bizi görmü .”129 

Bu çerçevede Osmanl  Devleti, yak nl  bulunmayan kad n ve erke in 
özel alanda bir araya gelmesini düzenleyen toplumsal kurallar yan nda 
kad n n giyim ve davran  ile ilgili olarak da kurallar olu turmu tur. 
Osmanl  kad nlar n n genel olarak evlerinde zaman geçirdikleri 
görülmektedir. Konaklarda harem dairesinin pencereleri kafesli olurken, halk 
evlerinde ise evin tüm pencereleri kafeslidir. Kad nlar evlerinin bahçesine 
bile her zaman ç kamaz, ev d nda genel olarak hamama, anne-babas na 
gider, al veri  veya gezinmek amac yla soka a ç kard . Ancak herhangi bir 
nedenle soka a tek ba na ç kmas  uygun görülmez, yan nda evin di er 
kad nlar  veya cariyeleri bulunurdu. Kad n n gidebilece i yerler, saatleri, 
hangi araçlar n hangi bölümlerini kullanabilece i hangi camilerde ibadet 
edebilece i devlet taraf ndan belirlenmi tir.130 

Osmanl  yarg lamas n n, kad n erkek ili kilerine ili kin kurallar n yerel 
ölçekte ihlali durumunda, ikâyetleri dinleme suretiyle pasif bir konumda ve 
ceza öngörme durumunda oldu u, topluluk içerisindeki sosyal ve ticari 
ili kilere dayanan ihlal gerekçelerini kabul etmeye de e ilimli bulundu u 
saptanmaktad r. 16. yüzy la ait bir örnekte, bir erke in evinden ç karken iki 
erkek taraf ndan görülen kad n gece devriyesine ikâyet edilmi tir. Adam 
mahkemede, kad na borcu oldu unu, kad n n paray  istemeye geldi ini; hasta 
o lu için ilaç istedi ini beyan etmi tir. Kad n n kocas  da olay hakk nda bilgisi 

                                                            
129  Serpil ÇAKIR, Osmanl  Kad n Hareketi, Metis Yay nlar , stanbul 1993, s.42. 
130  AKYILMAZ, 2011, s.75-78: 
 -1236 tarihinde II.Mahmut’un yay nlad  Hatt-  Hümayun: kad nlar n mesire yerlerine 

gitmemesi, yaln z i i olanlar n araba ve kay a binmeleri öngörülmü tür. 
 -1861 tarihli tembihnâme: stanbul’un belli mesirelerine herkes her gün gidebilir, Ancak 

kad n ver erkekler, kendileri için belirlenen ayr  yerlere oturacaklar, kad n-erkek kar k 
oturmak cezaland r lacakt r. Bo aziçi ve Üsküdar’daki seyir yerlerinin baz lar  Cumalar  
kad nlara, pazarlar  erkeklere tahsis edilmi tir. Maslak, i li, Pangalt , Zincirlikuyu seyir 
yeri olmad  için, Müslüman kad nlar n araba ile buralarda durmalar , sere serpe 
oturmalar  yasakt r. 

 -Tanzimat’tan sonra yay nlanan ilannâmede kad nlara ayr lan camiler belirlenmekte; 
kad nlar n dükkân ve ma azalar n içine girerek al veri  yapmalar , kad nlar n al veri  
yapt  dükkânlarda genç erkeklerin çal t r lmalar  yasaklanmaktad r. Kad nlar, 
dondurmac  dükkânlar na giremeyecekler; Kapal çar ’da dola amayacaklard r. 
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ve izninin mevcut oldu unu ifade etmi tir. Mahkeme gerekçeleri makul 
bularak davay  dü ürmü tür. Bu örnek bir yandan da kad n ve erkeklerin bir 
arada bulunmas na dair durumlar n halk taraf ndan dikkatle takip edildi ini 
göstermektedir.131  

Kad nlar bak m ndan di er bir s n rland rma alan n , giyim 
olu turmaktad r. Kad nlar n özellikle Kanuni döneminden sonra "mahrem bir 
nesne" olarak alg land klar  kabul edilmektedir. Giyim konusunda bu 
alg laman n Müslüman kad nlar gibi gayrimüslim kad nlar  da etkiledi i 
görülmektedir. Bu anlay n giyim ba lam nda tezahürü özellikle kentlerde 
gerçekle mektedir.132 Kad nlar n giyimi, s n f ve bölge farkl l klar na ba l  
biçimde de i iklik göstermi , daha çok gelenekler taraf ndan yönlendirilmi tir. 
Mahkemeler ve uleman n bu alanda aktif bir tutum sergilemedikleri 
görülmektedir.133 Osmanl  kad nlar  ev içinde atafatl  k yafetler giymelerine 
ra men, ev d nda gösteri siz k yafetleri tercih etmekteydiler. Ba lang çta 
ferace ve ya maktan ibaret olan kad n giysisinin yan na bir süre sonra d  
giysi olarak çar af n da eklendi i görülmektedir.134 Ancak 1890 y l nda 
II.Abdülhamit, siyah çar af giyen ve siyah tülle örtünen Müslüman kad nlar n 
matem tutan Hristiyan kad nlara benzediklerinden ve çar af arac l yla kad n 
k l na giren erkeklerin h rs zl k ve yolsuzluk yapmalar ndan hareketle 
çar af  yasaklam t r.135 

Osmanl  Devleti’nde özellikle 18.yüzy lda, kad nlar n "iffetinin örtünerek 
korunmas " do rultusunda bir dizi ferman ç kar lm t r.136 1726 tarihinde 
sadrazam brahim Pa a, kad nlar n giyimi bak m ndan birtak m s n rlar  
belirtmi , polis ve mahkemeleri de bu düzenlemelerin uygulanmas n  sa lamak 
hususunda görevlendirmi tir. Ancak bu düzenlemenin salt ahlaki amaçlara 
yönelik olmad  savunulmaktad r. Bu ba lamda daha çok ekonominin 
canland r lmas  için kad nlar n yerel manifaktür yoluyla üretilen geleneksel 
giyimlerine dönmelerini sa lamaya yönelik bir çaban n mevcut oldu u ifade 
edilmektedir.137 Fakat kad n giyimine ili kin ba ka baz  kurallar  bu biçimde 
yorumlamak mümkün gözükmemektedir. Bunlardan birisi 1791 tarihli 
fermand r. Bu fermanla kad nlar n ince kuma tan ferace giymeleri 
yasakland  gibi, bu tür feraceler diken terzilerin de çal ma ruhsatlar na el 
konulaca  ve cezaland r laca  belirtilmektedir. Di er bir örnek ise 

                                                            
131  TUCKER, 2008, s.194-195. 
132  DULUM, 2006, s.14. 
133  TUCKER, 2008, s.196. 
134  AKYILMAZ, 2000, s.78,80. 
135  KURNAZ, 1992, s.57. 
136  FAROQHI, 2005, s.125. 
137  TUCKER, 2008, s.195-196. 
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II.Mahmut’un giyime ili kin Hatt-  Hümayunudur. Bu metinle kad nlar n 
aç k renk ferace giymeleri yasaklanm , Kaptan Pa a ve Yeniçeri A as  
konunun takibi ile görevlendirilmi tir. Erkeklerin k yafetlerini düzenleyen 
hukuk kurallar  da tesis edilmi tir. Ancak bunlar n kad nlara ili kin olanlar 
kadar çok say da bulunmad  görülmektedir.138  

 
IV. TANZ MAT DÖNEM NDE KADININ HUKUKSAL 

STATÜSÜNÜN DE MES N N KAYNA I OLARAK KADININ 
KAMUSAL ALANA ÇIKI I 

Tanzimat Döneminde kad n n hukuksal statüsünde de i imin toplumsal 
kaynaklar  bak m ndan, ard  ard na ya anan Trablusgarp, Balkan ve I. Dünya 
Sava lar  önemli yer tutmaktad r. Uzun süreli sava  dönemi özellikle aile ve 
arazi hukuku bak m ndan kad n lehine düzenlemelere ihtiyaç duyulmas na 
neden olmu tur. Sava a giden erkeklerin ailevi ve iktisadi ya amda yaratt  
bo luk, aile ve arazi hukuku alan nda de i imi zorunlu k lm t r.139 Ancak 
kad n n statüsünün de i imi salt konjonktüre ba ml  bulunmamaktad r. Zira 
bu dönemde kad nlar kamusal alana giderek daha çok dahil olmakta ve bu 
geli me, siyasal özneler olarak varl k kazanmalar na zemin haz rlamaktad r. 
Balkan Sava lar n n ve ard ndan I. Dünya Sava ’n n etkisiyle artan say da 
kad n çal ma ya am na kat lm t r. Bu arada k z çocuklar na yönelik okullar 
da ilk mezunlar n  vermi , böylece okumu  kad nlar n say s nda önemli bir 
art  meydana gelmi tir.140 Kad nlar e itim, kad n dergileri ve dernekleri 
arac l yla kamusal alana ç karak toplumsal ya ama nüfuz etmeye 
ba lad klar  gibi, bu ç k  kimi zaman siyasal nitelik de kazanm t r. Genel 
itibariyle siyasalla ma düzeyi dü ük de olsa kad nlar n kamusal ya ama 
kat l mlar , ileriki dönemde siyasal özneler durumuna gelmelerini olanakl  
k lan verimli bir toprak olu turmu tur.  

Kad nlar n siyasalla mas n n ilkesel zeminini, Tanzimat Dönemi 
belgelerinde bulmak mümkündür. Liberal dü üncenin etkilerinin görüldü ü 
Tanzimat Ferman  ile e itlik süreci kavramsal düzeyde ba lam t r. Zira bu 
belgedeki kanun önünde e itlik ilkesi belgenin genel ruhu ve siyasal 
dayanaklar  itibariyle esasen gayrimüslimler ile müslimler aras ndaki e itli e 
vurgu yapmaktad r. Dolay s yla cinsiyetler aras  e itlik belge kapsam nda 
de ildir.141 Ancak belirli kesimler için öngörülse de e itli in, bir kez ortaya 
ç kt ktan sonra e itsiz konumda bulunan di er kesimlerce de talep edilmesi 
kaç n lmaz hale gelmektedir. 
                                                            
138  AKYILMAZ, 2000, s.78-80. 
139  AKYILMAZ, 2011, s.192. 
140  BERKTAY, 2004, s.15. 
141  AKYILMAZ, 2011, s.185. 
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Osmanl  Devleti’nin modernle me süreci, özellikle e itlik ideali 
çerçevesinde kamusal alana da sirayet etmi tir.142 Bu ba lamda bu döneme 
dek genel itibariyle ev içi mekânla ve iyi anne ve e  rolleriyle s n rlanm  
kad nlar, statülerinde de i im talebiyle siyasal hareketlenme içerisine 
girmi lerdir.143 Kad nlar n siyasalla mas n n ilk a amas n  kad n dergileri ile 
kendilerini ve ihtiyaçlar n  ifade etme sürecine girmeleri olu turmaktad r. 
Dergiler kad nlar n hem kendilerini hem de di er ülkelerdeki kad nlar  
tan malar  ve farkl  ya am biçimlerinin fark na varmalar  bak m ndan 
i levsel bir zemin olu turmu tur. Bu temel üzerinde yeni kad n kimli inin 
olu mas , kad nlar n dernekleri arac l yla siyasal ve toplumsal özneler 
olarak faaliyetlere giri melerine zemin haz rlam t r.144 Özellikle II. 
Me rutiyet Döneminde kad n derneklerinin yay lmas , kad n hareketinin 
ortaya ç kmas  bak m ndan anlaml d r. Bu dönemde özgül bir art  gösteren 
kad n derneklerinin Osmanl  Kad nlar  efkat Cemiyet-i Hayriyesi gibi 
örneklerde toplumsal hay r amac na veya Cemiyet-i mdadiye gibi örneklerinde 
sava  sonras  sorunlara yönelik dernekler eklinde örgütlenerek "gözeten ve 
efkat gösteren kad n"  temsil eden geleneksel cinsiyet rollerine uygun 

faaliyetlere yo unla t klar  görülmektedir. Di er yandan kad nlar n e itim ve 
istihdam  üzerine çal an, Osmanl  Müdafaa-i Hukuk-u Nisvan Cemiyeti gibi 
feminist bir örgütlenme niteli i ta yan dernekler de ortaya ç km t r.145 
Osmanl  kad nlar n n Birinci Dünya Sava ’na kadarki yaz lar nda siyasi 
haklara yönelik taleplerinin bulunmamas  dikkat çekicidir. Kad nlar n 
Bat ’da bu haklara yönelik mücadelelerine gönderme yaparken, Osmanl 'n n 
toplumsal ve ekonomik hayat na katk da bulunmadan bu haklara sahip 
olmaya haz r olmad klar na i aret etmi lerdir. Bu ba lamda Osmanl  Müslüman 
kad nlar n n talepleri genel olarak, Osmanl  cinsiyet düzenini yap sal olarak 
bozmadan, kad na cinsiyet düzeni taraf ndan biçilen rolün çerçevesinde 
de i iklikler eklindedir.146 ttihat ve Terakki partisinin kad n  parti politikas  
içine almas yla da kad nlar erkeklerle daha e it olmak için mücadeleye 
girmi lerdi. Art k kad nlar seçme ve seçilme hakk ndan bahsetmeye 
ba lam larsa da henüz geni  ölçekte aktif olarak siyaset yapmam lard r.147 

                                                            
142  19 ve 20.yüzy lda Osmanl  ve Türkiye'de kad n n kamusal alan içerisinde ve olu umunda 

konumu hakk nda ayr nt l  bilgi için bak n z: Elif Ekin AK T, "Osmanl  mparatorlu u ve 
Türkiye'de Kamusall k Kavram n n Dönü ümü ve D lad klar ", Ankara Üniversitesi SBF 
Dergisi, Cilt 64 (2009), Say  1, s.5-8, 10-11, 15-16. 

143  ÇAKIR, 1993, s.22. 
144  ÇAKIR, 1993, s.316. 
145  ALKAN, ÇAKIR, 2012, s.236. 
146  Nicolo A.N.N. Van OS, “Osmanl  Müslümanlar nda Feminizm", Modern Türkiye'de Siyasi 

Dü ünce içinde (Derleyen: Mehmet Ö. ALKAN), C.1, 6.Bask , leti im Yay nlar , stanbul 
2004, s.339. 

147  Belk s KONAN, "Türk Kad n n n Siyasi Haklar  Kazanma Süreci", AÜHFD, Cilt 60 
(2011), Say  1, s.164. 
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SONUÇ 

Osmanl  Devleti’nde kad n n statüsü bir bütün olarak de erlendirildi inde, 
döneminin Bat l  devletleri gibi, günümüzün slam devletlerinden de ileri bir 
konumda bulundu u görülmektedir. Ancak Osmanl  Devleti hakk ndaki 
incelemelerin esas amac  üphesiz ki Osmanl ’n n di er devletlerden 
üstünlü ünü saptamak de il, günümüzde kad nlar n konumlar n n 
güçlendirilmesi çerçevesinde kullan labilecek araçlar n belirlenmesi ile 
kad nlar bak m ndan olumsuz ko ullar n ele tirel biçimde tespitidir.  

Osmanl  toplumunda kad nlar n, erkeklerin mevcut siyasal-toplumsal 
ko ullar içerisinde sahip olduklar  düzeyde özgür ve güvenli bir konumda 
bulunduklar n  söylemek mümkün bulunmamaktad r. Bu ba lamda özellikle 
kad nlar n bo anma mekanizmas n n i letilmesindeki tali konumuna dikkat 
çekilmelidir. Kad nlar, erkekler gibi serbestçe bo anma yoluna ba vuramamak-
tad rlar. Kad nlar n bo anmalar n  sa lamaya yönelik kurumlar zaman içerisinde 
geli tirilmi  olsa da, özellikle bo anma sebeplerinin s n rl l  ve kad nlar n 
harekete geçirebildikleri bo anma yollar  sonras ndaki mali haklar n n durumu, 
kad nlar bak m ndan olumsuz bir tabloya i aret etmektedir. Bo anman n 
ötesinde, kad nlar n toplumsal bak mdan erkek akrabalar n n veya e lerinin 
korumas  alt nda bulunduklar  görülmektedir. Her ne kadar kad nlar mali 
anlamda geni  bir özerkli e sahip olsalar da, kad nlar n toplumsal alanda 
akrabal k ili kilerine tabi biçimde alg land klar n  tespit etmek mümkündür. Bu 
durumda bir kad n n tek ba na özerk bir hayat sürmesi mümkün görün-
memektedir. Bu anlamda babalar n n ve kocalar n n kad nlar n ya am nda 
bütünüyle olmasa bile belirleyici bir etkileri bulunmaktad r. Bu çerçevede 
kad nlar n mali güçleri yüksek de olsa toplumsal s n rlara tabi olmalar , ayn  
konumdaki erkeklerle ayn  iktidara sahip olmalar na engel olmaktad r.  

Bu toplumsal s n rlarda, erkek ve kad nlar aras nda caiz olmayan 
ili kilerin önlenmesi için kad nlar n s n rland r lmalar n n da önemli bir rolü 
bulunmaktad r. Bu tür ili kiler, erkekler bak m ndan kad nlarla ayn  ölçüde 
yasak olsa da, bireyselli ini ve toplumsal alanla ili kisini bu amaçla 
düzenleme yükümlülüklerine esasen kad nlar tabi k l nm t r. 

Öte yandan Osmanl ’da kad nlar n, günümüzün liberal e itlik 
anlay n n ötesinde haklar  bulunmaktad r. Kad nlar her ne kadar kanun 
önünde e itlik bak m ndan olumlu ko ullara sahip olamasalar da, maddi 
e itlik bak m ndan s k  biçimde korunan haklara sahiptirler. Kad nlar n 
bo anma sonras nda ve evlilik süresince geçerli olan mali haklar , mahkemeler 
taraf ndan da aktif biçimde korunmu tur. Bu çerçevede erkeklerin evlilikte 
ailenin geçimini sa lama ve bo anma ile birtak m mali yükümlülükleri yerine 
getirme gibi sorumluluklar , klasik patriyarkal ilkelerle çeli kili bulunmaktad r. 
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Liberal normlar da erkekleri sorumluluklara tabi k lmadan toplumsal alanda 
e itsiz durumda bulunan kad nlara soyut özgürlükler tan yan, bu ekilde 
kad nlar ve erkekler aras ndaki toplumsal e itsizli i sürdüren bir alg lamaya 
dayanmaktad r. Ancak Osmanl  uygulamas nda yükümlülüklerinin erkeklere, 
kad nlar üzerinde kontrol imkân  tan d  da unutulmamal d r. Zira erkekler 
mali yükünü omuzlad klar  için evlilik içerisinde otorite haline getirilmi lerdir. 

Öte yandan modern hukuk sisteminin tersine kad nlar n mahkemeleri 
kendilerine uzak mekânlar olarak alg lamad klar  görülmektedir. Padi ah n 
adaletine ba vuru da kad nlar bak m ndan ciddi bir hukuksal seçenek olarak 
kullan lm t r. Bu ba lamda Osmanl  hukuk sistemi ve adalet anlay n n, 
modern mekanizmalara göre daha i levsel biçimde kullan labildi ini ve 
güvenilir bulundu unu saptamak mümkündür. 
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KADIN VE FUHU  GERÇE * 
 
 

Ya mur Temiz** 
 
 

G R  
Bu çal mada insanl n çok eski bir “sorunu” olan fuhu  konusu ele 

al nd . Fuh u meslek olarak kabul etmenin manevi zorlu u, suç olup 
olmad , tarihsel geli imi, sebepleri ve mücadele yöntemleriyle ilgili 
saptamalarda bulunulmaya çal ld . Objektif bir de erlendirme yapabilmek 
ad na kar t görü lere de yer verildi. Fuhu  sadece bir topluma mal 
edilemeyecek kadar eski ve evrensel bir sorundur. Bu sorunun çözülebilmesi 
için; tüm ahlâkî, sosyal ve dinî artlanmalardan uzak tamamen insan haklar  
bak m ndan ele al nmas  gerekir. Çal mada fuhu  konusuna “kad n” 
aç s ndan yakla lm  ve bu sektörde çal an kad nlar  rencide etmemek 
ad na zorunlu olmad kça herhangi bir s fat kullan lmaktan özellikle 
kaç n lm t r. 

Fuhu la ilgili felsefî tart malara yer verilmeye çal lmakla birlikte, 
çal an kad nlar n problemleri, fuh a yönelten sebepler ve önleme konusunda 
yap labileceklerin tespiti çal man n as l amac n  olu turmaktad r. 

 
I. FUHU  MESLEK  B R FAAL YET M D R? 

Günümüzde fuhu  kavram  güncelli ini yitirmi , bunun yerine daha 
kapsaml  bir ifade olarak “seks i çili i“ kavram  ön plana ç km t r. Fuhu , 
seks i çili i konusunun alt ba l klar ndan birini olu turmaktad r. 

Seks i çili i dendi inde sadece fuhu  yapan kad nlar de il, telefon ve 
internet arac l yla pornografik konu malarla para kazanan ya da bu tarz 
reklamlarda oynayan tüm çal anlar için yap lm  olan kapsaml  bir tan m 
kar m za ç kar. Elbette ki fuhu  yoluyla para kazanan kad nlar için seks 
                                                            
*  Bu makale hakem incelemesinden geçmi tir. 
**  Ar . Gör., nönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ceza ve Ceza Muhakemesi Anabilim Dal . 
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i çisi tabiri de kullan labilir. Ancak bu çal man n amac  fuhu  kavram n  
incelemek oldu undan, anlam karma as  ya anmamas  için seks i çisi tabiri 
zorunlu olmad kça kullan lmayacakt r. 

Fahi eli in, “dünyan n en eski mesle i” oldu u iddias  kaynaklarda 
yayg n olarak yerini alm  bir görü tür. Bu konuda yap lm  ara t rma ve 
çal malarda genellikle fahi elik bir meslek olarak kabul edilmektedir. Kar t 
bir görü  ise bir meslek de il, kölelik veya kurbanl k bak  aç s  ile fuh u 
yorumlam t r.1 Türk ceza hukukunun da fuh a yakla m  bu yönde olmu tur 
diyebiliriz. Bu durum, Türkiye’de fuhu  sektöründe çal an kad nlara 
tutumun kader kurban  eklinde olmas yla alakal d r. 

Kad n erkek her iki cinsiyetten de fuhu  yapan bireylerin varl  a ikar 
olmakla birlikte, bu sektörde çal anlar n büyük bölümünü her dönem 
kad nlar olu turmu tur. Bu kad nlarla ili ki içerisinde bulunan erkekler olunca, 
fuhu la alakal  çal malar beraberinde toplumsal cinsiyet tart malar n  da 
getirmi tir.2 

Bu çal mada fuhu  kavram  içinde kad nlar n yeri tart lmak 
istendi inden, kad nlarla ilgili çal malardan faydalan lacakt r ve kad n 
aç s ndan fuhu  ele al nacakt r. 

Fuh un kad na yönelik bir iddet oldu u iddias yla, yasaklanmas n  
isteyen kad n haklar  savunucular  ve ahlâkî gerekçelerle ayn  sonucu isteyen 
politikac lardan rahats z olan fuhu  çal anlar  olmas  a r lacak bir durum 
de ildir. Fuh un yasaklanmas n  isteyen iki grubun bu konudaki gerekçeleri 
oldukça farkl d r. Ahlâka s nan politikac lar, fuh un erkek egemenli ine 
zarar verece i endi esiyle belli s n rlar içinde kalmas n  arzulamaktad rlar. 
Bedeni üzerinde tasarruf yetkisi s n rlanmam  kad n fikri, bu politikac lar  
endi elendirmi tir. Kad n haklar  savunucular n n gerekçeleri ise erkek 
egemenli ine bir kar  duru  olarak de erlendirilebilir. Bu farkl  görü ler, 
fuhu  yapan kad na yönelik alg yla da yak ndan ilgilidir. lk grup fuhu  
yapan kad n , suçlayan bir yakla m  ön plana ç kar r. kinci grup ise kad n  
ma dur olarak görmekte, kad n n istemedi i ki iyle cinsel ili kide 
bulunmas , iddete u ramas  gibi gerekçelerle özgür irade sonucu fuh un 
tercih edilebilecek bir i  olmad n  savunmaktad r. ki farkl  yakla m n da 
gerekçelerinden ba ms z olarak, uygulanacak k s tlamalar sak ncal d r. 
E itlikçi, özgürlükçü bir toplum olu madan kad n n konumu güçlendirilmeden 

                                                            
1  Konuyla ilgili kapsaml  bir çal ma için bkz., Esin KÜNTAY / Muhtar ÇOKAR, “Ticari 

Seks Medya Dosyas ”, Cetad, http://www.ikgv.org/sws_dosyalar/CETAD_resimli.pdf, s. 8, 
(E.T. 16.07.2014)  

2  Türkan Yalç n SANCAR, Türk Ceza Hukukunda Kad n, Seçkin Yay nlar ., Ankara, 2013, 
s. 142. 
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yap lacak yasaklamalar, onlar n seçeneklerini s n rlayarak daha a r iddet 
ve sömürüye maruz kalmalar ndan ba ka bir sonucu sa lamayacakt r.3 

Feministlerin, fuh a yakla mlar  ise cinsiyetler aras  e itsizlik 
eklindedir. Geçmi ten itibaren kad n n sömürülmesi olarak fuh u yorumlam  

ve her daim fuh a sert bir dille kar  ç km lard r. Hukuk düzeninin, kad n n 
vücudu ve ki isel özgürlüklerini düzenlemesi gerekti i kanaatindedirler.4 

Meslek olarak kabul edilse de pek çok devletin ceza kanununda, fuhu la 
mücadele amac yla yap lan düzenlemelere rastlanmaktad r. Fuh u bir meslek 
olarak kabul etmenin zorlu u, insan onuruna ve vücuduna yüklenen 
anlamdan kaynaklanmaktad r. Oysa insan bedeniyle para kazand ran tek 
müessese fuhu  de ildir. Bedeniyle para kazanan bir i çinin mesle ini 
devrimlere konu olan yüce bir meslek olarak kabul etmek mümkün iken, 
fuhu  için bir meslek tabiri kullanmak yerinde midir? Fuh u, bedenî bir 
çal ma olarak kabul edememenin temelinde de insan onuru ile ba da m yor 
olmas  dü ünülebilir. 

Fuh un meslek olup olmad na ili kin tart malar devam ederken; bu 
sektörde çal anlar n maruz kald  iddet ve di er yasal düzenlemelerin 
eksiklikleri sonucu ortaya ç kan problemlerin çözümü için baz  ad mlar 
at lmaya çal lm t r. Bu konuda yay nlanan “Seks çileri Evrensel Bildirisi”, 
bu sektörde çal anlar n art k normal bir meslek standard na kavu mas  
gerekti ini dile getirmi tir.  

“Yasalarda; bireysel karar sonucu olan tüm fuhu  türleri suç 
olmaktan ç kar lmal d r /fuhu  suç olmaktan ç kar l p meslek 
standartlar na göre düzenlenmelidir/var olan pek çok meslek kollar n n, 
seks i çilerini sömürdü ü unutulmamal  ve bu önlenmelidir/ 
doland r c l k, bask , iddet, sübyanc l k, çocuk i çi çal t rma, tecavüz ve 
rkç l a kar  fuhu la ilgili olsun olmas n, her yerde ve milli s n rlar 

ötesinde ceza yasalar  düzenlenmelidir / seks i çilerinin örgütlenme, ülke 
içinde ve uluslararas  seyahat özgürlü ünü engelleyen ve/ya engelleyecek 
ekilde yorumlanabilecek yasalar kald r lmal d r/seks i çilerinin özel 

hayatlar  oldu u ve ihlal edilemeyece i ile ilgili düzenlemeler 
getirilmelidir.”5 

                                                            
3  Seks çili i Mevzuat  Çal ma Grubu Raporu, Seks çileri ve Yasalar, Türkiye’de Yasalar n 

Seks çilerine Etkileri ve Öneriler, Seks çilerinin ve Transgender Bireylerin nsan Haklar n n 
Desteklenmesi Projesi; Yay na Haz rlayanlar: ÇOKAR Muhtar,/ YILMAZ KAYAR 
Habibe, Çal ma Grubu Üyeleri: Eylem Ça da  Babao lu, Asuman Cengiz, Muhtar Çokar, 
Demet Demir, Oktay Durmaz, Berna Eren, Habibe Y lmaz Kayar, evval K l ç, nsan 
Kayna n  Geli tirme Vakf , stanbul, 2011, s. 25.  

4  Adnan GÜR Z, Feminizm Postmodernizm ve Hukuk, Phoenix Yay., B. 2, Ankara, 2011, s. 148. 
5  Detayl  bilgi için bkz., http://www.kadinkapisi.org/kaynak/bildiri.PDF. (E.T. 16.07.2014) 
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Belki de art k fuh u yasaklayarak ya da görmezden gelerek, çal anlar 
aç s ndan problemi daha da zorla t rmaktan ba ka bir sonuca ula amad m z  
kabullenmemiz gerekiyor. Fuhu , gerek Türkiye’de gerek dünyada önemli 
bir sorundur. nsan haklar  anlam nda da kabullenilmesi zor bir kavram 
olmakla beraber, çözüm için sorunu gerçek anlamda tespit etmek ve yasalarla bu 
sorunun çözülemeyece i bir gerçektir. Fuh u suç olarak düzenlemek, meslek 
olarak kabul etmek veya etmemek asl nda bir yerde önemini yitiriyor. Bu 
sektörde çal anlara kar  insan haklar  ihlallerini art rmaktan ba ka bir i e 
de yaram yor. 

Bu sektörde yer alanlar n da isteklerine kulak verilmeli, geleneksel 
bak  aç s  de i tirilmelidir. Kurban yakla m yla onlar  ötekile tirmek, 
d lamak ya da onlar için üzülmek asl nda onlar  görmezden gelmenin ba ka 
bir eklidir. Bu nedenlerle de sektör çal anlar  son dönemde hukukî olarak 
gerçek anlamda tan nmak için birle mekte ve görmezden geldi imiz bu 
sektörün sorunlar na çözüm istemektedirler. Dinî, sosyal ve kültürel bak  
aç lar yla yap lan yarg lamalardan s yr larak, gerçek sorunlar na yönelik 
hukuki çözümler beklemektedirler.6 

Günümüzde fuhu  sektöründe çal anlar n da bilinçlendiklerini, hukukî 
platformlarda haklar n  savunmak için örgütlendiklerini biliyoruz. Dünyada 
bu konuda verilen mücadeleye, Türkiye’de de sektörün çal anlar  taraf ndan 
destek verilmi tir. Kendileri için dernek kurmu , bildiriler yay nlam lar ve 
hatta zaman zaman sokaklara dökülüp eylem yapmaktan kaç nmam lard r.7 

Bu dü ünceler nda her ne kadar fuh a meslek misyonu yüklemeyi 
reddetmeye çal sak da ço u devletin ekonomisinde göz ard  edilemez bir 
rolü oldu u, bilinen bir gerçektir. 

 
II. TÜRK YE’DE VE DÜNYA’DA FUH UN TAR HÇES  
Fuhu  ile ilgili suç mu, meslek mi tart malar  uzun y llard r sürerken 

inkar edilemeyecek bir fuhu  sektörü oldu una da de inmek gerekir. Bu 
sektörün gerek Türkiye’de gerekse dünyada ciddi bir ticaret hacmi olu mu tur. 
Özellikle Almanya, Amerika gibi geli mi  devletlerin ekonomilerinde önemli 
bir pay  olmu tur. 

Kad n n fuhu la tan mas , fuhu  yapan kad n n nitelendirilmesinde 
belli tart malar  beraberinde getirmi tir. Bu durum, ataerkil sistemi tehdit 
                                                            
6  Kemal ÖRDEK, “Seks çili i: Mitler ve Gerçekler”, http://www.aciktoplumvakfi.org.tr/ 

ebulten/ebultenagustosekim2013/pdf/seksisciligimitlergercekler_kitapcik.pdf, (E.T. 20.03.2014), 
s. 9. 

7  “K rm z  emsiye Cinsel Sa l k ve nsan Haklar  Derne i” ad yla tüm seks i çilerini kapsayan 
bir dernek kurulmu tur. Detayl  bilgi için bkz. http://www.sendika.org/2014/ 03/kirmizi-
semsiye-seks-isciligi-meslek-olarak-taninsin-ergur-altan/, (E.T. 17.03.2014) 
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eden sosyal bir isyan m yd ? Yoksa bu kad nlar, fark nda olmadan erkek 
egemenli ine destek veren kimseler miydi? Baban n ve kocan n tekelinde 
tutmaya çal t  cinselli i, istedi i ki iyle ya ayabilen kad n bu düzen için 
bir tehlike miydi? Bu sorular, fuh un tarihi süreçleri incelenirken 
cevaplanmaya çal lm sa da bugün de güncel kalm  sorulard r.8 

Geçmi te oldu u gibi günümüzde de fuhu , suç olarak düzenlenen ve 
düzenlenmeyen devletler için önemli bir gelir kayna d r. Bu durumun ilk 
örneklerinin büyük uygarl klarda dinî hayat n bir parças  olarak tap nak 
fahi eli i eklinde ba lam  oldu u tahmin edilmektedir. Sümer döneminde 
ya da Babil’de fuhu  yapan kad nlar için bu utan lacak bir i  de ildir. 
Hammurabi döneminde tap naklarda rahipler, rahibeler, hizmetkarlar ve 
tap nanla ilah aras nda bir arac  olarak görülen ‘kutsal fahi eler’9 
bulunmaktayd . Kutsal fahi elerin kazançlar  tap nak gelirleri içerisinde 
önemli bir yere sahipti.10 

Kutsal tap nak fahi eli i Eski Yunan’da da varl n  korumaya devam 
etmi  ancak zamanla denizcilik ve ticaret konusunda önemli bir kent olan 
Atina’da tam anlam yla ticari bir kimli e bürünmü tür. Ortaça  
Avrupas ’nda fuhu  dinî aç dan olumlu kar lanmamakla beraber, toplum 
aç s ndan ihtiyaç olarak görülmü  ve evli kad nlar n namusunu korudu u 
gerekçesiyle varl n  devam ettirmi tir.11 

Hristiyanl kta fuhu  yapan kad na bak  aç s  reformdan önceki 
dönemde daha l ml  olmu tur. Bu durumun önemli nedenlerinden biri olarak 
Hristiyanl  kabul eden ilk kad nlardan Maria Magdelena’n n fuhu  yapan 
bir kad n olmas d r. Cinselli e yakla m Hristiyanl kta zamanla de i mi  
özellikle Aziz Augustine ve Aziz Thomas taraf ndan bütün kötülüklerin ve 
günahlar n sebebi olarak görülmü tür. Sonralar  bu dü ünce Kilise’nin resmî 
dü üncesine dönü mü tür ve cinsellik günah, evlilik d  cinsellik ise 
günahlar n en büyüklerinden olarak görülmü tür.12 

Napolyon döneminde ilk kez (1800’lerin ba ) genelevlere ruhsat 
verilerek devlet güvencesi ve gözetiminde me ruluk kazanan fuhu , tüm K ta 
Avrupas ’na yay lm t r. Milletler Cemiyeti’nin (Cemiyet-i Akvam) zamanla 
uluslararas  bir soruna dönü en “beyaz köle ticareti” nin önlenmesi maksad yla 

                                                            
8  Kathryn NORBERG, “Fahi eler”, Kad nlar n Tarihi, C. III, Rönesans ve Ayd nlanma Ça  

Paradokslar  içinde (Çev. Ahmet FETH ), Türkiye  Bankas  Kültür Yay., B. 1, stanbul, 
2005, s. 433, 434. 

9  Fahi elik s fat  çal ma içerisinde özellikle kullan lmamaya çal lm t r. Ancak tarihi 
süreç incelenirken o dönemin kal pla m  bir kavram  oldu u için “kutsal fahi e” deyimine 
yer verilmi tir.  

10  KÜNTAY / ÇOKAR, s. 8. 
11  KÜNTAY / ÇOKAR, s. 9. 
12  KÜNTAY /ÇOKAR, s. 10. 
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genelevlerin devlet taraf ndan me ru say lmas  ve ruhsatland r lmas n n 
sonland r lmas na yönelik giri imi, feministler taraf ndan da desteklenmi , 
böylece Avrupa devletleri ba ta olmak üzere di er pek çok devlet de 
genelevlerde yap lan fuhu  sonlanmaya ba lam t r. Bu geli melerden sonra 
genel olarak devletler fuh u cezaland rmamakla birlikte genelevlerde 
kad nlar n çal mas n  yasaklad lar, genelev i letmek ve fuh a zorlamak suç 
olarak düzenlemelerde yerini ald .13 

Halk n büyük bir bölümü Müslüman olan Osmanl ’da, fuh a s cak 
bak lmam , buna kar n fuhu  yapan kad nlara a r cezalar verilmemi tir. 
1845 y l nda stanbul’da Ahlâk Zab tas  kuruldu unda yasa d  olarak 
yap lan fuhu  da oldukça yayg nd . Fuhu  yap lan yasa d  mekânlarda 
genellikle Müslüman olmayan kad nlar çal yordu. stanbul’da 19. yüzy l n 
sonlar nda Avrupa’da mevcut olan “devlet taraf ndan genelevlerin ruhsat-
land r lmas ” sistemi benimsenmi tir. Osmanl ’da yine bu dönemde frengi ile 
mücadele bir ihtiyaç olmu  ve bu sebeple 1915’de Emraz-i Zühreviyenin Men-i 
Sirayeti Nizamnamesi yay mlanm  ve bir kurul olu turulmu tur. I. Dünya 
Sava  döneminde Osmanl ’da Müslüman halk n da yoksulla mas  ile 
beraber Müslüman kad nlar da fuhu  yapmaya ba lam lard r.14 

Cumhuriyet’in kurulmas n n ard ndan, “umumhanelerde” çal an “vesikal ” 
kad nlar taraf ndan fuh a devam edilmi tir. Bu konudaki ilk düzenleme 1930 
y l nda yay mlanan “Fuhu la Mücadele Hakk nda Tamim” dir. Bu 
düzenlemenin ard ndan Umumi H fz s hha Kanunu esas al narak “Fuhu la 
ve Fuhu  Yüzünden Bula an Zührevi Hastal klarla Mücadele Nizamnamesi” 
yürürlü e girmi tir. 1961 y l nda yürürlü e giren ve 1973 y l nda de i iklik 
yap lan “Genel Kad nlar ve Genelevlerin Tabi Olacaklar  Hükümler ve 
Fuhu  Yüzünden Bula an Zührevi Hastal klarla Mücadele Tüzü ü” 1933 
y l nda yay mlanm  Nizamnameyi kald rm t r ve günümüzde de fuhu  
sektörünü düzenleyen mevzuatt r.15 

Bu tüzükte yer alan baz  tan mlar dikkat çekicidir. “Ba kalar n n cinsi 
zevkini menfaat kar l  tatmin etmeyi sanat edinen ve bunun için de i ik 
erkeklerle münasebette bulunan kad nlara (genel kad n) denilir.” Tüzükte 
fuhu  sektöründe çal an kad nlar n, devlet taraf ndan da tan nmas  için bir 
tan mlama yap lm t r. 

Yapt  i  ne olursa olsun kad n  “genel kad n” eklinde bir 
tan mlamaya maruz b rakmak, devletin tercih etmemesi gereken bir 
de erlendirmedir. Bu durum Anayasa taraf ndan güvence alt na al nan e itlik 

                                                            
13  KÜNTAY / ÇOKAR, s. 10. 
14  KÜNTAY / ÇOKAR, s. 11. 
15  KÜNTAY / ÇOKAR, s. 11. 
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ilkesine de ayk r l k te kil etmektedir. Fuhu la mücadelenin önemli bir 
parças n  olu turabilecek, sosyal etiketlememe fikriyle de örtü memektedir. 
Devlet bu kad nlar  daha en ba ta ötekile tirmi tir. 

Bu tüzük u anda fuh u düzenlemek amac yla yürürlükte bulunan temel 
mevzuatt r. Bu düzenleme genel olarak fuhu  yapan kad nlar n, yapt klar  i  
sebebiyle maruz kalabilecekleri hastal klarla mücadele amac yla yap lm t r. 
Tüzük bu kad nlar n belli zaman dilimlerinde doktor kontrolünden 
geçirilmelerini düzenlemi , toplumsal sa l  korumay  amaçlam t r.  

Bu tüzük fuh a tamamen sa l k aç s ndan yakla m , bu kad nlar n 
sosyal ve ekonomik haklar na veya çal ma ko ullar na ili kin düzenlemelere 
yer vermemi tir. Göz ard  edilemeyecek kadar önemli bir ticari hacme sahip 
fuhu  sektöründe çal an kad nlar n, sosyal ve ekonomik haklar ndan yoksun 
olmalar  veya bu haklar n devlet taraf ndan koruma alt na al nmam  olmas  
fuhu  yaparak geçimini sa layan kad nlar n geçmi ten bugüne dek en önemli 
sorunlar  olmu tur. 

Bu tüzü e yöneltilebilecek bir ba ka ele tiri de fuhu  yapan kad nlar n 
sadece fiziksel sa l k sorunlar yla ilgili düzenlemelere yer vermi  ancak 
ruhsal sorunlar na ili kin bir ruhsal sa l k kontrolü zorunlulu u getirilmemi  
olmas d r. Bu i i yapan kad nlar n çal ma artlar , kendilerini toplumdan 
d lanm  ve de ersiz hissetme gibi maruz kalabilecekleri pek çok psikolojik 
rahats zl kla ilgili, herhangi bir düzenlemeye yer verilmemi tir. 

Türkiye’de fuhu  sektörüyle ilgili olarak Ankara Ticaret Odas  
taraf ndan yap lm  önemli bir çal ma, Türkiye’nin fuhu  ticaretinde gelinen 
son noktay  gözler önüne sermektedir. Çal ma sonucu olu turulan ‘Hayats z 
Kad nlar Dosyas ’ ad yla yay nlanan rapora göre; 2004 y l nda Türkiye’de 
vesikal  ya da gizli çal an “hayat kad nlar ”n n say s  100 bin civar nda ve 
fuhu  sektöründe bir y lda dönen para ise asgari olarak 3- 4 milyar dolar 
civar ndad r.16 

Türkiye’de bir dönem Matild Manukyan adl  genelev patroniçesinin 
malvarl  ve vergi rekortmenli i oldukça konu ulmu tu. Manukyan, Turgut 
Özal döneminin vergi rekortmeniydi. 1987 y l nda 14. s radayd , 1989 
y l nda 566.000 dolarla zirveye ula t , be  y l boyunca vergi rekortmeni 
unvan n  korudu. Patroniçenin hay rsever olu u, ciddi ba larda bulunmas  
ve baz  siyasiler taraf ndan sert ele tirilmesi yine bu dönemde gündeme 
gelmi tir.17 

                                                            
16  Ankara Ticaret Odas , “Hayats z Kad nlar Dosyas ”, http://www.atonet.org.tr/yeni/ 

index.php?p=201&l=1, (E.T. 20.03.2014) . 
17  Merve EROL, Röportaj, http://www.radikal.com.tr/ek_haber.php?ek=cts&haberno=6478, 

19.03.2014. 
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III. FUH UN CEZA  VE HUKUK  BOYUTU 

Suç, ancak bir devletin yasalar nda düzenlenmi  ise ortaya ç kabilecek 
bir sonuçtur. Toplum taraf ndan yad rganan her davran  ya da sapma olarak 
de erlendirilebilecek her eylem elbette ki suç olmayacakt r. Fuhu  özel bir 
eylem olmas  nedeniyle, tüm devletlerde ayn  ekilde düzenlenmemi tir. 
Devletlerin sosyal ve kültürel yap lar na göre, kanunlar nda, fuhu la ilgili 
farkl  hukuk politikalar  ortaya ç km t r. 

Genel olarak devletlerin yasal düzenlemelerine bak ld nda, fuh un suç 
olup olmamas n n devletten devlete de i ti i gözlemlenmektedir. Baz  
devletler yasaklay c  düzenlemelerle sokakta ve kapal  yerlerde sürdürülen 
fuh u yasaklam t r. Körfez devletleri ve ABD’nin pek çok eyaletinde seks 
i çili i yapmak yasakt r. sveç ise 1998 y l nda mü terileri de kapsayan bir 
ceza yasas n  onaylam t r. Bu devletler fuh a kuralc  bir bak  aç s yla 
yakla m  ve fuh un insan onuru ve namus gibi de erlerle ba da mayaca  
gerekçesiyle erdemli olmak ad na mevzuatlar nda fuh u suç olarak 
düzenlemi lerdir. Bu devletler yasal düzenlemelerine kar n fuh u ortadan 
kald ramam lard r.18 

Devletlerin bir k sm  da önleyici mevzuatla fuh u düzenlemi lerdir. Bu 
sistemde fuhu  yapanlar de il, onlar  olumsuz etkileyen fiiller cezaland r l r. 
Bu ba lamda fuhu  için yer temin etmek, arac l k yapmak, seks i çisinin 
kazanc na ortak olmak eklindeki fiiller ya da fuhu  için pazarl k etmek, 
reklam yapmak, kamusal alanda fuhu  amac yla ileti imde bulunmak 
eklinde benzeri eylemler de suç kapsam nda düzenlenebilmektedir. Klasik 

biçimiyle önleyici mevzuat Bat  Avrupa, Hindistan, Güney Do u Asya, 
Kanada ve Latin Amerika devletlerinin pek ço unda yürürlüktedir. Bu 
modeli biraz daha farkl la t r p uygulayan Belçika, Danimarka, Estonya, 
Finlandiya, Fransa ve talya gibi devletler de bu grupta de erlendirilir.19 

Türkiye ve Yunanistan gibi devletlerde fuhu , düzenleyici mevzuat 
modeliyle ele al nm t r. Genel olarak fuhu  yapan kad nlar n düzenli sa l k 
kontrollerine tabi tutularak ruhsatland r lan kapal  mekanlarda çal t r lmas  
eklinde baz  artlar getirerek, fuhu la ilgili yasal düzenlemeler yap lm t r. 

Yeni Zelanda ve Avustralya’n n New South Wales Eyaletinde ise fuh u tüm 
unsurlar yla suç olmaktan ç karm , yasal hale getirmi  mevzuat modelleri 
de mevcuttur.20 

Fuhu la ilgili Türkiye’deki düzenlemelere bakt m zda, fuhu  ile 
do rudan alakal  iki madde ön plana ç kmaktad r. Türk Ceza Kanunu’nda 
                                                            
18  Seks çili i Mevzuat  Çal ma Grubu Raporu, 2011, s. 107. 
19  Seks çili i Mevzuat  Çal ma Grubu Raporu, 2011, s. 107, 108. 
20  Seks çili i Mevzuat  Çal ma Grubu Raporu, 2011, s. 108. 
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‘Genel Ahlâka Kar  Suçlar’ ba l  alt nda, TCK’n n 227. maddesinde 
fuhu la ilgili düzenleme yap lm t r.  

Madde 227 - (1) Çocu u fuh a te vik eden, bunun yolunu kolayla t ran, bu 
maksatla tedarik eden veya bar nd ran ya da çocu un fuh una arac l k 
eden ki i, dört y ldan on y la kadar hapis ve be bin güne kadar adlî para 
cezas  ile cezaland r l r. Bu suçun i leni ine yönelik haz rl k hareketleri 
de tamamlanm  suç gibi cezaland r l r. 

(2)  Bir kimseyi fuh a te vik eden, bunun yolunu kolayla t ran ya da fuhu  
için arac l k eden veya yer temin eden ki i, iki y ldan dört y la kadar 
hapis ve üçbin güne kadar adlî para cezas  ile cezaland r l r. Fuh a 
sürüklenen ki inin kazanc ndan yararlan larak k smen veya tamamen 
geçimin sa lanmas , fuh a te vik say l r. 

(3)  (Mülga f kra: 06/12/2006 - 5560 S.K.45.md) 

(4)  Cebir veya tehdit kullanarak, hile ile ya da çaresizli inden 
yararlanarak bir kimseyi fuh a sevk eden veya fuhu  yapmas n  sa layan 
ki i hakk nda yukar daki f kralara göre verilecek ceza yar s ndan iki 
kat na kadar art r l r. 

(5)  Yukar daki f kralarda tan mlanan suçlar n e , üstsoy, kay n üstsoy, 
karde , evlât edinen, vasi, e itici, ö retici, bak c , koruma ve gözetim 
yükümlülü ü bulunan di er ki iler taraf ndan ya da kamu görevi veya 
hizmet ili kisinin sa lad  nüfuz kötüye kullan lmak suretiyle i lenmesi 
hâlinde, verilecek ceza yar  oran nda art r l r. 

(6)  Bu suçlar n, suç i lemek amac yla te kil edilmi  örgüt faaliyeti 
çerçevesinde i lenmesi hâlinde, yukar daki f kralara göre verilecek ceza 
yar  oran nda art r l r. 

(7)  Bu suçlardan dolay , tüzel ki iler hakk nda bunlara özgü güvenlik 
tedbirlerine hükmolunur. 

(8)  Fuh a sürüklenen ki i, tedaviye veya psikolojik terapiye tâbi tutulabilir. 

Maddede fuhu  yapan kad n ve kad nla maddi menfaat kar l nda 
cinsel ili ki kuran erkek aç s ndan bir ceza öngörülmemi tir. Hukuk 
sistemimizde fuhu  bir suç olmamakla birlikte, fuh a ortam ve imkan 
sa layan pek çok durum suç olarak kabul edilmi tir. 

“Genel Kad nlar ve Genelevlerin Tabi Olacaklar  Hükümler ve Fuhu  
Yüzünden Bula an Zührevi Hastal klarla Mücadele Tüzü ü” fuh un 
nerelerde ve ne ekilde yap labilece ini düzenlemi tir. Tüzükte fuhu  
yap labilecek yerlerle ilgili baz  tan mlar yap lm t r. Tüzük fuhu  yap labilecek 
yerleri a a daki ekilde tan mlam  ve yasal dayana a kavu turmu tur. 
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‘Genel kad nlar n bir arada oturarak fuhu  yapt klar  veya bu 
maksat için topland klar  yerlere (genelev) ismi verilir.’ 

