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SUNUŞ
HFSA’nın bu kitabı, 2 Ekim 2019 - 4 Ekim 2019 tarihleri arasında, İstanbul’da, İstanbul 
Üniversitesi Hukuk Fakültesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen ve HFSA ile İstanbul Barosu 
işbirliğiyle düzenlenen “Hukuka Felsefi ve Sosyolojik Bakışlar - IX” Sempozyumu’nun 
bildirilerinden oluşmaktadır.

Hukuka Felsefi ve Sosyolojik Bakışlar - IX Sempozyumu Düzenleme ve Yayın Kurulu 
olarak sempozyumlarımızın düzenlenmesi ve kitaplarının yayımlanması aşamalarında 
her zaman desteğini gördüğümüz İstanbul Barosu’na ve bu sayımızın yayıma hazırlama 
ve basım aşamalarında emeği geçen Ege Basımevi çalışanlarına teşekkürlerimizi 
sunuyoruz.
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Atina Antikitesinde Sınıf Mücadeleleri  
ve Tiranların Hukuku

Şefik Taylan AKMAN1

Özet

Antikitenin aristokratik tarihçi ve dü-
şünürlerinden tiranlar ve tiranların hukuku 
ile ilgili miras kalanlar, tiranlık rejimlerinin 
olabilecek en kötü yönetim biçimleri olduğu 
ya da hak ve hukuk tanımayan tiranların bü-
tün yurttaşları köleleştirmek istedikleri gibi 
öfke ve önyargı dolu pasajlardır. Bu aristok-
rat tarihçi ve düşünürler sınıfsal konumları 
itibarıyla değerlendirildiğinde, tiranlara yö-
nelmiş aristokratik öfkenin sebepsiz olmadı-
ğı da ortaya çıkacaktır. Gerçekten diğer pek 
çok Yunan polisinde görüldüğü üzere Ati-
na’da da tiranlık yönetimlerinin doğrudan 
sonuçları; soya dayanan aristokratik nitelikli 
hegemonyanın sona ermesi, hukuk tekelinin 
aristokrasinin elinden çıkması, aristokratlar 
ile geniş halk (demos) kitleleri arasındaki 
sınıf mücadelelerinde siyasal katılım hak-
kı ve mülk sahipliğine ilişkin ayrıcalıkların 
aristokratik bloğun aleyhine olacak biçimde, 
servetin esas alındığı bir düzlemde halk le-
hine genişlemesidir. Bu genişlemenin tiran-
ların kamusal destek ve meşruiyetlerini, ka-
lıtsal egemenlik ve mülkiyet ayrıcalıklarını 
sürdürmek isteyen muhafazakâr aristokratik 
geleneğe karşı başta orta sınıf (hoplit’ler) ol-
mak üzere hoşnutsuz halk kesimlerinin des-
teğine dayandırmalarından kaynaklandığını 
söylemek yanlış olmayacaktır. 

1 Dr. Öğr. Üyesi, Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Anabilim Dalı, 
E-posta: taylanakman@hacettepe.edu.tr 

Geç yedinci yüzyıl Atina’sında Kylon’un 
aristokratik oligarşiyi devirmek için giriştiği 
fakat başarısız olan darbe teşebbüsü bu bağ-
lamda ilk tiranlık girişimi olmuştur. M.Ö. 
594’te halk tarafından tiran olması istenen 
ama bunu kabul etmeyen yasa koyucu (no-
mothet) Solon’un yönetimi, ağır sınıf çatış-
malarının olduğu bir dönemde her ne kadar 
eşitlikçi bir toprak reformunu dışlamışsa da 
tüm borçların ilgası, borç köleliğinin yasak-
lanması ve siyasal katılımın genişletilmesi 
gibi hukuksal reformlarla halkçı bir denge 
politikasının önünü açarak aristokratik he-
gemonyaya ilk darbeyi vurmuştur. Öncelikle 
küçük köylülüğü arkasına alan Peisistratos 
ise uzun bir mücadelenin ardından Atina yö-
netimine el koyarak tiran olmuştur. Solon’un 
hukuksal düzenlemelerini değiştirmeyen 
Peisistratos, fakir köylüleri ve işçileri koru-
yucu bir dizi ekonomik reformu uygulamaya 
sokmuş, aynı zamanda ticaret ve zanaatı des-
tekleyici tedbirler almış, aristokratik nüfuzu 
kırmaya dönük uygulamaları benimseyerek 
aristokrasi karşısında iktisadi anlamda zen-
ginleşen Atina burjuvazisini himaye etmiş ve 
böylece demokrasinin yerleşmesine önemli 
katkılar sağlamıştır. Bununla birlikte de-
mokratik yapıların kurumsallaşması, siyasal 
katılım olanaklarının artması ve ekonomik 
gelişmelerin sonucu olarak sınıfsal farklılık-
ların keskinleşerek sınıf çatışmalarının yo-
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ğunlaşması, tiranların geniş kitleler arasında 
güttükleri denge politikalarının işlevsizleş-
mesine ve bunun sonucu olarak da sahip ol-
dukları halk desteğini zamanla kaybetme-
lerine yol açmıştır. Keza tiranlıklar dönemi 
Kleisthenes’in demokratik yönetimiyle uzun 
bir süre için sona ermiştir. Tiranların hukuku, 
demokratik düzenin ihtiyaç duyacağı daha 
geniş siyasal katılımın hukuksal altyapısını 
inşa etmiş, halk da süreç içerisinde kendi çı-
karlarını savunmak için tiranlar yerine doğ-
rudan siyasal alana dâhil olarak demokratik 
örgütlenmenin araçlarını kullanmaya başla-
mıştır. Demokrasinin yerleşmesinden sonra 
geçici tiranlık dönemleri, otuzlar tiranlığında 
örneklendiği üzere, halktan ziyade çoğun-
lukla oligarşinin çıkarlarını savunan bir ni-
teliği haiz olmuştur. Bu kavramsal çerçevede 
çalışma, erken Atina antikitesinin toplumsal 
düzeni içerisinde tiranların ekonomi – politik 
yönelimlerini ve hukuksal düzenlemelerinin 
niteliğini geleneksel kabullerin ve metinlerin 
dışına çıkarak tartışmayı amaçlamaktadır. 

Anahtar Sözcükler: Atina antikitesi, ti-
ranlar, Atina demokrasisi, Solon, Peisistratos

2 Polisin siyasal ve toplumsal yaşamının kurucu bileşeni kentte yaşayan tüm insanlar değil erkek yurttaşlar-
dır. Kadınlar, köleler, reşit olmayan erkekler ve yabancılar siyasal yaşamın öznesi değildirler.  

3 Karl MARX, Formen – Kapitalist Üretim Öncesi Biçimler, (Çev. Sol Yayınları Yayın Kurulu), Sol Yayın-
ları, Ankara 1997, s. 17. 

1. GİRİŞ

Atina antikitesinde polisin siyasal 
organizasyonunun ve yurttaşların baş-
rolde olduğu siyasal ve toplumsal yaşa-
mın M.Ö. 7. yüzyıldan M.Ö. 4. yüzyıla 
uzanan zaman dilimindeki değişiminin 
temel belirleyeni üretim ilişkileri ve 
üretim tarzındaki dönüşüme paralel 
olarak ortaya çıkan sınıf mücadeleleri-
dir2. Sahip olunan ekonomik güç ölçüt 
alınarak belirlenen yurttaşlık statüleri 
birbirlerinden farklılaşan sınıfsal çı-
karlar yarattığı gibi siyasal alandaki 
iktidar mücadelelerini de sürekli can-
lı tutmuştur. Aristokratik egemenliğin 
hâkim olduğu polisin erken siyasal 
döneminden demokratik yönetimin 
kurumsallaştığı Kleisthenes dönemine 
kadar geçen süreçte, sahip oldukları 
iktisadi iktidarı Atina’nın ticaretle zen-
ginleşen antik burjuvazisi karşısında 
tedricen kaybeden aristokratlar bunun-
la birlikte siyasi ve hukuki pek çok ay-
rıcalıklarını da yitirmişlerdir. Böylece, 
Marx’ın ifadesiyle tıpkı Roma’da ol-
duğu üzere esasen toprak sahipliğine 
ve tarımsal üretime dayanan polisin 
tarihi3 aslında yeni bir aşamaya ulaş-
mıştır. Başta deniz ticareti olmak üzere 
farklı sektörlerde yürütülen faaliyetler 
ile iktisaden giderek güçlenen aristok-
rasi dışı sınıflar, zamanla toprak sahip-
liğinin soya dayalı geleneksel yapısını 
dönüştürmüşler; köleci üretim tarzının 
yarattığı toplumsal artığın önemli bir 
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kısmını kendilerinde toplayarak siya-
sal alanda da nüfuz sahibi olmuşlardır. 

Aristokratik hâkimiyetin kırılması 
sürecinde ortaya çıkan tiranlar, zengin-
leşen sınıfların çıkarlarını temsil etme-
nin yanı sıra kendilerine yönelik halk 
desteğinin sağlanabilmesi için, alt ve 
orta sınıfların ekonomi politik çıkarla-
rının da sözcüleri haline gelmişlerdir. 
Hatta tiranların meşrulukları, yurttaş 
toplumunun çoğunluğunu oluşturan 
alt ve orta sınıfların önderleri olarak 
sivrilebilmeleri ve genel kabul görme-
leriyle koşutluk göstermiştir. Çoğun-
lukla sınıflar arası denge politikalarını 
benimsemiş olmalarına karşın tiranlık 
yönetimleri ve onların hukuksal dü-
zenlemeleri, soya dayalı egemenliğe 
ağır müdahalelerde bulunduklarından 
aristokratik tarihçi ve düşünürlerin 
sert eleştirilerine maruz kalmışlardır. 
İlerleyen bölümlerde daha ayrıntılı ele 
alınacağı üzere hukuk üzerinde sahip 
olunan tekelin kaybedilmesi, siyasal 
katılım hakkı ve mülk sahipliğine iliş-
kin ayrıcalıkların aristokrasinin çıkar-
larının aksine diğer yurttaşlar lehine 
genişletilmesi geleneksel hegemonya-
nın da sona ermesini simgeliyordu. 

Tiranların geleneksel yönetim dü-
zeni karşısında birer tehdit haline gel-
meleri aristokratların onlara yönelik 
nefretini de artırmıştır. Antikitenin 
aristokratik dünya görüşü açısından 
tiranlar Doğu’nun despot krallarından 
farksız yöneticilerdi. Zira olabilecek 

4 Alâeddin ŞENEL, Eski Yunanda Eşitlik ve Eşitsizlik Üstüne, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi 
Yayınları, Ankara 1970, s. 108. 

5 Ibid., s. 107. 

siyasal yönetimlerin en kötüsü olan 
tiranlıklar, polisin gerçek yurttaşlarını 
–aristokratları– köleleştiren; hak, hu-
kuk ve gelenekleri yok sayan zorbala-
rın egemen olduğu bir düzene tekabül 
ediyordu. Şenel’e göre tiranlara ilişkin 
nefretin oluşmasında dönemin aristok-
ratik dünya görüşü ve tarih yazıcılığı 
kadar, sonraki devirlerin aristokratik 
tarihçilerinin de düşmanlık geleneğini 
benimseyerek tiranlık yönetimlerini 
Atina antikitesinin en kötü zamanları 
olarak tasvir etmeleri önemli rol oy-
namıştır4. Keza tiranlık yönetimleri-
nin ardından doğrudan demokrasinin 
gelişmesi ve başta Peisistratos’unki-
ler olmak üzere tiranların eşitlikçi re-
formlarının kalıcı hale getirilerek aris-
tokratik hegemonyanın hâkim olduğu 
dönemlerde yaşananların unutulması 
da tiranlık karşıtı aristokratik söylemin 
baskın hale gelmesini kolaylaştırmış-
tır5. İlerleyen kısımlarda değinileceği 
üzere Ostrakismos Mahkemesi (Çanak 
Çömlek Mahkemesi), bu anlamıyla 
tiranlık karşıtı aristokratik savların 
genel kabul gördüğünün de kanıtıdır. 
Bu mahkeme, Peisistratos’un oğlu 
Hippias’ın tiranlığının son yıllarında 
yaşanan otoriter yönetim deneyiminin 
sonucunda, gelecekte başka tiranlıkla-
rın ortaya çıkmasını engelleyebilmek 
için yeni bir hukuksal – siyasal tedbir 
mekanizması olarak düşünülmüştür. 

Bu çalışmada sözü edilen aristok-
ratik tarihsel kabuller de sorgulanarak 
Peisistratos’un tiranlık yönetimi başta 
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olmak üzere Atina antikitesinde tiran-
ların hukuki, politik ve iktisadi faali-
yetlerinin dönemin toplumsal gerçek-
liği ve sınıf mücadeleleri ekseninde 
ana hatları ile farklı bir perspektiften 
değerlendirilmesi amaçlanmaktadır.

2. Aristokratik Egemenlikten So-
lon Reformlarına Atina Antikitesin-
de Politik Düzeninin Kuruluşu

Atina da dâhil olmak üzere pek çok 
Yunan polisinin önceleri krallıkla ida-
re edildiği ancak 8. yüzyıldan itibaren 

6 Perry ANDERSON, Antikiteden Feodalizme Geçişler, (Çev. Uygur KOCABAŞOĞLU), İletişim Yayınları, 
İstanbul 2017, s. 35. Atina özelinde krallık rejiminden aristokratik yönetime ne zaman geçildiğine ilişkin 
farklı tarihler söz konusudur. Örneğin Yetiş’e göre monarşi M.Ö. 700 dolaylarında, Phillips’e göre ise M.Ö. 
683 – 682 yıllarında aristokratlarca yıkılmıştır. Bununla birlikte krallık rejiminin ne zaman sona erdiği ve 
aristokratların iktidarı nasıl ele geçirdiğine ilişkin kesin bir bilgi verebilmek mümkün değildir. Benzer biçim-
de Solon öncesi döneme ilişkin ayrıntılı ve doğruluğu kanıtlanmış veriler bulabilmek de güçtür. Krallıktan 
aristokratik yönetime geçişin bu nedenle bir devrimden ziyade iktidar erkinin paylaşımına dayanan tedrici 
bir süreç olması daha olasıdır. Eldeki verilere bakıldığında aristokratik dönemin yönetimsel mekanizmasının 
üçlü bir yapı gösterdiği dikkat çeker. Buna göre eski monarşik düzeni temsil eden kralın aristokratlarla bera-
ber polisin yönetiminde söz sahibi kalmaya kısmen de olsa devam ettiği görülür. Dolayısıyla burada gücün 
paylaşımından bahsetmek daha doğru olacaktır. Bu üçlü yapı basileus’luk, polemarkhos’luk ve arkhon’luk 
makamlarından müteşekkildir. Basileus’luk krallığı temsil eden en eski makam iken aristokratik dönemde 
polisin dini işlerini yürüten baş makam haline gelmiştir. Polemarkhos’luk askerlik işleriyle ilgilenen başko-
mutanlık ve arkhon’luk ise zamanla en yüksek mülki otorite haline gelecek baş yöneticilik makamını ifade 
etmektedir. Zamanla bu üç makam için de arkhon’luk ifadesi genel olarak kullanılmaya başlamıştır. Atina po-
lisindeki bu yönetimsel yapı krallık rejiminin süreç içerisinde aristokrasi ile monarşi arasındaki uzlaşmanın 
bir sonucu olarak gücün paylaşılması yoluyla dönüşüme uğradığını göstermektedir. Mehmet YETİŞ, “Antik 
Atina’da Demokrasinin Gelişimi: Soloncu Pasif Devrimden Peisistratos’un Tiranlığına”, Ankara Üniversite-
si SBF Dergisi, Cilt: 54 (1999), Sayı: 2, s. 166; David D. PHILLIPS, The Law of Ancient Athens, University 
of Michigan Press, Ann Arbor 2013, s. 2; ARİSTOTELES, Atinalıların Devleti, (Çev. Ari ÇOKONA), 2. 
Basım, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul 2017, s. 3; Arif Müfid MANSEL, Ege ve Yunan Tarihi, 
Türk Tarih Kurumu, Ankara 2014, s. 193. 

7 Tiran sözcüğü hem antik hem de modern yazına bakıldığında genelde olumsuz çağrışımlar yapan bir 
anlamda kullanılır. Sözcüğün bu olumsuz anlamı büyük oranda antikiteden günümüze miras kalan tiran-
lık karşıtı aristokratik söylemden kaynaklanmaktadır. Yunan antikitesinde sözcük ilk başta eski monarşik 
düzendeki krallardan ayrı olarak Doğulu despot ve zorba yöneticileri tanımlamak için kullanılmıştır. Daha 
sonra krallardan farklı ve geleneklere aykırı biçimde yönetici konumunu ele geçiren veya geçirmeye çalı-
şan kişilere tiran denmeye başlanmıştır. Dolayısıyla halkın desteğiyle aristokratik oligarşiyi yıkıp iktidarı 
ele geçiren kişiler kendilerini tiran olarak adlandırmak istememişlerse de bu kişilerin resmi sıfatlarının 
olmaması aristokratik siyasal karşıtlarınca tiran olarak anılmaları sonucunu doğurmuştur. Antik Yunan’ın 
tarihçi ve düşünürlerinin de çoğunlukla aristokrasi sınıfının içinden çıkmaları ve tarihin aristokratlarca 
yazılması tiran sözcüğünün günümüzdeki olumsuz anlamına kavuşmasına neden olmuştur. Ibid., s. 189; 
ŞENEL, 1970, s. 107 – 108; Mehmet Ali AĞAOĞULLARI, Kent Devletinden İmparatorluğa, 4. Baskı, 
İmge Yayınevi, Ankara 2004, s. 36.

yavaş yavaş aristokratlar tarafından 
yönetilmeye başlandığı kabul edilmek-
tedir6. Ancak aristokratik egemenliğin 
değişen üretim ilişkileri sonucunda 
eski gücünü kaybederek zenginleşen 
orta sınıfların eşitlikçi hak taleplerini 
ve yönetime katılma isteklerini siya-
seten dillendirmeye başladıkları ve 
bu süreçte tiranların7, aristokratların 
sahip olduğu iktidara muhalefet ede-
rek mevcut düzeni dönüştürmeye 
yöneldikleri görülür. Üretim ilişkile-
rindeki dönüşüm, ilk aşamada tahıla 
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dayalı çiftçiliğin yerini zeytinciliğin 
ve bağcılığın alması, bunu müteakip 
diğer polislerle ticaretin zamanla art-
ması şeklinde gerçekleşmiş ve böylece 
aristokratlar karşısında zenginleşmeye 
başlayan antik burjuvazinin ortaya çı-
kışıyla sonuçlanmıştır8. Aristokratlar-
la iktisaden rekabet etmeye başlayan 
antik burjuvazi olarak nitelendirilebi-
lecek eski orta sınıf, süreç içerisinde 
toplumun diğer kesimlerinin de deste-
ğini alıp siyasal egemenliğe ortak ola-
rak daha eşitlikçi bir toplumsal yapıyı 
kurmaya yönelmiştir. 

Atina antikitesinde tiranlar çağını 
özgün kılan husus aristokratik ege-
menliğin siyasal alanda aşamalı ve 
uzun döneme yayılmış biçimde güç 
kaybederek bu sınıfın iktidarını top-
lumun diğer katmanlarıyla paylaşmak 
zorunda kalması ve klasik Atina de-
mokrasisine geçiş ile tiranlık yöne-
timlerinin oluşması arasındaki bağdır. 
Atina dışındaki pek çok poliste de or-
taya çıkan tiranlık rejimleri –en fazla 
birkaç kuşak sürdükleri halde–, siya-

8 ŞENEL, 1970, s. 96; ANDERSON, 2017, s. 37; MANSEL, 2014, s. 183; Morris SILVER, Economic 
Structures of Antiquity, Greenwood Press, Connecticut 1995, s. 184.

9 G. E. M. De Ste. CROIX, Antik Yunan Dünyasında Sınıf Mücadelesi – Arkaik Çağlardan Arap Fetihlerine, 
(Çev. Çağdaş SÜMER), Yordam Kitap, İstanbul 2014, s. 355.

10 Çalışmada tiranlar çağı ifadesi yalnızca tiranların iktidarı ele geçirip polisi tek başlarına yönettikleri dö-
nemi anlatmak için kullanılmamıştır. Söz konusu ifade daha geniş bir zaman dilimini kapsayacak biçimde 
halkçı tiranların politik figürler olarak ortaya çıkıp aristokratik hegemonyayı değiştirmek için birer siyasal 
tehdit haline geldikleri, ayrıca aristokratların alt ve orta sınıfları kontrol edebilmek ve tiran adaylarının 
daha da güçlenmelerini önleyip halk desteklerini azaltmak için verdikleri ödünlerle tiranlık tehdidinin 
ekonomi politik düzen üzerinde doğrudan belirleyici olduğu döneme de işaret etmektedir. Örneğin aşağıda 
ayrıntılı biçimde ele alınacak olan, aristokratlarca da desteklenen Solon’un reformları toplumsal barışı 
sağlamaya dönük alt sınıfları koruyucu ve destekleyici düzenlemeler içermesi itibarıyla bir yönüyle halkın 
önderleri olarak yeni tiran adaylarının ortaya çıkmasını engellemeye ve sınıf mücadelelerini yatıştırmaya 
dönük bir işlev görmüştür. 

11 ANDERSON, 2017, s. 36 – 37; ŞENEL, 1970, s. 104 – 10; CROIX, 2014, s. 355.
12 ŞENEL, 1970, s. 102 – 103.

sal egemenliğin soy esasından daha 
geniş katılımlı ve temelde servetin 
esas alındığı bir düzlemde yeniden 
dağıtılması/ paylaşılması esasına da-
yanan bir siyasal düzenin oluşmasıyla 
sonlanmıştır9. M.Ö. 650 yılından Pe-
isistratos’un oğlu Hippias’ın kentten 
ayrıldığı M.Ö. 510 yılına kadar süren 
tiranlar çağında10, geleceğin Atina-
sı’nın doğrudan demokrasine vücut 
verecek siyasal yapının temelleri atıl-
mış, alt ve orta sınıflar pek çok siya-
sal ve ekonomik kazanım elde etmiş 
ve yurttaşların katılıma dayalı siyasal 
haklarının hukuksal düzenlemelerle 
güvence altına alınmasının ilk adımla-
rı atılmıştır11. Halkın önderi kimliğiyle 
siyasal alanda var olan genç ve idea-
list aristokratlar ile burjuvazinin ileri 
gelen mensupları, iktidarı geleneksel 
yöntemlerin dışında hükümet darbe-
si gibi yollarla ele geçirerek veya ele 
geçirmeye çalışarak Atina’da tiranlar 
çağını başlatmışlardır12. Aristokrasi dı-
şındaki sınıfların mevcut düzene yöne-
lik hoşnutsuzlukları ekonomik, siyasal 
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ve toplumsal reformlar yapmayı vaat 
eden kişilerin halkın önderleri olarak 
sivrilebilmelerini sağlamıştır. Tiranlar 
daha açık ve demokratik bir toplumsal 
yapının kurulmasına kılavuzluk yap-
mış, hukuku aristokrasinin tekelinden 
kurtararak daha seküler hale getirmiş 
ve aristokratik oligarşiden demokratik 
yönetime geçişte yurttaşlar arasında 
siyasal eşitliğin gerçekleştirilebildi-
ği ara yönetim aşamasının en önemli 
simgeleri olmuşlardır13.

Bu bağlamda Atina’da aristok-
ratik yönetime karşı ilk tepki, Ky-
lon’un geç 7. yüzyılda (M.Ö. 636 ya 
da 632/631’de) dönemin aristokratik 
oligarşisine yönelik gerçekleştirdiği 
ve güçlükle önlenebilen darbe teşeb-
büsüdür14. Her ne kadar Kylon siyasal 
iktidarı ele geçirememişse de bu olay 
önemli sonuçlar doğurmuştur. Aris-
tokratlar, hâkim oldukları düzenin 
sürdürülebilmesi açısından ilk defa 
diğer sınıflarla uzlaşma siyasetini ve 
yurttaşlık haklarının diğer kesimle-
ri kapsayacak biçimde genişletilmesi 
yönündeki politikaları benimsemek 
zorunda kalmış; darbe teşebbüslerini 
engelleyebilmek içinse Drakon’a ağır 
hükümler içeren bir ceza yasası başta 
olmak üzere bir dizi hukuksal düzen-

13 CROIX, 2014, s. 355; ŞENEL, 1970, s. 101 – 103.
14 PHILLIPS, 2013, s. 2 – 3; Alâeddin ŞENEL, Siyasal Düşünceler Tarihi – Tarihöncesinde İlkçağda Orta-

çağda ve Yeniçağda Toplum ve Siyasal Düşünüş, 7. Baskı, Bilim ve Sanat Yayınları, Ankara 1998, s. 116; 
YETİŞ, 1999, s. 167. 

15 Marco BETTALLI, “Arkaik Dönemde Atina”, Antik Yunan içinde (Derleyen: Umberto ECO), (Çev. Leyla 
TONGUÇ BASMACI), Alfa Basım Yayın, İstanbul 2017, s. 109; ŞENEL, 1998, s. 116.

16 BETTALLI, 2017, s. 109; Drakon’un yaptığı hukuksal düzenlemelerin tarihine ilişkin farklı görüşler var-
dır. Fakat geleneksel olarak kabul edilen tarih M.Ö. 624’tür. Buna karşın Phillips bu tarihin M.Ö. 621 – 
620 olduğunu ileri sürmektedir. PHILLIPS, 2013, s. 3.

leme hazırlatmışlardır15. M.Ö. 624 yı-
lında hazırlanan ve Atina’nın ilk yazılı 
hukuki düzenlemesi olması itibarıyla 
tarihsel önemi bulunan bu yasa, Roma 
hukuk düzenindeki On İki Levha Ka-
nunları’na benzer bir işlev ve anlama 
sahiptir16. O güne kadar aristokratların 
kontrolünde olup kamunun bilgisi ve 
erişimine kapalı bulunan, hemen ta-
mamıyla dinsel niteliği haiz Atina ya-
salarının bilgisine toplumun diğer ke-
simlerinin de ulaşabilmesini mümkün 
hale getirmiştir. Yasalara ilişkin bilgi-
nin kamusallaşması anlamında Dra-
kon yasaları, hukuk üzerindeki sınıfsal 
tekeli kırarak hukukun aristokratlarca 
keyfice ve kendi sınıf çıkarları doğrul-
tusunda yorumlanıp uygulanabilmesi 
imkânını kısıtlamıştır. 

 Bununla birlikte Drakon’un ya-
sal düzenlemeleri uzun vadede istenen 
sonuçları sağlayamamış, mevcut eko-
nomi politik düzene ilişkin alt ve orta 
sınıfların memnuniyetsizlikleri artarak 
devam etmiş ve bunun neticesinde 
yasa koyucu (nomothet) olarak seçil-
mesi konusunda toplumun her kesimi-
nin üzerinde uzlaştığı Solon, başta hu-
kuki olmak üzere ekonomik ve politik 
reformları gerçekleştirmek amacıyla 
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M.Ö. 594 yılında göreve başlamış-
tır17. Solon’un yönetici ve yasa koyu-
cu seçilmesini sağlayan süreçte döne-
me ilişkin ayrıntılı bilgiler olmasa da 
yaptığı düzenlemelerin içeriğinden 
hareketle, gelir uçurumundaki adalet-
sizliklerin ve ağır sömürü koşullarının 
yarattığı sınıfsal çatışmaların ve yük-
selen orta sınıfın hak taleplerinin So-
lon ismi üzerinde uzlaşılmasında etkili 
olduğu sonucu çıkarılabilir.

Aristokratların, Solon’un olduk-
ça geniş yetkilerle donatılmış olarak 
yönetici ve yasa koyucu seçilmesine 
rıza göstermesinde, alt sınıfların mev-
cut iktisadi ve politik sistemden hoş-
nutsuzlukları nedeniyle tiranlık gibi 
farklı siyasi arayışlara yönelmesi, bu 
durumun aristokratik oligarşi içinde 
tedirginliğe yol açması, olası büyük 
bir siyasal dönüşümün alt ve orta sı-
nıflarla uzlaşılıp ekonomik ve politik 
reformlar gibi tavizlerle engellenebile-
ceği düşüncesi ve böylece en azından 
soya dayalı hegemonik düzenin bir 

17 ARİSTOTELES, 2017, s. 6; AĞAOĞULLARI, 2004, s. 30; ANDERSON, 2017, s. 38. Coulanges, Solon 
ismi üzerinde uzlaşılmadan önce yoksul alt sınıflar, zenginler ve aristokratlar arasında süren on altı yıl-
lık bir savaştan bahseder. Daha sonra üç tarafın daha itidalli önderlerinin uzlaşmaya vardıklarını belirtir. 
Fustel De COULANGES, Antik Site – Yunan’dan Roma’ya Kadar Tapınma Hukuk ve Kurumlar Üzerine 
İnceleme, (Çev. İsmail KILINÇ) Epos Yayınları, Ankara 2011, s. 262 – 263. Bu savaşı daha çok bir sınıf 
mücadelesi olarak değerlendirmek gerekir.

18 YETİŞ, 1999, s. 169 – 171. Atinalı aristokratların kendi içlerinde bir bütünlük oluşturmadığını belirtmek 
gerekir. Pek çok tarihsel örnekten de anlaşılabileceği üzere aristokratlar arasında çok ciddi bir siyasal re-
kabet söz konusudur. Dolayısıyla gerek Solon döneminde gerek sonraki dönemlerde tüm aristokratların alt 
ve orta sınıflara yönelik reform yapılması gerektiği konusunda görüş birliği içinde oldukları söylenemez. 
Alt ve orta sınıfların durumlarının iyileştirilmesi ve siyasal haklarını elde etmeleri gerektiğini düşünen re-
formist aristokratlar olduğu gibi mevcut düzenin korunması gerektiğini savunan, oligarşinin sürmesinden 
yana olan aristokratlar da vardır. Ancak Atina demokrasinin tarihinde yer yer kesintiler olsa da hukuksal 
anlamda daha eşitlikçi bir siyasal düzenin kuruluşuna doğru süreğen bir ilerlemenin varlığı dikkat çeker. 
Keza çalışmanın konusu olan tiranlar çağı bu ilerleme sürecinin başlaması ve ilk nüvelerinin ortaya çık-
masında son derece belirleyici bir dönemdir. 

süre daha devam ettirilebileceği umu-
du gibi nedenler önemli rol oynamış-
tır18. Dolayısıyla Kylon ile başlayan 
tiranlar çağında düzenin değişimi ya 
da dönüşümü için tiranın iktidarı ele 
geçirmesi her zaman gerekli olmamış, 
tiranlığın aristokratik oligarşiye karşı 
geniş kitlelerin yönelebileceği siyasi 
bir alternatif haline gelmesi, yani ti-
ranlık tehdidi dahi aristokrasinin diğer 
sınıflar lehinde ödünler vererek onlar-
la uzlaşma arayışına girmesi için ye-
terli olmuştur. 

 Başta yurttaş toplumunun alt 
sınıfları olmak üzere mevcut düze-
ne karşı hoşnutsuzluğun yeni siyasal 
arayışlara yol açması ve reform bek-
lentisinin tiranların şahsında somut-
laşması, zamanla tiranlık tehdidini de 
aristokratik oligarşinin en önemli so-
runu haline getirmiştir. Hatta Solon’un 
polisin yöneticisi olarak kabul edil-
diği süreçte toplumun en yoksul ke-
simlerinin halkçı bir tiranlık kuracağı 
düşüncesiyle Solon’u desteklediği de 
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söylenmektedir19. Ancak Solon’un bu 
imkâna sahip olduğu halde tiran olma-
ya hiçbir zaman yanaşmadığının altı 
çizilmelidir20. Dönemin Atinası’nda 
Solon adı üzerinde uzlaşılmasında alt 
sınıfların taleplerinin yanı sıra iktisa-
den giderek güçlenmeye başlayan orta 
sınıfların mevcut düzenden rahatsızlık 
duyarak farklı siyasi arayışlara yönel-
mesinin etkisini de göz ardı etmemek 
gerekir.

Orta sınıfların beklentisi –her ne 
kadar Solon yurttaşlar hukuku ekse-
ninde siyasal katılımı21 zenginlik te-
melli bir sınıflandırmaya dayandıran 
idari reformlar şeklinde gerçekleştir-
mişse de–, siyasal hakların genişletil-
mesi yönündeki taleplerinin somutlaş-
tırılması ve yönetimde daha fazla söz 
sahibi olmaktı22. Bu anlamda oligarşik 
yönetimin korkusu, tiranların alt sınıf-
lar gibi orta sınıflar açısından da bir 
kurtarıcı olarak görülmesi ve bunun 
neticesinde siyasal alandaki müca-
delelerde aristokratik hegemonyaya 
karşı daha da güçlenme olasılıklarıydı. 
Bir başka ifadeyle halkın önderi olarak 
ön plana çıkacak bir tiran, alt sınıflar-
dan olduğu kadar orta sınıflardan da 
güçlü bir destek alabilir ve oligarşiye 

19 ŞENEL, 1970, s. 116.
20 ARİSTOTELES, 2017, s. 12.
21 Atina yurttaşının zihninde siyasal katılımın son derece önemli bir yer tuttuğu belirtilmelidir. Yunanlılar 

için yurttaşlık, az veya çok daima kamusal alana bir katılımı gerektirmektedir. George SABINE, Siyasal 
Düşünceler Tarihi I Eski Çağ – Orta Çağ, (Çev. Harun RIZATEPE), Sevinç Matbaası (Türk Siyasî İlimler 
Derneği Yayını: 16), Ankara 1969, s. 3.

22 ŞENEL, 1970, s. 115 – 116. 
23 CROIX, 2014, s. 358; Stefano FERRUCCI, “Yunanistan’da Ekonomi”, Antik Yunan içinde (Derleyen: 

Umberto ECO), (Çev. Leyla TONGUÇ BASMACI), Alfa Basım Yayın, İstanbul 2017, s. 234.

karşı önemli bir tehdit haline gelebi-
lirdi. Keza bu durum Peisistratos’un 
iktidarı ele geçirme sürecinde açık 
biçimde yaşanmıştır. Dolayısıyla aris-
tokrasi Solon reformlarıyla sadece alt 
sınıflar için değil, zanaat ve ticaret gibi 
farklı yollarla zenginleşmeye başlayan 
orta sınıfların siyasal hak taleplerinin 
karşılanabilmesi ve sistemle bütünle-
şebilmeleri için de başta yurttaşlık ve 
katılım hakları olmak üzere getirilen 
yeni hukuksal düzenlemelere karşı 
çıkmamıştır. 