‘Fuhu  maksadiyle muhtelif kimselere k sa müddetler için aç k 
bulundurulan kapal  yerlere (birle me yerleri) denilir.’ 

‘Fuhu u tek ba na yapan kad nlar n ikametgâh edinip içinde fuhu  
yapmay  itiyat ettikleri yerlere (tek ba na fuhu  yap lan ev) denir.’ 

TCK fuhu  için bir tan m yapmam  olmakla birlikte Yarg tay bir 
karar nda; “Bir kad n n menfaat kar l  veya itiyad  surette vücudunu 
ba kalar n n cinsel zevkine teslim etmesi ve bu suretle birçok erkeklerle cinsi 
ili kide bulunmas  sanat ” eklinde bir tan m yapm t r.21 Kad na atfedilmi  
genel bir tan m yap lmakla birlikte, seks i çili i ba l  alt nda daha 
kapsaml  bir tan mla erkekler için de böyle bir mesle in kabulü günümüzde 
mümkündür. 

TCK’da dikkat çeken bir ba ka ifade “fuh a sürüklenen ki i” ibaresidir. 
Bu ifadeden ula labilecek ba ka bir sonuç; fuhu  ki inin tercih edebilece i 
bir yol de il ancak sürüklenebilece i olumsuz bir durumdur. Peki gerçekten 
bir kad n bu mesle i ya ad  tüm artlardan ba ms z sadece özgür iradesi 
ile seçmi  olamaz m ? Genel olarak Türkiye’de buna inan lmak istenmese de 
örnekleri olmad n  söylemek kolay de ildir.  

Maddenin düzenlendi i ba l a dikkat etti imizde soyut bir kavram 
olarak ahlâk kar m za ç kmaktad r. Ahlâk dedi imiz genel kavram, ahlâk 
kurallar ndan olu an bir bütünden ibarettir. Peki hukuk alan nda da s kça 
kar m za ç kan ahlâk n konusu nedir? Aristoteles ahlâk n konusunu, 
‘insan n iradesiyle icra etti i davran lar yla ula mak istedi i nihai son olan 
en yüksek iyi’ olarak tan mlam t r.22 slam hukukunda ise ahlâk; iyiyi aray p 
bulmak ve kötülüklerden uzak durmak eklinde yorumlan r.23 Hristiyan 
ahlâk anlay  ise insan do du u anda ahlâkla donat lm t r, ya am içinde 
do ru ya da yanl  ise kendisi seçer, eklindedir.24 Ahlâk, yine soyut bir 
kavram olan iyi ile aç klan yor. nsanlar en iyiye ancak ak l ürünü olan 
davran lar yla ula abileceklerdir. Fuhu  ile ahlâk n uyu mad  fikrinin 
ispat  güçtür. 

                                                            
21  Yarg tay 5. C.D., E. 1976/1002, K. 1976/979, T. 30/3/1976, Karar  kapsaml  ele alan bir 

çal ma için bkz., Cengiz OTACI, Genel Adap ve Aile Düzenine Kar  lenen Suçlar, 
Seçkin Yay nlar , Ankara, 2000, s. 357. 

22.  Aristoteles'in ahlak anlay n n kapsaml  olarak ele al nd  makale için bkz., Mahmut 
KAYA, “Aristoteles'in Ahlâk ve Siyâset Felsefesinin slâm Dünyas na Yans mas ”,. 
http://www.journals.istanbul.edu.tr/iufad/article/viewFile/1023017732/1023016974, (E.T. 
16.07.2014) s. 207.  

23  Hayrani ALTINTA , slam Ahlâk , Akça  Yay nlar , Ankara, 1999, s. 14. 
24  Turgay ÜÇAL / Malcolm DEREK, Hristiyan Ahlâk , Ön Asya Yay nlar , stanbul, 2000, s. 34. 
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Kanunda fuh un düzenlendi i bölümün ba l  göz önünde bulun-
duruldu unda, kanun koyucunun fuh un, ahlâk kurallar yla ba da mad  
fikrinde oldu u sonucuna ula labilir. Acaba fuhu , ahlâk kurallar yla m  yoksa 
insan onuruyla m  ba da m yor bu konu tart maya aç kt r. 

TCK’da fuhu la ilgili ba ka bir düzenleme de 80. maddede yap lm t r. 
“ nsan Kaçakç l ” ba l  alt nda düzenlenen maddede, insan 
kaçakç l n n tan m  yap l rken fuhu  kavram  da kullan lm t r. Bu nedenle 
Türk hukukunda fuhu  ve insan kaçakç l  konular  genel olarak birilikte 
de erlendirilen ve özde le mi  kavramlard r. Maddenin 2. f kras nda yap lan 
düzenlemeyle ki inin r zas n n al nmas n n dahi bu suça engel te kil 
etmeyece i hüküm alt na al nm t r. 

Madde 80 -(1)  (De i ik f kra: 06/12/2006 - 5560 S.K. 3.md) Zorla 
çal t rmak, hizmet ettirmek, fuhu  yapt rmak veya esarete tâbi k lmak ya 
da vücut organlar n n verilmesini sa lamak maksad yla tehdit, bask , 
cebir veya iddet uygulamak, nüfuzu kötüye kullanmak, kand rmak veya 
ki iler üzerindeki denetim olanaklar ndan veya çaresizliklerinden 
yararlanarak r zalar n  elde etmek suretiyle ki ileri ülkeye sokan, ülke 
d na ç karan, tedarik eden, kaç ran, bir yerden ba ka bir yere götüren 
veya sevk eden ya da bar nd ran kimseye sekiz y ldan oniki y la kadar 
hapis ve onbin güne kadar adlî para cezas  verilir. 

(2)  Birinci f krada belirtilen amaçlarla giri ilen ve suçu olu turan fiiller 
var oldu u takdirde, ma durun r zas  geçersizdir. 

(3)  Onsekiz ya n  doldurmam  olanlar n birinci f krada belirtilen 
maksatlarla tedarik edilmeleri, kaç r lmalar , bir yerden di er bir yere 
götürülmeleri veya sevk edilmeleri veya bar nd r lmalar  hâllerinde suça ait 
araç fiillerden hiçbirine ba vurulmu  olmasa da faile birinci f krada 
belirtilen cezalar verilir. 

(4)  Bu suçlardan dolay  tüzel ki iler hakk nda da güvenlik tedbirine 
hükmolunur. 

Türk hukuk sisteminde, fuhu la ilgili ceza normlar n  inceledi imizde, 
fuhu  yapan kimse bak m ndan fuh un bir suç te kil etmedi i görülür. 
nceledi imiz maddeler genel olarak de erlendirildi inde; fuh a arac l k 

etme, yer temin etme, kazanc na ortak olma veya ülkeye bu amaçl  insan 
sokma suç olarak düzenlenmi ken; fuhu  yapan kad n ve bu kad nlardan 
hizmet alan erkek bak m ndan fuhu  suç olarak düzenlenmemi tir. Bu, kanun 
koyucunun bilinçli bir tercihidir. 

Fuh un TCK’da bir suç olarak tan mlanmad  gayet aç kt r. Mevcut 
TCK fuhu la mücadele etmeyi tercih etmi tir. Fuhu  yapan kad n , bir nevi 
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ma dur olarak de erlendirmi tir. Bu kad nlarla ilgili ma duriyeti art r c  
herhangi bir düzenleme yapmam t r. Ma dur bak  aç s na her ne kadar 
kat lmak güç olsa da 765 Say l  TCK’ daki düzenlemeye oranla daha iyi 
oldu unu söyleyebiliriz. ETCK döneminde fuhu  yapan kad n için e itlik 
ilkesine ayk r l k olu turan, tart mal  bir madde bulunmaktayd .  

ETCK’n n 438. maddesi öyle bir düzenleme öngörüyordu: 

“Irza geçmek ve kaç rmak fiilleri fuh u kendine meslek edinen bir 
kad n hakk nda irtikap olunmu  ise ait oldu u maddelerde yaz l  cezalar n 
üçte ikisine kadar  indirilir.” 

Bu madde, bir hukuk devletinin ceza normu olamayacak kadar, s  bir 
düzenlemedir. Anayasa’da yer alan e itlik ilkesine aç kça ayk r  olmakla 
birlikte, tüm evrensel hukuk kurallar n  hiçe sayan bir yakla md r. Bir ceza 
normunun uygulanmas nda, ma durun ki isel tercihleri dikkate al narak ceza 
indirimine gidilmesi, özgürlükçü ceza hukukunda rastlanamayacak bir 
düzenlemedir.25 

talyan Ceza Kanunu’nun bu madde için gerekçesi ise öyledir: 

"Fahi e sürdürdü ü kötü hayata ra men, vücudunda diledi i gibi 
tasarruf etmek hürriyetinden vazgeçmemi tir ve zor kullananlar  
cezaland ran yasan n korumas  herkes içindir. Fakat öte yandan, 
fahi enin haysiyeti, maruz kald  zorla kaç rma veya cinsel ili ki 
dolay s yla, namuslu bir kad n n bütün hayat  süresince kar  bulunaca  
kadar ihlâl edilmi  olmaz. Ayr ca fuh u meslek edinenin gösterdi i 
direnç, suç i leyen ki i taraf ndan hakl  olarak ciddi san lmayabilir."26 

Bu gerekçe maalesef, bu maddenin iptali istemiyle Anayasa 
Mahkemesi’ne yap lan ba vurunun reddinin de temel dayana  olmu tur. 
Fuhu  konusu ele al n rken, muhakkak de inilmesi gereken tarihi bir Anayasa 
Mahkemesi karar  mevcuttur.27 Karar n tüm ayr nt lar na de inmemekle 
birlikte, en üst yarg  makam n n yakla k 25 y l öncesine ait yakla m n  
görmek ad na bir bölümüne yer vermeyi uygun görüyoruz.28 

                                                            
25  Özgürlükçü ceza hukuku ile ilgili detayl  bilgi için bkz. Türkan Yalç n SANCAR / 

Timuçin KÖPRÜLÜ, Ceza Hukuku Genel Hükümler Uygulamal  Çal malar , Sava  
Yay nevi, Ankara, 2014, s. 7, 8. 

26  “Anayasa Mahkemesi Kararlar Dergisi”, http://www.anayasa.gov.tr/files/pdf/ 
kararlar_dergisi/kd_25.pdf, (E.T. 18.07.2014), s. 5-6. 

27  AYM, 12.1.1989, E. 1988/4, K. 1989/3; R.G. 10.01.1990-20398. 
28  Konuyla ilgili detayl  bilgi için bkz., Türkan Yalç n SANCAR, Türk Ceza Hukukunda 

Kad n, Seçkin Yay nlar , 2013, s. 142-156. 
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‘Irza geçmek ve kaç rmak suçlar n n fuh u kendine meslek edinen 
bir kad na kar  i lenmesinde, bu ki inin u rad  zarar ile ayn  
eylemlerin iffetli bir kad na kar  yap lmas  durumunda onun gördü ü 
zarar e it say lamaz, iffetli bir kad n n zorla kaç r lmas  veya rz na 
geçilmesi onun onurunu, toplumdaki ve ya ad  ortamdaki sayg nl n , 
giderilmesi olanaks z ölçüde k racakt r. Oysa, ayn  eylemlerle kar la an 
fuh u meslek edinmi  bir kad n n bu ölçüde zarar gördü ünü ileri sürmek 
ve kabul etmek güçtür. Fahi e, fuh u kendisine meslek edinmi , onu ticarî 
bir i  kabul etmi  oldu undan bu tür kad nlar n ki i ve cinsel özgürlükleri 
iffetli kad nlar nki kadar bozulmu  say lamaz. Kaç rmak ve rza geçmek 
eylemleri iffete kar  i lenen birer suç olmas  ve bu eylemlerle kar la an 
fuh u meslek edinen bir kad n n u rayaca  zarar n, iffetli bir kad n n 
u rayaca  zarara göre çok daha az olaca  gerçe inden hareket eden 
Yasa koyucu bu nedenle Türk Ceza Yasas 'n n 438. maddesi ile böyle bir 
ay r ma yer vermi tir.’ 

Anayasa Mahkemesi bu gerekçe ile iffetli-iffetsiz kad n ayr m  yaparak, 
e itlik ilkesini en ba ta kendisi görmezden gelmi tir. Yarg n n en üst makam  
taraf ndan yap lan bu de erlendirmeler, maalesef ilk önce insan oldu u için 
kad n n sahip olmas  gereken haklar n n ihlalini, me rula t ran bir yorumdur. 
Gerekçenin kar  oy bölümlerinde, bu ayr m n neden yap lmamas  gerekti i 
gayet aç k ifadelerle izah edilmi tir. 

Bu bölümde yer verdi imiz kanuni düzenlemeler nda Türkiye’de 
fuh un bir suç olmad n  söyleyebiliriz. Suç olmamas na kar n, mevcut 
durumda, fuhu la ilgili yetersiz düzenlemeler, bu sektörde çal an kad nlar 
için daha büyük sorunlara sebep olmaktad r. Çal t klar  ortamlarla ilgili 
sa l ks z artlar, sosyal ve ekonomik haklar n düzenlenmeyi i ve her ne 
kadar bir tüzükle sa l k ko ullar  düzenleme alt na al nm  olsa da bu konuda 
da yeterli artlar n olu turulamay  gözden kaç r lmamal d r.29  

Fuh un tüm unsurlar yla bir suç olarak kabulü gere ini savunan 
görü lere30 ra men bunun sorunun çözümüne bir faydas  olmayaca  ortadad r. 
Fuh un yasakl  oldu u devletlerde bile önüne geçilemedi i gerçe ini 
yads yamay z. Fuhu la ilgili ceza kanunlar nda yap lan düzenlemeler, bir devlet 
politikas  haline dönü türülmedi inde, ula lmak istenen amac n gerçekle mesi 
beklenemez. 
                                                            
29  Fuhu  sektöründeki kad nlarla yap lan röportajlardan olu an bir çal ma için bkz., Fügen 

YILDIRIM, Fahi eli in Öbür Yüzü (On Be  Kad n n Tan kl ), Metis Yay nlar , B. 2, 
stanbul, 2004. 

30  Hasan DURSUN, “Fuh a ve Fuhu  Hakk ndaki Temel Türk Hukuk Normlar na Genel Bir 
Bak ”, TBB Dergisi, S. 93, Mart-Nisan, 2011, s. 437. 
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IV. KADINLARI FUH A YÖNELTEN SEBEPLER 
Bu konuyla ilgili Amerika’da yap lan bir ara t rmada, fuh a yönelten 

baz  sebepler saptanmaya çal lm t r. Bu ara t rma, faktörlerin ba nda 
“psikolojik” rahats zl klar n geldi ini ortaya koymaktad r. Mesela kad n n 
kendini topluma ait hissetmemesi (alyenasyon), kendini de ersiz hissetmesi 
ve bunun yan nda ya anan baz  sars c  olaylar -örne in tecavüz gibi- 
kad nlar  fuh a yönelten psikolojik etmenler olarak de erlendirilmi tir. 
Ayr ca baz  alt kültür gruplar  aras ndaki etkile im, ekonomik sebepler ve 
madde ba ml l  yine fuh a te vik eden sebepler olarak kabul edilmi tir.31 

Bu konuda yap lm  ba ka bir çal mada, fuh un nedenleri 
s ralamas nda en ba ta “ekonomik” sebepler yer almaktad r. Yine özellikle 
fuhu tan para kazananlar içerisinde yer alan genç grubun, fuh u tercih 
etmesinde bu i ten kazand klar  paray  ba ka bir i ten kazanamamalar , 
çal ma saatlerinin esnekli i ve yak nlar na zaman ay rmak gibi sebepler 
dikkat çekmektedir.32 Genel olarak fuhu  nedenlerini inceleyen pek çok 
çal ma, ekonomik sebeplerin fuh a ba lama konusunda oldukça önemli bir 
etmen oldu unu ortaya koymaktad r. Ba ka bir i  bulma zorlu u, aileye 
destek olma amac  veya madde ba ml l  için para bulma ihtiyac  gibi 
sebepler, ekonomik sebeplere örnek gösterilebilir.33 

Baz  devletlerde fuhu  devlet taraf ndan koruma alt na al nm ken, baz  
devletler ise tamamen yasaklam t r. Örne in; Amerika’n n büyük bir 
bölümünde fuhu  yasakland  halde, buralarda hiç fuhu  yap lmad n  
söylemek mümkün de ildir. statistiklere bakt m zda fuhu la ilgili suç 
oran n n dü ük olmad n  görebiliriz. Hatta fuhu  yapanlar n yüzde seksen 
gibi bir oran n n da tutuklanmad  belirtiliyor. Son olarak Amerika’da u an 
iki milyon kad n n fuhu  sektöründe çal t  tahmin ediliyor.34 

Bu i i kendine meslek edinen, 25 ya nda, üniversite ö rencisi genç bir 
kad n n, bu mesle i neden yapt yla ilgili soruya verdi i cevap belki de 
art k fuh a bak  aç m z  de i tirmemiz gerekti inin bir i aretidir: “Çünkü 
kendime en fazla zaman ay raca m i  bu. Mesela bu yaz iki buçuk ay tatil 
                                                            
31  Konuyla ilgili kapsaml  bilgi için bkz., Jennifer E. COBB NA, Sharon S. OSEL N, “It’s 

Not Only for the Money: An Analysis of Adolescent versus Adult Entry into Street 
Prostitution”, Sociological Inquiry, 81(3), 310-332. 

32  Konuyla ilgili kapsaml  bilgi için bkz., M. D. Smith, C. Grov, D. W. Seal ve P. McCall. “A 
Socialcognitive Analysis of How Young Men Become Involved in Male Escorting”, 
Journal of Sex Research, 50(1), 2012, s. 1–10. 

33  Konuyla ilgili kapsaml  bilgi için bkz., W. Rössler, U. Koch, C. Lauber, A. K. Hass, M. 
Altwegg, V. Ajdacic Gross, ve K. Landolt. “The Mental Health of Female Sex Workers” 
Acta Psychiatrica Scandinavica, 122(2), 2010, s. 143-152 

34  Konuyla ilgili kapsaml  bilgi için bkz., L. S Murphy. “Understanding the Social and 
Economic Contexts Surrounding Women Engaged in Street-level Prostitution”, Issues in 
Mental Health Nursing, 31(12), 2012, s. 775-784. 
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yapt m. Buna benzer bir i  söyler misin? Bu sayede ba lad m kitab  
bitirebiliyorum, sevdi im eylere diledi im kadar vakit ay rabiliyorum.”35 
Sadece daha kaliteli ya amak gibi bir amaçla fuhu  tercih edilebilir mi? 
Tabii; uzunca tart malara konu olabilir bu soruya verilecek cevap. Ancak bu 
ekilde bir tercihin de söz konusu olabilece i göz ard  edilmemelidir. 

Fuhu  yukar daki örnekte oldu u gibi baz  çevreler taraf ndan bir suç 
veya sapma olarak görülmeyebilir. Bu görü e sahip kimseler fuh u sadece 
bir meslek olarak alg lay p, gerçek bir mecburiyetten de il basit bir tercihten 
ibaret görürler. Bu durumu ikago Okulu’nun ortaya att  ve günümüzde 
oldukça taraftar bulan kültür çat mas  teorisiyle birlikte ele almak yerinde 
olacakt r. Bu teorinin üzerinde durdu u alt kültür çat mas , tam olarak bu 
durumu ifade etmekte baz  alt kültürlerde fuh un onaylanabilece ini, 
dolay s yla bu çevrede bunun suç say lmayaca n  aç klamaktad r.36 

Göç olgusu da bu ba l k alt nda incelenmesi gereken bir konudur. 
Türkiye’de maalesef yabanc  ve güzel kad nlara bak  aç s , ele tirilmesi 
gereken bir boyuttad r. “Nata a” yayg n ad yla, genellikle fuhu  yapan 
yabanc  kad nlar nitelendirilir. Bu duruma elbette çok say da yabanc  kad n n, 
ülkeye isteyerek veya istemeyerek fuhu  için getirilmesi neden olmu tur. 
Ancak genelleme yap larak, her yabanc  kad n  bu ekilde damgalamak da 
do ru de ildir. Bu yanl  tutum, yabanc  kad nlar n fuh a yönelmelerine de 
sebep olacakt r. 

Özellikle cinsel sömürü amac yla yap lan “kad n ticareti”, son 
dönemlere ait olmayan, geçmi e dayanan bir olgudur. lk kez 19. yüzy l 
sonlar nda, daha çok Avrupa ve Kuzey Amerika temelli “beyaz kad n ticareti” 
olarak devletlerin gündemlerinde yer ald .37 

“ nsan ticareti ça m zda köleli in yeniden ortaya ç km  eklidir ve 
a r bir insan haklar  ihlalidir. nsan ticareti, uyu turucu ve silah 
kaçakç l ndan sonra en karl  üçüncü organize yasad  faaliyet olarak 
bilinmektedir.”38 

Türkiye, kad n tacirlerinin hedefinde olan bir devlettir. Kendi 
ülkelerinden daha iyi i  imkanlar  oldu u vaadiyle ülkeye getirilen genç 
k zlar, ço u kez cebir ve tehditle fuhu  yapt r larak çal t r lmaktad rlar.39 

                                                            
35  Erdal KAPLANSEREN, Röportaj, http://www.hurriyet.com.tr/pazar/21532729.asp, (E.T. 

15.03.2014). 
36  Füsun Sokullu AKINCI, Kriminoloji, Beta Yay nlar ., stanbul, B. 10, 2013, s. 145. 
37  Konu hakk nda detayl  bilgi için bkz., Emel ÇO KUN, “Türkiye'de Göçmen Kad nlar ve 

Seks Ticareti”, Çal ma ve Toplum, http://kutuphane.dogus.edu.tr/makale/13052837/2014/ 
sayi42/M0016646.pdf, s. 186. 

38  D  leri Bakanl , Türkiye’nin nsan Ticaretiyle Mücadelesi, http://www.mfa.gov.tr/ 
turkiye_nin-insan-ticaretiyle-mucadelesi-.tr.mfa, (E.T. 16.07.2014). 

39  http://www.countertrafficking.org/tr/case_studies.html, (E.T. 21.07.2014). 
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Sava  gibi ola anüstü dönemler ve sonras nda meydana gelen 
kar kl klar pek çok kad n n, cinsel sömürüye maruz kalmas na neden olur. 
Son dönemde, Suriye’de ya anan sava  nedeniyle ülkelerinden kaç p 
Türkiye’ye gelen pek çok mülteci zor artlarda ya yor. Kad n mülteciler 
aç s ndan durum, maalesef üzücü boyutlara ula m  durumdad r. Ba ka bir 
ülkede ya am mücadelesi veren kad nlar, onlar n çaresizli inden faydalanan 
kötü niyetli kimseler taraf ndan kand r larak veya tehditle fuh a 
sürüklenmektedirler.40 Devlet taraf ndan olu turulan kamp alanlar nda da 
mülteciler için güvenli ya am artlar  sa lanamamaktad r. Bu karma k 
ortamlarda, kad nlar fuhu  gerçe iyle yüzle mek zorunda b rak l rlar.41 

Yukar da de indi imiz çal malar n sonucunda, fuh un sebebi olarak 
kar m za ç kan ortak etkenler; ekonomik sebepler, psikolojik travmalar, 
madde ba ml l , içinde bulunulan kültürün etkileri eklinde 
s ralanmaktad r. Özellikle Türkiye’de mevcut duruma bakt m zda ise 
annelik rolünün bu mesle e girme konusunda önemli bir etmen oldu unu 
söyleyebiliriz. Fuhu  yoluyla ya am n  idame ettiren ve Türkiye’de ya ayan 
kad nlar n hayatlar yla ilgili yap lm  baz  ara t rmalarda annelik rolünün, 
fuh a yönelten bir faktör oldu u dü ünülebilir. Bu sektörde yer alan 
kad nlarla yap lan görü melerde, kad nlar n büyük bir k sm n n anne oldu u 
ve çocuklar na bakabilmek için bu mesle e girmek zorunda kald klar  
gözlemlenmektedir. Türkiye’de mevcut ataerkil yap n n bu duruma neden 
oldu u da dikkate al nmal d r.  

Küçük ya ta gerek kendi iste iyle, gerekse aile bask s yla evlendirilen 
kad n, yapm  oldu u yanl  evlili i sonland r p, çocuklar yla birlikte 
ailesinin yan na dönmek istedi inde maalesef olumsuz yan t almaktad r. 
Toplumumuzda yayg n bir inan  olarak baba evinden gelinlikle ç kan k z 
çocu u, evine bo anm  bir kad n olarak dönemez; baba evine ancak 
kefeniyle dönebilir. Bu inan n hakim oldu u bir toplumda üstüne bir de k z 
çocuklar n n yeterli e itim alamay p, meslek sahibi olamad klar n  da 
dü ünürsek, yanl  bir evlilikten sonra çocuklar yla birlikte mutlu bir ya am 
sürmeleri pek mümkün de ildir. Anneli in getirdi i sorumlulukla birlikte bir 
de para kazanmak zorunda kalan kad n, bir meslek sahibi de de ilse, fuhu  
istenilmeden eçilen bir yol olabilecektir. Bazen sorun sadece ekonomik 
olmayabilir. Toplumumuzda maalesef bo anm  bir kad na bak  aç s , o kad n 
için sosyal hayattan kopu lara sebep olabilir. Çal t  ortamda i verenler 
taraf ndan taciz edilme, ya ad  mahallede dedikodulara hedef olma gibi 
                                                            
40  http://www.sosyaldenge.com/savas-magduru-suriyeli-3-bin-kadin-fuhus-icin-hatayda-

satildi/, ( E.T. 08.10.2014). 
41  http://www.cizrepostasi.com/erkekler-savas-icin-hazirlaniyor-kadinlar-fuhus-icin-

kaciriliyor-12001h.htm, (E.T. 08.10.2014). 
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sebeplerle; toplumdan kendini d lanm  hissedip, normal i lerle hayat n  
kazanmak gayesinden vazgeçip fuh u tercih etmi  olabilir.42 

Türkiye’de ataerkil yap n n bir sonucu oldu unu dü ündü ümüz fuhu  
ve annelik ili kisi sadece Türkiye’de gözlemlenen bir durum olmasa gerek ki 
bu konuyla ilgili srail’de bir bilimsel çal ma yap lm  ve fuhu  sektöründe 
çal an kad nlar n önemli bir bölümünün anne oldu u gözlemlenmi tir. Bu 
çal mada Newyork’ta sokakta fuhu  yapan kad nlar n yüzde 69.4’ünün anne 
oldu u tespit edilmi tir. Midwest eyaletinde 2 y l arayla yap lan iki 
çal mada yüzde 88 ve yüzde 91 oran nda fuhu  yapan kad nlar n anne 
oldu u belirlenmi tir. Bu çal mada annelik vasf n n kad n n sorumluluk 
duygusunda yaratt  art  sonucu, kad n n çocu unun gelece i ve mutlulu u 
için üstlendi i rolün bir yans mas n n fuhu  oranlar na etkisi 
de erlendirilmi tir.43  

Türkiye’de fuhu la ilgili ATO raporuna göre: 
“Kad nlar n yüzde 30’u kocas , yüzde 10’u baba, anne, a abey gibi 

di er yak nlar , yüzde 3.4’ü de beraber olduklar  erkekler taraf ndan 
fuhu  sektörüne sunuluyor. Para kar l  cinsel ili kiye giren kad nlar n 
yüzde 63.4’ü resmi nikahl , yüzde 12.2’si ise imam nikahl  olarak 
birliktelik ya amaktad rlar. Ara t rmalara göre hayat kad nlar n n yüzde 
8’i 16 ya  öncesinde aile içinden birinin cinsel tacizine u ruyor. 
Sald rgan n yüzde 2’si baba, yüzde 2’si üvey karde , yüzde 4’ü birinci 
derece akraba. Aile d  birinden cinsel taciz görenlerin oran  ise yüzde 
20, taciz biçimi genellikle tecavüz veya tecavüz giri imi eklindedir.”44 

Bu raporda kad nlar  fuh a yönelten sebeplere de yer verilmi tir: 
“Fuh a yol açan nedenlerin ba nda yoksulluk birinci s rada geliyor. Ki i 
ba na milli gelirin 100 dolara kadar dü tü ü bölgelerde ya ayan 
insanlar m z, ardarda ya anan ekonomik krizlerin de etkisiyle dünyan n 
bu en eski mesle i ile tan ma riskini yüksek derecede ta yor. 

K rsal kesimlerde k z çocuklar n n i gücünden yararlan lmak istenmesi, 
erken ya ta ve/veya zorla evlilikler, e itimin yerine al yor ve ba ta fuhu  
olmak üzere her türlü tehlikeli yolun kap s  aç l yor. Kad n   dünyas nda 
da binbir zorluklar bekliyor. Kad nlar, erkekten daha az kazan yor. Bu 
nedenle yoksulluk kad n n kaderi haline geliyor.” 

                                                            
42  Fügen YILDIRIM’ n çal mas n n tamam  benzer sebeplerin, kad nlar n fuh a 

ba lamas nda etkili oldu unu gösteriyor. 
43  Einat PELED, Tal Levin-ROTBERG, The Perceptions of Child Protection Of cers toward 

Mothering in Prostitution, Social Service Review, 87(1), 2013, s. 40-69. 
44  Ankara Ticaret Odas , “Hayats z Kad nlar Dosyas ” http://www.atonet.org.tr/yeni/ 

index.php?p=20181=1, (E.T. 20.03.2014). 
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Öte yandan namus, ahlâk, eref, haysiyet, do ruluk, dürüstlük, adalet, 
helal kazanç gibi de erlerin sürekli erozyona u rad  bir toplumsal yap  
ise fuhu  için en uygun zemini olu turuyor. 

Üzerine titredi imiz ve toplumsal yap m z n çimentosu olan aile 
kurumumuzun y nlar eklinde parçalanmas , TV ekranlar nda özendirici 
mahiyetteki p r lt l  hayat görüntüleri, fuhu un ana h zland r c s  haline 
geliyor. Parçalanm  ailelerin ortada kalan çocuklar , fuhu  canavar n n 
en sevdi i avlar …” 

 
V. FUHU  KADINLAR Ç N ZORUNLU B R SEÇ M OLMAMALI 

Türkiye’de maalesef fuh a kar  bilincin yüksek oldu unu söylemek 
zordur. Yasa koyucunun fuhu  yapan ve hizmeti alan aç s ndan fiili suç 
olarak düzenlemedi i halde, fuhu la mücadele politikas n n var oldu u 
aç kt r. Fuh un yasalarda suç olarak kabulü ya da serbest b rak lmas  fuhu la 
mücadele anlam nda ciddi bir de i ime neden olmayacakt r. Gerçek anlamda 
bir mücadele için sorunun tam anlam yla tespiti ve sorunun çözümü için 
önlemler al nmas  hatta bu önlemlerin devlet politikas  haline getirilmesi 
gerekir. 

Fuhu  sektöründe çal an kad nlar incelendi inde, hem kendi seçimiyle 
yani ba kalar  taraf ndan herhangi bir zorlamaya maruz kalmadan hem de 
kendi iste i d nda bu i i yapmak zorunda olan kad nlar oldu u görülür. Bu 
nedenle fuh a yakla mda konunun tüm aç dan ele al nmas  ayr  bir önem 
ta maktad r.45 Tek tarafl  yakla mlar sorunun özünden uzak ve yanl  
olacak, çözüm için fikir üretemeyecektir.  

Çal mam zda de inmeye çal t m z farkl  devletler ve farkl  zaman 
dilimlerini incelerken ula t m z bir sonuç, fuh un önüne geçmeyi gerçek 
anlamda henüz ba arabilen bir toplum olmad d r. Sorunun çözümlene-
bilmesi için en ba ta kabul edilmesi gereken husus fuh u tamamen ortadan 
kald rman n imkâns z olu udur.46 Kad n  fuh a yönelten sebepleri tüm dinî, 
ahlâkî de erlerden ve modas  geçmi  bak  aç lar ndan ar nm  olarak 
de erlendirmek çözümün en etkin parças  olacakt r. 

Türkiye’de bu sorunun en önemli nedenini kad nlar n sosyal ve 
ekonomik anlamdaki güçsüzlü ü olu turur. Kad nlar m z  toplumsal hayat n 
etkin bir parças  haline getirmek zorunday z. Bu konuda en büyük görev 
ailelere dü mektedir. K z erkek çocu u ayr m  yapmadan, “k z çocuklar  
                                                            
45  Aysun BALSEVEN ODABA I, “Ankara li Genelevlerinde Çal an Kad nlar n Cinsel 

Yolla Bula an Hastal klar , Mesleksel Riskler, U rad klar  iddet ve stismar Ba lam nda 
Bir Ara t rma”, Yay nlanmam  Doktora Tezi, 2009, s. 7.  

46  Do an SOYASLAN, Kriminoloji ( Suç ve Ceza Bilimleri), Yetkin Yay., B.3, Ankara, 
2003, s. 179. 
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nas lsa evlenip hayat n  kurtar r” deyip sadece “erkek çocuklar n  meslek 
sahibi yapmak gerekir” bak  aç s ndan kurtulmal y z. K z çocuklar  erken 
ya ta evlendirilip, ya ad klar  mutsuz evliliklerine katlanmak zorunda 
b rak lmamal , her zaman arkalar nda aile deste i oldu unu hissetmeleri 
sa lanmal d r. 

Kötü evliliklerin düzeltilmesi için çocuk sahibi olma yolunun yanl  
oldu u genç kad nlara anlat lmal , gerekirse sosyologlar ve psikologlar 
taraf ndan bu konuda halk n bilinçlendirilmesi bir devlet politikas  haline 
getirilmelidir. Biten evliliklerin ard ndan çocuklar yla ortada kalan i siz 
kad nlar n, anal k içgüdüsüyle çocuklar na bakmak için fuh u bir çare olarak 
görebildiklerine yukar da de inmi tik. 

Son dönemlerde iyi bir e itim alm  gençlerin de eskortluk, telek zl k 
veya diji k zl k gibi isimlerle fuhu  sektöründe yer ald  gözlemlenir. Bu 
gerçe i de göz ard  etmemek gerekiyor yani fuh a sadece “kader kurban ” 
yorumu yapmak sorunun çözümünü zorla t racakt r. Türkiye’de, üniversite 
mezunu i siz say s n n oran  oldukça yüksektir.47 Bunun yan  s ra uzun 
çal ma saatleri48 ve dü ük ücretlerin gençler üzerinde yaratt  ruhsal 
çöküntü, onlar  farkl  yollardan para kazanma fikrine yöneltebilmektedir. 
Türkiye’de gençlerin daha huzurlu, mutlu ve sa l kl  olmas  için yine devlete 
önemli görevler dü mektedir. WHO taraf ndan yap lan bir ara t rmaya göre, 
dünyan n en mutsuz ve öfkeli gençlerinin Türk gençleri oldu u belirtilmi tir.49  

Fuhu la tan m  fakat sonras nda bundan vazgeçmek isteyen kad nlara 
da imkânlar sunulmas  yine devlet taraf ndan desteklenmesi gereken bir 
durumdur. Bununla birlikte bu konuda tüm topluma baz  görevler 
dü mektedir. Bilinen en eski yapt r m türü olan “sosyal etiketleme”, dinî, 
yasal veya sosyal normlar n ihlali kar s nda, toplum taraf ndan hükmedilen 
kirli damgas 50, bir dönem fuhu  yapan kad na normal ya ama dönme ans  
tan mamaktad r. 

Fuh un bir di er önemli sebebini de madde ba ml l  olu turmaktad r. 
Uyu turucu madde kullan m n n; okullarda verilen e itimin yetersiz olu u, 
bu maddelere ba ml  alt kültür gruplar na dahil olma gibi çe itli sebepleri 
olmakla beraber ortaya ba ka önemli bir sonuç ç kmaktad r. Bu sonuç ise, 

                                                            
47  Detayl  bilgi için bkz. http://www.usiad.net/index.php?option=com_content& view=article&id= 

151:ueniversiteli-isiz-500-bine-yaklat&catid=52:haberler&Itemid=71, (E.T. 18.03.2014) 
48   günü süresinin k salt lmas  gere i, Karl Marks taraf ndan “gerçek özgürlük alemi”nin 

üretimin d nda ba layaca  gerekçesiyle savunulmu tur. Detayl  bilgi için bkz., Mark 
COWLING, Marksizm ve Kriminoloji Teorisi, Kavramsal Araçlar ve Ele tirel Bir 
De erlendirme, (Çev. Dafne YE LSU), NotaBene Yay nlar , Ankara, 2012, s. 354-355. 

49  Detayl  bilgi için bkz. http://www.ntvmsnbc.com/id/25379995/, (E.T. 19.03.2014). 
50  Mustafa Tören YÜCEL, Kriminoloji, Umut Vakf  Yay nlar , stanbul, 2004, s. 29. 
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uyu turucu maddeye ula abilmek için ba ml  kad nlar n ba ka suçlara dahil 
olabilmeleridir. Uyu turucu maddelerin, fuhu la yak n ili kisi bulunmaktad r. 
Ba ml lar n genellikle a a  gelir gruplar nda yer almalar , ki ileri madde 
almak için fuh a yöneltmektedir.51 

Kad n n dahil oldu u sosyal çevre bazen fuh a yönelmesinde etkili 
olabilir. Mesela fuhu  ile hayat n  kazanan ve bu durumu kendi içerisinde 
normalle tirmi  bir alt grupla tan an kad n, olu abilecek manevi 
rahats zl kla daha kolay ba a ç kabilir. Yukar da de indi imiz ATO’nun 
raporunda kad nlar n %40’l k bir bölümünün e  ve aile bireyleri gözetiminde 
fuhu  yapt klar na de inilmi tir. Bazen yanl  toplumsal ö renmeler, 
kad nlar n, fuhu la tan mas n  kolayla t r p normalle tirebilecektir.52 Bu 
durumda toplumda bu ekilde yanl  ö renmelerle olu mu  gruplar n devlet 
taraf ndan tespit edilmesi ve mücadele için yine sosyolog ve psikologlardan 
yard m al nmas , fuhu la mücadele anlam nda önemli bir ad m olacakt r. 

Fuh u toplumsal bir sorun olarak ele almak ve fuhu  yapan kad n  yine 
o toplumun olu turdu u de er yarg lar yla yarg lamak iç içe geçmi , sorunun 
çözümünü imkans zla t ran bir süreçtir. Fuhu  bir devlet için ciddi bir 
problem olu turmaya ba lam sa ki maalesef Türkiye’de durum böyledir, 
sorunun çözümü için sadece sektörde çal an kad nlarla ilgili düzenleme 
yapmak yeterli olmayacakt r. Yarg lamak, yad rgamak, örf adet gelenek ve 
göreneklere s narak kad nlar  a a lamak yerine, toplum olarak bu 
sorundaki rolümüzü tart mal  ve bu gerçekle yüzle meliyiz.53 Bu kad nlara 
kar  önyarg s z olmal  ve toplumsal hayata kar malar n  kolayla t rmal y z. 

Kad nlar n maruz kalabilecekleri kötü senaryolar kar s nda, devlet 
taraf ndan korunabilmesi fuhu la mücadele için gereklidir. Günümüzde 
kad n s nma evlerinin yetersizli i hatta baz  illerde hiç olmay  acilen 
önlem al nmas  gereken konular n ba nda gelmektedir.54 

Kad nlar n i  sahibi olmalar  ve para kazanabilmelerinin sa lanmas  da 
fuhu la mücadele anlam nda önemli bir ihtiyaçt r. Kad n istihdam n n 
art r labilmesi için devlet müdahalesi zorunludur. Devlet kad n  çal ma 
hayat nda yer almaya te vik etmelidir.  
                                                            
51  Sulhi DÖNMEZER, Kriminoloji, stanbul Üniversitesi Yay nlar , B.6, stanbul, 1981, s. 

424, 425. 
52  David CANTER, (Çev. Ali DÖNMEZ / I l Ba er ÇOKLAR / Meltem GÜLER), Suç 

Psikolojisi, mge Kitabevi, Ankara, 2011, s. 262-263. 
53  Faruk EREM, Bir Ceza Avukat n n An lar , Murat Kitabevi, B. 9, Ankara, 2012, s. 25, 

(Hâkim ve fuhu  yapan kad n aras nda ya anan diyalog, sorunun toplumsal bir mesele 
oldu unu vurguluyor.) 

54  Haberin detaylar  için bkz. http://gundem.milliyet.com.tr/siginmaevleri-magdurlara-yetisemiyo/ 
gundem/detay/1754620/default.htm, (E.T. 15.03.2014). 
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SONUÇ 

Fuhu  kimi kad n için iste e ba l  bir tercih, kimisi için de zorunlu bir 
seçenek olarak kar m za ç k yor. Her ne ekilde olursa olsun fuhu  yapan 
kad nlar için hem devletin hem de toplumun üzerine dü en görevler vard r. 
Yarg lamadan, yad rgamadan, ötekile tirmeden bu gerçekle yüzle mek ve 
üzerimize dü eni yapmak zorunday z. Bu konunun çözümünün sadece yasal 
düzenlemelerle sa lanamayaca  a ikard r. Samimi bir devlet politikas  
belirlenmeli ve sorunlar n temeline inilmelidir. Devlet bu konuda psikologlar 
ve sosyologlardan faydalanmal  ve ak lc  çözümler üretmelidir. Öncelikle 
yap lmas  gereken sadece kanunlarda yaz l  kalmayan kad n erkek e itli ini 
sa lamak olmal d r. Bu e itli in toplumun her kesiminin vicdan na 
yerle tirilmesi için özel bir çaba sarf edilmelidir. Fuh un nedenleri 
incelendi inde ilk s rada ekonomik sebeplerin yer ald  görülmektedir. 
Kad n n ekonomik olarak güçlenmesi, fuh a yönelen kad n say s n  
azaltacak; güçlü kad nlar, güçlü nesiller yeti tirebilecektir. 
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1. G R  

Kent için uzla lm  bir tan m söz konusu olmam t r. Farkl  bak  
aç lar ndan farkl  tan mlamalar yap lm t r. Robert Park’ n tan m na göre 
kent “insan n içinde ya amaya mahkûm oldu u dünyad r, insan ise bu 
dünyay  arzular na uygun hale getirmeye çal r”.1 Ekonomik perspektifle 
kent, “civar yerle melerin ekonomik faaliyetlerini denetleyen, ona göre 
uzmanla an, üretimi gerçekle tiren ve bunun sonucunda toplumsal ve idari 
yönden de çevresi üzerinde denetimci bir görev üstlenen yerle me birimi”2 
olarak tan mlanmaktad r. Kent “siyasi aç dan belirli bir s n r içerisinde görev 
yapan yönetimlere sahip alan; fiziki aç dan, farkl  amaçlar için kullan lan 
çok say daki binalar ile ula m  sa layan yollardan olu an mekan; i levsel 
aç dan ise ekonomik, sosyal ve kültürel faaliyetlerin yap ld  yerle me 
alanlar ”3 olarak tan mlanm t r. Kent tan mlamas , tan m  yapan n toplum 
ve do a ile ili kisi, ya am biçimi, korumak istedi i de erleri ve o an var olan 
teknoloji ile ba nt l d r.4 Kaynaklar n k s tl l , e itim, i  gibi nedenlerle 
k rdan kente göçün artmas , kentlerin k ra göre olanaklar n n fazla olmas , 
kentte ya ayan insan n sosyal, kültürel faaliyetlere ve bilgiye eri iminin 
                                                            
*  Bu makale hakem incelemesinden geçmi tir.  
** Kalk nma Bakanl  Uzman Yard mc s ; Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 

Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Anabilim Dal  Yüksek Lisans Ö rencisi. 
*** Kalk nma Bakanl  Uzman Yard mc s ; Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 

Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi Kent ve Çevre Bilimleri Yüksek Lisans Ö rencisi. 
1  David HARVEY, Asi ehirler (Çev.: Ay e Deniz Temiz), Metis Yay nc l k, stanbul 2013, 

s. 43-44. 
2  lber ORTAYLI, Türkiye dare Tarihi, TODA E Yay nlar , No:180, Ankara 1979, s.194-

195. 
3  Eyüp SP R, ehirle me ve Meseleleri, Gazi Büro Yay nlar , 2. Bask , Ankara, 1991, s.5. 
4  David HARVEY, “The Right to the City”, New Left Review 53, 2008, s. 23-40. 
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görece kolay olmas  gibi nedenlerle kentte ya ayan insan say s  artmakta, 
kent insanlara ya amak için cazip görünmektedir. Cazibesine ra men kentte 
ya ayan insan evinden kent sokaklar na ç kt nda, ya am, bar nma, dü ünce 
ve inanç özgürlü ü gibi temel haklar n gereklerinin gerçekle tirildi i, i inin 
ve belli bir gelirinin oldu u varsay m  alt nda, kent hakk  bak m ndan pek 
çok ihlalle kar la r ve bunlardan ikâyet eder. Kald r m ve yollar n 
bozuklu u, ula m n yetersiz olmas , kirli sokaklar, sosyal ve kültürel 
faaliyetlerden yoksunluk, dezavantajl  gruplar  ihmal eden kent yap s  gibi 
durumlar kentte ya ayan insanlar bak m ndan bir rahats zl k yaratmakta ise 
de ço u kez iç ses olarak kalmaktad r. Kimine göre önemsiz de olsa bu 
say lanlar kentte ya ayan insan n kent hakk n n ihlalidir. Bu durumlar kent 
bak m ndan ihlaldir çünkü kentten beklenen fazlad r. Bununla beraber kentte 
ya ayan insan bak m ndan ihlaldir çünkü insansal olanaklar n  geli tirmesine 
engel olmaktad r. Bu kapsamda kolektif haklardan, kent hakk ndan ve kent 
hakk n n gerçekle tirilmesinden bahsedilecektir. 

 
2. KOLEKT F HAK NED R?  

nsan haklar  dedi imizde insan olan n sahip oldu u, sahip olma 
aç s ndan herhangi bir din, dil, vatanda l k ba  gibi belirlemenin öncül 
olmad  haklar  anlar z. nsan haklar , insan türünün bütün üyelerine 
tan nm  haklar d r.5 

Tarihsel süreç boyunca insan haklar n  sayan ve s n fland ran çok say da 
liste yap lm t r. Var olan haklar  kronolojik olarak ku aklara ay ran ve 
böylece insan haklar  kuram n n tarihsel geli imi ile paralellik gösteren 
ayr m “birinci ku ak”, “ikinci ku ak”, “üçüncü ku ak” haklar olarak yap lan 
s n fland rmad r. Bu s n fland rma 17. ve 18. yüzy l dü ünürlerince dile 
getirilen ve ki ilere, devletin kar mayaca  özel bir alan yaratan, ya am 
hakk  ve ki i dokunulmazl , dü ünce ve dü ünceyi aç klama özgürlü ü, 
inanç ve ibadet özgürlü ü gibi haklar  içinde bar nd ran birinci ku ak haklar 
(klasik haklar); 18.ve 19. yüzy llarda devletten bir hizmet isteme yetkisini de 
içerecek ekilde çal ma hakk , sendika kurma hakk , sosyal güvenlik hakk  
gibi haklar  içinde bar nd ran ikinci ku ak haklar (sosyal haklar); 19. ve 20. 
yüzy lda ortaya ç kan ve henüz olu um sürecini tamamlamam  ayn  zamanda 
insan haklar  niteli i de tart mal  olan bilimsel ve teknik ilerlemenin yaratt  
sorunlar ile ortaya ç kan ayn  zamanda bu sorunlara insan haklar  çerçevesinden 
çözüm bulma aray n n ürünü olan, çevre hakk , insanl n ortak malvarl na 
sayg  hakk , geli me hakk , bar  hakk  gibi haklar  içeren üçüncü ku ak haklar 

                                                            
5  K v lc m Akkoyunlu ERTAN, Kent ve Kentli Haklar , TODA E Yay nlar , Ankara 2014, 

s.55. 
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(dayan ma haklar )6 eklindedir.7 Konular n  evrensel de erlerin olu turdu u 
dayan ma haklar , devlet s n rlar  ötesinde dünyadaki tüm insanlar aras nda 
bir dayan may  gerektirir.8 “Özgürlük”, “e itlik” ve “karde lik” kavramlar yla 
anlam kazanan üç ku ak hak için mutlak-göreceli-dayan mac  nitelemesi 
yap l r ve dayan ma haklar  da dayan mac  ve evrensel özellikleri haizdir.9 

Kolektif haklar, “üçüncü ku ak haklar” ya da “dayan ma haklar ” 
olarak da adland r lan ve medeni ve siyasal haklar ile iktisadi, sosyal ve 
kültürel haklardan sonra üçüncü grup insan haklar  kümesini olu turan hak 
gruplar d r. nsan topluluklar  ve devletin kar  kar ya kalm  oldu u sorunlar  
insan haklar  doktrini bak m ndan çözümü çabas d r ve mevcut tek birey 
tabanl  insan haklar  kümelerinin yetersizli i sav n  içerir. Az nl klar, yerli 
halklar gibi insan gruplar na dair hak ihlallerinin engellenmesi amac n  ta r.10 
Bu haklar ilk iki ku ak içinde de vard r. Örne in dernek kurma hakk , 
kullan m  bak m ndan kolektif bir hakt r. Bu ba lamda dayan ma üçüncü 
ku ak haklar n gerçekle me yöntemidir.11 

Kalk nma hakk , temiz ve sa l kl  bir çevrede ya ama hakk , bar  
hakk , insanl n ortak miras ndan yararlanma hakk , çevre hakk  gibi haklar  
içeren üçüncü ku ak haklar s n f na dair, içeriklerinin ve muhataplar n n 
belirsizli i bak m ndan insan haklar  s n fland rmas nda yer almamas  
gerekti ini söyleyenler vard r.12 Bu itiraza kar l k insan haklar n n sürekli 
geni ledi i ve s n rlar n  a t , insan n de erinin korunmas  ve onurlu bir 
ya am n sürdürülmesi için vazgeçilmez olan ko ullar, grup ç karlar n n da 
korunmas n  gerektirdi i halde bunun insan haklar  bak m nda negatif bir 
etki do urmayaca 13 ayn  zamanda de i mez bir insan haklar  listesinin 
olamayaca  cevab  verilir.14 Bu geni leme ile yeni insan haklar  tart malar  
ad  alt nda birey-devlet-örgütlü yap lar n ortakla a koruyaca  yeni haklar 
kümesi olarak kolektif haklardan ya da grup haklar ndan da bahsedilmektedir.15 

                                                            
6  lk kez Karel VASAK taraf ndan dile gelmi tir. brahim Ö. Kabo lu, Özgürlükler Hukuku, 

mge Kitabevi, 6. bask , Ankara, 2002, s. 45 – 47. 
7  Oktay UYGUN, “ nsan Haklar  Kuram ”, nsan Haklar , Cogito, Yap  Kredi Yay nlar , 

stanbul, Aral k 2000, ss.13-44. 
8  brahim Ö. KABO LU, Özgürlükler Hukuku, mge Kitabevi, Ankara 2002, s.530. 
9  brahim Ö. KABO LU, Dayan ma Haklar  2, Türkiye ve Orta Do u Amme daresi 

Enstitüsü nsan Haklar  Ara t rma ve Derleme Merkezi, Ankara 1996, s.24. 
10  Berdal ARAL, Üçüncü Ku ak nsan Haklar  Olarak Kolektif Haklar, Siyasal Kitabevi, 

Ankara 2010, s.266. 
11  UYGUN, 2000, ss.13-44. 
12  UYGUN, 2000, ss.13-44. 
13  UYGUN, 2000, ss.13-44. 
14  Harun TEPE, “ nsan Haklar  ve Evrensellik Tart mas ”, Yeni Ku ak nsan Haklar  (Editör 

K v lc m Akkoyunlu Ertan), TODA E Yay nlar , Ankara, 2013, s.5. 
15  ERTAN, 2014, s.56. 
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nsan haklar  ve buna ili kin kavramlar ayn  zamanda süreç gerektiren 
olgulard r. Dayan ma haklar , gelecek ku aklar  dahi göz önünde 
bulundurmakla yeni durumlara insan haklar  ba lam nda bir yan t bulma 
çabas d r.16 Ayn  zamanda kolektif haklar bak m ndan ba lay c  olmad  ve 
sadece bir temenni seviyesinde kalaca  ele tirisi mevcuttur. Bu haklar n 
geleneksel insan haklar n n yatay bir geni lemesi olmay p yeni bir yorumu 
oldu unu belirtenler de vard r.17 Dünyam zda zaman geçtikçe yoksulluk, 
çevre kirlili i, sava  gibi olumsuz durumlardan etkilenen insan say s  gitgide 
artmaktad r. Bu durumdan yaln z o anda ya ayan insanlar de il, yükümlülük 
sahibi devletler ve gelecek ku aklar da etkilenmektedir. Kolektif haklar 
bireyler kadar devletler ve topluluklar n da haklar  oldu unu söylemekte ve 
s n fland rma bak m ndan yeni özneler olu turmaktad r.18 Öznesini grup ve 
topluluklar n olu turdu u, bireylerin ötesinde topluluklar n da korundu u ve 
hak sahipleriyle amaçlar  bak m ndan ancak birey gruplar nca kullan labilen 
ya da bireylerin tek ba lar na kullanmalar n n güç oldu u özgürlükler olarak 
da tan mlanm t r.19 Kolektif haklar toplumu ya da “halk” olarak tan mlanan 
grubu asli muhatap olarak görmektedir. Halk kimi zaman tüm dünya 
insanlar  kimi zaman yerli halk kimi zaman ise o devletin vatanda  
olabilmektedir.20 Self determinasyon hakk n n bütün kolektif haklar n 
kayna  oldu u söylenir. Çünkü halklar  aktör haline getiren bir anlay  söz 
konusudur. Halklar hak sahibidirler.21 Üçüncü ku ak haklar bak m ndan 
devletlerin yani siyasi iradelerin, ki ilerin, gruplar n dayan ma içinde 
olmas  gerekmektedir.22 Kolektif haklar, devlet, bireyler, özel kurumlar ve 
uluslararas  aktörlerin kar l kl  çabas n  gerektiren haklard r.23 

Kuçuradi’ye göre insan yaln zca insan oldu u için de erlidir ve onur 
sahibi bir varl kt r, insan haklar  ise etik ilkelerdir. nsan haklar , her insanla 
ilgili baz  gereklilikleri dile getirirler ve bu gereklilikler insan n de erini 
tan ma ve koruma istemleri olarak ortaya ç karlar. Kuçuradi, ki i haklar n  
temel ki i haklar  ve yurtta l k haklar  olarak ikiye ay r r. Temel ki i 
haklar n  insan haklar  olarak adland r lan ve ki ilerin insan olmalar ndan 
dolay  sahip olduklar  haklar olarak tan mlar. Yurtta l k haklar n  ise “bir 
ülkedeki bütün yurtta lar n e it oldu u ve ülkelerin farkl  ko ullar na göre 
                                                            
16  KABO LU, 2002, s.530. 
17  Birol ERTAN, “Yeni nsan Haklar ”, Yeni Ku ak nsan Haklar  (Editör K v lc m 

Akkoyunlu Ertan), TODA E Yay nlar , 2013, s.39. 
18  ERTAN, 2014, s.58. 
19  brahim Ö. KABO LU, Kolektif Özgürlükler, DÜFH Yay nlar , Diyarbak r 1989, s.105. 
20  ARAL, 2010, s.13. 
21  ARAL, 2010, ss.270-273. 
22  UYGUN, 2000, s.13-44. 
23  “Human Rights, Environment, and Economic Development: Existing and Emerging 

Standards in International Law and Global Society”, http://www.ciel.org/Publications/ 
olp3v.html, Eri im tarihi: 27.02.2015. 
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s n rlar  farkl  çizilecek” haklar olarak ifade etmektedir.24 Kuçuradi, 
dayan ma haklar  için; “20. yüzy l n ikinci yar s nda, özellikle az geli mi  
ve geli mekte olan ülkelerin talepleriyle ortaya ç kan haklard r. Bu nedenle 
bu haklara kolektif ya da dayan ma haklar  da denir. Uluslar n siyasal, 
ekonomik, sosyal ve kültürel geleceklerini belirleyebilme hakk , sosyal geli me 
ve kalk nma hakk , çevre hakk , do al kaynaklardan yararlanma hakk  gibi 
haklard r.” der.25 Ona göre, grup haklar  ya da kolektif haklar “farkl  özelliklere 
[…] sahip gruplara üye ki ilerin kendi insansal olanaklar n  geli tirebilmelerini 
mümkün k lan kamusal düzenlemelere ili kin normlard r”. Kuçuradi kolektif 
haklar n temel hak olmad n  belirtmekte ve kolektif haklar , temel ki i 
haklar n n gerektirdikleri olarak tan mlamaktad r. Belirli ko ullarda o haklar 
korunmad  için ki iler kendilerini geli tirememektedir.26 

Kolektif haklardan bar  hakk  bireylere ve devletlere; kalk nma hakk  
bireylere, ulusal az nl klara, halklara ve devletlere; çevre hakk  bireylere, 
ulusal az nl klara, bir yerle im yerindeki ahaliye ve gelecek ku aklara 
tan nm  haklard r. nsan hakk  olup olmad  tart mas nda insan onurunun 
korunmas  amac na hizmet etmeyen bir kolektif hakk n insan hakk  olarak 
kabul edilemeyece i dü ünülmektedir.27 Kent hakk  ise bir kolektif hak 
olarak o kentte ya ayan insanlara tan nm t r. Kentte ya ayan insan n ya am 
kalitesinin yükseltilmesi birincil amaçt r. Kentin geçmi i korunmal d r. 

Çal mada kolektif hak olarak temiz ve sa l kl  bir kentte ya ama hakk  
kentte ya ayan insan ba lam nda ele al nacakt r.28  

 
3. KOLEKT F B R HAK OLARAK KENT HAKKI 
Kenti, mekân bak m ndan belli bir nüfus yo unlu una sahip, uzman i  

gücü ve art  ürüne sahip, kamusal yap lar n bulundu u, sosyal, kültürel 
olanaklara sahip ve ya anmas  talep edilen yer olarak ele alabiliriz. Kentler 
insanlar n ortak olarak hareket etti i, temel ihtiyaçlar n kar land  ya ama, 
gezme, e lenme, kültürel faaliyetlerde bulunma alanlar d r.29 

                                                            
24  oanna KUÇURAD , “Günümüzün Devletlerinde nsan Haklar  I nda “Az nl k 

Haklar ”: Kavram  ve Sorunlar ”, nsan Haklar : Kavramlar  ve Sorunlar , Türkiye Felsefe 
Kurumu Yay nlar , Ankara, 2007, s. 142. 

25  oanna Kuçuradi’den aktaran SADR , Hossein, “Mekan ve nsan Haklar ”, 
http://www.mimarlarodasiankara.org /dosya/ dosya 25.pdf, Eri im tarihi: 27.02.2015. 

26  oanna KUÇURAD , “ nsan Haklar : Kavram ve Çe itleri”, Ankara Barosu nsan Haklar  
Konferans, Panel ve Sempozyumlar, Ankara Barosu nsan Haklar  Merkezi Yay nlar , 
Ankara 2006, s. 29-47. 

27  UYGUN, 2000, ss.13-44. 
28  ARAL, 2010, ss.5-12. 
29  Hamit PALABIYIK, "Avrupa Kentsel art ", Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel 

Yönetimler Kongresi Anla malar  (Editör: Z. Toprak, H. Yava , M. Görün) , Birle ik 
Yay nlar , zmir 2004, ss.197-253. 
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Kent hakk n n içeri i konusunda farkl  dü ünceler mevcuttur. Bu 
içerikler ne tür bir kent istenildi i ile ilgilidir. Kent hakk n n içeri i ne tür 
toplumsal ba lar, do a ile ili ki, ya am biçimi, teknolojiler ve güzel duyu 
de erleri arzulad m z sorusundan ayr lamaz.30 Kentle me sürecinde 
insanlar n etkili olma çabas  olarak ehri de i tirme yetkisi ile kent hakk n  
kat l m hakk yla ili kilendirenler31 oldu u gibi haklar s n flamas nda üçüncü 
ku ak haklardan çevre hakk n n bir uzant s  olarak de erlendirilmesi 
gerekti ini söyleyenler de vard r. Bu görü e göre kent hakk  bak m ndan 
idari otorite hem o kentte ya ayanlara bu hakk  sa lama hem güvence alt na 
alma bak m ndan yükümlülük de sahibidir.32 Bir ba ka görü , kent hakk n n 
dayan ma haklar  aras nda yeni bir alana sahip ayr  bir alan oldu u 
eklindedir.33 Bu görü e göre en temel hak olan ya ama hakk n n bir uzant s  

oldu u gibi, siyasal, toplumsal, kültürel haklar ile de ili kilidir. Çevre 
hakk n n bir uzant s  olarak ele al nan görü e kar  bu görü te olanlar kent 
hakk n n çevre hakk ndan daha da fazlas n  içerdi ini savunmaktad r.34 
Nitekim kent hakk  kapsam nda bahsedilecek olan di er haklar bu görü ü 
do rulamaktad r.35 Kolektif haklar temel haklar n gerçekle tirilmesini kimi 
zaman sa lamakta kimi zaman kolayla t rmaktad r. Kent hakk n  ya am 
hakk  ile birle tirerek, çevre, bar nma, konut hakk n  a an ekilde tan mlayan 
Fernandes’e göre kentte tüm olanaklara eri im hakk  da bu kapsamdad r. 
Kent ile ilgili çevresel durum ve muhtemel tehlikelerin de kentte ya ayanlara 
duyurulmas  gerekir. Kent hakk n  kat l m hakk , do rudan demokrasiye bir 
aç l m olarak görür.36 Kent hakk , temel, sosyo-kültürel, ekonomik haklar n, 
siyasal ve dayan ma haklar n n kentsel mekânda kentte ya ayan herkes için 
gerçekle tirildi i haklard r.37 nsan haklar n n kentte ya ayan bak m ndan 
uyguland  yer kenttir.38 Kent hakk n n konusu, sa l kl  ve dengeli bir kent 

                                                            
30  HARVEY, 2008, ss. 23-40. 
31  HARVEY, 2013 s. 45. Harvey, kent hakk n n halihaz rdaki uygulanma biçimiyle oldukça 

s n rl  bir alanda, küçük bir siyasi ve iktisadi elitin elinde oldu unu söyler. (s.69) 
Lefevbre’in kent hakk  tan m , temellük ve kat l m hakk n  kapsamaktad r. Temellük 
hakk , kente yerle me, kentin olanaklar n  kullanma kenti biçimlendirmeyi kapsar. Kat l m 
hakk  ise kentsel kararlara kat l md r. 

32  ARAL, 2010, s.19. 
33  M. Arman KARASU, “Kentli Haklar n n Geli imi ve Hukuki Boyutlar ”, TBB Dergisi, 

say  78, 2008, ss. 37-52. 
34  KARASU, 2008, ss. 37-52. 
35  Pozitif hukuk ba lam nda bak ld nda Avrupa Kentsel art ’n n içeri inde çevre hakk yla 

ili kili olmayan haklar da yer almaktad r. 
36  “Kent Hakk  Yurtta l k Sözle mesinin Temeli Olmal ”, http://www.sendika.org/2013/12/ 

kent-hakki-yurttaslik-sozlesmesinin-temeli-olmali/, Eri im tarihi: 01.11.2014 
37  KARASU, 2008. 
38  lhan TEKEL , “IULA ve EMME Ba dan man  S fat yla Yapt  Konu ma”, Kentsel 

Haklar: Kar la t rmal  Çerçevede Türkiye (Der: Mete Tunçay), Dünya Yerel Yönetim ve 
Demokrasi Akademisi, stanbul, 1994, ss. 25-32. 
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ve bu kentte ya ayanlar için kentin sahip olmas  gereken olanaklar, kent 
hakk n n öznesi ise bu haktan yararlanacak olan o kentte ya ayanlar ya da o 
kentte bulunanlard r. Asl nda, kolektif haklar n temelinde yatan ya am 
hakk , kent hakk  bak m ndan da temeldir. Çünkü “sa l kl  ve dengeli bir 
kentte ya ama hakk ” kavram  da bu kavram yerine kullan labilir.39 Kent 
hakk  söz konusu oldu unda birincil olarak o kentte ya ayanlar için bir 
korunma söz konusu olmakla beraber asl nda çok daha büyük bir gruba yarar 
sa lanacakt r.  

Sa l kl  ve dengeli bir kentte ya ayan kent hakk n n muhatab  olan 
“halk” öncelikle o kentte ya ayanlard r. Ayn  zamanda kent hakk ndan 
yararlanacak olanlar henüz o kentte ya amayan gelecek ku aklar ve kente 
gelecek olanlard r.40 Bu kapsamda bak ld nda hakk n yararlanan  için 
oldukça geni  bir çerçeve söz konusudur. Ancak bu durum kent hakk  için de 
kolektif haklarda kolektif yarar oldu unun bir göstergesidir.41 Uygulamaya 
bak ld nda ihlal edeni de haktan yararlanan kadar geni tir. Hem hakk  
sa lama hem hakk  güvence alt na almakla yükümlü olan idare kent hakk n  
ihlal de etmektedir. Kentte var olan biyolojik çe itlili in sonlanmas  ya da 
azalmas , kentin ormans zla mas  gibi hususlar asl nda o kentte ya ayan 
bak m ndan bir hak ihlali (çevre hakk ) olsa da tüm dünya için de bir hak 
ihlalidir. 

Kentlinin en ba ta her insan gibi “kendisinin ve ailesinin sa l  ve iyi 
ya amas  için yeterli ya ama standartlar na ula ma hakk  vard r; beslenme, 
giyim, konut, t bbi bak m ile gerekli toplumsal hizmetleri ve i sizlik, 
hastal k, sakatl k, dulluk, ya l l k ya da kendi denetiminin d ndaki 
ko ullardan kaynaklanan ba ka geçimini sa layamama durumlar nda 
güvenlik hakk ” vard r. Bu ba lamda kent hakk  ya ama hakk , beslenme 
hakk , bar nma hakk , giyinme hakk , güvenlik hakk , e itim hakk , sa l k 
hakk  gibi temel haklar n bir uzant s  bir kesi im kümesi gibi dü ünebilir. 
Kent hakk  denildi inde bu say lan temel haklar n her birinden her bir kentte 
bulunan n faydalanmas  akla gelmekle beraber bunlar n daha da fazlas n  
ifade eder. Haklar s n flamas nda hem birinci hem ikinci hem de üçüncü 
ku ak haklar olarak adland r lan haklar silsilesi ile kent hakk  ileti im içinde 
olup bunlar n tümünden kentte bulunan insan n yararlanabilmesini art 
tutar.42 Kuçuradi’ye göre kent hakk  kolektif taleplere dayanmaktad r ve 
temel ki i haklar  olarak insan haklar ndan say lmamaktad r. Ancak kolektif 
haklar olarak mekânlarla ilgili haklar n insan haklar yla ili kisi, bu haklarla 
                                                            
39  KABO LU, 2002, s.535.(Esinlenilerek örneklendirilmi tir.) 
40  ERTAN, 2014, s.64. 
41  Can HAMAMCI, “Üçüncü Ku ak nsan Haklar ”, Yeni Ku ak nsan Haklar  (Editör: 

K v lc m Akkoyunlu Ertan), TODA E Yay nlar , Ankara, 2013, ss. 47-77.  
42  Ru en KELE , “Kentli Haklar  Üzerine”, Yeni Ku ak nsan Haklar  (Editör: K v lc m 

Akkoyunlu Ertan), TODA E Yay nlar , Ankara, 2013, s.119. 
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paralelli i ve insan haklar n n gerektirdikleri çerçevesinde de erlendirile-
bilmeleri temel haklar n gerçekle tirilmesini sa lamakla ilgilidir. Temel 
haklar n gerçekle tirilmedi i toplumlarda kent hakk ndan bahsetmek soyut 
bir talep olacakt r.43 

Kentte ya ayan insan için kent, ya amsal mekân , hayat n  
sürdürebilece i ve ya am standard n  yans tan yerdir. Bu nedenle kent hakk , 
“temiz ve sa l kl  bir çevrede ya ama hakk ” ile i birli i içinde 
de erlendirilmelidir.  

Kent hakk , çevre hakk  ve kalk nma hakk  ile kimi aç lardan 
uyumludur. öyle ki iktisadi, toplumsal ve kültürel boyutu içinde bar nd ran 
kalk nma hakk 44; kent hakk  söz konusu oldu unda kendini o kentte 
ya ayanlar bak m ndan iktisadi, toplumsal ve kültürel kalk nma olarak 
gösterir. nsanlar n e itim imkânlar n n artt r lmas , sa l k hizmetlerinin 
kalitesinin yükseltilmesi, daha yüksek istihdam ve gelir düzeyine ula lmas , 
siyasi özgürlüklere sahip olma gibi alt ba l klar halinde say lan kalk nma 
hakk 45, kent hakk  ba lam nda da o kentte ya ayanlar için söz konusu 
olacakt r. Bu süreçte dezavantajl  kesimlerin bilhassa dikkate al nmas  
gerekmektedir. Yoksulluk ve i sizli in artt , toplumsal d lanman n ve 
kaynak yetersizli inin var oldu u bir dünyada yerle im yerlerinin kalitesi 
önem kazanmaktad r.46 ster kentte ister k rda olsun kaliteli ya am her insan 
için önemlidir. Ancak kentte ya ayan insan için gerek kentteki nüfus 
fazlal  ve ili kilerin karma kl  gerekse kentten beklentinin fazla olmas  
bak m ndan kaliteli ya am kavram  daha dikkatle ele al nmal d r. Kentte 
ya ayan insan, kentte ya amak bak m ndan e itim, kültürel ve sanatsal 
faaliyetler gibi alanlarda daha fazla olana a sahip oldu u gibi nüfusun 
fazlal , ili kilerin karma kl  gibi durumlar bak m ndan k ra nazaran daha 
olanaks zd r. Kentte ya ayan insan bu olanaks zl klar  kentin olanaklar  ile 
çözme e ilimdedir. Bu nedenle kentte bireyselle me ile yaln zl k ve 
yabanc la ma e ilimleri de artmaktad r.  

Kentler ayn  zamanda e itsizli in de var oldu u mekânlard r. Kent 
geli imi bir yandan üstün nitelikler ile geli irken bir yandan daha da yoksul 
ve d lanm  kesimi bar nd rmaktad r.47 Kentlerde, onurlu ya am n bir hak 
oldu u bilincine daha çabuk ula lmaktad r.48 Bu bilincin varl  ve gelecek 

                                                            
43  PALABIYIK, 2004, ss.197-253. 
44  ARAL, 2010, s.157. 
45  ARAL, 2010, ss.5-12. 
46  KELE , 2013, s.115. 
47  Senem SADR  ZEYBEKO LU, “Kentsel Dönü üm ve Kentte nsan Haklar ”, Kentsel 

Dönü üm ve nsan Haklar , stanbul Bilgi Üniversitesi, 2013, s.2. 
48  lhan TEKEL , “Kentle menin Tan m  ve Kentle meye li kin Kavramlar”, Kent, Kentli 

Haklar , Kentle me ve Kentsel Dönü üm, Toplu Eserleri-20, Tarih Vakf  Yurt Yay nlar , 
stanbul, ss. 16-26. 
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ku aklara aktar lmas  gerekmektedir. Bu durum da kentte ya ayan insan n 
çevresindeki sorunlara e ilmesi, sorunlar  göz ard  etmemesi ile mümkün 
olacakt r.49  

Beslenme, sa l k, konut, e itim, nitelikli bo  zaman faaliyetleri50 kentte 
ya ayan her insan bak m ndan önemlidir. Ancak kentler yap lar  itibariyle 
birbirinden iktisadi, sosyal ve kültürel anlamda kopuk topluluklardan 
olu maktad r. 

Karar alma mekanizmalar na kat l m kent hakk  bak m ndan en mühim 
araçlardand r. Kentte ya ayan insan için kent onun fiziki varl n  idame 
ettirebilece i, entelektüel, ahlaki, toplumsal ve manevi geli imine imkân 
sa layan yerdir. Kentte ya ayan insan o kente tabii olmakla beraber o kentin 
ekillendiricisidir. 51 

Kentte ya ayan insan n kent hakk ndan faydalanabilmesi için hem 
devlet hem de yerel yönetim görev sahibi olup birey de bu süreçte yer almas  
gereken bir aktördür. Bununla beraber bu haktan faydalananlar ayn  
zamanda bu hakk n yerine getirilmesi için de birer yükümlüdür. Kentte 
ya ayan insan n çevresi ve di er insanlar ile olan ili kisinde kentli haklar  
önemlidir. 

Kent hakk  kavram n  ilk olarak Henri Lefebvre ele alm  ve Lefebvre, 
kentli haklar  dedi inde ya ama ve yerle me hakk , bilgi hakk , ifade hakk , 
kültür hakk , farkl  ve e it kimlik hakk , kent yönetimine kat lma hakk  ve 
kentle ilgili henüz tan mlanmam  haklar  kastetmi tir.52  

Kent hakk  konusunda aç klanmas  gereken bir husus da udur: Kent 
hakk n  “ba ka türlü bir insan hakk ” olarak aç klayan David Harvey, kentte 
ya ayan n hakk na sahip ç kmas n n bu bilinç düzeyine ula mas  ile mümkün 
olaca n  söyler.53 Asl nda bu durum kent hakk n n bilincinde olabilmeleri 
için yerel yönetimlere asgari bir yükümlülük yükler. Kent hakk n n bilincine 
varabilecek ko ullar  kentte ya ayana sa lama yükümlülü ü. Kenti kendinin 
gibi görüp koruma ekillendirme bilinci.54 Devlet de o kentte ya ayanlara bu 
haklar n kullan lmas n  yolunu açmal d r. 

                                                            
49  ERTAN, 2014, s.85. 
50  ARAL, 2010, s.175. 
51  Bu tan m Stockholm Bildirisi’nde (1972) “sa l kl  bir çevrede ya ama hakk ” kapsam nda 

çevre için yap lm  olup kentte ya ayan insan için dar anlamda çevre, kent oldu undan 
kent hakk  için de uyarlanm t r. 

52  ERTAN, 2014, s.60. 
53  HARVEY, 2008, ss. 23-40. 
54  KELE , s.145. 
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Kentli haklar , kentte ya ayan herkese ula lmas  gerekti i fikriyle 
hareket edildi inde bir bak ma toplumsal adaletin de gerçekle tirilmesinde 
bir araç olacakt r.55 Kentte ya ayan insan n ya am alan nda, yani kentte pek 
çok sorunla kar la mas  olas d r. Özellikle yoksullar, engelliler bak m ndan 
kentin olanaklar ndan faydalanmak çok daha güçtür. Günümüzde artan 
nüfus, i  bulma olanaklar n n k s tlanmas na neden olmu tur. Asl nda kent 
hakk  ile kast edilen sosyal adaletin hiç de ilse mekânsal olarak 
olanaklar n n k ra göre fazla oldu u kentlerde e it da t lmas d r. 

nsan haklar  ihlallerinin önüne geçmek için mekânsal ko ullarda insan 
haklar na uygun de i ikliklerin gerçekle mesi ve ayn  zamanda mekânsal 
ko ullar n iyile mesi için insan haklar  ihlallerinin durdurulmas  
gerekmektedir. Di er bir deyi le, birçok insan hakk n n (örne in sosyal adalet, 
e itlik, özgürlük, demokratik temsil, bar nma, çal ma, sa l k, güvenlik, 
kültürel ve sosyal aktivitelere kat l m) yerine getirilmesi mekânsal ko ullarda 
insan haklar na uygun de i ikliklerin gerçekle mesine ba l  oldu u gibi, uygun 
bar nma ko ullar na sahip konutlar n, huzurlu ve ya anabilir mahallelerin, 
insanlar  bir araya getiren kentsel mekânlar n ve herkese aç k kamusal 
mekânlar n olu turulmas  da insan haklar n n yerine getirilmesine ba l d r.56 
Mekân n olu um süreçlerinin insan hayat na etkisi nedeniyle, mekân ve 
insan haklar  çal malar nda bu süreçlerin dikkate al nmas , özetle insan 
haklar na uygun mekânlar n var olmas  için bu süreçlerin insan haklar na 
uygun bir biçimde geli mesi gerekmektedir. 

 
4. SONUÇ YER NE 

Kent hakk  kolektif haklar n içinde yer alan, sa l kl  ve dengeli bir 
kentte ya ama hakk  olarak da adland r labilecek hakt r. Bu nedenle 
temelinde ya ama, bar nma, ki i dokunulmazl  haklar n  içinde bar nd ran, 
farkl  özelliklere sahip gruplara üye ki ilerin kendi insansal olanaklar n  
geli tirebilmelerini mümkün k lan kamusal düzenlemelere ili kin normlar  
içeren kolektif bir hakt r. Bu hakk n yerine getirilmesi hem kolektif bir istem 
hem de siyasi iradenin kararlar n  gerektirmektedir. “Olanakl  olan onu 
gerçekle tirmeye giri en biri olmay nca, hiçbir zaman gerçek olamaz.”57  
 
                                                            
55  ERTAN, 2014, s.63. 
56  Mimarl k ve nsan Haklar , http://www.mimarlikdergisi.com/index.cfm?sayfa=mimarlik& 

DergiSayi=379&RecID=2952, Eri im tarihi: 01.11.2014 
57  Bergen CO KUN, “ oanna Kuçuradi: 21. Yüzy l n Vebas  Kar s nda Doktor Rieux”, 

oanna Kuçuradi Ça n Olaylar  Aras nda, (Editör: Çotuksöken Betül, Uygur Gülriz, 
imga Hülya) Tarihçi Kitabevi, stanbul 2014, s. 39. 
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Elif Ça la Y ld z** 
 
 

G R  

Faydac l k, kökeni Epikür ve Aristippus felsefesine, di er bir deyi le 
Eski Yunan’a kadar giden ve Jeremy Bentham’a dek ba ta John Gay, 
William Paley, Cesare Beccaria, Claude Adrien Helvetius, Francis 
Hutcheson gibi dü ünürlerin katk da bulundu u bir teori olsa da1 Bentham’ n 
faydac  okulun kurucusu oldu u kabul edilmektedir. Bentham, zaman na dek 
ileri sürülen faydac  dü ünceleri bir okul çat s  alt nda sistematize etmi  
olup2 en büyük say da insan n en büyük mutlulu u olarak bilinen fayda 
prensibini sadece ahlâk de il, hukuk ve siyaset alanlar na da uygulayarak 
faydac  dü ünceye yenilik getirmi tir.3 Fayda prensibi, esas nda Bentham 
taraf ndan de il, ngiliz faydac l n n erken temsilcilerinden Hutcheson 
taraf ndan geli tirilmi  olsa da4 Bentham, prensibi faydac  dü üncenin 
temeline yerle tirerek sadece insan eylemleri için de il, devlet edimleri ve 
dolay s yla yasalar için de ölçüt haline getirmi tir.5 Çal mada öncelikle 
fayda prensibi ve prensibin Bentham’ n ahlâk ve hukuk teorilerindeki yerine 
de inilecek olup son olarak Bentham’ n prensip hakk ndaki nihai dü ünceleri 
aktar lacakt r. 
                                                            
*  Bu makale hakem incelemesinden geçmi tir. 
**  Ar . Gör., Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Anabilim Dal .  
1  Martin ESHLEMAN, Carlton COLLEGE, “Utilitarianism”, Encyclopedia of Morals içinde, 

Editör: Vergilius FERM, Philosophical Library, New York, 1956, s. 620; Ahmet GÜRBÜZ, 
Hukuk Felsefesi Aç s ndan Yararc l k Teorisinin Ele tirisi, Beta, stanbul, 2012, s. 1, 4, 46. 

2  Hülya ÖZKURT, Jeremy Bentham’ n Faydac  Ahlak ve Hukuk Teorisi, On ki Levha 
Yay nc l k, stanbul, 2013, s. 5. 

3  Bertrand RUSSELL, A History of Western Philosophy, New Simon and Schuster, New 
York, 1945, s. 775; ESHLEMAN, COLLEGE, 1956, s. 628. 

4  GÜRBÜZ, 2012, s. 46. 
5  Jeremy BENTHAM, An Introduction to the Principles of Morals and Legislation, Batoche 

Books, Kitchener, 2000, s. 14. 
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I. BENTHAM’IN AHLÂK TEOR S NDE FAYDA PRENS B  

Bentham’ n ahlâk teorisi, An Introduction to the Principles of Morals 
and Legislation adl  eserinde ifade etti i üzere iki kavram temelinde 
geli mektedir. Bentham insan do as n n efendisi olarak ilan etti i haz ve 
ac n n her türlü eylemlerimizi yönlendirdi ini belirterek psikolojik bir 
hedonizm kabulü ortaya koymaktad r.6 nsanlar n do alar  gere i her türlü 
eylemlerinde hazlar n  art rmak üzere hareket ettiklerini ve ac dan 
kaç nd klar n  ifade eden Bentham, haz ve ac n n idaresinden ç kman n 
imkâns z oldu unu ve dolay s yla insan n yapabilece i en iyi eyin do as na 
uygun davranarak haz merkezli eylemde bulunmak oldu unu 
belirtmektedir.7 

“Do a, insan  iki egemen efendinin, haz ve ac n n hâkimiyeti alt na 
yerle tirmi tir. Ne yapaca m z  gösterdikleri kadar, ne yapmam z 
gerekti ini de yaln z onlar belirlerler. Bir yanda do ru ve yanl n ölçütü, 
di er yanda sebep ve sonuçlar zinciri onlar n hükmüne ba lanm t r. Her 
yapt m zda, her söyledi imizde ve her dü ündü ümüzde bizi yönetirler, 
tâbiyetimizi kald rmak için sarf etti imiz her çaba sadece onu göstermeye 
ve onaylamaya hizmet edecektir. Bir insan sözde onlar n hâkimiyetini 
reddetmi  görünebilir, ancak gerçekte her zaman onlar n tâbiyetinde 
kalacakt r.”8  

Al nt lanan ifadesinden hareketle Bentham’ n psikolojik hedonizmden 
ahlâki hedonizme, di er bir deyi le olandan olmas  gerekene geçi  yapt n  
söylemek yanl  olmayacakt r. Bentham’a göre insanlar do alar  gere i 
hazlar n  art rma güdüsüyle hareket etmektedirler ve asl nda onlar n 
yapmalar  gereken de budur. Haz ve ac  sadece ne yapt m z  de il ne 
yapmam z gerekti ini de belirlerler.9 Bentham insan n do as  gere i hazz n  
art rmak üzere eylemde bulundu unu gözleme dayanan bilimsel bir veri 
olarak sunup kabul etti i bu gerçekten bir ahlâk teorisi, di er bir deyi le 
olandan olmas  gerekenler sistemi türetmi tir.10  

Bentham’ n ahlâk teorisinin temelinde olan haz kavram n n dü ünürün 
fayda kavram n  da ekillendirdi i görülmektedir. Bentham, fayday  bir 
eydeki avantaj, haz, iyilik, ya da mutluluk üretme veya zarar , ac y , 

                                                            
6  BENTHAM, 2000, s. 14; William SWEET “Jeremy Bentham (1748-1832)”, 

http://www.iep.utm.edu/bentham/, (eri im tarihi: 11.05.2011). 
7  GÜRBÜZ, 2012, ss. 76-78. 
8  BENTHAM, 2000, s. 14. 
9  John PLAMENATZ, The English Utilitarians, Basil Blackwell, Oxford, 1966, s. 77, 

Frederick COPLESTON, Felsefe Tarihi Yararc l k ve Pragmatizm, Çev.: Deniz CANEFE, 
dea Yay nevi, stanbul, 2000, ss. 13-14, ÖZKURT, 2013, ss. 53-54.  

10  Adnan GÜR Z, Faydac  Teoriye Göre Ahlak ve Hukuk, Ankara Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi Yay nlar , Ankara 1963, ss. 36, 50. 
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mutsuzlu u, kötülü ü önleme özelli i olarak tan mlamaktad r. Fayda bir 
eydeki haz ve mutluluk üretme özelli idir. Görüldü ü üzere haz, mutlulu a 

denk olarak ele al nmakta ve Bentham’ n ahlâk teorisinde haz ve mutluluk 
iyinin kar l  olmaktad r. Dolay s yla Bentham için, bireyin faydas na 
uygun olan eylem, bireyin hazz n  di er bir deyi le mutlulu unu art ran 
eylem olmaktad r. Bir toplulu un faydas na uygun olan eylem de toplulu u 
meydana getirenlerin mutlulu unu art ran eylem olacakt r. Bu noktada 
faydac  ahlâk teorisine göre do ru eylemi belirleyen ölçüt olarak kar m za 
fayda prensibi ç kmaktad r. Zira Bentham fayda prensibini “Fayda 
prensibiyle kast edilen, her eylemi, ç kar  söz konusu olan taraf n 
mutlulu unu art rma veya azaltma, di er bir deyi le mutlulu u destekleme 
veya onu engelleme e ilimine göre onaylayan ya da tasvip etmeyen bir 
ilkedir” ifadesiyle tan mlam t r.11 Fayda prensibine göre, ç kar  söz konusu 
olan taraf bireyse söz konusu bireyin en büyük mutlulu unu, toplumsa o 
toplumdaki en büyük say da insan n en büyük mutlulu unu sa layacak 
ekilde eylemde bulunulmal d r. Eylemden etkilenecek olan sadece eylemde 

bulunansa, birey olanakl  eylemler aras nda kendisi için en faydal  olan  
seçmelidir. Ancak bireyin eylemi, di er bireyleri veya bütün olarak toplumu 
da etkileyecekse, birey en büyük say da insan n en büyük mutlulu unu 
sa layacak ekilde eylemde bulunmal d r.12 Dolay s yla “ç kar  söz konusu 
olan taraf” ifadesini ahlâki eylemde bulunan taraf olarak de il, eylemden 
etkilenecek ki iler olarak alg lamak gerekti i belirtilmektedir.13 

Eylemde bulunurken temel al nan fayda prensibi bir eylemin ahlâki 
olarak de erlendirilmesinde de ölçüttür. Bentham, fayda prensibinin 
taraftarlar n n bireysel ya da toplumsal bir eylemi ac  veya haz do urmas na 
göre de erlendirip haz, mutluluk do uran eylemleri iyi, ahlâki, adil, ac ya 
sebep olan eylemleri ise kötü, gayri adil, gayri ahlâki olarak 
adland racaklar n  ifade eder. Buna göre faydac l k yanl lar  hazdan çok ac  
verdi i halde kendilerine erdem olarak dayat lan bir eylemi erdemsizlik 
örne i olarak görmekte tereddüt etmeyeceklerdir.14 Eylemde bulunurken ve 
bir eylemi de erlendirirken kullan lan fayda prensibinden hareketle en 
büyük mutlulu u, dolay s yla hazz  sa layan eylemin tespiti için Bentham’ n 
hedonist bir hesaplama yöntemi geli tirdi i görülmektedir.15 Haz ve ac lar 
aras nda nitelik bak m ndan hiçbir fark bulunmamaktad r. Bentham’ n 
verdi i örne e göre bir push-pin oyunuyla bir iirin verdi i haz aras nda 
                                                            
11  BENTHAM, 2000, ss. 14-15. 
12  ÖZKURT, 2013, ss. 54-55. 
13  James Henderson BURNS, “Happiness and Utility: Jeremy Bentham’s Equation”, Utilitas, 

Volume 17, (2005), Number 1, s. 52. 
14  Jeremy BENTHAM, Yasaman n lkeleri, Çev.: Bark n ASAL, On ki Levha Yay nc l k, 

stanbul, 2011, ss. 3-4. 
15  BENTHAM, 2000, ss. 31-32. 
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niteliksel de er bak m ndan bir fark yoktur.16 Bununla birlikte hazlar 
nicelikleri bak m ndan birbirlerinden farkl d r. Buna göre bir eylemin sebep 
olaca  haz ve ac  niceliksel olarak hesaplan p, ac dan çok haz getiren 
eylemler iyi olarak de erlendirilmelidir. Tercih edilmesi gereken eylemse 
olanakl  iyi eylemler aras ndan sebep oldu u ac ya göre üretti i haz en 
bask n olan ve dolay s yla olanakl  en büyük mutlulu a veya en büyük 
say da insan n en büyük mutlulu una ula t ran eylem olmal d r.17 Ac  ve 
hazz n niceliksel olarak hesaplanmas  için Bentham’ n hazz n veya ac n n 
yo unlu u, süresi, kesinli i ve uzakl /yak nl  olarak belirledi i dört 
ölçütten hareket etti i görülmektedir. Ac  ve hazz n niceliksel de erinden 
ba ka e er bir eylemin e ilimi de hesaplanacaksa iki ölçüt daha dikkate 
al nmal d r. Bunlar haz ve ac n n üretkenli i (ac n n ba ka bir ac , hazz n da 
ba ka bir haz üretebilmesi) ve safl  (hazz n ac ya, ac n nsa hazza sebep 
olmamas ) olacakt r. Eylem birden fazla insan  etkileyecekse eylemin 
kapsam  da hesaplamaya dahil edilmesi gereken bir ölçüttür.18 Bentham’ n 
söz konusu hesaplama yönteminin sadece pratikte de il, teoride de imkâns z 
olarak görüldü ünü ve ele tirildi ini belirtmek gerekir.19 Ancak Bentham her 
ahlâki ve hukuki süreçte hesaplaman n s k  s k ya takip edilmesinin 
beklenemeyece ini kabul etmi  olsa da insanlar n ço u zaman eylemde 
bulunmadan evvel buna benzer bir süreç izledi ini belirterek hesaplaman n 
uygulanabilece ini savunmu tur.20 

Bentham’ n, eylemleri haz veya ac  üretme sonuçlar ndan hareketle 
gerçek anlamda de erlendirdi ini ifade ederek nesnel ilan etti i fayda 
prensibi21 d ndaki baz  ahlâki prensipleri ele tirdi i görülmektedir. 
Bentham’ n ele tirilerine hedef olan ilk prensip fayda prensibinin kar t  ilan 
etti i çilecilik prensibidir.22 Bentham, fayda prensibinin aksine ac y  art ran 
ve hazz  azaltan eylemleri onaylayan çilecilik prensibi uyguland nda 
dünyan n bir gün içinde cehenneme dönece ini belirtmi tir. Bentham’ n 
bundan ba ka fayda prensibine kimi zaman tesadüfi olarak uygun kimi 
zamansa uygun olmayan sonuçlar do uran antipati ve sempati prensibini de 
ele tirdi i görülmektedir. Bentham söz konusu prensipten hareket eden 
ki inin bir eylemi duygular na dayanarak de erlendirdi ini ifade etmektedir. 
Söz konusu prensibe göre bir ki i bir eyi sevme veya nefret etme 
                                                            
16  William Ritchie SORLEY, History of English Philosophy, Cambridge University Press, 

Cambridge, 1951, ss. 228-229. 
17  GÜRBÜZ, 2012, ss. 80-82; ÖZKURT, 2013, s. 83. 
18  BENTHAM, 2000, ss. 31-32. 
19  PLAMENATZ, 1966, ss. 74-76. 
20  Jeremy BENTHAM, “The Good As Pleasure”, Philosophic Problems An Introductory 

Book of Reading içinde, Edited By: Maurice MANDELBAUM, Francis W. GRAMLICH, 
Alan Ross ANDERSON, The Macmillan Company, New York, 1958, s. 378, BENTHAM, 
2000, s. 33. 

21  ÖZKURT, 2013, s. 41. 
22  BENTHAM, 2000, s. 19. 
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durumundan hareket ederek onaylamakta veya k namaktad r. Bentham, ahlâk 
kadar özellikle hukuka ve ceza hukukuna sirayet etti ini belirtti i söz 
konusu prensibi nesnel bir muhakeme ölçütü olmad  gerekçesiyle 
ele tirmekte ve ki ilerin bu prensip üzerinden kendi dü üncelerini yasa 
olarak dayatt klar n  ifade etmektedir. Bentham’ n do al hukuk teorisini bu 
kapsamda de erlendirdi i görülmektedir. Ona göre do al haklar, do a yasas  
gibi ifadeler alt nda baz  hukukçular ve filozoflar kendi kanaatlerini 
dayatmaktad rlar.23  

 
II. BENTHAM’IN HUKUK TEOR S NDE FAYDA PRENS B  
Bentham’ n fayda prensibinden bahsetti i ilk eseri, hocas  William 

Blackstone’un Commentaries on the Laws of England adl  eserine cevap 
niteli indeki A Fragment on Government’t r. Bentham’ n yirmi sekiz 
ya ndayken yazd  bu eserinde Blackstone’un toplumun sözle meden do du u 
dü üncesine ve do al hukuk yanl l na ele tiri yöneltti i görülmektedir. 
Bentham’ n inand r c l ktan uzak referanslar üzerine kuruldu unu belirtti i 
hukuk sistemi tan m na da ele tiriyle yakla t  ve böylesi antik teoriler 
yerine, her hukuk kural n n fayda prensibine göre ölçülece i bir hukuk 
bilimine ihtiyaç oldu unu belirterek24 eserinde en büyük say da insan n en 
büyük mutlulu unu do ru ve yanl n ölçütü olarak ilan etti i göze 
çarpmaktad r. Bahsedildi i üzere yar m yüzy l önce Hutcheson fayda prensibini 
do ru ve yanl n ölçütü olarak ilan etmi  olsa da Bentham prensibe 
Hutcheson’ n bir eserinde de il, Joseph Priestley’nin Essay on the First 
Principles of Government adl  risalesinde rastlad n  belirtmi tir. Priestley’nin 
devlet edimlerini de erlendirme ölçütü olarak toplumun ço unlu unun 
mutlulu unu ileri sürmesinden etkilendi ini belirten Bentham, fayda 
prensibini gerek ahlâk n gerekse yasaman n temel prensibi ilan etmi tir.25 
Bentham prensibi Priestley’nin risalelerinden ald n  kaydetmi se de, 
haf zas n n onu yan ltm  olabilece i zira Priestley’nin prensibi tam anlam yla 
kullanmam  oldu u ifade edilmektedir. Bentham’ n prensibe asl nda talyan 
teorisyen Beccaria’n n Dei delitti e delle pene (Suçlar ve Cezalar Hakk nda) 
adl  eserinin ngilizce tercümesinde rastlam  olabilece i öne sürülmektedir. 
Bentham, haf zas n n yan ltmas  sonucu, esas nda Beccaria’n n eserinde 
rastlad  prensibe, Priestley’nin ayn  dönemlerde okudu u risalesinde 
rastlad n  dü ünmü tür.26 

Fayda prensibi, Bentham’ n faydac  hukuk teorisinde de bir ölçüt olarak 
kar m za ç kmaktad r. Bentham, yasalar  da fayda prensibi temelinde 
                                                            
23  BENTHAM, 1958, s. 375. 
24  John Maurice KELLY, A Short History of Western Legal Theory, Clarendon Press, 

Oxford, 1992, s. 287. 
25  COPLESTON, 2000, s. 10. 
26  SORLEY, 1951, ss. 219-220; BURNS, 2005, s. 46. 
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de erlendirmi  olup yasalar n bir kral n veya soylu bir s n f n de il, en 
büyük say da insan n en büyük mutlulu unu art rd klar  sürece do ru 
olaca n  belirtmi tir. Buradan hareketle fayda prensibine uygun olmayan, 
di er bir deyi le en büyük say da insan n en büyük mutlulu unu sa lamayan 
bütün yasa ve kurumlar n ilgas n  veya fayda ölçütüne uygun hale 
getirilmesini savunmu tur. Yasay  hakl la t rabilecek tek ey ortak iyiye 
yönelmi  olmas d r. Bentham, yasalar  hakl la t rmada genel faydadan 
hareket etmi  ve tehlikeli, anar ist olarak nitelendirdi i do al haklar veya 
insan haklar  kuramlar na dayanan hakl la t rmalar  ele tirmi tir.27 yilik ve 
kötülük yönündeki etkileri d ndaki her neden yasalar n yanl  
de erlendirilmesine yol açacakt r.28 Bentham, A Fragment on Government 
adl  eserinde ngiliz Hukuku’nda bir reform önererek bir kural n bir eylemi 
yasaklamas n n tek sebebinin eylemin getirece i zarar olmas  gerekti ini öne 
sürüp ceza hukukunun temeline de fayda prensibini yerle tirmeye 
çal m t r. Zarar getirmeyen bir eylemi yasaklayan bir yasa kötü bir yasa 
olarak hukukta yer bulmamal d r. Bu sebeple fayda prensibinin egemen 
oldu u bir sistemde yaln zca mutlulu u azaltan, zarara sebep olan eylemler 
suç olarak belirlenmelidir. Ceza hukuku da fayda prensibi taraf ndan idare 
edilmeli29 ahlâk ve medeni hukukta oldu u gibi ceza hukukunda da fayda 
prensibi ölçüt olarak kabul edilmelidir. Ki ilerin davran lar n n sonuçlar ndan 
hareket edilerek zararl  eylemler objektif olarak saptanmal , suçlar n saptan-
mas nda sübjektif nedenler rol oynamamal d r. Suç niteli indeki fiiller 
eylemin bireyler veya toplum nezdinde yol açt  zarara dayan larak tespit 
edilmelidir.30  

Bentham, cezay  siyasal otorite taraf ndan suç niteli inde bir eyleme, 
eylemin do al sonuçlar na benzer vakalar n ya anmamas  için ba lanm  
olan yapay bir sonuç olarak görmektedir.31 Ceza, kendinde kötü veya zararl  
bir edimdir. Bentham için ceza ve verdi i ac  mutlulu u vaat etmedi i sürece 
olumsuz bir anlama sahiptir.32 Ceza toplumun mutlulu u için zorunlu olsa da 
hazz  azalt c  ve ac y  art r c  bir uygulama oldu undan faydac  dü üncede 

                                                            
27  William GRAHAM, English Political Philosophy from Hobbes to Maine, Edward Arnold, 

London, 1919, s. 213. 
28  BENTHAM, 2011, s. 83. 
29  Phillip SCHOFIELD, “Jeremy Bentham, the Principle of Utility, and Legal Positivism”, 

Current Legal Problems, Volume 56, 2003, ss. 32-34; Phillip SCHOFIELD, Utility and 
Democracy, The Political Thought of Jeremy Bentham, Oxford University Press, Oxford, 
2006, ss. 112-113. 