Solon her ne kadar toprak mülkiye-
ti konusunda yoksul köylülere toprak 
dağıtılmasını da kapsayan köktenci bir 
ekonomik reform programı gerçek-
leştirmemişse de alt sınıflar aleyhine 
işleyen, özellikle küçük toprak sahip-
lerinin yaşamları üzerinde çok önemli 
bir tehdit olan borç köleliği ve borç 
esareti kurumunu yasaklamayı başa-
rabilmiştir23. Bu bağlamda isyankâr 
köylüleri yatıştırabilmek amacıyla So-
lon, borç köleliğine neden olan bağım-
lılık biçimlerini ilga etmeye yönelerek 
köylülerin –kamuya olan borçlarını da 
kapsayacak biçimde–büyük toprak sa-
hiplerine olan tüm borçlarını affeden 
bir düzenlemeyi yürürlüğe koymuş-
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tur24. Bu düzenleme o dönem hekte-
moroi (altıda birciler) olarak adlandı-
rılan topraksız ortakçılar ya da borçlu 
küçük toprak sahipleri açısından son 
derece önemli bir kazanımdı. Hekte-
moroi’ler işledikleri topraklarda üret-
tikleri mahsullerin altıda beşini ya da 
altıda birini25 büyük toprak sahibi ya 
da alacaklılara vermek zorunda olan 
küçük çiftçileri tanımlıyordu26. Köy-
lüler ana hatları Drakon yasalarıyla 
belirlenmiş borç köleliği sözleşmeleri 
nedeniyle, borçlarına karşılık kendile-
rini veya aile fertlerinden birini borcun 
ödenmemesi riskine karşılık güvence 
olarak gösteriyorlar, daha sonra da 
köle durumuna düşmemek için ürünle-

24 Ellen Meiksins WOOD, Yurttaşlardan Lordlara – Eskiçağdan Ortaçağa Batı Siyasi Düşüncesinin Toplum-
sal Tarihi, (Çev. Oya KÖYMEN), 2. Baskı, Yordam Kitap, İstanbul 2013, s. 45; ARİSTOTELES, 2017, s. 
7; Paul CARTLEDGE, Pratikte Antik Yunan Siyasî Düşüncesi, (Çev. Kıvanç TANRIYAR), İstanbul Bilgi 
Üniversitesi Yayınları, İstanbul 2013, s. 64. 

25 Bu oran konusunda literatürde ciddi tartışma ve uzlaşmazlıklar bulunmaktadır. Aristoteles’in Solon’un re-
formlarını anlattığı Atinalıların Devleti’nin Türkçe ve İngilizce çevirilerinde bu konuya ilişkin farklılıklar 
olduğuna işaret etmek gerekir. Örneğin H. Rackham tarafından yapılan İngilizce çeviride hektemoroi’le-
rin sadece “altıncı parça kiracıları” oldukları yazılmış fakat ödemeleri gereken pay belirtilmemiştir. P. 
J. Rhodes’in İngilizce çevirisinde ise ödenmesi gerekli pay altıda bir olarak ifade edilmiştir. Atinalıların 
Devleti’nin Suat Yakup Baydur tarafından yapılan Türkçe çevirisinde hektemoroi’lerin altıda bir oranında 
hasat payını kendilerine aldıkları, geri kalan altıda beşi toprak sahiplerine verdikleri; daha yakın tarihli Ari 
Çokana çevirisinde ise metin üzerinde Rackham’ın İngilizce çevirisinde yapıldığı gibi pay konusunda oran 
yazılmadığı, fakat dipnotlarda hektemoroi’lerin hasadın sadece altıda birini toprak sahiplerine verdikleri 
belirtilmiştir. Konuyla ilgili çeviriler için bkz. ARISTOTLE, The Athenian Constitution, The Eudemian 
Ethics, on Virtues and Vices, (Derleyenler: T. E. PAGE, E. CAPPS, W. H. D. ROUSE), (Çev. H. RACK-
HAM), Harvard University Press, Cambridge 1935, s. 15; ARISTOTLE, The Athenian Constitution, (Der-
leyen: Betty RADICE), (Çev. P. J. RHODES), Penguin Books, Newyork 2002, (http://lib1.org/_ads/597B-
B50205759FE56C14A8F636D49066 , E.T. 26.11.2018); ARİSTOTELES, Atinalıların Devleti, (Çev. Suat 
Yakup BAYDUR), Cumhuriyet Dünya Klasikleri, 1998, s. 13; ARİSTOTELES, 2017, s. 2.

26 Sara FORDSYKE, “Land, Labor and Economy in Solonian Athens: Breaking the Impasse Between Ar-
chaelogy and History”, Solon of Athens, New Historical and Philological Approaches içinde (Derleyen: 
Josine H. BLOK & Andre P.M.H. LARDINOIS), Brill Academic Publishers, Leiden 2006, s. 338 – 339; 
FERRUCCI, 2017, s. 234. 

27 MANSEL, 2014, s. 197; SILVER, 1995, s. 117; Friedrich ENGELS, Ailenin, Özel Mülkiyetin ve Devletin 
Kökeni, (Çev. Kenan SOMER), 12. Baskı, Sol Yayınları, Ankara 2002, s. 131.

28 SILVER, 1995, s. 117; BETTALLI, 2017, s. 110.
29 ARİSTOTELES, 2017, s. 7. Borçların affedilmesi o dönem “ağırlıkların ya da yüklerin sırttan silkip atıl-

ması” anlamına gelen bir sözcüğün metaforik kullanımıyla seisahtheia olarak anılmıştır. Idem.; BETTAL-
LI, 2017, s. 110. 

30 ARİSTOTELES, 2017, s. 13 – 14; ENGELS, 1999, s. 135; MANSEL, 2014, s. 197. 

rinin bir kısmını alacaklıya vermek zo-
runda kaldıklarından çok ağır sömürü 
koşullar altında çalışıyorlardı27. Keza 
borcun ödenememesi durumunda ala-
caklının kölesi haline geliyor, alınıp 
satılabiliyorlardı28. Bu durum dönemin 
Atinası’nda giderek büyüyen toplum-
sal bir sorun olduğundan, Solon’un en 
önemli sosyal reformlarından biri borç 
nedeniyle köleliğin yasaklanması, tüm 
borçların affedilerek29 eski zamanlarda 
köle durumuna düşmüş yurttaşlara da 
yeniden özgürlüklerinin geri verilmesi 
ve böylece küçük köylülük üzerindeki 
baskının ortadan kaldırılması olmuş-
tur30.
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Solon, yurttaşlık hukuku kapsamın-
da yaptığı düzenlemelerle ise yurttaş-
lar arasındaki hukuki ve siyasal eşitlik 
konusunda soy esasından vazgeçerek 
sahip olunan zenginliğin ölçüt alın-
dığı bir sisteme geçilmesine öncülük 
etmiştir. Bir başka ifadeyle Solon orta 
sınıfların taleplerini de gözetmiş, soya 
dayanan siyasal ayrıcalıkları azaltma-
ya yönelerek siyasi mevki ve kamusal 
görevlere seçilebilmeyi sahip olunan 
servetle ilişkilendirmiştir. Yönetsel 
mekanizmaya ilişkin iktisadi güç te-
melli düzenlemeler yaparak antikite-
nin klasik demokrasinin kurulmasında 
önemli bir süreci başlatmıştır. Timok-
ratik nitelikli toplumsal düzeni daha 
kurumsal ve kapsayıcı hale getirerek 
Atina yurttaşlarını dört ayrı gelir sını-
fına ve bu sınıflara karşılık gelen yurt-
taşlık statülerine ayırmış31; yurttaşların 
iktisadi güçlerinin değişmesine bağlı 
olarak da sınıflar arası geçişe izin ver-
miştir32. 

Pentakosiomedimnoi (beş yüz kile 
insanları) olarak adlandırılan birinci sı-
nıf yurttaşlar yıllık 500 kile33 (medim-
nos) ve üstünde üretim yapan büyük 

31 ARİSTOTELES, 2017, s. 8 – 9. 
32 Recai G. OKANDAN, Kadîm Yunanda Âmme Hukuku, Kenan Basımevi, İstanbul 1942, s. 45. 
33 Bir kile, buğday gibi katı gıdalar için yaklaşık 53 litreye, şarap ve zeytinyağı gibi sıvı gıdalar için 38 litreye 

denk düşüyordu. PHILLIPS, 2013, s. 3.
34 ARİSTOTELES, 2017, s. 9; AĞAOĞULLARI, 2004, s. 31; PHILLIPS, 2013, s. 3; MANSEL, 2014, s. 199.
35 AĞAOĞULLARI, 2004, s. 32.
36 ARİSTOTELES, 2017, s. 10. 
37 Ibid., s. 9; AĞAOĞULLARI, 2004, s. 31.
38 Ibid., s. 32.

toprak sahipleri ile bunlara eşdeğer ge-
liri olan tacir ve zanaatkârlardan müte-
şekkildi34. At besleyebilecek ekonomik 
güce sahip bu sınıfın mensupları ordu-
ya süvari olarak katıldıkları gibi35 baş-
ta arkhon’luk olmak üzere tüm yüksek 
memuriyetlere de seçilebiliyorlardı36. 
Antik dönemin burjuvazisi olarak ni-
telendirilebilecek (demiurgos’lar) ve 
hippeis (atlılar) adını taşıyan ikinci 
sınıf yurttaşlar, yıllık 300 ile 500 kile 
arasında üretim yapan ya da denk ge-
lire sahip kişilerden oluşuyordu37. At 
besleyebilecek serveti bulunan bu 
yurttaşlar da ordu içinde süvari olarak 
yer alabildikleri gibi arkhon’luk dışın-
daki pek çok yüksek memuriyete ge-
lebiliyorlardı38. Yıllık 200 ile 300 kile 
arasında üretim yapan ya da buna denk 
geliri olan üçüncü sınıf yurttaş grubu, 
çoğunlukla at besleyebilecek kadar 
zengin olmayan ancak bir çift öküzü 
olan küçük veya orta sınıf çiftçilerden 
(zeugites’ler) müteşekkildi ve Atina 
ordusunun bel kemiğini oluşturan, zırh 
ve kalkanı da dâhil olmak üzere ken-
dini askeri anlamda donatmaya gücü 
yeten piyade birliklerinde (hoplit) yer 
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alıyorlardı39. Üçüncü sınıf yurttaşlar 
ilk iki sınıfla kıyaslandığında daha alt 
düzeydeki devlet görevlerine seçilebi-
liyorlardı40. Thetes olarak da adlandırı-
lan son grup yurttaşlar sınıfı ise yıllık 
gelirleri 200 kile altında olan ve kimi 
kaynaklarda yurttaşların yaklaşık yarı-
sını oluşturdukları söylenen topraksız 
köylü ya da şehirli emekçileri barın-
dırıyordu41. Vergisel yükümlülükleri42, 
dolayısıyla memur olma hakları bu-
lunmadığı gibi orduda asker olarak da 
yer alamayan bu sınıfın mensupları43 
sadece halk meclisi ve mahkemelere 
katılma hakkına sahiptiler44.

39 ARİSTOTELES, 2017, s. 9; AĞAOĞULLARI, 2004, s. 31 – 32; CROIX, 2013, s. 356.
40 ANDERSON, 2017, s. 38.
41 ARİSTOTELES, 2017, s. 9 – 10; YETİŞ, 1999, s. 175; ANDERSON, 2017, s. 38; AĞAOĞULLARI, 

2004, s. 32. Bettalli’ye göre thetes’lerin toplam yurttaş nüfusuna oranı %80’i bulmaktaydı. Cartledge ise 
ilk üç sınıfın yurttaş toplumunun üçte birinden fazlasını oluşturmadığını belirterek thetes’lerin toplumun 
üçte iki gibi önemli bir çoğunluğunu teşkil ettiğini ifade etmektedir. BETTALLI, 2017, s. 111; CARTLE-
DGE, 2013, s. 65. 

42 Erken Atina antikitesinde çeşitli istisnaları olmakla beraber yurttaşlardan doğrudan vergi almak yerine 
memuriyet ve askerlik gibi bir takım kamusal görevleri yerine getirmeleri bekleniyordu. Leitourgia olarak 
adlandırılan hem zorunlu hem de onurlu kabul edilen bu görevler dönemin Atinası’nın ve pek çok diğer 
polisin yurttaşı açısından yurttaş olmanın sağladığı birer saygınlık ve övünç kaynağıydı. Bu tür görevler 
bedenen çalışmadan yaşamını sürdürebilen ve boş vakte sahip olan servet sahibi Atinalılar için her ne 
kadar ayrıcalıklı toplumsal statülerinin bir sembolüyse de bedenen çalışmak zorunda olan bilhassa üçüncü 
sınıf yurttaşlar için adı ve uygulanış biçimi ne olursa olsun zor unsuru içeren maddi yükümlülüklerdi. 
İnci SOLAK AKMAN, “Vergi Sistemi”, Ekonomik Kurumlar ve Kavramlar Sözlüğü – Eleştirel Bir Bakış 
içinde (Derleyen: Fikret BAŞKAYA & Aydın ÖRDEK), Özgür Üniversite Kitaplığı, Ankara 2008, s. 1281 
– 1282.

43 Atina antikitesinde askerliğin zorunlu bir ödev olmaktan ziyade bir tür ödül ya da ayrıcalık olarak kabul 
edildiğini belirtmek gerekir. Bu nedenle dördüncü sınıf yurttaşlar askerlik ayrıcalığına sahip değildi, do-
layısıyla memur olmak gibi hakları da yoktu. ŞENEL, 1998, s. 117. Bununla birlikte thetes’lerin askeri 
anlamda kendilerini donatabilecek servetten yoksunlukları, bu sınıf mensuplarının asker olamamalarının 
altında yatan asıl nedenin iktisadi zorunluluklardan kaynaklandığını göstermektedir. 

44 ARİSTOTELES, 2017, s. 9 – 10; BETTALLI, 2017, s. 111; AĞAOĞULLARI, 2004, s. 32.
45 ARİSTOTELES, 2017, s. 10. Dört Yüzler Meclisi’nin gerçekte ne zaman oluşturulduğu literatürde tartış-

malıdır. Solon döneminde kurulduğunu savunanlar bulunduğu gibi daha sonraki tarihlerde oluşturulduğu-
nu belirten görüşler de vardır. Konuyla ilgili tartışmalar için bkz. YETİŞ, 1999, s. 176 – 177. 

46 Solon öncesi dönemde suç, kan bağıyla bağlı olan akrabaya karşı işlenen bir fiil olarak tanımlanırken ve 
dava açma ehliyeti bu ilişkiyle sınırlıyken, Solon yasalarıyla yurttaş toplumunun bütün üyelerini kapsaya-
cak biçimde genişletilip her yurttaş dava açma ehliyetini haiz kılınmıştır. Bir başka ifadeyle suç topluma 
karşı işlenen bir fiil olarak kabul edilip yargısal süreçler kamusal düzenin bozulması bağlamında yeniden 
anlamlandırılmıştır. WOOD, 2013, s. 46. 

Solon reformları kapsamında bah-
sedilmesi gereken son husus halk mec-
lisi ve mahkemeler konusunda yapılan 
düzenlemelerdir. İlk biçimi Drakon 
döneminde oluşturulan ve dört yüz 
bir üyeden müteşekkil bule adı verilen 
meclis dört yüz üyeli bir yapıya ka-
vuşturularak kurumsallaştırılmıştır45. 
Mahkemelerde kamu yararı düşüncesi 
ön plana çıkartılarak dava açma ehli-
yeti genişletilmiş46; haksızlığa uğra-
yanların yanı sıra başka kimselerin de 
haksızlığa uğrayanlar lehine dava aça-
bilmesi imkânı sağlanmış ve mahkeme 
kararlarının jürili halk mahkemelerin-
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ce temyizen incelenmesi uygulaması 
getirilmiştir47. 

Aristokrasinin ayrıcalıklarını kısıt-
layarak onları yurttaş toplumunun bir 
parçası haline getirmek isteyen Solon, 
bu isteğini asalete, akrabalık ilişkileri-
ne ve soya dayanan siyasi konumların 
gücünü azaltıp, her ne kadar servet 
esasına dayansa da, yurttaş toplumu-
nu yeniden biçimlendirmek suretiyle 
gerçekleştirmeye çalışmıştır48. So-
lon’un hukuksal düzenlemeleri sınıf-
lar arası denge politikasını gözetmeye 
yönelmiş; böylece servet sahibi olan 
aristokrasi dışı unsurların hukuki ve 
siyasal eşitlik taleplerini karşıladığı 
gibi alt ve orta sınıfların da yönetsel 
mekanizmalara katılımlarını sağlama-
sı itibarıyla klasik Atina demokrasinin 
gelişmesinde çok önemli bir basamak 
oluşturmuştur. Alt sınıfları iktisaden 
refaha ulaştırmayı amaçlayan sosyo–
ekonomik reformlar, gelir eşitsizliğin-
den kaynaklanan sınıf çatışmalarını 
kısmen de olsa azaltmayı bir süre için 
başarmıştır. Bununla birlikte Solon’un 
toprak mülkiyeti konusunda radikal 
kararlar almadığı ve alt sınıflar lehine 
toprak reformunu içeren kapsayıcı çö-
zümlere yanaşmadığı da gerçekleştir-
diği düzenlemeler incelendiğinde net 
olarak ortaya çıkmaktadır. 

47 ARİSTOTELES, 2017, s. 11; YETİŞ, 1999, s. 178; OKANDAN, 1942, s. 45. 
48 WOOD, 2013, s. 46. 
49 ARİSTOTELES, 2017, s. 15 – 16; PLUTARK, Yaşamlar Solon ve Poplicola, (Çev. Meriç METE), 2. 

Baskı, İdea Yayınevi, İstanbul 2011, s. 44.
50 ARİSTOTELES, 2017, s. 15.

3. Peisistratos’un İktidarı ve 
Halkçı Tiranlık

Solon döneminde gerçekleştiri-
len reformlar Atina demokrasisinin 
gelişimi ve soya dayanan egemenli-
ğin zayıflaması açısından önemli bir 
safha olmuşsa da özellikle alt ve orta 
sınıfları uzun dönemde memnun ede-
memiştir. Bu nedenle Atina’nın siya-
sal mücadeleler tarihinde soya dayalı 
egemenliğe ve aristokrasinin gücüne 
asıl darbeyi vuracak ve halkın önde-
ri kimliğini ön plana çıkartarak geniş 
kitlelerin desteğini alacak Peisistratos 
dönemi başlamıştır. Antik dönem ya-
zarlarından Aristoteles ile Plutark’a 
göre Peisistratos’a verilen destek 
öncelikle alt sınıflardan gelmiştir49. 
Solon’un yasa koyuculuk görevini 
tamamlaması ve Atina’dan ayrılması-
nın ardından Atina siyasal hayatında 
üç farklı hareket ön plana çıkmıştır50. 
Orta sınıfların temsilcisi konumunda 
ılımlı bir politikayı benimseyen Sahil-
liler, aristokratik egemenliği savunan 
oligarşi yanlısı Ovalılar ve halk ege-
menliği fikrini ön plana çıkartan alt sı-
nıflardan müteşekkil Dağlılar hareketi 
dönemin Atina sınıfsal yapısının ve 
sınıf çatışmalarının doğrudan kamusal 
alana yansıyan sonuçları olarak orta-
ya çıkmış ve kendisi de bir aristokrat 
olduğu halde Peisistratos siyasal mü-
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cadelesine Dağlılar hareketinin önderi 
olarak başlamıştır51.

İlk kez M.Ö. 560’da iktidara gel-
miş olan, daha sonra iki kez düşürülüp 
fakat her defasında iktidarı yeniden ele 
geçiren Peisistratos gerek Aristoteles 
gerek Plutark tarafından tiran olarak 
nitelendirilip iktidarı elde etme yön-
temleri ve destekleyicilerinin sınıfsal 
konumları nedeniyle eleştirilmişse de 
yasalara saygılı ve diktatörce eğilim-
leri benimsememiş bir yönetici olarak 
tasvir edilmiştir52. Bu yönüyle Peisist-
ratos’un antik dönemin yazar ve tarih-
çileri tarafından bile “nispeten” en çok 
“olumlanan” tiran olduğu söylenebi-
lir53. Bu görüşün esas sebebi Peisist-
ratos’un –güttüğü denge politikasıyla 
her ne kadar alt ve orta sınıfların çıkar-
larını koruyorsa da54– aristokrasiyi ta-
mamen dışlamayıp pek çok aristokrat 
aileyle iyi geçinmeye ve kişisel dost-
luklar geliştirmeye yönelmesidir55. 

Solon reformlarıyla borç köleliği 
tehdidinden ve borçlarından kurtulan 
alt sınıflar, özellikle topraksız köylü-
ler uzun dönemde toplumsal refahın 

51 Ibid., s. 15 – 16; PLUTARK, 2011, s. 44. Atina antikitesinde bu üç hareket parti olarak da nitelendirilmiş-
tir. Ancak o dönemlerde parti bugünkü anlamıyla şekli siyasal örgütler olmaktan ziyade, mensuplarının 
resmi olmayan örgütleniş biçimlerini ifade etmektedir. Bu nedenle çalışmada parti ifadesi yerine hareket 
ifadesi benimsenmiştir. Konuyla ilgili bkz. ŞENEL, 1998, s. 118. 

52 ŞENEL, 1970, s. 220; ARİSTOTELES, 2017, s. 16 – 18; PLUTARK, 2011, s. 45 – 47.
53 Ayrıca bkz. YETİŞ, 1999, s. 184.
54 Croix’e göre Atina dışındaki polisleri de kapsamak üzere tiranları iktidara taşıyan unsur sadece alt sınıfların 

desteğini değil aynı zamanda hoplit olarak adlandırılan ve Atina’da olduğu gibi ordunun bel kemiğini oluş-
turan orta sınıfların da desteğini almış olmalarıdır. Hoplit’lerin desteği olmadan tiranların iktidara gelip onu 
koruyabilmesi mümkün görünmemektedir. CROIX, 2014, s. 358 – 359. Peisistratos’un tiranlığı açısından 
da benzer bir durumun geçerli olduğu, özellikle askeri anlamda desteğin önemli bir kısmının orta sınıflardan 
yani Atina ordusunda tam teçhizatlı piyade olarak görev yapan hoplit’lerden geldiği söylenebilir. 

55 ARİSTOTELES, 2017, s. 19; YETİŞ, 1999, s. 187. 
56 ŞENEL, 1970, s. 218 – 219; OKANDAN, 1942, s. 47.
57 PLUTARK, 2011, s. 44. 

sağlanabilmesi için ihtiyaç duyulan 
başta toprak reformu olmak üzere 
ekonomik ve sosyal tedbirlerin alın-
maması dolayısıyla iktisaden giderek 
zor duruma düşüp mevcut düzenin 
sıkı birer muhalifi haline gelerek Pei-
sistratos’un liderliği altında birleşmiş-
lerdir56. Plutark’a göre alt sınıflarca 
istenen şey sadece eşitlik değil ama 
mevcut durumun kendi lehlerine dö-
nüştürülmesiydi; keza alt sınıflar zen-
ginlerin büyük düşmanlarından başka 
bir şey de değildiler57. Antik dönem 
ve sonrası aristokrat yazar ve tarihçi-
lerin Peisistratos’a ilişkin hoşnutsuz-
lukları veya aristokrasi karşısında alt 
ve orta sınıfların çıkarlarını savunan 
tiranlara yönelik düşmanlıklarının te-
melinde, tiranların meşruiyetlerini ve 
siyasal güçlerini –özünde muhalifleri 
birleştirerek– büyük bir erke dönüş-
türebilmeleri yatmaktadır. Bu durum 
Peisistratos’un politikalarında da so-
mutlaşmıştır.

Atina siyasal hayatında dikkat çe-
ken bir diğer husus, tiran olarak nite-
lendirilen Peisistratos’ta olduğu gibi, 
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alt sınıfların çıkarlarını ön planda tu-
tan ve Atina demokrasisinin kurum-
sallaşmasında önemli rol oynayan 
Kleisthenes ya da Perikles gibi siya-
si önderlerin veya doğrudan tiranlık 
düşüncesiyle sivrilen pek çok kişinin 
aristokratik kökenli olmasıdır58. Bu 
duruma aristokratlar ve zengin burju-
vazi dışında sıradan halktan kimsele-
rin siyaset yapmak üzere kendini ye-
tiştirmek için ayıracak zamanlarının 
olmayışı, geniş halk kitlelerinin talep-
leri ile davasının sözcüsü konumuna 
gelmenin Atina toplumsal yaşamında 
kısa sürede kişinin tanınırlığını artır-
ması ve ayrıca hümanizm idealiyle 
ezilen alt sınıfların durumlarını iyileş-
tirmenin erdemli bir davranış kabul 
edilmesi gibi hususlar yol açmıştır59. 
Tiranların çoğunun aristokrat olması-
nın bir diğer nedeni de aristokrasinin 
sınıf içi mücadelesinde ve rekabetinde 
ön plana çıkmak isteyenlerin, yurt-
taşlar toplumunun desteğini almaya 
giderek daha fazla ihtiyaç duymaları 
ve böylece çoğunluğu oluşturan alt ve 
orta sınıfları yanlarına çekebilecek po-
litikaları dillendirmelerinden kaynak-
lanmaktadır60. 

Peisistratos, iktidarı ele geçirme-
sinin ardından alt sınıfların taleplerini 
gerçekleştirebilmek ve aynı zamanda 

58 ŞENEL, 1970, s. 219. M.Ö. 5. yüzyılın sonlarında deri imalathanesi sahibi Kleon ve lir imalathanesi sahibi 
Kleophon aristokrat kökenli olmayıp büyük burjuvazi içinde yer almalarına rağmen halkın önderleri olarak 
siyasal arenada sivrilip aristokrat siyasetçilerle rekabete girebilmişlerdir. FERRUCCI, 2017, s. 239.

59 ŞENEL, 1970, s. 219. 
60 WOOD, 2013, s. 47. 
61 ŞENEL, 1970, s. 220; ANDERSON, 2017, s. 39; MANSEL, 2011, s. 204; YETİŞ, 1999, s. 187. 
62 Yunanistan’daki en büyük gümüş üretimi gerçekleştirilen Laurium madenlerinde yaklaşık 30 bin köle 

çalıştırılmakta olup özellikle Atina’nın sahip olduğu büyük deniz filosunun sürekliliğini ve denizler üze-
rindeki hâkimiyetini olanaklı kılan zenginlik buradan kaynaklanmaktaydı. ANDERSON, 2017, s. 47.

aristokratik oligarşi yanlısı siyasal ra-
kiplerini bertaraf edebilmek gayesiy-
le bazı soyluları ortadan kaldırırken 
bazılarının da topraklarına el koyup 
bunları topraksız çiftçilere dağıtmaya 
yönelmiş, yine bu doğrultuda çiftçileri 
iktisaden güçlendirmek ve üretime yö-
neltmek için kredi, tohum ve hayvan 
vererek desteklemiştir61. Dolayısıyla 
Peisistratos’un öncelikli siyasi politi-
kası alt sınıfları iktisaden rahatlatma-
ya dönük bir dizi ekonomik reformun 
hayata geçirilmesi olmuştur. Bu du-
rum geniş kitlelerin desteğini alarak 
halkın önderi kimliğinin daha fazla 
belirginleşmesini sağlamış; iktidardan 
düşürülse dahi halk desteğiyle ve sa-
hip olduğu askeri güçle yeniden ikti-
dara gelebilmesinin önünü açmıştır. 
Peisistratos tiranlık dönemi boyunca 
sadece alt sınıfları iktisaden korumaya 
dönük değil ticaret ve zanaatla uğraşan 
orta sınıfların ve büyük burjuvazinin 
de çıkarlarını kollamayı amaçlayan 
politikalar üretmiştir.

Peisistratos, Trakya’da kendisi-
nin sahibi olduğu altın madenleri ile 
Atina polisinin Laurium’daki gümüş 
madenlerinde62 üretimi artırarak para 
basmış; bu parayı yeni kamu yapıları-
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nın inşasına yönlendirip şehir ekono-
misini canlandırarak pek çok kişiye iş 
olanakları yaratmıştır63. Artan iş ola-
nakları ve yapılan yatırımlar Atina’yı 
dönemin en büyük üretim merkezle-
rinden biri haline getirmiş, üretilen 
pek çok meta başta Pire limanı olmak 
üzere deniz aşırı ticaret yoluyla geniş 
bir coğrafyaya ihraç edilebilmiştir64. 
Atina’daki bu ekonomik hareketlilik, 
orta sınıf zanaatkâr ve ticaretle uğra-
şan pek çok kişiyi de olumlu etkileye-
rek uzun dönemde zenginleştirmiştir. 
Bununla birlikte Peisistratos’un yok-
sul çiftçileri, kentli emekçileri ve orta 
sınıfları çalışmaya yönlendiren iktisadi 
reformlarının toplumun tüm kesimle-
rinde aynı etkiyi yarattığı söylenemez. 
Örneğin bu politikaları siyasal yararcı-
lık olarak gören65 Aristoteles, Peisist-
ratos’un izlediği politikalar ile halkı 
çalışmaya yönlendirdiğini, herkesin 
kendi özel işlerine yoğunlaşmasını 
sağlayarak insanların kent içinde bir 
araya gelip siyasetle uğraşmaya vakit 
ayıramadıklarını belirtmektedir66. Uy-
gulanan ekonomi politikalarının halkı 
çalışmaya teşvik edip siyasal alandan 
uzaklaştırdığı ölçüde Peisistratos’un 

63 ŞENEL, 1970, s. 220.
64 ANDERSON, 2017, s. 39; MANSEL, 2011, s. 204. 
65 YETİŞ, 1999, s. 187. 
66 ARİSTOTELES, 2017, s. 18.
67 ŞENEL, 1970, s. 220; ANDERSON, 2017, s. 48. Mansel’e göre “Peisistratos’un başlıca amacı Atina’nın 

ticarî çıkarlarına uygun olarak kâh koloniler kurmak, kâh siyasal dostluklar ve ittifaklar aktetmek suretiy-
le Balkan Yarımadası’nın kuzey–doğu bölgelerinde, Makedonya ve Trakya kıyılarında, Boğaz’lar ve Ege 
Denizi’nde üsler elde etmek ve bu üslere dayanarak bütün bu ülkeleri nüfuzu altına almaktı”. MANSEL, 
2011, s. 206. 

tiranlık yönetiminin sağlamlaştırılma-
sına hizmet ettiğini düşünmektedir. 
Söz konusu savı, tiranlara yönelik ön 
yargı ve düşmanlığın olağan bir so-
nucu şeklinde değerlendirmek yanlış 
olmayacaktır. 