30  George SABINE, Yak nça  Siyasal Dü ünceler Tarihi, Çev.: Özer OZANKAYA, 
Gündo an Yay nlar , Ankara, 1991, s. 73; Adnan GÜR Z, Hukuk Felsefesi, Siyasal 
Kitabevi, Ankara, 2011, s. 248 

31  BENTHAM, 2000, s. 133. 
32  Tony DRAPER,“An Introduction to Jeremy Bentham’s Theory of Punishment”, UCL 

Bentham Project: Journal of Bentham Studies, Volume 5, (2002) s. 1-17. 
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cezan n kendinde kötü oldu u dü üncesi ve buna ba l  olarak hakl la -
t r lmas  gere i ortaya ç km t r.33 Ancak fayda prensibi temelinde daha 
büyük bir zarar  önlemeyi vaat eden bir ceza hakl la t r labilecektir.34 Ceza, 
gelecekteki bir kötülükten cayd rmak, al koymak için uygulanmal d r. 
Bentham, Beccaria’n n da vurgulam  oldu u cayd r c l k amac n  cezay  
hakl la t rmada öncelikli sebep olarak kabul etmi tir. Ceza toplumun 
mutlulu unu azaltacak bir kötülükten al koydu u sürece toplumun faydas na 
uygundur.35 Bentham, cezay  devletin intikam  olarak gören ve döneminde 
birçok Avrupa Devleti’nde egemen olan anlay a, kar  ç km t r.36 Ceza bir 
öfke, intikam edimi olarak görülmemeli37 ceza hukukunda da en büyük 
say da insan n en büyük mutlulu u gözetilerek ki i suç i ledi inden dolay  
de il, bir daha suç i lenmemesi için zarara maruz b rak lmal d r. Böylelikle 
toplum fayda elde edecektir.38 Bentham’ n cezan n cayd r c  olmayaca  ve 
dolay s yla toplumun mutlulu una katk da bulunmayaca  hallerde suçlunun 
cezas z b rak lmas n  uygun buldu u görülmektedir. Sözgelimi 
gerçekle tirdi i eylemin kötülük oldu unu bilmeyen birini, bir ak l hastas n  
veya çocu u cezayla cayd rmak mümkün olmayaca ndan, verilen ceza 
toplumun faydas na da katk da bulunmayacakt r.39  

Bentham’ n cezay  kendinde kötü olarak gören faydac  ceza teorisi 
cezay  kendinde iyi ve ödetme i levli olarak gören mutlak ceza teorilerinden 
ayr lmaktad r. Bentham’ n ceza teorisi cezay  kendinde amaç olarak 
görmeyen, ancak belli amaca ula mada bir araç olarak de erlendiren nispi 
ceza teorilerine dahil edilmektedir. Zira Bentham için ceza suçluya, suçsuz 
yurtta lar n mutsuzlu unu önlemek için ac  çektiren bir uygulamad r ve 
ancak söz konusu gerekçeyle, toplumun mutsuzlu unu önleme gerekçesiyle 
hakl la t r labilmektedir.40 Cezan n amac  kötülü ü önleyerek toplumun 
mutlulu unu art rmakt r. Dolay s yla ceza sadece fayda prensibi gerekli 
k l yorsa uygulanmal d r.41 

                                                            
33  COPLESTON, 2000, s. 19. 
34  BENTHAM, 2000, s. 134. 
35  Mark TUNICK, Punishment: Theory and Practice, University of California Press, Berkeley, 

1992, s. 72; Anthony J. DRAPER, “Cesare Beccaria’s Influence on English Discussions of 
Punishment, 1764–1789”, History of European Ideas, Volume 26, (2000), s. 192.  

36  DRAPER, 2002, ss. 5-6. 
37  Gilbert GEIS, “Pioneers of Criminology VII-Jeremy Bentham(1748-1832)”, Journal of 

Criminal Law and Criminology, Volume 4, (1955), Number 2, s. 167. 
38  GÜRBÜZ, 2012, s. 105. 
39  TUNICK, 1992, ss. 71-72. 
40  Maarten. BERG, “Death Penalty and Happiness in the States. Was Jeremy Bentham 

Right?”, Journal of Social Research & Policy, (2010), Number 1, ss. 137- 138. 
41  TUNICK, 1992, s. 72. 
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Bentham’a göre kendinde kötü bir edim olan ve sadece daha büyük bir 
kötülü ü önlemesiyle hakl la t r lan ceza, cayd r c  oldu u miktar  
a mamal d r.42 Buradan hareketle fayda prensibinin Bentham’ n ceza 
teorisinde yaln zca eylemin zararlar na bak larak suç olarak belirlenmesinde 
ve cezan n gerekli olup olmad n n tespitinde de il, ayn  zamanda cezan n 
miktar n n saptanmas nda da belirleyici oldu unu söylemek mümkündür. 

 
III. FAYDA PRENS B N N SAVUNUSU 

Bentham’ n, kan tlar zincirinin ba lang ç noktas  ilan etti i fayda 
prensibinin kan tlanmas n n gereksiz ve olanaks z oldu unu ifade etti i 
görülmektedir.43 Bentham her eyi kan tlamak için kullan lan bir prensibin 
kan tlanmas n n mümkün olmayaca n  belirtmektedir.44 

Bentham, insanlar n do alar  gere i fark nda olmadan ço u durumda 
fayda prensibine uygun hareket etti ini45, insanlar n davran lar  
gözlemlendi inde, eylemlerine yön veren tek eyin fayda oldu unun 
görülece ini ifade ederek gözleme dayal  bir gerçek olarak ele ald  bu 
durumun, fayda prensibini ahlâk bak m ndan ölçüt olarak ele almak için ba l  
ba na bir sebep oldu unu belirtmektedir. Bentham’a göre, bir eylemin 
de erlendirilmesinde tek ölçüt olan nesnel fayda prensibi d ndaki bütün 
prensipler yanl t r ve yanl  olmak durumundad r.46 Görüldü ü üzere Bentham, 
fayda prensibini, ortaya konulan di er ahlâki prensipler aras nda olabilecek en 
iyisi olarak dü ünmektedir. An Introduction to the Principles of Morals and 
Legislation adl  eserinde, fayda prensibinin geçersizli ini ortaya koymak için, 
öncelikle onun yerini alabilecek daha iyi bir prensibin bulunmas  gerekti ini 
ifade etmektedir.47 Bentham, fayda prensibini bir matematik aksiyomu gibi, 
yanl l  ispatlanmad  sürece do ru kabul edilmesi gereken bir prensip 
olarak dü ünmektedir, denebilir.48 u halde Bentham’ n fayda prensibini 
kan tlamaktan ziyade onun savunusunu üstlendi ini söylemek mümkündür. 
Eylemlerin haz ve ac ya neden olma türünden sonuçlar n  göz önünde 
bulunduran ve dolay s yla eylemleri gerçek anlamda de erlendirerek yap lmas  
gerekeni gösteren fayda prensibi geçerli tek ölçüttür. Bentham’a göre do ru-
yanl , iyi-kötü ancak fayda prensibiyle anlam kazanmaktad rlar.49 

                                                            
42  COPLESTON, 2000, s. 19. 
43  GÜR Z, 2011, s. 243. 
44  BENTHAM, 2000, s. 16. 
45  Ibid., s. 16. 
46  GÜRBÜZ, 2012, ss. 84-85. 
47  BENTHAM, 2000, s. 16. 
48  GÜR Z, 2011, s. 243. 
49  ÖZKURT, 2013, ss. 41, 43. 
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IV. BENTHAM’IN FAYDA PRENS B  ÜZER NE N HA  
DÜ ÜNCELER  

Bentham’ n ilerleyen y llarda ahlâk ve yasama sisteminin temeline 
yerle tirmi  oldu u fayda prensibi hakk nda baz  yeni dü ünceler geli tirdi i 
görülmektedir. Öncelikle “fayda prensibi” ve “en büyük mutluluk prensibi” 
ifadeleri aras nda tereddüt ya amaya ba lad n  ve geç dönem 
çal malar nda “en büyük mutluluk prensibi” ifadesini tercih etmeye 
yöneldi ini belirtmek mümkündür. Bentham’ n sonradan üzerinde durmaya 
ba lad  bir ba ka dü ünceyse fayda prensibinin ço unluk lehine 
kullan lmas  olas l  kar s nda duydu u endi eden kaynaklanmaktad r. 

Bentham’ n 1776’da y l nda yay nlanan ilk eseri A Fragment on 
Government’ta do ru ve yanl n nesnel ölçütü ilan etti i prensibe “en büyük 
mutluluk prensibi” olarak yer verdi i görülmektedir. Fayda prensibini ilk 
olarak “en büyük mutluluk prensibi” ifadesiyle sunmu  olsa da, Bentham’ n, 
ifadeler aras nda geçi  ya ad n  söylemek mümkündür. 1789’da 
yay nlam  oldu u An Introduction to the Priciples of Morals and 
Legislation’da ”en büyük mutluluk prensibi” ifadesini tercih etti i göze 
çarpmaktad r. Bentham, ayn  eserin 1823 tarihli ikinci bask s na yerle tirdi i 
bir dipnotta ise “fayda prensibi” terimi yerine, “en büyük mutluluk prensibi” 
ifadesinin kullan lmas  gerekti ini belirtmi tir. Bu gereklili in sebebi olarak 
fayda kelimesinin haz dü üncesine mutluluk kadar i aret edememesini 
göstermi tir. Bentham, sonradan yay nlad  To His Fellow Citizens of 
France ba l kl  bildirisinde bir zamanlar “fayda prensibi” ifadesini tercih 
etmesinin sebebinin Hume ve Helvetius gelene ini devam ettirme iste i 
oldu unu belirtmi tir.50 1822 tarihli Constitutional Code adl  eserinde de bir 
hükümetin amac n  en büyük say da insan n en büyük mutlulu u olarak 
saptarken “en büyük mutluluk prensibi” ifadesini tercih etti i görülmektedir.51  

Bentham’ n fayda prensibinin ço unluk lehine kullan lmas  yönündeki 
endi elerine 1829 y l nda yazd  bir denemede rastlanmaktad r. Bentham, 
en büyük mutluluk prensibinin, az nl n mutlulu u feda edilerek 
ço unlu un ç kar  sa lanacak ekilde kullan lmamas  gerekti ini belirtmi tir. 
En büyük mutluluk prensibi az nl n zarar na ve ço unlu un faydas na 
kullan ld nda toplumun mutlulu u bak m ndan kazanç de il, aksine kay p 
söz konusu olacakt r.52 Bentham’ n söz konusu hassasiyeti “Utilitarianism” 
ba l  alt ndaki bir çal mas nda en büyük mutluluk prensibini aç kl a 
kavu turmak için vermi  oldu u örnekle bir arada dü ünülmeye müsaittir: 
4001 ki ilik varsay msal bir toplumu 2001 ki ilik ço unluk ve 2000 ki ilik 
az nl a ay ran Bentham, söz konusu toplumda mutlulu un 4001 ki i 

                                                            
50  BURNS, 2005, ss. 46-49. 
51  Ibid., ss. 57-58. 
52  Ibid. 
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aras nda e itçe bölü türülmesi halinde herkesin mutluluktan e it bir pay 
alaca n  belirtmi tir. Ancak 2000 ki ilik az nl ktan elde ettikleri mutluluk 
al narak 2001 ki ilik ço unlu a bölü türüldü ünde toplumun mutlulu u 
artmamakla birlikte büyük ölçüde azalacakt r da. Sonuç 2001 ki inin 
mutlulu uyla 2000 ki inin mutsuzlu u olacakt r. Bentham, mutlu 4001 
ki ilik bir toplumla kar la t r ld nda, 2001 mutlu 2000 mutsuz ki iden 
olu mu  bir toplumda, toplam mutluluk hesab nda kazanç elde edilmedi ine 
dikkat çekmektedir.53 Verilen örnekten hareketle, en büyük mutluluk 
prensibinin Bentham’ n teorisinde daha az say da insan n sahip oldu u daha 
büyük mutluluktan ziyade, mümkün oldu unca en büyük say da insan n 
olanakl  en büyük mutlulu una tekabül etti ini vurgulamak yanl  olmayacakt r. 

 
SONUÇ 
Hutcheson taraf ndan geli tirildi i belirtilen fayda prensibi54 faydac  

okulun kurucusu kabul edilen Bentham55 taraf ndan ahlâk ve yasaman n 
temel prensibi ilan edilmi tir. Bir eylem de bir devlet edimi de ilgilendirdi i 
taraf n mutlulu unu art rd  sürece faydac  teoriye uygun olacakt r. 
Bentham’ n “her eylemi, ç kar  söz konusu olan taraf n mutlulu unu art rma 
veya azaltma, di er bir deyi le mutlulu u destekleme veya onu engelleme 
e ilimine göre onaylayan ya da tasvip etmeyen bir ilke” olarak tan mlad  
fayda prensibine göre olanakl  eylemler ve devlet edimleri aras nda en büyük 
say da insan n en büyük mutlulu unu sa layacak olan tercih edilmeli, ilgili 
taraf n mutlulu unu art rmayan eylem ve edimler tercih edilmemelidir.56 
Hukukta da fayda prensibi geçerli olmal , en büyük say da insan n en büyük 
mutlulu unu sa lamayan yasalar yürürlükten kald r lmal  veya fayda 
prensibine uygun hale getirilmelidir.57 Di er yasalar gibi ceza yasalar  da 
fayda prensibine uygun hale getirilmeli, suç olan eylemler fayda prensibine 
göre objektif olarak belirlenmelidir. Di er bir ifadeyle topluma zararl  olan 
eylemler suç say lmal ,58 mutsuzlu a, zarara sebep olmad  sürece bir eylem 
suç olarak de erlendirilmemelidir.59 Eylem toplumun mutlulu una zarar 
verdi i oranda, ceza talebini yaratmaktad r.60 Bentham, eylemin yaratt  
zarar n miktar n  veya kapsam n  tamam yla sonuca göre de erlendirerek, 
fayda prensibine dayanan bilimsel bir ceza hukuku sistemi olu turulmas n  

                                                            
53  Jeremy BENTHAM, “Utilitarianism”, Classical Utilitarians Bentham and Mill içinde, 

Hackett Publishing, United States of America, 2003, ss. 92-93. 
54  GÜRBÜZ, 2012, s. 46. 
55  ÖZKURT, 2013, s. 5. 
56  BENTHAM, 2000, ss. 14-15. 
57  GRAHAM, 1919, s. 212. 
58  GÜR Z, 2011, s. 248. 
59  GEIS 1955, s. 166. 
60  TUNICK, 1992, s. 70. 
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savunmu tur.61 Suç olan eylemlerin fayda prensibi taraf ndan 
belirlenmesinde oldu u gibi cezan n hakl la t r lmas nda da fayda prensibi 
devreye girmelidir. Kendinde kötü bir edim olan ceza fayda prensibi gere i 
topluma mutluluk getirdi i sürece, di er bir deyi le toplum için daha büyük 
bir kötülü ü önledi i sürece uygulanmal d r.62 Cezan n miktar n n tespitinde 
de fayda prensibi rol oynamal , ceza cayd r c  oldu u miktardan fazlas n  
içermemelidir.63  

Bentham’ n ya am n n sonlar na do ru ahlâk ve yasaman n temeline 
yerle tirdi i prensibin ifadesinde bir tercih de i imi ya ad  görülmektedir. 
lk eserinde “fayda prensibi” ifadesini kullanan Bentham’ n ya am n n son 

dönemlerinde “en büyük mutluluk prensibi” ifadesine geçi  yapt  ve söz 
konusu de i ikli in sebebi olarak haz dü üncesine fayda kelimesinin 
mutluluk kelimesi kadar i aret edememesini gösterdi i görülmektedir. 
Bentham’ n ayn  dönemde prensip üzerinde geli tirdi i bir ba ka dü ünceyse 
prensibin ço unluk taraf ndan az nl k aleyhine kullan lmas  konusunda 
duydu u endi eden kaynaklanm t r, denebilir. Az nl n mutlulu unun 
ço unluk lehine feda edilmesinin toplumun mutlulu u aç s ndan kazanç 
olmayaca n  savunan Bentham’ n64 endi eleri dikkate al nd nda prensibin 
daha az say da insan n nicelik olarak daha büyük mutlulu undan ziyade, 
olanakl  en büyük say da insan n olanakl  en büyük mutlulu unu ifade 
etti ini söylemek yanl  olmayacakt r. 
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TOPLUMSAL, KÜLTÜREL VE HUKUK  K ML K 

ÜZER NE* 1 
 
 

Aulis Aarnio  
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1.  Tebli imin ba l n , Samuel P. Huntington’un son kitab ndan 
(2004) ödünç ald m. Zira Huntington da benim burada söylemek istedi im 
eylerin çekirde ini olu turan bu üç kelime üzerinde yo unla maktad r. Bu 

kitab nda Huntington, Amerika’n n ulusal kimli ine yönelik sald r lar  
incelerken, benim önceli im Avrupa’yad r. Bunun basit bir sebebi var: 
Burada büyüdüm ve üstünkörü de olsa dünyan n bu taraf n  daha iyi 
biliyorum. Yine de yüzle ti im sald r lar Huntington'unkiyle ayn . Asl nda 
bu sald r lar, insan n kendisinin veya içinde ya ad  toplumun kimli inin 
özüne dair her anlama çabas na yönelik sald r lard r. Dolay s yla burada 
söyleyece im her ey, de i kenler dikkate al nmak suretiyle toplumsal, 
kültürel ve/veya hukuki kimlik ile ilgili herhangi bir analize uyarlanabilir. 
Ayn  ey, Huntington’un incelemeleri için de geçerlidir. Bu incelemeler, 
kimli e dair her türlü ak l yürütmenin arka plan n  olu turan bir kavramsal 
a  için de geçerlidir.  
                                                            
*  Bu çeviri hakem incelemesinden geçmi tir. 
 Bu çal ma, 1 - 6 A ustos 2007 tarihleri aras nda Krakov-Polonya’da gerçekle tirilen IVR’nin 

23. Dünya Kongresi’nde sunulan ve Law and Legal Cultures in the 21st Century 
(Diversity and Unity), Ed. by Tomasz Gizbert-Studnicki, Jerzy Stelmach, Warszawa, 
Oficyna, 2007, s. 105133-147’de yay nlanan “Who Are We? On Social, Cultural and 
Legal Identity” isimli makalenin, yazar n n izni al nmak suretiyle gerçekle tirilen 
tercümesidir. 

1  Bu tebli , IVR’nin çal malar na uzun y llar önemli katk larda bulunan hocam ve dostum 
Profesör Georg Henrik von Wright’a ithaf edilmi tir.  

  Aulis Aarnio, Finlandiya Tampere Üniversitesi’nde profesördür. Ayr ca merkezi 
Finlandiya’da bulunan The Tampere Club’ n da kurucu üyesi ve genel sekreteridir. 

  Yrd. Doç. Dr., stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi 
Anabilim Dal . 
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Huntington’un yan s ra, Georg Henrik von Wright, Ian Buruma ve 
Avishai Margalit de dü üncelerime k lavuzluk etmektedir. Hukuki kimli in 
önemini vurgularken, Raoul Van Caenegem’in çe itli çal malar nda ortaya 
koydu u dü üncelerden de çok faydaland m. Tart mama, von Wright’ n 
ölümünden sonra ve sadece Fince yay nlanm  “Modern Identity and 
Ethicism” (2007) makalesinden ba l yorum. 

2.  Von Wright i e modernle me kavram ndan ba lar ve öyle der: 
“Modernle me, önceki hayat dokular n  sökmü  fakat yerine yenilerini 
koymam t r. Özellikle etikçili in temelini olu turan de erler manzumesi 
için bu böyledir.” Belirli bir toplumun de erler manzumesi, pek çok aç dan o 
toplumun kabul etti i dünya görü üne ba l d r. Nitekim bat  dünyas n n 
geleneksel kültürel miras  da modernle menin bir sonucu olarak parçal  hâle 
gelmi tir. Von Wright, özellikle son yüzy lda bat  kültürünün, kendi özgün 
dünya görü ünün gücünün önemli bir k sm n  yitirdi ini titizlikle, üstelik 
gerekçelendirerek kan tlam t r. Bat  Avrupa’n n kültürel miras , art k pek 
çok ki i taraf ndan asliyetiyle bilinmedi i gibi, Avrupal  veya daha genel 
olarak Bat l  kimli in olu turulmas nda kal c  bir etkiye de sahip de ildir. 

Sadece tek bir örnek vermek gerekirse von Wright’ n bize hat rlatt  
gibi, Dante Alighieri zaman nda her ey farkl yd . Dante’nin lâhi 
Komedyas , ya ayan Hristiyanl k’a içkin de erlerin özünü, Avrupa 
edebiyat nda yaz lm  di er herhangi bir eserden daha güzel ve mahirane 
yans t r. Dante’nin talyas  dura an de ildir ve siyasal ortam  küçük 
devletlerin renkli ve çalkant l  bir kar m ndan olu ur. Buna kar n 
görünenin ard ndaki ya am biçimi, özünde dura and r. Dante’nin te his 
etti i ortak bir de erler manzumesi vard r. M sralar , tamamen ahlâki bir 
gerçeklik olarak herkesin payla t  bir dünya görü ünden ve ya am n maddi 
ko ullar n n görece de i mezli inden bahseder.  

Bütün bu eylerin tarihe ait oldu unu, dolay s yla zaman n n çoktan 
geçti ini belirtmeye pek de ihtiyaç yoktur. Modern insan n kimli i, 
Dante’nin zaman ndaki veya herhangi bir eski dönemdeki dura anl a veya 
Dante’yi izleyen dönemlerin merkezinde yer alan temel de erlere dayal  
de ildir; olamaz da. Aksine, modern insan n kimlik sorunu, dünyan n parçal  
hâle gelmesinden kaynaklan r. Hakiki bir kimlik deneyimi için temel 
niteli indeki bilindik, güvenli ve insanlar n görece büyük bir ço unlu unca 
benimsenen bir sistem art k yoktur. Modern insan kimli i hiçbir soruna çare 
olamaz; tersine bizatihi kendisi sorundur. zleyen bölümlerde, en az ndan 
k smen ayd nlatmaya çal aca m i te budur. 

Samuel P. Huntington da sorunu von Wright’ nkine benzer bir ekilde 
tan mlar. Ara t rmalar nda, öncelikle 11 Eylül 2001 sonras  Amerikan “biz-
kimli i” [we-identity] üzerine odaklan r. Amerikan bayra n n dalgalan-
d r lmas n n, yeni sorunlar n bir belirtisi oldu unu ifade eder. Özellikle 9/11 
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olaylar ndan sonra, önceki dönemlerle k yasland nda, bayra n kullan m nda 
radikal bir art  olmu tur. O da bu art n sembolik bir de er ta d n  kabul 
eder, fakat konuya dair u yerinde soruyu sorar: Bayrak kullan m n n, ayn  
zamanda Amerikan kimli i ile ilgili bir anlam  da var m d r, e er varsa bu 
anlam nedir? Ard ndan da öyle der: “11 Eylül sonras  bayrak kullan m ndaki 
art , Amerikal lar için sadece ulusal kimli in ne kadar büyük bir öneme 
sahip oldu unun delili de ildir, ayn  zamanda bu kimli in içeri ine dair 
ya ad klar  belirsizli in de göstergesidir.” Öyleyse bu kimlik, içerik aç s ndan 
bak ld nda sonuçta ne anlama gelir? 

3.  T pk  kimlik üzerine yazan di er dü ünürler gibi hem von Wright 
hem de Huntington, insan kimli i için genel bir tan m vermenin mümkün 
olmad n  dü ünür. Kimlik için gerekli, fakat yetersiz bir ko ul, devaml l k 
[permanence] gibi gözükmektedir. E er her ey sürekli bir hareket hâlinde 
ise kimli in te ekkülü için gerekli sabit unsurlar da yok demektir. Von 
Wright’ n selefi Finlandiyal  filozof Eino Kaila, sisten olu an bir yarat k 
örne ini kullan r: [Bu yarat n] her bir duyusu, idrak edildi i anda yok olur. 
Sisten olu an bu yarat k hiçbir ey bilmez ve hiçbir ey anlamaz, çünkü 
dünyas nda devaml l k ve de i mezlik yoktur.  

Kimlik kavram n , birey kimli i ve topluluk kimli i olmak üzere ikiye 
ay rabiliriz. Aray  içerisindeki bir birey, kimli ini ancak -von Wright’ n 
sözleriyle- kim oldu unu, ne yapabilece ini ve içinde ya ad  toplulu un 
di er üyeleri ile aras ndaki sorumluluk ba lar n n neler oldu unu bilmek 
suretiyle bulabilir. Bu aç dan kimlik, her zaman ben-idraki ile ilgilidir. 
Dolay s yla temel soru “Ben kimim?” eklinde olmal d r. 

Fakat buradaki ilginç nokta udur: Huntington’un cevab n  arad  soru, 
tekil de il ço uldur: “Biz kimiz?” Dolay s yla soru, toplulu a dairdir; “biz-
sorusu”dur. Huntington, tek bir Amerikal  ile, yani birey ile ilgilenmez; as l 
ilgilendi i Amerikan toplumudur. Üzerinde durdu u di er sorular  gördükçe 
bu daha bir kesinlik kazan r. Bunlar n bir kaç n  ele alal m: “Biz, bir ‘biz’, 
yani tek bir topluluk [people] muyuz yoksa çe itli topluluklardan m  
olu uyoruz? E er bir ‘biz’ isek, bizi ‘di erleri’nden, yani biz olmayanlardan 
ay ran nedir? Avrupal  miras m z n ve kurumlar m z n tan mlad  
kimli imizle Bat l  bir millet miyiz, yoksa ay rt edici niteliklere sahip ve 
kendine has bir medeniyet miyiz?” Huntington soru listesini tek bir 
önermeye indirger: “Bu meselelerin herhangi birine dair al nacak herhangi 
bir tav r, bu kimlik hakk nda belirli ön kabullere i aret eder.” 

Topluluk kimli i de ayn  tarzda yorumlanabilir. T pk  birey kimli inde 
oldu u gibi, ayn  sorular arac l yla gündeme getirilebilir. Di er taraftan, 
topluluk kimli inde baz  kavramlar belirleyici bir konuma sahiptir. Bunlar 
gelenekler, önceki ku aklar n tecrübeleri, tarihe ait ho  ve gurur verici 
hat ralar olabilece i gibi -von Wright’ n söyledi i gibi- çat malar ve topluluk 
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üyelerinin ac  verici tecrübeleri de olabilir. Kimli in te ekkülünde mutluluk 
ve ac n n her ikisi de belirleyicidir.  

Kavramsal olarak topluluk kimli i, birey kimli inden önce gelir. Bu 
kavramsal ba lant y  göstermek için von Wright, kimli ini olu turacak 
imkân  bireye toplulu un verdi ine dikkati çeker. Buradaki olu um süreci 
bir dil ö renimindeki gibidir. Roy Bhaskar’ n tan m n  kullan rsak, insan 
belirli bir dilsel topluluk içerisinde do ar ve büyür. Dolay s yla dili, 
toplulu un bir parças  olarak ö renir; yoksa kendisi bir dil yaratmaz. Ayn  
noktay  Ludwig Wittgenstein da, Philosophical Investigations kitab nda özel 
bir dilin mümkün olup olmad n  incelerken dile getirmi tir. Ender 
rastlanacak istisnalar d nda birey, kendi iradesiyle bir dil olu turma gücüne 
sahip de ildir. nsan, dilin mahkûmudur. Benzer ekilde, birey kimli i de bir 
topluluk taraf ndan ve temsil etti i kültür arac l yla olu turulur.  

Kimli in gücü, temelinde yer alan kavramlar n sahicili ine ba l d r. 
Güçlü bir kimlik, ki inin kendisi hakk ndaki isabetli tasavvuruna dayan r. 
Ayn  ey topluluk için de geçerlidir. S  ve çürük temeller üzerine in a 
edilmi  bir birey veya topluluk kimli i k r lgand r. Daha da kötüsü bu tarz 
bir kimlik, ki inin kendi kimli ini, öteki bireyleri veya gruplar  zora sokacak 
kadar dayatmas na gayet uygundur. Zay f temellere dayal  bir kimlik 
benimseyen ki i, nadiren tevazu gösterir. Aksine, sald rgan ve hakaretamizdir; 
hatta artlar müsait oldu unda mütehakkim ve merhametsiz bile olabilir. 
Gerçeklerin fark na varm , dürüst ve güçlü bir benlik duygusu üzerine 
kurulu bir kimlik, kendisini ba kalar n  kar s na alarak kurgulama ihtiyac  
hissetmez. Di erlerini incitmeyi, tahakküm alt na almay  veya ortadan 
kald rmay  arzulamaz. 

4.  Bu bizi, modernle mi  bir dünyada insan n ve üyesi oldu u 
toplulu un ya ad  kimlik sorunlar na götürür. Modernle menin bir tak m 
temel de erler üzerine in a edilmi  bat  gelene ini y kt na ve bu gelene in 
de Yahudi-Hristiyan dü üncesi ve Antik Yunan miras  ile tan mlana-
bilece ine i aret etmi tim. Sonuç üzüntü vericidir; hatta trajiktir: Modern 
bat l  insan, a k n ve kafas  kar k bir hâldedir. Bir kimlik in as  için nas l 
bir yol tutmas  gerekti ini bilmemektedir. Kendini kaybetmi tir. Von Wright 
bu etmenleri ele al rken, önemli bir meseleden bahseder: Kimli in özünde 
ben-idrak  yatar. Dolay s yla kimliksiz bir birey veya topluluk, asl nda 
kendine yabanc la m t r. Bu bana Søren Kierkegaard’un tespitini hat rlat r: 
En zor ey, kendi olabilmektir. Bu, yabanc la maya dair sorunlar n, niçin 
bat  toplumlar n n karakteristik özelliklerini incelerken daha belirgin hâle 
geldi inin cevab d r. Von Wright öyle der: “Modern ve küreselle tirilmi  
s radan insan, özünde yabanc la m  bir yarat kt r; bir yandan kendisine ait 
oldu unu vehmetti i eyleri elde etmek için bencilce bir aray  sürdürürken, 
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öbür yandan da di er insanlarla mücadele eder. Kendi dünyas nda yapayaln z 
ya ayan ça da  Narcissus’dur. Fakat yine de kendi yaln zl  içerisinde bir 
kimlik veya en az ndan onun yerini dolduracak bir ey aramaktad r.” 

Amerikan toplumunun modern kimli inin haritas n  kendine özgü 
çe itlili i ve belirginli i içerisinde çizerken Huntington’un zihnini de 
kesinlikle ayn  soru me gul etmektedir. ahsen ben modernle mi  bir 
dünyada kimli in ve ta y c  ayaklar n n art k var olmad na, ama toprak 
alt na gömüldüklerine inand m  vurgulamak isterim. Aç kças  ne 
görünürde ne de görünenin ötesinde, modern insan n kimli i diye 
tan mlanabilecek kapsaml  veya anla l r herhangi bir ey vard r. 
Modernle mi  bir dünyada amaç, bir kimlik aray d r. Bu aray n yönünün 
ne olaca  ise en zor sorudur. Bu çeli kiyi anlamada, bilgi [knowledge] ile 
idrak [comprehension] aras nda bir ayr m gözetme hayati öneme sahiptir. 

5.  Bilginin do ruluk [truth] kavram  ile ili kili oldu u gayet aç kt r ve 
burada daha fazla kan tlanmaya ihtiyac  yoktur. A’n n, B oldu unu söyleyen 
bir P iddias nda bulundu umda, (D ar da ya mur ya yor.) ayet P 
kan tlanabiliyorsa (D ar da gerçekten ya mur ya yor.) bir bilgi iddias  ile 
kar  kar yay zd r. nsan bilgisi, yeni bilgi iddialar yla ve kan tlanm  
önermeler arac l yla birikimli bir ekilde geli ir. Von Wright, kolektif 
insani do rular n say s n n artt n  belirtirken hakl d r. Ayr ca, insan 
toplulu unun kolektif (bilgi) haf zas n n güçlenerek geni ledi ini de 
söyleyebiliriz. Ayn  zamanda bilginin, geli tikçe parçaland na ve 
bölündü üne, belirli özel alanlarda uzmanla t na da dikkat çekmeliyiz. 
Böylece ortalama insan bütüncül bilgiye dayal  bir dünya görü ünden 
mahrum kal r; zaten uzun bir zamand r ya anan da budur. Sözünü etti imiz 
bu durum ise ak l d , hatta akla ayk r , s rlara ve büyüye dayal  dünya 
görü lerinin do mas na zemin haz rlar. Bilgi sadece ac  vermez; insanlar  
hakiki bir dünya görü ünden de uzakla t r r. 

Kimlik için en ciddi sorun, bilginin parçalanmas n n, insanlar n ben 
idraklerinin yok olma sürecini h zland rmas d r. Gerçekli i ak l yoluyla 
kavramak için bilgiyi gerektirse de idrak, bilgi ile ayn  ey de ildir. Ayn  
zamanda idrak, eylerin ve do rular n kendi aralar ndaki ba lant lar  
kavramakt r. Bu konuyu daha fazla geni letmeden unu söyleyeyim: drak, 
eyler üzerine, örne in metinler üzerine dü ünmek suretiyle anlam n ortaya 

ç kar lmas d r. Bir eyi idrak etti imde, eyler aras ndaki ba lant y  idrak 
etmi  olurum. drak, tekabuliyetten çok, tutarl l k ve ba da kl k ile yak ndan 
ili kilidir. Buna kar n, do ruluk ile aras nda daha önce belirtti imiz biçimde 
bir ili ki vard r.  

drak ayn  zamanda de erler, ahlâk anlay lar  ve etik ile de ilgilidir. Bir 
ba ka deyi le kimlik, belirli bir etik boyuta sahiptir. Von Wright’ n dedi i 
gibi: “Ben-idrak m (yani kimli im), kendi toplumumun di er üyeleri ile 



Aulis Aarnio, Çev. Sercan Gürler 690

aramdaki ili kileri tan mlayan simetriyi kavramay  da desteklemiyorsa 
noksan ve kusurlu demektir. Kimli in, kendine dönük dü ünme oldu unu da 
belirtmek isterim. Toplum içerisinde sadece kendi iyimin pe inde bencilce 
ko uyorsam toplumsal ya am yorumdur.” Buna ekleyece im bir ey yok. 
Burada da Wittgenstein’ n özel bir dil üzerine dü üncelerine benzer bir ey 
var. Bir insan salt kendisine ait bir dil yaratamaz; zira dil toplumsal bir 
fenomendir ve özü gere i ileti imseldir. 

Ayn  zamanda kimlik, toplumca payla lan bir fenomen say labilir. 
Benzer tecrübelere sahip toplum üyeleri taraf ndan payla l r. E er kimli imi 
T eklinde anlarsam ve toplumun di er üyelerinin de benimle ayn  tarz bir 
kimlik tecrübesine sahip oldu una inan rsam bu anlay  tarz m, art k 
toplumsal bir kimlik hâlini al r. Her ne kadar konu üzerinde daha fazla 
derinle menin gere i yoksa da toplumsal (muhtemelen bireysel de) kimlik 
sorununu, Eerik Lagerspetz’in derinlemesine analiz etti i konvansiyonalist 
ontolojiler ile ba lant l  görüyorum. Bir eyin var oldu una inan yorsam ve 
di erlerinin de buna inand n  dü ünüyorsam o ey vard r. Von Wright’ n 
da i aret etti i gibi her halükârda, komüniteryen bir kimlik dü üncesi ile 
kar  kar yay z. 

Tart mam z n konusu toplumsal kimlik oldu unda, kimli in anla lma-
s n n Max Weber’in bahsetti i gibi de erlerin aklili inin tahakkuk etme 
sürecine dayand n  görürüz. Toplumsal kimli im, toplumumun di er 
üyeleri ile ili ki kurma tarz ma ba l d r. E er belirgin bir mahremiyet 
anlay  do rultusunda çizilmi  bir bireysel kimli e kendimi hapsedersem, 
art k ba kalar  benim için önemini yitirir. Fakat kimli imi, Finli, Amerikal  
veya Avrupal  olmak üzerine kurmay  tercih edersem hiç kimseyi d ar da 
b rakamam. Huntington’ n sordu u “Bizi onlardan ay ran nedir?” sorusunda 
buldu umuz derin anlam i te budur. Von Wright’ n önerdi i gibi kimlik, etik 
bir boyutta ele al nd  her durumda, 'biz'i olu turanlara kar  hissetti im 
ölçüde dayan ma ve sadakat hissetmediklerim, “ötekiler” olur. Sorun bu 
ekilde ortaya konuldu unda modern kimli in, sadakatimin ölçüsü ile birebir 

ili ki içerisinde oldu u anla l r. Sadece kendime mi, yak n çevreme mi, 
ulusuma m , cinsiyetime mi, cemaatime mi, rk ma m  kar  sadakat 
hissetmeliyim, yoksa sadakatim di erlerini, örne in Avrupa’y  veya hatta 
tüm dünyay  da m  kapsamal d r? Bu nicelik sorunu hakk ndaki kendi 
yorumumu belirtmemeyi tercih ediyorum. 

6.  imdi tekrar kimli in kavramsal ko ullar na dönüyorum. Yukar da 
etik boyutun, farkl  eyler aras ndaki ba lant lar n gerçekle mesini 
gerektirdi ini belirtmi tim. Ba ka bir ifadeyle kimlik, bilginin yan  s ra 
bilgeli i de gerektirir. Von Wright, insanlar n bilgeli i talep etmedi ine 
dikkat çekmek suretiyle küreselle en dünyadaki modern insan n kimli i 
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üzerinde yo unla r ve öyle devam eder: “Gittikçe artan bir bilgi ve yetenek 
birikimi, bilimsel-teknolojik dünyam zda iyi bir hayat n pe inde ko mada tek 
ba na bize yard m edememektedir (…) Bilgi ve yeteneklerimiz geli tikçe 
ben-idrak m z da daralmaktad r.” [Modern] insan n kimlik krizi içerisinde 
olmas n n sebebi i te budur. Modern insan, kendisinden önceki herhangi bir 
neslin bildi inden çok daha fazlas n  bilmekte veya bildi i varsay lmaktad r. 
Buna kar n yine de çok az ey anlamaktad r. Modern dönemle kar la -
t r ld nda “Dante”nin zaman ndaki bilgi ve de erler manzumesi, çok daha 
ilkeldi; fakat herkes taraf ndan bilinen ve gerçek ölçülere uygun bir biçimde 
insanlar n kendilerini idrak etmelerine yard mc  oluyordu. Dünya de i mez 
idi, effaf bir yap ya sahipti ve de erlerini anlamak kolayd . Zor, hatta 
ac mas z bir dünyayd  ama kimli in olu mas na yetecek ekilde anla l r ve 
güvenilirdi.  

Bir önceki kitab  Civilizations and the Remaking of World Order 
(1996)’da Samuel P. Huntington, ortaya bir tez atar. Buna göre modernle me 
birle ik bir küresel kültüre de il, bir medeniyetler çat mas na yol açm t r. 
Modern insan, kökleri ile ba lar n  yitirmi tir. De erlere dayal  geleneksel 
ve güvenli cemaatlere kat lma çabas  içerisindedir. Bu tür cemaatlerin 
önemli bir unsuru slâm ve ortodoks Hristiyanl k gibi dinlerdir. Bu dinlerin 
aras nda kar l kl  bir uyumsuzluk vard r. O yüzden de sonuç, küresel 
kimli i güçlendirecek dünya genelinde bir topluluk de il, farkl  topluluklar n 
kar  kar ya gelmesidir. Von Wright, Huntington’ n dü üncelerine kay ts z 
arts z destek vermez ama bu dü üncede kimsenin kolay kolay inkâr 

edemeyece i bir tak m unsurlar n bulundu unu kabul eder. Bu aç dan 
bak ld nda, gelece in bir gerileme olarak görüldü ünü ileri sürer. Von 
Wright’ n u kelimelerle ifade etti i gibi, elde kalan tek ey umuttur: 
“Dantevari bir anlay la üyelerinin, kendilerini dürüstçe 'Dünya benim kendi 
vatan md r.' diyerek tan mlayabildikleri bir insanl k cemaati aray n n, bir 
gün gerçekle ece ini umal m.” 

7.  Konu maya, Huntington’ n tezi hakk nda daha fazlas n  söyleyerek 
devam etmeyece im. Sadece bu tezin, büyük ihtimalle do ru olmad n  
veya en az ndan a r  abart l  oldu unu belirteyim. Bunun için sadece Çin ve 
Japon kültürlerine bakmak bile yeter. Bu iki kültür, olumsuz de il de olumlu 
vaatlerde bulunmaya elveri li özelliklere sahiptir. Örne in Konfüçyüsçülük’ün 
Çin pazar ekonomisinin yükseli inde nas l bir öneme sahip olaca n  görmek 
ilginçtir. Medeniyetler çat mas  yerine, çok daha s n rl  bir görü e odak-
lanaca m. Ian Buruma ve Avishai Margalit, buna Oksidentalizm demektedir. 
Ian Buruma ve Avishai Margalit’in temel tezine göre, iyi ile kötünün sürekli 
sava t  Zerdü tlük’ün dünyas nda ya am yoruz. Buna kar n dünyada, 
Bat ya yönelik büyük bir güvensizlik ve nefretin oldu u görülebilir. Bat l  
kimli i dü ündü ümüzde, yo un bir ilgiyi hak edenin kesinlikle Oksidentalizm 
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oldu u anla l r. Bu aç dan, Buruma ve Margalit’in temel sorusu meselenin 
özüne i aret eder: “Bat dan niçin nefret edilmektedir ve bu nefretin kayna  
nedir?” 

Bat ya kar  hissedilen bu nefretin, önemli ölçüde ABD’ye yönelik 
oldu u bilinen bir gerçektir. Oksidentalizmin bak  aç s na göre ABD 
politikas  sadece ba ar s z ve adaletsiz de il, ayn  zamanda bizatihi kötüdür. 
Üstelik Irak’taki sava  ve i gal dikkate al nd nda, kesinlikle pek çok kötü 
unsura da sahiptir. Fakat bir imha merkezi olmad  aç kt r. Bu aç dan 
Oksidentalizm, kapsaml  bir tav r al t r. Böyle bir görü ün illâ ki ABD ve 
müttefiklerinin belirli bir dönemde yürüttü ü politikadan etkilenmesi 
gerekmez. Buruma ve Margalit’in nefretin kayna  kabul etti i saiklere 
dikkatimi yöneltmeyece im. Gerçi bu saiklerin aras nda sadece çekememezlik 
yoktur ama bu durum, Buruma ve Margalit için hayati olmad  gibi, bu 
tebli  için de çok önemli de ildir. 

8.  Daha önce von Wright’ n dü üncesinden bahsetmi tim. Buna göre 
zay f bir kimli in karakteristik özellikleri, bilgi eksikli i ve dolay s yla ben-
idrak ndan yoksunluktur. Oksidentalizmin temel kabullerinden biri Bat ’n n 
reddidir. Bu reddin ard nda ise Bat l l k’ n, bu ba lamda özellikle 
Amerikal l k’ n gerçekten ne anlama geldi inin bilinmemesi yatmaktad r. 
Buruma ve Margalit unu sormakta hakl d r: “Kültürel yanl  anlamalar, ne 
ölçüde ba kalar n n hakk m zdaki yanl  ve önyarg l  görü lerine dayan r?” 
Bu soruya yönelik tav r, von Wright' n kimli in ana unsuru addetti i 
de erler üzerinden belirlenir. Kendisi pe i s ra da kimli in etik boyutundan 
söz eder. Bat ’ya yönelik nefretin kayna , kesinlikle temsil etti i dü ünülen 
de erlerdedir. Bat  d ndakiler için bu de erler, örne in bütün dünyaya 
yay lm  iddet ve cinsellik dolu filmlerdir. Bu filmlerin, Bat ’n n 
karakteristik özelli i say lan i rençli i yans tt  dü ünülür. Bu dü ünceler 
zaten bilinmektedir, dolay s yla tekrar üzerinde durmak gereksizdir. Buruma 
ve Margalit’in yolunu takip etmek çok daha ilginç olur.  

Buruma ve Margalit’in temel iddias , Oksidentalizm’in, asl nda Bat ’ya 
veya belirli bir Bat l  ülkeye yönelik güvensizlik veya nefretle ilgili 
olmad d r. Oksidentalizm, modern toplumdan nefret eder. slâmc lar n, 
Bat ’n n ahlâki çökü üne delil kabul etti i eylerin her biri, modern 
toplumlar n tipik özelliklerindendir. Dolay s yla burada sanki bir çe it 
paradoksa dolanm  gibiyiz. 

Von Wright, insan n kimlik deneyiminin, modernle menin bir sonucu 
olarak zay flad n  ve k smen bozuldu unu söylemektedir. Anla l r ve 
bilinir de erler art k parçalanm t r. Geni leyen bilgi, bilgeli i ötelemi tir. 
Hâlbuki Bat l  insan n acilen ihtiyac  olan ey bilgeliktir. nsan kendisini 
tan mamaktad r; kaybolmu tur. Ayn  zamanda Oksidentalizm de kendi 
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modern bat  toplumu tasar m n  olu turmu tur. Bat l  insan n bozulmas na 
yol açan de erlerin parçalanmas , Oksidentalizm taraf ndan resmin bütünü 
olarak görülmü tür. Bat l  insandan kopmu  ve paramparça olmu  de erler, 
d ar dan bak ld nda, Bat l ’y  karakterize eden devle mi  kötülü ü 
olu turmaktad r.  

Dolay s yla d ar dan görüldü ü biçimiyle Bat l  kimlik meselesi, 
Bat l ’n n kendisini, kimli i hakk nda kesin bir dü ünce üretmekten 
al koymaktad r. U ursuz daire tamamlanm t r. Ya anan süreci sorunu 
çarp tmadan, d sal ve içsel kimlik deneyiminin birbirinden farkl  yönlerde 
geli mesi diye tasvir edebiliriz. Bat  modernitesinin parçalanm  görüntüsü 
hem Oksidentalist tutumu güçlendirmekte hem de Bat l ’n n ben-idrak n  
engellemektedir.     

9.  Fakat Buruma ve Margalit, Oksidentalizm analizlerini, örne in slâm 
dünyas  ile Bat  dünyas  aras ndaki z tl klarla s n rland rmaz. Ele ald klar  
sorun, çok daha geni  ve kapsay c d r. Oksidentalizm, köktencili in sadece 
bir türüdür. Fakat köktencilik, sadece Oksidentalizm’e ait bir tav r de ildir. 
Ço u zaman dikkate al nmasa da köktencilik, Bat ’da da görülebilir. Buruma 
ve Margalit’in dü üncelerine dair yorumunda Finli tarihçi Pekka Masonen 
köktencili in, modern öncesi toplum de erlerini, ataerkil cemaatçili i ve 
kendine has teokrasiyi idolle tirdi ini ileri sürer. Bu ekilde ele al nd nda 
köktencilik, modern dünyan n çaresizli i kar s nda hissedilen belirli bir 
nostalji türüdür. Dolay s yla modern sonras  toplum de erlerinin cevap 
veremedi i eylere yönelik bir hasrettir.  

Din ve dinin yerini tutacak inançlar hep mühim bir mevkiye sahiptir. 
Bat l  dünyevile me süreci, dinin tamamen özel hayatla s n rland r lmas na 
yol açm t r. Buna kar l k modern öncesi dönemde din, özel hayata ait 
olmakla birlikte siyasal yönetimin bir arac d r da ayn  zamanda. Burma ve 
Margalit köktencili in, özünde iktidar veya asl nda iktidar n kayb  ile ilgili 
oldu una i aret eder. Modern bat l  toplumda ahlâk n dindar koruyucular , 
onlara atfedilen iktidar  kaybetmi tir. Bunun iyi bir örne i, Nordik 
toplumlarda görülebilir. Temel toplum sorunlar n n çözümünde Kilise’nin 
sesi çok c l z ç kt  gibi, genellikle iktidar n yetkisiyle ili kilendirilen 
otoriteye de sahip de ildir.  

Din ile iktidar aras ndaki ili kiyi tart rken, örne in sadece slâm veya 
ortodoks Hristiyanl k’ n herhangi bir türü üzerinde durmak hiç de anlaml  
de ildir. Oksidentalist köktencilik, militan slâmc l k’tan çok daha farkl d r. 
Militan slâmc l k, slâm dininin ve özellikle slâm dü üncesinin tamamen 
çarp t lm  bir resmidir. Bat l  insan, Bat ’daki köktenci e ilimlere de gözünü 
açmal d r. Tam da bu noktada Buruma ve Margalit, dünyan n gidi at  
hakk nda parlak bir zekân n ürünü olan görü lerini sergiler.  

Yak ndan bak ld nda, modern toplumun dü manlar  aras nda, soldan 
oldu u kadar sa dan da pek çok entelektüel vard r. Bu entelektüellerin ana 
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hedefi ahlâks zl n kendisi de ildir; bat l  orta s n f hayat tarz d r. Pekka 
Masonen, Buruma ve Margalit’e at f yaparak, bu entelektüel grubunun, 
ataerkil toplumlarda görülen bilgelerin oligar isini talep etti ini ve totaliter 
ideolojilerden ilham ald n  söylemektedir. Devam nda, bu entelektüel 
grubunun belirli bir bölümünün, totaliter ideolojilerin tutarl l ndan, 
yal nl ndan ve disiplininden etkilendi ine i aret etmektedir. Bu tav r, pek 
çok bat l  Stalinist ve Maoist hareketin tipik özelli idir. Neredeyse istisnas z 
bu hareketlerin hepsi üst ve orta s n flardan destek almakta, dolay s yla 
gerçek i çi s n f n n d ar da kald  ve bilinmedi i çevrelere 
ba vurmaktad r. Totaliteryenizme kaç , bir yandan de erler ço ulculu una 
panzehir olmu  ve olmaya devam etmekte; öte yandan modern toplumda 
de erlerin yoklu u ve Milan Kundera’ya atfen, var olman n dayan lmaz 
hafifli i biçimini almaktad r. 

Oksidentalizmin Do u’da ve Bat ’da yükseli i, kötümserlik için hakl  
bir gerekçe olu turmaz. T pk  von Wright gibi Buruma ve Margalit de 
umudunu yeni e ilimlere ba larken aceleci davranm t r. Bu çe it bir 
yönelme bizi kimlik sorunlar na geri götürür. Modern insan, özele tiriye 
teslim olmamal  ve modernle menin olumlu etkilerine gözlerini 
kapamamal d r. Bu olumlu etkilerden birisi, demokrasi ve ona ba l  bar t r. 
Hakiki bir demokratik devletin bir bar  devleti oldu u, tarih taraf ndan 
kan tlanm t r. Modernle menin hiçbir surette es geçilmemesi gereken büyük 
ba ar lar ndan bir di eri ise insan haklar d r. Biz ço u zaman fark etmesek 
bile effafl k da modernle menin bir sonucudur. Anayasal devletin, insan 
haklar  ve effafl kla ilgili olmayan öteki ilkeleri de ku kusuz 
modernle menin ba ar lar  aras na sokulabilir.  