Peisistratos dönemiyle ilgili bah-
sedilmesi gereken son husus Atina’nın 
dış siyasetinde emperyalist yayılmacı-
lığı benimsemesi ve bu süreçte deniz 
ticaretinin gelişimiyle birlikte yaşanan 
iktisadi refah dönemidir. Fetih ya da 
kolonizasyon yoluyla gerçekleşen bu 
yayılmacılık Atina’daki kamusal ser-
vet birikimini çoğalttığı gibi sınıfsal 
dengeleri de zamanla dönüştürmüştür. 
Deniz ticaretinin güvenliğinin sağla-
nabilmesi için öncelikle İstanbul ile 
Çanakkale boğazları ele geçirilerek 
kontrol altına alınmış, böylece Ati-
na’nın emperyalist politikaları süreç 
içerisinde başka kent devletlerinin sö-
mürgeleştirilmesiyle tedricen artarak 
ivme kazanıp uzun dönemde Atina de-
mokrasisinin ilerlemesiyle paralel bir 
gelişim seyri göstermiştir67. Peisistra-
tos’un izlediği bu politikaların olağan 
sonucu, deniz ticaretinin diğer Helen 
şehirleriyle artmasını müteakip aris-
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tokratik zenginlik karşısında giderek 
daha da güçlenen bir ticaret burjuva-
zisinin varlık bulmasıdır. Dolayısıyla 
Peisistratos’un geleneksel aristokratik 
çıkarlarla çatışan siyasetinin özü bir 
taraftan alt sınıfların toplumsal re-
fahını sağlamak diğer taraftan Atina 
burjuvazisini iktisaden güçlendirmek 
şeklinde tezahür etmiştir68. Böylece 
aristokratların ekonomik iktidarları 
çok büyük bir darbe almıştır. Keza Pe-
isistratos’un oğullarının tiranlık döne-
minin ardından gücü elinde toplayan 
Kleisthenes, Peisistratos’un ekonomik 
alanda aristokratlara vurduğu darbeyi 
siyasi – hukuksal alana yansıyacak 
reformlarla pekiştirip soya dayalı böl-
gesel egemenlik konumlarına da son 
vermiştir

4. Tiranlar Çağının Sonu ve  
Kleisthenes Döneminde Demokrasi-
nin Kurumsallaşması 

Peisistratos’un M.Ö. 527’deki ölü-
münün ardından oğullarından Hippar-
hos ile Hippias Atina’nın yönetimini 
ele geçirmişler69, ancak bu durum 
monarşi anlamına da geldiğinden tu-
tucu aristokrasinin yanı sıra demok-
rasi yanlılarının bir kısmı tarafından 
da hoş karşılanmamıştır70. Bununla 
birlikte Peisistaratos’un oğullarının 
iktidarlarına yönelik herhangi bir di-

68 ŞENEL, 1970, s. 221 – 222. 
69 Peisistratos’un ölümünden sonra hangi oğlunun yönetimi ele aldığı konusu tartışmalıdır. Bu konu hakkın-

da bkz. YETİŞ, 1999, s. 190 – 191. 
70 MANSEL, 2011, s. 208; ŞENEL, 1970, s. 222; YETİŞ, 1999, s. 190. 
71 MANSEL, 2011, s. 208 – 209; ŞENEL, 1970, s. 222; ARİSTOTELES, 2017, s. 20. 
72 MANSEL, 2011, s. 209; ŞENEL, 1970, s. 222; ARİSTOTELES, 2017, s. 21 – 22; OKANDAN, 1942, s. 48. 

reniş de olmamıştır. Ülkeyi babaların-
dan miras aldıkları biçimde, gelenek-
lere uygun yönetmişlerse de Perslerin 
Anadolu’da yayılması, Atina’nın Ça-
nakkale boğazındaki hâkimiyetini yi-
tirmesi gibi olaylar kendilerine verilen 
desteği zaman içinde zayıflatmıştır71. 
Böylece tiranlık yönetimine karşı mu-
halefet artmış ve Hipparhos’un M.Ö. 
514’te iki aristokrat tarafından öldü-
rülmesinin ardından Hippias’ın kendi 
tiranlığını çok sert polisiye tedbirlerle 
güvence altına almaya çalışması, pek 
çok kişiyi öldürtmesi veya sürgün et-
tirmesi ve özellikle kişisel güvenliğini 
sağlayabilmek için Persler’le yakın-
laşması Atina halkının desteğini büs-
bütün kaybetmesiyle sonuçlanmıştır72. 
Bir başka ifadeyle ancak geniş halk 
yığınlarının desteği ile meşruiyetini 
koruyabilen tiranlık müessesesi, Hip-
pias’ın benimsediği yanlış siyasal po-
litikalar neticesinde tüm meşruiyetini 
kaybetmiş ve iktidarını sadece askeri 
güç ile sürdürmeye çalışan bir yönetim 
haline gelmiştir. Atina’da tiranlığa iliş-
kin aristokratik düşmanlığın halkı da 
(demos) kapsayacak biçimde yaygın 
hale gelmesinde kardeşinin ölümünün 
ardından Hippias’ın benimsediği bas-
kıcı ve despotça politikaların etkisi bu 
nedenle göz ardı edilemez. 
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Hippias’ın tiranlığına karşı hem 
aristokratlar hem de demokratlar it-
tifak yaptıkları gibi Spartalılar’dan 
doğrudan askeri yardım almış; böy-
lece Hippias’a karşı askeri anlamda 
üstünlük kurabilmişlerdir73. M.Ö. 510 
yılında yönetimde daha fazla kalama-
yacağını anlayan Hippias’ın, ailesi ve 
servetiyle birlikte Persler’e sığınmak 
üzere Atina’dan kaçmasına izin veril-
miştir74. İttifak sürecinde her türlü re-
form talebine şiddetle karşı çıkan tutu-
cu aristokratların başında İsogoras ve 
demokratların başında ise Atina’nın en 
önemli aristokrat ailelerinden Alkmai-
onidler’in soyundan Megakles’in oğlu 
Kleisthenes bulunuyordu75. İsogoras 
Spartalılar’ın desteğiyle yönetimi ge-
çici olarak ele geçirip aristokratik bir 
oligarşi kurmaya çalışmışsa da ayak-
lanan halkın desteğini alan Kleisthe-
nes kısa bir süre içinde aristokratik 
oligarşiyi devirerek kendi demokratik 
yönetimini tesis etmiş ve M.Ö. 508 ta-

73 MANSEL, 2011, s. 210.
74 ARİSTOTELES, 2017, s. 23; MANSEL, 2011, s. 210.
75 MANSEL, 2011, s. 211; BETTALLI, 2017, s. 112 – 113. 
76 MANSEL, 2011, s. 211; ARİSTOTELES, 2017, s. 23 – 24; OKANDAN, 1942, s. 48; WOOD, 2013, s. 48; 

BETTALLI, 2017, s. 113. 
77 ŞENEL, 1970, s. 223. 
78 Kleisthenes’in aristokratik ayrıcalıkları tümden kaldırmadığı belirtilmelidir. Örneğin tarihsel olarak her 

zaman aristokratların hâkim olduğu Ephialtes ve Perikles döneminde gerçekleştirilen düzenlemelere kadar 
da anayasayı koruyup yasaları denetleme yetkisini haiz bir kurum olan Areopagus Mahkemesi’nde aris-
tokratların egemenliği devam etmiştir. Fakat Kleisthenes Areopagus Mahkemesi’nin gücünü dengelemek 
için yeni kurumlar oluşturmaya yönelmiş ve ayrıca meclisin yasama yetkilerini de artırmıştır. Bununla 
birlikte yüksek memurluklara seçilmede servet esası benimsenmiş olduğundan aristokrat kökenli kişilerin 
sahip oldukları zenginlikler dolayısıyla bu mevkilere gelebilmeleri daha kolaydı. Ibid., s. 230, 243 – 245; 
WOOD, 2013, s. 48 – 49; MANSEL, 2011, s. 214; OKANDAN, 1942, s. 49 – 50. Bu durum daha eşitlikçi 
bir hukuki politik düzen kurduğu halde Kleisthenes’in de farklı toplumsal tabakalar arasında tıpkı tiranlar-
da olduğu gibi dengeyi gözettiğinin ve aristokratlara bütünüyle karşıt bir tavır almadığının göstergesidir. 

rihli anayasa reformunu gerçekleştir-
miştir76. Yeni kurulan yönetimin tiran-
lık rejimi olarak nitelendirilmediğini, 
Kleisthenes’in Arkhon Basileus (baş 
yönetici memur) sıfatıyla başa geçip 
reformlarını uyguladığını belirtmek 
gerekir77. 

Peisistratos’un alt sınıfların re-
fahını arttırmayı amaçlayan iktisadi 
reformlarıyla kıyaslandığında Kle-
isthenes dönemi reformlarının daha 
ayrıntılı biçimde hazırlandığı; esasen 
hukuki politik eşitliği yeniden inşa 
etmeye dönük bir niteliği haiz oldu-
ğu ve soya dayanan aristokratik ay-
rıcalıkları önemli oranda azaltmaya 
yöneldiği dikkat çeker78. Kleisthenes, 
aristokratik egemenliğin sürmesinde 
son derece önemli bir işlev görüp Ati-
na’nın siyasal örgütlenişinde ve nüfus 
yapısında belirleyici olan soya dayalı 
kabile örgütlenmesi genos sistemini 
lağvederek deme adıyla anılacak on 
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coğrafi bölgeye dayanan79 karmaşık 
bir yerel örgütlenme düzeni oluştur-
muştur80. Yurttaşlığa dayanan yeni 
toplumsal düzenin aristokrasiyle olan 
son bağlarını ve soyluların mahalli 
ve bölgesel nitelikli iktidarlarını par-
çalayıp etkisizleştirerek tüm bunları 
genel anlamda polisin otoritesine tabi 
kılmıştır81. Bu yeni sistemle Kleisthe-
nes, yurttaş sayısını bir kereliğine ar-
tırmanın yanı sıra üyeleri genos örgüt-
lenmesi çerçevesinde belirlenen Dört 
Yüzler Meclisi’ni kaldırmış; onun 
yerine on deme’nin belirlediği ellişer 
üyenin kura yoluyla seçimine dayanan 
Beş Yüzler Meclisi’ni kurarak meclis 
üyelerinin seçiminde aristokratların 
sahip olduğu gücü de büyük oranda 
azaltmıştır82. Her ne kadar Solon’dan 

79 Kleisthenes’in deme esasına dayandırdığı bu ikamete dayalı coğrafi bölge örgütlenmesinde öncelikle bü-
tün Atina’nın da içinde yer aldığı Attika bölgesi “şehir”, “kıyı” ve “iç bölge” olmak üzere 3 idari alana 
bölünmüştür. Her idari alan da 10 trittyas’a (üçte bir) ayrılmıştır. Yani 10 “şehir trittyas’ı”, 10 “kıyı tritt-
yas’ı”, 10 “iç bölge trittyas’ı” oluşturulmuştur. Daha sonra bu 30 trittyas üçer üçer olacak biçimde, yani 
bir şehir, bir kıyı, bir iç bölge şeklinde kura usulüyle birleştirilerek 10 phyle (bölge) haline getirilmiştir. 
Bu 10 phyle Beş Yüzler Meclisi seçiminde belirleyici rol oynamaya başlamıştır. Ayrıca söz konusu 10 
phyle’den önce 100, daha sonra 174 demos (bucak) oluşturularak yurttaşların soyadlarının soya göre değil 
bağlı bulundukları demos’lara göre belirlenmesi kuralı benimsenmiştir. ARİSTOTELES, 2017, s. 24 – 25; 
MANSEL, 2011, s. 211 – 212. 

80 ARİSTOTELES, 2017, s. 24 – 25; ANDERSON, 2017, s. 44; MANSEL, 2011, s. 211 – 212; ŞENEL, 
1970, s. 223 – 224. Engels’e göre bu yeni örgütlenme düzeninin anlamı, kandaş toplulukların belirleyici 
olduğu toplumsal yapılanmandan oturulan yerin, yani ikametin esas alındığı bir aşamaya geçilmesiydi. 
Artık halkın kan bağı esasına göre bölünmesi değil, toprağın bölünmesi söz konusuydu. Kan bağına da-
yalı örgütlenmenin etkinliği kamusal işlerde giderek önemsizleşerek daha çok özel ve dinsel alan içinde 
varlığını sürdürmeye devam etmiştir. ENGELS, 1999, s. 138 – 139. Dinsel örgütlenme düzenin değişmesi 
konusunda ayrıca bakınız COULANGES, 2011, s. 264 – 265. 

81 WOOD, 2013, s. 47. 
82 ŞENEL, 1970, s. 225 – 226; ANDERSON, 2017, s. 44; MANSEL, 2011, s. 213 – 214. Kleisthenes’in söz 

konusu reformu yurttaşlık hakkı konusunda “daimi” olarak soy yerine coğrafya esasını öngören bir sistem 
değildi; yurttaşlık hakkı ikamet edilen yere ve coğrafya esasına göre “bir defaya mahsus olmak üzere” ge-
nişletilmişti. M.Ö. 508’de belirlenen deme sistemine göre elde edilen yurttaşlıklar soy esasına bağlanmış, 
bu bölgelere daha sonraki tarihlerde taşınan kişiler yurttaşlık hakkından yararlanamamışlardır. Örneğin 
reformdan sonra Atina’ya taşınan bir yabancı, kaç kuşak Atina’da kalırsa kalsın yurttaş statüsüne sahip 
olamamıştır. ŞENEL, 1970, s. 225. 

83 MANSEL, 2011, s. 212.
84 ARİSTOTELES, 2017, s. 25; ŞENEL, 1970, s. 224 – 225. 

miras kalan yurttaşların zenginlik-
lerine göre dört sınıfa ayrıldığı yapı 
korunmuşsa da83 meclisin oluşturul-
ması aşamasına farklı sınıfları dâhil 
ederek siyasal güçleri dengelemeye 
yönelmiş, deme örgütlenmesi ile kişi-
nin soyadında kabile isminin (genos) 
kullanılması yerine bağlı bulunduğu 
coğrafi bölgenin (deme) isminin kulla-
nılmasını sağlamış ve böylece –soyadı 
üzerinden aristokratik kimliklerin gö-
rünürlüğünü kamusal alanda ortadan 
kaldırarak– toplumsal eşitliğin gerçek 
gerçekleşmesi yönünden önemli adım-
lar atmıştır84.

Çalışma kapsamında Kleisthe-
nes’in reformlarıyla ilgili belirtilmesi 
gereken son önemli düzenleme kendi 
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döneminde faaliyette bulunmayan, 
ancak M.Ö. 487’de ilk defa toplanan 
Ostrakismos (Çanak Çömlek) Mahke-
mesi’dir85. Peisistratos’un oğullarının 
son döneminde tiranlık yönetiminin 
tamamen bir baskı düzeni haline gel-
mesinin de etkisiyle kurulan ve yılda 
bir kez toplanan bu mahkeme, tiran-
lığa hevesli olduğu düşünülen kim-
selerin isimlerinin yurttaşlarca çanak 
çömlek parçalarının üzerine yazılma-
sı usulüyle işliyor; ismi en az altı bin 
yurttaş tarafından yazılan kimseler on 
yıl için sürgüne gönderiliyordu86. Kle-
isthenes döneminden sonra genel bir 
uzlaşının sağlanabildiği M.Ö. 403 yı-
lına kadar sıklıkla toplanan Ostrakis-
mos, eski halkçı tiranlık anlayışından 
ziyade güçlenmiş oligarşik gelenek-
lerin ve yönetim anlayışının yeniden 
tesisini savunan aristokratlara karşı 
işletilmiştir87. 

5. DEĞERLENDİRME

Atina’da soya dayalı düzene yö-
nelik Kylon’un darbe girişimiyle baş-
layan muhalefette tiranlar, alt ve orta 
sınıfların desteğiyle kendi meşruiyet-
lerini kitleler nezdinde inşa edebil-
mişlerdir. Atina’da yurttaşlar arasın-
daki eşitsizlikçi ekonomi politik ve 
hukuksal düzenden nispeten eşitlikçi 
bir aşamaya geçişte alt ve orta sınıfla-
rın taleplerinin sözcüsü konumundaki 
tiranlar –ya da tiran adayları–, toplum-

85 ARİSTOTELES, 2017, s. 25 – 26; ŞENEL, 1970, s. 228.
86 Idem.; MANSEL, 2011, s. 214 – 215. 
87 ŞENEL, 1970, s. 229.

sal uzlaşmanın ve barışın sağlanabil-
mesi için aristokrasinin kabul etmek 
zorunda kaldığı ödünlerin verilmesin-
de sistem karşıtı güçlerin başı olarak 
belirmişlerdir. Tiranlık tehditlerinin 
ortadan kaldırılabilmesi için aristok-
ratların da onayıyla yasa koyucu ola-
rak seçilen Solon’un reformlarının 
uzun dönemde alt sınıfların iktisadi 
refahını gerçekleştirememesi aristok-
ratların çabasını boşa çıkartmış ve Pei-
sistratos’un tiranlık kurmasına kitlesel 
halk desteği verilmesine neden olmuş-
tur. İktidardan her düşürüldüğünde 
halkın desteğiyle iktidara yeniden ge-
lip meşruiyetini koruyan Peisistratos, 
geleneksel Atina demokrasinin kuru-
labilmesi için ihtiyaç duyulan iktisadi 
dönüşümün mimarı olmuştur. Gerçek-
ten de aristokrasinin iktisadi gücünün 
zayıflaması nispetinde alt ve orta sınıf-
ların refaha kavuşup özellikle ticaret 
burjuvazisinin zenginleşmesi, Peisist-
ratos’un oğullarının ardından yurttaş-
lara dayalı eşitlikçi ve katılımcı de-
mokrasinin tesisini kolaylaştırmıştır. 
Tiranlar çağının ardından Kleisthenes 
reformlarıyla beraber Atina demokra-
sisi daha kurumsal ve hukuki – politik 
anlamda eşitlikçi bir yöne evrilmiş; 
keza bu durum Perikles döneminde en 
ileri aşamaya ulaşmıştır. 

Sonuç olarak tiranları ve tiranların 
hukukunu aristokrat tarihçilerin aktar-
dıklarından hareketle ve genel kabul 
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gören anlayışın aksine sadece bir zor-
balık iktidarı olarak görmek Atina de-
mokrasisinin eşitlikçi bir yönde geli-
şiminde tiranların oynadığı önemli rol 
göz önüne alındığında indirgemeci bir 
yaklaşım olacaktır. Bu yaklaşımın al-
tında yatan temel sebep –soya müste-
nit ayrıcalıktan kaynaklı iktidarı bilgi 
ekseninde ayrıcalıklı olanların iktida-
rının tezahüründe yeniden inşa etmek 
için çabalayan aristokrat kökenli Pla-
ton’un düşüncelerinde de görüleceği 
üzere88–, halkın önderleri olarak tiran-
ların geleneksel aristokratik egemen-
lik düzeninin yıkılmasında eşitlikçi 
katılıma dayanan yönetim sistemiyle 
doğrudan demokrasi düzeninin ku-
rulmasında ön plana çıkmalarıdır. 20. 
yüzyılda sosyalizmin kapitalist siste-
me karşı alternatif bir ekonomi politik 
düzen olarak konumlanması, özellikle 
1917 devriminin ardından sosyalist 
devlet modelinin klasik liberal devle-
ti sosyal devlete dönüştürmesi örne-
ğinde olduğu gibi halkçı tiranlar ya 
da halkçı tiranlık tehdidi de Atina’nın 
aristokratik eşitsizlikçi düzeninin yurt-
taşların daha geniş katılımını öngören 
hukuki – politik eşitlikçi demokratik 
bir örgütlenme modeline evrilmesini 
sağlamıştır. Bir başka ifadeyle siste-
min dönüştürülmesinde “tiranlık teh-

88 Anderson’un da belirttiği üzere Atina polisinin benzersiz doğrudan demokrasi anlayışı Thukydides, Sok-
rates, Platon, Aristoteles, Isokrates ve Ksenophon gibi Antik Yunan kültürünün en büyük ve tanınan tem-
silcileri olan düşünürler tarafından özünde hep lanetlenmiştir. Bu konuda örneğin Platon’dan daha ılımlı 
olduğu düşünülen Aristoteles’in Politika adlı eserinde çizdiği ideal devlet yönetimi anlayışında bedenen 
çalışan işçilerin kentin yönetimine katılması bir yana o kentin yurttaşı bile sayılmaması gerektiği belir-
tilmektedir. ANDERSON, 2017, s. 46 – 47; ARİSTOTELES, Politika, (Çev. Mete TUNÇAY), 4. Baskı, 
Remzi Kitabevi, İstanbul 1993, s. 77 – 78. 

didi” ile “komünizm tehdidi”, farklı 
üretim tarzları söz konusu olsa bile 
sistemi kökten değişikliğe uğratmadan 
yeniden biçimlendirerek benzer işlev-
leri yerine getirmişlerdir. 
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Hans Kelsen’in Genel Hukuk Kuramını ve Demokrasi 
Anlayışını Birlikte Düşünmek Mümkün müdür?1

Onur ALTINSU2

Özet

Hans Kelsen, genel hukuk kuramında 
hukuku bilim olarak sunar. Hukuk bilimi, 
kesinliğin peşindedir ve ancak normun for-
mel analizi böyle bir amaca hizmet edebilir. 
Normun içeriği, iradeden kaynaklanması 
nedeniyle belirsizlik arz eder ve ulaşılmak 
istenen amaca ters sonuçlar doğuracağından 
hukuk biliminin kapsamı dışında kalır. De-
mokrasi ise özgürlük, eşitlik, hoşgörü gibi 
değerlere dayanır. Demokrasinin teminat al-
tına alınabilmesi, söz konusu değerlerin nor-
mun içeriğini oluşturması koşuluna bağlıdır. 
Norma yaklaşım tarzının farklılaştığı yerde 
genel hukuk kuramı ile demokrasi ayrımı da 
belirginleşir.

Anahtar Sözcükler: Hans Kelsen, genel 
hukuk kuramı, saf hukuk kuramı, hukuk bi-
limi, demokrasi

1 Bu makale, 2-4 Ekim tarihleri arasında düzenlenen IX. Hukuka Felsefi ve Sosyolojik Bakışlar Sempozyu-
mu’nda “Hans Kelsen’in Genel Hukuk Kuramını ve Demokrasi Anlayışını Birlikte Düşünmek” başlığıyla 
sunulan tebliğin genişletilmiş halidir.

2 Araştırma Görevlisi, Kırıkkale Üniversitesi, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Anabilim Dalı,  
E-posta: onuraltunsu@kku.edu.tr

3 Türkçe literatürde Kemal Gözler’in “Hukukun Genel Teorisine Giriş” adlı eseri, genel hukuk kuramına 
hasredilmiş ve bu alandaki büyük bir boşluğu doldurmuştur. Bkz. Kemal GÖZLER, Hukukun Genel Teori-
sine Giriş, Us-a Yayıncılık, Ankara 1998. Biz, genel hukuk kuramı, Saf Hukuk Kuramı ve hukuk biliminin 
Kelsen nezdinde aynı anlama sahip olduğu kanaatindeyiz. Metnin devamında her üçünü de kapsayacak 
şekilde “Kuram” ifadesini kullanacağız. Ancak, zorunlu olarak bunlardan birini tercih etmemiz gereken 
durumlar da olacaktır.

I- GİRİŞ

Pozitif hukuk, cebren icra edilebil-
me özelliğini haiz normlardan mürek-
keptir. Cebir unsuru, doğa yasalarından 
farklı olarak, normların ihlal edile-
bilme potansiyeli taşıdığını ima eder. 
İhlal edilen davranış biçimi ve bunun 
neticesinde öngörülen yaptırım, kısa-
ca normun içeriği, toplumdan toplu-
ma farklılık gösterir. Sosyoekonomik, 
siyasi, coğrafi, kültürel vs. koşullar; o 
topluma özgü pozitif hukukun içeriği-
ni belirler. Bu koşulların bir yansıması 
olarak, mevcut düzeni ilga edip yeri-
ne yeni bir hukuk düzeni getiren asli 
kurucu iktidarların ideolojik eğilimleri 
bir olmayacağından çeşitli toplumlar-
da anayasaların ve ona uygun ihdas 
edilen normların farklı içeriklerde ol-
ması tabiidir.

Kelsen, her pozitif hukuk düzeni 
için geçerli olacak prensipler ihtiva 
eden genel mahiyette bir kuram3 inşa 
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etmeyi amaçladığından normun içeri-
ğinden hareket etmesi yerinde bir ter-
cih olmayacaktır. Zira normun içeriğini 
oluşturan politik/aksiyolojik eğilimlere 
referansla genelgeçer prensiplere ula-
şılamayacağının bilincindedir. Normun 
ne olması gerektiği, hangi değer yar-
gılarını içermesi gerektiği sorunu, Ku-
ram’ın kapsamı dışında kalır. O halde, 
normun ancak formel yönden analiz 
edilmesi, hukukun bir bilim olarak su-
nulması amacına hizmet edebilir.

Kelsen’in normun formel analizi-
ne bağlı olarak Kuram çerçevesinde 
geliştirdiği prensipler, çoğu zaman 
demokrasi lehindeki söylemleriyle 
birlikte anılır. Kuşkusuz, Kelsen bir 
demokrasi taraftarıdır ve münhasıran 
bu konuda eserleri de bulunmaktadır. 
Amacı, etkin bir demokrasinin insanlı-
ğa sağlayacağı katkıları göstermektir. 
Hukuk sisteminin bu amaç doğrultu-
sunda demokrasiyle uyum içerisindeki 
normlardan teşekkül etmesi gerekir. 
Mevzubahis olan, normun formel ya-
pısı değil, içeriğidir artık. Tam da bu 
noktada düğümlenir Kuram ile de-
mokrasi ilişkisi.

Biz, bu çalışmada öncelikle Ku-
ram’ın kapsamını belirleyeceğiz. 
Akabinde ana tema olarak Kuram’ın 
yönetim modelleri karşısında nasıl ko-
numlandırılacağına değineceğiz. Ku-
ram içerisinde belli bir yönetim mo-

4 Hans KELSEN, Saf Hukuk Kuramı, Çev. Ertuğrul Uzun, Nora Kitap, İstanbul 2016, s. 1.
5 19. yüzyılın sonlarında ortaya çıkan genel hukuk kuramının konusu, hukuk felsefesinden farklı olarak 

ideal hukuk değil, pozitif hukuktur. Çünkü genel hukuk kuramı, değer yargılarını bir kenara bırakarak 
bilimsel olma iddiasıyla ortaya atılmıştır. 20. yüzyılın ilk yarısında Kelsen’in çalışmaları aracılığıyla geniş 
kitlelerce tanınmıştır. Michel TROPER, Hukuk Felsefesi, Çev. Işık Ergüden, Dost Kitabevi, Ankara 2011, 
s. 14-15. 

deline, özellikle demokrasiye öncelik 
tanınabilir mi? Kuram, nesnelliğinin 
göz ardı edilmesi pahasına, otokratik 
yönetimlere meşruiyet kazandırır mı? 
Kelsen’in demokrasi lehine yapmış 
olduğu açıklamalar; şahsi bir tercih 
olarak mı değerlendirilmeli yoksa Ku-
ram’ın kapsam sınırlarına dahil edi-
lerek mi ele alınmalıdır? Kuram ile 
demokrasi ilişkisine dair bir okuma 
önerisi sunarak bahsi geçen sorulara 
cevap arayacağız.

II- GENEL HUKUK KURAMI 
VE DEMOKRASİ

A- Kuram’ın “Genel” Niteliği

Kelsen’in 1934 yılında yayımladı-
ğı Saf Hukuk Kuramı adlı metin şöyle 
başlar4:

“Saf Hukuk Kuramı, başlı başına 
pozitif hukukun kuramıdır, herhan-
gi bir hukuk sisteminin değil. Belirli 
ulusal yahut uluslararası hukuk norm-
larının yorumu değildir; genel hukuk 
kuramıdır. (...) Sadece ve sadece ince-
leme konusunu, yani nesnesini bilmeyi 
amaçlar.”

Yukarıdaki pasajda Kuram’ın5 ko-
nusunu ve amacını saptayan Kelsen, 
bir çerçeve çizer öncelikle. Hem ken-
disini pozitif hukukla sınırlandıran 
hem de belli bir toplumun pozitif hu-
kukuyla ilgilenmeyen bir kuram inşa 
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ettiğini söyler. İlk bakışta paradoksal 
görünen bu söylem, ancak Kuram’ın 
‘genel’ mahiyetinin analiziyle birlikte 
açıklığa kavuşturulabilir.

Kuram’ın oluşum safhasına ilişkin 
ayrıntılı açıklamalar, “General Theory 
of Law and State” (1945) adlı eserinin 
ön sözünde yer alır. Kuram’ın genelli-
ği, çeşitli pozitif hukuk düzenlerindeki 
ortak unsurları konu edinmesinden ile-
ri gelir. Bunlar; “normlar, normların 
unsurları, normlar arası ilişkiler, bir 
bütün olarak hukuk düzeni, hukuk dü-
zeninin yapısı, farklı hukuk düzenleri 
arasındaki ilişkiler ve nihayet pozitif 
hukuk düzenlerinin çokluğu karşısında 
hukukun birliğidir”6. Yasa koyucuların 
normun içeriğine sirayet eden ideolo-
jik tutumları, kültürel birikimleri, de-
ğer yargıları veya çıkarları mevzuba-
his edilmemiştir.

Pozitif hukukun dışında kalan, hu-
kuka ahlâki veya politik bir misyon 
yükleyerek onu idealize eden, farklı 
bilimlerin metodolojisini benimseyen 
tüm yaklaşımlar kapsam dışında bı-
rakılır. Kuram’ın saflığı gereği, “me-
todolojik senkretizm” reddedilir. Böy-
lece Kuram -eş deyişle hukuk bilimi-; 

6 Kanaatimizce, Kelsen’in düşüncelerinin anlaşılabilmesinde önsözdeki söz konusu ifadeler kılavuz nite-
liğindedir. Hans KELSEN, General Theory Of Law And State, Translated By: Anders Wedberg, Harvard 
University Press, Cambridge, Massachusetts 1949, s. xiii.

7 KELSEN, 2016, s. 2; Kelsen aynı eserin ön sözünde, 20 yıldan daha uzun bir süre önce Saf Hukuk Kura-
mı’nı geliştirme amacıyla yola çıktığını söyler. Dolayısıyla bu eser, uzun süren uğraşlar sonunda edinilen 
birikimin yansımasıdır. Kuram’ın saflığı, politik ideolojiden ve diğer bilimlerden -özellikle de doğa bi-
limlerinden- bağımsız olmayı gerektirir. Böyle bir kuram geliştirmenin arka planında Kelsen’in hukuku 
gerçek bir bilim seviyesine çıkarma isteği vardır. Bkz. KELSEN, 2016, s. xix.

8 Hans KELSEN, Pure Theory Of Law, Translated By: Max Knight, 5th. ed., The Lawbook Exchange, 
Clark, New Jersey 2008, s. 72-73.

sadece metafizik unsurlardan ayıklan-
makla kalmaz, diğer bilimlerle ve sar-
sıcı bir biçimde hukukun kendisiyle 
dahi arasına mesafe koyar7.

B- Hukuk Bilimi-Hukuk Ayrımı

Hukuk bilimi, konusu olan pozitif 
hukukun formel yönden analiz edile-
rek tanımlanması ve açıklanması te-
şebbüsüdür. Hukuktan farklı olarak 
arkasında norm tarafından yetkilendi-
rilmiş bir otorite yoktur. Hukuk bilimi 
ile hukuk arasında bir ilişki kurulabil-
mesi için, öncelikli olarak hukukun 
yaratılmış olması gerekir. Bu nedenle 
hukuk, konusunu teşkil ettiği hukuk 
biliminden önce gelir8.

Hukuk bilimi, ayrıca hukukun mo-
nist bir yapı içerisinde tasavvur edil-
mesini sağlar. Herhangi bir normun 
hangi hukuk sistemi içerisinde, hiye-
rarşik olarak hangi seviyede yer aldığı 
hukuk bilimi sayesinde öğrenilir. Hu-
kuk bilimi ile insanların belli şekilde 
davranmaları gerektiği hüküm altına 
alınamaz; yani hukuk bilimi buyur-
maz. Sadece genel prensipler üzerin-
den hukuku açıklamaya çalışır. Söz 
konusu prensiplerin zaman içerisinde 
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yanlışlığı kanıtlanabilir ve böylece 
hukuk bilimi nezdindeki varlığı sona 
erer. Oysa hukuk normlarının varlığı, 
geçerli olup olmamalarına bağlıdır. 
Açıklanan nedenlerle, hukuk bilimi 
hukukun yerine ikame edilemez9. Kel-
sen’in meramını anlatması bakımın-
dan sözü Cemal Bali Akal’a bıraka-
lım10:

“Kelsen, genel bir hukuk tanımı 
yapmıyor, ‘bir’ bilime özerklik ka-
zandırmaya çalışıyordu. Bu nedenle 
konusu normlar piramidiyle sınırlı 
Hukuki Bilimi oluşturmaya çalışırken 
‘hukuk budur’ demediğini düşünenler-
denim (...)”

Ayrım, salt hukuk biliminin nesne-
si olan temel normla birlikte daha da 
derinleşir. Temel norm, Kant’ın tran-
sandantal felsefesinden mülhemdir. 
Kant’a göre, nesnelerin bir deneyimin 
konusu olabilmesi için, kendileri nes-
ne olmayan uzay ve zaman kavramla-
rının transandantal bir varsayım ola-
rak kabul edilmesi önkoşuldur. Temel 
norm da pozitif hukuk normlarından 
olmamakla birlikte, onların teşhis edi-
lebilmesi için zorunlu bir varsayım 
olarak ortaya çıkar. Hukuk, hukuk bili-
mine ait hayali bir formun belirlenimi 
altında vücut bulur11.

9 KELSEN, 2008, s. 73.
10 Cemal Bali AKAL, Hukuk Nedir?, Dost Kitabevi, Ankara 2017, s. 136.
11 David Bruce INGRAM, Hukuk Felsefesi, Çev. Ezgi Su Dağabak, Fol Yayınları, Ankara 2019, s.123. 

Kant’ın uzay ve zamanın zorunlu a priori tasarımlar olduklarına dair görüşleri hakkında bkz. Immanuel 
KANT, Arı Usun Eleştirisi, Çev. Aziz Yardımlı, 4. bs., İdea Yayınevi, İstanbul 2015, s. 59, 64.

12 Kelsen, 2016, s. 5-7; Bir normun ardında başka bir normun değil egemenin olduğunu savunan Schmitt, 
normativizmi şu sözlerle eleştirir: “(...)Büyük çarkın makinisti olarak kalmış egemen bir kenara atılır. Çark 
şimdi kendiliğinden dönmektedir.” Carl SCHMITT, Siyasi İlahiyat, Çev. A. Emre Zeybekoğlu, 5. bs., Dost 
Kitabevi, Ankara 2016, s. 54.

C- Nihai Hayali Otorite: Temel 
Norm

1- Temel Normun İşlevi

Kelsen, normu tanımlarken dış 
dünyada gerçekleşen bir olayla onun 
anlamı arasındaki farklılığa dikkat çe-
ker. Söz gelimi, elinde tokmağı olan 
cüppe giymiş bir kimse, kürsüden 
karşısında duran kişinin özgürlüğünü 
sınırlandırmaya yönelik söylemlerde 
bulunsun. Kürsüdeki kişinin sözleri, 
hukuki düşünceden bağımsız olarak 
tek başına ele alındığında anlamsız 
gelebilir. Oysa bu kişi, başka bir norm 
tarafından yetkili kılınmış bir kamu 
görevlisi, sözleri de ceza normunun 
olaya tatbik edilmesi neticesinde orta-
ya çıkan mahkûmiyet kararı niteliğin-
deyse, yeni bir bireysel norm yaratıl-
mış demektir. Gerçekleşen eylemlerin 
anlamının yeni bir norma tekabül et-
mesi, ancak görece daha üst seviyede 
yer alan başka bir normun içeriği saye-
sinde mümkün olmaktadır12.

Bir kimsenin mahkûmiyetine yöne-
lik verilen karar (bireysel norm), ge-
çerliliğini ceza normundan alır. Ceza 
normu da aynı şekilde bir anlamdan 
ibarettir. Bir grup insanın el kaldırmak 
suretiyle iradesini ortaya koyması ve 
kürsüdeki kişinin “kabul edilmiştir” 
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şeklindeki beyanı, anayasa normları 
olmaksızın düşünüldüğünde hukuken 
hiçbir sonuç doğurmayan eylemlerdir. 
Oysa bu eylemleri gerçekleştirenler 
anayasa tarafından yetkili kılınmış 
kimseler ve eylemler de ilgili anayasa 
normunun içeriğine göre yasama işle-
mi olarak kabul edildiği takdirde ceza 
normu yaratılmış demektir. Eylemlere 
karşılık gelen anlam, bir üst seviyede-
ki anayasal norma tekabül etmek ko-
şuluyla norm niteliğini haiz olacaktır. 
Dolayısıyla ceza normunun geçerliliği, 
anayasaya uygun şekilde yaratılması 
koşuluna bağlıdır. Anayasa normla-
rının geçerliliğine ilişkin sorgulama, 
pozitif hukuk düzeninin sınırları içe-
risinde sürdürülemez. Anayasa, en üs-
tün pozitif hukuk düzenlemesidir. Bu 
noktada Kelsen, “temel norm” adını 
verdiği, varsayım niteliğinde bir norm 
icat eder13. Böylece hukukun bir bütün 
olarak düşünülmesini sağlayacak nihai 
norma ulaşılır. Bir kısır döngü haline 
gelmemesi için geçerlilik sorgulama-
sına burada son verilmelidir. Zira te-
mel normun geçerliliğine yönelik bir 
sorgulama, konusu salt pozitif hukuk 
olan Kuram’ın sınırları dışına çıkmayı 
zorunlu kılar14.