Listeye devam etmek yerine Pekka Masonen’den bir al nt  yapaca m: 
“Bizim ilgilendi imiz, geçmi imizin olumlu özelliklerini hayata geçirmek.” 
Güçlendirilmi  ben-idrak na i aret etmek suretiyle von Wright da ayn  eyi 
söylerdi. Avrupa kimli inin imdiki ve gelecekteki kudreti bu sözde sakl d r. 
Buna kar n benim, Avrupa Birli i geni ledikçe yeni bir ideal Avrupal  insan 
vizyonunun ortaya ç kaca na dair bir inanc m yok. Birlik, örne in 
demokrasinin çevre ülkelere geni lemesi gibi, pek çok olumlu özelli e sahip, 
fakat yeni bir insan türü hayali, yeni bir “Sovyet insan ” hayaline benziyor 
ve bu insan, Sovyet imparatorlu u çöktükten hemen sonra ortadan kalkm t . 
Mesele yeni bir insan türünün do u u de il, Huntington’un sorusunu sürekli 
gündeme getirmektir: “Biz kimiz?” 

10.  Tebli imin ba l  hukuki kimli i de kapsamaktad r. ncelememin 
sonuna yakla rken hukuki kimli e dair birkaç dü ünceye yer verece im. 
Zira hukuki kimli e yönelik bir aray  da t pk  von Wright ve Huntington’ n 
daha önce genel bir düzeyde yürüttü üne benzer bir kimlik aray d r. 
Belçikal  tarih profesörü Raoul van Caenegem, “Gelecek belirsiz oldu undan, 
iyimserli imi geçmi  üzerine kuruyorum.” demi tir. Bu söz tamamen do rudur. 
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Gerçekten kökleri yüzy llar öncesine dayanan meselelerle u ra mamak için 
her zaman arka pencereye bakmal y z. Yeni eyler icat ediyormu uz gibi 
gözükebilir, fakat asl nda fark nda olmaks z n gelene i sürdürüyoruz. 
Hukuk, bu kural n istisnas  de ildir. 

Orta Ça ’ n sonraki nesillere dört önemli kurum b rakt  söylenir. 
Bunlardan ikisi Britanya adas nda, ikisi de K ta Avrupas ’nda do mu tur. 
ngiltere, parlamento dü üncesini ortaya ç karm t r: Herkesi ilgilendiren 

sorunlar n çözümünün, herkes taraf ndan kabul edilmesi artt r. K ta 
Avrupas ’nda çok daha sonralar  ortaya ç kan bu dü ünce tarz n n ilk izleri 
13. yy. ngilteresi’nin yerel mahkeme kararlar nda görülebilir. (Örne in 
1285 tarihli Lecestershire karar , Prior of Launde vs Ralph Basset). ngiltere 
ayn  zamanda ngiliz gelenek hukuku [common law] dü üncesinin de do um 
yeridir. Bu dü ünce, aslen bir ngiliz ürünüdür. ngilizler ortak, krala ait ve 
uzman hukukçularca bilinen bir hukuk yaratm t r. Bu iki dü ünce, yani 
parlamento ve gelenek hukuku, daha sonra ABD’de; parlamento dü üncesi 
de pek çok farkl  evreden geçtikten sonra Avrupa’da uygulama alan  
bulmu tur. Fakat ilginç olan uras : Hukukun Orta Ça ’daki bu biçimleri, 
modern anayasal devletin köklerini de olu turmu tur. Modern anayasal 
devlet biçimlerinin, ancak Frans z Devrimi’nden sonra ortaya ç kt  bir 
gerçektir. Fakat bu [devletlerin temelinde yer alan] dü üncelerin kayna  
ara t r ld nda, ngiltere’nin ve ngiliz Orta Ça  dü üncesinin rolü 
görmezden gelinemez. 

11.  K ta Avrupas  kaynakl  iki büyük kurumun durumu daha farkl d r. 
Orta Ça , Bat  Avrupa’n n tamam n  kapsayan genel hukukun (ius 
commune) geli imine tan kl k etmi tir. Terimleri iyi tan mlamak gerekir. 
Görünü teki benzerli i d nda, gelenek hukukundan [common law] de il, 
harfi harfine genel hukuktan söz ediyoruz. Genel hukuk [general law] 
kavram , K ta Avrupas ’nda yayg n bir ekilde, özellikle de Roma 
mparatorlu u’nun etkiledi i bölgelerde kullan l r. Fakat tam anlam yla 

genel denemez, zira genel hukukun yan nda, hatta bazen onun yerine, yerel 
hukuk da uygulanm t r. Geç dönem ius commune’ün temeli, Romal  büyük 
hukukçular n olu turdu u hukukta yer al r. Bat  Roma’n n, göç eden 
kabilelerin girdab nda y k l n n ard ndan, Roma hukukunun bat daki kaderi 
ilgisizlik ve unutulmu luk olmu tur. Roma dü üncesinden geride kalanlar 
neyse ki Bizans’ta yeniden ortaya ç km t r. M.Ö. 500’de mparator 
Justinianus, kendisi için Roma hukukunun temel ilke ve kavramlar n  bir 
araya getirip yorumlayacak bir grup yetenekli hukukçuyu görevlendirmi tir. 
Baz  durumlarda, zaman n gerektirdi i ekilde bir tak m yeni düzenlemeler 
getirilmi tir. Her yeni düzenleme, büyük bir devri de ba latm t r. Bu 
devirlerde, hukuku ya atmak uzman hukukçular n görevi olmu tur; merkezi 
bir yasama faaliyeti yoktur ve mahkeme te kilât  düzensizdir. 
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Bizans yasalar n n olu turulmas ndan be  yüz y l sonra, Kuzey 
talya’daki (ilki Bolonya’da olmak üzere) hukuk okullar ndan gelme 

yetenekli hukuk dü ünürlerinin olu turdu u Irnerius önderli inde bir grup 
kurulmu tur. Bu grubun çal malar nda K ta Avrupas ’n n hakim hukuki 
dü üncesi ortaya ç kmaya ba lam t r. Bolonyal  hukukçular, hukuku, kilise 
ile ba lar ndan koparm , yine Roma hukukuna dayal  seküler bir hukuk 
meydana getirmi tir. Dolay s yla Finli hukukçular n doktora apkalar n n 
rengi için “Bolonya k rm z s ” denmesinin hakl  bir gerekçesi vard r. Bu 
durum Roma hukukunun 11. yy.’ n ba lar nda tekrar nas l ortaya ç kt n n 
ve zaman n ihtiyaçlar na uyacak ekilde tekrar nas l kendini yeniledi inin 
göstergesidir. Asl nda modern Avrupal  bir hukukçunun kulland  bütün 
dü ünce araç-gereçlerinin kökeni hep bu döneme aittir. Hepimiz, tam  
tam na Roma dü üncesinin tilmizleriyiz. Herhangi bir yerde oldu u gibi 
Finlandiya’da da apaç k ve gündelik kullan ma sahip, sözle me, borç, ticaret, 
al -veri , hediye, gayrimenkul ve ki isel mülkiyet gibi pek çok kavram n 
kökeni de buraya dayan r.  

Avrupa, yava  yava  “genel” hukukunu, ius commune’ünü elde etmi tir. 
Genel hukuk [ius commune], ülkeleri veya dilleri ne olursa olsun Avrupal  
hukukçular n, birbiriyle anla mas n  sa layan ortak bir gramerdir. Ius 
commune ayn  zamanda, Napolyon Kanunlar  (1800’lerin ba ) ve Alman 
Medeni Kanunu gibi di er büyük kanunnamelerin de temelidir. 

12.  Orta Ça  miras n n dördüncü bölümü, bir Orta Ça  icad  
olmamakla birlikte, do al hukuktur. Do al hukukun temelleri Eski 
Yunan’da, özellikle de Aristoteles taraf ndan at lm t r. Buna kar n Orta 
Ça , do al hukuku yeni bir ba ar  seviyesine ç kartm t r. Bunun sebebi 
sadece St. Thomas Aquinas’ n eserleri de de ildir. Sözünü etti imiz basitçe 
söylendi inde, “do al”, ebedi, de i mez, bütün zamanlar  ve insanlar  
ba lay c  ve dünyevi hukuklar n üzerinde bir hukukun varl  sorunudur. St. 
Thomas için bu hukuk, Tanr  taraf ndan konulmu tur. Sonraki nesiller, do al 
hukuku aklile tirmi  ve Tanr ’y  hukukun krall ndan kovmu tur. nsan 
kendisini ilgilendiren ebedi hukuk ilkelerini kendi akl yla kavray p ekil 
verme yetisini ke fetmi tir.  

Bunun örnekleri, Birle mi  Milletler nsan Haklar  Beyannamesi'nde ve 
Avrupa Birli i nsan Haklar  Antla mas 'nda görülebilir. Bu belgeler, do al 
hukukun pek çok temel ilkesini içerir. Orta Ça , eskiden oldu u gibi imdi 
de bizim aram zdad r. Yeni tip anayasalar, yüzlerce y ll k do al hukuk 
gelene ini yeniden hayata geçirmi tir. Ahlâk, hukuka ta nm t r. Bu, 
övgüyü hak eden olumlu bir de i imdir. Fakat bu deste i hak eden özneye, 
yani zaman zaman iddia edildi i kadar karanl k olmayan Orta Ça ’a sayg  
göstermeyi de hat rlayal m. Orta Ça ’a dönüldü ü eklinde yerinen Umberto 
Eco’ya kat lamay z. Davran lardaki bozulma, bizim için de geçerli; modern 
ça n, dü üncenin derinliklerinden ö renece i çok ey var. Bunu hesaba katarak 
kendimi “Ho  geldin antik dü ünceler.” demek zorunda hissediyorum. 
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13.  Hukuk bilimi, merkezi iktidar n fazlas yla güçlü oldu u zamanlarda 
(Roma’n n geni leme yüzy llar , Justinianus ça  ve Napolyon dönemi) 
temel bir role sahiptir. Böyle zamanlar, örne in Corpus Iuris Civilis, Code 
Civil ve Code Penal gibi büyük kanunnamelerin do umuna tan kl k eder. 
Fakat hukuk bilimi, zay f merkezi iktidarlar zaman nda da kendine yer bulur. 
Hukuk biliminin statüsü as l bu zamanlarda ilginçle ir. Hukukun görevi 
adaleti tesis etmek ve dönemin içinde bulundu u krizi a makt r. Örne in 
Alman birli inin kurulmas ndan önceki dönemlerde Kutsal Roma 
mparatorlu u’nun bulundu u bütün bir bölgede durum tam da böyledir.  

19. yy.’ n ba lar nda Almanya’daki tarihçi okulun gücü buna iyi bir 
örnektir. Carl Friedrich von Savigny, Alman birli inin fiilen kurulma 
sürecinden önce, Alman hukukunun geneline ekil verdi i için öncü bir 
konuma yükselmi tir. Von Savigny hukukun, halk n aras ndan do du unu, 
bir organizma veya bir bitki gibi sökün etti ini görmü tür. Halk n ruhu, 
Volkgeist, bütün hukuklar n temelidir. Halk n ruhunu, hukuk kural  olacak 
ekilde biçimlendirmek de hukuk biliminin görevidir. Dolay s yla uzman 

hukukçular, halk n ruhu (hukuk bilinci) ile hukuk normlar  aras nda bir tür 
arac d r. Zira sadece uzmanlar, bir hukuk bilincinin olu turulmas  için 
gerekli teknik donan ma sahiptir. Bütün bunlara kar n von Savigny’nin 
dü ünme biçimi, önemli pratik sonuçlar do uran bir paradoksa dönü mü tür. 

Alman hukuk bilimi dönemi özgünlü e sahip de ildi. Dolay s yla 
ihtiyaç duyulan kavramlar ve dü ünce araçlar  ba ka bir yerden tedarik 
edilmeliydi. Kaynak Roma hukukunda, özellikle de Justinianus’un 
kanunnamesinde bulundu. Böylece paradoks da tamamlanm  oldu: Alman 
halk n n hukuk bilincini olu turmak hukuk biliminin göreviydi, fakat araçlar 
eksik oldu undan Roma hukukununkilerle i  görülmeliydi. Von Savigny ve 
izleyicilerinin okulu böylece bir kez daha Roma hukukunun temel ilkelerini 
ve belli ba l  içeri ini muhafaza etmi  ve yenilemi  oldu. Sonuç, daha 
sonraki Alman Medeni Kanunu'nun (BGB) olu umunda da kullan lan 
pandekt hukuku olmu tur. Pandekt hukuku ayn  zamanda, Alman Medeni 
Kanunu arac l yla Fin medeni hukuk dü üncesinin de temel yap  ta lar n  
olu turmu tur.  

14.  Hukuk bilimi aç s ndan von Savigny’nin çal malar , 
paradokslar na kar n önemli ve heyecan vericidir. Krall k için genel bir 
hukuk te ekkülüne merkezi iktidar n gücü elveri siz oldu u için bu i  
üniversitelere kalm t . Süreç hiç de demokratik de ildi ama bilgi için büyük 
bir bulu tu. Fakat ayn  zamanda kendi ba na, Avrupa dü üncesinin antik 
miras n  modern ça a ta d . unu da hat rlamak gerekir ki, Helsinki 
Üniversitesi’nde benim ö rencilik y llar mda ders kitab  olarak Rudolf 
Sohm’un Institutions’u kullan l rd . Di er ders kitaplar ndan ö rendiklerimin 
neredeyse tamam na yak n n , bu kitaptan ö rendim. Genç hukuk ö rencisi, 
Sohm’un Institutions’u arac l yla Avrupa hukuk bilimi dü üncesi gelene i 
ile tan t r l rd . 2000 y l  a k n bu gelenek, ancak bu kadar etkili olabilirdi.  
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15.  Soru turmam n oda n  özellikle Avrupa kimli ine çevirdim. 
üphesiz bu, tebli in kusuru veya en az ndan bir s n rlama kabul edilebilir. 

Bunu da göz önünde bulundurarak, üzerinde durdu um noktalar n en 
az ndan büyük bir k sm n n, hangi kültür çevresi söz konusu olursa olsun, 
kimli in tan mlanmas na uygulanabilece ine inan yorum. Von Wright’ n 
kimlik çözümlemesi ile amaçlad  da budur. Kendi ba lang ç noktam, yani 
kendi Avrupamerkezci kültür çevrem aç s ndan, ara t rmam n u sözlerle 
geni letilmesinin hakl  olaca n  dü ünüyorum. 

Ça m zda, hukuka dair Avrupai dü ünceleri, ulusal bir temelden 
hareketle birbirinden ay racak de il, tersine, bir arada tutacak unsurlara 
ihtiyac m z var; hem de iddetle. Bu unsurlar genel bir Avrupa hukuk 
dü üncesi ve e itimidir. Uygulamada kötü bir avukat, fakat teoride iyi bir 
hukukçu olunabilece i eklinde, asl nda hukuki dü ünce tarihinin 
desteklemedi i görü lere kar  ç kmaya kendimi zorunlu hissetmemin sebebi 
i te budur. Kendi mesle im ile ilgili bu aç klamalardan hareketle, von 
Wright’ n ve Buruma ve Margalit’in çal malar n n temsil etti i ihtiyatl  
iyimserli i rahatl kla payla abilirim. Hukuk bilimi ile u ra an birisi -b k p 
usanmadan- “Biz kimiz?” sorusunu sormal d r. Ne kadar de i ik aç lardan 
yakla l rsa yakla ls n bu sorunun cevab , asla verilemez. Bu söyledi im 
gelecek için geçerli oldu u kadar imdi için de geçerlidir. Fakat bu soru 
tarihin, benim örne imde Avrupa tarihinin sa lam yap  ta lar  üzerinde 
yükselen ve ben-idrak  ile renklenen kimlik ad na giri ilen ara t rmada yol 
aç c  bir rol oynamaktad r. 
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Geleneksel hukukun üstünlü ü formülü, al ld k hukuk imgesiyle ilk 
bak ta örtü meyen kural ve uygulamalar n hukuki aç dan ku ku götüren 
do as n  test etmek veya onaylamak için günümüzde çok s k kullan lmaktad r. 
Mevcut hâliyle formül, hukukun genelli ine ve hukuk sisteminin birli ine 
üstünlük tan nan modern hukukun nda ele al nmaktad r. Dolay s yla 
ça da  hukukun, hukuk düzenlerinin ço ulculu u hâline geldi ine tan kl k 
etti imiz bir dönemde bu formülün do ru bir ekilde uygulama alan  bulup 
bulamayaca  veya hangi ölçüde uygulanabilece i merak konusudur. 

Bu meseleyi ele al rken tart maya girmeden sadece baz  ön kabullerle 
ba layaca m. 

 
HUKUKUN ÜSTÜNLÜ Ü NE DEMEKT R? 

Kanaatimce hukukun üstünlü ü modeli, özsel de il de hayli biçimsel 
veya prosedürel bir niteli e sahiptir1. Modelin amac , adil hukuku tesis etmek 
                                                            
*  Bu çeviri hakem incelemesinden geçmi tir. 
   Bu çal ma, 1 - 6 A ustos 2007 tarihleri aras nda Krakov-Polonya’da gerçekle tirilen IVR’nin 

23. Dünya Kongresi’nde sunulan ve Law and Legal Cultures in the 21st Century 
(Diversity and Unity), Ed. by Tomasz Gizbert-Studnicki, Jerzy Stelmach, Warszawa, 
Oficyna, 2007, s. 105-131’de yay nlanan “The Rule of Law in Legal Pluralism” isimli 
makalenin, yazar n n izni al nmak suretiyle gerçekle tirilen tercümesidir.  

  Francesco Viola, talya Palermo Üniversitesi Hukuk Felsefesi Bölümü’nde profesördür. 
Hukuk felsefesi, hukuk genel kuram , insan haklar , hukuk eti i alanlar nda ders 
vermektedir. Ayr ca talyan Hukuk Felsefesi Derne i’nin ba kan , “Rivista di Filosofia del 
diritto”nun (Hukuk Felsefesi Dergisi) ba  editörüdür.  

  Yrd. Doç. Dr., stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi 
Anabilim Dal . 
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de il, bir toplumun hangi ko ullarda ki ilerin keyfi kararlar n n yerine 
hukukla yönetildi ini tespit etmektir. Hukukun üstünlü ü modelinin 
insanlar n özerkli ini gerektirdi i do rudur; fakat özerklik merkezi bir siyasi 
de er de ildir. Aksi takdirde hukukun üstünlü ü sadece liberal toplumlar 
için geçerli olurdu2. Fuller’ n da isabetle belirtti i gibi burada sadece 
antropolojik bir ko uldan bahsediyoruz: Ki inin bir hukuk kural na tam 
anlam yla itaat etmi  say lmas  için özgür ve bilinçli olmas  gerekir. Köle 
itaat etmez; Aristoteles’in de dikkat çekti i gibi bir araç olarak kullan l r. 
Hukukun üstünlü ü her eyden önce, hukukun bir köleler toplumu için 
uygun olmad n  söyler. Çok s radan da olsa bu gerçe i aç kça ifade etmek 
her zaman i e yarar. 

Hukukun üstünlü ü, vatanda lar n özgürlü ünü zorunlu k ld  gibi 
ayr ca hukukun ve kurumlar n i birli i olarak anla lmas n  da gerektirir. Bu 
anlamda hukuk, yasa koyucular, devlet görevlileri ve vatanda lar taraf ndan 
payla lan bir i birli idir. Bu i birli i içerisinde genel ve uygulanabilir 
kurallar koyma, bu kurallar  yorumlama, do ru bir ekilde uygulama ve 
kendi davran  için k lavuz kabul etme gibi herkesin kendi özel bir rolü 
vard r. Bu husus, hukukun üstünlü ü üzerinde çal an ara t rmac lar n 
genellikle pek üzerinde durmad  bir yöndür3. Hâlbuki yukar da ele al nan 
di er yönü kadar [vatanda lar n özgürlü ü] hukukun üstünlü ünün bu yönü 
de önemlidir ve kuvvetler ayr l  ilkesinin tamamlay c s d r. 

Hukukun üstünlü ü, bizatihi hukukun kendisiyle de il, bir hukuk 
düzeniyle, yani toplumsal eylem biçimlerini düzenlemeyi amaçlayan, büyük 
ölçüde organik niteli e sahip bir giri imle ilgilidir. Bir hukuk sisteminin var 
olabilmesi ve düzgün çal abilmesi için gerekli ama yetersiz bir dizi biçimsel 

                                                                                                                                            
1  P. Craig, “Formal and Substantive Conceptions of the Rule of Law: An Analytical 

Framework”, Public Law 1997, s. 467-87.  
2  Hukukun üstünlü ü, “meta-hukuki bir ö reti veya siyasi ideal” olarak tan mlan rsa ya 

devlet yönetiminde hukukun önceli i anlam na gelir veya refah devleti ve idari hükümeti 
ele tirmeye yarayan siyasi bir kullan ma i aret eder. Örne in Hayek’in dü üncelerinde 
görülece i gibi, ço u zaman terimin anlam bulan kl n  gidermek pek kolay de ildir. Kr . 
F.A.von Hayek, The Constitution of Liberty, University of Chicago Press, Chicago 1960, 
s. 206. Hukukun üstünlü ü kavram n n bu versiyonuyla ilgili tart malar üzerinde burada 
durmam mümkün de il, kr . R. Westmoreland, “Hayek: the Rule of Law or the Law of 
Rules?”, Law and Philosophy 1998, no. 17, s. 77-109. Bir do al hukuk ön yarg s  
oldu unu dü ündü ü için Kelsen’in, hukukun üstünlü ü formülüne kar  ç kt  
okuyucuya hat rlat lmal d r. 

3  Fuller, hukuku, toplumsal etkile imin resmi dili kabul eder. Kr . L.L. Fuller, “Human 
Interaction and the Law” [1969], in: The Principles of Social Order, K.I. Winston, (ed.), 
N.C.: Duke UP, Durham 1981, s. 213; i birli i özelli i için ayr ca bkz. G.J. Postema, 
“Implicit Law”, Law and Philosophy 1994, no. 13, s. 361-387.  
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ilke ve i lemden olu ur4. Her ne kadar, hukukun üstünlü ünün “büyük 
haks zl klarla bir arada bulunabilece i”ni5 söyleyen Hart’  suçlayamasak da 
adil bir toplumun, sistematik hukuka ayk r l klarla ba da mayaca  bir 
gerçektir. Bir dizi normdan olu an bir hukuk sisteminin belirli biçimsel ve 
prosedürel ko ullara riayet etmek, düzgün ve sa l kl  çal mak zorunda 
olu u, bir adil toplum ideali hedefinin gerekli ama yetersiz unsurlar ndand r. 

Adalet sorunlar n n çözümüne hukukun üstünlü ünün sa lad  katk lar 
u dü üncede toplanabilir: Salt do ru davran larda bulunmak yeterli 

de ildir; do ruyu, hakkaniyete uygun veya do ru bir ekilde yapmak da 
gereklidir. Bütün bunlar, “[H]ukukun üstünlü ünün en önemli i levi, 
adaletsizli i toplumca azaltmak için ne yapabilece imiz konusunda s n r 
çizmektir.”6 denilmek suretiyle olumsuz bir tarzda dile getirilebilir. Fakat 
daha yerinde bir ifadeyle, “Meselelerin hâlledilme ekli adalet aç s ndan 
de erlerinin tespitini de etkiler.” denilerek olumlu bir tarzda da söylenebilir. 
Örne in politikalar n n içeri i ne olursa olsun paternalist bir siyasi rejimi 
adaletsiz kabul etmemizin sebebi budur. Ku kusuz bu durum, yanl  bir eyi 
do ru bir tarzda yapmak suretiyle hukukun üstünlü üne sayg  duyuyormu  
gibi gözükerek istismar edilmesini, adaletsiz ve ahlâks z bir rejimin 
benimsenmesini, yani adil oldu una inan lmas n  sa lamada kötü niyetli 
yöneticilere ve hilekâr devlet görevlilerine yard mc  olaca  ihtimalini 
d ar da b rakmaz. Fakat bu ihtimal ayn  zamanda hukukun üstünlü ü 
teriminin, ko ullar n ürünü eklinde kullan ld  yayg n anlam n n kendine 
özgü bir tarzda olsa bile adalet meselesiyle ilgili oldu unu gösterir. Bu 
bak mdan hukukun üstünlü üne ili kin en kat  biçimsel anlay  dahi hukukun 
üstünlü ü ilkelerinin ahlâki bir anlam n n ve statüsünün7 de bulundu unu 
kabul etmelidir. Öyle ki mevcut ko ullar de i se bile [rebus sic stantibus] bu 
ilkeleri reddetmek anlams zd r. Zira bu ilkeler, i levsel de olsa bir tak m 
etik-politik de erleri, her eyden önce de kanunilik de erini korur. 

Hukukun üstünlü ünün tarihi, ne demokratik ne de liberal rejimlerde 
ba lam t r. Fakat hukukun üstünlü üne ili kin en uygun teori, kanun koyma 
faaliyetini tekeline alm , yüksek derecede merkezile mi  bir iktidara ve zor 

                                                            
4  Hukukun üstünlü ü bu ilkelerin sonucu, yani “bir hukuk sisteminin var oldu u ve i levini 

sürdürdü ü zaman ortaya ç kan ili kiler bütünü” olarak da görülebilir, M.H. Kramer, “On 
the Moral Status of the Rule of Law”, Cambridge Law Journal 2004, vol. 63(1), s. 65.  

5  H.L.A. Hart, The Concept of Law, 2 ed., Oxford University Press, Oxford 1994, s. 207 ve 
ayr ca J. Raz, “The Rule of Law and Its Virtue” [1977], The Authority of Law, Oxford 
University Press, Oxford 1979 içinde, s. 210-29. 

6  J. Waldron, “The Rule of Law in Contemporary Liberal Theory”, Ratio Juris 1989, no. 
2(1), s. 94. 

7  A. Marmor, “The Rule of Law and Its Limits”, Law and Philosophy 2004, vol. 23, s. 39. 
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kullanma yetkisine sahip bir siyasi te ekkül olan modern devletle birlikte 
gerçek anlam n  kazanm t r8. Siyasi iktidar n kanun koyma yetkisini elinde 
bulundurmas , her türlü buyru u veya i lemine “hukuk” niteli i 
atfedebilece i yahut hukuku olu turmada tekel konumunda bulundu u 
anlam na gelmez. Bunlar, hukukun üstünlü ünün siyasi iradeye ve karar 
verme yetkisine getirdi i s n rlard r. 

Devletin hukuk uygulamas n n her durumda hukukun üstünlü ü 
ilkeleriyle örtü medi i do rudur. Fakat yine de hukukun üstünlü ü daima bir 
düzenleme i levi görme idealini sakl  tutar. Buna kar n günümüzde devletin 
merkezili i zay flam t r; toplum ya am n n önemli alanlar  devlet tekeli 
alt nda de ildir art k. Hukukun parçal  hâle geli i, tek kelimeyle hem ki isel 
ya am tasar mlar n  hem de sosyo-politik düzenin bütünlü üne yönelik 
göndermeleri gerçekçi olmaktan ç karm  durumdad r. 

Hukukun üstünlü ü, modern devletin düzen verme idealidir. Dolay s yla 
bu devlet biçiminde ya anan kriz, geleneksel hukukun üstünlü ü formülünün 
tükeni ini de gerektirecek gibi görünmektedir9. Bu durum, insanlar n de il 
de hukukun yönetti i bir devlet idealinin de terk edilmesi anlam na m  
geliyor? 

Bu soruya cevap verebilmek için kendine özgü bir hukuki ço ulculuk 
türünü, yani devletle yak n ili ki içerisindeki hukuk düzenlerinin olu turdu u 
ço ulculu u inceleyece iz. Ard ndan hukukun üstünlü ü kural n  muhafaza 
edebilmek için en elveri li yolun hukuki ço ulculuk oldu unu ileri sürece iz. 

 
HUKUK  ÇO ULCULUK NED R? 

Farkl  türlerdeki hukuk düzenleri aras ndaki her kar l kl  ili kiyi 
hukuki ço ulculuk eklinde nitelendirmek, fazla basit olur ve çok da fayda 
sa lamaz. “Çokluk” [plurality] ile “ço ulculuk”u [pluralism] kar t rmamak 
gerekir. Hukukun biçimlerinin ve uygulanma alanlar n n çe itlili ini kabul 
etmek yetmez. Zira bu durum kesinlikle yeni bir ey de ildir. Keza bu farkl  
hukuk düzenlerinin çat ma yoluyla kar l kl  etkile ime girmeleri ve bir 
araya gelmeleri sonucunda birbirlerine kar malar  da yeterli de ildir. Hakiki 
anlamda “hukuki ço ulculuk”tan bahsedebilmek için sadece devletinki de il, 
hiçbir hukuk düzeninin münhas r yetkiye sahip olacak ekilde kurulmamas  
                                                            
8  B.Z. Tamanaha, On the Rule of Law, History, Politics, Theory, Cambridge University 

Pres, Cambridge 2004, s. 5. 
9  E. Denninger, “Vom Ende nationalstaatlicher Souveränität in Europa”, Juristenzeitung 

2000, no. 55, s. 1121 vd. 
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gerekir. Ayr ca içsel bak  aç s yla10 bak ld nda, bu hukuk düzenlerinin her 
biri, di erinin kendisininkiyle rekabet hâlindeki hukuki iddialar n  me ru 
kabul ederek tan mal , fakat sistemine katmamal d r11. Mevcut hukuki 
kaynaklar n hepsinin me ru kabul edilmesi, ayn  ili kiyle veya toplumsal 
durumla ba lant l  olmas , belirli aç lardan birbiriyle çat mas  ve aralar nda 
belirgin ve peki tirilmi  bir normatif hiyerar inin bulunmamas  artt r. 

Hukuki ço ulculuk, hukuk sistemlerinin de il, toplumsal ba lamlar n 
bir özelli idir. Belirli bir toplumsal alanda, farkl  kaynaklardan ç kan hukuk 
normlar n n var olabilece i gerçe ine i aret eder. Bu normlar n bir k sm  o 
toplumsal alan n kendi içinde, di er bir k sm ysa farkl  toplumsal alanlarda 
üretilmi tir12. 

Dolay s yla, ayn  hukuk sistemi içerisinde, ayn  olaya uygulanabilen 
farkl  normatif mekanizmalar n varl n  kabul etmek “hukuki ço ulculuk” 
de ildir13. Çünkü bu, düzenlerin ço ulculu u de il, düzen içi ço ulculuktur. 
Keza, ayn  konumda bulunmakla birlikte birbirinden ba ms z hukuk 
düzenlerine tabi ki ilere hitap eden “var olma” ölçütü de yetersizdir14. Zira 
ço ulculu un iddias , kesinlikle bu hukuk düzenlerini birbiriyle ili kili ve 
rekabet eder ekilde dü ünmeyi içerir. Nihayet, co rafi ölçüte ba vurman n 
da pek tatminkâr olmad  söylenebilir15. Çünkü daha önce de gördü ümüz 
gibi, mevcut hukuk düzenlerinin hepsi toprak boyutuna sahip de ildir. 
Me er ki bundan kas t, “ya amsal mekân” veya içinde farkl  normatif 
düzenlerin kar la t  ve çat t  bir toplumsal ili kiler a n n geni leme 

                                                            
10  Baz lar n n “hukuki çokmerkezcilik” [“legal polycentricity”] demeyi tercih etmesinin 

sebebi budur. Kr . H. Petersen, H. Zahle (eds.), Legal Polycentricity: Consequences of 
Pluralism in Law, Aldershot, Dartmouth 1995, s. 8.  

11  Bu, “hukuki ço ulculuk”un asgari varl k ko uludur. Kr . F. Ost, M. van de Kerchove, De 
la pyramide au réseau? Pour une théorie dialectique du droit, Publications des 
Facultés universitaires Saint-Louis, Bruxelles 2002, s. 185-187. 

12  J. Griffith, “What is Legal Pluralism?”, Legal Pluralism & Unofficial Law 1986, no. 24, 
s. 38, ve S.F. Moore, “Law and Social Change: The Semi-autonomous Social Field as an 
Appropriate Subject of Study”,  S.F. Moore, Law as Processes: An Anthropological 
Approach, Routledge & Kegan Paul, London 1978 içinde, s. 54-81. 

13  Griffith’in farkl  aç lardan ele tirdi i bu tez, J. Vanderlinden taraf ndan ele al nm t r, “Le 
pluralisme juridique: essai de synthèse”, J. Gilissen (ed.), Le pluralisme juridique, 
Université de Bruxelles, Brussels 1971 içinde, s. 19. 

14  Bu, Vanderlinden’in yeni tan m d r, “Return to Legal Pluralism”, Journal of Legal 
Pluralism & Unofficial Law 1989, no. 28, p. 151. Buna kar n, hukuki ço ulculuk 
meselesinin incelenmesinde “failin perspektifi” ölçütü oldukça önemlidir. Kr . M. Chiba, 
“Other Phases of Legal Pluralism in the Contemporary World”, Ratio Juris 1998, no. 
11(3), s. 238-240.   

15  Hukuk sistemlerine, ayn  co rafi alanda var olan a lar ve emirler niteli inin verildi i bir 
kaynak için bkz. W. Twining, Globalisation and Legal Theory, Butterworth, London 
2000, s. 83.  



Francesco Viola, Çev. Sercan Gürler 704

alan  olsun. Hukukun olu turuldu u, yürürlü e kondu u ve icra edildi i 
yerlerde bu mekân, zorunlu olarak vücut bulur. Fakat normatif geçerlili in 
alan , maddi de il de hukuki mekând r. Ayr ca devletin hukuk sisteminin 
co rafi geçerlili ini Kelsen’in yorumlama ekli de asl nda böyledir. 

Hukuki ço ulculuk normatif bir durumu gösterir. Burada farkl  hukuk 
düzenleri bir arada bulunur ve ayn  türden toplumsal ili kilere yönelik belirli 
bir eylem biçimini veya eylemler dizisini düzenlemede yar r. lkeler söz 
konusu oldu unda kar l kl  yetkilerin hiçbiri inhisari de ildir ve hukukun 
kaynaklar  aras nda ay rt edilebilir herhangi bir hiyerar i bar nd rmayan 
normatif örtü melere yol açarlar. 

 
RESM  HUKUK  ÇO ULCULU A L K N B R TASLAK 
Daha önce de söyledi im gibi ara t rmam , devlet ile aras nda kayda 

de er bir ba  bulunan ve dolay s yla resmi hukuk oldu unu iddia etme 
hakk na sahip normatif düzenlerin aras ndaki ili kilerle s n rland raca m. 
Bu da konuyu hukuk sosyolojisi ve antropolojisinin bak  aç s yla ele 
almayaca m anlam na gelir. Zira bu iki alan ayn  toplumsal ba lamda yer 
alan, fakat kaynaklar  farkl  normlar aras ndaki kar l kl  ili kilerle ilgilenir. 
Aksi takdirde, sorunlu “kanunilik” kavram  ve resmi hukuk [official law] ile 
resmi olmayan [unofficial law] hukuk aras ndaki ayr m kadar bütün bunlar 
ile hukuk olmayan aras ndaki ayr mla da ilgilenmek gerekir. 

Bu s n rl  bak  aç s yla do rudan farkl  hukuk düzenleri aras ndaki üç 
ili ki kategorisine ba vuraca m. Her ne kadar derin de olsa aralar ndaki 
farklara detayl  bir ekilde temas etmeksizin bu ili ki kategorilerini sadece 
basit hâlleriyle ele alaca m. 

Her eyden önce uluslararas  hukukun iki büyük alan  gelir. Bu iki alan, 
ulusal hukukun önemli bölümlerine tekabül eder; hatta bu bölümlerle 
örtü ür. Bu iki büyük alandan ilki, devletin veya vatanda lar n özel 
mülkiyetini uluslararas  düzeyde korumay  amaçlar. Bizim amac m z 
aç s ndan en faydal  örnek Dünya Ticaret Örgütü’dür. Fakat Dünya 
Bankas ’n n önemini de göz ard  etmemek gerekir. kinci büyük alansa kamu 
de erlerini korumakla ilgilenir. Ulusal hukuk aç s ndan da hayli önem 
ta yan bu kamu de erleri aras nda güvenlik (örne in Birle mi  Milletler 
Güvenlik Konseyi), çevreyi koruma (örne in Uluslararas  Balina Konseyi 
veya Ozon Tabakas ’n  korumaya yönelik çe itli uluslararas  çevrecilik 
hareketleri), i çi haklar n  koruma (Uluslararas   Örgütü) ve aralar nda 
mevcut Uluslararas  Ceza Mahkemesi’nin de bulundu u insan haklar n  
uluslararas  ve bölgesel planda korumay  amaçlayan pek çok giri im yer al r. 

Bu s n fland rma, özel hükümet [private government] biçimlerinin ve 
uluslar ötesi dünya pazarlar  hukuk sisteminin, yani uluslar ötesi ticaret 
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hukukunun ortaya ç kmas na yol açan lex mercatoria’ya dair bütün 
kurumsalla t rma süreçlerini d ar da b rak r. Zira bu pazarlar devletlerin 
müdahalesine tabi de ildir; hatta etkilerinden bile uzak durmaya e ilimlidir. 
Çok-uluslu irketler, kendi aralar nda sözle me yapmakta ve bu sözle meler 
arac l yla herhangi bir ulusal yarg  sistemine veya herhangi bir ulusal veya 
uluslararas  maddi hukuka tabi olmaktan ç kmaktad r16. Fakat böylece 
geleneksel anlamda sözle me hukukunda uzmanla m  pek çok hukuk 
dal n n, devlet egemenli ine tabi olmaktan ç kt  da a ikârd r. 

Hukuk düzenlerinin ikinci kategorisi uluslar üstü hukuktur17. Bu 
kategori, di erinden farkl  olarak hâlâ s n rlarla ba lant l d r; fakat 
devletlerin s n rlar n n ötesine de geçer. Ku kusuz bilinen en iyi örnek 
Avrupa Birli i’dir. Avrupa Birli i’ni örnek vermemizin sebebi, tek uluslar 
üstü hukuk düzeni olmas  de il, Bat  dünyas ndaki en geli mi  hukuk 
sistemlerinin baz lar n  bünyesinde bar nd rmas  ve kendine has bir tak m 
niteliklerinin bulunmas d r. Uluslar üstü Avrupa Hukuku, egemenli i bölü türen 
federalizm ile kar t r lmamal d r. Zira Uluslar üstü Avrupa Hukuku 
bölü türme ve da tmayla de il, birle tirme ve payla t rmayla i ler18. Üye 
devletler eliyle in a edildi inden Avrupa hukukunun, (belirli bir ölçüye kadar 
atas  kabul edilebilecek) geleneksel ius commune ile de kar t r lmamas  
gerekir. 

Avrupa hukukunun do as n  anlamak için hükümetlerin egemenlik 
yetkilerinden vazgeçtiklerini ilân ettikleri kurucu antla malar n metinlerinden 
ziyade Avrupa Adalet Divan ’n n kararlar na bakmak gerekir. 1963 tarihli 
Van Gend & Loos Davas ’ndan ba layarak Adalet Divan , üye devletlerin 
hukukundan da uluslararas  hukuktan da farkl  yeni bir hukuk sisteminin 
ortaya ç kt n  sürekli belirtmektedir. Dahas  kurucu antla malar , “bir hukuk 
toplulu unun (Rechtsgemeinshaft) anayasal belgesi” eklinde tan mlamakta, 
yani bu antla malar n siyasi birlikten çok hukuk birli ine dayand n  
belirtmektedir19. Sonuç olarak Adalet Divan  üç önemli ilke ortaya koymu tur: 
                                                            
16  Kr . G. Teubner, “Des Königs viele Leiber: Die Selbstdekonstruction der Hierarchie des 

Rechts”, Soziale Systeme 1996, no. 2, s.229-55. 
17  Bir uluslar üstü kurulu u, bir uluslararas  kurulu tan u özellikleri ay r r: özerk karar alma 

yetkisine sahip ba ms z organlar n varl ; ço unluk oyu arac l yla üye devletleri 
ba layan kararlar alma yetkisi ve ulusal hükümetlerin müdahalesi olmaks z n üye 
devletlerin vatanda lar  üzerinde etki do uran kararlar alma yetkisi. Kr . M. L. Jones, “The 
Legal Nature of the European Community: A Jurisprudential Analysis using H. L. A. 
Hart’s Model of Law and a Legal System”, Cornell International Law Journal 1984, no. 
17, s. 15, n. 64 ve ayr ca K.-H. Ladeur, “Towards a Legal Theory of Supranationality – 
The Viability of the Network Concept”, European Law Journal 1997, no. 3(1), s. 33-54.  

18  M.R. Ferrarese, Diritto sconfinato. Inventiva giuridica e spazi nel mondo globale, 
Laterza, Roma-Bari 2006, s. 55.  

19  Kr . M. Zuleeg, “Die Europäische Gemeinschaft als Rechtsgemeinschaft”, Neue 
Juristische Wochenschrift 1994, no. 9, s. 545 vd. 
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Daha sonra üretilmi se de Topluluk Hukuku20, ulusal hukuka göre önceli e 
sahiptir; Avrupa yasama faaliyeti, bir ulusal hukukun arac l na gerek 
kalmaks z n do rudan etkilidir; Topluluk Hukuku, sadece devletler için de il 
vatanda lar için de hak ve yükümlülükler do urur ki bu çok önemlidir. Üye 
devletlerin (hükümetleri de il de) anayasa mahkemelerinin21 itiraz yla 
kar la m sa da bu ilkeler, geni  ölçüde kabul edilmi  ve ulusal yarg  
organlar  taraf ndan uygulanm t r22. Avrupa hukuk sistemi ile üye 
devletlerin hukuk sistemleri aras ndaki ili ki hukuk teorisi alan nda hâlâ 
tart lmaktad r. Nas l bir sistemle kar  kar ya oldu umuz pek aç k de ildir: 
Burada söz konusu olan, birbirinden ba ms z fakat bir arada ve ileti im 
hâlinde bulunan farkl  hukuk sistemleri mi, Topluluk Hukuku’nun da bir 
parças  oldu u görece daha karma k bir Tan ma Kural ’n n e lik etti i tek bir 
hukuk sistemi mi,23 yoksa birbiriyle çat an Tan ma Kurallar ’n n yer ald , 
yani çok çe itli ve düzensiz kaynaklara sahip yine tek bir hukuk sistemi 
midir?24 Fakat hangisini kabul edersek edelim, pratik sonuçlar  aç s ndan bir 
de i iklik olmaz. Zira üye devletlerde uygulanan hukukun önemli bir k sm , 
d ar da bir yerde üretilmekte ve özerklik ve üstünlük niteli i göstermektedir. 

ncelenmesi gereken üçüncü kategori, dar anlamda kurumsal hukuk 
düzenleri ile de il, bir siyasi toplulu un kendi hukuk yap s  içerisinde ortaya 
ç kan ve devlet hukukunun yorumlanma tarz n  de i tiren parçal  hâle gelme 
[fragmentation] süreçleri ile ili kilidir. 

Ayn  devlet içerisinde birden fazla hukuk sisteminin var olabilece ini 
biliyoruz. Bat l  olmayan devletlerin, sömürge dönemi ve sömürge sonras  
dönemi devletlerinin, [Güney Afrika’daki] rkç  rejimin hukukunda, etnik ve 
rki gruplara özgü hukuk düzenlerinde (örf ve âdet hukuku, kabile hukuku, dini 

hukuk, toplumsal alt gruplar n hukuku vb.) görülen budur. Fakat farkl  vatanda  
gruplar na yönelik bu tarz bir iç hukuk düzenleri çoklu unu me rula t ran tek 

                                                            
20  “Topluluk Hukuku” terimini, Avrupa Topluluk Hukuku’nu da Avrupa Birli i Hukuku’nu 

da tan mlayacak ekilde geni  anlamda kullanaca m. 
21  Alman Anayasa Mahkemesi, kendisini, Almanya’da yürürlükte olan kanunlar n 

anlam na/içeri ine dair nihai sözü söylemekle yükümlü kabul etmi tir. Buna kar l k 
Adalet Divan , yine Almanya’da yürürlükte olan fakat Avrupa unsurunu içeren yasalara 
dair nihai sözü söylemeye kendisinin yetkili oldu unu iddia etmi tir.   

22  Ünlü Costa Enel’e Kar  (1964) karar nda Adalet Divan  çarp c  bir ekilde öyle 
demektedir: “S radan uluslararas  antla malar n tersine Avrupa Ekonomik Toplulu u 
(AET) antla mas , kendi hukuk sistemini yaratm t r. Antla ma, yürürlü e girdi i an üye 
devletlerin hukuk sistemlerinin bir parças  hâline gelmi tir ve mahkemeler de uygulamakla 
yükümlüdür.    

23  Bu, M.L. Jones’un (“The Legal Nature of the European Community”, s. 36) ve büyük 
ölçüde de MacCormick’in tezidir.   

24  Bu, N.W. Barber’ n tezidir, “Legal Pluralism and the European Union”, European Law 
Journal 2006, no. 12(3), s. 306-329. 
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bir tan ma kural  tespit edildi i sürece bu durum, hukuk birli inden taviz 
verme anlam na gelmez. Ulus devletler, çok uluslu devletler ve federasyonlar 
yine de bireylere veya kültürel aç dan daha fazla yahut daha az homojen 
birey gruplar na hitap eder. Bu bireyler veya birey gruplar , s n rlar  belirli 
bir co rafi bölgede ya ar ve ayn  iktidara tabidir. Geli mi  hukuk sistemlerinde 
model ayn d r; tek bir hukuk sistemi vard r; bütün vatanda lara ayn  ekilde 
uygulan r ve hepsini kapsar. Bu model ulus devlete de uygundur. 

Ulus, etnik gruptan farkl  ekilde tan mlan r. Hukukun kullan lmas  
suretiyle siyaset taraf ndan, yava  fakat kesintisiz bir tan ma [homologation] 
ve asimilasyon süreci sonucunda in a edilir. Hukuk kurallar  bu ekilde ortak 
bir hayat tarz  ile güçlendirilir; oturu mu  ve bütüncül bir yorum ve 
uygulama imkân  kazan r. Sonuç olarak anayasac l k fikri, devlet merkezli 
bir yakla m n sonucunda geli mi tir ve günümüzde hâlâ siyaset ve 
ekonominin merkezinde yer alan ve siyasi toplulu un payla t  ve hayata 
geçirdi i temel de erlerin hakim oldu u siyasi kurumlara dair bir görü ün 
etkisi alt ndad r. Halk, halk egemenli i, vatanda l k, birlik-bütünlük, e itlik, 
tan ma ve demokrasi gibi güncel kavramlar, tek ve merkezi bir hukuki-siyasi 
sisteme sahip ulus devletin bütünlü üne i aret eder. 

Bu tarz bir anayasac l n, bir devletin hem içeride hem de d ar da 
kar  kar ya kald  ço ulculu un meydan okumas na cevap veremeyece i 
kan tlanm t r. Üzerinde dü ünülmesi gereken sadece her geçen gün artan 
say daki göçmenler, sürgünler ve mülteciler de il, anayasal de erlerin 
yorumlanmas  ve hayata geçirilmesi konusunda vatanda lar aras ndaki artan 
anla mazl kt r. Anayasal devlet, u üç çat ma alan yla ba  edebilmek için 
ulus kavram ndan uzak durmal d r: kaynaklar n kontrolü ve da t m na 
ili kin ç karlar n çat mas , kültürel kimliklerin çat mas  ve de erlere dair 
çat malar25. 

Devlet ulusla tan mlanmad nda anayasan n anla lma tarz  da de i ir: 
Art k devlet kurum ve kurulu lar na dair ortak bir düzenleme ekli olmaktan 
ç kar, anla mazl n dili hâline gelir26. Yani farkl  görü lerin ileri sürülmesini 
me rula t r r, çat mal  konumlar  destekler ve ayn  zamanda bu çat may  
pratik akl n alan  içerisinde yönetmeye çal r. Günümüzde köklü bir devlet 
gelene ine sahip devletlerde bile anayasa devletin kendisinin de üzerindedir. 
Devlet, anayasal söyleme hukuki biçimini veren kurumsal ve prosedürel bir 
ayg ta indirgenmi tir. Anayasa hukuku, hükümet güçlerini yönetmekte, bu 

                                                            
25  C. Offe, “Homogeneity’ and Costitutional Democracy: Coping With Identity Conflicts 

Through Group Rights”, Journal of Political Philosophy 1998, no. 6, s. 119-124. 
26  Kr . J. Waldron, Law and Disagreement, Oxford University Pres, Oxford 1999. 
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güçlerin üzerinde bir konumda yer almaktad r. “Anayasa hukuku ve söylemi, 
kurulu bir siyasi düzenin ve sürecin salt bir yans mas  de il, sürekli yeni 
ba tan gözden geçirilmesidir.”27 

Bu dönü ümün, hukuk sisteminin tek anlaml l  [univocality] ve 
d ar ya kapal l   [exclusiveness] üzerindeki etkileri dikkat çekicidir. Ulus 
devlet, d ar da, kendisini ayr  ve ileti ime geçilemez [incommunicable] bir 
varl k eklinde sunmakta, buna kar l k anayasan n devlete önceli i, di er 
anayasalarda da belirli ölçüde yer alan, özellikle insan haklar yla ili kili 
anayasal de erler aras nda bir ortakl k ve diyalo a izin vermekte, böylece 
evrenselli e yönelmektedir. çeride ise anayasall k söylemi, devlet içi [intra-
state] iddialara ve devlet alt  [sub-state] hareketlere yeni bir ekil vermek 
zorunda kalmaktad r. Bunlar, farkl  gruplar (ulusal, etnik, co rafi, dini, 
cinsel, dilsel ve di er ayr l klar) aras ndaki ili kileri ilgilendiren iddia ve 
hareketlerdir. Fakat anayasall k söyleminin bu ekillendirme süreci, söz 
konusu gruplar  gettola t rmadan hakim söylemden koparacak, buna kar l k 
ayn  anayasa hakk nda farkl  görü lerden ve yorum tarzlar ndan olu an bir 
ço ulculu u kapsayacak ve me rula t racak tarzda bir kar l kl  tan ma ve 
“tart mac ” [“agonistic”] bir uzla ma yöntemi ile gerçekle ecektir. Bu, u 
anlama gelir: Tan nmaya de er kültürlerin verili “ulusal” niteliklerden 
olu an bir boyuta sahip olmas n n veya geli imini tamamlam  ve özerk 
ya ama biçimleri olarak görülmesinin gerekti i kabulünden vazgeçmemiz 
gerekir. Ayr ca halklar n kendi kaderini tayin hakk  ilkesinin ideolojik 
kullan m n n öne ç kard ; uluslar n, salt bu ilke sebebiyle devletler olarak 
kabul edilmesi gerekti i fikrine de itiraz etmeliyiz28. 