Temel normun anayasaya geçerli-
lik kazandırmak dışında pek bilinme-
yen bir işlevi daha vardır. Eğer örf ve 
adet olgusu, anayasa tarafından hukuk 

13 KELSEN, 2016, s. 70.
14 Hans KELSEN, “Science and Politics”, The American Political Science Review, Vol. 45 (1951), No. 3, s. 

650.
15 KELSEN, 2008, s. 226; Ayrıca bkz. GÖZLER, 1998, s. 130.

yaratma yöntemlerinden biri olarak 
kabul edilmemişse geçerliliğini temel 
norma borçludur. Ayrıca anayasanın 
kendisi, genel normlarda olduğu gibi 
belli prosedürlere bağlı olarak değil de 
örf-adet yoluyla yaratıldıysa, tıpkı asli 
kurucu iktidarın eylemleri gibi örf-a-
det de temel norm sayesinde geçerlilik 
kazanır15.

Kanaatimizce Kelsen, örf-adetin 
hukuk yarattığını kabul etmek zo-
rundadır. Çünkü farklı pozitif hukuk 
düzenlerinin analizine istinaden oluş-
turduğu Kuramı, herhangi bir hukuk 
düzenini dışlamamak üzerine kurgu-
lar. Hukukun oluşum sürecinde örf-a-
detin öne çıktığı ülkelerin “genel” hu-
kuk kuramının kapsamına girebilmesi 
için, sorunu temel norma havale ede-
rek çözme yoluna gider. Söz gelimi, 
İngiliz hukuk sistemine yer vermeyen 
Kuram’ın genellik vasfı sorgulanır 
hale gelecektir. Kuram’ın genel ve 
kapsayıcı olmasının yegane yolu, te-
mel normun belli bir içerikten soyutla-
nacak şekilde düşünülmesidir.

2- Temel Normun İçeriği (!)

a- Ulusal Hukuka Ait Temel Nor-
mun İçeriği

Niyazi Öktem’e göre temel norm, 
geçerli kıldığı anayasanın içeriğini 
belirleyen bir “zihniyet, anlayış, yani 
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felsefedir”. Bu saptamadan sonra ta-
bii olarak temel normun ne “olması 
gerektiği” sorusu gündeme gelir ve 
sorunun yanıtı her daim değer yargı-
sına gönderme yapar. Değer yargısını 
belirleyecek olan da asli kurucu iktida-
rın zihniyetidir16. Bu düşünceye göre, 
Batı’da devrimlerin mottosu haline 
gelen özgürlük, o hukuk sistemlerinin 
temel normudur. Anayasalar, özgürlü-
ğe aykırı düzenlemelere yer veremez. 
Türk temel normunun ise yasama, yü-
rütme ve yargı sürecinde göz önüne 
alınması gereken Atatürkçülük, farklı 
kültürlerden beslenen plüralist yapı ve 
İslam dini gibi pek çok sosyal kabulle 
kuşatıldığı iddia edilir17.

Kanaatimizce temel norm ile top-
lum değerleri arasında kurulan bağ ka-
bul edilemez. Pozitif hukuk düzeninde 
yasama sürecinin bir parçası olmayan 
temel norm, insan iradesi tarafından 
ihdas edilmediği için politik/aksiyolo-
jik herhangi bir içeriğe sahip olamaz. 
Bu nedenle, kendisinden alt seviyede-
ki yazılı veya teamüli anayasanın içeri-
ğini belirleme kudretinden yoksundur. 
İçeriği ne olursa olsun etkili bir hukuk 
düzenindeki anayasayı geçerli kılmak 
suretiyle işlevini yerine getirir18. Ana-

16 Niyazi ÖKTEM, “Hukuk Felsefesi ve Anayasa Yargısı”, Anayasa Yargısı Dergisi, C. 8 (1991), s. 269; 
Niyazi ÖKTEM, “Hukukun Bilimselliği”, HFSA, S. 11 (2005), s. 32; Ogün Ürek de temel normun içeriği-
nin ne olması gerektiği üzerine düşünür. Kant’tan esinlenerek ifade özgürlüğünün bu anlamda yerinde bir 
tercih olabileceğini söyler. Bkz. Ogün ÜREK, Filozoflarla Düşünme Denemeleri, Dora Yayınları, Bursa 
2016, s. 18-19. 

17 ÖKTEM, 1991, s. 272-275.
18 Hans KELSEN, General Theory of Norms, Translated By: Michael Hartney, Clarendon Press, Oxford 

2011, s. 257. 
19 “Temel Normun İşlevi” başlığı altında yapılan açıklamalara bakılabilir.

yasanın içeriğine kayıtsız kalarak Ku-
ram’a nesnellik vasfını kazandırmakla 
kalmaz, aynı zamanda Kuram’ın kendi 
içerisindeki tutarlılığını da temin eder. 
Hatırlanacak olursa; bireysel normu 
yaratan yargıcın genel norm tarafından 
ve genel normu yaratan parlamento-
nun anayasa tarafından yetkili kılındı-
ğını, anayasanın da asli kurucu iktida-
rın edimi olduğunu söylemiştik19. İşte 
temel normun “varsayım” niteliği, 
hukukun oluşum sürecinin bütünüyle 
asli kurucu iktidarın iradesine bağlan-
masının önüne geçer. Tıpkı yargıç ve 
parlamento gibi, asli kurucu iktidar da 
(benimsediği ideoloji ne olursa olsun) 
norm tarafından yetkili kılınır ve tu-
tarsızlığa mahal vermeksizin son sözü 
yine norm söyler.

Demokratik veya otokratik olsa da 
kurucu edim vasıtasıyla etkili bir hu-
kuk sisteminin yaratılmış olması kafi-
dir. Tam da bu nedenle totaliter rejim-
ler, Kuram nezdinde gerçek anlamda 
bir hukuk düzeni olarak kabul edilir. 
Yani amaç, sanıldığı gibi totaliter re-
jimlere meşruiyet kazandırmak değil; 
hukukun -yöntemi normlar hiyerarşisi 
olan- bir bilim olarak tahayyül edilme-
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sini sağlamaktır20. Ezcümle, Kuram, 
anayasanın yaratılma süreci karşısında 
agnostiktir21.

b- Uluslararası Hukuka Ait Te-
mel Normun İçeriği

Kelsen’in uluslararası hukuk ala-
nındaki monist hukuk savunusuyla 
birlikte temel norma atfedilen anlam 
yeni bir boyut kazanır. Yeryüzünde tek 
bir hukuk sisteminin olduğu iddiası, 
uluslararası ve ulusal hukuk düzenle-
ri arasında bağ kurmayı zorunlu kılar. 
Uluslararası hukuk, hiyerarşik olarak 
görece daha üst seviyede yer alır. Te-
mel normlar, uluslararası hukuk çatısı 
altında düşünüldüğünde en üstün olma 
özelliklerini yitirirler ve geçerlilikle-
ri sorgulanır hale gelir. Hatırlanacak 
olursa, ancak etkili olmak kaydıyla 
bir anayasal düzeni geçerli kılabili-
yorlardı ve düzen değişikliği aynı za-
manda temel normların da değişmesi 
anlamına geliyordu. Kelsen, bu etki-
lilik prensibinin uluslararası hukuka 
ait olduğunu söyleyerek ulusal hukuk 
düzenlerinin aşılmasını sağlayan bir 
düşünceye kapı aralar. Böylece ulusal 
hukuk düzenlerini ortadan kaldıran ve 

20 Murat SATICI, “Modern Hukuk Açısından Özgürlük, Eşitlik, Kardeşlik”, içinde Birinci Uluslararası Fel-
sefe Kongresi, Ed: İsmail SERİN, Asa Yayınları, Bursa 2010, s. 333; Temel normun istibdada yol açaca-
ğına ilişkin tenkitler için bkz. Muvaffak AKBAY, “Kelsen’in Hukuk ve Devlet Teorisi”, AUHFD, C. 4 
(1945), S. 1, s. 47.

21 Andreas KALYVAS, “The Basic Norm and Democracy in Hans Kelsen’s Legal and Political Theory”, 
Philosophy & Social Criticism, Vol. 32 (2006), No. 5, s. 582.

22 KELSEN, 1949, s. 367-368.
23 KELSEN, 2016, s. 136.
24 Hüseyin PAZARCI, Uluslararası Hukuk Dersleri I, 12. bs., Turhan Kitabevi Yayınları, Ankara 2014, s. 15. 

Kemal Gözler’in eleştirisi için bkz. GÖZLER, 1998, (dipnot 41), s. 144.
25 François RIGAUX, “Kelsen ve Uluslararası Hukuk”, Çev. Elif Başkaracaoğlu, İÜHFM, C. 65 (2007), S. 

1, s. 381.

etkili yeni bir düzen kuran devrim ve 
darbeler, uluslararası hukuk nazarında 
anayasa yaratan olağan yasama faali-
yetlerine dönüşür22. Bu açıklamalar-
dan sonra, mahiyeti gereği tek ve en 
üstün olan, uluslararası hukukun ve 
dolayısıyla tüm hukuk düzenlerinin 
geçerliliğini borçlu olduğu “gerçek” 
temel normla alakalı iddialara geçebi-
liriz.

Uluslararası hukuk düzeninde en 
alt seviyede uluslararası mahkeme ka-
rarları, akabinde uluslararası anlaşma-
lar, en üst seviyede ise uluslararası örf 
ve adet kuralları yer alır23. Uluslarara-
sı örf ve adet kurallarından Pacta Sunt 
Servanda (Ahde Vefa) ayrı bir yere 
sahiptir. Öyle ki Hüseyin Pazarcı24 söz 
konusu ilkeyi temel norm olarak yo-
rumlar. Kelsen de 1920’de yayımladı-
ğı Das Problem der Souveränität und 
die Theorie des Völkerrechts (Ege-
menlik Sorunu ve Uluslararası Hukuk 
Kuramı) adlı eserinde “Pacta Sunt Ser-
vanda” ilkesinin temel norm olduğunu 
söyler25.

Kelsen’in bu görüşleri, Kuram’ın 
henüz olgunlaşmadığının gösterge-
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sidir. Daha sonra yayımladığı Saf 
Hukuk Kuramı (1934), General 
Theory of Law and State (1945),  
Principles of International Law 
(1952), Pure Theory of Law (1967) 
adlı eserlerinde Pacta Sunt Servanda 
ilkesini, uluslararası anlaşmaların da-
yanağı olan uluslararası örf-adet ku-
ralı şeklinde sunar. Yani temel norm, 
uluslararası örf ve adeti norm yaratan 
bir olgu olarak tanır ve Pacta Sunt Ser-
vanda dahil olmak üzere uluslararası 
örf ve adet kurallarını geçerli kılar. 
Böylece hiyerarşik dizilimde tüm ku-
ralların üzerinde yer alarak varsayım 
niteliğini muhafaza eder26. Ayrıca altı-
nı çizmek gerekirse, literatürde norm-
lar hiyerarşisinin öncü isminin Kelsen 
olduğuna dair yaygın yanlış bir kanaat 
vardır. Adolf Merkl’in 1915 ile 1922 
yılları arasında yayımladığı makaleler, 
normlar hiyerarşisinin kuramsal temel-
lerini oluşturur. Bu nedenle Kelsen’in 
Kuram’a sonradan dahil ettiği normlar 
hiyerarşisi ve onun en üst seviyesinde 
yer alan temel norm hakkındaki erken 
tarihli (1920) açıklamalarına ihtiyatla 
yaklaşmak gerekir27.

Ulusal/uluslararası temel norma 
içerik atfedilememesinin farklı bir 
nedeni daha vardır. Kelsen, hukuk ve 
ahlâk arasında temel norm odaklı bir 
tasnif yapar. Ahlâk normları, normatif 
düzende temel normun içeriğine bağlı 

26 KELSEN, 2016, s. 136; KELSEN, 1949, s. 369; Hans KELSEN, Principles Of International Law, The 
Lawbook Exchange, New Jersey 2003, s.417-418; KELSEN, 2008, s. 324.

27 Martin BOROWSKI, “Concretized Norm and Sanction qua Fact in the Vieanna School’s Stufenbauleh-
re”, Ratio Juris, Vol. 27 (2014), No.1, s. 79.

28 KELSEN, 2016, s. 67-68.

olarak varlık kazanır. Söz gelimi; sö-
zünü tutacaksın, yalan söylemeyecek-
sin gibi normlar geçerliliğini ahlâki 
bir temel norm olan doğruluktan alır. 
Yani ahlâk düzeninde temel norm bir 
içeriğe sahip olup içeriği alt seviyeler-
deki ahlâk normlarına göre daha ge-
nel ve kapsayıcıdır. Bu nedenle, ahlâk 
normları salt çıkarım yapmak suretiyle 
kendisinden türetilebilir. Oysa hukuk 
normları, içerikleri nedeniyle değil, 
kendisinden üst seviyedeki normun 
öngördüğü prosedürlere uygun biçim-
de yürürlüğe konulduğu için geçerli-
dir28. Hukuk düzenini var eden temel 
norma içerik atfedildiği takdirde hu-
kuk-ahlâk ayrımı sona erer. Kuram’ın 
konusu, diğer normatif düzenlerden 
ayırt edilemez. Hukuk, etrafındaki ya-
bani otların arasında kaybolur.

Kuram’ın konusunu, amacını ve 
yöntemini belirledik. Temel normun 
(bundan sonra özel olarak belirtilme-
dikçe, ulusal hukuk düzenlerine ait 
olacak şekilde anlaşılmalıdır) bu be-
lirlenimdeki rolüne değindik. Dolaylı 
olarak Kuram ve demokrasi ayrımına 
dair pek çok şey söyledik. Bu ayrımı 
belirgin kılacak ilk uğrak noktamız, 
Kelsen’in hukuk devleti ve adalet hak-
kındaki görüşleri olacaktır.
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D- Hukuk Devleti ve Adalet Kav-
ramı Üzerine Kısa Bir Not

1- Hangi Hukuk Devleti?

Hukuk ve devlet arasındaki ilişkiye 
dair tartışmalar, genellikle biri lehine 
geliştirilen söylemler üzerinden sür-
dürülür. Devlet, kimi zaman egemen-
liğin gereği olarak hukuku var eden ve 
onun üzerinde yer alan; kimi zaman da 
tüm etkinlikleri hukuka bağlı olan bir 
otorite şeklinde sunulur. Egemenlik, 
devletin hukuk veya herhangi bir dış 
faktör tarafından sınırlandırılamaya-
cağı anlamına gelir. Oysa anayasacılık 
hareketleriyle birlikte ivme kazanan 
“sınırlı devlet” anlayışı, temel hak ve 
özgürlükler karşısında devletin faali-
yet alanlarının kısıtlanmasına ve ege-
menlik vasfının sorgulanmasına yol 
açar.

Üstünlük iddiasına dayalı her iki 
yaklaşım da hukuk ve devlet ayrılığını 
varsayar. Böyle bir düalizm, Kelsen’e 
göre ideolojik bir amaca hizmet eder. 
Devlet, hukuktan ayrı tahayyül edil-
diğinde, eylemlerini meşrulaştırıcı 
bir araç olarak hukuku kullanır. Hu-
kuk, devletin alâmetifarikası olduğu 
düşünülen güç olgusunun karşısında 
adil bir sistem olarak tasavvur edilir. 
Kendisini hukuka bağlı olarak sunan 
devletin eylemleri de yalın güçten arı-
narak adalete uygun biçimde gerçek-
leşmiş olur29.

29 KELSEN, 2016, s. 122.
30 KELSEN, 2008, s. 286.
31 KELSEN, 2008, s. 313.
32 Geleneksel demokratik hukuk devleti şu prensipleri içerir: “Normları ihdas edecek ve uygulayacak organ-

ların eylemlerinin yine normlara bağlı olarak sınırlandırılması, hükümetin sorumluluğu, mahkemelerin 
bağımsızlığı, yurttaşların temel özgürlüklerinin güvence altına alınması vs.” KELSEN, 2008, s. 313.

Kelsen, hukuk ve devlet arasın-
daki ilişkiyi Kuram’ın anti-ideolojik 
eğilimine uygun bir biçimde tasarlar. 
Hukuk-devlet özdeşliğiyle, hukuku 
araç olmaktan çıkarır. Ona göre dev-
let; hukukun evrimselleşme sürecinde 
belli bir aşamaya tekabül eden, hukuk 
normlarını ihdas eden ve uygulayan 
organlardan müteşekkil merkezi ya-
pının adıdır. Özetle, “görece merke-
zileşmiş bir hukuk düzenidir”, devlet. 
Hukukla iç içe geçerek hemhal olur. 
Dolayısıyla hukuk devleti ibaresi bir 
totolojiden ibarettir30. Burada yer veri-
len hukuk devleti, geleneksel anlamın-
dan farklı olarak Kuram’a özgüdür. 
Kelsen, “devletin hukuk düzeni olarak 
anlaşılması koşuluyla her devletin bir 
hukuk devleti (Rechtsstaat)” olarak 
görülebileceğini söyler. Yani hukuk 
devleti; hukuka bağlı, insan haklarına 
saygılı veya demokratik prensipleri 
benimseyen devlet anlamında kulla-
nılmamıştır31.

Kendisine yöneltilecek eleştirilerin 
ve kavram karışıklığının önüne geçe-
bilmek için Kelsen, eserinde hukuk 
devletinin hem Kuram’a özgü hem de 
geleneksel anlamına32 yer verir. Hukuk 
devleti kavramının Kuram nezdinde 
bütünüyle farklı bir anlam içeriğine 
sahip olduğunu dikkate almayanlar; 
Kelsen’i devleti kutsallaştırmakla, 
hatta totaliter rejimlere meşruluk ka-
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zandırmakla itham ederler33. Stephen 
Holmes da bunlardan biridir. Kel-
sen’in ayrım yapmaksızın her devleti 
geleneksel anlamıyla hukuk devleti 
kategorisinde değerlendirdiğini iddia 
eder. Ona göre, Nazi devleti dahil tüm 
totaliter rejimler, Kelsen’e göre “hu-
kukun üstünlüğüne dayalı” bir hukuk 
devletidir. Kuram, totalitarizme kar-
şı koyacak silahlardan yoksundur34. 
Oysa HOLMES, hukuk devletine iliş-
kin tasnifi göz ardı etmesi hasebiyle 
yaptığı hatanın farkında değildir.

Monika Zalewska’ya35 göre de so-
run, demokrasi kuramını bütünüyle 
farklı bir kulvarda tasarlanan genel 
hukuk kuramına bağlamak ve buradan 
hatalı çıkarımlar yapmaktır. Kelsen’in 
hukuk devleti kavramını geleneksel 
anlamıyla kullandığını, temel normu 
aracı kılarak otoriter yönetimlerin 
önünde saygıyla eğildiğini ileri sü-
renler; bilerek veya bilmeyerek genel 
hukuk kuramı ile demokrasi kuramını 
özdeş kılmaktadır.

2- Adalet

Adalet, hukuk devletinden farklı 
olarak, Kuram nezdinde ayrı bir anlam 

33 Monika ZALEWSKA, “Some Misunderstandings Concerning Hans Kelsen’s Concepts of Democracy and 
The Rule of Law”, in The Principle of Equality as a Fundamental Norm in Law and Political Philosophy, 
Ed: Bartosz WOJCİECHOWSKİ/Tomasz BEKRYCHT/Karolina M. CERN, Jurysprudencja, Łódź Uni-
versity Press, Lodz 2017/8, s. 107.

34 Stephen HOLMES, “Hans Kelsen”, in The Encyclopedia of Democracy, Ed: Seymour Martin LIPSET, 
Vol. 2, Congressional Quarterly, Washington 1995, s. 698.

35 ZALEWSKA, 2017, s. 105; Benzer yöndeki eleştiriler için bkz. Stanley L. PAULSON, “Hans Kelsen 
and Carl Schmitt: Growing Discord, Culminating in the “Guardian” Controversy of 1931”, in The Oxford 
Handbook of Carl Schmitt, Ed: Jens MEIERHENRICH/Oliver SIMONS, Oxford University Press, New 
York 2016, s. 515. 

36 Hans KELSEN, “Adalet Nedir?”, Çev. Ali Acar, TBB Dergisi, Temmuz-Ağustos 2013, S. 107, s. 438-439.
37 TROPER, 2011, s. 14-15.

içeriğine sahip değildir. Kuram tara-
fından yok sayılmaz; ancak, rölatif bir 
değer olduğu gerekçesiyle nesnelliğe 
zarar veren bir unsur olarak kabul edi-
lir ve kapsam dışında bırakılır. Şöyle 
ki her ahlâk sistemi, içinden çıktığı 
toplumun değer yargılarından oluşur. 
Toplumun içinde bulunduğu koşullar 
ahlâkı ve bir değer olarak adaleti be-
lirler. Farklı toplumlara özgü adalet 
anlayışları, birbiriyle çelişik hüküm-
ler ihtiva edebilir. Böyle bir durumda 
hangisine öncelik tanınacağı rasyonel 
olarak tespit edilemez36. Kuram, ada-
letin içeriğini belirlemeye muktedir 
değildir. Zira kullandığı yöntem, içe-
rik hakkında değerlendirme yapılma-
sına engel teşkil eder. Adalet, huku-
kun değer yanını ilgilendirdiğinden, 
Kuram’dan ziyade hukuk felsefesinin 
konusudur37.

O halde Kelsen’in kendi ideolojik/
ahlâki tercihlerini açıklamasının iki 
yolu vardır. İlki, bu yöndeki söylemle-
rinin bilime hizmet ettiği savunusudur. 
Kuram ve demokrasinin iç içe geçecek 
şekilde yorumlanmasına neden olabi-
leceğinden bize göre ilk yolun tercih 
edilmesi uygun değildir. İkincisi ise 
savunduğu değer yargılarının bilimsel 
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olma kaygısı taşıyan Kuram’la hiç bir 
ilgisi olmadığını açıklamaktır. Ken-
di içerisinde oldukça tutarlı görülen 
bu yöntem; özgürlüğe ve hoşgörüye 
dayalı demokrasi taraftarı, nasıl olur 
da tüm yönetim modellerine eşit me-
safede duran bir Kuram’ın savunucu-
luğunu üstlenir sorusuna cevap mahi-
yetindedir. Böylece hukuk bilimciler, 
bütünüyle sübjektif yargılarını “bilim 
adamı” unvanına halel getirmeden 
açıklayabilir38. Kelsen’in adalet hak-
kındaki açıklamalarını da bu bağlam-
da değerlendirmek gerekir.

Ahlâki rölativizmden yana saf tu-
tan Kelsen, mutlak adaletin ne oldu-
ğunu bilmediğinden dem vurur. Ada-
leti tanımlamaktan kaçınmaz; ancak, 
verdiği tanımın hiçbir bağlayıcı yanı 
bulunmadığını, tamamen şahsına özgü 
olduğunu söyler. Ona göre adalet, “ko-
ruması altında ‘hakikat’ arayışının ge-
lişebileceği toplumsal düzendir.” Bili-
mi hayatındaki en önemli uğraş olarak 
görmesi hasebiyle, adaletin bilimsel 
faaliyetleri gerçekleştirmeye elverişli 
bir ortamı sunması gerektiğini söyler 
ve sözlerini şöyle sürdürür39: “Benim 
adaletim; özgürlük adaletidir, barış 
adaletidir, demokrasi adaletidir ve 
hoşgörü adaletidir.” Kelsen’in adaleti 
demokrasi ile bütünleştirerek kullan-
ması, demokrasinin de şahsi bir tercih 

38 Véronique CHAMPEIL-DESPLATS, “Hans Kelsen’s Works and the Modern Theories of Human Rights”, 
in Kelsenian Legal Science and the Nature of Law, Ed: Ian BRYAN, Springer, Switzerland 2017, s. 184.

39 KELSEN, 2013, s. 454.
40 ARİSTOTELES, Politika, Çev. Mete Tunçay, Remzi Kitabevi, 16.bs., İstanbul 2014, s. 98.

olduğu ve bu nedenle Kuram’dan ayrı 
düşünülmesi gerektiği konusunda eli-
mizi güçlendirir.

III- KELSEN’İN DEMOKRASİ 
ANLAYIŞI

A. Yönetim Modellerinin Tasni-
finde Temel Dayanak: Politik Öz-
gürlük

Aristoteles, Antik Yunan kent dev-
letlerinin anayasaları üzerinde yaptığı 
çalışmalar neticesinde yönetim model-
lerini ayırmaya yarayacak birbiriyle 
ilintili iki kriterden söz eder: yöneten 
sayısı ve ortak çıkar. Tek kişinin yöne-
timi krallık/tiranlık, azınlığın yönetimi 
aristokrasi/oligarşi, yurttaşların yöne-
timi ise politeia/demokrasidir. Doğru 
yönetimler olarak adlandırılan krallık, 
aristokrasi ve politeia yönetenin toplu-
mun ortak yararını gözetmesine bağlı 
olarak ortaya çıkar. Tiranlık, oligarşi 
ve demokraside ise yönetenlerin çıkar-
ları ön plandadır40.

Kelsen, tarihsel süreçte genel hatla-
rıyla kabul gören Aristotelesçi tasnife 
alternatif olarak yeni bir öneride bulu-
nur. İnsanlar kendilerine uygulanacak 
normların oluşumuna doğrudan veya 
dolaylı olarak katılım sağlıyorlarsa 
orada demokrasi vardır. Normların, 
yasal düzene tabi olan insanların ira-
desi dışında hukuk âleminde varlık 
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kazanması ise otokrasinin hüküm sür-
düğünü gösterir. O halde yönetim mo-
dellerinin hukukun yaratılma sürecine, 
yani politik özgürlük kriterine istina-
den demokrasi ve otokrasi şeklinde 
ikili bir ayrıma tabi tutulması kâfidir41.

Özgürlük ortaya çıkış itibariyle, 
insanların tüm sınırlamalardan azade 
olması, başkasına itaat etmeksizin ya-
şaması anlamına gelir. Tam bir kural-
sızlık halidir bu. Özgür olmak, her tür-
den bağımlılık ilişkisini reddetmek ve 
asosyal bir yaşam sürmektir. Özgür-
lüğün -Rousseau’nun deyimiyle do-
ğal özgürlüğün- anlam içeriği, sosyal 
yaşamın başlamasıyla birlikte farklıla-
şır ve geri dönüşü olmayan sosyal ve 
politik hayata zorunlu biçimde enteg-
re olur. İnsanların artık hem bağımlı 
hem de özgür olduklarını tanıtlayacak 
yeni bir formüle42 gereksinim vardır. 
Rousseau’nun “sivil özgürlük” adını 
verdiği bu yeni görünümde (politik öz-
gürlük), insanlar ancak tabi oldukları 
sosyal düzenin oluşumuna katılmaları 
koşuluyla özgür kabul edilir. Böylece 
politik özgürlük, demokrasiyi var eden 
zorunlu koşul haline gelir43.

41 KELSEN, 1949, s. 284; Hans KELSEN, Demokrasi: Doğası & Değeri, Çev. Yasin Uysal, Dost Kitabevi, 
Ankara 2019, s. 12.

42 J. J. Rousseau, sosyal yaşamda insanları özgür kılmaya yönelik böyle bir formülün gerekliliğini şu sözlerle 
açıklar: “Her bireyinin malını ve canını tüm ortak gücüyle savunan öyle bir toplum biçiminin bulunması 
gerekir ki, bu toplumda her birey hem herkesle bir olduğu halde sadece kendine itaat etsin ve eskisi kadar 
da özgür olsun.” J. J. ROUSSEAU, Toplum Sözleşmesi ya da Siyaset Hukuku İlkeleri, Çev. İsmail Yerguz, 
2.bs. Say Yayınları, İstanbul 2012, s. 67.

43 Hans KELSEN, “Foundations of Democracy”, Ethics, Vol. 66 (1955), No. 1, s. 18-19.
44 KELSEN, 2013, s. 453.

B- İdeal Demokrasi-Gerçek De-
mokrasi

Demokrasinin devamlılığı için po-
litik özgürlük tek başına yeterli de-
ğildir. Demokrasi, politik özgürlüğe 
istinaden tanımlanabilir; ancak, sür-
dürülemez. İstikrarlı bir demokrasi 
ve politik özgürlüğün demokrasiye 
yaraşır şekilde uygulanabilmesi için 
başka özgürlüklere ve değer yargıla-
rına gereksinim duyulur. Bunlar ara-
sında hoşgörü, özel bir yere sahiptir. 
Kelsen bir adım daha ileri giderek 
“demokrasi hoşgörülü olmayı bırakır-
sa, demokrasi olmaktan da çıkar” der. 
Demokrasi otokrasiden farklı olarak, 
kendisi aleyhindeki fikirlere karşı da 
hoşgörülü olmalıdır. Yani “demokrasi, 
kendisi olmaktan vazgeçerek kendisini 
savunamaz.” Bir şartla: demokrasiye 
karşı tavır alanlar, demokrasiyi cebren 
ortadan kaldırma yolunu seçerlerse, 
demokrasinin meşru müdafaa hakkı 
bakidir44.

Hoşgörü, maddi bir kriter olarak 
demokrasinin nasıl olması gerektiği-
ne dair fikir verir. Bu noktada ideal 
(olması gereken) demokrasi ile ger-
çek (olan) demokrasi arasındaki ay-
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rım kendiliğinden ortaya çıkar. Ger-
çek demokrasilerde özgürlük veya 
hoşgörünün kusursuzca uygulanması 
beklenemez. Aksi takdirde, gerçek 
demokrasiye yol gösterici mahiyette 
prensipler içeren ideal demokrasiye 
ihtiyaç kalmaz, tıpkı doğal hukuk-po-
zitif hukuk ayrımında olduğu gibi. Po-
zitif hukukun doğal hukuka uygunlu-
ğu hakkındaki tartışma şüpheye mahal 
vermeyecek şekilde sona erdiğinde, 
doğal hukukun varoluş nedeni ortadan 
kalkar. Ayrımın çeşitli saiklerle sürdü-
rülmesi isteniyorsa, pozitif hukukun 
her daim doğal hukuk süzgecinden 
geçirilmesi, kusurlu veya eksik oldu-
ğunun kabul edilmesi gerekir.

Sonuç itibariyle demokrasi ve 
otokrasi gerçeklikle bire bir örtüşme-
yen ideal tipler45 olarak karşımıza çı-
kar. Kelsen, özellikle demokrasinin 
nasıl olması gerektiğine kafa yorar. 
İdeal demokrasiyi kurgularken konusu 
pozitif hukukla sınırlı olan Kuram’la 
bağ kesilmiştir artık. Her şeyden evvel 
metodolojik farklılıklar kendisini gös-
terir. Kuram olanla (sein), demokrasi 
ise olması gerekenle (sollen) ilintilidir. 
Kuram, normların formel analizinden 
yola çıkarak hiyerarşik dizilimin ve 
bununla birlikte sistematik bütünlü-

45 KELSEN, 1949, s. 284.
46 KELSEN, 1955, s. 28; Temel hak ve özgürlüklerin değiştirilmesi yahut ortadan kaldırılmasına karşı daha 

etkin bir koruma olarak öngörülen nitelikli çoğunluk uygulamasının pratikte yeterli olmayabileceği düşün-
cesi üzerine bkz. Christine CHWASZCZA, “Kelsen on Democracy in Light of Contemporary Theories 
of Human Rights”, in Kelsenian Legal Science and Nature of Law, Ed: Peter LANGFORS/Ian BRYAN/
John MCGARRY, Springer International Publishing, Switzerland 2017, s. 198-199.

ğün sağlanmasına hizmet eder. De-
mokrasi ise politik bakımdan eşit ve 
özgür kimselerden oluşan, temel hak 
ve hürriyetlerin anayasal normlar tara-
fından güvence altına alındığı bir yapı 
tesis etmeyi amaçlar. Peki, Kuram’dan 
ayrı düşünülmesi gereken, özgürlük 
ve hoşgörü üzerinde yükselen ideal 
demokrasi nasıl olmalıdır?

C- İdeal Demokrasinin Gerekleri

1- Özgürlük ve Rölativizm 

Demokrasilerde çoğunluk ve azın-
lık olmak üzere iki farklı grup vardır. 
Azınlığın korunması bütünüyle çoğun-
luğun inisiyatifine bırakılamaz. Bunun 
için, anayasadaki temel hak ve özgür-
lükler gündeme gelir. Kanunla koru-
nan haklardan farklı olarak, anayasal 
korumada nitelikli çoğunluk devreye 
girer. Anayasal korumanın kapsamına 
dair temel hak ve özgürlükler kataloğu 
sunma da Kelsen’e göre; din özgürlü-
ğü, ifade özgürlüğü, basın özgürlüğü 
ve bilim özgürlüğü demokrasinin özü-
nü oluşturur46. Ayrıca anayasal koru-
manın etkin bir biçimde gerçekleşmesi 
için yargısal denetim mekanizmasının 
işlemesi gerekir. Azınlığın denetim 
yoluna başvurmasını sağlayacak me-
kanizmalar işletilmelidir. Böylece 
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azınlık haklarına aykırılık teşkil eden 
normlar, yargı organı tarafından iptal 
edilerek çoğunluğun azınlığa yönelik 
tahakkümü kısıtlanabilecektir47.

Tahakküm ilişkisine engel teşkil 
eden diğer bir husus da modern haya-
tın karmaşıklığıdır. Modern hayattaki 
sorunların çeşitliliği karşısında kimi 
zaman çoğunluğu destekleyenler baş-
ka sorunlar karşısında azınlıkta ka-
labilir veya daha önce benimsediği 
bir düşünceden vazgeçerek çoğunluk 
veya azınlık tarafına geçebilir. De-
mokrasiyi diğer yönetim modellerine 
nispeten cazip kılan yanı, azınlık ve 
çoğunluk arasındaki yer değiştirmenin 
her daim ihtimal dâhilinde olmasıdır. 
Bunun için özgür tartışma ortamına ve 
uzlaşma kültürüne gereksinim vardır. 
Böylece insanlar kamuoyu oluşturarak 
kısmen de olsa yönetimde söz sahibi 
olabilecektir48.