Ço ulcu bir düzende hukuk sistemi kendisini, art k tek bir merkezi 
otoritenin gerçekle tirdi i tek tip yasama faaliyeti olarak de il de farkl  
otorite türleri veya otorite iddias  ta yan güçler aras ndaki dura an olmayan 
ili kilerin bir ürünü olarak tan mlar. Bu otoriteler veya otorite iddias  ta yan 
güçler, devletin kendi içinde ve d nda yer alan farkl  yönlerde veya farkl  
süreçler içerisinde konumlanm t r29. 

                                                            
27  N. Walker, The Idea of Constitutional Pluralism, European University Institute, San 

Domenico (Fi) 2002, s. 33. 
28  Kar  bir görü  için bkz. C. Taylor, “Why Do Nations Have To Become States?, içinde, G. 

Laforest (ed.), Reconciling the Solitudes: Essays on Canadian Federalism and 
Nationalism, McGill-Queen’s University Press, Montreal-Kingston 1994. Genel olarak 
daha fazlas  için kr . J. Tully, Strange Multiplicity. Costitutionalism in an Age of 
Divesity, Cambridge University Press, Cambridge 1995, s. 9 vd. Bu kaynak, devlet 
merkezli anayasac l k ve bunun dönü türülmesine duyulan ihtiyaç hakk nda ayd nlat c  
ele tirel dü ünceler içerir.  

29  N. Walker, The Idea of Constitutional Pluralism, s. 30.  
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Bir ba ka deyi le anayasac l k, kendisini hukuka/devlete de erler 
düzeyinde hayat vermekle s n rland rmaz. Devleti, uyu mazl klar  hukukile -
tiren ve kural seviyesinden uygulama seviyesine ta yan bir çözümler veya 
düzenlemeler ço ulculu una yöneltecek ölçüde esnek olmaya zorlar. Hukuk, 
uyu mazl klar  ele al p çözmek zorundad r. Üstelik uyu mazl klar  çözme 
faaliyeti yine hukukun kendisi taraf ndan me rula t r l r. 

Anayasal ço ulculuk fikri uluslararas , uluslar ötesi, uluslar üstü ve 
ulusal hukuklar n üretti i ça da  hukuk düzenleri aras ndaki bu üç ili ki 
biçimini, d ar dan veya içeriden, tek fakat kapsay c  bir formül arac l yla 
ku atmaya çal r. 

 
HUKUK ALANI, HUKUK S STEM NE KAR I 

Büyük ölçüde devletin kendi kendini a nd rmas  [self-deconstruction] 
sürecinin ürünü olan hukuk düzenlerinin yönetilemeyen bu ço alma 
durumunun sebeplerini ara t rman n yeri buras  de il. Westphalia 
Antla mas ’ndan günümüze egemen devletlerin aras ndaki ili kilerin tarihi, 
birbirini takip eden a amalar eklinde çizilebilir. Bu a amalar s ras yla 
kar l kl  ba ms zl k,  kendi kendine yeterlili in yitirilmesinin bir göstergesi 
olan i birli i, d  sald r lar kar s ndaki zay fl n bir göstergesi olan 
kar l kl  ba ml l k ve nihayet münhas r yetkilili in [exclusiveness] 
yitirilmesinin bir göstergesi olan kar l kl  müdahaledir. Bugün bizler, 
kar l kl  ba ml l ktan kar l kl  müdahaleye geçi  a amas nda buluyoruz 
kendimizi. Zira önceki [kar l kl  ba ml l k], hâlâ ba ms zl k ve özerkli in 
izlerini ta r ve dolay s yla hâlâ bir ölçüye kadar devletler aras  düzen ile 
ba lant l d r. Buna mukabil kar l kl  müdahale sadece, say s z organizasyon 
ve kurumun ortaya ç kmas n n bir sonucu olan devletler aras  yeni ili ki 
türlerine i aret etmekle kalmaz, devletlerin ekonomik ve siyasi özerkli inin 
sonunu da zorunlu k lar.  Paradoksal ekilde günümüzde yeni egemenlik, 
dünyan n geri kalan yla ili kiye girebilmeyi ve dünya düzensizli i [world 
disorder] içerisinde bir aktör olabilmeyi sa layan siyasi yetenek olarak 
görülmelidir30. 

Tam bu noktada hukuki ço ulculu un bu ele al n  tarz na yönelik iki 
itiraz  incelememiz gerekiyor. 

lk itiraz Kelsen’e dayanan hukuk teorilerinden gelir. Bu teorilere göre, 
ayet belirli ölçüde tek bir Grundnorm’a ba lanabiliyor ve ondan ç kar la-

                                                            
30  A. Chayes, A.H. Chayes, The New Sovereignty: Compliance with International 

Regulatory Agreements, Harvard University Press, Cambridge, Mass. 1995, s. 26.  
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biliyorsa kaynaklar n çoklu u, kendili inden hukuk düzenlerinin ço ullu u 
anlam na gelmez31. Dolay s yla devlet kökenli bir dizi farkl  hukuk düzeni, 
gerçek anlamda hukuki ço ulculu a yol açmaz; devlet hukukunun kaynak-
lar n n çoklu u anlam na gelir. E er anayasada birbirinden farkl  kaynaklar 
için tek bir yasama kural  tespit edilebiliyorsa uluslararas  hukuk, uluslar 
üstü hukuk ve ulusal hukukun asl nda ayn  sistemin parçalar  oldu u 
söylenebilir. Farkl  kaynaklar aras ndaki hiyerar inin belirgin olmamas  ve 
aç kça tan mlanmamas , sistemi tek bir sistem olmaktan ç karmaz. 

Anayasan n devlet hukukuna önceli inin yukar da dikkat çekilen 
sonuçlar  gösterilmek suretiyle bu itiraza cevap verilebilir. Anayasan n 
öngördü ü hukuk kaynaklar ndaki çokluk, asl nda farkl  hukuk düzenlerinin 
resmen tan nmas d r. Anayasan n bizatihi kendisinin koydu u geleneksel 
esaslara uyulmas  için devlet hukuku, bu gerçe i bir dereceye kadar dikkate 
almak zorundad r. Bu sebeple sadece hukuk sisteminin tekli ine dair monist 
tezin de il, dualist tezin de ötesine geçmek gerekir. Ayr ca anayasan n 
devlete önceli inin resmi hukuk düzenlerine dair ço ulcu teze kap  
aralad n  da kabul etmeliyiz. Kabul etmemiz gereken di er bir husus da 
anayasan n devlete önceli inin, ayn  zamanda bu düzenlerin birbirini 
kar l kl  tan mas  sorununu gündeme getirmesi ve somut olaylar aç s ndan 
bak ld nda aralar ndaki kar l kl  ili kinin de i ken ve girift olmas d r. 

Bu sorunlar  çözmek, yani somut bir olaya uygulanacak hukuk kural n  
tespit ve tayin etmek için “içeriden bak ” yönteminin iki a amal  yap s n  
göz önünde bulundurmak gerekir. Bu a amalardan biri hukuk alan na 
[juridical space] aittir; yani ilgili hukuk düzenlerinin olu turdu u ço ulcu 
yap n n s n rlar n  belirlemeye yöneliktir. Di er a ama ise tek bir hukuk 
düzenine, yani hukukun somutla t  ve tekil bir olaya uyguland  alana 
aittir. Hukuk alan , bir kereli ine ve herkes için geçerli de ildir32; somut 
olaya dair meselelerin do as na, ilgili özneler ve bu öznelerin davran lar  ve 
kararlar n n etkilerine ba l d r (quod omnes tangit ab omnibus comprobetur). 
Ortak bir hukuk alan na ait farkl  hukuk düzenleri içerisinde yer alan 
kurumlar, bu arada öncelikle yarg  kurumlar , ayn  zamanda ilgili hukuk 
düzenleri aras ndaki kar l kl  ili kileri düzenleme veya ba ka bir alanda 
üretilen kurallar n (lex alius loci) bir hukuk düzeni aç s ndan ta d  önemi 
belirleme konusunda uzmand r. “Hukuk alan ” kavram , al ld k “hukuk 
sistemi” kavram ndan daha önemli ve daha belirleyici bir hâle gelmektedir. 
                                                            
31  Gurvitch de zaten kaynaklar n çoklu unun monist hukuk anlay yla tam anlam yla 

ba da t n  söylemi tir.  
32  T pk  Avrupa Birli i’nde oldu u üzere bu, yarg  alan n n uluslararas  antla malar arac l yla 

daha da güçlenmesi ve kurumsalla mas  ihtimalini d ar da b rakmaz.   
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Bir ba ka itiraz da hukuki ço ulculuk teorisi hakk nda ilk çal an hukuk 
sosyologlar  ve antropologlar ndan gelmi tir33. Kavramlar  çe itlilik arz etse 
de devlet odakl  önyarg y  reddetmekte ve devlet hukuku ve devlet d  
hukuk fark n n, sonrakinin gerçek hukuk olmad  anlam na gelmeyece i 
konusunda hepsi de hemfikirdir. Bu k sa incelemeyi s n rland rd m devlet 
hukukunun farkl  türlerinin olu turdu u çokluk, dar anlamda “hukuki 
ço ulculuk”a i aret etmez. Daha çok, devlet odakl  ön yarg n n maskelerinden 
biri gibi gözükmektedir. 

Ancak, devletler aras , devletler üstü ve devletler içerisindeki bu farkl  
hukuk düzenlerinin ortaya ç kma ve geli me sebeplerini ö renmek istersek 
u olguyu kabul etmemiz gerekir: Devletlerin ve hukuk sistemlerinin yerine 

getiremedi i çok yayg n ve büyük toplumsal, kültürel, ekonomik ve siyasi 
taleplerden bahsediyoruz. Bu ise söz konusu taleplerin, farkl  türde süreçler 
arac l yla hukukile tirilmesini gerekli k lmaktad r. Bu aç dan bakt mda, 
toplumsal gruplar ve iç örgütlenmelerinden olu an ve a a dan yukar ya 
do ru geli en geleneksel ço ulculuk [pluralism] ile devletler aras  örgütlerin 
olu turdu u yukar dan a a ya do ru geli en bu çokluk [multiplication] 
aras nda herhangi bir fark görmüyorum. Bütün bunlar n hepsi, hukuk ile 
toplum aras ndaki ili kinin geleneksel konular na girer ve bugün daha da 
aç k görüldü ü üzere art k küresel bir boyut kazanm t r. 

Bu yeni alanlarda, kendi içinde bir ölçüye kadar teknikle mi  bir hukuk 
dilinin kullan l yor gibi görünmesine aldanmamal d r. Zira asl nda bu 
alanlarda kullan lan dil, ekonomik, bilimsel ve ahlâki nitelikte makuliyet 
kurallar  ve biçimlerinden olu maktad r. Bu kurallar ve biçimler ise ço u 
zaman yanl  bir ekilde hukuk normlar  ile kar t r lmaktad r. Asl nda bu 
yeni hukuki ve yar  hukuki çerçeveler, birbirinden ayr lmayacak surette iç 
içe geçmi  hukuki ve hukuk d  söylemlerden olu makta ve hukuka, 
emredici olmaktan çok i lemsel, parametre düzeyinde de il de i lev 
düzeyinde bir nitelik kazand rmaktad r. 

Hukuk sosyolojisinin geleneksel ilgi alan na giren toplumsal gruplardan 
farkl  bir olguyu, yani “yeni bir hukuki ço ulculuk”u tan yacaksak, 
Teubner’le birlikte biz de öyle söylemeliyiz: “Günümüzde hukuk söylemi, 
art k toplumsal normlar  hukuk normlar  olarak yanl  yorumlaman n de il, 
ekonomik ve teknik geli melerin ürünlerini hukukun ürünleriymi çesine ele 
alman n sonuçlar n  içine almaktad r”34. Bu yeni durumda çok daha acil bir 
ekilde hukuk kavram  ve kanunilik ilkesi sorunlar yla yüzle irken kendimizi 

bulmam z gerçe i, devlet odakl  bir ön yarg n n kesinlikle terk edilmesi 
gerekti inin kan t d r kanaatimce. 
                                                            
33  Kr . N. Rouland, Anthropologie Juridique, PUF, Paris 1988.  
34  G. Teubner, “The Two Faces of Janus: Rethinking Legal Pluralism”, Cordozo Law 

Review, 1991-2, vol. 13, s. 1459. 
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HUKUKUN ÜSTÜNLÜ Ü VE S YAS  TOPLUM 
Tam bu noktada akla u sorular gelir: Devlete veya ulusal hukuk 

sistemlerine uygun hukukun üstünlü ü modeli devlet d  hukuk düzenleri 
için de geçerli midir? Bu resmi hukuk düzenleri aras ndaki kar l kl  yak n 
ili ki ve müdahale imkân , ayn  zamanda devlet hukuku aç s ndan hukukun 
üstünlü ü modelinin yeniden formüle edilmesi anlam na da gelmiyor mu? 
Bu iki sorunu birlikte ele alaca z. 

T pk  demokrasi kavram nda oldu u gibi hukukun üstünlü ünün, 
herhangi bir hukuki düzenlemenin hem do rulu unu hem de adilli ini 
garanti eden bir nitelik oldu u konusunda bol miktarda retorik yap ld ndan 
hiç kimse ku ku duyamaz35. Hukukun üstünlü ü ilkelerine uygunluk, fikir 
olarak ilk kez uluslararas  antla malarda ortaya ç km t r. Avrupa 
antla malar nda ve Adalet Divan ’nda da özel olarak vurgulanm t r36.  Bu 
ilkelere sayg  duyulmas n  isteme, ço u zaman özellikle Bat l  olmayan 
devletlerle ekonomik ve ticari ili kilerin kurulmas  için bir ön art olarak 
sunulur. Çünkü böyle bir ön art n, ayn  zamanda siyasi ve toplumsal 
reformlara giri ilmesini te vik edece i dü ünülür37. 

E er hukukun üstünlü ünün geleneksel formülüne bakarsak bar nd rd  üç 
temel özelli i birbirinden ay rmam z gerekir: ön kabulleri, de erler alan ndaki 
talepleri ve hukuk uygulamalar . 

Ön kabuller, hukukun üstünlü ü formülünün uygulanaca  siyasi 
ba lamla ilgilidir. Biliyoruz ki hukukun üstünlü ü, ulus devletin hukukuna 
gönderme yap larak peki tirilir. Bu ba lamda ulus devlet, ortak de erler üzerine 
kurulu ve toplum ya am n n (hukuk toplumu) temel ihtiyaçlar  aç s ndan 
bütünlüklü38 bir siyasi toplumdur. 

Bu sebepten ötürü hukuk kurallar  genel olmal , ki isel olmamal d r. 
Kimliklerin ve özel durumlar n ço ulculu u hukuki aç dan uygun de ildir. 
Bu tarz bir ço ulculuk, e itlik için tehlikelidir. E itlik ise iktidar n keyfi 
kullan m n n önündeki zorunlu engeldir. Yasama kuvveti, ki ilerin ne oldu u 
ve imdi ve burada ne yapt yla de il, gerçekle tirmek zorunda oldu u 
eylem türüyle ilgilenir39. 

                                                            
35  Bu retori in zirvesi, 1959 tarihli Yeni Delhi Deklarasyonu’dur. Kr . The Rule of Law in 

A Free Society: A Report of the International Commission of Jurists, Genova, 1959. 
36  Özellikle Avrupa Birli i Antla mas ’n n Ba lang ç bölümünün 4. paragraf nda ve Avrupa 

Toplulu u Antla mas ’n n 220. maddesinde (eski 164. madde). Kr . M.L. Fernandez 
Esteban, The Rule of Law in the European Constitution, Kluwer, Londra, 1999, s. 102 vd.  

37  Kr . G. Silverstein, “Globalization and the Rule of Law: A Machine that Runs of Itself?”, 
International Journal of Constitutional Law, 2003, no. 1(3), s. 427-45. 

38  Kr . J.M. Finnis, Natural Law and Natural Rights, Clarendon, Oxford, 1980, s. 147 vd. 
39  “Hukukun üstünlü ü, kim oldu unuz sorusunun yerine ne oldu unuz sorusunun tercih 

edildi inin ifadesi görünümündedir –yani tam olarak burada ne yapt n z n yerine genel 
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E er toplum bütünlüklü bir toplum ise her boyutuyla siyasi iktidar n 
kontrolünü üstlenebilmek için hukuk da öyle olmak zorundad r. Her biri 
di erine mant kça ba l , dolay s yla birbiriyle çeli meyen, uygulanabilir ve 
mümkün mertebe bo luk içermeyen genel normlardan müte ekkil kapal  bir 
hukuk sistemi fikri, bu zorunlulu u yerine getirir. (Ayr ca bu durum hukuk 
biliminin rasyonel amaçlar na da uygundur.) 

Bireyler, birlik ve bütünlü e sahip bu tarz bir hukuk düzeni içerisinde 
hayatlar n  sürdürür ve kendi ki isel tasar lar  için gerekli ko ullar  tedarik 
etmeye çal r. Dolay s yla bizler rastlant sal ve kesintili talimatlarla de il, 
genel düzenlemelerle kar  kar yay zd r. Rawls’un da dedi i gibi bu genel 
düzenlemeler, siyasi topluma do duklar  an giren ve öldüklerinde de bu 
toplumdan ç kan vatanda lar  muhatap al r40. 

Dolay s yla kapal  bir hukuk sistemi, “siyasi bir yap ” olarak devlet, 
tutarl  bir ortak de erler manzumesi olarak ulus; bütün bunlar bütünlüklü bir 
siyasi topluma uygun özü gere i tutarl  bir paket olu turur. Belirli bir hayat 
anlay na uygun ekilde kendini gerçekle tiren ki i fikri ile bunun mümkün 
olabilmesi için birlikli ve bütünlüklü bir toplum düzeninin gerekti i inanc  
aras nda yak n bir ili ki oldu u dü ünülmektedir. 

Bu ön kabullerin hiçbiri art k geçerli de il. Anayasac l k, ki ilerin 
kimliklerine, haklar na ve somut ya am durumlar na sayg y  ön plana 
ç kard . Kural yerine olay bir kez daha hukukun merkezine yerle ti; varl k 
sebebi hâline geldi. Dolay s yla günümüz hukukunun temel sorunu, daha 
önce in a edilmi  bir kural n uygulanmas  de il, kural n in as d r. Bu amaca 
yönelik olarak, yasalar, ilkeler ve somut olay n kendisi, kural n in a 
edilece i “hukuki malzemeler” eklinde kabul edilmektedir. Bu tam 
anlam yla u demektir: Söz konusu hukuki malzemeler, yorumcunun yorum 
faaliyetinden önce de vard r ve yorum faaliyetini ba lar. Fakat ayn  zamanda 
yorumcu, gerçekle tirdi i yorum faaliyetinin konusunu yine kendisi 
belirlemeli ve çerçevesini çizmelidir. Bunu yaparken de yorum tercihlerini 
aç kça gerekçelendirmek zorundad r. K saca art k yorum faaliyetini, daha 
önceden in a edilmi  mevcut bir normun sürekli somut olaya uygulanmas  
eklinde tan mlamak do ru de ildir. Zira yorum faaliyeti asl nda henüz tam 

anlam yla hukuk âlemine ç kmam  bir kural n olu turulma sürecidir. 
                                                                                                                                            

olarak ne yapt n z n tercih edilmesidir.” F. Schauer, “Rules, The Rule of Law, and the 
Constitution”, Constitutional Commentary, 1989, no. 6, s. 69.  

40  “(…) herhangi bir siyasi toplum gibi demokratik toplum da bütünlüklü ve kapal  bir 
toplumsal sistemdir. Bütünlüklüdür, zira kendi kendine yeterlidir ve insan hayat n n en 
temel amaçlar n n gerçekle mesi için imkân sunar. Ayn  zamanda kapal d r (…), zira 
ancak do umla üyesi olunur ve keza yine ancak ölümle üyeli i sona erer.” J. Rawls, 
Political Liberalism, Columbia University Pres, New York, 1996, s. 40-1. 
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Devletlerin birbirine ba ml l , hukuk düzenlerinin parçal  hâle geli i 
ve birbirinin içine girebilmesi, ulusal toplumun bütünlü ü ve dolay s yla tek 
ve bütünlüklü bir hukuk sistemi iddialar n  geçersiz hâle getirmi tir. Bu 
ba lamda hukukun üstünlü ünün ancak bürokratik bir adalet modeline 
indirgendi i gözükmektedir. Bu, hukuk kurumlar n n do ru i lemesine özen 
gösteren, hakkaniyetin gerçekle mesine katk  sa lama d nda birbiriyle 
hiçbir ili kisi olmayan yal t lm  bireylere [isolated individuals] hitap eden 
bir görü tür41. Fakat bu ekilde anla ld nda hukukun üstünlü ü, asli 
özelli i olan siyasi karakterini de yitirecektir. 

Bireyler ve toplumsal gruplar, belirli bir ya am tasar s na göre kendi 
varl klar n  sürdürmek istemeye devam edece inden, asl nda siyasi boyuttan 
vazgeçemeyiz. Dolay s yla farkl  hukuk sistemlerinin olu turdu u çoklu 
yap y , bütünle me yoluyla bir düzene sokma zorunlulu u vard r. Her ne 
kadar mutlak olmasa da bu düzen, ki inin kendi eylemlerinin sonuçlar n  
öngörebilmesi için gerekli temeli sa layan belirli bir sabitli i garanti eder. 
Bunun gerçekle mesinde hukuk asli bir i leve sahiptir (hukuk arac l yla 
bütünle me). Hukukun var olabilmesi için gerekli oldu u varsay lan siyasi 
toplum, böylece hukuk arac l yla ula lmak istenen bir hedef hâline gelir. 
Hiç de küçük bir dönü üm de ildir bu. Siyaset, kendi özgün anlam na 
kavu mu tur. Ötekilerin, yani farkl  iyi anlay lar na sahip ki ilerin kabul 
edildi i bir ortam hâline gelmi tir. Gerçek bir tan ma, benzer olandan de il 
farkl  olandan do ar. 

 
HUKUKUN ÜSTÜNLÜ ÜNÜN YÜZLE MEK ZORUNDA 

OLDU U YEN  MEYDAN OKUMALAR 

Bu aç dan bak ld nda hukukun üstünlü ü formülü acaba ne tür bir 
i leve sahiptir günümüzde? 

Bu soruyu cevapland rmak amac yla ça da  hukuk aç s ndan bana çok 
önemli gözüken baz  sorunlara de inmek istiyorum imdi. 

Her eyden önce, merkezi siyasi iktidarlar n yerel s n rlar n içinde ve 
d nda yay lmas , hatta zaman zaman hiçbir tan mlanabilir bir mekânla 
s n rl  olmamas , bireyler ve topluluklar için iktidar n, kurulu  ve uzmanl k 
aç s ndan kesin bir ekilde tan mlanm  kurumsal organlar elinde 
toplanmas ndan hiç de daha az tehlikeli de ildir. Sorumluluklar n tayin 
edilece i merkezin tespiti daha da zordur. Hâlbuki Dicey’in bize ö retti i 
gibi, siyasi gücün nas l kullan laca n n denetlenmesinin en etkili yolu, 
                                                            
41  “Bu görü  bürokratiktir, zira bürokratik kurumlar n i lem ve eylemlerini, yal t lm  

bireylerle ili kisi aç s ndan ele al r.” J. Raz, “The Politics of the Rule of Law”, Ratio Juris 
1990, no. 3(3), s. 332.  
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sorumluluklar n tayinidir. Üzerinde dü ünülmesi gereken bir nokta daha 
vard r: Daha önce sadece devletin düzenleme yapabildi i, fakat günümüzde 
uluslararas  ve uluslar üstü kurulu lar taraf ndan da düzenleme yap labilen 
özel uzmanl k alanlar n n ortaya ç kmas , uzman otoritelerin say s n n 
fazlala mas na, dolay s yla da iyi tan mlanm  sabit hiyerar ilerin olmad  bir 
ortamda birey özgürlü üne yönelik k s tlamalar n artmas na yol açmaktad r. 

Bu aç dan bak ld nda sadece kuvvetler ayr l  ilkesinin yeniden 
gözden geçirilmi  bir yorumu de il42, otoritelerin dola m na ve birbiriyle 
yar an hukuk düzenleri aras ndaki ba lant lara ili kin ortak kurallar n da 
hukukun üstünlü üne e lik etmesi gerekir. Bütün bunlar, uluslararas  ve 
uluslar üstü hukukun hâlen devam eden anayasalla ma sürecinin 
tamamlanmas n 43 ve bunun yan  s ra ulusal anayasalarla da yak n bir 
i birli i içerisine girmesini (çok katmanl  anayasac l k) [multilevel 
constitutionalism] gerektirmektedir44. Farkl  otoriteler aras nda bir düzen 
olu turman n yollar ndan biri olarak örne in fer’ilik ilkesini [principle of 
subsidiarity] benimsemek, düzenlenecek menfaatlere ve bu düzenlemeden 
etkilenecek bireylere en yak n otoriteye önceli i vermek gerekir. Bu, hukuk 
kaynaklar n n önceden kurulmu  ve formel hiyerar isinden de il de ilgili 
özneden hareketle var lan bir çözümdür45. 

Ça da  hukuk aç s ndan önem ta yan ikinci sorun, hukuk kural n n 
olu turulmas  sorunudur. Çok iyi bilindi i üzere anayasan n üstünlü ü ve 
anayasa hukuku, belirlenemezli i resmi olarak hukuk kural n n yap sal bir 
unsuru hâline getirir46. Özel kurallar n veya normal kanunlar n anayasal 
                                                            
42  Topluluk Hukuku’na ili kin acil çözüm bekleyen sorunlardan birinin de Adalet Divan ’n n 

yarg sal aktivizminin yan  s ra yasama ve yürütme kuvvetleri aras ndaki mu lak ayr m 
oldu u bilinmektedir.   

43  Uluslararas  hukuk için, devletler aras  antla malar n uymas  gereken ba lay c  normlar 
dizisi olarak ius cogens’in ortaya ç k n ; Topluluk Hukuku içinse Avrupa Anayasas ’na 
do ru giden zorlu yolu gösterebilirim.  

44  Kr . I. Pernice, “Multilevel Constitutionalism in the European Union”, European Law 
Review 2002, vol. 27(5), s. 511-529 ve ayr ca M. La Torre, “Legal Pluralism as an 
Evolutionary Achievement of European Community Law”, F. Snyder (ed.), The 
Europeanisation of Law: The Legal Effect of European Integration, Hart Publishing, 
Oxford 2000 içinde, s. 125-138. 

45  Bilindi i üzere fer’ilik ilkesi, Maastricht Anla mas ’yla “anayasalla t r lm ”, örne in 
talyan Anayasas ’n n 118. maddesinde oldu u gibi baz  ulusal anayasalarda yer alm t r. 

Fer’ilik ilkesinin çe itli yönleri için kr , N. MacCormick, Questioning Sovereignty, Law, 
State, and Nation in the European Commonwealth, Oxford University Press, Oxford 
1999, Bölüm 9.    

46  Kr . L. Kutz, “Just Disagreement: Indeterminacy and Rationality in the Rule of Law”, The 
Yale Law Journal 1994, vol. 103, s. 997-1030; sorununu siyasi yönü içinse bkz. G. 
Alexander, “Institutionalized Uncertanity, The Rule of Law, and the Sources of 
Democratic Stability”, Comparative Political Studies 2003, vol. 35, s. 1145 ve devam .  
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ilkelerden ç kar labildi i durumlarda bile yorum konusunda belirli bir esneklik 
vard r. Bunun bir sebebi söz konusu kural veya kanunlar n, t pk  pratik ak l 
için geçerli oldu u gibi, ba vurulmas  zorunlu bir yol de il de arka planda 
haz r bekleyen pek çok mümkün ve makul tercihler aras ndan yap lacak bir 
seçim imkân  olu turmas d r. Waldron’un da i aret etti i gibi ço ulcu bir 
sistemde yasama kendi içinde farkl  de erlerin çat mas n  bar nd r r ve nihai 
bir çözüme gitmez. Hukukun üretilmesi sürecine özgü anla mazl klar, bir 
anlamda yorum ve uygulama a amas na ta nm t r47. Tarafs z bir yarg lama 
yapm  ve bir karara varm  olsa bile mahkemeler de bu tart maya kat l r. 
Bunun anlam  udur: Hukuki sonuçlar n mahkemelerin i leyi ine dayal  
öngörülebilirli inin, kurallar n uygun bir ekilde te ekkülünde etkili olmas  
pek aranmayaca  gibi bu sürece ba l  da de ildir. Hukuki sonuçlar n 
öngörülebilirli i, öngörülebilir standart hukuki dü ünme yollar  arac l yla 
geli me imkân nda aran r. Zira bu hukuki dü ünme yollar  hem sa lam bir 
hukuk ö retisi ve pratik akl n gereklerine genel anlamda riayet eden bir grup 
hukukçu taraf ndan denetlenir, hem de vatanda lar n ortak sa duyusuna 
seslenir. 

Kural n belirlenemezli i, farkl l klardan olu an bir siyasi toplum in a 
etme amac  için de çok önemlidir. Hukuki olaylarda görülen benzerlik ile 
farkl l k aras ndaki diyalektik, hukuki ak l yürütmenin en tipik özelli idir. 
Hukuki ak l yürütmedeyse tümdengelimden çok, k yas a r basar. Yasama 
kural n n genelli i eklinde kabul edilen e itlik ile hakim karar n n 
gerekçelendirilebilir ve dolay s yla aklili i eklinde kabul edilen e itlik 
aras ndaki fark, imdi aç kça görülebilir. 

Kural n belirnebilirli i, hukukun üstünlü ünün vazgeçilmez bir gere i 
de ildir; aksine ideolojik kullan m n  sa lar. Zira ki ilerin, hakimlerin 
hukuku olu turmaktan çok, yaln zca uygulad n  dü ünmesini sa lar48. 
Hukukun üstünlü ünün as l vazgeçilmez gere i, karar  destekleyen bütün 
gerekçelerin hukuki kanaatin olu umunda kullan lmas  ve böylece gerekçe-
lendirici argümanlar n kamuoyunun itiraz na, ret veya kabulüne aç k bir hâle 
gelmesinin sa lanmas d r. 

Ça da  hukuk aç s ndan önemli üçüncü sorun, bu farkl  hukuk düzenlerine 
muhatap olanlara bakt m zda, ço u zaman ilgili kurallar n egemen irade 
taraf ndan konmad n , düzenleme yap lan toplumsal pratiklerde içkin hâlde 
bulundu unu kabul etmek zorunda kal m zd r. Ekonomi, teknoloji ve bilim 
alanlar nda keyfi tercihler yapmak mümkün de ildir; e er hedeflenen sonuçlar 

                                                            
47  J. Waldron, Law and Disagrement, s. 33-42. 
48  J. W. Singer, “The Player and the Cards: Nihilism and Legal Theory”, The Yale Law 

Journal 1984, vol. 94, s. 12. 
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elde edilmek isteniyorsa sadece zorunlu eylem tarzlar  söz konusudur. Fakat 
gerçekte ço u zaman durum hiç de böyle de ildir. Zira elimizdeki, sadece 
zengin ülkelerin fakir ülkelere zorla kabul ettirdi i küreselle me buyruklar d r. 
nsan eylemi, varsay lan teknik kurallar arac l yla müzakereyi ve tercih 

özgürlü ünü engelleyecek bir yola sokulmaktad r. En az ndan uygulama 
safhas nda bu kurallar n hukukun denetimi alt na al nmas  talebi, hukukun 
üstünlü ünün asli gerekleri aras nda yer al r. 

Bu talep sadece söz konusu kurallar n uygulanmas nda e itli e ve 
ayr mc l k yasa na yönelik bir sayg  meselesi de il, bu kurallar ile etik ve 
siyaset gibi pratik akl n di er farkl  alanlar  aras nda bir diyalog kurulmas  
talebidir de. Örne in Dünya Ticaret Örgütü’nün denetimi alt ndaki 
pratiklerde, ticari ürünlerin serbest dola m  ilkesine sayg  ile do aya veya 
hayvan ve insan haklar na sayg  aras nda daha çok çat ma ç kmaktad r. 
Dünya Ticaret Örgütü, bir etik bo luk içerisinde çal makla suçlanmaktad r. 
Fakat bu kez de ticari bak  aç s yla kesin bir tespiti yap lamayacak de erlere 
ba vuruldu unun i aretleri görülmektedir49. Farkl  de erler aras ndaki 
çat malar , bilhassa hukuk kurumlar  çözmek zorundad r. Zira hukuk, farkl  
eylem türleri aras ndaki ileti imin dilidir. 

Nihayet dördüncü olarak, geleneksel hukukun üstünlü ü listesinde 
sözle me hukukuna at f yap lmad n n üzerinde durulmal d r. Art k bu 
mümkün de ildir. Kamu hukuku ile özel hukuk aras ndaki ayr m n 
zay flamas , Anglo-Sakson hukuk sisteminde ise zaten zay f olmas , özerk 
bir hukuk alan na dönü en sözle me hukukunu, yarg n n hukuk yaratmas n n 
temel bir arac  ve aç kça otoriteden yoksun kalan ba lams zla t r lm  
hukukun [decontextualized law] alâmet-i farikas  hâline getirmi tir. 
Sözle me, hukukun yerine geçme veya onu desteklemenin yan  s ra kamu 
ç karlar n  da koruma rolünü üstlenmi tir. Sözle me ko ullar  salt bir genel 
çerçeveye indirgenmi  ve taraf iradelerine odaklanm t r. Uluslararas  ticaret 
sözle melerine ait ilkelerin bir araya getirildi i ve Unidroit’nin olu turdu u 
derlemeden de aç kça görülece i üzere di er bütün gerekler d ar da 
b rak lm t r. 

Geleneksel hukukun üstünlü ü formülü sözle melerle hiçbir ekilde 
ilgilenmez. Önceleri özel alana özgü kabul edilen sözle melerin günümüzde 
kamuya yönelik i levleri daha da artmakta, hatta hukukun üstünlü ünün 
yerine sözle menin üstünlü ü fikri olu makta ve böylece sözle me hukuku, 
dünya hukukunun temel ilkelerinden biri hâline gelmektedir. 

                                                            
49  “Tuna bal /yunus davas ”, bir yandan ticari sistemin çevre sorunlar n  nas l ihmâl etmeye 

çal t n n, di er yandan da bunda çok fazla da ba ar l  olamad n n sembolü hâline 
gelmi tir.  
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HUKUKUN ÜSTÜNLÜ ÜNÜN ESNEKL  VE POZ T F 
HUKUKUN EVRENSELLE MES  

Bu çal mada ele al nan ve hukukun üstünlü ü formülüne yönelik söz 
konusu zorlay c  taleplere muhatap hukuk düzenleri aras ndaki ili kilerle 
ilgili hâlen devam eden süreçler vard r. Bu süreçler, konunun bundan sonra 
nas l ilerleyece ine dair ipuçlar  da vermektedir. Hakimlerin ça da  hukukun 
dola m ndaki merkezi rolü aç kt r. Gerçek bir adli kurumun varl , bir dizi 
ekonomik ve toplumsal ili kinin gerçek bir hukuk düzenine dönü mesinin 
alâmet-i farikas d r. 

Avrupa Adalet Divan  olmaks z n Topluluk Hukuku’ndan gerçek bir 
hukuk sistemi olarak bahsedemeyiz. Adalet Divan , kendi yarg lama 
faaliyetinin Topluluk Hukuku düzeninin özerkli ini geli tirmede inhisari bir 
yetkiye sahip oldu una ve ba lay c l k ta d na dikkat çekmektedir50. 
Ulusal mahkemeler kendilerini, Avrupa Adalet Divan ’n n m  yoksa ulusal 
anayasa mahkemelerinin mi, Topluluk Hukuku’nun mu, kendi ulusal 
hukuklar n n m  üstünlü ünü tercih edeceklerine karar vermek zorunda 
kald klar  bir konumda bulabilirler; dolay s yla uymak zorunda olduklar  
farkl  kamu kurumlar  aras nda da tercih yapmak zorundad rlar. Adalet 
Divan ’n n amaçlar n n ba ar ya ula mas  ulusal mahkemelerin 
davran lar na ba l d r ve olgular gösteriyor ki ulusal mahkemelerin 
hakimlerinin ilgisini, ulusal yasama organlar ndan çok, Avrupal  hakimlerin 
yönelimleri daha fazla çekmektedir. Nerede uygulan rsa uygulans n yarg  
i levi konusunda tam bir i birli i vard r. 

Bunun yan  s ra, karar alma mekanizmalar n n yarg salla mas , 
geleneksel diplomatik süreçlerin tersine uluslararas  alanda ortaya ç kan 
hukukun üstünlü ü kavram n n ilk zorunlu ko ulu kabul edilebilir. 
Uluslararas  hukukun yukar da ele al nan dört alan nda –uluslararas  ticaret, 
güvenlik, i  ve çevre hukuku– uyu mazl k çözüm yollar n n devam eden bir 
yarg salla mas  süreci söz konusudur. Daval lar n bu yollara pratikte 
ba vurmay  tercih etmelerinde de bir art  vard r. Bugün dünya genelinde 
ço u 1990’larda kurulmu  40’dan fazla uluslararas  mahkeme ve mahkeme 
benzeri kurulu  hizmet vermektedir. 

Bu durumu en iyi gösteren örnek Dünya Ticaret Örgütü’dür (WTO). 
Eski Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anla mas ’yla (GATT) kar la t r l-
d nda Dünya Ticaret Örgütü, siyasi aç dan daha ba ms z bir karar alma 
                                                            
50  Bu konuyla ba lant l  olarak Common Law sisteminin münhas r yarg lama yetkisi 

ö retisine ba vurulmu tur. Yarg lama yetkisi, sadece yarg lamay  gerçekle tiren makam n 
do as ndan kaynaklan yorsa münhas r yarg lamad r. Kr . A. Arnull, “Does the Court of 
Justice Have Inherent Jurisdiction”, Common Market Law Review 1990, vol. 27, s. 701 vd.  
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süreci uygular. Dünya Ticaret Örgütü bünyesindeki di er bütün organlar n 
üzerinde bir Temyiz Organ  [Appellate Body] olu turulmu tur. Bu organ 
içerisinde uzmanlar yer al r. Uzmanlar, her olay için ayr  ayr  seçilmez; dört 
y ll na görevlerinde kal rlar. Devletlerden tamamen ba ms zd rlar ve 
tamamen normal mahkemelerin hakimlerinin gördü ü i levlere benzer 
i levler gerçekle tirirler. Bu karar alma prosedürü, zorunlu bir yarg lama 
eklinde i ler ve sadece devletler de il; bireyler, özel gruplar ve uluslar üstü 

özneler taraf ndan da harekete geçirilebilir51. Uluslararas  mahkemelerin 
ço unun henüz bu a amaya ula amad  aç kt r. Fakat her halükârda bu, 
engellenemeyecek bir e ilimdir. Zira ço ulculuk için, tarafgirli e göre 
tarafs zl k, devlet akl na [raison d’etat] göre de hukuki uzmanl k çok daha 
avantajl d r. 

Ça da  hukuki ço ulculuk aç s ndan hakimlerin merkezi bir role sahip 
olmas n n sebeplerini, yarg  kuvvetinin, farkl  hukuk düzenleri aras ndaki 
ileti imi yasama ve yürütme kuvvetlerinin aksine engellemedi i, bilâkis 
mümkün k ld  gerçe inde bulabiliriz. Bu ileti im, dikey ve resmi düzeyde 
uluslararas  anayasa ve uluslar üstü yarg lama kavramlar nda, yatay ve resmi 
olmayan düzeydeyse ulusal yarg  makamlar  aras nda her geçen gün say s  
daha da artan spontan i birli i projelerinde ve operasyonel ili kilerde 
ifadesini bulur. Buradan ileti im için gerekli kar l kl  tan ma ihtiyac  da 
do ar. Sorun, sadece ayn  hukuk sistemi içerisinde ayn  i levi gören farkl  
ki iler aras ndaki benzer e ilimlerin de il, kurallar n yorumlanmas nda 
kullan lacak farkl  yöntemlerin tan nmas  ve ba ka hukuk sistemlerinin kendi 
kurallar n n kabul edilebilir ve makûl olmas d r. 

Yarg  i levinin küreselle me sürecini de erlendirirken ihtiyatl  
davranmak, bu sürecin risklerini göz ard  etmemek gerekir52. Ulusal yarg  
organlar  ile u an dünya çap nda yayg nla an yarg sal aktivizm aras ndaki 
ili kilerin artmas , küresel bir mahkemeler toplulu unun53 ortaya ç kmas  
veya yeni bir dünya düzeninin göstergesi eklinde yorumlanmamal d r54. 
Tam tersine bu, bir karga a hâli oldu unu ve düzenli bir ço ulculuk ihtiyac n n 
hâlâ tam anlam yla giderilemedi ini aç a ç kar r55. Daha da derinlerde 
                                                            
51  Bu ve benzeri sonuçlar için bkz. B. Zangl, “The Rule of Law: Internationalization and 

Privatization: 4. Is There an Emerging International Rule of Law?”, European Review 
2005, vol. 13, supplement s1, s. 73-91.  

52  Kr . J. Allard, A. Garapon, Les juges dans la mondialisation. La nouvelle révolution du 
droit, Seuil, Paris 2005.  

53  Kr . örne in W.W. Burke-White, “A Community of Courts: Toward a System of 
International Criminal Law Enforcement”, Michigan Journal of International Law, 
2002, vol. 24, s. 1-101.  

54  Kr . A.M. Slaughter, A New World Order, Princeton University Press, Princeton, N.J. 2005. 
55  M. Delmas-Marty, Le relatif et l’universel, Seuil, Paris 2004, s. 19. 
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hukuk sistemleri ile pozitif hukukun bizatihi kendisi aras ndaki ili kilerin 
geneli itibariyle tamamen yeni bir anlay la ele al nmas  sorunuyla kar  
kar ya oldu umuz anlam na gelir. 

E er pozitif hukuku, tek bir toplumsal grup içerisinde olu turulup 
yayg nla t r lan kural ve ilkelerin uygulanmas  eklinde anlarsak pozitif 
hukukun sadece bu grup için geçerli oldu unu, grubun d ndaysa geçerli 
olmad n  dü ünebiliriz56. Fakat bu uygulama faaliyetinin unsurlar , yani 
kurallar, tümdengelim ba ta olmak üzere yorum yöntemleri ve kavramlar  
asl nda bir toplumsal gruptan di erine intikal edebilecek niteliktedir. 
Meselelerin hukuki bir yolla ele al nmas  etkinlik veya önemli de erlere 
sayg  aç s ndan kendi kendine bir kan t olu turuyorsa herkesin ve her hukuk 
düzeninin kullanabilece i bir hukuki miras n parças  hâline gelir. Hukuka 
uyguland  ekliyle pratik ak l, kendi uzun tarihi boyunca bize büyük bir 
çe itlilik sergileyen hukuki pratikler kazand rm t r. Konusu ayn  olan bu 
çe itli hukuki pratikler, de er çat malar n n çözümünde ve kullan lan 
tekniklerde birbirinden farkl la r. Bunlardan en geli mi  hukuk sistemlerinde 
kullan lanlar; ortaya ç kt klar  yerel ve kültürel s n rlar  a ma ve giderek 
olgunla ma yönünde özel bir de ere ve kapasiteye sahiptir. Bir hukuki 
prati in, ortaya ç kt  hukuk sisteminin ötesine geçecek ekilde geni lemesi 
ayn  zamanda, hukuki prosedürleri güvenilir hâle getiren geleneksel hukukun 
üstünlü ü ilkesinin de bir ba ar s d r. Gündelik ya am n ço ulcu hukuki 
biçimlerinin olu turdu u bu peki tirilmi  hukuk miras , hukukun üstünlü ü 
ilkesinin yüz y llard r hayli geli mi  ulusal hukuk sistemlerinde uygulanmas n n 
sebebidir. 

Ne demek istedi imi aç klamak için pek ço u aras ndan sadece iki 
sembolik örnek verece im. Bunlardan bizi en fazla ilgilendiren ilki hukukun 
dola m , hukuki ilkelerin ve kurumlar n belirli bir hukuk düzeninden al n p 
di er bir hukuk düzenine aktar lmas  ve uygulanmas yken di eri, Common 
Law sistemi ile Civil Law sistemi aras nda giderek artan uzla ma ve 
yak nla mad r. 

lk örnek, çok daha s k kar la lan bir durumla, ulusal mahkemelerin 
kendi hukuklar n  yorumlamak ve bo luklar n  doldurmak amac yla yabanc  
hukuk sistemlerine ba vurmalar yla ilgilidir. Bu tarz kapal  bir hukuk 
anlay  çerçevesinde, hukuk sistemi kendi bünyesinde yer alan kaynaklar  
kullanarak varl n  sürdürmek zorundad r; yabanc  hukuka dayal  bir 
argüman pek bir anlam ta mad  gibi, geleneksel hukukun üstünlü ü 
ilkesinin i aret etti i hukuki sonuçlar n öngörülebilirli ini de kabul etmez. 
Yabanc  bir hukukun yol göstericili ini tan mak, hukuku, mevcut hukuki 
                                                            
56  Kr . F. Viola, Il diritto come pratica sociale, Jaca Book, Milano 1990. 
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otoritelerin koydu u bir dizi norm eklinde kabul eden hukuk anlay  
reddedilip hukukun fiilen ne ise o ekilde dü ünülmesi, yani gündelik 
ya am n sorunlar n  çözmek için kullan lan yorumlay c  ve gerekçelendirici 
pratikler toplam  kabul edilerek mümkün olur. Bu sorunlar, özellikle ayn  
medeniyet seviyesine ula m  toplumlar n hepsinde ortaya ç kt  ve farkl  
olmakla birlikte aktar labilir yollarla çözüldü ü için, di er insanlar n 
tecrübelerinden faydalanmak anlaml d r. 

E er hukuk sadece yasa koyucunun iradesi meselesi olsayd  di er ülke 
vatanda lar na yönelik hukuki emirlerden ve yabanc  hukuk sistemlerine ait 
normlardan ne ö renebilece imiz meçhul kal rd . Buna kar l k ayet hukuk, 
özünde bir sorun çözme giri imiyse, yani pratik akl n konusuysa57 bu 
durumda, ba kalar n n ayn  sorunlarla nas l yüzle ti ini gözlemlemek ve 
bizim çözmek zorunda kald m z olaylar ile benzer olaylara yönelik 
dünyan n di er k s mlar nda geli tirilen çözüm yollar  aras ndaki akli 
ili kileri ara t rmak anlaml d r58. Bu ara t rma karar verme faaliyetinin ve 
hukuk ö retisinin bir görevidir. Yani hukuki sonuçlar n öngörülebilir olma 
zorunlulu u, hukuki pratik ak l alan n n tamam na yönelebilmek için yoruma 
ve argümantasyona ili kin bu kaynaklar  dikkate almay  gerektirir. 

Farkl  bir durum ise kültürel haklar konusunda oldu u gibi yabanc  
hukukun, ulusal hukukun uygulanmas n  s n rland rmak için göz önünde 
bulundurulmas d r59. Burada hukukun yer bak m ndan geçerlili i ile kültürel 
ve ki isel karakteri birbirine kar r. Bu tür bir birlikteli in temelindeyse e it 
koruma, din ve dernek kurma özgürlü ü, dan ma hakk  ve adil yarg lanma 
hakk  gibi anayasal güvenceler yer al r. Bunun hukukun uygulanmas nda 
belirli bir önem ta mas , söz konusu hak ve özgürlüklerin yaln zca örnek 
de erler olmas na de il, bu hak ve özgürlükler arac l yla kendi kimliklerini 
bulan insanlar n bu sebepten ötürü sayg  görmesine dayan r. 

Common Law ile Civil Law sistemleri aras nda giderek artan uzla maya 
verilebilecek bir çok örnekten birisi60 do rudan Avrupa Topluluk Hukuku’yla 
ilgilidir. 

                                                            
57  “Law is an argumentative discipline”, N. MacCormick, Rhetoric and the Rule of Law. A 

Theory of Legal Reasoning, Oxford University Press, Oxford 2005, s. 14. 
58  Her ne kadar bu durumu ius gentium’un bir örne i kabul eden Waldron’a kat lmasam  da 

vard  sonuçlar  benimsiyorum. Kr . J. Waldron, “Foreign Law and the Modern Ius 
Gentium”, Harvard Law Review 2005, vol. 119, s. 146-7.  

59  Örnek olarak göçmen daval lar n asl nda suç te kil eden fiillerini suç olmaktan ç karan 
kültürel delil (veya kültürel savunma)  sorununa i aret edebilirim. Kr . A.D. Renteln, The 
Cultural Defense, Oxford University Press, New York 2004. 