47 KELSEN, 2019, s. 71; Kanunların anayasaya uygunluk denetiminin özel bir mahkeme tarafından yapılma-
sı düşüncesi Kelsen’e aittir. I. Dünya Savaşı sonunda çeşitli dini ve etnik grupları bünyesinde barındıran 
Avusturya-Macaristan İmparatorluğu’nun dağılmasının ardından konuşma dili Almanca olan bölgelerdeki 
bağımsızlık hareketleri ivme kazanır. Bu bölgelerle sınırlı olmak üzere 21 Ekim 1918’de “Geçici Ulusal 
Meclis” ve Avusturya Şansölyesi Karl Renner liderliğinde koalisyon hükümeti kurulur. Kelsen, Kasım 
1918’de Renner tarafından hukuk danışmanlığı görevine getirilir ve yeni anayasa taslağı hazırlama konu-
sunda görevlendirilerek sürece dâhil olur. Koalisyon hükümetindeki siyasi partileri ikna edebilmek için 
alternatif anayasa taslakları hazırlar. Siyasi partiler, bir taslak üzerinde uzlaşmaya varır. Nihayet Geçici 
Ulusal Meclis’in onaylamasıyla 1 Ekim 1920’de yeni anayasa yürürlüğe girer. Stanley PAULSON, “Cons-
titutional Review in the United States and Austria: Notes on the Beginnings”, Ratio Juris, Vol. 16 (2003), 
No. 2, s.229-232; Avusturya Anayasasında (1920), ABD Anayasasından farklı olarak, anayasallık dene-
timinin genel mahkemeler tarafından yapılması, 89. maddede açıkça yasaklanır. 140. maddeyle birlikte 
denetim yetkisi, özel yargı kurumu niteliğindeki Anayasa Mahkemesine tevdi edilir. Mahkeme, Haziran 
1921 ile Mayıs 1932 tarihleri arasında 3 federal ve 9 eyalet yasa hükmünü iptal eder. Theo ÖHLİNGER, 
“The Genesis of the Austrian Model of Constitutional Review of Legislation”, Ratio Juris, Vol. 16 (2003), 
No. 2, s. 208.

48 KELSEN, 1949, s. 288.
49 KELSEN, 2019, s. 92.
50 Cemal Bali AKAL, “Demokrasi ve Otokrasi Arasında Seçim”, https://www.sosyalbilimler.org/demokra-

si-ve-otokrasi-arasinda-secim/, Erişim Tarihi: 18.03.2020.

Tartışmaya açılan her konuda azın-
lık ve çoğunluk kendisini yeniden var 
eder. Bu durumun somut örneklerin-
den biri, genel normların yaratılma-
sıdır49. Modern toplumlarda yasama, 
bir üretim mekanizması olarak sürekli 
faaliyettedir. İnsanlar bazen normun 
yürürlüğe girmesi sürecinde bazen 
de normlaşmasının gerekli olduğu-
nu düşündükleri konuların tartışmaya 
açıldığı süreçte azınlığın veya çoğun-
luğun görüşünü paylaşabilirler. Her 
durumda en az iki farklı yaklaşım ile-
ri sürülecektir ki bu da normun veya 
herhangi bir konunun mutlak doğru 
olarak insanlara dayatılmasına engel 
teşkil eder. Bu nedenle Akal50, Kel-
sen’in demokrasiyi “tabii ve sonsuz 
‘bir’ hakikatin, dolayısıyla yöneticinin 
yönetilene buyurabileceği herhangi 
bir ‘doğru’nun yokluğu üstüne inşa et-
tiğini” söyler.
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Doğru veya yanlış, iyi veya kö-
tünün ne olduğuna dair saptamanın 
insanlara bırakıldığı, farklı değer yar-
gılarının peşinen kabul edildiği de-
mokrasi, rölativizmin temel prensiple-
riyle uyum içerisinde olan bir yönetim 
olarak sunulur. Rölativizm, nihilizme 
varacak şekilde ahlâki değerleri yok 
sayan bir düşünce sistemi değildir. 
Çoklu ahlâk sistemlerinin varlığını ka-
bul eder ve bu nedenle insanlara -be-
lirli ahlâk sistemini dayatmadan- bir 
tercih yapması hususunda sorumluluk 
yükler. Ancak özgür insanların seçim 
yapabileceği ön kabulünden hareket 
edilirse rölativizm ve özgürlük arasın-
daki ilişki açığa çıkmış olur51.

Bireylerin eşit ve özgür olduğu de-
mokratik toplumlarda, tek bir ahlâki/
politik doğru yoktur. Zamana, mekâna 
ve koşullara göre farklılaşan doğrular 
etrafında birleşen çoğunluk ve azınlık 
da sürekli kendisini yeniler. Yani bu-
günün azınlığının yarının çoğunluğu 
olabileceği ihtimalini dışlamadan, de-
ğişikliklerin rasyonel zeminde gerçek-
leşmesini sağlamak gerekir. Tam da 
bu nedenle hoşgörü, azınlık hakları, 
düşünce ve ifade özgürlüğü demok-
rasinin “olması gerekenleri” şeklinde 
belirir52. Kelsen, demokrasiyi var eden 
unsurları gösterdikten sonra onun nasıl 
işlemesi gerektiği üzerine kafa yorar.

51 KELSEN, 2013, s. 452. Ayrıca bkz. Carlo INVERNIZZI-ACCETTI, “Reconciling Legal Positivism and 
Human Rights: Hans Kelsen’s Argument from Relativism”, Journal of Human Rights, Vol. 17 (2018), No. 
2, s. 217.

52 KELSEN, 1955, s. 38-39.
53 KELSEN, 1949, s. 294.

2- İdeal Demokrasinin Diğer 
“Olması Gerekenleri”

Demokrasilerde amaç, karar alma 
süreçlerinde devletin seçmenlerin 
iradesine uygun hareket etmesidir. 
Seçmenlerin iradesi, temsili demok-
rasilerde özellikle yasama/yürütme 
organlarının oluşumu safhasında yani 
seçim esnasında önem kazanır. Bu ne-
denle mümkün olduğunca çok sayıda 
seçmenin benzer koşullarda oy kullan-
masına olanak sağlayan genel oy, eşit 
oy gibi prensipler hayata geçirilmeli, 
asgari oy kullanma yaşı görece düşük 
tutulmalı, salt belli meslek gruplarına 
ait olmaları hasebiyle insanların de-
mokratik haklarını kullanmaları en-
gellenmemelidir. Oy kullanma sadece 
bir hak değil yasal bir görev olarak 
tanımlanmalı ve bu görevi yerine ge-
tirmeyenlere karşı yaptırım uygulan-
malıdır53.

Oy kullanmanın zorunlu olmasının 
nedeni, parlamentonun seçmen kitle-
sinin iradesine uygun biçimde teşek-
kül etmesi ve faaliyet göstermesidir. 
Aslında temsili demokrasilerde tem-
silcilerin seçmenlerin iradesi hilafına 
hareket edip edemeyeceği meselesi 
tartışma konusu olarak güncelliğini 
korumaktadır. İdeal demokrasi açısın-
dan temsilciler, seçmenlerin iradesini 
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yansıtmakla yükümlüdür. Bu durumun 
pratikte bir anlam ifade edebilmesi 
için, temsilcilerin seçmenler karşısın-
da sorumluluklarına yol açacak bazı 
araçlar olmalıdır: emredici vekâlet ve 
azil54.

Olabildiğince çok sayıda yurttaşın 
karar alma sürecine katılımının de-
mokratik idealle örtüştüğünü söyleyen 
Kelsen, bireysel olarak sürece etki 
etmenin güç olduğunun farkındadır. 
Bu nedenle ortak değerler etrafında 
kurulan siyasi parti çatısı altında bu-
luşmak zorunluluk arz eder. O halde 
farklı siyasi partilerin kuruluşuna yö-
nelik engeller de ortadan kaldırılmalı-
dır. Partilerin parlamentoda çoğunluğu 
sağlayabilmesi ve iktidar olabilmesi 
hedeflerine uygun, ideal demokrasiye 
aykırılık teşkil etmeyen prensipler ha-
yata geçirilmelidir. Söz gelimi, çoğun-
luk sistemleri, oy oranı ile temsil oranı 
arasında ciddi farklılıklara neden ola-
bileceğinden risklidir. Bu farklılıkları 
asgariye indirecek olan nispi temsil 
sistemi ideal demokrasi bakımından 
daha caziptir. Çünkü demokratik ide-
alde farklı menfaat gruplarının aldığı 
oy oranında temsil edilmesi ve özellik-
le muhalefetin güçlü olması uzlaşı için 
son derece önemlidir55.

54 KELSEN, 1949, s. 292. Emredici vekâlet ve azil hakkında bkz. Kemal GÖZLER, Anayasa Hukukunun 
Genel Teorisi, Ekin Yayınları, C. I, Bursa 2011, s. 670 vd; Temsilciyi mahkemeler karşısında sorumsuz 
kılan “dokunulmazlık” kurumunun da kaldırılması veya kısıtlanması gerektiğine ilişkin bkz. KELSEN, 
2019, s. 45.

55 KELSEN, 1949, s. 294-297; KELSEN, 2019, s. 61.
56 KELSEN, 1949, s. 298; KELSEN, 2019, s. 43.

Kelsen yasama sürecinde doğrudan 
demokrasi araçlarına başvurularak 
temsil kurumunun yarattığı olumsuz 
sonuçların nispeten de olsa aşılabile-
ceğini düşünür. Aslolan temsil edilen-
lerin iradesidir. Bir zorunluluk gereği 
ortaya çıkan temsil, demokrasinin 
özünü muhafaza etmeye yönelik bir 
araç olarak tanınmalı ve uygulanma-
lıdır. O halde temsil edilenlere, halk 
girişimi ve referandum gibi, yasama 
sürecine müdahil olmalarına imkân ta-
nıyan yeni alanlar açılmalıdır56.

IV- SONUÇ

Çalışmamızın kapsam ve sınırları 
dahilinde, iki ayrı Kelsen’den söz edi-
yoruz. Genel hukuk kuramcısı Kelsen, 
farklı pozitif hukuk düzenlerindeki or-
tak unsurları -başta norm olmak üzere- 
konu olarak belirler. Normun geçerli-
liğini bir başka normda temellendirir. 
Salt ulusal hukuk düzeninden bakar-
sak; bireysel norm, genel norm ve ana-
yasa normu arasındaki hiyerarşik iliş-
kiyi açıklar. Normlar silsilesini nihai 
olarak asli kurucu iktidarın iradesine 
terk etmemek ve hukuku bilim kılabil-
mek için, temel normu icat eder. Temel 
norm sanıldığı gibi safsata değildir; 
aksine, hukuk biliminin hayal edilme-
si zorunlu ön koşuludur. Bir varsayım 
olarak hukuk bilimine entegre oldu-
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ğu için de bir paradokstur. Demokrat 
Kelsen ise farklı demokratik yönetim 
modellerindeki ortak unsurlardan yola 
çıkmaz. Aksine, demokrasiyi ideali-
ze eder. Normların ideal demokrasiyi 
sağlamaya yönelik nasıl bir içeriğe 
sahip olması gerektiği üzerine düşü-
nür. Karar alma sürecine daha geniş 
ve özgürce katılım sağlanabilmesi için 
norma konu olması gerekenleri sıralar.

Kuram çerçevesinde, bilim adamı 
kimliğine halel getirmeyen ve yöne-
tim modelleri karşısındaki objektif 
tavrını koruyan Kelsen, demokrasi ve 
otokrasiye aynı değeri atfeder. Kuram 
ile amaçlananın ne olduğunu göreme-
yenler, Kelsen’i tam da karşısında yer 
aldığı -totaliter rejimleri -otokrasiyi- 
savunmakla itham ederler. Oysa aynı 
bakış açısıyla Kelsen’in bir demokrasi 
taraftarı olduğu sonucuna da varılabi-
lir. Çünkü Kuram, etkili bir anayasaya 
sahip olmak kaydıyla demokratik yö-
netimleri de aynı ölçüde geçerli kabul 
eder. 

Kelsen’in ideal demokrasisini ge-
nel hukuk kuramının kapsamına dahil 
edenler, bir çıkmazın içinde bulurlar 
kendilerini. Her ne kadar demokra-
tik prensipleri benimsiyor görünse de 
Kelsen’i totaliter rejimleri meşru kılan 
bir kuramın bayraktarı olarak görürler. 
Temel normun insan haklarını, özgür-
lükleri veya daha genel bir ifadeyle 
demokratik prensipleri benimseyen 
anayasaları geçerli addetmesi gerek-
tiğini ileri sürerler. Peki, demokrasi 
ve otokrasiden birinin diğerine tercih 
edildiği yerde, hukuk biliminin objek-

tifliğinden söz edilebilir mi? Kuram, 
“genel” ve “saf” olma vasfını yitirmez 
mi? Kuram’ın Kelsen tarafından so-
runsuz bir şekilde sunulduğu veya hu-
kukun bilim olduğu iddiasında değiliz. 
O, başka bir tartışmanın konusudur. 
Biz, Kuram ile demokrasinin farklı 
amaç ve yöntemlere sahip olduğunu, 
o nedenle birbirinden bağımsız olarak 
okunması gerektiği düşüncesindeyiz, 
Kelsen’in zaman zaman rölativizm 
üzerinden her ikisi arasında bir bağ 
kurma çabalarına rağmen.
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Formalist Olmayan, Lafzi Yorumu Benimsemeyen ve 
Hukuka İtaat Yükümlülüğüne Temkinli Yaklaşan Bir 

Kuram Olarak Hukuki Pozitivizm

Engin ARIKAN1

Özet

Türkiye’deki hukukçular hukuki pozi-
tivizmi, “hukuk hukuktur” formülü ile öz-
deşleştirmekte, lafzi yorum taraftarı olarak 
görmekte veya muhafazakâr bir devlete itaat 
ideolojisi olarak algılamaktadır. Ancak hu-
kuki pozitivizmin takdir açısından hâkimleri 
sadece yasalar ile kısıtlı tuttuğu ve hâkimle-
rin ahlâki endişelere dayanarak onu genişlet-
mekten imtina etmesi gerektiği görüşünde 
olduğu iddiası yanlıştır. Hatta tam tersine 
hukuki pozitivist kuramlar hukukun açık 
dokulu yapısı sebebiyle takdirin kaçınılmaz 
olduğunu belirtir ve hâkimlerin burada takdir 
kullandıklarını savunurlar. Hukukun yorum-
lanması konusunda da hukuki pozitivistlerin 
ağırlıklı kısmı yenilikçi yorum yöntemlerine 
açıktır. Son olarak, modern hukuki poziti-
vizm hukuka itaat ve mevcut hukukun deva-
mı konusunda muhafazakâr değildir. Hukuki 
pozitivistler, hukuka itaatin sistemin kendi 
varlığı veya sistem içi geçerlilik bağlantıları 
ile temellendirilemeyeceğini, bunun ancak 
hukuktan bağımsız siyasi ahlâk değerlendir-
meleri ile gerçekleştirilebileceği görüşün-
dedirler. Siyasi kimlik açısından da hukuki 
pozitivistler genel itibarıyla ilerlemeci olma 
eğilimindedirler. 

Anahtar kelimeler: hukuki pozitivizm, 
formalizm, lafzi yorum, hukuka itaat yüküm-
lülüğü

1 Dr. Öğr. Üyesi, Türk-Alman Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Hukuk Felsefesi ve Hukuk Sosyolojisi Ana 
Bilim Dalı, E-posta: arikan@tau.edu.tr

GİRİŞ

Hukuki pozitivizm, pozitivist dü-
şüncenin hukuk alanındaki görünümü 
olmuştur. Pozitivizm, gözleme daya-
nan metotlarla veya akılcı mantıksal 
çıkarımlarla temellendirilen bilgilerin 
geçerliliğini kabul eden, metafiziği ve 
teizmi reddeden bir felsefe sistemidir. 
Hukuki pozitivizm, hukuku bir insan 
ürünü olarak görür ve toplumsal olgu 
temelli bir yaklaşımla hukuku ele alır. 
Hukuki pozitivizm, hukuk felsefe-
sindeki bir diğer ana akım olan doğal 
hukuk kuramının metafizik ve teolojik 
temellendirmelerini reddeder; çünkü 
bunlar ampirik kanıtlara ve mantıksal 
çıkarımlara dayanmaz.

Hukuki pozitivizm, betimleyici ve 
açıklayıcı bir kuramdır. Ancak ülke-
mizde hukuki pozitivizm, hukukun 
nasıl uygulanması gerektiğine dair bir 
hukuk doktrini veya devlet odaklı, mu-
hafazakâr bir hukuka itaat ideolojisi 
olarak anlaşılmaktadır. Bu çalışmanın 
hedefi, John Austin, Hans Kelsen, H. 
L. A. Hart ve Joseph Raz gibi önde 
gelen hukuki pozitivist yazarların bu 
konulardaki görüşlerini teker teker 
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açıklayarak bu algının hatalı olduğunu 
göstermek ve hukuki pozitivizme dair 
daha doğru bir tespit yapmaktır. 

Bu kapsamda ilk olarak hukuki po-
zitivistlere atfedilen “hukuk hukuktur” 
veya “hukukçular hukuku olduğu gibi 
uygulamalıdır” anlayışı ele alınacak 
ve hukuki pozitivistlerin formalist ol-
madığı iddia edilecektir. İkinci olarak, 
hukuki pozitivistlerin yorum konusun-
daki yaklaşımları incelenecek ve bu 
kuramcıların lafzi yorum veya muha-
fazakâr yorum yöntemlerine ilişkin 
bir bağlılıklarının olmadığı öne sürü-
lecektir. Üçüncü olarak hukuki poziti-
vistlerin hukuka itaat yükümlülüğüne 
ilişkin görüşlerine bakılacak ve sanıl-
dığının aksine hukuki pozitivistlerin 
hukuka itaat konusunda oldukça eleş-
tirel bir pozisyonu benimsedikleri gös-
terilecektir. Dördüncü ve son olarak da 
hukuki pozitivizme ilişkin hatalı algı-
nın kaynakları açıklanacaktır.

1. Hukuki Pozitivistlerin Forma-
lizm Anlayışı

Hukuki pozitivizm, pek çok hu-
kukçu tarafından “hukuk hukuktur” 
ifadesiyle formalist bir kuram olarak 
ele alınmaktadır. Bu kapsamda huku-
ki pozitivizmin hukuki faaliyeti veya 
hukuki akıl yürütmeyi yalnızca hukuk 
normlarının tespiti ve uygulanmasın-
dan ibaret olarak kabul ettiği düşünül-
mektedir. Ancak hukuki pozitivist ku-
ramın önde gelen düşünürleri böyle bir 

2 John AUSTIN, The Province of Jurisprudence Determined, Editör: Wilfrid E. Rumble, Cambridge 
University Press, Cambridge 2001, s. 165. (Austin’in bu görüşünü ifade ettiği pasaj, eserinin Türkçe çe-
virisinde yer almamaktadır.)

3 John AUSTIN, Hukukun Belirlenmiş Alanı, Tekin Yayınları, İstanbul 2015, s. 49.

yaklaşım benimsememektedir. Hukuki 
pozitivistler her ne kadar hukukun ne 
olduğu konusunda toplumsal olgu te-
melli ölçütlere başvursa da hukuki 
faaliyet veya yargılama sürecinde bu 
normların dışındaki ögelerin oynadığı 
rolü reddetmemişlerdir. Aşağıda sıra-
sıyla Austin, Kelsen, Hart ve Raz’ın 
formalizme ilişkin görüşleri sunula-
caktır. 

Austin, hukuku egemenin yaptı-
rımlarla desteklenmiş emirleri olarak 
ele almaktadır. Düşünürün bu hukuk 
tanımı onu hukuki faaliyetin veya yar-
gı sürecinin sadece egemenin koyduğu 
kuralların uygulanması olarak ele al-
ması sonucuna götürmemektedir. Aus-
tin, Common Law sisteminde hâkim 
tarafından yaratılan hukukun varlığını 
kabul etmenin yanı sıra bunu faydalı 
ve hatta zorunlu olarak da niteler. Ege-
menin her somut olaya uygun şekilde 
yasa koyma kapasitesi ve yetkinliği 
kısıtlıdır. Hâkimler ise uygulama sü-
recinde somut sorunlara ve ihtiyaçlara 
uygun bir biçimde hukuku biçimlen-
direbilir.2 Austin, hâkimlerin hukuk 
yaratmasını teslim etmekle beraber, bu 
faaliyetin egemenin açık veya zımni 
yetkilendirmesiyle gerçekleştirildiği-
nin de altını çizer3. Bu sebeple Aus-
tin’in formalist olmayan yargı süreci 
anlayışı nihayetinde tekrar egemenin 
iradesine bağlandığı için onun hukuk 
tanımı ile çelişmez.
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Kelsen, hukuku bir normlar sistemi 
olarak ele almıştır. Bu normlar geçerli-
liklerini bir üst normdan aldığı bir sis-
temin parçalarıdırlar ve bir bütün ola-
rak etkili olmaları halinde bir hukuk 
sistemi oluşur. Düşünüre göre hiyerar-
şik olarak altta olan bir norm geçerli-
liğini üst normundan alır. Ancak bura-
daki bağlantı bir geçerlilik ilişkisidir, 
üstteki norm alttaki normun içeriğini 
kendiliğinden belirlemez. Kelsen’e 
göre yasama organının anayasadaki 
geçerlilik normuna uygun olarak yeni 
bir yasa oluşturması halinde bu yasa 
geçerliliğini anayasadan alır; ancak 
içeriğinin kendisi anayasadan gelmez. 
Kelsen, bu faaliyetin mantıksal olarak 
gerçekleşemeyeceğini ve sistemdeki 
oluşturulan normların bir irade ürünü 
olarak “yaratılmaları” gerektiğini söy-
ler. Örneğin bir mahkeme bir davada 
karar verirken bir taraftan mevcut hu-
kuku uygular, diğer yandan ise yeni 
bir norm yaratır. Bir ceza davasında 
hüküm veren mahkeme verdiği ceza-
nın geçerliliğini yasalara dayandırır 
ancak belli bir kişinin cezalandırıl-
masına hükmettiği için zorunlu ola-
rak yeni bir birel norm oluşturur. Bu 
birel norm her vakada zorunlu olarak 
mahkemenin iradesinin sonucu oluşur. 
Kelsen’e göre üst norm ile alt norm 
arasında bir ilişki vardır ancak bu iliş-
ki bir tümdengelim faaliyeti değildir. 
Hiçbir hâkim hüküm verirken o vaka-
ya uygun hukuku “bulmaz”; hâkimler 

4 Hans KELSEN, General Theory of Norms, Güncellenmiş Baskı, İngilizce’ye çeviren: Michael Hartney, 
Oxford University Press, New York 2011, ss. 211-226; Ibid., ss. 250-269.

tüm hükümlerinde yeni hukuk norm-
ları yaratırlar.4 Görüldüğü üzere Kel-
sen’in kuramı, hukuki faaliyeti forma-
list bir modele indirgemez. 

Hart, kuramında hukuku bir kural-
lar sistemi olarak ele alır. Bu sistemde 
kurallar geçerliliklerini tanıma kura-
lından alırlar. Tanıma kuralının res-
mi devlet görevlileri tarafından kabul 
edilmesi ve hukuk süjelerinin sistemin 
kurallarına genel itibarıyla itaat etme-
si ile bir hukuk sistemi oluşur. Hart 
hukuku bir kurallar sistemi olarak 
ele alsa da bu kuralların tüm vakaları 
hükme bağlamadığını ifade eder. Hu-
kuk, dilin belirsizliği, kullandığı kav-
ramların genel nitelikte olması, tercih 
edilebilecek emsal kararların ve kulla-
nılabilecek yorum yöntemlerinin çe-
şitliliği nedeniyle ancak sınırlı sayıda 
hukuki vakayı belirleyici bir şekilde 
hükme bağlayabilir. Bu sebeple Hart, 
hukukun “açık dokulu” bir yapısının 
olduğunu savunur ve formalizmin bu 
açıdan hatalı bir kuram olduğu sonu-
cuna varır. Düşünür, Amerikan Huku-
ki Realizmi’nin iddiası olarak gördü-
ğü hukuk kurallarının hiçbir vakada 
belirleyici olmadığı iddiasını reddede-
rek formalizmin belli bir ağırlığı oldu-
ğunu teslim eder. Ancak Hart’a göre 
formalizm de “tüm” vakaların hukuk 
kuralları tarafından hükme bağlandığı-
nı iddia ederken hatalıdır. Yazara göre 
hâkimler, mevcut hukuk kurallarının 
hükme bağladığı vakalarda bu kural-
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ları hükümleri için eylem sebebi ola-
rak alarak hüküm verirler, dolayısıyla 
hukuku uygularlar. Ancak bunun öte-
sinde hukuk kurallarının hükme bağ-
lamadığı birçok vakada hâkimler tak-
dirlerini kullanarak hukuk yaratırlar, 
hukuku uygulamazlar.5 Sonuç olarak 
Hart’a göre yargılama faaliyeti, hu-
kukun uygulanması ve yaratılması ile 
gerçekleşir; sadece mevcut hukukun 
uygulanmasından ibaret değildir. 

Raz da Hart gibi hâkimlerin pek çok 
vakada hukuku uygulamanın ötesinde 
faaliyetlerde bulunduğu görüşündedir. 
Raz’ın Hart’tan farkı bu faaliyetlerin 
kapsamına ilişkindir. Düşünüre göre 
hukuk ile ahlâk arasında kavramsal bir 
ayrım olduğundan dolayı mahkeme-
lerin uygulamakla yükümlü oldukları 
ahlâki ilkelere başvurulması halinde 
zorunlu olarak hukuk yaratılır, hukuk 
uygulanmaz. Düşünür, hukukun meş-
ru otorite iddiasından dolayı zorunlu 
olarak otoriteyi haiz olmanın gerek-
tirdiği kavramsal şartları taşıması ge-
rekliliğine işaret eder. Buna göre bir 
hukuk kuralının, zorunlu olarak bir 
kişinin veya kişilerin görüşü olarak 
sunulması gerekir ve içeriği toplumsal 
olgular ile teşhis edilebilmelidir. Aksi 
takdirde otorite kavramının özellik-
lerini sağlayamaz. Ahlâki ilkeler bu 
nitelikleri haiz olmadığından dolayı 
hukuk statüsünde olamazlar.6 Raz’a 

5 H. L. A. HART, The Concept of Law, 2. Baskı, Clarendon Press, Oxford 1994, ss. 124-136.
6 Joseph RAZ, “Authority, Law, and Morality”, The Monist, Cilt 68 (1985), Sayı 3, ss. 300-305.
7 Joseph RAZ, The Authority of Law, 2. Baskı, Oxford University Press, Oxford 2011, ss. 49-50. 
8 HART, 1994, s. 254.
9 Engin ARIKAN, Sert Pozitivizm, On İki Levha Yayınları, İstanbul 2019, s. 100.

göre hukukun atıfta bulunduğu ahlâ-
ki ilkeler zorunlu olarak hâkimlerin 
takdirde bulunmalarını, yani hukuk 
yaratmalarını gerektirir. Örneğin bir 
hâkim “dürüstlük kuralına” veya “ifa-
de özgürlüğü ilkesine” başvurduğunda 
zorunlu olarak bu ahlâki ögelerin kap-
sadığı ahlâki eylem sebeplerini değer-
lendirmeli ve hükme bağlamalıdır. Bu 
da hâkimin hukuk yaratmasını gerek-
tirir.7 Hart, kuramında ahlâki olgula-
rın varlığının kabul edilmesi halinde 
ahlâki ilkelerin uygulandığı vakalarda 
hâkimlerin hukuku uyguladıklarını 
ifade eder8. Raz ise ahlâki olguların 
varlığından bağımsız olarak ahlâki 
ilkelerin kapsadığı ahlâki sebeplerin 
hükme bağlanması gerektiğinden do-
layı bunun zorunlu olarak hukukun 
uygulanmasından ziyade hukukun ya-
ratılması faaliyeti olduğunu savunur9. 
Raz’a göre tanıma kurallarının atıfta 
bulunduğu ahlâki ilkelerin kullanıldığı 
her hükümde hukukun yaratılması söz 
konusudur. Sonuç olarak tıpkı Hart 
gibi Raz da yargılama faaliyetini, yal-
nızca mevcut hukukun uygulanmasın-
dan ibaret görmez.

2. Hukuki Pozitivistlerin Huku-
kun Yorumlanmasına Dair Görüşleri

Hukuki pozitivizm, hukukun yo-
rumlanması konusunda lafzi yorumu 
destekleyen bağlı bir kuram olarak 
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anlaşılmaktadır. Bu kapsamda hukuki 
pozitivizm, mevcut yasaların lafzına 
bağlı kalınmasına yönelik bir yargı-
lama doktrini olarak düşünülmekte-
dir; ancak hukuki pozitivist kuramın 
önde gelen düşünürlerinin lafzi yo-
ruma ilişkin böylesi bir bağlılıkları 
yoktur. Hukuki pozitivistler, yasaların 
ne olduğu konusunda toplumsal olgu 
temelli açıklamalar getirseler dahi 
yorum aşamasında belli bir metodun 
uygulanması “gerektiğine” ilişkin bir 
iddia öne sürmezler. Aşağıda sırasıy-
la Austin, Kelsen, Hart ve Raz’ın hu-
kukun yorumlanmasına dair görüşleri 
sunulacaktır.

Austin’in hukukun yorumlanması 
konusunda savunduğu bir teknik yok-
tur. Düşünürün yorum konusundaki 
görüşleri bu konunun hatalı bir biçim-
de anlaşılmasına yöneliktir. Austin’e 
göre yorum, pek çok hukukçu tara-
fından mevcut hukukun açıklanması 
olarak nitelenir. Hâlbuki düşünüre 
göre yorum, zorunlu olarak yorumcu-
nun katkısıyla, yorumlanan şeye bel-
li şeyler katılarak yapılır. Bu sebeple 
yorum faaliyetleri yeni hukuk yaratma 
faaliyetidir. Austin yorum konusunda-
ki analizleri bu mevcut hatalı algıya 
karşıdır.10 

Hart’ın da hukukun yorumlanması-
na ilişkin bir doktrini yoktur. Hart yo-

10 AUSTIN, 2015, s. 46.
11 HART, 1994, ss. 126-130; Ibid., ss. 204-205; Ibid., ss. 263-265.
12 Hans KELSEN, Pure Theory of Law, 2. Güncellenmiş Baskı, İngilizceye Çeviren: Max Knight, University 

of California Press, Berkeley 1967, ss. 348-356.

rum tartışmalarını hukukun belirsizli-
ği ve dolayısıyla açık dokulu yapısına 
ilişkin bir öge olarak görür. Düşünür, 
belli bir yorum yönteminin tercih edil-
mesine ilişkin hukuki veya ahlâki bir 
sebep öne sürmez. Hangi yorum yön-
teminin tercih edileceği veya edilmesi 
gerektiği hukuk tarafından çoğu vaka-
da hükme bağlanmamıştır, bu sebeple 
yorum takdiri bir meseledir.11

Kelsen de hukukun yorumlanması 
konusunda bir taraf almaz. Kelsen’e 
göre hukukun nasıl yorumlanması ge-
rektiği meselesi hukukun içinden bir 
çözüm getirilemeyeceğinden dolayı 
bir hukuk bilimi sorunu değildir. Hu-
kukun nasıl yorumlanacağı takdiri bir 
mesele olduğundan Kelsen’in betimle-
yici saf hukuk bilimi bu konuda buyu-
rucu bir önermede bulunmaz. Düşünür 
hukuk biliminin yorum konusunda 
sadece hukuk normlarının nasıl yo-
rumlanabileceğine dair “olasılıkları” 
betimleyebileceğini ve bu sayede yasa 
koyuculara hukuk güvenliği hedefleri-
ni gerçekleştirmeleri için öngörülerde 
bulunmalarına yardımcı olunabilece-
ğini ifade eder.12 

Raz, diğer önde gelen hukuki po-
zitivistlere kıyasla yorum konusunda 
daha fazla analiz sunmuştur. Bununla 
beraber Raz’ın yorum konusundaki 
analizleri de belli bir tekniğin veya 
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yaklaşımın benimsenmesi gerektiği 
yönünde bir önermede bulunmaz, yal-
nızca betimleyicidir. Raz’a göre ister 
sanat ister hukuk ister tarih alanında-
ki yorum faaliyetini anlamak ve onu 
iyi bir şekilde yapmak için yorumun 
nesnesine toplumsal bağlam dâhilinde 
ilgi duyma ve değer verme sebeplerine 
eğilmek gerekir. Bu sebepler, yorum 
konusu olan nesnelerin türüne bağlı 
olarak değişir. Örneğin bir sanat eseri-
nin yorumu ile bir kanun metninin yo-
rumunda farklı dinamikler söz konu-
sudur; çünkü bu farklı nesnelere dair 
ilgi duyma ve değer verme sebepleri 
farklıdır. Raz, hukukta ilk değer veri-
len unsurun devamlılık olduğuna işa-
ret eder. Hukuk belli kamusal davranış 
standartları oluşturarak toplumsal ya-
şantıda istikrar ve düzen sağlar. Hu-
kuk, bu devamlılığı temsil eder. İkinci 
olarak, otoriteyi haiz olma niteliğin-
den dolayı hukuka değer verilir. İlgili 
kamusal davranış standartları sadece 
var oldukları için değil, aynı zamanda 
hukuk tarafından, yasa çıkartma otori-
tesine sahip olduğu kabul edilen huku-
ki kurumlar vasıtası ile oluşturulduğu 
için kabul edilir ve kıymetli bulunur. 
Üçüncü olarak, hukuka toplumsal ha-
yatın ihtiyaçlarını karşıladığı için de-
ğer verilir. Yazar bunu, hukuki gelişim 
olarak niteler. Dördüncü ve son olarak, 
hukuk, adil olmasıyla, özellikle de 
uygulama aşamasında adil olmasıyla 

13 Jeffrey GOLDSWORTHY, “Raz on Constitutional Interpretation”, Law and Philosophy, Cilt 22 (2003), 
Sayı 2, ss. 187-188. 

değerli görülür. Raz, bunu hakkaniyet 
olarak niteler. Hukukta yorum yapılır-
ken, bu kültürel nesneye ilgi duyma ve 
değer verme sebeplerinden işte bu dört 
temel unsur ele alınır.13

Hukukun nasıl yorumlanması ge-
rektiği sorusunda da Raz, işte bu dört 
unsura dikkat çeker. Devamlılık ve 
otorite unsurları, yapılacak yorumun 
yenilikçilikten ziyade muhafazakâr 
sınırlar içinde kalmaya yöneltir. Aşırı 
yenilikçi bir yorum, hukukun devam-
lılığını bozacak ve hukuku olağan 
yasa koyma otoritesi sahibi kurum-
lardan koparacaktır. Diğer yandan 
yazar, hukuki gelişim ve hakkaniyet 
unsurlarının da belli durumlarda ye-
nilikçi yorumları destekleyebileceğini 
vurgular. Pekâlâ, aşırı muhafazakâr 
bir yorum da hukukun toplum ihti-
yaçlarını karşılayamamasına, âtıl kal-
masına ve ciddi adaletsizliklere sebep 
olabilir. Bu nedenle Raz, yorumun bu 
unsurların somut olay özelinde değer-
lendirilmesi zorunluluğuna işaret eder. 
Belli hallerde yorumcunun, hukukun 
uygulanmasından doğan kısmi ada-
letsizlikleri, hukukun devamlılığını ve 
otorite yapısını korumak için kabul-
lenmesi icap edebilir. Başka durumlar-
da ise yorumcunun, büyük toplumsal 
ihtiyaçlara cevap vermek veya belli 
kişiler açısından gerçekleşebilecek 
büyük adaletsizlikleri engellemek için 
hukukun mevcut yapısını değiştirmesi 
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ve değişimi de kendi eliyle sağlaması 
gerekebilir. Düşünür bu farklı ve belli 
vakalarda çatışan değer sebeplerinden 
dolayı yorumun nasıl yapılmasına dair 
genel bir kuramın ya da yaklaşımın 
doğru olmayacağını savunur.14 Her 
zaman muhafazakâr veya her zaman 
yenilikçi yorum yapılması hatalı olur. 
Bu yaklaşımlar ile ilişkilendirilen laf-
zi, sistematik, tarihsel veya amaçsal 
yorum yöntemlerinden sadece birinin 
her zaman her vakada uygulanması 
gerektiği de söylenemez. 