60  Benzer uygulamalar Amerikan hukukunda ve Dünya Ticaret Örgütü’nde de görülür, fakat 
Avrupa’dakiler federasyon veya uluslararas  örgüt bünyesinde yer almama niteli i gösterir.   
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Tek tiplilik anlam na gelmeyen bir birli i ve anar i olmayan bir 
farkl l  güvence alt na almay  amaçlamak suretiyle Avrupa Birli i, düzenli 
bir hukuki ço ulculu u hedefler61. Farkl l klar n yönetimi, temel olarak 
denklik kararlar yla garanti edilir. Bu kararlar, Topluluk’un himayesi alt na 
girebilecek menfaatlerin ve ihtiyaçlar n korunmas na ili kin her ulusal hukuk 
düzenlemesinde mevcut olan kurallar ve güvenceler ile bu güvencelerin daha 
etkin olmas n  sa layaca  dü ünülen araçlar hakk ndad r. Ulusal disiplinler 
aras nda asli bir e itli in tesis edilmesi ve farkl l klar n hukuk aç s ndan 
önemsizle mesi sa land nda, uygun kurallar n geçerlili i kar l kl  olarak 
tan n r. Böylece bu kurallar n her biri münhas r olmaktan ç kar62. 

Avrupa yarg  sahas nda farkl  hukuk tarzlar  vard r. Her biri hukuki ve 
aksiyolojik aç dan bir birine denktir. Farkl  hukuk sistemlerine ait olmas na 
kar n yine de hepsi e it derecede geçerlidir. Sonuç itibariyle –Adalet 
Divan ’n n öncü kararlar  nda– her ulusal mercinin kendi hukuk 
sisteminin en avantajl  veya en tercihe ayan kurallar n  seçme ve buna 
dayanarak kendi davran n  sergileme hakk  oldu u kabul edilmektedir. 
Dolay s yla baz  özneler için –ki bunlar sadece ekonomi alan ndakiler 
de ildir– gerçek bir hukuk seçimi, yine o hukuku kabul edenler taraf ndan 
gerçekle tirilebilir63. Bu da sadece normlar n de il düzenleyici otoritelerin 
ve mahkemelerin de seçimi meselesidir (al  veri  forumu). 

Uygulaman n hukukili inin bu kabulü, tan ma kural n n tekli i, 
normlar  belirlemenin münhas rl , sistemin s k t r lm  yap s , hukukun 
öncelikli rolü ve kamu alanlar  ile özel alanlar aras ndaki çat ma gibi hukuk 
sistemi kuram n n kat  kavramlar na yönelik büyük bir meydan okumad r. 
Çok daha uygun ko ullar sunmak suretiyle koyduklar  normlar n 
muhataplar n  etkileme gayretindeki hukuk sistemleri aras nda düzenleme 
faaliyetine ili kin bir rekabetin varl ndan ve haklar n garanti alt na 
al nmas  konusunda k yas ya bir yar  tehlikesinden bahsedilmektedir64. Bu 
durumun hukuk normu kavram nda bir de i ikli e i aret etti i belirtilmelidir. 
Bu de i iklik, önceden in a edilmi  verilerden bir tercihe veya ürüne yöneliktir 
                                                            
61  Avrupa Anayasas ’n n Giri ’inde “çe itlilik içinde birlik” denmektedir.   
62  Kar l kl  tan ma, alternatif bir entegrasyon arac  olarak görülmekte ve uyumlula mayla 

kar la t r ld nda fer’ilik ilkesine çok daha uygun gibi gözükmektedir. Genel olarak kr . 
M. Gnes, La scelta del diritto. Concorrenza tra ordinamenti, arbitraggi, diritto 
comune europeo, Giuffrè, Milano 2004. 

63  Bu seçme imkân , Amerikan ve ngiliz hukuk sistemlerindeki hukukun seçimi (ve daha 
genel anlamda da kanunlar ihtilâf ) ile kar t r lmamal d r. Hukukun seçiminde yarg ç, 
uluslararas  özel hukukun normlar na göre hangi hukukun mevcut olaya uygulanabilir 
oldu una karar vermek zorundad r.   

64  Kr . N. Reich, “Competition between Legal Orters: A New Paradigm of EC Law?”, 
Common Market Law Review 1992, vol. 29, s. 861 ve devam . 
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(ürün olarak hukuk)65. Bütün bunlar, u an burada tart amayaca m z 
çözülmemi  sorunlard r66. Bu geli melerin, hukukun üstünlü ünün yeniden 
formüle edilmesi konusunda ne tür etkilerinin olaca n  merak ediyoruz. 

Devlet hukukunun tekelci karakterinin zay flamas , hukuk ile ki i 
aras nda daha güçlü ba lar kurmak için duyulan anayasal ihtiyaçtan 
kaynaklan r. Bir yasan n sahip olmas  gereken yap sal biçimleri ve hatta 
devlet görevlileri taraf ndan uyulmas  gereken usulleri tespit etmek yeterli 
de ildir; yasalar n, herkesin kendi davran n  kendi iste iyle uyduraca  
kurallar eklinde dü ünülmesi de gerekir. Bu durumda, uyaca  hukuku 
tercih etmede ki iyi serbest b rakmaktan daha iyi bir çözüm yoktur. 

Hukukun üstünlü ünü destekleyen temel gerekliliklerden birisinin de 
bireylere, kendi var olu unu istedi i gibi tasarlama ve ona uygun davranma 
imkân  sa lamak oldu u do ruysa o zaman, belirli ko ullar alt nda belirli bir 
hukuk sistemini tercih etme bu gayeye tam anlam yla uygundur. Yerel ve 
küresel toplumun olu turdu u ço ulcu düzen, insanlar n olu turdu u düzenle 
bir araya getirilmeli ve sonuç itibariyle insanlar n düzeni için i levsel 
k l nmal d r. Kendi kendini düzenleme [Self-Rule] olarak bir hukuk 
düzenine [Law-Rule] yönelik gittikçe artan bir talep vard r. Bu ise 
anayasac l n iki önermesini bir araya getirecek bir düzendir. Bu iki önerme 
yasalarla yönetilen insanlar n siyasi yönetimi ile insanlar taraf ndan 
yönetilen insanlar n siyasi yönetimidir. Fakat bu durum, siyasi faaliyetin, 
farkl  toplumsal ve kültürel kimliklerin her birinin di eri taraf ndan 
tan nmas n  sa layacak bir insani iyi anlay n kabul edilmesiyle 
mümkündür ancak67. Aksi takdirde hukukun de il, insanlar n yönetimi 
hayaleti geri gelir. 

Bununla birlikte hukuk seçiminin, yeni bir hukuk yaratmak olmad n  
belirtmek gerekir. Hukuk seçimi, hukuk kurallar n n, yorumlama ve argüman 
getirme uygulamalar n n, sorunlar n hukuki yollarla çözümünün önceden var 
oldu una i aret eder. Normlardan olu an bir süpermarket de de ildir hukuk 
seçimi; tersine, insanlar n birlikte var olmas  durumuna uygulanan pratik 
akl n dünyas na girer. Büyük bir hukuki çözümler çe itlili i gösterir. Bu 
çözümler, kültürel farkl l k ve di eri için tehlike arz edebilecek bir tak m 
de erlere yönelik duyarl l n büyüklü ü aç s ndan bir birinden ayr l r. Bu 
hukuki kurumlar bireyler taraf ndan icat edilmemi , fakat kendi kendini 

                                                            
65  Kr . R. Romano, “Law as a Product: Some Pieces of the Incorporation Puzzle”, Journal of 

Law, Economics & Organization 1985, no. 1, s. 225.  
66  Kr . A. Zoppini (ed.), La concorrenza tra ordinamenti giuridici, Laterza, Roma-Bari 2004. 
67  F. Michelman, “Law’s Republic”, The Yale Law Journal 1988, vol. 97(8), s. 1500-03. 
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olu turan ve kendi kendini denetleyen bir uygulama içerisinde üretilmi tir68. 
Hukuk düzenlerinin ço ulculu u, bir birini kar l kl  tan mas  ve bir birine 
ba l  olu u, inhisarilik yetkisini kabul edilemez hâle getirmektedir. Bunun 
sebebi, hem hukuki düzenlerin hiçbirinin tamamlanm  olmamas  hem de her 
birine ait yasama yetkisinin mümkün pek çok yasama faaliyetinden sadece 
birisi olmas d r. Yerle ik siyasi otorite, nas l davran lmas  gerekti ini nihai 
olarak belirlemektense bireylerin tutarl  bir davran  ekli sergilemelerini 
sa lamaya çal mal d r. Siyasi otorite düzeni sa lar; fakat her zaman 
içeri ini belirleme yetkisine sahip de ildir. 

Dolay s yla hukukun haklara ve adalete yönelik kullan m na ili kin 
pratik bilgi konusunda birikimle olu mu  bir patronaj dünyas  vard r69. Tek 
tip ve sistematik bir hukuki ilkeler ve yönelimler külliyat ndan de il, ortak 
hayat n hukuki biçimlerinden olu an bir rezervden bahsediyoruz. Bu hukuki 
biçimler, tarihin s nav ndan geçmi tir ve bir anlamda evrenselle tirilebilir ve 
bir biriyle de i tirilebilir niteliktedir. Yani kültürel gettolarda s k p kalm  
de ildirler. Bir anlamda aklilik, pozitif hukukun bizatihi kendisini evrensel 
hâle getirir. 

 

SONUÇ 

Hukuki ço ulculu un bir ekilde ulusal hukuk sistemleriyle ba lant l  
bu kaba ve eksik analizinden sonra sonuç niteli inde baz  mülâhazalarda 
bulunabiliriz. 

Hukukun üstünlü ü iki farkl  aç dan ele al nabilir: bir düzenleme 
modeli olarak ve hukuk faaliyetinin temel niteliklerinin bir toplam  olarak. 

Daha önce belirtildi i gibi ulus devlete veya bütünlüklü siyasi toplumlara 
ba lanan sosyo-politik ba lamlara at f yap lmak suretiyle güçlendirilmi  
geleneksel hukukun üstünlü ü formülü, demokrasi ve haklar n korunmas  ile 
birlikte insan onurunun korunmas  için gerekli bir savunma arac d r. Fakat 
içeri i tart mal , uygulamas ysa belirsizdir70. Kendisine hangi ko ullarda sayg  
duyulmas  gerekir? 

                                                            
68  R. Forst, “The Rule of Reasons. Three Models of Deliberative Democracy”, Ratio Juris 

2001, vol. 14(4), s. 374. 
69  Ortak anayasal patronaj veya medeni uluslar n payla t  ortak hukuk ilkeleri gibi al ld k 

ifadeler, burada dile getirmek istedi im fikri, yani ilkeler düzeyinde gerçekle en asgari 
yak nla madan çok hukuki uygulamalar ve hayat tarzlar na ili kin kültürler aras  ileti imi 
tam anlam yla izah etmemektedir. 

70  Kr , J. Waldron, “The Rule of Law as a Theater of Debate”, J. Burley (ed.), Dworkin and 
His Critics, Blackwell, Oxford 2004 içinde, s. 319-336. 
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nsanlar, geleneksel anlamda hukukun üstünlü ünü in a eden vas flar n 
nas l tan mlanaca ndan bahsetmektedir. Yorumcu ve hermönetik hukuk 
kuramlar , “Hukuk”un belirli bir sabit standartlar kümesi olmad n 71, 
normlar n önceden de il de yorum neticesinde belirlendi ini, hukuk kural n nsa 
somut olay n nda ekillendi ini göstermi tir. Hukukun üstünlü üne ili kin 
yasamac  anlay , hukukun gerçek uygulamas n  saklamaya hizmet eden bir 
ideolojiye dönü mü  bir dü ünce eklidir72. 

Ümitsizlik içinde ne kadar çabalarsa çabalas n siyasi iktidar asl nda 
kendi koydu u normlar n anlam n  belirlemede ba ar l  de ildir. Bu normlar n 
anlam , resmi yasama usulleri taraf ndan konan s n rland rmalardan kurtulacak 
ekilde toplumsal ya am n içerisinde üretilir73. Bir hukuk sisteminin kimli i ve 

devaml l , biçimsel geçerlilik ilkesinin varl na de il, ifade etti i toplumun 
kimli i ve devaml l na dayan r74. Dolay s yla hukuk uygulamas nda hukuk 
kural  olu turulurken, toplumun do rudan kat l m na yönelik kar  ç k lamaz 
bir ihtiyaç vard r. Zira hukuk bir kurallar kitab  de il, bir toplumsal 
yorumlama prati idir. 

Hukuk sisteminin temelinde yer alan toplumun devaml l  ve kimli i 
dü üncesi ortadan kalkt nda bu durum, esasl  ekilde karma kla r. Her 
biri devlet temelli hukuk sisteminin [state legal system] bir bölümüne denk 
dü ecek ekilde hukuk düzenlerinin parçal  hâle gelmesi, sadece toplumun 
s n rlar n n geni ledi ini de il, toplumu nihai anlamda bir bütünlükmü  gibi 
dü ünmenin imkâns zl n  da gözler önüne serer. Art k tek bir tane de il 
pek çok yorum toplumu vard r. Bu toplumlar eylem tipine, verilen 
taahhütlerin ve al nan kararlar n sonuçlar na göre çe itlilik arz eder. 

Sonuçta geleneksel hukukun üstünlü ü formülünü, mükemmeliyetçili in 
hedefe ayk r 75 olabilece i ilkesi temelinde yeniden ele almak tek ba na 
yeterli de ildir: müzakereci bir demokratik yöntemin e li inde bir anayasal 

                                                            
71  R. Dworkin, Justice in Robes, Harvard University Press, Cambridge, Mass., s. 234. 
72  Örne in kr . A. Scalia, “The Rule of Law as a Law of Rules”, The University of Chicago 

Law Review 1989, vol. 56(4), s. 1175-88. 
73  “Hukuk kurallar  anlaml  olmak zorundad r, fakat bu anlam  mecburen toplumsal faaliyetle 

ortaya ç kan materyallerden ödünç al r. Bu toplumsal faaliyetse biçimsel hukuk yaratma 
ismini verdi imiz kaynakla s n rl  de ildir. Otorite sahibi kurumlar, koyduklar  kurallara 
anlam biçmeye çal t klar nda bile izin verilmeyen bir tarzda hareket etmi  olurlar.” R.M. 
Cover, “Nomos and Narrative”, Harvard Law Review 1983, vol. 97(1), s. 18.   

74  Kr . J.M. Finnis, “Revolutions and Continuity of Law”, in: A.W.B. Simpson, Oxford 
Essays in Jurisprudence, Second Series, Clarendon, Oxford 1973, s. 69. 

75  Bu, geçmi e yönelik olmayan yasalar eklindeki temel ilkeye de uygulanabilir. Kr . Ch. 
Sampford, Retrospectivity and the Rule of Law, Oxford University Press, Oxford 2006, 
s. 266 vd.  
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hukukun üstünlü ü dü üncesi yönünde dönü türmeye de ihtiyac m z vard r76. 
Burada uluslararas  hukukun ve Topluluk Hukuku’nun, ulusal hukuka 
müdahale etmesi oran nda hukukun üstünlü üne ili kin mu lakl n ulusal 
hukuka da sirayet etmesi ve hukuki kurumlar aras ndaki ili kilerin sars lmas  
tehlikesi hâlâ mevcuttur77. 

Bunun yerine ayet hukukun üstünlü ünün, insan ili kilerinin 
yönetiminde hukuk uygulamas n n geni lemesini öngören genel bir ülkü 
oldu unu kabul edersek toplumsal ba lamlar n konumuna göre de i en 
ölçülerde uyguland n  gözlemleriz. Bir yandan uluslararas  örgütler gibi 
belirli bir ölçüye kadar hukukile tirilmesi gereken toplumsal düzenlere 
sahibiz; di er yandan, örne in Avrupa Topluluk Hukuku gibi yüksek 
derecede hukukile mi , fiilen uygulanan karma k hukuki olu umlar  
ya yoruz. 

uras  aç k ki önceki uluslararas  örgütler, ayr nt lardan ar nd r lmak 
suretiyle hukukun üstünlü ü ülküsüne yakla makta, sonraki ise [Avrupa 
Topluluk Hukuku] hukukun üstünlü ü ülküsünün daha fazla yayg nla mas n  
temsil etmekte ve ba ar s n  göstermektedir. Fakat ikisi de do al adalet 
ilkelerine, mahkemelerin olu umuna ve eri ilebilirli ine, bir kamusal ak l 
türü olarak hukuki ak l yürütmeye ve hakimlerin temyiz yetkisine i aret eder. 
Keza ayn  ekilde hukuk kurallar n  koyma, yürütme veya uygulama 
konusunda, yetki sahibi ki ilerin her birinin sorumlulu unu da gösterir. 
Bütün bu vas flar, Fuller’ n olu turdu u listede merkezi bir rol üstlenen 
yasalar n genel özelliklerinden çok daha önemlidir78. 

Geleneksel hukukun üstünlü ü formülünü, u an mevcut bir hukuk 
sisteminin erdemi olarak dü ünebiliriz. Fakat ça da  hukukta i ler hâlde 
bulunan hukukun üstünlü ünü art k bütün geni li iyle göz önünde 
bulundurmal y z. Zira hukukun üstünlü ünün geni lemesi, toplumsal ve 
siyasi düzenlerin hukukile mesidir. Toplumsal ve siyasi düzenler kendilerine 
özgü yollarla hukukun, yani ya ayan ve geli en bir hukukun üstünlü ü 
dü üncesinin tedrici hakimiyeti alt na girmekte ve böylece ayn  zamanda 
birbirleriyle temas kurabilmektedirler. Böylesi bir temas, parçal  bir dünyada 
siyasi kimli in yeniden in a edilmesi için gereklidir. 
                                                            
76  R. Fallon, “‘The Rule of Law’ as a Concept of Constitutional Discourse”, Columbia Law 

Review 1997, vol. 97(1), s. 1-56. Anayasal hukukun üstünlü ü de biçimsel bir modeldir ve 
dolay s yla Dworkin’in haklar dü üncesiyle de, T.R.S. Alan’ n Constitutional Justice. A 
Liberal Theory of the Rule of Law, Oxford University Press, Oxford 2001’deki 
yakla m yla da kar t r lmamal d r. Her ikisi de hukukun üstünlü üne ili kin maddi 
yakla mlard r.   

77  Kr . Th.A.J.A. Vandamme, J.-H. Reestman (eds.), Ambiguity in the Rule of Law, Europa 
Law Publishing, Groningen 2001. 

78  Bu geni letilmi  hukukun üstünlü ü anlay na örnek olarak bkz. D.M. Betty, The 
Ultimate Rule of Law, Oxford University Press, Oxford 2004. 
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Üç metin, bir hukuk. Veya di er deyi le üç metin, kurulu u olmayan 
hukuk veya anti-kurulu un kurulmam  hukuku. Derrida’n n aç klamalar m  
dayand raca m üç metni, hukuk sorununu en aç k ekilde veya do rudan ele 
alan metinlerindendir. Metinler aras ndaki bu ayr m  sadece kolayl k olsun 
diye yap yorum, zira bana göre Derrida’n n çal malar n n ço u öyle ya da 
böyle hukuk sorununa de inmektedir.1 Buna kar n burada hukuk ad n  ta yan 
metinlerle -“Yasan n Önünde/Devant la loi”, “Tür Yasas /The Law of Genre/”, 
“Hukukun Gücü/Force of Law/”2- ilgileniyorum. Hukuk adland rmas n n bu 
                                                            
*  Bu çeviri hakem incelemesinden geçmi tir.  
 Margaret Davies, “Derrida and Law: Legitimate Fictions”, Jacques Derrida and the 

Humanities, A Critical Reader, ed.: Tom Cohen, Cambridge University Press, 2001’den 
yazar n izniyle çevrilmi tir.  

**  Prof. Dr., Avustralya Flinders Üniversitesi Hukuk Fakültesi.  
***  Yrd. Doç. Dr., Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi 

Anabilim Dal . 
**** Yrd. Doç. Dr., Eski ehir Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Hukuk Felsefesi ve 

Sosyolojisi Anabilim Dal . 
1  Bkz. S. Weber’in, (“Deconstruction Before the Name: Some Preliminary Remarks on 

Deconstruction and Violence”, Cardozo Law Review, Vol: 13, 1991, s. 1181) makalesinin 
ba ndaki Derrida al nt s n n yorumlar . Bu sözler, Derrida’n n ço u eserlerinde ortaya 
ç kan bir teman n; “ayr msal bula ma yasas ” (differencial contamination)’n n oldu unu 
ileri sürer. Bu yasa hukukun temelindedir, hukuka yerle ik ve ku at c d r. “Hukukun 
Gücü”nde Derrida öyle der: “Yap bozumsal tarzdaki çal malar n hukuk, yasa ve adalet 
problemi ile sonuçlanmas  normal, öngörülebilir ve arzu edilebilir bir eydir”, Cardozo 
Law Review, Vol: 11, 1990, s. 929. Ayr ca bkz. Margaret Davies, Delimiting the Law: 
Postmodernizm and the Politics of Law, London: Pluto Press, 1986. 

2  Jacques Derrida, “Before the Law”, içinde Acts of Literature, ed. Derek Attridge, London 
and New York: Routledge, 1992, ss. 181-220. [Jacques Derrida, “Yasan n Önünde”, 



Margaret Davies, Çev. Rabia Sa lam, Kas m Akba  728

bölümün ba lam  aç s ndan özel bir önemi var. Bu adland rmayla metin, 
kendini aç a vurup, hukukî içeri e yol verir. Derrida’n n “Yasan n Önünde” 
metninde belirtti i gibi, “Yasa ad n  ta yan ba l kta daha ba tan (...) sanki 
yasa kendi kendisini adland r yormu  gibi bir a rtmaca az da olsa vard r.”3 
Bu yorum, benim bu makalede ilgilendi im hukuk kuram yla ilgili 
sorunlar n tam da özüne dokunuyor. Hukukun kendi kendini nitelemesi, 
ebeveyne ait “çünkü ben öyle söylüyorum”un anayasal yetkiye tercüme 
edilmi  halinden ba ka bir ey de ildir. Ana ak m hukuk felsefesi -me ruiyet 
muhaf z  ve müdafi olarak- mutlak bir hukukîlik kayna  ke fetmeye ya da 
tan mlamaya giri erek böyle bir keyfiyetten kaçma mücadelesi vermektedir. 
Bu “hukukun yasas ” ya da “otoritenin kayna ” yaln zca hukuk felsefecilerinin 
kafas n  me gul etmemekte, yurtta  ve yasal yetkililerin benzer gerçek bir güce 
sahip oldu unu varsaymakta ve belirli bir hukukî rejimi kabul etmeyenler 
için, hukuku uygulay p koruyanlar taraf ndan müzakerenin, anla man n veya 
uzla man n reddedilmesi anlam na da gelmektedir.  

Aç klayaca m gibi, hukukun kayna n , do as n  veya yasas n  ortaya 
ç karmaya ili kin felsefî proje, baz  çözülemez çeli kiler ve paradokslarla 
maluldür. Derrida’n n hukuk üzerine çal malar  ne bu kuramsal zorluklar  
çözmeye dairdir ne kavramsal aç dan bütünsel ve tutarl  bir hukuk tablosu 
olu turmada ba ar s z olan klasik hukuk kuram n  toptan reddetmeyi gerektirir. 
Derrida’n n hukukla ili kili çal malar , hukukî dü üncenin çeli ki ve 
paradokslar n , (öz-dü ünümsellik hatalar  d nda) kavramsal hatalar olarak 
de il, daha ziyade herhangi bir anlam (ve dolay s yla ola anl k, otorite ve 
anlay ) probleminin oda na uzanan sistematik felsefî meseleler olarak 
görmemizi sa lar. Di er bir ifadeyle, hukuk felsefesinin ve hukuk sistemlerinin 
bo luk ve çeli kileri ayn  zamanda genel olarak felsefî sistemlerin de bo luk ve 
çeli kileridir. 

Bu bölüme hukuk kuram  birikimiyle yakla anlar için belki bundan 
daha ba ka giri  vurgular n n yap lmas  gerekebilir. Her eyden önce, burada 
sözü edilen “hukuk”un ne oldu u meselesi var. Ana ak m hukuk felsefesi –

                                                                                                                                            
Edebiyat Edimleri, çev. Mukadder Erkan, stanbul: Otonom Yay nlar , 2010]; Jacques 
Derrida, “The Law of Genre”, Glyph, Vol: 2, 1980, s. 202. [Jacques Derrida, “Tür Yasas ” 
Edebiyat Edimleri, çev. Mukadder Erkan, stanbul: Otonom Yay nlar , 2010]; Jacques 
Derrida, “Force of Law: The Mystical Foundation of Authority”, Cardozo Law Review, 
Vol: 11, 1990, s. 919. [Jacques Derrida, “Yasan n Gücü: Otoritenin Mistik Temeli”, 
iddetin Ele tirisi Üzerine, çev. Zeynep Direk, stanbul: Metis, 2010]. (Ayn  metnin farkl  

bas m  için bkz.Deconstruction and the Possibility of Justice, ed. D. Cornell ve di erleri, 
New York: Routledge, 1992. (Bu makale Cardozo Law Review’de yay nlanan versiyona 
at f yapmaktad r). Jacques Derrida, “The Laws of Reflections: Nelson Mandela, In 
Admiration”, For Nelson Mandela, ed. Mustapha Tlili, New York: Henry Holt and Co., 1987. 

3  Derrida, “Before the Law”, s. 189. 
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aç k nedenlerle– cinsel kimlik, sosyal gelenek veya edebî bir eser yazma 
normlar  gibi var olu umuzu bilgilendiren çok say da di er tür buyruk 
üzerine de il de kurumsalla m  pozitif hukuka yo unla ma e ilimindedir. 
Asl nda John Austin bu normlar n bir ço unun ancak uygunsuz ve bazen de 
metaforik anlamda “hukuk” oldu unu söylemi ti.4 Anglo-Amerikan hukuk 
kuram  bu nitelendirmeyi kabul etme e ilimi gösterdi. Tabii ki hukuk 
kavram n n tek kullan lma biçimi bu de il ve Derrida’n n hukuk üzerine 
yaz lar , di er konularda oldu u gibi, belirsizlik ve kesi me noktalar n n 
daha kolay tespit edilebilmesi için çok katmanl  çal r. Bu, “hukuk”un ayn  
anda kurumsalla m  pozitif hukuk, Freud’un dile getirdi i psiko-sosyal 
geli me yasalar , ahlâk yasas  ve fikri ürün yasalar  oldu u, “Yasan n 
Önünde” metninde en belirgin halini al r. Bununla birlikte, bu bölümde 
bilerek kendimi daha klasik hukuk kuram  konusunun analiziyle, fakat 
nihayetinde konunun Austin’in “metaforik” hukukundan ayr lamazl na 
i aret etmeye çal arak s n rland rd m. 

kincisi, bana öyle geliyor ki, “hukuk”un bu muhtemel boyutlar n n 
çe itlili i içerisinde Derrida, kurumsal hukuka odakland nda, ç k  noktas  
olarak, hukukun “di er”inden, yani hukuk olmayandan (ki genellikle hukuk 
felsefecileri taraf ndan, ad na “ahlâk” denilen bir dizi belirsiz norm olarak 
nitelendirilir) gerçekten ayr  veya ayr labilir oldu una ili kin pozitivist 
yakla m  almaktad r. Klasik “hukuk” kavram  üzerindeki bu vurgu bilhassa 
“Hukukun Gücü”nde belirgindir. Bunu vurgulamak ve Derrida’n n yakla m n n 
hukukun ya da hukukî pozitivizmin içeriden veya d ar dan bir ele tirisi 
olmad , daha ziyade hukuk fikrinin kavramsal s n rlar n n sorgulanmas  
biçiminde oldu unu göstermek önemlidir. Dolay s yla Derrida’n n bir hukuk 
kuram  olarak pozitivizmi onaylad n  yahut reddetti ini kesin surette ifade 
etmek mümkün de ildir: Daha ziyade Derrida metinlerinin oda , kavramsal 
s n rlar n  if a etme ve ortaya ç kan etik ya da politik sorunlara –hukuka ne 
d sal ne içsel, fakat hukukun s n rlar nda olan– alternatif bir yer önerme 
sürecinde, pozitivist hukuk nosyonunun “çözeltilmesi” yahut yap bozumudur. 
lginç bir ekilde, bu kavramsal s n rlar n ço u, pozitivist dü ünürler 

taraf ndan çe itli ekillerde tan n r, ancak ço unlukla geçi tirilir yahut yeteri 
kadar vurgulanmaz. 

 
Ba lang ç Yasas  

Öyleyse, ortodoks hukuk kuram n n öngördü ü gibi, hukukî ya da 
normatif sistemlerin yap s  hususunda birkaç tespitte bulunarak ba layal m. 
                                                            
4  Bkz. John Austin, The Province of Jurisprudence Determined, London: Weidenfeld and 

Nicolson, 1954, ss. 10-14. 
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Bu konulara tekrar dönece im, fakat öncelikle bunlar  daha kar k Derridac  
sorunsallar n basit bir biçimi olarak ortaya koymak istiyorum. Bu tan t c  
hususlar nispeten k sa ve öz bir ekilde aç klanabilir. 

lk olarak, ana ak m hukuk kuram n n yakla k son iki yüzy l , hukuka 
ili kin bilgiyi nesnel ya da mutlak biçimde temellendirmek isteyen modernist 
arzuyla ekillendi. Baz  ayd nlanma ve liberal idealler ile –kanun önünde 
e itlik, siyasi iktidara rasyonel bir temel sa lama arzusu gibi–hareket eden 
modernist hukuk dü üncesi, önceki hukuk doktrininin e itsiz ve öyle 
anla l yor ki irrasyonel uygulama ve inançlar n  engellemek üzere, hukukî 
otorite ve hukuka ili kin güvenilir bir bilgi için bir kurulu  belirlemeye 
giri ti. Modernist hukuk dü üncesi hukuku kesin bir ekilde be eri ki ilerin 
üstüne yerle tirir. Yani, hukukî otoritenin kayna n n daha üstün ya da a k n 
bir varl a, en az ndan nesnel olarak belirlenebilir ve kesin bir varolu a sahip 
olmas  gerekir. Bu minval üzere, ça da  do al hukuk dü üncesi, hukukun 
otoritesi olarak “pratik ak l”5, hatta bilindik tarz yla do an n fiziksel 
yasalar 6 gibi bilimsel aç dan daha ayaklar  yere basan ilkeleri tercih ederek, 
de i ken, her durumda sonsuz ve bilinemez bir tanr dan geri ad m atma 
e ilimi gösterir. Benzer biçimde, hukukî pozitivizmin geli mesi ve mevcut 
egemenli i, tan mlanabilen, tart mas z bir ekilde baz  ikincil ilkelerle 
temellendirilmi  ve (pratik aç dan olmasa da) kavramsal aç dan her türlü 
be eri siyasetten ve hukukun tarafs zl n  tehdit edebilecek istikrars zl k-
lardan ayr lan bir hukuk nosyonuna dayan r.7Kelsen’in hukukî olmayan 
etkenlerle8 kirletilmemi  “saf” hukuk kuram  fikri, konuya ayd nlat c  ve 
kesin bir yakla m getirir. Kelsen’in çal malar , pozitivist dü ünce hususundaki 
yorumlar ma birçok aç dan dayanak te kil edecektir.  

kincisi, aç k ki hukukun otoritesinin kurulu unu güvence alt na almaya 
dair bu modernist çabalar n hiçbiri, saf bir hukuk tan m  olu turma arzusu ile 
tutarl  olan temel bir ilkeyi tatmin edici ekilde belirlemeyi ba aramad . 
Derrida’n n çal malar n n da gösterdi i üzere, etkileri geni  kapsaml  
olmas na ra men, bu ba ar s zl n felsefî nedenleri makul ve aç k bir 
                                                            
5  Bkz. John Finnis, Natural Law and Natural Rights, Oxford: Clarendon Press, 1985. 
6  Örne in az nl k bir siyasi parti olan Do al Hukuk Partisi’nin ethosu do a ile harmoni 

içinde ya amam z gerekti idir. 
7  Bkz. Austin, The Province of Jurisprudence Determined; H.L.A. Hart, The Concept of 

Law, Oxford: Clarendon Press, 1961; Hans Kelsen, The Pure Theory of Law, trans. Max 
Knight, Berkeley: University of California Press, 1967. Temel ilke biçimleri farkl  
kuramc larla de i ti. Pozitivist gelene in en son savunusu için bkz. Tom Campbell, The 
Legal Theory of Ethical Positivism, Aldershot: Dartmouth, 1997. 

8  Kelsen’in hukukî dü üncesinin k sa ve kapsaml  bir özeti için bkz. Iain Stewart, “The 
Critical Legal Science of Hans Kelsen”, Journal of Law and Society, Vol: 17, 1991, ss. 
273-308; Ayr ca bkz. Iain Stewart, “Kelsen Tomorrow”, Current Legal Problem, Vol: 51, 
1998, ss. 1-16. 
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ekilde aç klanabilir. Pozitivist kurulu çuluk ile ilgili sorunun genel 
boyutlar n  anlamak için, normatif otorite aray n  gerekçeleri de meye 
benzeterek imgele tiren Wittgenstein’a k sa bir süreli ine dönmemiz gerekir. 
Bir kural veya yasa ile kar la t mda “neden bu kurala uymam gerekti ini” 
sorar m. (Wittgenstein daha çok u soruyla ilgilenir: “Bu kural n ne anlama 
geldi ini nas l biliyorum?” Ne var ki nihayetinde bir kural n ne anlama 
geldi ini ve ard nda ne tür bir otoritenin oldu unu bilmek ba ka sorularla 
yak ndan ilgilidir: Yine, a a da tart aca m gibi, Derrida’n n hukukun 
yorumlay c  kaynaklar n  edimsel olanlarla birle tirmesi bu noktan n daha iyi 
anla lmas n  sa lar). Böylece, kural için bir gerekçe arar m –örne in daha 
esasl  bir kural gibi– ve bu daha esasl  kural için bir gerekçe arar m ve bu 
böyle sürer: “E er gerekçeleri tükettiysem, ana kayaya ula r m ve kazmam n 
ucu k vr l r. O zaman öyle derim: ‘ te yapt m sadece bu.’”9 O halde bir 
sorunla kar  kar yay z. Kurallar m z n alt nda yatan, potansiyel olarak 
sonsuza kadar indirgenebilecek gerekçeler, bir noktada durmal d r, fakat bu, 
rasyonel bir kökene yahut hukukun içini d ndan aç kça ay ran bir kökene 
ula t m z, tatmin olabildi imiz bir yer de ildir. Sadece oradad r, daha öte 
bir ara t rman n konusu olamayan bir varsay m ya da öncüldür. 

Bu tam da, Hans Kelsen’in, hukukun tümüne salahiyet kazand r p, 
hukukî normlar  hukukî olmayanlardan ay ran temel bir ilke belirleme 
giri iminde defaatle kar la t  sorundur. Kelsen, hukuk sistemindeki her 
normun, sistem içindeki daha üst bir otoriteyi haiz norm taraf ndan 
yetkilendirildi ini belirtir. Örne in, h z s n r n  a man z nedeniyle para 
cezas na çarpt r ld n zda, Kelsen’e göre (sadece size uygulanan) bireysel 
bir norma tâbi olursunuz.10 Polis memurunun bu tür bir cezay  size uygulama 
gücünü nereden ald n  sordu unuzda, belirli bir h z s n r n n üstünde seyahat 
etmeyi yasaklayan ve belirli ki ilere ya da kurumlara ceza verme yetkisi 
tan yan bir genel norm koyan parlamento yasas na (ya da common-law 
sisteminde emsal bir karara) ula rs n z. Biraz srarc ysan z, bu parlamento 
yasas n n geçerlili ini nereden ald n  sorars n z ve yaz l  bir anayasa 
olmasa da, toplum ad na bu tür kurallar  koyma yetkisini parlamentoya veren 
anayasal bir hukuk yap s  oldu unu görürsünüz. Kelsen dahas n  da söyler: 
Mevcut anayasal düzen ( ayet varsa) önceki anayasalarca yetkilendirilir ve 
dolay s yla nihayetinde devrim olmas ndan yahut evvelki hukuk düzeninin 
kökten ihlalinden önceki “tarihsel ilk anayasa”y  bulursunuz.11 Yine de do al 
olarak hâlâ bu anayasan n geçerlili ini nereden ald n  sormak mümkün ve 
buras  Kelsen’in ana kayaya çarpt  yerdir. 

                                                            
9  Ludwig Wittgenstein, Philosophical Investigations, Oxford: Basil Blackwell, 1958, s. 217. 
10  Kelsen, The Pure Theory of Law, ss. 199-200. Kelsen’in idam cezas n n infaz  örne ini 

çok daha s radan bir örnekle de i tirdim. 
11  Ibid., s. 200. 
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Kelsen’in çözümü, bir hipotez, varsay m ve nihayetinde bir kurgu 
olarak farkl  ekillerde tan mlad  “temel bir norm” önermekti.12 Asl nda 
Kelsen’in temel normu ne geçerli ne geçersizdir: Geçerli olamaz, zira 
geçerlili e ili kin soru sormak için daha öte bir yer yoktur ve geçersiz 
olamaz, zira her türlü geçerlili in kayna  kendisidir. Geçerlili e ili kin 
sorular n ötesindedir. Dolay s yla Kelsen’e göre temel norm, bir kurgu yahut 
daha ziyade “kendine mahsus” bir kurgudur, zira gerçeklik ile tezatt r (hukuk 
olarak bir varolu u yoktur, yaln zca kavramsal bir yap d r) ve kendisi ile 
çeli ir (hukukun otoritesi olmas na ra men, bu otoriteyi yetkilendirecek 
ekilde yetkili de ildir).13 Üstelik temel norm ya da “kurgu”, ampirik olarak 

ay rt edilebilen kurumsal bir otoritenin temeli de ildir, daha ziyade herhangi 
bir normun hukuk normu olarak kabul edilmesini temellendiren kavramsal 
bir ko uldur. Di er deyi le, bir normu somut hukuk kayna  de il de, hukukî 
yapan a k nsal akl n bir ko uludur. Fakat yine de, bütünüyle “öznel” ba ka 
bir düzenin ko ulu ya da “nesnel” aç dan norm olarak anla lan bir norm 
anlam nda, hukukun kayna d r.14 Temel norm, bir hukuk sistemindeki 
nesnellik in as n n ko uludur. Bir di er ifadeyle, hukukun insan iradesine 
üstünlü ünün kabul edilmesini sa lar. 

Hukukun temelindeki bu paradoks ya da belirsizlik yaln zca Kelsen’in 
dü üncesinde de il, H.L.A. Hart gibi di er hukuk kuramc lar n n 
çal malar nda ve en çok da parlamenter egemenlik paradoksu gibi çe itli 
hukukî muammalarda ortaya ç kar.15 Aç kt r ki hukukun kendini gerekçelen-
dirme çabas , belirli bir yerde yap daki aksakl a ba l d r. Bu muammalardan 
ç k  yolu, otoritenin kayna n  tam anlam yla hukuk sisteminin d na, 
belirli bir toplumsal, siyasal ya da ahlâkî düzene yerle tirmektir. Örne in, 
ça da  pozitivist dü ünür Tom Campbell, hukuka pozitivist yakla m  
benimsemenin makul etik nedenleri oldu unu ileri sürer.16 Bu bize otoritenin 
kayna n  göstermez, sadece hukuk olanla olmayan aras nda neden bir ayr m 
yap lmas  gerekti i hususunda ahlâkî bir argüman sa lar. Ayr m n lehindeki 
argüman n, hukuktaki kesinlik tasar m n n gerçekle mesinde yetersiz, ayn  
zamanda tabiat  gere i münhas r ve potansiyel olarak bask c  etkiyi haiz bir 
                                                            
12  Kelsen, “Logical Problems About Grounding the Validity of Norms”, General Theory of 

Norms, trans. Michael Hartney, Oxford: Clarendon Press, 1991, 59. Bölüm. (Ayr ca bkz. 
Stanley L. Paulson, “Kelsen’s Legal Theory: The Final Round”, Oxford Journal of Legal 
Studies, Vol: 12, 1992, ss. 265-274). 

13  Temel norm “(Hans Vaihinger’ n m -gibi felsefesi aç s ndan) yaln zca gerçeklikle de il –
zira böyle bir norm mevcut de il (…)– ayn  zamanda kendisiyle de çeli en bir nitelikte, 
‘özgün’ ya da ‘kendine mahsus’ bir kurgudur”. Ibid., s. 256. 

14  Iain Stewart, “Kelsen Tomorrow”, ss. 6-7. 
15  Davies, Delimiting the Law. 
16  Campbell, The Legal Theory of Ethical Positivism. 
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s n r kurdu u gösterilebilir. Bunun nedenleri, birazdan aç kl a kavu aca  
gibi, do as  gere i karar verilemez hukukun s n rlar nda yatar.  

Son olarak, hukukî dü ünce, hukuk sistemini biçimlendiren normlar n 
yap s  ile sistemin “içinde” meydana gelen eylemler ve kararlar aras nda 
münferit ve do rusal bir ili kinin oldu unu varsayma e ilimindedir. 
Kurallar n, doktrinlerin ve ilkelerin ilksel hukuk kaynaklar  ya da araçlar  
oldu u ve kararlar n bu kavramsal temelden ortaya ç kt  varsay l r. Belirli 
bir kurala kolayca uyan ve yarg c n herhangi bir aktif yorumunu 
gerektirmeyen kolay davalar ile yarg c n ya da karar verenin tutarl  bir 
sonuca ula mak için mevcut kurallara istinaden dü ünmesini ve 
yorumlamas n  gerektiren çetin davalar n varl  bu dü ünce tarz n n bir 
parças d r. Pozitivist dü ünce, yerle ik kurallara ve hukukun ilksel araçlar  
olan di er normlara istinaden, hukukun edimlerini, uygulanabilir herhangi 
bir normun alt nda tutar. Böylece parlamento edimleri, anayasaya tâbidir, 
yarg sal ve di er edimler hukukî ilkelerce belirlenir. Baz  hukukî realistler, 
bunun yerine, yarg ç faaliyetlerinin hukuku olu turdu unu ileri sürerek bu 
düzeni tersine çevirdi. Ne var ki, sözle me imzalama, dü ün merasimi ya da 
yasaya “uygun” karar verme gibi hukukî “edimler” yaln zca hâlihaz rda var 
olan hukukî yetkilerin kullan m  iken, ana ak m hukuk dü üncesinin 
kurallar n ve dü ünsel olu umlar n ilkselli ini –asl nda bizzat hukukun 
kendisidirler– hâlâ varsayd n  söylemek mübala a olmayacakt r. Hukukî 
yarg n n edimsel özellikleri (sonuçlar  taraflar  bak m ndan uyu mazl a 
yahut yeni bir hukuk yaratmaya varan), genel hukukî ilkeye tâbi say l r. Bu, 
“aktivist” bir mahkeme ya da yarg c n önünde hukukçular n hissetti i büyük 
kayg n n nedenini aç klar: Sanki karar veren kendi edimini, a k n hukuk 
ilkelerinin üstünde tutuyormu  gibidir. 

 
Hukuk Yasas n n Yasas  

Bat  hukuk kuram na ili kin bu giri  niteli indeki hususlar  ak lda 
tutarak, imdi, Derrida’n n bir kurguyla (belki de belirli bir kurguyla) 
ba layan hukuk üzerine dü üncelerini ayr nt l  bir ekilde incelemek arzusun-
day m. Derrida, “Devant la loi” [Yasan n Önünde]’nin ba nda Montaigne’e at f 
yapar: “Hukukumuzun, kendi adaletinin hakikatini dayand rd  hukukî 
kurgular  oldu u söylenir.”17 Hukukî kurgu muammas , Derrida’n n “Hukukun 
Gücü”nde yeniden ele ald  bir konudur. (Kelsen’in temel normu, tüm 
hukuk düzenini hukukile tiren bir kurgu; kendine mahsus bir kurgu olarak 
tan mlad n  da burada hat rlayal m). Hukukî kurgunun, hukukî otorite 
açmaz na kar l k geldi ini söyleyebiliriz. 

                                                            
17  Montaigne, Essays II, s. 12’den aktaran: Derrida, “Before the Law”, s. 183. 
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Bunu aç klamak için, en az ndan ba tan, hukukî otoritenin kendisinin 
bulundu u yerden ba lamam gerek. Asl nda Derrida, kökenlere ve hukukun 
kendisine dair bu mecburiyetin kaç n lmaz oldu unu belirtir (ve kaç n lmaz 
bir mecburiyete direnmek bana dü mez). Derrida okumas n n konusu olan 
öyküde, Kafka’n n köylüsü, girmek istedi i, bekçinin “ imdi de il” dedi i 
yasan n önünde bekler. Giri  tümüyle yasak de ildir, fakat ertelenir ve                 
–sonradan anla laca  gibi– sonsuza kadar ertelenir. Derrida bunu öyle 
ifade eder: 

Her yasada sakl  ve görünmez kalan, dolay s yla yasalar n yasalar n , 
yasalar n varl k-yasas n  koyan ey, belki de hukukun kendisidir. Soru ve 
aray  kaç n lmazd r, hukukun konumuna ve kökenine yönelik bir yolculu u 
kar  konulmaz k lar.18 

Bu kar  konulmaz yolculu un ve nihayete ermesinin imkâns zl n n 
burada çözülmesi gereken birçok a amas  vard r. lk olarak, Derrida’n n 
söyledi i gibi, köylü için yasa; “mutlak bir ekilde ortaya ç kan, mutlak ve 
herhangi bir kökenle ili kisi kopar lm  bir düzen olarak”19 kendisini sunar. 
Hukuk bizi hukukî ki ilikler olarak tan d nda, kendisini kabul etme 
hususunda hiçbir seçim hakk  vermez; önünde dururuz, ne var ki ötesini 
görmeye yahut tarihini, kayna n  ya da otoritesini sorgulamaya yetkili 
de ilizdir. Hukukî otorite, effafl k ve eri ebilirlik sözü vermesine ra men, 
hukukun kendisinin koydu u reform kanallar ndan geçmeksizin herhangi bir 
yasay  sorgulaman n beyhude oldu u tüm uygulama örneklerindeki 
anlam yla, ele tirinin mutlak surette d ndad r: Yasay  abes, adaletsiz veya 
ak ld  bulsak dahi yasa yasad r. Belki de yasan n önünde bekleyen biri, 
hukukun effaf biçimde kendisini me rula t rmak ad na herhangi bir yasa 
talebini ertelemesiyle birlikte (ya da bazen do rudan reddetmesiyle), az çok 
yabanc , sars c  bu tan nmaya (belirlenmeye, gösterilmeye) eri ecektir. 
Hukuk için hiçbiri önemli de il tabii ki. Hukuk, sahip oldu u kurumlar yla 
kurulu unun bu kadar yak ndan denetlenmesini yasaklar ve bu, –mahkemeler 
ve parlamentolar d nda– tarihsel, yerel, feminist, rksal ve s n fsal ele tirinin 
hukukun statüsü üzerinde olumsuz bir etkiye sahip olmas n n nedenlerinden 
biridir: Tüm bu ele tiriler, tarih ve ba lam d  hukuk iddialar n n tamamen 
sahte oldu unu if a eder. Hukukun kurulup, muhafaza edildi i her an, 
siyaset yüklüdür ve hukukun ayaklar  yere basan tarafs zl k iddias na kar n, 
toplumdaki iktidar ili kileri üzerinde etkileri vard r. Bu bak mdan hukukun 
ne oldu u sorusu ile yasan n kendisini aray  kaç n lmazd r, yine de bu sorunun 
ve aray n tamamlanmas  durmadan ertelenir ve nihayetinde imkâns zd r. 

                                                            
18  Derrida, “Before the Law”, ss. 191-192. 
19  Ibid., s. 135. 
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Hukukun konumu ve kökenine yönelik bu kar  konulmaz yolculu un 
ikinci boyutu, hukuk felsefecileri ile asl nda amac  kuram  birle ik tek bir 
parçayla ya da temel aç klay c  bir ilkeyle sa lamla t rmak olan logosentrik 
dü ünürler taraf ndan gerçekle tirilenidir. Hukuk felsefecilerinin aray  
hukukun yasas d r; temel bir kriter ya da geçerlilik ilkesidir. Yukar da 
gösterdi im gibi, kapal  bir hukuk sistemi dü üncesinin zorunlu k ld  
durma noktas n n her daim totolojilerle ya da çeli kilerle alt  kaz l r. 

Bunun nedenini anlamak için “Tür Yasas ”nda ileri sürülen bir 
argüman  k saca aç klayabiliriz. Edebiyatta “tür”, bir tiptir ya da kavramsal 
aç dan di er tip ve kipten ayr lan bir ifade kipidir. Roman fikri kavramsal 
aç dan iir fikrinden ayr d r. Derrida’n n aç klad  gibi, özgünlük bir s n ra, 
bir s n r yasas na i aret eder: “Tür sözcü ü dillendirilir dillendirilmez, i itilir 
i itilmez, biri onu kavramaya çabalar çabalamaz bir s n r çizilir. Ve bir s n r 
kuruldu unda, normlar ve yasaklar bunun gerisinde de ildir.”20 Derrida’n n 
yorumlad  gibi tür yasas , di er türlerle ili kisi olmayan ya da kar mayan, 
belirli bir bütünlü e sahip olmay  ifade eder. Bu noktada pozitivist hukuk 
kuramlar n n tüm projesinin, özgünlük ya da hukukun ayr labilirli ini tesis 
etmek, gayr  hukuk olandan ay rt edilebilir ya da ayr , kendi ba na bir tür 
olarak hukuku ortaya koymak oldu unu hat rlayal m. Örne in Joseph Raz, 
hukukun hukuk olarak s n fland r lmas n  sa lamak için baz  metotlar 
gerektiren bu özgünlü ü aç klar: “‘Hukukun s n rlar ’ teziyle, hukuku hukuk 
olmayandan ay rt eden bir s naman n oldu u dü üncesini kast ediyorum.”21 
Tüm türler gibi, hukukun özgünlü ü bir s n rla, s n r yasas yla kurulmal  ve 
sürdürülmelidir. Derrida’n n “hukukun yasas ” ya da “hukukun varl k 
yasas ” eklinde i aret etti i s n r tam olarak budur. 

imdi, Derrida, ematik bir ekilde tan mlanabilen, fakat sonuçlar  
kolayca kapsanamayan tür yasas n n, kendi yasas  (tür yasas n n yasas 22) 
oldu unu ileri sürer. Her yasan n –hukukun s n rlar  tezine göre– onu 
“hukuk” kategorisine sokacak bir kriteri kar lamas n n gerekmesi gibi, her 
türün de en az ndan tan mlay c  bir niteli i veya emaresi olmal d r. Ancak 
türe neyin dahil oldu unu belirleyen emarenin kendisi bu türe dahil de ildir: 
Akademik bir makaleyi bu türe ait k lan her neyse, o eyin kendisi akademik 
bir makale de ildir. Bir yasay  hukukî yapan her neyse, o eyin kendisi bir 
yasa de ildir (örne in bir varsay md r), daha ziyade kavramsal aç dan öncel 
bir hukuk ko uludur, hukuk ile hukuk olmayan aras ndaki hatt  kontrol eden 
bir hukuk s n r d r. Dolay s yla emare, tan mlad  kategoride bulunmay  
                                                            
20  Derrida, “The Law of Genre”, s. 203. 
21  Joseph Raz, “Legal Principles and the Limits of Law”, Yale Law Journal, Vol: 81, 1972, s. 