Bununla beraber Raz, yorum faali-
yetinin nasıl gerçekleştirileceğine dair 
hukuki düzenlemelerin de olabilece-
ğini belirtir. Belli hukuk sistemleri, 
yorumda kullanılabilecek bazı unsur-
lara izin verirken (örneğin meclis tuta-
nakları, doktrin görüşleri gibi), başka 
sistemler buna imkân vermez. Ancak 
yazar, bu tip düzenlemelerin fazla ay-
rıntılı ve geniş kapsamlı olarak oluş-
turulmadığını veya oluşturulamadığını 
ifade eder. Bunun nedeni, bu kadar so-
mut ve tekil olaylar ile ilişkili olan yo-
rum faaliyetinin genel kurallar ile dü-
zenlenmesinin çoğu zaman mümkün 
olmamasıdır.15 Raz’a göre yorum, ge-
nel itibarıyla mevcut hukuk kuralları 
ile hükme bağlanmamış ve dolayısıyla 
takdiri bir meseledir. Yorum faaliye-
tinde hangi ögelerin önem arz ettiği 
anlaşılabilir; ancak tek tip bir yorum 

14 Joseph RAZ, Between Authority and Interpretation, Oxford University Press, New York 2009, ss. 233-239. 
15 Joseph RAZ, “On the Authority & Interpretation of Constitutions”, Constitutionalism: Philosophical 

Foundations içinde (Editör: Lawrence A. Alexander), Cambridge University Press, Cambridge 1998, ss. 
279-280. 

tekniği veya yaklaşımı tüm yargılama 
süreci için savunulamaz.

3. Hukuki Pozitivistlerin Hukuka 
İtaat Yükümlülüğüne Dair Görüşleri

Hukuki pozitivizm, hukuka itaat 
yükümlülüğü konusunda muhafazakâr 
bir kuram olarak anlaşılmaktadır. Bu 
kapsamda hukuki pozitivizm, hâkim-
ler başta olmak üzere resmi devlet gö-
revlilerinin ve vatandaşların hukuka 
koşulsuz bir şekilde itaat etmelerini 
öğütleyen bir ideoloji olarak düşü-
nülmektedir. Ancak hukuki pozitivist 
kuramın önde gelen düşünürlerinin 
hukuka itaat yükümlülüğü konusunda 
böylesi bir yaklaşımları yoktur. Hu-
kuki pozitivistler, yasaların ne olduğu 
konusunda bu yasaların ahlâki nitelik-
lerinden bağımsız betimleyici tespitler 
yapmakla beraber, hukuka itaat yüküm-
lülüğü değerlendirmelerini bu betimle-
melerden ayrık bir şekilde ele alırlar. 
Aşağıda sırasıyla Austin, Kelsen, Hart 
ve Raz’ın hukuka itaat yükümlülüğüne 
dair görüşleri sunulacaktır.

Austin’in hukuka itaate ilişkin gö-
rüşleri onun faydacı felsefesi ile şe-
killenmiştir. Faydacı felsefeye göre 
bir eylemin ahlâki değeri onun so-
nuçlarına bağlıdır. Buna göre Austin, 
hukuka itaatsizliğin genel itibarıyla 
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güvensizliği ve istikrarsızlığı arttırdı-
ğı için toplam hazzı azalttığına işaret 
ederek belli bir zararının olduğunu ka-
bul eder. Ancak bununla beraber eğer 
söz konusu itaatsizlik daha iyi bir yö-
netimin ortaya çıkmasına yol açacak 
ise toplam faydanın artma olasılığı 
da vardır. Düşünür, hukuka itaatsiz-
lik değerlendirilirken işte bu zarar ve 
faydalar çerçevesinde hedeflerin ve 
olasılıkların tartılması gerektiğini be-
lirtir. Bu açıdan her koşulda itaat veya 
itaatsizlik yönünde bir kural düşünüle-
mez; yalnızca sonuçlar doğrultusunda 
bu eylemin ahlâkiliği belirlenebilir. 
Austin bu konu özelinde hukuka itaa-
tin koşulsuz bir şekilde benimsenme-
si ve beklenmesinin oldukça olumsuz 
sonuçlara yol açtığını da ifade eder. 
Austin’e göre İngiliz İmparatorluğu, 
Amerikan Kolonileri için öngördüğü 
vergilere karşı çıkan bağımsızlık sava-
şında uzlaşma yönünde bir tavır alsa 
idi sorun barışçıl ve makul bir şekilde 
çözümlenebilirdi. Ancak dönemin po-
litikacıları itaatsizliği asla kabul edile-
mez olarak niteledikleri için muazzam 
zararlara yol açan bir savaş çıkmış ve 
nihayetinde de İngiliz İmparatorlu-
ğu büyük bir kolonisini kaybetmiştir. 
Hukuka itaat konusunda faydacı bir 
anlayış tarafları makul olmaya yönel-
tirken, köktenci bir yaklaşım tarafları 
tüm makul menfaatleri gözden çıkar-
tarak çatışmaya götürür.16 

Kelsen, saf hukuk kuramının 
hiçbir şekilde devlet otoritesini des-

16 AUSTIN, 2015, ss. 63-66.
17 Hans KELSEN, General Theory of Law and State, Güncellenmiş Baskı, İngilizceye Çeviren: A. Javier 

Trevino, Transaction Publishers, New Brunswick 2005, ss. 58-60; Ibid., ss. 392-397. 

tekleyen bir ideoloji olmadığını ve 
hukuki normların ahlâki geçerlilik ve 
itaat yükümlülüğünden bağımsız ol-
duğunu belirtir. Düşünüre göre hukuk 
normlarına itaatin gerekçesi onlara 
geçerlilik sağlayan bir üst normdan 
gelir. Tüm hukuk normları, söz konu-
su hukuk sisteminin maddi anlamda 
anayasasının geçerlilik ölçütünden 
geçerliliklerini alırlar. Bu anayasanın 
geçerliliği ise pozitif bir hukuk normu 
ile gerekçelendirilemez, varsayılması 
gerekir. Kelsen anayasaların geçerli-
liğini Grundnorm kavramı ile açıklar. 
Grundnorm, anayasanın geçerliliğini 
varsayan normdur. Bu norm bir var-
sayımdır, herhangi bir ahlâki veya 
pozitif temeli yoktur. Hukukçular, 
yasaların geçerliliklerini bu varsayı-
ma dayandırarak hukuki akıl yürütme 
yapar. Ancak bu hukuki akıl yürütme, 
mutlak anlamda geçerli değildir. Bu 
sadece “hukukun bakış açısından” ge-
çerlidir. Kelsen, ahlâki bir görecelilik 
taraftarı olarak hukukun itaat talebinin 
mutlak anlamda geçerli olamayacağı 
görüşündedir. Hukuk sadece hukukun 
bakış açısını benimseyenler açısından 
bağlayıcıdır ve itaat yükümlülüğü do-
ğurur. Hukukun bakış açısını benimse-
meyenler açısından böyle bir yüküm-
lülük yoktur. Hukukçular, hukukun 
bakış açısının geçerli olduğunu “var-
sayarak” mesleki faaliyetlerini yürü-
türler, mutlak bir geçerlilik iddiasının 
temeli olamaz.17 Kelsen’in saf hukuk 
kuramı hukuk normlarının ve sistem-
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lerinin betimlenmesinden ibarettir; bu 
sebeple mevcut hukuku benimsemeye 
ve muhafaza etmeye yönelik ideolojik 
bir tutumdan uzaktır18. 

Hart, hukuk sisteminin var olmasın-
dan kaynaklı koşulsuz bir hukuka itaat 
yükümlülüğü anlayışını kabul etmez. 
Düşünür hukuka itaat yükümlülüğü 
konusunda toplumsal yaşamın getir-
diği karşılıklı sınırlamalara işaret eder. 
Bu bağlamda Hart, kişilerin toplumsal 
işbirliğinden faydalanmalarından dola-
yı bu yapının gereklerine uygun dav-
ranmalarına ilişkin belli ödevleri oldu-
ğunu belirtir. Buna karşılık da resmi 
devlet görevlilerinin otoritesi oluşur. 
Ancak bu model, içerikten bağımsız 
bir şekilde vatandaşların koşulsuz bir 
itaat yükümlülüğü altında olduğu veya 
resmi devlet görevlilerinin otoritesinin 
mutlak olduğu iddiasında değildir.19 
Bu çerçevede Hart, hukuka itaat yü-
kümlülüğünün vatandaşlar arasında 
karşılıklı saygı, rıza ve iş birliğine da-
yanan bir nevi “fair-play” koşullarında 
söz konusu olabileceği görüşündedir20.

 Raz ise hiçbir koşulda hukuka itaat 
yükümlülüğünün olmadığı görüşünde-
dir. Düşünür, hukuka itaat yükümlülü-
ğünü hukuka “hukuk olduğu için” itaat 
edilmesini ifade eden bir yükümlülük 
olarak ele alır. Raz bu görüşü ile iyi, 

18 Hans KELSEN, Saf Hukuk Kuramı: Hukuk Kuramının Sorunlarına Giriş, Çeviren: Ertuğrul Uzun, Nora 
Kitap, İstanbul 2016, ss. 17-19. 

19 H. L. A. HART, “Are There Any Natural Rights?”, The Philosophical Review, Cilt 64 (1955), Sayı 2, ss. 
185-186.

20 Sercan GÜRLER, “Felsefi Bir Sorun Olarak Hukuka İtaat Yükümlülüğü”, İstanbul Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi Mecmuası, Cilt 72 (2014), Sayı 1, ss. 278-280.

adil yasaların öngördüğü şekilde ey-
lemlerde bulunmanın yanlış olduğunu 
savunmaz. Bu açıdan hırsızlığı, teca-
vüzü, cinayeti yasaklayan hukuk kural-
larının öngördüğü şekilde doğal olarak 
hırsızlık yapılmamalı, tecavüz edilme-
meli, cinayet işlenmemelidir. Ancak bu 
eylemlerin yapılmaması gerektiğine 
dair ahlâki sebepler zaten mevcuttur, 
hukukun varlığından kaynaklanan se-
bepler gerekli veya belirleyici değildir. 
Diğer taraftan adil olmayan yasalara 
itaatsizliğin, toplumsal kargaşaya yara-
tabileceği veya başkalarına kötü örnek 
oluşturabileceği endişelerine karşı ise 
Raz bu olasılıkları değerlendirilmesi 
gereken unsurlar olarak niteler, mutlak 
olarak itaati gerektiren zorunluluklar 
olarak değil. Örneğin belli hallerde ita-
atsizlik söz konusu hukuk sisteminin 
iyileştirilmesi ve böylece toplumsal 
düzenin uzun vadede daha iyi bir şe-
kilde tesis edilmesi için olumlu bir etki 
de yaratabilir. Öte yandan Raz adil ve 
meşru kurumları koruma ve geliştirme 
yönünde vatandaşların ahlâki yüküm-
lülükleri olduğunu savunur. Ancak bu 
yükümlülüklerin gerektirdikleri mut-
laka yasal olmayabilir. Örneğin kimi 
zaman yozlaşmış yönetimleri değiştir-
mek veya engellemek için bazı haller-
de yasaklanmış siyasi eylemlerin ger-
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çekleştirilmesi gerektirebilir. Ancak 
hukuka uygun tüm eylemler de adil 
ve meşru kurumları koruma ve geliş-
tirme yükümlülüğünü her zaman sağ-
lamaz. Kışkırtıcı söylemler, eylemler, 
grevler gibi siyasi hareketler her ne 
kadar yasal olsalar dahi adil ve meşru 
kurumlara yasadışı eylemlerden daha 
fazla zarar verebilir. Bu yükümlülük, 
hukuka itaatten bağımsız olarak siyasi 
ve ahlâki değerlendirmelere bağlıdır, 
sadece yasaların ne talep ettiğine bakı-
larak açıklanamaz.21 

Bu başlık altında hukuki poziti-
vistlerin aldığı siyasi pozisyonlara da 
bakmak gerekir. Hukuki pozitivizm 
mevcut hukuk kurallarının oluşturdu-
ğu siyasi statükoyu muhafaza etme 
gayesinde olan bir kuram olarak da 
anlaşılmaktadır. Buna karşın hukuki 
pozitivizm, statükonun betimlemesi-
ni sunmakla beraber mevcut sistemin 
sırf var olmasından dolayı ahlâki veya 
siyasi olarak benimsenmesi gerektiği 
fikrini de reddeder. Hukuki pozitivist-
ler açısından hukuk, bir insan ürünü-
dür. Birçok hukuk sistemi, kendisini 
üstün bir değerden (mesela Tanrı’dan) 
veya siyasi bir idealden (örneğin kutsal 
bir hanedandan, tarihsel bir ülküden 
veya milletin yanılmaz iradesini temsil 
eden bir parlamentodan) geldiğini ileri 
sürer. Ancak hukuki pozitivizm, hu-

21 Joseph RAZ, Özgürlük Ahlakı, Çeviren: Gürkan Özturan, Sakarya Üniversitesi Kültür Yayınları, Sakarya 
2016, ss. 95-96.

22 Brian LEITER, “The Radicalism of Legal Positivism”, National Lawyers Guild Review, Cilt 66 (2009), 
Sayı 3, ss. 165-169.

23 Bakınız: AUSTIN, 2015, ss. 65-66.

kukun geçerli olması ile onun ahlâken 
meşru olması arasında bir ayrım oldu-
ğunun altını çizer. Örneğin, Hart’ın ku-
ramındaki resmi devlet görevlilerinin 
tanıma kuralını kabul etmeleri, top-
lumsal bir olgu olarak ele alınmakta-
dır. Bu bir betimlemedir. Pekâlâ, resmi 
devlet görevlileri söz konusu toplum-
sal pratikleri ahlâken yanlış bir şekilde 
benimseyip bunları gayriahlâki bir ku-
ral haline getiriyor da olabilir. Raz da 
hukukun meşru otorite iddiasında bu-
lunduğu tespitinde hukuk sistemlerinin 
bir olgu olarak meşru olduklarını ifade 
etmez. Bu sistemler iddialarında hak-
sız da olabilirler. Vatandaşlar da arzu 
etmeseler de zorunluluktan bu iddiayı 
kabul ediyor veya ahlâken yanlış bir 
yargıda bulunarak hukuk sisteminin 
meşruluk iddiasına hak veriyor olabi-
lirler.22 

Hukuki pozitivistlerin kariyerlerine 
bakıldığında da bu eleştirilerin gerçe-
ği yansıtmadığı ortaya çıkar. Austin, 
ülkesi Britanya İmparatorluğu’nun 
kolonizasyon politikalarını sert bir şe-
kilde eleştirmiştir23. Kelsen, Avustur-
ya’da anayasa mahkemesinin kuruluş 
çalışmalarında rol almış ve anayasa 
mahkemesinde görev yapmıştır. Kel-
sen, bu görevinden siyasi sebeplerden 
dolayı azledilmiştir. İktidara gelen 
Sosyal Hristiyan Parti, Kelsen’in dini 



Formalist Olmayan, Lafzi Yorumu Benimsemeyen ve Hukuka İtaat Yükümlülüğüne 
Temkinli Yaklaşan Bir Kuram Olarak Hukuki Pozitivizm

HFSA2956

hassasiyetlere ters gelen özgürlükçü 
kararlarından ötürü onu görevinden 
uzaklaştırmıştır24. Kelsen aynı zaman-
da uluslararası hukukun kurumsallaş-
ması için çalışmış ve hukuk sayesinde 
savaşların engellenmesini hedeflemiş-
tir25. Hart, Birleşik Krallık’ta eşcin-
selliğin suç olmaktan çıkarılması için 
önemli bir gayret göstermiş ve bu 
konudaki ilerlemeci yasama faaliyet-
lerine destek olmuştur26. Raz bir İsra-
illi olarak İsrail devletinin Filistinliler 
üzerinde kurduğu tahakküm konusun-
da muhalif bir pozisyondadır27. Düşü-
nür aynı zamanda İsrail ordusundaki 
askerlerin vicdani ret haklarını savun-
maktadır28. Görüldüğü üzere, hukuki 
pozitivizmin önde gelen temsilcileri 
hukuka itaat yükümlülüğü konusunda 
muhafazakâr bir çizgi benimsemedik-
leri gibi mevcut hukuka karşı oldukça 
eleştirel bir tutum takınmaktadırlar. 

4. Hukuki Pozitivizme Dair Mev-
cut Algının Kaynakları

Yukarıda verilen açıklamalar kar-
şısında hukuki pozitivizmin neden 
aslına aykırı bir şekilde anlaşıldığı so-
rusu akla gelecektir. Bu soruya cevap 
vermek için ilk önce Kıta Avrupası’n-
daki hukuk öğretisine bakmak gere-

24 Nicoletta B. LADAVAC, “Hans Kelsen (1881-1973) Biographical Note and Bibliography”, European 
Journal of International Law, Cilt 9 (1998), Sayı 1, s. 392.

25 Bakınız: Hans KELSEN, Peace Through Law, New York, 1944.
26 Bakınız: H. L. A. HART, The Morality of the Criminal Law: Two Lectures, Magnes Press, Oxford 1965; 

H. L. A. HART, Hukuk, Özgürlük ve Ahlak, 4. Baskı, Çeviren: Erol Öz, Dost Kitabevi, İstanbul 2015.
27 LEITER, 2009, s. 168.
28 Bakınız: Joseph RAZ, “Bound By Their Conscience”, Haaretz, 31.12.2003, (Son erişim tarihi: 1.1.2020)

kir. Fransa’daki Egzejetik Okul, Al-
manya’daki Tarihçi Hukuk Okulu ve 
Pandekt Bilimi, “pozitivizm” kavramı 
ile ilişkilendirilmiştir. Bu yaklaşımlar 
mahkemelerin hukuk yaratıcılığından 
kaçınarak mevcut yasaları uygulama-
sını ve hukuka itaati savunmuşlardır. 
Bu kuramlar, doğal hukuk tezlerini 
eleştirdikleri ve yasalar gibi toplum-
sal olgulara odaklandıkları için hukuki 
pozitivizm çerçevesine yerleştirilme-
leri anlaşılır bir durumdur. Bu akımlar 
gerçekten de kendi dönemlerinin (ağır-
lıklı olarak 19. yüzyıl) şartları itkisiyle 
yeni ortaya çıkan yasaların yeknesak 
şekilde uygulanması ve hukukun bir-
liğinin sağlanması amacıyla hâkimle-
rin takdirlerini kısıtlamaya, hukukun 
kısıtlı bir şekilde yorumlanmasına ve 
mevcut hukuk sisteminin muhafazası-
na odaklanmıştır. Arka planlarındaki 
siyasi güdüler de bu yöndedir. Bu se-
beple devleti önceleyen ve mutlakiyet 
eğilimli taraflar da mevcuttur. Ancak 
kodifikasyon tartışmalarının yaşandı-
ğı Fransa ve Almanya’da etki yaratan 
bu akımlar, Anglosakson hukuk felse-
fesinde bir iz bırakmadığı gibi günü-
müzde Kıta Avrupası ülkelerinde de 
ağırlığını yitirmiştir. Demolombe (Eg-
zejetik Okul), Savigny (Tarihçi Hukuk 
Okulu), Windscheid (Pandekt Bilimi) 
gibi düşünürler bu akımların temsilci-
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leridir. Fakat bu temsilcilerin eserleri 
ve kuramsal iddiaları artık günümüz 
hukuk felsefesi eğitimi ve araştırmala-
rının merkezinden uzaklaşmıştır.29 

Bu farklılaşma Kıta Avrupası hu-
kuk felsefesi yazınında da artık kabul 
edilmiştir. Hukukun teşhis ve tespiti 
ile ona sadakat ve itaati bir tutan “ka-
nuni pozitivizm” (Gesetzespositivis-
mus) ile modern “hukuki pozitivizm” 
(Rechtspositivismus) birbirinden ayrı 
değerlendirilmektedir30.

Anglosakson hukuk felsefesinde 
de bu hatalı algının oluşmasına katkı-
da bulunabilecek bir hukuki pozitivist 
mevcuttur: Jeremy Bentham. Bent-
ham, Kıta Avrupası’ndaki yaşanan 
kodifikasyon hareketinin Britanya’da 
da gerçekleşmesini desteklemektedir. 
Düşünür, yargıda kodifikasyon saye-
sinde sağlanacak yeknesaklığın hukuk 
güvenliğini getireceğini ve böylece 
faydacı felsefenin hedefi olan top-
lam faydayı arttıracağını savunur. Bu 
sebeple Bentham, hâkimlerin geniş 
takdir yetkilerine ve serbest yorum 
metotlarına temkinli yaklaşır.31 Ancak 
belirtmek gerekir ki Bentham bu ko-
nuda bir hukuk reformu önerisi getir-
mektedir; hukuka dair kavramsal bir 
iddiada bulunmaz. 

29 Alessandro BARATTA, “Rechtspositivismus und Gesetzespositivismus: Gedanken zu einer ‘naturrechtli-
che’ Apologie des Rechtspositivismus”, Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie, Cilt 54 (1968), Sayı 3, 
ss. 333-339.

30 Nikolaus FORGO/Alexander SOMEK, “Nachposititivistisches Rechtsdenken”, Neue Theorien des Rechts 
içinde (Editörler: S. Buckel ve diğerleri), 2. Baskı, Lucius & Lucius, Stuttgard 2009, ss. 254-260.

31 Jeremy BENTHAM, Of Laws in General, Editör: H. L. A. Hart, Continuum International Publishing, 
Londra 1970, ss. 156-183.

Yukarıda ifade edilen istisnalar 
mevcut algıyı açıklasa da bu algının 
doğru olduğunu göstermez. Önceki 
başlıklarda ifade edildiği üzere hukuki 
pozitivizmin önde gelen temsilcileri, 
formalizm, lafzi yorum veya hukuka 
itaat yükümlülüğü konularında hukuki 
pozitivizm ile ilişkilendirilen bu gö-
rüşleri taşımamaktadır.

SONUÇ

Modern hukuki pozitivist kuramın 
esas temsilcileri olan Austin, Kelsen, 
Hart ve Raz’ın formalizm, yorum ve 
hukuka itaat yükümlülüğüne ilişkin 
görüşleri ile Türkiye’deki hukukçu-
ların hukuki pozitivizme dair algısı 
uyuşmamaktadır. Modern hukuki po-
zitivistler formalist bir hukuk anlayı-
şını kabul etmemektedir, lafzi yorumu 
benimsememektedir ve hukuka itaat 
yükümlülüğüne temkinli yaklaşmak-
tadır. Mevcut hatalı algının sebepleri 
arasında 19. yüzyıl Kıta Avrupası hu-
kuki pozitivist yazını ile Bentham’ın 
kodifikasyon savunusu sayılabilir. 
Türkiye, Kıta Avrupası hukuk siste-
mini benimsemiştir ve bu sebeple de 
Türk akademisinin ağırlıklı bir kısmı, 
başta Almanya ve Fransa olmak üzere 
Kıta Avrupası ülkelerindeki öğretiyi 
takip etmiştir. Ancak günümüz hukuk 
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felsefesindeki ağırlık merkezi Kıta 
Avrupası akımlarından uzaklaşmıştır. 
Modern yaklaşımların eğildiği sorular 
ve bu sorulara verdikleri cevaplar fark-
lıdır. Hukuk felsefesindeki kuramsal 
çalışmalarda ve hukuk felsefesinden 
yararlanan diğer hukuk çalışmalarında 
bu farklılığın gözden kaçırılması sebe-
biyle bu kuramdan tam manasıyla ya-
rarlanılamamaktadır. Bu hatalı algının 
kalkması ile hukukçular bu kuramın 
tespit ve çıkarımlarını asıllarına uygun 
bir şekilde anlayabilir ve çalışmaların-
da kullanabilir. 
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Hukukta Felsefe Neden Gereklidir? Aristoteles 
Düşüncesinden Hareketle Felsefî Bir Soruşturma

Nuray AZİZOĞLU1

Özet

Hukuk gerek tekil olarak bireyin yaşa-
mında gerekse genel olarak bireylerin yaşa-
mında düzeni, ahengi sağlaması açısından 
adaletin inşa edilmesine hizmet eden yegâne 
unsurdur. Buna mukabil felsefe, adaletin te-
sis edilmesi hususunda hukukun uygulanabi-
lirliği bakımından tanım ve yöntem sunacak 
olan bir alandır. 

Bu çalışmamızda modern hukukun oluş-
masına zemin oluşturduğunu düşündüğü-
müz Aristoteles’in, Eudomas’a Etik ve Ni-
komakhos’a Etik eserleri başlıca iki kaynak 
olarak ele alınacaktır. Filozofun ortaya koy-
duğu prensiplerin bugünkü hukuk açısından 
hem yasa ve kanun koymada hem de pratikte 
hüküm vericiler tarafından uygulanabilirliği-
ne sağladığı katkı gösterilmeye çalışılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Aristoteles, hukuk, 
felsefe, iyi, erdem

1 Uludağ Üniversitesi Felsefe Bölümü Doktora Öğrencisi, Tez Aşaması, E-Posta: aziz.nuray@gmail.com
2 Aporia, açmaz anlamına gelmektedir.

1. GİRİŞ

Yasa ve kanunların belirlenmesi 
konusundaki tanım ve yöntem hataları 
kadar onların uygulanması konusun-
da ortaya çıkan hatalar vardır. Bunlar 
adaletsizliklerin nedeni olmaktadır. 
Hakkaniyet ve adalete uygun karar-
lardan uzaklaşmak ise toplum içinde-
ki bireylerin vicdanında derin yaralar 
açtığı gibi toplum vicdanındaki yara-
ları da derinleştirmektedir. Bu durum 
günümüz hukukunun kendi içinde 
tanım, kavram ve yöntem üretmekte-
ki aporia’sından2 kaynaklandığı söy-
lenebilir. Ortaya çıktığı düşünülen 
bu sorunların çözümü için felsefenin 
sunduğu imkânlara müracaat etmenin 
zorunluluğuna dikkat çekilmeye çalışı-
lacaktır. Bunu yaparken Aristoteles’in 
günümüz modern hukuku için miras 
bıraktığını düşündüğümüz yukarıda 
adları ifade edilen temel iki eser ele 
alınacaktır.

Hukukun bir amacı hakkaniyet 
çerçevesinde adaleti gerçekleştirmek 
olsa da diğer bir amacı adaletin tesis 
edilmesiyle insanların iyi ve mutlu bir 
şekilde yaşamalarını sağlamaktır. Bu 
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çalışmada Aristoteles’in bahsedilen 
eserlerinde incelediği iyi ve erdemler 
meselesi ele alınarak filozofun etik 
üzerinden adalete yönelmesinin gü-
nümüz hukukuna katkısı ortaya çıka-
rılmaya çalışılacaktır. Böylece gerek 
ceza hukuku gerekse özel hukuk alan-
larında hukukun tüm alanlarını kapsa-
yan etik anlayışının ortaya koyduğu 
felsefî analiz yönteminin günümüz 
hukukuna katkısı serimlenmeye çalı-
şılacaktır.

2. Aristoteles’in Erdemleri

Erdem eylemi gerekli kılan etiğin 
bir meselesidir. Erdem etiği anlayışı 
Sokrates (M. Ö. 399) ile başlar. Onun 
düşüncesinde erdem ile ahlâk bilgisi 
aynı şeydir denebilir ve ahlâk bilgisi 
yanlış sanıların terk edilerek gerçek 
bilginin peşinden gidilmesiyle ahlâk 
sahasında bir önem arz eder.3 Sokra-
tes’in düşüncesinde eğer bir şeyin en 
iyi şey olduğunu bilen birinden söz 
ediliyorsa bu durumda o kişinin iyiden 
başka bir şey yapması beklenemez, fa-
kat bir kişi yanlış bir eylem içerisin-
deyse o zaman onun yanlış eyleminin 
kaynağı yalnızca cehalet olarak kabul 
edilir.4 İşte bu nedenle Sokrates ahlâk 
bilgisi ile biraz önce de ifade edildiği 
gibi erdemin daima bir ve aynı şey ol-
duğunu göstermeye çalışır. Platon’un 

3 KENNY, Anthony, Antik Felsefe: Batı Felsefesinin Yeni Tarihi, Çev: Serdar Uslu. İstanbul: Küre Yayınları, 
İkinci Basım, 2018. s. 66.

4 KENNY, Anthony, 2018, s. 66.
5 PLATON, Sokrates’in Savunması. Çev: Erman Gören. İstanbul: Kabalcı Yayınları, 2006. s. 37. Bundan 
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Sokrates’in Savunması adlı eseri Sok-
rates’in bu düşüncelerini görmek adı-
na değerli bir eserdir. 

Sokrates’in Savunması adlı eserde 
Sokrates kendisini suçlayanlardan ötü-
rü yasa ve kanun koyucuların huzuruna 
çıkar. Yargılayıcılar Sokrates’e, hem 
yerin altındakileri hem de göktekileri 
araştırmasının bir işgüzarlık olduğunu 
ve bu durumun bir suç olduğunu ifade 
eder [Platon, Sokrates’in Savunması 
19B].5 Sokrates esasında dünyada ve 
evrende olup bitenleri anlamaya ça-
lışmak üzere araştırma yapmaktadır. 
Bir yönüylebilim araştırması yapmak-
tadır. Düşünür bu araştırmayı insanlar 
içinde yapmaktadır. Ayrıca insanların 
sorduğu soruları hiç çekinmeden ce-
vaplar. Bu durum genç yaşlı demeden 
insanlar üzerinde bir etki uyandırmaya 
başlamıştır. Dönemin ileri gelenleri 
Sokrates’in uyandırdığı bu etkiden 
rahatsız olmuştur ve inandıkları gele-
neklerin ortadan kalkacağına dair bir 
korku içerisine girmiştir. Bu nedenle 
Sokrates’in ulu orta bir biçimde yap-
tığı araştırma ve soruşturmaların yar-
gılanmayı gerektirdiğini düşünmüştür. 
Filozofa yöneltilen bu suçlamalar onu 
yargılayanlarda ete kemiğe bürünmüş-
tür. Böylece filozofun yapıp ettikleri-
nin bir ‘suç’ olduğuna dair yargı, yasal 
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hâle getirilmeye çalışılmıştır. Cezası 
dahi tespit edilmiştir. Cezası ölümdür. 
Kendisini yargılayanlar karşısında 
Sokrates:

“Mahkumiyetten ya da idam ceza-
sından korkarak sizinle birlikte hak-
sızlığa göz yummaktansa, yasanın ve 
haklının yanında daha fazla riski göze 
almayı uygun buluyordum [Platon, 
Sokrates’in Savunması 32B- 32C]. 
Ancak birisi ben konuşurken ve böy-
lece ödevimi yerine getirirken bana 
kulak vermeyi arzu ettiğinde, genç ol-
sun ihtiyar olsun, kimseyi asla geri çe-
virmedim. Para alınca sohbet eden, al-
mayınca suspus duran birisi olmadım. 
Nasıl zenginlere sunduysam yoksulla-
ra da sundum kendimi. Sorular yönelt-
tim, cevap vermek ya da söyledikleri-
mi dinlemek isteyen herkese” [Platon, 
Sokrates’in Savunması 33A- 33B].

Sokrates kendi eylemlerinin yüce-
liğini fark edemeyen bir gurubun ce-
halet içinde olduğunu anlamıştır. Bu 
cehalet tam anlamı ile bilmemek anla-
mına gelmektedir. İşte bu nedenle iyi 
eylemi bilmek ile erdemli olmak bir ve 
aynı kabul edilir. 

Aristoteles insanın hareketlerinin 
altında yatan amacın neliğini araştı-
rarak bilgi temelinde bir etik inşa gi-
rişiminde bulunur. Bunu yaparken o 
insanın davranışlarının makul, man-

6 ARİSTOTELES, Eudemos’a Etik. Yun. Çev: Saffet Babür. Ankara: Bilgesu Yayıncılık, 1. Baskı 2015. s. 9. 
[1214a].

 Bundan sonraki alıntılarda eserin yazarı, adı ve paragraf numaraları cümle sonunda yer alacağından ayrıca 
dipnot verilmeyecektir.

tıklı ve tutarlı olmasına dikkat çeker. 
Amaçların da amacı olarak gördüğü 
mutluluğa insanı ulaştıracak şeyin er-
dem olduğunu söyler. Ona göre insan 
mutluluğa, ancak ve ancak erdemle 
eylediği sürece erişebilir. Aristoteles 
eylemin öncesindeki erdemin bilgisine 
sahip olunmasına vurgu yapsa da onun 
için asıl olan erdemin yaşama geçmesi 
ve erdemli eylemin tekrar ederek in-
san yaşamında yerleşmesidir. Bundan 
ötürü Sokrates’in görüşünden ayrı bir 
çizgide olduğu anlaşılmaktadır. 

Aristoteles’e göre erdemli olmayı 
ne sağlar? Şimdi bu sorunun cevabının 
peşinden gidelim.

“Delos’ta tanrıya düşüncesini açan 
biri Leto Tapınağı girişine, iyi, 
güzel ve hoşun hepsinin ayrı ayrı 
alındığında aynı özellikleri taşıyan 
şeyler olmadığı anlamına gelen şu 
dizeleri yazdırmış: en güzel şey 
en adil olandır, en iyi şey sağlıklı 
olmak; en hoş şey ise kişinin arzu-
ladığı şeye kavuşması. Ne ki biz 
buna katılmıyoruz, çünkü her şeyin 
en güzeli ve en iyisi olan mutluluk 
en hoş şeydir.”6

Aristoteles eserinin henüz başında 
Leto Tapınağının girişinde yazılmış 
olan tüm bu birbirinden ayrı düşünce-
leri tek bir kelime altında topluyor: O 
kelime Mutluluk’tur. Mutluluk her şe-
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yin en güzeli ve en iyisi olandır. Dola-
yısıyla düşünür, insanı mutluluğa ulaş-
tıracak olanın mahiyeti/neliği üzerine 
bir tartışma yürütmektedir denebilir. 
Ancak Aristoteles bu araştırmasını yü-
rütürken insanın erdemli eylemlerinin 
tekrar edilerek insanın yaşantısı hâline 
gelmesine vurgu yapar. 

Aristoteles gerek Eudemos’a Etik 
adlı eserinde gerekse Nikomakhos’a 
Etik adlı eserinde erdemleri ruhu il-
gilendiren şeyler olarak görür [Eude-
mos’a Etik, 1219 b]. Bununla birlikte 
o ruhun iki yanı olduğunu ve bunların 
akıldan pay aldığını düşünür. Akıldan 
pay alan bu iki yandan biri buyurmak-
tadır. Buyurmakta olan yanın özel-
liği düşünmedir. Öteki yan ise boyun 
eğmektedir. Akıldan pay alan, fakat 
boyun eğmekte olan yanın özellikleri 
beslenme ve büyümedir. Bu yan sade-
ce insan ruhuna has olmayıp beslenme 
ve büyümekte olan diğer canlılar da 
bunun içine girmektedir [Eudemos’a 
Etik, 1220 b]. Filozof için aklın boyun 
eğmekte olan yanı her ne kadar aklın 
buyurmakta olan yanına tabi olsa da 
bu yanın yönettikleri vardır. Aklın bo-
yun eğmekte olan yanı; iştah ve duy-
gulanımları yönetir. Duygulanımlar 
ise ona göre tutku, korku, utanma ve 
arzu gibi şeylerdir [Eudemos’a Etik, 
1220 b]. Dolayısıyla Aristoteles’e 
göre boyun eğmekte olan yan aklı yö-
netemez. Aksine akla tabi olarak iştahı 

7 Filozofun “doğal olarak”tan kastı her şeyin kendi doğal yerine doğru hareketine işaret etmesidir. Dolayı-
sıyla burada fizik, örtük olarak dile getirilmektedir.

ve duygulanımları yönetir. Bundan do-
layı Aristoteles insanın, ruhun akıldan 
pay alan bu iki yanını her durumda 
taşıması gerektiğini düşünür [Eude-
mos’a Etik, 1220 a]. 

Aristoteles için ruhun akıldan pay 
alan tarafları olduğu gibi ruhun erdem-
den pay alan tarafları vardır. Bunlar 
karakter erdemi ve düşünce erdemidir. 
O düşünce erdemini aklın buyurmak-
ta olan yanına özgüler. Bundan ötürü 
düşünce erdemi karakter erdemine 
hükmeder. Buna karşılık karakter er-
demi ise akıldan doğrudan pay alma-
sa da doğal olarak7 akıl taşıyan yanın 
peşinden gider [Eudemos’a Etik, 1220 
b]. Şimdi karakter erdemlerinin neler 
olduğu irdelenecektir. 

Filozofa göre karakter erdemleri 
haz ve acı veren şeylerle ilgilidir. Haz 
ve acı veren şeyler de duygulanımlarla 
ilgilidir. En nihayetinde duygulanım-
lar da tutku, korku, utanma ve arzu ile 
ilişkilidir [Eudemos’a Etik, 1220 b]. 
Aristoteles’in düşüncesinde insanın 
tüm bu duygulanımlar ile iyiye ulaş-
mak gibi bir hedefi vardır. Bu nasıl 
mümkün olur? diye sorduğumuzda 
Aristoteles buna: “orta olma” (orta 
olan, ortada olan veya denge anlamla-
rına da gelir) şeklinde bir cevap verir 
[Eudemos’a Etik, 1220 b]. Orta olma 
ise iki aşırı ucun ortasında bulunmak 
anlamına gelerek dengeyi sağlar ve 
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adalete de işte bu biçimde ulaşılır. Fi-
lozofun düşüncesine göre erdemden 
söz etmek ancak ve ancak ortada olma 
ile mümkün olur. Dolayısıyla Aristo-
teles kendisinin iyi’den kastettiği şe-
yin, Sokrates’in iddia ettiğinden farklı 
olduğunu görmemizi talep eder. Ona 
göre Sokrates, iyinin ve erdemin bi-
linmesi gerekliliğini vurgular. Tekrar 
etmekte fayda var Sokrates, yapılacak 
en iyi şeyin ne olduğunu bilen insanın, 
iyiden başkasını yapamayacağını ve 
tüm yanlış eylemlerin tamamen ce-
haletin bir ürünü olduğunu düşünür.8 
Hâlbuki Aristoteles işte bu nedenle 
Sokrates’e itiraz eder ve erdemin ne 
olduğunu bilmek yerine erdemli ol-
manın gerekliliğine işaret eder [Eu-
demos’a Etik, 1216 b, Nikomakhos’a 
Etik 1103 b].

Aristoteles düşüncesinde erdem-
li olmak, yukarıda ifade edilen insan 
duygulanımlarının ortada olma hâline 
gelmesiyle mümkün olur. Bu sayede 
bir iyiden söz edilebilir.9 Bize iyiden 
söz etme imkânını veren orta olan ör-
neklerle incelenmektedir. Şimdi bu 
örneklerden bazılarını hukuk davala-
rının bir olgusu olduğu için özellikle 
ele alacağız. Öfkelilik bir duygulanım-
dır ve fazlasıyla fazla olan aşırı uçtur. 
Vurdumduymazlık da bir duygulanım-
dır ve o da fazlasıyla eksik olan karşı 

8 KENNY, Anthony, 2018, s. 66.
9 ARİSTOTELES, Nikomakhos’a Etik, Yun. Çev: Furkan Akderin. İstanbul: Say Yayınları, 2. Baskı. 2015. s. 27.
10 Vurgu bana aittir.
11 Devinimin, hareket anlamında kullanıldığı da söylenebilir.
12 Bu âlem’den kastı: Fizik yasalarının geçerli olduğu içinde yaşadığımız evrendir. 

uçtur. Her iki ucun orta’sı ise sakinlik-
tir. Aristoteles felsefesinde orta olan 
sakinlik bir erdemdir. Ardından zik-
redilebilecek örnek, Savurganlık’tır. 
Savurganlık fazlasıyla fazla olan aşırı 
uçtur. Cimrilik de fazlasıyla eksik olan 
karşı uçtur. Her ikisinin orta olanı ise 
cömertliktir [Eudemos’a Etik, 1221 a]. 
Filozof için cömert insan, uygun kim-
seye, uygun miktarda, uygun zamanda 
verilmesi gerektiği şekilde verendir ve 
cömert olan insan üzülerek veya zor-
la10 bir şeyi vermez. Üzülerek bir şeyi 
veren insanlar cömert olarak adlandı-
rılmaz, çünkü bu tarz insanlar güzel 
şey yapmaktan çok mallarını ellerinde 
tutmaya çalışır [Eudemos’a Etik, 1120 
a]. Bundan ötürü bu tarz bir davranış 
cömert bir insanın yapacağı davranış 
olarak görülmediği için erdemli eylem 
ortaya çıkmaz. 

Filozofun görüşünde süreklilik ve 
bölünebilirlik içindekiler bir devinim11 
hâlindedir. Devinim ise eylemdir. Her 
ne kadar Aristoteles “Eylem bir devi-
nimdir” diye eserinde yazmış olsa da 
biz bundan devinimin de bir eylem hâ-
linde olduğunu anlamaktayız. Çünkü 
Aristoteles tam da burada, eylemin bir 
devimin olduğunu söylerken, sürekli 
oluş ve bozuluşun yaşandığı bu âle-
me12 işaret eder. 
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Aristoteles karakter erdeminin, bö-
lünebilir ve sürekli devinim hâlindeki 
aşırı uçlarda bulunan eylemlerin orta-
ya çekilmesiyle elde edileceğini vur-
gular. Ona göre: 

“Bir şey sürekliyse ve bölünebili-
yorsa onu bölerek daha fazlasını elde 
edebiliriz, öte yandan eşit dediğim 
şey ise fazla ya da eksik olanın orta-
sıdır. Bir şeyin ortasını bulmak iste-
diğimizde iki uca eşit mesafeden söz 
ederiz, herkes için orta aynıdır.” [Niko-
makhos’a Etik 1106a]

Görüldüğü gibi, filozof bir şeyin 
ortasının iki uca eşit mesafedekinin bu-
lunmasıyla mümkün olacağını gösterir. 
Böylece orta olanın iyi olduğu iddiası 
yerli yerine oturtulabilecektir [Niko-
makhos’a Etik 1103b, 1105b]. Filozof 
insanın duygulanımların orta olana 
yaklaşmasının onu iyi huylu orta olan-
dan uzaklaşmasının ise onu kötü huylu 
kılacağını ifade eder [Nikomakhos’a 
Etik 1106a]. Buna karşın duygulanım-
ların iki ucundan biri ile yaşamaya 
devam etmek ise ‘kötülük’tür [Niko-
makhos’a Etik 1106a]. Ancak bazı ey-
lemlerin kendisi her durumda kötüdür. 
Bundan dolayı onların ortalarını yap-
mak ya da yapmamak söz konusu bile 
olamaz. Olmamalıdır. Bunlardan bazı-
ları, kıskançlık, utanmazlık, hırsızlık, 
cinayettir [Nikomakhos’a Etik 1107a].

3. Erdemin Hâkimlerin Hakkani-
yetli Karar Vermelerine Katkısı

Hukukun konusu olan bir davada, 
davacı- davalı arasında hüküm vermek 

söz konusu olduğunda Aristoteles bize 
bugüne bakan yönü ile ne söyler? Bu 
soruya cevap aramaya çalışalım. 

Aristoteles’in düşüncesine göre sa-
dece tek bir iyi eylemle ya da yalnızca 
bir günlük iyi eylemlerle iyi olunama-
maktadır [Nikomakhos’a Etik 1098a]. 
Dolayısıyla iki aşırı ucun ikisinden 
kurtulup bir sefere mahsus iyi bir ey-
lemde bulunmak orta olanı yapmak 
anlamına gelemez. Sadece bir gün bo-
yunca iyi eylemlerde bulunan insanla-
rın dahi orta olanı eylemedikleri düşü-
nülmektedir. Zira “bir şey sürekliyse 
ve bölünebiliyorsa onu bölerek daha 
fazlasını elde edebiliriz, öte yandan 
eşit dediğimiz şey ise fazla ya da ek-
sik olanın ortasıdır” [Nikomakhos’a 
Etik 1106a]. Dolayısıyla uçlarda olan-
ların ortaya gelmeleri gerekmektedir. 
Her ne kadar sürekli ve oluş- bozuluşa 
tabi olup bölünmeler yaşansa da he-
deflenen şey tam da bu bölünebilirler 
arasında yer alan ortaya kavuşmaktır. 
İnsan ortaya kavuşmak ister. Ancak bu 
durum, kısa süreli istemeler şeklinde 
kendini gösterdiği takdirde istenen şe-
yin bir tercih niteliğine kavuşması söz 
konusu olmaz. Bundan ötürü davranış-
larda tutarlılık görülmez. Böylelikle 
insan uçlarda kalma hâlinden kopuş 
gerçekleştiremediğinden erdemli ol-
mayı da başaramaz [Nikomakhos’a 
Etik 1108a].

Yasa ve kanunları uygulamakla 
sorumlu olanlar öncelikle iyi ve kötü 
olanın ne olduğuna dair bir belirleme-
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de bulunmaları gerekmektedir. Eylem-
leri aşırı uçlarda yer alan bireylerin 
kısa süreli iyi hareketler sergilemeleri 
onların ortaya kavuşmak istediklerini 
gösterse bu durum onlarım erdemli 
olduklarını göstermez. Zira kısa süreli 
ve devamlılığı olmayan iyi eylemlerle 
insan erdemli olamadığı gibi mutlulu-
ğa da erişemez. Bu biçimde insanlar 
daima uçlarda kalarak ortadakilerin is-
mini almaya çalışsalar da yine de tam 
anlamıyla başarılı olamazlar. 

Yasa ve kanunları uygulama maka-
mında bulunanların taraflar arasında 
çelişkileri ortaya koyması bakımından 
bu yönteme dair bilgi hakkaniyetli ka-
rar vermede etkilidir. Böylece iyi dav-
ranışın ve iyi davranışı yapanın ortaya 
çıkması olanaklı hâle gelir. Aşağıda 
ele alınacak örnek ortaya çıkabilecek 
problemlerin farkına varılmasını sağ-
lar niteliktedir. 

“Öfke patlaması yaşayan insan 
haksızca iyi durumda olanları kıs-
kanır, kıskanç insan ise bu konuda 
aşırıya kaçarak herkesin karşısında 
acısını belli eder. Haset dediğimiz 
insan ise asla üzülmediği gibi kar-
şısındakinin acı çekmesinden zevk 
duyar” [Nikomakhos’a Etik 1108b].

Dolayısıyla hüküm verenlerin ge-
rek ellerindeki delilleri değerlendirir-
ken gerekse tarafların erdemli hâlleri 
hakkında tespitte bulunurken iyi ey-
lemlerdeki orta olma durumlarındaki 
istikrarı dikkate almalarını zorunluluk 
arz eder. Aksi takdirde örnekteki gibi 
öfkeli kişinin öç almaya daha yatkın 

olduğu dikkatlerden kaçabilecektir 
[Eudemos’a Etik, 1222 b]. Öfkeli kişi-
nin öç alması ödüllendirilerek hakka-
niyetten uzak hükümlerin verilmesinin 
önünü açılmış olur. Bu ise üstün yararı 
korunması gereken taraf ve tarafların 
aleyhine hakkaniyetten uzak hükümler 
verilmesine neden olur. Bu ise Türk 
Medeni Kanunu’nun dördüncü mad-
desi olan hakkaniyet ilkesini zedeleye-
ceği gibi toplum vicdanında derin ya-
raların açılmasını neden olabilecektir. 
Aynı zamanda böyle bir durum karar 
vericinin ortada olma (dengede) hâlin-
den yoksun olduğunun bir göstergesi 
sayılarak adaleti tesis etme imkânını 
yaralar. Dolayısıyla hüküm vericinin 
iyi eylem ve erdemden yoksun oldu-
ğunun göstergesi hâline gelir. Bundan 
ötürü:

“Bir konuda daha önceden ortaya 
konulan şeyleri bilmek, her konuda 
kesin ifadeler kullanmayı bir zo-
runluluk olarak görmemek, konuya 
ve incelemeye uygun tarzda bir ara-
yışa girmek en doğrusudur “[Niko-
makhos’a Etik 1098b].

Her olayın biricikliği olduğu ilke-
sinden hareketle aşırı uçların neler ol-
duğunu anlaşılarak iki aşırı ucun ara-
sındaki iyi olan, orta olan bulunduktan 
sonra erdemli eylem ortaya çıkarılma-
lıdır. Orta olan keşfedildikten sonra 
taraflardan hangisinin hareketlerinin 
erdemli olduğu konusunda bir belirle-
me yapılabilir. Aristoteles’e göre tüm 
bunlar da sadece eylemlerden anlaşıla-
bilir [Nikomakhos’a Etik 1107b]. 
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Hukukun konusu olan davaların ta-
mamında tüm bunları düşünmek için 
berrak bir zihin gereklidir. Ayrıca zih-
nin tüm şartlanmalardan arındırılmış 
olması icap eder.13 Çünkü karşılaşılan 
her somut olay biricik bir olay niteli-
ğindedir. Ayrıca bir ihtimamı hak eder. 
Her bir olayın kendi içindeki biricik-
liğine gösterilen ihtimam davada orta 
olan tarafın ortaya çıkmasını sağlar. 
Böylece Aristoteles’in eserinde de ele 
aldığı gibi dövdüklerini ama şiddet 
kullanmadıklarını söyleyen kişilerin 
kötü eylemleri anlaşılabilecektir [Eu-
demos’a Etik 1221b].

Dolayısıyla yasa koyuculara ve 
yasaları uygulayanlar iki aşırı uç or-
tasında yer alan ortada olma hâlinin 
tespitini sağlamaktır. Bununla birlik-
te kanunlar düzenleyerek bireylerin 
yaşamına adilce katkıda bulunmaktır 
[Eudemos’a Etik 1226b]. Bu durum 
uzun vadede toplum içindeki birey-
lerde adaletli bir yaşama dair bilincin 
oluşmasına ve yerleşmesine imkân 
sağlar. Böylelikle bireylerin hem iyi 
ve erdemli hem de mutlu yaşamaları 
söz konusu olur.

4. SONUÇ

Bu makale iki bölüme ayrılmıştır. 
Birinci bölümde Aristoteles’in etik 
anlayışını şekillendiren erdem konusu 
tartışılmıştır. İkinci bölümde ise er-
demlerin yasa ve kanunları uygulayan-
ların üzerindeki katkısı incelenmiştir.

Aristoteles’in felsefesinde bir ey-
lemin erdemli bir eylem olduğunun 

13 Selma ÇETİNER, Yargı Etiği: Yargı Erki ve Değerler, Ankara: Seçkin Yayınları, İkinci Basım 2016. s. 138.

göstergesinin ancak ve ancak orta 
olana yaklaşmakla gerçekleşebilece-
ği üzerinde durulmuştur. Orta olan 
ise iki aşırı uç olandan uzaklaşmakla 
elde edilebilecek bir faaliyet olarak 
düşünülmüştür. Dengeli ve ölçülü olan 
anlamlarına da gelen orta olan insan 
eylemlerinin sürekli olması durumun-
da bir erdemli, iyi davranış olacağı ifa-
de edilmiştir. Mutluluk ise sürekli ve 
devamlılığı olan bu dengeli eylemlere 
bağlanmıştır.

Yasa ve kanunları uygulayan hü-
küm vericiler Aristoteles’e göre bir 
dava hakkında hüküm verirken önce-
likle o davanın biricikliğine ihtimam 
göstermelidirler. Bu ihtimamla dava-
da iyi ve kötü eylemler tespit edilerek 
aşırı uçlar ortaya konmalıdır. Bunun 
ardından orta olana en çok yaklaşan 
taraf belirlenmelidir. Ancak bu belirle-
mede bulunurken tarafların iyi eylem-
lerdeki sürekliliği ve iç tutarlığı göz 
önünde bulundurulmalıdır. Zira bir 
defaya mahsus iyi eylemin bir bireyde 
ortaya çıkmış olması o bireyi erdemli 
kılmamaktadır. 

Sonuç olarak Aristoteles’in erdem 
etiği toplumdaki bireylerde iyinin ve 
adil olanın gelişmesine katkı sağla-
yacağından mutluluğun yerleşmesine 
de etki edecektir. İyinin, adil olanın 
ve mutluluğun toplumda yerleşmesini 
sağlayacak temel unsurlardan bir tane-
si ise toplum adına karar verme yetki-
si kendisine, toplum ve millet adına 
kanun koyucu tarafından tevdi edilen 
hüküm vericilerdir.
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Thomas Hobbes’ta Korku Duygusunun İşlevi

Hasan Ali BAŞARAN1

Özet

Bu tebliğ, yalnızca toplumsal ve siyasal 
kuramla felsefede değil, bütün bir düşünce 
tarihinde etkili olan Thomas Hobbes’un kor-
ku duygusuna verdiği özel anlam ve ayrıca-
lık üzerinde durmak istemektedir. Gerçekten 
de Hobbes’un anlayışında korku duygusu, 
naif bir fizyolojik ve psikolojik duygusal de-
neyim olmaktan öte, hem insan varlıklarını 
hem de insan topluluklarını biçimlendiren ve 
onları kontrol altında tutan merkezi bir duy-
gusal deneyim olarak açığa çıkmaktadır. Bu 
duygusal deneyim, insan doğasında önemli 
bir konuma sahip olarak, sadece insan do-
ğasını değişik açılardan belirlememekte, 
bununla birlikte devletin kaynağı, sözleşme 
anlayışı ve sivil durum gibi toplumsal ve po-
litik teorinin pek çok merkezi kavramını ve 
rolünü de belirlemektedir. 

Hobbes’un korku duygusuna verdiği ay-
rıcalıklı konum, diğer düşünür ve teorisyen-
lerin bu duyguya verdiği anlamlardan çeşitli 
biçimlerde ayrılmaktadır. Genel olarak çoğu 
toplum ve siyaset teorisyeni, korku duy-
gusunu devletin temellerinde doğal olarak 
bulmaktadır. Hobbes’u diğer düşünürlerden 
ayıran yegâne nitelik, devletin adeta korku 
duygusu ile bütünleşen karakteridir. Hob-
bes’un toplumsal ve siyasal tezinde güven-
liğin inşa edilmesinin temelinde de korku 
duygusunun doğrudan ve olumlayıcı etkisi 
bulunmaktadır. Hobbes açısından korku 
duygusal deneyimi, olumsuz bir anlam ta-

1 Dr., E-Posta: hasanalibasaran8@gmail.com

şımanın ötesinde, insan topluluklarının hem 
bir devlet çatısı altında sivil duruma ulaş-
malarında, hem de barış içerisinde bir arada 
yaşamanın kültürünü oluşturma çabasında 
önemli bir kesişme noktasında yer almakta-
dır. Bütün bu toplumsal ve siyasal spekülas-
yonlar dolayımıyla bu tebliğin temel amacı, 
Hobbes’un korku duygusunu merkeze alan 
düşünsel anlayışını ortaya koymak ve naif 
bir duygu ve kavram olarak değerlendirilen 
korkunun soykütüğünü toplumsal ve siyasal 
teori çerçevesinde tartışabilmektir. Böylelik-
le bu tebliğin bir diğer önemli maksadı, kor-
ku duygusunun, taşıdığı karakterle birlikte 
naif bir biçimde sadece olumsuz bir mahi-
yette tasavvur edilemeyeceğini göstermek-
tir. Hobbes’un anlayışında korku duygusal 
deneyimi, adeta sosyal ve siyasal teoride 
yaratıcı ve kurucu bir anlam ve de misyon 
kazanmaktadır.

Anahtar Sözcükler: Hobbes, korku 
duygusu, insan doğası ve psikolojisi, güven-
lik, sosyal ve siyasal teori

***

Toplum ve siyaset teorisinin aslın-
da en temel amacı, insan toplulukları-
nın mutlak mutluluğuna ve erdemine 
ulaşmasının yollarını ve yöntemlerini 
sorunsallaştırmak olarak tasavvur edi-
lir. Siyaset Bilimi, Siyaset Felsefesi ve 
Sosyolojisi, Siyasal Düşünceler Tarihi 
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gibi akademik disiplinlerin ortak kay-
gısı, insan topluluklarının toplumsal 
ve siyasal niteliklerini ve etkinlikle-
rini sorunsallaştırmak, sosyal ve si-
yasal olgular ve de olaylar arasındaki 
nedensellik veya nasıllık ilişkilerinin 
oluşumunu problematize etmektir.2 
Gerçekten de hangi açıdan bakarsak 
bakalım sosyal ve siyasal teori, ortak 
ve bağlantılı dinamiklerde buluşmak-
tadır. Belki de bu dinamiklerin en 
önemlilerinden birisi, insan doğasının 
ve psikolojisinin teşhis edilmesidir. 
Çünkü sosyal ve siyasal teoriyi oluş-
turan unsur, insan doğasının ve psiko-
lojisinin kolektif biçimidir. Toplumu 
ve toplumsalı kavrayabilmek, yeniden 
insanın psikolojisini gerçekliğe uygun 
bir biçimde analiz edebilmekle olabi-
lir. Dr. Wilhelm Reich, ikinci dünya 
savaşı döneminde Alman toplumunu 
incelediğinde, kitlelerin faşizm ol-
gusunu içselleştirmelerinin sürecini 
tespit etmeye çabalamıştı. Bundan 
dolayı toplumların sosyal ve siyasal 
yapılarının incelenmesi, esasında psi-
kolojik olguların ve durumların yani 
duyguların, davranışların toplumsal 
ve kültürel yapılarla ilişkisinin ince-
lenmesine bağlıdır. Bu nedenle insan 

2 Sosyal ve siyasal bilimlere ilişkin bu savımız, her şeyden önce siyaset felsefesi disiplinine yönelik naif 
bakış açılarını eleştirmek için ortaya konmaktadır. Geçmişten günümüze kadar sürekli olarak siyaset fel-
sefesinin niteliği, ideal devlet ve yönetim biçimlerinin keşfedilmesi olarak belirlenmiştir. Oysaki siyaset 
felsefesi, bütün sosyal ve siyasal bilimleri kapsayan ve onların sorun ettiği olguları temel alan makro 
düzeyde kapsayıcı bir disiplindir. Siyaset felsefesi, sosyal veya siyasal olgu ve olayların hem “neden” 
olduklarını hem de “nasıl” meydana geldiklerini teorik ve tarihsel bağlamda sorun edinen bir akademik 
disiplindir. Örneğin “iktidar” kavramı ele alındığında bu kavramın geçirdiği çeşitli, çok yönlü teorik ve 
tarihsel, kültürel sürecin anlaşılması (M. Foucault’nun veya G. Deleuze’ün çalışmalarında olduğu gibi), 
sosyal ve siyasal bilimler açısından zorunlu bir koşuldur. 

3 Karen HORNEY, Çağımızın Nevrotik Kişiliği, çev.: Selçuk Budak, Ekin Yayınevi, Ankara 1990, s. 17

duygularının ve psikolojisinin sorun-
sallaştırılması, toplumsal disiplinler 
açısından gizemli ve değerli içerikler 
sunmaktadır. 

Psikoloji disiplinine ve insan doğa-
sına yönelik argümanlara önemli kat-
kılar sunan Dr. Karen Horney, tıpkı W. 
Reich gibi psikolojik rahatsızlıkların 
toplumsal ve kültürel yapılarla olan 
ilişkisine yoğunlaşmak istemektedir. 
Horney’a göre “nevroz, korkular ve 
bunlara karşı kurulan savunmalar ve 
çatışan eğilimler için uzlaşmalı çözüm-
ler bulmaya yönelik girişimler tarafın-
dan yaratılan ruhsal bir rahatsızlıktır. 
Pratik nedenlerle bu rahatsızlığı ancak 
belli bir kültürdeki ortak yapıdan sap-
tığı zaman nevroz olarak adlandırmak 
yerinde olur.”3 Böylece Horney açısın-
dan nevroz, bireysel olmaktan öte top-
lumsal veya sosyal kaynaklı bir nitelik 
arz etmektedir ve bu nedenle nevrotik 
psikolojik durumlar, bireyin sosyal 
yapının dışına kaçan yaşantısının ve 
deneyimlerinin bir ürünü haline gelir. 
Gerçekten de nevrozların ve ruhsal ça-
tışmaların aşılabilmesi, her zaman için 
insanlığın en önemli sorunlarından ve 
gizemlerinden birini oluşturmuştur. 
İnsan varlığının en temel duyguların-
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dan korku ve kaygı duyguları, nevroz 
ile varoluş gösteren temel duygular 
ve hislerdir. Dahası “kaygı, nevrozun 
dinamik merkezidir.”4 Demek ki nev-
rozun temelinde kaygı bulunur ve de 
kaygı esasında korku duygusuylavar-
lık gösterir. Bütün bu psikolojik çö-
zümlemelerden anlaşılmaktadır ki in-
sanın zayıf ve mutsuz durumunu ifade 
eden nevroz, korku ve kaygı deneyim-
leriyle birlikte düşünülmelidir. Kaygı 
ve korku deneyimleri arasındaki spe-
külatif ayrımın nedeni, korkuya yol 
açan açık bir neden varken kaygıda 
nedensiz bir huzursuzluk bulunduğu-
dur. Öyle görünüyor ki kaygı ile korku 
deneyimleri arasında nasıl bir ilişkinin 
bulunduğu, her zaman tartışmalı bir 
sorun olarak kalacaktır. Dahası bu iki 
psikolojik deneyim, tıpkı bir madalyo-
nun iki yüzü gibidir. Diğer yandan bu 
psikolojik deneyimler, sadece bireysel 
deneyimler olarak ele alınamaz, bu-
nunla birlikte bu duygusal deneyim-
ler, sosyal ve siyasal teorinin pek çok 
unsurunu meydana getiren olgulardır. 
Bu iddia doğrultusunda psikoloji di-
siplininin bireysel olmaktan öte as-
lında toplumsal, kültürel ve kolektif 
bir bilimsel disiplin olduğu anlaşılır. 
Psikolojik bir olgunun araştırılması, 
esasında bu olgunun toplumsal ile kül-
türel yapılarla, ilişkilerle ve olgularla 
olan bağlantısının sorunsallaştırılması 
olduğu iddia edilebilir.

4 HORNEY, 1990, s. 26.
5 Thomas HOBBES, Leviathan, çev.: Semih Lim, YKY, İstanbul 2001, s. 50. 

Sosyal ve siyasal teoriye önemli 
katkılar sunan Thomas Hobbes, insan 
psikolojisi ve doğası ile toplumsal ve 
siyasal bilimler arasındaki ilişkiyi or-
taya koyan çarpıcı iddialara sahiptir. 
Bu iddiaların belki de en etkili olanı, 
onun korku duygusuna ve kavramına 
verdiği anlamda ve de değerde açığa 
çıkmaktadır. Hobbes açısından korku 
duygusu, salt psikolojik bir duygu ya 
da deneyim değil, aslında “devlet” 
kavramının oluşturucu dinamikle-
rinden birisidir, hatta en belki de en 
önemlisidir. “Korku. İstikrah, kendi-
sinden kaçınılan nesnenin zarar ve-
receğinden korkuluyorsa, KORKU 
olarak adlandırılır.”5 Her şeyden önce 
Hobbes’a göre, korku kavramına yö-
nelik bu tanımlama, korku duygu-
sunun olumsuz ve kötücül niteliğini 
ortaya koymaktadır. Bununla birlikte 
bu çözümleme, korkunun “zarar”dan 
veya zarara uğramaktan kaçınmaya 
yönelik doğasının teşhis edilmesiy-
le aslında onun gizli duran işlevsel/
fonksiyonel niteliğine gönderme yap-
maktadır. Burada ortaya konmalıdır ki 
korku, bireysel bir işlevden çok top-
lumsal ve kolektif bir işleve sahiptir. 
Bu nedenle Hobbes’a göre, öncelikle 
devletin ve devlet aygıtının ontolojik 
kökenine inilmeli ve de buradan ha-
reketle devlet kavramının soykütüğü 
açığa çıkarılmalıdır.
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Sosyal ve siyasal teoride devletin 
oluşumu ve sivil durumun açığa çıkışı, 
her zaman spekülatif bir sorun oluştur-
muştur. Düşünürler ve teorisyenler, 
sürekli olarak bir sivil durumdan önce 
neyin var olduğunu görmek istemiş-
lerdir. Bu nedenle sürekli olarak bir 
doğa durumu anlayışı ortaya konul-
muştur. Şüphesiz bu anlayışın temelin-
de doğa durumuylabağlantı ve ilişki 
gösteren insan doğası anlayışı bulun-
maktadır. Demek ki insan doğası kav-
ramı ile doğa durumu kavramı arasın-
da koşut bir ilişki bulunmaktadır. 
İnsan doğasını olumlayıcı ve iyimser 
bir paradigma ile kavrayan teorisyen-
ler olumlu bir doğa durumu anlayışı 
ortaya koyarken, diğer taraftan insan 
doğasını olumsuz ve kötümser olarak 
tasarlayan teorisyenler olumsuz ve ka-
otik bir doğa durumu anlayışı ortaya 
koymaktadır. Doğa durumu anlayışın-
da karamsar ve kaotik bir tablo ortaya 
koyan düşünürlerin başında Thomas 
Hobbes gelmektedir. Hobbes’un doğa 
durumu anlayışının niteliğini kavraya-
bilmek için öncelikle onun insan doğa-
sı anlayışına dikkat çekilmesi gerek-
mektedir. Hobbes’un kavrayışında 
insanın doğasında, rekabet, güvensiz-
lik ile şan ve şeref olarak tanımlanan 
üç temel kavga nedeni bulunmaktadır.6 
İnsan doğasının bu temel kaideleri, zo-
runlu olarak kaos dünyasının resmini 

6 HOBBES, 2001, s. 94.
7 Machiavelli’nin genel olarak insan doğası anlayışı için: Niccolo MACHIAVELLI, Prens, çev.: Alev Tolga, 

Say Yayınları, İstanbul 2011, s. 93.
8 Leo STRAUSS, Politika Felsefesi Nedir?, çev.: Solmaz Zelyüt Hünler, Paradigma Yayınları. İstanbul 

2000, s. 87.