823, 842. 
22  Derrida, “The Law of Genre”, s. 206. 
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“ile tan n r”. Ne var ki bu ekildeki namevcudiyetine ra men, yine de 
mevcuttur, zira tür içindeki her nesne onun taraf ndan mimlenir. Ba ka bir 
Derridac  terminolojiyle söylersek, tür içindeki her nesnede izini b rak r. 
Emare, yaln zca bir d  kenar de il, bir kategorinin ya da sistemin içi ile d  
aras nda asla belirgin bir ayr m n olmamas  anlam na gelen dahili bir 
mühürdür, zira dahili olan ötekinin iziyle tamamlan r. Dolay s yla “aidiyet 
i aretinin kendisi ait de ildir. Ait olmaks z n aittir.”23 O yüzden, tür yasas  
içine gömülen i aret, ayn  anda mevcut ve namevcut, ayn  ve öteki olan bir 
yasad r, ba ka bir hukuktur ve hukuku, türü ve s n fland rmay  mümkün 
k lan tam da bu “saf olmayan hukuk”tur. Saf hukukun ne oldu unu belirleyen 
bu saf olmayan hukuk olmadan hukuk olmaz. 

 
Ta ma, A r l k, Kat kl k, Bula ma 

Öyleyse, Kelsen’in yapt  gibi, yaln zca pozitif hukuk sistemi hakk nda 
bilgi vermeyen temel bir yasayla; bilinebilir, belirlenebilir ya da metinsel 
olan her eyin yasas yla m  kar  kar yay z? Derrida, yine, “Tür Yasas ”nda 
cevapl yor:  

Art k burada, daha önce and m ta ma, a r l k yasas n , ait olmaks z n 
kat l m yasas n , bula ma yasas n  çok h zl  bir biçimde geçiyorum. Bu size 
yetersiz, hatta neredeyse inan lmaz bir soyutlukmu  gibi gelecek. Ne türlerle, 
ne tiplerle, ne kiplerle ne de kavram n kesin anlam nda herhangi bir biçimle 
özellikle ilgilidir. Bu yüzden bu yasaya teslim edilen alan n ya da konunun 
hangi ba l k alt na yerle tirilmesi gerekti ini bilmiyorum. Belki de s n rs z 
genel metinsellik alan d r bu.24 

Yasa, bir eyin tür, hukuk sistemi ya da bir bilgi alan  olup olmad n  
belirleyen alandan ta ar ve onu a ar. Yasan n kendisi, dahil olmaks z n 
kat l m normlar n  olu turur. Her yasan n özüne ba kal n  yerle tirirken –
bu yüzden kat kl k ya da safl n bula ma yasas d r- s n rlar çizer ve 
safl n  koruma alt na al r. Böyle bir yasan n kendisi kurucu olamaz, zira 
asla kurulu un s n rlar  içinde kalmaz (bu konuya sonra dönece im) ve 
herhangi bir sistem ya da s n fland rma kar s nda daima ötekidir. Ayn  
zamanda herhangi bir kurulu çulu un dayand  ko uldur: Kat kl k yasas , 
her türlü kategori ayr m n n zorunlu unsuru ya da nesnelerin türünü dayatma 
biçimidir. 

Kelsen’in hukuk felsefesiyle mukayese etmek birçok aç dan basittir; 
fakat yine de ayd nlat c d r: Temel normun hukuk sistemi için yaln zca 
                                                            
23  Ibid., s. 212. 
24  Ibid., s. 212. [Bkz. Derrida, “Tür Yasas ”, s. 247]. 
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kurucu olmad n , daha ziyade hukuk sistemini mümkün k lan bir kopma ya 
da bir s n r oldu unu söyleyebiliriz. Ötekinin d lanmas  yoluyla tümüyle 
kendinden menkul bir geçerlili e bel ba layan “saf” hukuk kuram  bu 
noktada öteki olur: çerisi ve d ar s  karar verilemezdir ve bir kat kl k 
s n r m z vard r. Safl k ve hukukilik art n n kendisi bir kat kl k yasas ysa, 
o halde her yasa ayn  zamanda kat kl k taraf ndan mimlenmez mi? Kelsen’i 
a arak, s n rl  yasa kavram n n içine ald  her yasan n ve hukuk sistemi 
bütünlü ünün d lad  ötekilik taraf ndan mimlendi ini söyleyebiliriz. 
Asl nda bu tür bir sona erme yoksunlu u, pozitivist hukuk dü üncesi 
aç s ndan bir dereceye kadar kabul edilebilir olmas na ra men, hukukî 
yap ya içsel olarak tan nmaktan ziyade genellikle yar  gölge, aç k metin ya 
da hukukun k y s ndaki çetin davalar sorununa havale edilir. Dolay s yla ‘öz’ 
olmaktan ziyade marjinal oldu undan önemli bir anlam verilmez. Bu, kat k 
hukuk kuram yla sonuçlanmas ndan ötürü pozitivizmin reddedilebilir 
oldu unu ya da reddedilmesi gerekti ini göstermez. Burada bu kavramsal 
kat kl , Derrida’n n farkl  alanlardaki eserlerinde oldu u gibi, safl k 
iddias n n ko ulu olmas  ile bunu anlaman n, politik ve etik sonuçlar  üzerine 
dü ünmenin önemli olmas  ç kar m yla al yorum. Genel hukuk kabulü, 
s n rl l k (nesnellik, bütünlük, tarafs zl k) iddias n n belirli aç dan hakl  
oldu u varsay m na dayan yorsa ve bu iddian n d lama, unutma ya da bask  
alt nda tutma edimine ba l  oldu u gösterilebiliyorsa, bu ideolojik ve 
kuramsal ipotek edimini yinelemekten ziyade vurgulamak daha elzem de il 
midir? 

Gelinen bu noktada, tür yasas  yasas n n veya kat kl k yasas n n, kesin 
bir ekilde hukukî analizle s n rlanamayaca , herhangi bir türün 
kurulu unun, dolay s yla felsefenin kurulu unun özüne ve anlam n kendisine 
kadar gidece i aç kt r. Bu, Derrida dü üncesinde anlamlama ko ullar na 
öncel olan ve bu ko ullar  düzenleyen bir ba ka différance an d r: 
Différance, anlamlar n in as n  sa layan ay rma ve erteleme, “uzamla ma” 
(spacing) ve “zamanla ma” (temporization) olarak adland r l r.25 Her anlam, 
kar t(lar) n n aksine farkl  aç lardan tan mlan r ve sürdürülür: “Kedi” 
anlam  “ku ” anlam ndan ayr  tutulmal d r –bu yaln zca farkl l k de ildir; 
anlam sürecinin farkl l k olarak devam ettirilmesidir.26 Ayn  ekilde, k saca 
aç klayaca m gibi, hukukun s n rlar  tezi hususundaki pozitivist srar, 
hukukun yaln zca farkl  olmas n  de il; farkl  olarak yap land r lmas n  ve bu 

                                                            
25  Jacques Derrida, “Différance”, Margins of Philosophy, Brighton: Harvester Press, 1982, 

ss. 7-8. [Jacques Derrida, “Différance”, çev. Önay Sözer, Toplumbilim, Say : 10, 1999].  
26  Anlam  gösteren terimler aras ndaki uzamla may  (ayr m ) sürdüren gücün aç klamas  için 

(bkz. G. Bennington, “Derridabase”, Jacques Derrida, ed. George Bennington and Jacques 
Derrida, Chicago University Press, 1983, s. 71). 
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farkl l n hukukî süreçler vas tas yla muhafaza edilmesini de talep eder. 
kincisi, “différance”, sonland rma arzumuzu “henüz de il” biçiminde 

erteleyen, eksiksiz, mutlak ve otoriter bir anlam sürecine de i aret eder.27 
Hukukî otorite üzerine daha fazla soru sorman n –bu tür bir aray  hukukî, 
edebî, bilimsel ya da felsefî “disiplin(ler)” taraf ndan sürekli engellenmesine 
ra men– daima mümkün ve gerekli olmas  gibi, anlam üzerine de daha fazla 
soru sormak her zaman mümkün ve zorunludur. Bu aç dan, Derrida’n n hem 
kat kl k yasas  hem différance kavram  ayn  ve öteki aras ndaki ay r m  
devam ettiren güç üzerindeki her kapan n ko ullu oldu u bir yap  önerir ve 
anlam n imdide bulunu unu sonsuza kadar ask ya al r. Pozitif hukukla 
ili kili olarak bu devam ettirme i i, hukuk özgünlü ünü kabul eden ve 
dolay s yla uygulayan yarg çlar, kamu görevlileri ve tüzel ki iler taraf ndan 
gündelik olarak yürütülür. 

Burada yasayla, hukukun yap s  olmas  manas nda anlamlama yap s yla 
ilgilendi imizden, herhangi bir hukukî analizin, hukukçular n ve hukuk 
felsefecilerinin genellikle gerçek nesneleri olarak gördükleri eyle; pozitif 
hukukla s n rl  tutulamayaca  gayet aç kt r. Hukuk, kendi sahip oldu u 
anlamlar  belirli aç dan yasala t rmaya yetkili olsa dahi, anlam n anlam  
hususundaki sorulara tâbi oldu u gerçe inden kaçamaz. Fakat di er taraftan 
anlam n kendisi, geçerlilik sorununa ve kendisini aç klayan bir “yasa”ya 
dayan r.28 Yasan n anlamlamaya yahut söyleme içsel bir sorun oldu unu 
söyleyemeyiz, çünkü anlamlama ve söylemin kendisi bir hukuk türünce 
ko ula ba lan r. Bundan ötürü Derrida, “Hukukun Gücü”nde, “yap bozumsal 
tarzdaki çal malar n hukuk, yasa ve adalet sorunlar na varmalar  zaten 
normal, öngörülebilir ve arzu edilebilirdir (…) E er böyle bir yer olabilirse, 
onlar n en kendilerine has yerleri olacakt r bu yer”29 eklinde aç klar. 

Bir kat kl k, bula ma ve a ma “yasa”s  oldu unu söylemek ne anlama 
gelir? Münferit olmayan, heterojen ko ul ve an’a dayanan bir münferitli i ve 
homojenli i gösteren Derrida argüman n n tam kar t  bir münferitli i ve 
homojenli i ifade etmez mi? Genelde, hukuktan söz etti imizde bu tür bir 
münferitli i varsayabiliriz: Münferitlik, geçerliyi geçerli olmayandan veya 
hukukîyi hukukî olmayandan ay ran geçilmez bir hudut, basit bir s n r ya da 
                                                            
27  Derrida, “Différance”, s. 8. 
28  Bir kitap ismi bu noktay  örneklendirmeye yard mc  olabilir: Costas Douzinas, Ronnie 

Warrington and Shaun McVeigh, “The Law of Text in the Texts of Law”, Postmodern 
Jurisprudence, London: Routledge, 1991. Bu kitap, hukukun metinselli inin ve hukuk 
metinleri gerçe inin metinsel yasalara tâbi oldu unu ileri sürer. Ne var ki, metinler de bir 
yasaya tâbi olduklar ndan, bu ili kiyi metinsellik taraf ndan sarmalanan yasalardan biri 
olarak basitçe kavramsalla t rmak mümkün de ildir. 

29  Derrida, “Force of Law”, s. 929. [Bkz. Derrida, “Yasan n Gücü: Otoritenin Mistik Temeli”, 
s. 50]. 
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belirgin bir hatt r. Ne var ki Derrida dü üncesinde s n r, asla tekil ve basit bir 
varl  varsaymaz, aksine paradoks, kar tl k ya da suskunluk mekân d r. 
S n r, d ar s  ile içerisini ay ran bir hudut çizgisi de ildir asla, daha ziyada 
iç ile d  aras ndaki ay r m  a an bir i arettir; içsel bir ötekidir. 

Dolay s yla “hukuk”un do as n  belirli durumlarda bir s n r olarak dile 
getirmek, mant n hakim oldu u de il, iflas etti i bir yerin var oldu unu 
söylemektir. Hukukun bu ekilde anla lmas , yerle ik hukukî varsay mlar ve 
pratiklere kar  büyük bir tertip mücadelesinin habercisidir, zira bu bizi bir 
sonuca ya da daha ziyade bir ba lang ç noktas na; keyfiyete, iddete ve 
hukukun yap bozuma u rat labilir do as na sürükler. Bu nedenle, kavramsal 
aç dan geçilmez bir s n rla tan mlanan tekil ve homojen bir hukuk 
hakimiyeti, gücün d nda bir eyle sa lanamaz. Feminist, yerel ve di er 
aktivistlerin hukuka konum sa lama mücadelelerinden hukuku koruman n 
etik bir temeli de yoktur. Asl nda adalet, bu “ötekiler” gere i hukukun öz-
dü ünüm ve uyumlu dönü ümleri üstlenmesini talep eder. 

Yine de, gösterdi im gibi, hukuk yasas n  aray n üstlenilmesinin 
ard ndan ana ak m hukuk kuramlar , hukuk egemenli ine ya da üstünlü üne 
meydan okumay  yasaklayan hukukî takdirin/tahkirin ele tirisini yapmaktan 
ziyade savunuculu unu yapt . Hukuk felsefesi, hukukun mutlak otoritesini 
belirleme ve tan mlama giri iminde, belirsizlik ve paradoksla yüzle mek 
yerine, geçerlili i muhafaza etme e ilimindedir: Felsefe, tarafs z bir hukuk 
de eri ad na ve “hukukun varl k yasas ”na do ru, hukukun hukukîli inin 
mistikle tirilmesiyle sonuçlanan bir yolculu a haz rlanarak, hukukun 
ba lang c  olan bir yolculu un bitimini kurgular. Beklendi i üzere, ke fedilen ve 
tan mlanan sözde evrensel hukukun do as  “demokratik” Bat n n hukukî 
rejimlerine a rt c  derecede benzemektedir.30 Muhtemelen çok daha fazla 
detayland r labilir bu a r  iddialar için, imdi hukukun kökeni oldu u 
varsay lan yere daha yak ndan bakal m. 

 
“Ola and  Bir Edimsel”31: Hukukun Gücü 

Derrida’n n, yasan n kendisi, pozitif hukuk ya da “do ru ismiyle” hukuk 
üzerine en aç k sözlü oldu u metin “Hukukun Gücü”dür. (De erlendirmelerimin 

                                                            
30  Bu özellikle, “uygar” hukuku “ilkel” hukuk ay r m na dayanarak tan mlayan Hart’ n 

eserlerinde böyledir. Bkz.: Hart, Concept of Law, 5. Bölüm. 
31  Bir yerde Derrida öyle der: “Bu temel yasa, hukukta veya olguda olsun, kendisini ilk elde 

kurumsalla t ran ve buna ra men varsayan yasay  önceler: Tasarlar ve yans t r! Bir 
imzan n kendisine imza atma yetkisini tan d  bu fevkalade edimi hiç bir ekilde 
önceleyemez. Tek kelimeyle, herhangi bir önceden var olan yasan n güvencesi olmaks z n 
kendisini kendisi üzerinden hukukile tirir.” Derrida, “The Law of Reflection: Nelson 
Mandela, In Admiration,” s. 20. 



Margaret Davies, Çev. Rabia Sa lam, Kas m Akba  740

ço unda, bu metnin giri inden, Derrida’n n tam anlam yla bir giri  
olmad n  ifade etti i yerden yararlanaca m  eklemeliyim). 

Derrida, ngilizce konu mas n  icap ettiren yasa ile bu yasan n muhatab  
olarak içinde bulundu u konum üzerine yorum yapt ktan sonra (bildiri 
temalar n  karakteristik bir biçimde yans tan bir ba lang ç tarz ), çal mas n  
isimlendiren sözcük öbe i üzerine baz  mütalaalarla “Hukukun Gücü”ne 
ba lar. Bir normun “hukukî güce” sahip oldu unu söylemek, yaln zca o 
normun hukuken buyruldu u anlam na gelmez, ayn  zamanda hukukî cebirle 
desteklenebildi i anlam na da gelir: “Hukuk daima yetkilendirilmi  bir 
güçtür.”32 Hukukî bir norm, gerçekte yap lm yorsa dahi, cebredilebilir. 

Bu durum, güç ve hukuk aras ndaki ili kiye dair çe itli sorunlara yol 
açar, ancak bu noktada bu sorunlardan sadece birini ele almak istiyorum: 
Me ru hukukî cebir, iddetten veya hukuku yaratan güçten nas l ay rt 
edilebilir?33 lk olarak, Derrida’n n asli hukuk iddetini; hukuk taraf ndan 
himaye edilemez bir iddeti vurgulad na dikkat edilmelidir. Derrida’n n, 
hukuken yasaklanan bir ey olmaktan ziyade, hukuka dair bir ey olarak 
iddeti öne ç karmas , pozitivist bir hukuka ve kendi me ruiyetini muhafaza 

etmeye vakfedilmi  bir hukuk kuram na dair beklentilerimiz aç s ndan belki 
biraz sars c  ve çeli iktir. Gayrime ru iddete dayanan bir hukuk, sahip 
oldu u me ruiyet standartlar n  yerine getiremez. Buna kar n, üphesiz 
Bat daki pozitif hukuk rejimlerinde, hukukun s n r na vard m z, hukukî 
gerekçelerin tamamen tükendi i yerde, hukukun kendini gerekçelendirmede 
ba ar s z oldu u gerçe inden kaç n lamaz. Bu yer, hem tarihsel hem 
kavramsal bir varl a sahiptir. Bir hukuk sisteminin me ruiyet tarihinde, 
münferit bir edimin hukukili inin veya hukuk d l n n karar verilemez 
oldu u bir nokta vard r. Söz gelimi, geriye dönük bir ekilde tüm hukukili in 
kayna  olan ba ar l  bir coup d’état [hükümet darbesi], bir önceki hukukî 
düzene göre yasad  kabul edilen bir eylemden hareketle tan mlan r.34 
Hâlihaz rda yasa d  olan bir eylem (örne in bir ihtilal an’ ), gelecekte tüm 
hukukîli in kayna  olarak yorumlanacakt r: “Hukukî kurgu” budur. Ayn  
ekilde, yukar da aç klad m gibi, gerçekte Kelsen’in dü ünsel sistemi, 

yurtta lara hukukun bir hukukîli i varm  gibi davranmalar n  dikta eden bir 
geçerlilik kurgusu; temel bir norm taraf ndan yap land r l r. Temel norm, 
“objektif” hukukî statü tan nan yasama organ , yarg çlar ya da kamu 

                                                            
32  Derrida, “Force of Law”, s. 925. 
33  Ibid., s. 927. 
34  Mahkemedeki çok say da davada, ihtilal rejimlerince yarat lan yasalar n geçerlili inin 

belirlemesi talep edildi. Bu davalar ve hukukun extra-hukukî kökeninden ileri gelen 
zorluklar, 1979 y l ndaki Grenada askeri darbesinden kaynaklanan bir davada geni  ölçüde 
tan mland  ve tart ld . Bkz. Mitchell v. DPP (1986), LRC (Const.) 35. Ayr ca bkz. 
Derrida, “Force of Law”, s. 993. 
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görevlilerinin “subjektif” iradi eylemleri aksini talep etti i ölçüde, kavramsal 
ve yorumlay c  iddete dayanak te kil eder.35 

Bu nedenlerden ötürü, hukukun dü ünsel ve tarihsel kökeninde iddet 
veya güç vard r. Tan mlad  normlar n hukukîli ini sa layan, hukukun 
egemenli ine dair meydan okumalar n ve rasyonelli ine ili kin 
sorgulamalar n derhal sona ermesini gerektiren bu iddettir. Derrida, burada 
yaln zca fail yahut belirli bir egemen ideolojinin ya da iktidar n yarat m  
olarak hukuktan söz etmedi imizin alt n  çizer: Kapsay c  bir kültürel ya da 
politik güce maruz kalan hukuk sorunundan ziyade “daha deruni, daha 
kompleks”36 bir ili kidir söz konusu olan. Güç, aksi olsa idi, kendi kendini 
içerecek hukuku yetkiyle donatmaz. Différance ayr m ndaki örtülü güç 
unsuru gibi, hukukun gücü, varl  için son derece önemli olan hukuk ile 
hukuk olmayan aras ndaki ayr m  kurar ve muhafaza eder. Dahas , bu ayr m  
hukuk konusunda önceden verilmi  bir olgu eklinde anlayan her hukuk 
kuram , muhafaza i ine, hukuk ile ahlâk, toplum ve politik çevre aras ndaki 
zorunlu ayr ma ortak olur. (Görece imiz gibi, Derrida sadece hukukun 
kurucu iddeti de il, hukuku koruyan iddet üzerine de konu ur: Nihayetinde 
bu iki iddet ay rt edilemezdir). (Hukuku) kurma an’  karar verilemezdir, ne 
hukukidir ne hukuk d d r: 

Bizzat kurulu u ve kurumsalla ma an , (asla bir tarihin homojen 
dokusuna kaydolmu  bir an de ildir, çünkü bu dokuyu bir kararla y rtar), 
hukuku kurma, ba latma, hakl la t rma, yasa koyma faaliyeti bir güç 
darbesinden [coup de force] performatif ve dolay s yla yorumlay c  bir iddetten 
müte ekkil olacakt r. Bu iddetin kendisi ne adildir ne de adaletsizdir. Hiçbir 
adalet ve önceden elde bulunan ve daha evvelden kurucu olan hiçbir hukuk 
ne onunla çeli ebilir ne onu geçersiz k labilir.37 

Bir hukuk sisteminin kökenini tan mlayacak kesintisiz bir tarihsel 
geli im yoktur, daha ziyade geçmi in deneyimleri ile birlikte bir kopma, yeni 
sistemi ba latan bir kesinti söz konusudur. Burada Derrida’n n edimsel ve 
yorumlay c  iddetten bahsetti ini not edelim: Söz gelimi, yeni hukuku ilan 
eden ve kurumsalla t ran edimsel eylemlerin olu turdu u hukuku kuran 
cebir ile ço unlukla ve esasen hukukîli ini anlamland rma yasas n  ve belirli 
hukuk yorumlar n  dikta eden yorumlay c  güç. Logos, yorumlay c  karar 
verilemezli i hükümsüz k lan yorumlay c  güç taraf ndan olu turulur.38 
Derrida, (sorulara ili kin bir) s n ra ve suskunlu a ula t m z yerin buras  
                                                            
35  Kelsen, General Theory of Norms, ss. 254-255. 
36  Derrida, “Force of Law”, s. 941. 
37  Ibid., ss. 941-943. [Bkz. Derrida, “Yasan n Gücü: Otoritenin Mistik Temeli”, s. 58]. 
38  Bkz. Jacques Derrida, “Platon’s Pharmacy”, Dissemination, London: Athlone Press, 1981. 

[Jacques Derrida, Platon’un Eczanesi, çev. Zeynep Direk, stanbul: Pinhan Yay nlar , 
2012]. 
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oldu unu söyler ve “benim burada mistik ad n  vermeyi önerdi im”39 
sözüyle devam eder. Bu, hukuka tamamen d sal bir s n r ya da bir 
suskunluk de ildir, çünkü hukukun bir parças d r. “Duvarlarla örülmü , 
duvarlar n içine hapsedilmi tir, zira suskunluk dile d sal de ildir”40: 
Hukuku hukuk yapan eyin ta kendisidir. 

 
iddetin Muhafazas  

Hukukta eyzan mündemiç suskun veya mistik unsurlar, bir karar 
verilemezlik an na i aret eder. Bunu daha sonra k saca aç klayaca m; fakat 
öncelikle bunun yaln zca hukukun kökenine zarar veren bir ey olmad n n 
anla lmas  önemlidir. Bu basitçe hukuku belirleyen d sal bir güç de il, 
aksine hukuka içkin bir güçtür. Bu, Derrida’n n, Benjamin’in hukukla ilintili 
iddetin iki türüne ili kin ayr m n  yap bozuma u ratt  “Hukukun 

Gücü”nün ikinci bölümünde uzun uzad ya ele ald  bir konudur. Buradaki 
esas nokta, hukukun süregiden bir geçerlili e sahip olmas  için, kurucu 
iddetin tekrar edilebilir veya tercihen yinelenebilir olmas d r: 

“Kurulu  bir vaattir. Her düzenleme/koyma [yani yasa koyma] (...) 
müsaade ve vaat eder (permet et pro-met); en mettant et en promettant’i 
düzenler [koyar]. Ve vaat gerçekten yerine getirilmese bile, yinelenebilirlik, 
kurulu un en zorlay c  an nda, vaadi muhaf z olarak kayda geçirir. Böylece 
tekrarlanma ihtimalini, özsel olan n ba r na kaz r. Bununla, art k saf bir 
kurulu  veya saf yasa koyma, dolay s yla saf muhafaza edici iddet d nda, 
saf kurucu iddet kalmaz. Düzenleme zaten yinelenebilirliktir, kendi kendini 
muhafaza eden bir tekrarlanma ça r s d r. Muhafaza, s ras  geldi inde, 
kurmay  iddia etti ini muhafaza etmek için yeniden kurar.”[41] 

Her yasa, yasa özünü ihtiva etti inden, e er kurulu , bir ey kurmak ise, 
tekrar edilebilir olmal d r. (Tür emaresi, s n fland r lmas n n tan mlay c  
özelli i olarak, türün her bir örne inde ortaya ç kar.) Asl nda, kurulu  
yaln zca tekrar edilebilir de il, mesela her bir yasada, kendisine öteki olarak 
                                                            
39  Derrida, “Force of Law”, s. 943. 
40  Ibid., s. 943. 
[41] kar . “Her kurulu , bir vaattir. Her koyma (Setzung) izin verir (permet) ve öne-koyar (pro-

met), koyarak ve vaat ederek koyar (elle pose en metant et en promettant). Ve bir vaat 
gerçekte (en fait) tutulmam  olsa bile, yinelenebilirlik (iterabilite) vaadin tutulaca  
vaadini (la promesse de garde) kurulu un en zorlay c , en sert an na kaydeder. Böylelikle 
tekrar n imkan n  kökensel olan n yüre ine kaydeder. ... sonuç olarak, hukukun saf bir 
kurulu u veya saf bir koyulu u, yani saf iddet olmad  gibi, saf bir biçimde koruyucu 
iddet de yoktur. Koyma çoktan bir yinelenebilirliktir, kendi kendini koruyan tekrara 

ça r d r. Korumaya gelince, o da kurdu unu iddia etti i eyi koruyabilmek için yeniden-
kurucu olur.” (J.Derrida, “Yasan n Gücü: Otoritenin Mistik Temeli”, iddetin Ele tirisi 
Üzerine, haz. Aykut Çelebi içinde, çev. Zeynep Direk, stanbul: Metis Yay nlar , 2010, s. 98.) 
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tekrar edildi i ve kendisinde hem ayn n n hem ötekinin karar verilemezli ini 
ta d  için, ayn  zamanda yinelenebilirdir. Böylece, yasa koymak, yasan n 
yinelenebilece ini ve bu ekilde muhafaza edilece ini koymakt r: “Koymak 
zaten yinelenebilirliktir.” Ayn  zamanda yasan n her muhafazas , yasan n 
kurulu una dönmektir: Yarg ç veya adli görevli, yasay  her uygulay nda, 
hukukun otoritesine, dolay s yla hukukun kurulu una duyulan güveni de ima 
eder. Böylece hukuk, sürekli olarak kendi çabas yla i ler. Zira her karar, 
hukukun otoritesinin yeniden tasdikidir. 

Demek ki hukuku yaratan iddet ile hukuku muhafaza etmek için 
gerekli olan iddet aras nda mutlak bir ayr m olamaz. Bu nedenle 
Derrida’n n analizi, daha evvel gördü ümüz üzere, geçerlili e ili kin 
sorular n kesilece i –çeli kili de olsa– tek bir nokta belirleyen 
Kelsen’inkiyle ilginç bir tezat sergiler. Kelsen’in hukuk sistemi izah , temel 
norm kurgusuyla kesilir. Temel norm, her hukukî yasan n geçerlili inin 
kayna d r ve “nesnel” hukuk olarak anla lmak için “öznel” iradi edimi 
gerektiren bir kurgudur. Her ne kadar Kelsen’in temel normunun, mant ken 
hukuk sistemindeki her bir norma hayat vermesi gerekiyorsa da, o bunu 
dahili bir k r lma olarak dü ünmez: Kelsen için çeli ki ancak temel norm 
düzeyinde ortaya ç kar. Ne var ki, bir külli hukukilik varsay m  ve bu yüzden 
sebep oldu u paradoks, sadece tek bir noktada kaim olamaz. Sistem boyunca 
ba tan sona tekrarlanm  olmal d r, yani özde li in (veya farkl la man n) 
bedeli, ihtilaf, çeli ki ve ayr may  sa layan gücün bast r lmas d r. 

Bu konuda son olarak, otoritenin kurulu unu bu ekilde ifade etmenin 
iddeti veya cebri kutsamak anlam na gelmedi i unutulmamal d r.42 Ben 

bunu daha ziyade bildi imiz haliyle hukukun nihai olarak 
me rula t r lamayaca  gerçe inin if as  veya te hiri ve pozitif hukukun 
kendi iddetini, hiçbir zaman ortaya koyamayaca  gerekçelere referansla 
gizlemesinin ihtar  olarak görüyorum. Bu cihetle Drucilla Cornell öyle der: 
“Bar  olmad nda, sanki varm  havas na kap lamay z. Muhakkak ki, 
patriarkal düzen kad nlar için ‘huzurlu’ bir dünya sa lam yor. Öyleyse, 
iddetin te hisi, hafifletilmesi yolunda at lacak bir ad m olarak 

anla labilir.”43 Toplumsal cinsiyetin edit bir hiyerar i oldu una veya 
heteroseksüelli in mecburili ine ili kin argümanlar, cebrin onaylanmas  
anlam na gelmez. Aksine geleneksel olarak anla ld  ekliyle seksüel ili ki 
kavram ndaki (ve dolay s yla uygulamas ndaki) iddet gerçe inin aç a 
ç kar lmas  anlam na gelir. Benzer ekilde, hukukun edit bir zorlamaya 

                                                            
42  Örne in bkz. Seyla Benhabib, “Some Comments on Deconstruction, Justice, and the 

Ethical Relationship,”içinde Cardozo Law Review, Vol:13, 1991, s. 1219, 1221. 
43  Drucilla Cornell, “Civil Disobedience and Deconstruction,” içinde Cardozo Law Review 

Vol: 13, 1991, s. 1309, 1314. 
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dayal  oldu u argüman , hukukun tarafs z ve bar ç l bir arabulucu veya 
sosyal düzen arac  oldu u eklindeki hukukî ba nazl n gizemini azalt r, 
fakat zorunlu olarak hukuk ve iddet aras nda evrensel bir ba  kurmaz: Esas 
mesele udur, hukukun s n rs zl  tezi, varl n  hukuk insanlar n n somut 
kararlar  ile tekrarlanan formel ve kavramsal bir cebre borçludur. Bat l  ve 
yeni sömürgeci pozitivist hukuk mefhumunun iddetinin anla lmas , 
homojen hukuk ile hâlihaz rda d lanm  olan di erleri aras ndaki ili kinin 
yeniden kavramsalla t r l p, tecrübe edilebilece i bir alan sa lar. 

 
Karar Verile(meye)bilir Hukuk 

Böylece hukuk, bir karar verilemezlik an nca ko ullanm  veya 
öncelenmi tir: Otoritenin kurulu u “ne hukukîdir ne de ildir” ve “kurulmu  
olanla olmayan veya temelcilik ile anti-temelcilik aras ndaki kar tl n” 
s n rlar n n ötesindedir.44Ayr ca, daha sonra “Hukukun Gücü”nde de 
görece imiz üzere, kurucu iddet veya cebir, basitçe bir temel sunmakla 
kalmaz, hukukun bütününü kavrar. Muhafaza edici cebir olarak her bir 
yasada tekrarlan r; her bir yasa ve hukukî karar veya uygulanma an’  bu 
s n rla yüzle ir. Bu ekilde, daha evvel gördü ümüz üzere her türlü 
metinselli in ko ulu olan kat kl k yasas , hukukî yap n n kendisi olarak 
yeniden belirir. Hukuk, herhangi bir ba ka metinsel fenomen (örne in 
herhangi bir belirgin veya belirleyici fenomen) gibi, her düzenlemenin, her 
metnin, her s n fland rman n kat k ve aporetik do as n  sa layan bir 
yasayla ba layan s n rlar ve farkl l klar sistemidir. 

Bu nedenle, Derrida’n n “Benim burada tarif etmeye çal t m yap , 
hukukun içerisinde (...) özünde yap bozuma u rat labilecek bir yap d r”45 
iddias yla kar la mak a rt c  de ildir. Hukuk yap bozuma u rat labilir, 
zira “yorumlanabilir ve dönü türülebilir bir metinsel zeminde kurulmu tur” 
ve “nihai kurulu u, do as  gere i temelsizdir.”46 Öyleyse u hususu tekrar 
etmeye de er; hukuk yaln zca metinselli i nedeniyle yap bozuma 
u rat labilir de ildir, ayn  zamanda hukuk kavram , hukukî olanla olmayan 
ve hukuka uygun olanla olmayan aras ndaki ayr ma dayand  için 
yap bozuma u rat labilir. Ayn  zamanda, daha evvel gördü ümüz üzere, 
yap bozumun kendisi, bir yasan n, “kat kl k yasas ” n n veya “ayr msal 
bula ma yasas ” n n tan nmas yla gerçekle ir ve böylece Derrida’n n 
“yap bozuma imkân veren (...) hukukun yap  bozuma u rat labilir yap s d r”47 
iddias n n ne anlama geldi ini anlamaya ba layabiliriz. 

                                                            
44  Derrida, “Force of Law,” s. 943. 
45  Ibid. 
46  Ibid. 
47  Ibid., s. 945. 
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Hukukun “özünde yap bozuma u rat labilir” oldu u gerçe i, e er bir 
noktada sosyal, felsefî, siyasal veya bir ba ka normatif temelde savunulabilir 
bir hukukî yap da srar etmek istersek, bizi bir zorlu a sürükler. E er 
hukukun kurulu u belirlenemez ise, herhangi bir karar, yasa veya hukuk 
sisteminin di erlerinden daha adil veya me ru oldu u hükmüne nas l var l r? 
Hukukun kurulu u, belli bir etik ile ili kilendirilse bile, daima, bir sosyal 
sözle me gibi bir kerede me rula t r lamayacak, fakat sürekli yeniden 
de erlendirme gerektiren asli bir d lamaya ve cebre dayan lacakt r. Bu 
noktada benim görü ümün, gerek “Hukukun Gücü”nde ortaya konuldu u 
ekliyle hukukun yap bozuma tâbi tutulabilirli ine gerekse hukuk için d sal 

bir normatif zemine ili kin sorunlar n, hukuku siyaset, ahlâk ve kültürden 
ay ran Bat l  pozitivist ba lamdan ileri geldi i eklinde oldu unu da 
eklemeliyim. Hukuk bir din, kültür, siyaset veya gelenek birikiminden 
ayr lm  varolu unda srar etmek yerine bunlarla birle se idi, durum farkl  
olurdu. Bu, argüman n önemini ihmal etmek anlam na gelmez, zira ifade 
etti im üzere, pozitivist varsay m büyük oranda Bat l  ve yeni sömürgeci 
hukuk sistemlerine tekabül eder. 

Hukukun yap bozuma tâbi tutulabilirli i, neyin hukukî oldu una ve 
somut durumda nas l uygulanaca na karar verme mecburiyetinden 
kaç nmalar  imkâns z olan hukukî karar vericiler için de baz  pratik sorunlar 
do urabilir. Karar vermekten imtina eden yarg ç, hukuken tayin edilmi  
i levini yerine getirmiyor demektir. Bu nedenle, her ne kadar hukukun 
kurulu u ve dolay s yla hukukun kendisi nihayetinde karar verilemez olsa 
da, hukuka konu olan herhangi bir somut olay tümüyle karar verilebilir 
olarak kabul edilmelidir. Karar verilemezli e ra men bir karar verilmeli, bir 
hükme var lmal d r. Belirtti im üzere, karar verme mecburiyeti, hukukî 
cebrin sürekli tekrar edilmesini sa lar. Belli bir normun hukuku temsil 
etti ine ili kin karar, hukukili in kurulma an nda, bir kere de verilmez; 
karar n yaln zca mevcut bir hukukî normu mu uygulad  yoksa yeni bir 
norm mu yaratt na ili kin her bir kararla birlikte verilmi  olur. 

 
Adil Yap bozum 

Öyleyse –hukukun yap bozuma u rat labilirli i ak lda tutularak– hukuk 
ve adalet aras ndaki ili ki meselesinde bir sorun ortaya ç kar. Buraya de in 
üzerinde yo unla t m pozitivist hukuk felsefesinde adalet, hukuka d sal 
olarak tasvir edilir. Çünkü pozitivist hukuk anlay , adilli ine bakmaks z n, 
hukukun sadece hukuk oldu unda srar eder. “Adalet” terimini, tümüyle bir 
yana b rakmak veya (genel olarak “hukuka eri im”i kastetti imiz) “adalete 
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eri im” veya (“hukuk yönetimi” d nda bir anlama gelmeyen) “adalet 
yönetimi” terimleri örne inde oldu u gibi hukuka indirgeme e ilimi dahi söz 
konusudur. Hukukî anlamda yasa, adilli i ile de il, geçerlili i ile belirlenir. 
Hukuk, kendi kendisinin ölçütüdür ve her ne kadar yasa adil olmad  için 
ele tirilebilirse de, bu ele tiri, mutlak bir biçimde hukukun d nda kalan bir 
pozisyondan kaynaklanmaktad r ve ço unlukla hukukun varolu una ili kin 
de ildir. 

Oysa pozitivist dü üncede hukuk ve adalet aras ndaki fark n sebebi, 
adaletin, adalete ili kin yerle ik felsefî yakla mlardan kaynaklanan ideal-
le tirilmi  normatif bir düzen olarak kavramsalla t r lmas d r. Adalet de 
hukuk gibidir, fakat ba ka bir uzamda kaimdir: Hukuk bu düzeni yans tsa da 
yans tmasa da, herhangi bir kesi me hukukun veya adaletin yap s n  veya 
varolu unu de il, yaln zca kendilerine ili kin niteli i etkiler. 

te Derrida, hukuk ile adalet aras nda, bu birbirine paralel, fakat 
kesi en normatif düzenler nosyonunu basitle tiren ve ayn  zamanda 
yap bozum ile etik, siyaset ve adalet aras ndaki ili kiyi aç kl a kavu turan, 
oldukça farkl  bir ili ki tariflemi tir. Pek çok yorumcunun herhangi ahlâkî 
veya siyasal içerikten yoksun bir yakla m olarak yap bozumu reddetmi  
olmas na bak l rsa, bu ikinci s rada ifade etti imiz aç kl a kavu turman n 
vadesi dolmu  olabilir. Bu meseleye hemen dönece im. 

Aç klad m üzere, Derrida hukukun yap  bozuma tâbi tutulabilir, 
otoritesinin kurulu unun mistik oldu unu ve farkl l n  (veya ayr m n ) 
devam ettiren kurucu ve muhafaza edici cebrin hukukun kendi özde li ini 
koruyabilmesi için elzem oldu unu ifade etmi tir. Hukuk yap  bozuma tâbi 
tutulabilirdir, fakat bu hudut veya s n rlar n n anlams zca ortadan kalkmas  
anlam na gelmez. Bu, yap  bozumu, tahrip etme olarak yanl  anlamak olur. 
Hukuk, tam anlam yla yap bozuma u rat labilirdir zira bu hukuka uygun 
olan/olmayan, kurulmu  olan/olmayan bir yap ya sahiptir ve yorumlay c  
gücü sayesinde kendi hudutlar n , hukukun s n rlar  olarak korur. Hukuk için 
hayli karakteristik olan bu s n rlar  koruman n bir parças  ve bunun bir 
sonucu olarak, hukuk, hesap edilebilirlikle temsillenir. Bu cihetle Derrida 
öyle der: “Hukuk (...) adalet de ildir. Hukuk bir hesaplama ö esidir ve ancak 

orada hukuk olur, fakat adalet hesap edilebilir de ildir.”48 Bu çeli kiliymi  
gibi görülebilir: Hukuk “özünde yap bozuma u rat labilirdir” ve ayn  zamanda 
bir “hesaplama ö esidir.” Fakat hukukun yap bozuma u rat labilirli i, hesap 

                                                            
48  Ibid., s. 947. 
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edilebilirli ini temsil etti i için tam olarak öyledir. Hukuk, ancak kendisini 
s n rlar  çizilmi  belli bir özde lik olarak vücuda getirip muhafaza eden cebir 
sayesinde hesap edilirli i temsil etmeye ba lar ve bu cebir sayesinde 
yap bozuma tâbi tutulabilirdir. 

Demek ki hukuk hesap edilebilirdir ve adalet hesap edilebilir de ildir. 
Bu ne anlama geliyor? Karma k ve ayr nt l  bir argüman  özetlemek ad na, 
adalet, hukuk bo luklar nda veya ç kmaz nda [“aporia”] gerçekle ir. “Bu 
ç kmaz deneyimi –mamafih imkâns zd r- olmaks z n adalet de 
yoktur.”49Ç kmaz deneyimi imkâns zd r çünkü “ç kmaz, yol-olmayand r” ve 
deneyim “belli bir var  yerine yönelen hareket veya seyahat edi tir.”50 
Hukuk bir hesaplama giri imidir, fakat daima yap bozuma u rat labilirdir. 
Bu ba lamda kurulu unu, otoritesini, özde li ini ve uygulanabilirli ini 
sorgulamak, s namak veya mistikle tirmek daima mümkündür. Adalet hesap 
edilemezdir; adaleti önceden hesap edip normalle tirmek mümkün de ildir. 
Derrida, adalet a venir’dir; ileride gelecek oland r der.51 Bununla beraber, 
adalet bir bo lukta cereyan etmez. Yap bozum gibi, adalet de bir vaziyet al  
veya normalle tirilmi  ko ullara, u durumda hukuka verilmi  bir kar l kt r. 
Bu nedenle adalet ve hukuk kar t de ildir.52 Aksine adalet, somut bir 
vakada hukuka verilen hesap edilemez bir kar l kt r. 

Derrida hukuk, yap bozum ve adalet ili kisi meselesine ve adaletin yeri 
veya konumuna (asl nda bir yeri yoksa da ve bir konum de ilse de) dair üç 
aporia örne ine veya an na dikkat çeker. Birincisi, herhangi bir vakadaki 
ba kal k, bir kural taraf ndan aç klanmaz ve adalet kural ile ba kas  aras nda 
bir mutabakat  gerektirir: 

Bir karar n adil ve sa duyulu olabilmesi için, e er söz konusu ise, halis 
oldu u anda, hem düzenlenmi  hem de düzenleme d  olmal d r: Hukuku 
hem muhafaza hem de tahrip etmelidir veya her bir vakada onu yeniden icat 
etmeye yetecek ekilde ask ya almal d r, yeniden gerekçelendirmelidir, en 
az ndan ilkelerini yeniden do rulay p, yeniden ve serbestçe tasdik ederek 
yeniden icat etmelidir. Her vaka ba kad r, her karar farkl d r ve herhangi bir 
mevcut, kodifiye edilmi  kural n kesin olarak temin etmeyece i veya 
edemeyece i mutlak olarak emsalsiz bir yorumlama gerektirir. 

                                                            
49  Ibid. 
50  Ibid. 
51  Ibid., s. 969. 
52  Ibid., s. 959. 
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Adalete, sanki bir formülü varm ças na, basitçe yasan n uygulanmas  
ile ula lmaz. Adalet, hukuka yap bozumsal yakla makt r: Hukukun s n r n n 
a lmas , yine de hukukun yeniden icat edilmesidir. Adalet, vakan n 
münferitli ine ve ba kal na riayet ederek, hukuku yap bozuma tâbi tutma 
f rsat d r. kincisi, daha evvel gördü ümüz üzere, hukukun kurulu u karar 
verilemezdir. Derrida’ya göre e er bir karar adil olacaksa, hükmolunmu , 
olumsuzlanm  veya a lm , fakat –ayn  différance gibi– anlamda daima 
ask ya al nm  bu karar verilemezlikle yüzle ilmelidir. Böylece, adaletin 
kapsanmas , onu ba kal n ve karar verilemezli in reddinde (dolay s yla 
adaletin yads nmas nda) dondurmak veya sabit hale getirmek olaca ndan, 
adalet bir kararda dahi kapsanamaz ve sonsuzdur. Üçüncüsü, hukukun karar 
verilemezli ine ve adaletin her zaman ertelenmi  oldu u gerçe ine ra men, 
yine de karar verme ihtiyac  söz konusudur. Hukukta, kararlar tümüyle 
kaç n lmazd r. (Bu, hukukun, onu bir ekilde anlam  saptama ihtiyac n n 
hukukta oldu u kadar zorunlu veya hayati olmad  edebî veya felsefî 
analizlerden ay r yormu  gibi görünen bir özelli idir. Yine de, bu meselenin 
tart lmas  gerekti ini dü ünüyorum.) Karar sonludur, mübremdir ve “her 
zaman kendinden önceki juriko–veya etiko– veya politiko-bili sel 
müzakerenin kesintiye u ray n n alt n  çizer.”53 Karar, daha sonraki 
sorulara ve rasyonelle tirmelere bir nokta koyar. (Raz karar  “bir meselenin 
veya vakan n de erlendirilmesinde söz konusu olacak di er ak llar  
engellemek üzere orada olan münhas r ak l” olarak ifade eder.54) Ve bu 
nedenle, nihayet, akl n ak n  kesintiye u ratt  için karar, basitçe 
hesaplanabilir, rasyonel veya etik nedenlerle aç klanamayaca ndan “bir 
deliliktir.”55 

Bu fikirler bizi nihayet Derrida’n n “yap bozum adalettir”56 argüman n n 
ele tirel veçhesine ta r. Adalet, hukukî yap  ile tan mlanamayan veya sadece 
bu yap  vas tas yla sa lanamayan öteki ile kurulan, fakat ötekine hukukun 
ba ar s zl , istikrars zl , yetersizli i ve kurulmam l  arac l yla ula an 
bir ili kidir. Yap bozum, hem ba kas n n hukuktaki gömülmü lü ünü hem 
kat ks zl n imkâns zl n  ortaya ç karan hukuk içerisindeki bir 
müdahaledir. Yap bozum ve adalet imkâns z, fakat zorunludur. 

                                                            
53  Ibid., s. 967. 
54  J. Raz, Practical Reason and Norms, Princeton, NJ: Princeton University Press, 1990, 

Bölüm 1, “On Reasons for Action.” 
55  Derrida, “Force of Law,” s. 969. 
56  Ibid., s. 949. 



Derrida ve Hukuk: Hukukî Kurgular 749

Hukukun Siyaseti 

Derrida’n n hukuk üzerine yapt  çal man n daha kapsaml  
ç kar mlar na ili kin birkaç küçük aç klama ile bitirmek isterim. 

Birincisi, yukar da gösterdi im üzere, hukukun cebrinden söz etmek, 
cebrin kaç n lmazl n , bir düzeyde tasdiklenmesini önermek anlam na 
gelmez. Aksine, hukukî dü üncede ekseriya silinmi  olan hukuk ile siyaset 
aras ndaki ba lant y  aç a ç kar r; geçerlilik sorunu ve hukukun nihai 
otoritesi ile hukukun süjelerine uygulad  günlük d lama ve dayatmalar 
aras ndaki ili kiyi görmemizi sa lar. Burada hukukun, bir toplumun düzen 
ölçütüne kavu mas  için uygulanacak “dayatmalar” anlam nda, tart maya 
aç k halim selim gereklerinden söz ediyor de ilim. Bilakis, hukukun 
kad nlara, yerlilere, lezbiyenlere, biseksüellere, transeksüellere, gay’lere ve 
di erlerine uygulad  e itlik k l na bürünmü  iddetten söz ediyorum. 
Hukukun sosyal ili kileri ekillendirip belirlerken ortaya ç kartt  tarafs z 
ilkeler k l na bürünmü  iddetten söz ediyorum. 

Bence hukukun iktidar ili kilerini belirleyip sürdürmesindeki rolünü 
gizleyebilmesi olgusu, hukukun cebrinin hukuken silinmesiyle do rudan 
ilintilidir. iddet bizim hukuk kavray m zda sistematik ve yap sald r, fakat 
bu iddet, kendi kendini hakl  ç karan ve bir noktada nihai cebri oldu u gibi 
hukukun gündelik iddetini de silen e itlik, tarafs zl k, nesnel ilke ve benzeri 
hukukî ideolojilerle gizlenmi tir. Söz gelimi hukukî ki i olarak beyaz 
yeti kin erke i varsayan hukukî cebir, hukuk sistemini kuran ve muhafaza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

  
  

 
 

 



 

  
  

  
 



 

 

 



 

 

 