çizer. Bu kaotik durumda ve ortamda 
öncelikli olarak teşhis edilen nokta, 
insan varlığının esasında toplumsal bir 
varlık olmadığı ve toplumsallığın in-
san için yapay bir olgu haline geldiği 
görülmektedir. Bu nedenle insan varlı-
ğı bencil ve tamamen egoist bir çerçe-
vede tasavvur edilmektedir. Hob-
bes’un insan doğası kavrayışı tıpkı 
Machiavelli’nin anlayışında olduğu 
gibi oldukça kötü karakterli bir biçim-
de çizilmiştir ve bu anlayışta insanın 
doğası kötüdür, kötü özelliklerle dona-
tılmıştır.7 Demek ki insan varlığı doğa 
durumunda, doğanın ona kazandırdığı, 
doğal olan bencil dürtüleri ve arzula-
rıylavaroluş göstermektedir. Bencilce 
olan dürtüler, kendini koruma arzusu 
ve cebri ölüm korkusuna indirgenebi-
lir.8 O halde her şey, aslında korku ile 
ölüm korkusu bağlamında düşünülme-
lidir. Kaosun ve katı bir mücadelenin 
merkezinde bulunan insanlar ile insan 
toplulukları, bütün çabası kendini ko-
rumak ile ölümden kaçınmak olan ya-
şamsal düzlemin yani doğanın ayrıl-
maz öğeleridir. Burada belirtilmelidir 
ki dürtüleri ve arzuları ile varoluş gös-
teren insan, sürekli olarak korku ve 
kaygı duymaktadır. Böylelikle korku 
ve kaygı deneyimleri, insan ile doğa 
arasındaki zorunlu ilişkinin de kesiş-
me noktasını oluşturmaktadır. “Gele-
cekten kaygı duymak, insanı, şeylerin 
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nedenlerini araştırmaya yöneltir: Çün-
kü bu nedenleri bilmek, insanın, şim-
diki zamanı kendi avantajına uygun 
olarak daha iyi bir şekilde düzenleme-
sini sağlar.”9 O halde Hobbes açısın-
dan endişe veya kaygı deneyimi, esa-
sında olumlu bir nitelik arz etmektedir. 
İnsan varlığı zorunlu olarak sürekli 
olaylar ve olgular arasında ilişkiler ku-
rar. Onun bu fakültesi ve sağduyusu, 
adeta onu yaşama hazırlar ve hayatta 
kılar. “Yani insan hesaplayan bir canlı-
dır. Geleceğini de bu hesaplara göre 
öngörmek zorundadır.”10 Böylelikle 
Hobbes’un doğa durumuna ve insan 
topluluklarının doğal durumuna hâkim 
olan olgular ve olaylar, korku ve kaygı 
duygusal deneyimlerinin neden oldu-
ğu geleceğe yönelik tasavvur ve endi-
şeleri çevrelemektedir. Gerçekten de 
günümüz teorisyenlerinin de sorunsal-
laştırdığı gibi, kaygıya yani endişeye 
neden olan faktör, insanın bilme gücü-
nün ve faaliyetinin yol açtığı episte-
molojik yetisidir. İnsan bilmek ister ve 
onun epistemolojik çabası, zorunlu 
olarak geleceği kontrol altına alma ça-
basına dönüşür. Bu nedenle doğanın 
bakış açısından, nedenlerin bilgisi ile 
geleceğin endişesi, Hobbes açısından 
bütünleşmektedir. Burada Hobbes, do-
ğayı ve onun niteliklerini ortaya ko-
yarken aslında ona bağlı olan bir “do-

9 HOBBES, 2001, s. 81.
10 Cengiz Mesut TOSUN, “Toplum Sözleşmelerindeki ‘Yasacı’”, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi (26) 

içinde, İstanbul Barosu Yayınları, İstanbul 2014, s. 424.
11 HOBBES, 2001, s. 96.
12 HOBBES, 2001, s. 97.
13 HOBBES, 2001, s. 94.

ğal hak” anlayışını sunmaktadır. 
Hobbes’a göre doğal hak, insanın 
“kendi doğasını, yani kendi hayatını 
korumak için kendi gücünü dilediği 
gibi kullanmak ve, kendi muhakemesi 
ve aklı ile, bu amaca ulaşmaya yönelik 
en uygun yöntem olarak kabul ettiği 
her şeyi yapmak özgürlüğüdür.”11 Da-
hası doğa durumunda temel doğa ya-
sası bağlamında herkesin her şeye 
hakkı, doğal olarak bulunur.12 Bütün 
bu doğa durumu üzerine spekülasyon-
lardan anlaşılmaktadır ki doğa durumu 
esasında, devletin ve sivil durumun 
olmadığı bir savaş durumunu ifade et-
mektedir. Hobbes’a göre “devlet ol-
madıkça, herkes herkese karşı daima 
savaş halindedir” ve “insanlar hepsini 
birden korku altında tutacak genel bir 
güç olmadan yaşadıkları vakit, savaş 
denilen o durumun içindedirler; ve bu 
savaş herkesin herkese karşı savaşı-
dır.”13 Böylelikle zorunlu olarak güç 
ve kudret kavramı ile karşılaşılır, da-
hası güç ilişkilerinin bir etkileşimi, 
çatışması ve çarpışması yaşanır. Bura-
da açıkça ortaya konmalıdır ki sosyal 
teoride ve sosyolojideki işlevselci 
(fonksiyonalist) yaklaşım ve kuramlar 
Hobbes tarafından baştan olumsuzlan-
maktadır. Hobbes bu anlayışıyla, top-
lumsal yapıda düzen ve ahenk bulan 
işlevselci yaklaşımdan çok çatışma ve 
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güç ilişkilerine odaklanan çatışmacı 
yaklaşıma yaklaşmaktadır. Çünkü güç 
kavramı, hem Hobbes’un doğa duru-
munu biçimlendiren hem de devletin 
inşasını sağlayan temel bir kavram 
olarak açığa çıkmaktadır. Hobbes’un 
politik öğretisinde her şeyin etrafında 
dönüp durduğu şey, güçtür. Güç, belir-
siz anlamlıdır, ahlâki açıdan nötrdür.14 
Bu nedenle Hobbes açısından doğa 
durumunu sorunsallaştırmak, esasında 
Machiavelli’nin siyasi anlayışında ol-
duğu gibi, gücün dinamiklerini ve de-
ğişkilerini sorun edinmektir. Gerçek-
ten de “genel bir gücün olmadığı bir 
yerde, yasa da yoktur; yasa olmayan 
yerde de adaletsizlik de yoktur. Adalet 
zihinsel ya da bedensel yetilerden de-
ğildir. Bu tür kavramlar tek başına de-
ğil, toplum içinde yaşayan insanlara 
ait niteliklerdir. Doğa halinde herkesin 
her şeye üzerinde hakkı vardır.”15 Böy-
lelikle doğa durumunda aslında insan-
lar doğuştan eşittir, eşitlikten güven-
sizlik doğar ve güvensizlikten de savaş 
doğmaktadır.16 Hobbes’un ortaya koy-
duğu eşitlik kavramı, doğa durumu 
kavramı ve insan doğası kavramıyla-
birlikte düşünülmelidir. Doğa duru-
mundaki doğal olan eşitlik, adeta sa-
vaş durumunu ortaya koyan eşitliktir. 
“Bu eşitlikten, amaçlara erişme umu-
dunun eşitliği doğar. Bu nedenle, aynı 

14 STRAUSS, 2000, s. 87.
15 TOSUN, 2014, s. 425.
16 HOBBES, 2001, s. 92-93.
17 Reyda ERGÜN, “Leviathan ile Teolojik Politik İnceleme ile Politik İnceleme’de Korku Kavramı”, Spinoza 

Günleri: Teolojik Politik İnceleme Etrafında içinde (Hazırlayan: Cemal Bali Akal), İstanbul Bilgi Üniversi-
tesi Yayınlar, İstanbul 2009, s. 46.

18 TOSUN, 2014, s. 424.

anda sahip olamayacakları bir şeyi 
arzu eden iki insan arasında düşmanlık 
ve buna bağlı olarak da çatışma doğ-
ması kaçınılmazdır. Öyleyse eşitlik, 
güvensizlik ortamına neden olur. Gü-
vensizlikten kurtulmanın akla yatkın 
tek yolu da tehlike oluşturacak daha 
büyük bir güç kalmayıncaya kadar 
olabildiğince insanı hakimiyet altına 
almaktır.”17 O halde her şeyden önce 
problem yeniden bir güç sorunu olarak 
ortaya konmaktadır. Doğa durumunda 
doğanın insanlara verdiği güç dağılı-
mı, güvensiz bir savaş durumunu zo-
runlu olarak getirmektedir. Bu nedenle 
“herhangi bir kimsenin başkalarına 
olan güvensizliğinden kurtulması için 
kendisi için tehlikeli olabilecek kadar 
büyük olan başka bir kuvvet kalmadı-
ğını görünceye kadar, her türlü hile ve 
zor kullanımıyla olabildiğince çok in-
sanı hâkimiyeti altına almaktan başka 
akılcı bir yol yoktur.”18 Böylelikle 
Hobbes’un siyasi maksadı açığa çık-
mış olur. Bu amaç, yapay ve cismani 
bir unsur olan devlet aygıtının soykü-
tüğüne, herkesi aşan aşkın bir güce ve 
yetkiye ulaşmaktır. Hobbes’un anlayı-
şına göre medeni toplumun beşiğinde 
duran, ölüm korkusunun saçtığı deh-
şettir: “Politik yönetim tesis edilir 
edilmez, cebri ölümden duyulan kor-
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ku, bu yönetimden duyulan korkuya 
dönüşür.”19 Demek ki Hobbes açısın-
dan medenileşme ve uygarlaşma olan 
sivil yani toplumsal durum, esasında 
güç ve korku kavramları tarafından 
yaratılmaktadır. Buna göre toplum du-
rumunun kökeni, çatışma ve korkudan 
kaygıdan gelmektedir. Gerçekten de 
en yüksek güç olan ve herkesin çatısı 
altında toplandığı mutlak kudretin adı 
olan “Devlet”in, oluşum sürecini baş-
latan ve sürdüren olgu, korku duygu-
sudur. Böylelikle korku duygusu, sa-
dece insanların birbirlerinden naif bir 
şekilde korkmalarını sağlamamakta, 
bununla birlikte onların devlet çatısı 
altında barışa yönelik olarak toplan-
malarını da sağlamaktadır. Hobbes’a 
göre ölüm korkusu, rahat bir hayat için 
gerekli şeyleri elde etmek arzusu ve 
çalışarak onları elde etme umudu, in-
sanları barışa yönelten duygulardır.20 
Demek ki doğa durumu sürdürülebilir 
bir durum değildir. Doğanın kazandır-
dığı akıl fakültesi ve deneyimler, insan 
varlıklarını bir sivil durum oluşturma-
ya götürecektir. “Akıl, insanların üze-
rinde anlaşabilecekleri uygun barış 
şartlarını gösterir.”21 Böylelikle korku 
duygusu işlevsel niteliğini ortaya ko-
yarak, insan topluluklarını adeta bü-
tünleştirmektedir, bir “lehim” görevi 
görmektedir. Burada açıkça ortaya 
çıkmaktadır ki devletin kaynağı, esa-

19 STRAUSS, 2000, s. 87.
20 HOBBES, 2001, s. 96.
21 HOBBES, 2001, s. 96.
22 ERGÜN, 2009, s. 47.
23 TOSUN, 2014, s. 426.

sında güvenlik olgusuna dayanmakta-
dır. Korku duygusu, güvenlik anlayı-
şıyla birlikte varoluş gösterir. Devletin 
amacı, korkunun bir işlevi ile güvenli-
ği sağlamaktır. Dahası korku duygusu, 
güvenlik anlayışıyla birlikte işlevsel-
lik gösterir. Hobbes’un asli amacı, gü-
venlik kavramını sorunsallaştırmak ve 
bu kavram üzerinde, korkunun rolü 
doğrultusunda devlet aygıtını meyda-
na getirmektir. “Devletin amacı birey-
sel güvenliktir. Bu güvenlik ise tabii 
yasalarla sağlanamaz. Bu nedenle, ta-
bii yasalara uyulmasını buyuracak bir 
gücün insanlar üzerinde korku uyan-
dırması gerekir.”22 Demek ki doğa du-
rumu en başta güvencesiz olduğu için 
süreklilik ortaya koyamaz. Bu güven-
cesizlik, aslında insan topluluklarını 
pozitif ve insan yapımı bir hukuksal 
düzleme yani bir protokole ulaşma bi-
lincine götürmektedir. Gerçekten de 
“devletin ortaya çıkışının temel nede-
ni, insanın en çok ihtiyaç duyduğu can 
ve mal güvenliğini sağlamaktır. Çünkü 
‘devlet’ insanları korku içinde tutarken 
ceza tehdidiyle onları sözleşmelere 
uymaya zorlar.”23 Burada açıkça anla-
şılmaktadır ki bireylerin haklarının 
devri olan sözleşme veya antlaşmanın 
da temelinde korku duygusu bulun-
maktadır. Toplulukları bir sözleşme 
yapmaya götüren temel itici kuvvet, 
korku duygusudur. Böylelikle Hobbes, 
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sosyalleşme ve toplumsallaşmayı kar-
şılıklı sevgiye dayanan değil, karşılıklı 
korkuya dayanan “politik bir ilişki” 
olarak görmektedir.24 Sosyalleşmeyi 
korkuya dayanan siyasi içerikli bir 
ilişkiye indirgeyen Hobbes’un bu an-
layışı, onu Machiavelli’nin korku ile 
güvenlik arasında kurduğu ilişkiye de 
oldukça yaklaştırmaktadır. Machiavel-
li’de bir hükümdar yani prens için gü-
venli olan unsur, onun açıkça belirttiği 
gibi sevilmek değil, korkulmaktır: “İn-
sanlar kendisini sevdiren kişiye zarar 
verme konusunda kendisinden korku-
lan kişiden daha az tereddüt ederler, 
çünkü sevgi bir yükümlülük zinciriyle 
korunur, insanlar kötü oldukları için 
kendilerine yarar sağlayacak her fır-
satta onu koparırlar; ancak korku bir 
ceza endişesiyle korunur ve sizi asla 
başarısız yapmaz.”25 Machiavelli’nin 
bu çözümlemesi, hem toplumsallaş-
mayı ifade eden insan ilişkilerinde 
hem de devletin oluşumunu ve sürdü-
rülmesini ifade eden ilişkilerde aynen 
geçerli olmaktadır. Gerçekten de bi-
reysel ilişkilerle siyasal ilişkiler ayrıl-
maz derecede koşuttur, bağlıdır ve 
birbirlerinin yerini aldıklarında her-
hangi bir aykırılık göstermezler. Me-
deni, uygar bir yaşam biçimini ortaya 
koyduğu savunulan sivil yani toplum 
durumu, esasında doğa durumundaki 
insanın potansiyellerini halen devam 
ettirmektedir. Burada dikkat çekilmesi 
gereken nokta, hem doğa durumunda 

24 TOSUN, 2014, s. 423-424.
25 MACHIAVELLI, 2011, s.93.
26 TOSUN, 2014, s. 426.

hem de sivil durumda insan varlığı 
aynı insandır, aslında farklı bir elbise 
giymiştir, tehlikeli ve risklidir. Korku, 
insanın hem doğal hem de toplumsal 
durumu arasında bir köprü vazifesi 
görmektedir.

Bütün bunlardan hareketle Hob-
bes’da korku duygusunun işlevi yani 
fonksiyonu ortaya konulmaya çalı-
şıldı. Bu fonksiyon, her şeyden önce 
devletin oluşumuna yönelik, devletten 
yani egemen gücün vücudundan ay-
rılamayan bir yapıda anlaşılmalıdır. 
Mutlak bir biçimde tüm gücü ve yet-
kiyi elinde tutan otokrasinin, monar-
şinin, korku saçan aşkın kudretin adı 
“Leviathan” olarak adlandırılır. Hob-
bes’a göre bu kudret, mutlak egemen 
olarak lanse edilir. “Hobbes için dev-
letin özü egemen kavramına karşılık 
gelmektedir. Egemen, tüm gücün ve 
yetkilerin sözleşme ile devredildiği 
kişiliktir. Tüm egemenlik kudreti onun 
elinde toplanmıştır. Egemen dışında 
kalan herkes ise onun uyruğu’dur.”26 
Bu mutlak egemen, hem varoluşunu 
hem de varlığının sürdürülebilirliğini 
korku duygusuna borçludur. Geçmiş-
ten günümüze kadar insanın tarihsel 
ve siyasal aksiyonlarının belirleyici-
si sürekli olarak korku duygusu ol-
muştur. Her ne ideoloji olursa olsun, 
korku bütün ideolojilerin kullandığı 
bir araçtır. Tıpkı tarihsel bengi dönüş 
anlayışında olduğu gibi her zaman 
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psikolojik, sosyolojik ve siyasal bü-
tün unsurların yaratımında, korkunun 
rolü ve işlevi vardır. Bu nedenle korku 
aslında her şeyden önce, psikolojik, 
sosyolojik, sosyal ve siyasal gerçek-
liği yaratan kurucu, yaratıcı ve üretici 
bir unsurdur, dinamiktir. Yani her şey, 
aslında bir insanın ya da küçük bir 
çocuğun korkmasıyla başlamaktadır. 
Belki de yapılması gereken aksiyon, 
bu korkunun üzerine gitmek ve onunla 
yüzleşmektir.
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Özet

Bu çalışmada öncelikle Alevilik inancın-
daki musahiplik kurumunun doğumuna ve-
sile olan tarihsel kaynaklar kısaca açıklana-
caktır. Alevilik inancında musahipliğin nasıl 
dayanışma ve kardeşlik anlaşması olarak ku-
rulduğu, musahip olmak için taşınması ge-
reken özellikler, musahip olunduktan sonra 
uyulması gereken ilkeler ve musahiplikten 
çıkma sonucunu doğuran durumlar incele-
necektir. 

Günümüzde musahip olmanın gerek-
tirdiği ilkelerin uygulanabilirliği ve uygu-
lanmasının gerekli olup olmadığı hukuk 
sosyolojisi açısından toplumsal yapılardaki 
değişim dikkate alınarak araştırılmalıdır. 
Musahip olan iki aile arasında uygulanan 
hangi ilkelerin ve pratiklerin uygulandıkla-
rı bölgedeki çatışmaların çözümünde etkin 
olduğu incelendiği takdirde yerelde demok-
rasi kültürünün gelişimine sunduğu katkı 
da anlaşılır olmaktadır. Musahiplik kurumu 
aracılığıyla toplumdaki ahlâki denetimin hu-
kuk kurallarına uyulmasındaki rolünün araş-
tırılması ve yerel demokrasi arasında kuru-
lacak bağlantı gelecekteki olası çatışmaların 

1 Bu bildiri konusu aynı zamanda İngilizce dilinde “Example of a Local Democracy: ‘Musahiplik’ in the 
Tradition Of Alevism” başlığıyla İsviçre’nin Luzern kentinde düzenlenen 29. Uluslararası Hukuk ve Top-
lum Felsefesi Kongresi’nde (29th World Congress of the International Association for the Philosophy 
of Law and Social Philosophy) sunulmuştur. Yerelde demokrasi projesine beni dahil ederek bu bildiri 
konusunu seçmemi teşvik eden saygıdeğer hocam Prof. Dr. Ahmet Ulvi Türkbağ’a teşekkürlerimi suna-
rım. Ayrıca musahipliğin sosyolojik araştırmasını birlikte yürüttüğümüz, cemevlerini ziyaret ve dedelerle 
görüşmeleri gerçekleştirdiğimiz çalışma arkadaşım Arş. Gör. Göktürk Öcal’a da teşekkürü bir borç bilirim.

2 Arş. Gör., Galatasaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Anabilim 
Dalı, E-posta: dcorek@gsu.edu.tr

çözümü için gerekli görülmektedir. Sonuç 
olarak çalışmada, musahiplik kurumunun 
yerel demokrasinin örgütlülük ve dayanış-
ma unsurunu sağladığı iddia edilmektedir. 
Bu iddiayı destekleyen eserler, musahiplik 
deneyimi olan ve bu kurum hakkında bilgi 
sahibi olan kişilerle yapılan görüşmeler ve 
çeşitli belgesel-filmler çalışmanın kaynağını 
oluşturmaktadır.

Anahtar Kelimeler: musahiplik, Alevi-
lik, toplumsal denetim, dayanışma, yerelde 
demokrasi

I. ALEVİLİĞİN TARİHSEL 
KÖKENİ VE YAŞANIŞ BİÇİMİ

A. Alevi İnancının Temeli Hakkında

Musahipliği konu edinmiş birçok 
araştırma musahipliğin kökeni ile il-
gili farklı görüşlere yer vermektedir. 
Araştırmaların bir kısmı İslam öncesi 
uygulamaları kaynak gösterirken bir 
başka kısmı ise İslamın kabulü ile Hz. 

Yerel Bir Demokrasi Örneği: 
Alevilikte Musahiplik Kurumu1

Dolunay ÇÖREK2
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Muhammed ve Hz. Ali’nin kardeş ol-
masına dayanan olayları esas almakta-
dır. Buradaki görüş farklılığını ortaya 
koymak ve musahiplik kurumunu 
daha iyi kavramak açısından önce kı-
saca Alevi inancına değinmek gerek-
mektedir.

Çalışmanın başlığında Alevilik 
kullanılmış olup Aleviliğin niçin ça-
lışmanın başlığı olarak tercih edildiği 
ve Bektaşi, Kızılbaş ifadelerinden far-
kı ortaya konulmalıdır. Alevi, Bektaşi 
inancı ve pratikleri hakkında birçok 
bilimsel nitelikte çalışma yapan Irene 
Melikoff’3, Alevilik ve Bektaşiliğin 
birbirinden ayrılamayacağını; çünkü 
her ikisinin de Türk Halk İslamlığı’na 
ait olduğunu ileri sürmektedir: Bek-
taşî sözcüğü, Türklerin XI. yüzyılın 
sonunda Horasan’dan geçerek Anado-
lu’ya göçlerinde Horasan Erenleri ola-
rak adlandırılan grubun içerisinde yer 
alan Hacı Bektaş Veli’yi takip eden 
tarikata mensup kişileri ifade etmek-
tedir.4 Melikoff’a göre Bektaşilik ile 
Alevilik arasındaki fark, Bektaşilerin 
müritlerinin kentlerde okumuş çevre-
den olması, Alevilerin ise yaban göçe-
be hayatı yaşamış olmalarıdır.5 

3 1 Nail TAN, “Türklük Bilimi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Irene Melikoff”, Milli Folklor Dergisi, Cilt: 21 
(2009), Sayı: 82, ss. 169-170.

4 Irene MELIKOFF, Uyur idik Uyardılar-Alevilik-Bektaşilik Araştırmaları, Çev.: Turan Alptekin, 2. Baskı, 
Demos Yayınları, İstanbul 2009, s. 29, 36, 41. 

5 MELIKOFF, 2009, s. 29, 36, 41.
6 Birol AZAR, “Sözlü Geleneğin Kurumsallaşması: Gelenekten Geleceğe Musahiplik”, Avrasya Uluslara-

rası Araştırmalar Dergisi, Cilt: 2 (2013), Sayı: 3, s. 75.
7 MELİKOFF, 2009, s. 33. 
8 Krisztina KEHL-BODROGI, Kızılbaşlar/Aleviler, Çev.: Oktay Değirmenci & Bilge Ege Aybudak, Ayrıntı 

Yayınları, İstanbul 2012, s. 13.

Alevi sözcüğünün anlamı, farklı 
tanımları da dikkate alarak Hz. Ali’ye 
bağlı ve ondan yana olan, genel an-
lamda Hz. Ali’yi seven ve onun soyu-
nun (Ehli beyt) yolundan giden- onun 
soyundan olan şeklinde ifade edilebi-
lir.6 Melikoff, Alevilerin tarihteki adı-
nın Kızılbaş olduğunu ve Kızılbaşların 
da Şah İsmail taraftarı olan Türkmen 
boyları olduğunu belirtmektedir. Kır-
mızı başlık taktıkları için de Kızılbaş 
olarak çağrılmaktadırlar.7 Ayrıca bu 
ifade Safevilerin düşmanları olan Os-
manlılar tarafından İranlılar ile Şiileri 
nitelemek için de kullanılmıştır.8 Özel-
likle, Celali İsyanları olarak bilinen 
ayaklanma sonrası Kızılbaş ifadesi 
dinsiz-asi olarak kullanıldığından söy-
lem yerini Aleviliğe bırakmıştır. Ay-
rıca Alevi sözcüğü tarihi-siyasi bağ-
lamda, Hz. Muhammed’in ölümünden 
sonraki halifelik dönemlerinde Hz. 
Osman’ın ölümü sebebiyle Hz. Os-
man’ın amcasının oğlu Muaviye ile 
Hz. Ali arasında çıkan çatışma sonu-
cunda her ikisinin oğulları olan Yezid 
ile Hüseyin’in Kerbela’da karşılaşma-
sı sonucu Hüseyin’in ölümü ile yakın-
dan bağlantılıdır. Bu bakımdan siyasi 
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anlamda İslam dininde bir mezhepleş-
me ortaya çıkmış ve Arapça Şia olarak 
ifade edilen ve Türkçe taraftar, takipçi 
anlamına gelen Şiat-u Ali denildiğin-
de Hz. Ali taraftarları kastedilen bir 
mezhep meydana gelmiştir.9 Anadolu 
Alevileri de kendilerini İslamın On İki 
İmam Şia mezhebine bağlı olarak gör-
mektedirler ve On İki İmamdan altın-
cısı İmam Cafer Sadık’ın buyruklarını 
takip etmektedirler.10 

Araştırılan kaynaklardan Bektaşi 
inancında musahipliğin farz olmadı-
ğı; ancak Alevi inancındaki dört kapı 
öğretisinde musahipliğin tarikata gi-
rilmek için yerine getirilmesi farz olan 
bir uygulama olduğu anlaşılmıştır.11 
Bu sebeple Alevilikte musahiplik ku-
rumu başlığı tercih edilmiştir. 

B. Alevi İnancının Felsefi Yakla-
şımında Bazı Kavramlar ve Uygula-
malar

Musahiplik kurumunun temel dü-
şüncesini anlamak amacıyla Alevi 
inancına ilişkin kavram ve uygulama-
ları tanımak gerekmektedir. Bu açıdan 
dört kapı kırk makam öğretisi önemli 

9 Şia teriminin anlamı için bakınız: Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, “Şia” maddesi, (çevrimiçi) 
https://islamansiklopedisi.org.tr/sia, Erişim tarihi: 29.06.2019.

10 BODROGI, 2012, ss. 105-106. 
11 GÖLPINARLI’dan aktaran MELIKOFF, 2009, s. 84.
12 “Alevi kimliğinin ayırdedici özelliklerinden olan Dört Kapı; şeriat, tarikat, marifet ve hakikat kapılarıdır. 

Her kapı, içinde on makamı barındırır ki toplam kırk eder.” Ayhan YALÇINKAYA, Alevilikte Toplumsal 
Kurumlar ve İktidar, Mülkiyeliler Birliği Vakfı Yayınları No:17, Ankara 1996, ss. 100-101.

13 Hüsnü MERDANOĞLU, Tarihsel Gerçekler Işığında 100 Soruda Alevilik, 2. Baskı, Ulak Yayıncılık, İs-
tanbul 2018, s. 42.

14 Cemal SALMAN, Lâmekandan Cihana Göç Kimlik Alevilik, Dipnot Yayınları, Ankara 2019, s. 50.

bir yer teşkil eder. Bu öğretinin meta-
fiziğe doğru diyalektik bir sırasının ol-
duğu belirtilmektedir.12 Tanrı’ya ulaş-
mak ve insan-ı kâmil olmak için bir 
kişi şeriat, tarikat, marifet ve hakikât 
kapılarından sırasıyla geçmelidir. İlk 
kapı olan şeriatın Alevi inancındaki 
anlamı, gidilecek “yol”un başlangıcı 
olarak insanın olgunlaşması için uyul-
ması gereken kurallardır. Dolayısıyla 
burada uğruna insanların birbirini öl-
dürdüğü, kişisel ve siyasi menfaatleri 
kapsayan bir şeriattan bahsedilme-
mektedir.13 Şeriat, olgun insan olma 
yolundaki usulleri kapsayan ilk adım-
dır denilebilir.

Alevilere göre, içselleştirilmiş bir 
inanca sahip olan kimse ilk kapının bi-
çimsel kurallarını aşmıştır ve gündelik 
insan ilişkilerinde inancını sevgi ile 
yaşamaktadır. Alevi inancında günde-
lik hayat önemlidir; çünkü “Gündelik 
hayat, mekanla diyalektik bir etkile-
şim içinde, durmadan yeniden üretilen 
toplumsal pratikler alanıdır.”14 Alevi 
kimliğinin kazanıldığı süreçte, şeria-
tın biçimsel kuralları aşılarak ve za-
manın doğrusallığı değil döngüselliği 
esas alınarak her an yolun gereklerine 
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uygun davranılmalıdır.15 Topluluğa ve 
topluluk içerisinde oluşan kardeşliğe 
verilen önem büyüktür. Bu anlayış, 
yol-ahiret kardeşliği olarak tanımlan-
maktadır. Bu anlamda, Alevilerin ba-
kış açısında ibadet, cami ziyaretleri 
veya hac görevi gibi usulden ziyade 
asıl olarak kalbin temizliğine ulaşma 
çabası ve kendini bilmek, tarikat ka-
pısına erişmektir.16 Bu amaca bağlı 
olarak her kapının on makamı belirli 
ilkeleri içermektedir.

Allah’ın dünyayla bir olması fikri 
hâkim olduğundan, yapılan ibadetler-
de tanrısal gerçeklikle bir olmak aranır 
ve ibadetler toplu yapılır. Alevilerin 
sosyo-dini hayatına da bakıldığında 
her Alevinin bir ocağa bağlı olduğu 
görülür. Ocak üyeleri talipler ve ocak-
zadeler olarak ayrılır. Talipler acemi 
olup ocakzadeler onları eğitenlerden 
oluşur ve bu iki grup arasında evlilik 
yasaktır. Bir talip, şeriat kapısını aşıp 
topluluğa girmekle tarikat kapısına 
ulaşmaktadır. Ocakzadeler arasında 
da bir hiyerarşik ilişki mevcuttur: En 
alt basamakta talibin rehberi, ondan 
sonra dede ve onun da üstünde mürşit 
bulunmaktadır.17

15 SALMAN, 2019, ss. 53-54.
16 BODROGI, 2012, s. 106.
17 BODROGI, 2012, ss. 140-144.
18 İfadeler 25.06.2019 tarihinde Sultangazi Cemevi’nde Yasin dede ve diğer dedelerle yapılan yüz yüze gö-

rüşmenin ses kayıt notlarından aktarılmıştır.
19 MERDANOĞLU, 2018, ss. 53-54. Bu görevler konusunda farklı kaynaklarda farklı adlandırmalar yapıl-

dığını da belirtmek gerekir. Bakınız: BODROGI, 2012, s. 154.

“Pir talipleri alır karşısına, yolun 
gereğini anlatır. Der ki, bu yol de-
mirden leblebi ateşten gömlektir. 
‘Gelme gelme, dönme dönme, gele-
nin malı dönenin canı’...”18

Toplu yapılan ve amacı dayanışma-
yı sağlamak olan ibadetlere cem adı 
verilir. Cem bir pir-dede önderliğinde 
yapılabilir ve cemin gerçekleşmesini 
sağlayan on iki hizmetli bulunmaktadır. 
Cem ibadeti sırasında bu on iki hizmet-
linin yerine getirdiği birtakım ritüeller 
söz konusudur. On iki hizmetliden biri 
olan dede cemi yönetir. Rehber, cemde 
dedeye yardımcı olan ve kuralları bilen 
kişidir. Gözcü, cemin düzenini sağlar. 
Çerağcı, cem akşam yapıldığından 
cemi aydınlatır, çırayı veya mumu ya-
kar. Zakir, bağlama-saz çalan ve nefes 
okuyan görevlidir. Süpürgeci, cem evi-
nin temizliğini yapar. Bekçi, cem evi-
nin güvenliğini sağlar. Lokmacı, lokma 
ve kurban yemekleri ile ilgilenir. Sâki, 
şerbet, su ve dolu (dem) sunar. Perva-
neci, semah ile görevlidir. Peyik, cemin 
amacını ve ne zaman, nasıl yapılacağı-
nı duyurur. Meydancı, ceme katılanlara 
yer gösterir.19

İbadetin amacına göre cem çeşitle-
ri mevcuttur. Görgü cemi, düşkünlük 
cemi, ikrar alma cemi v.d. şeklinde 
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farklı cemler tanımlanmaktadır.20 Ça-
lışmanın konusunu oluşturan, musa-
hipliğin gerçekleştirildiği “musahiplik 
cemi”nin nasıl meydana geldiği bir 
sonraki başlıkta musahiplik ile birlikte 
açıklanacaktır. 

II. MUSAHİPLİĞİN TANIMI, 
ŞARTLARI VE MUSAHİP OLMA 
RİTÜELİ

A. Musahipliğin Tanımı ve Şartları

Musahiplik için her kaynakta fark-
lı tanımlar ve musahip olma şartları 
ifade edilmektedir. Melikoff eserinde, 
musahipliği kısaca şöyle tanımlamak-
tadır: “Aralarında kan bağı bulunma-
yan iki insanın birinin öbürünün mu-
sahibi kabul edildiği dini kardeşlik.”21 
Bir diğer tanım ise şudur: 

“Alevilikte ‘yol kardeşliği’ ya da 
‘ahiret kardeşliği’ olarak da bili-
nen musahiplik, iki yetişkin Alevi 
bireyin eşleriyle beraber belirli 
ritüeller içinde yol’a ikrar vererek 
her konuda birbirlerine destek ve 
yoldaş olacaklarına dair sözleşme-
si, kavilleşmesi esasına dayalı bir 
topluluk içi dayanışma kurumu-
dur.”22

20 Nilgün ÇIBLAK COŞKUN, “Anadolu Alevilerinde Cemler ve Bu Cemlerin Sosyokültürel Hayattaki İş-
levleri”, Kıbrıs Uluslararası Üniversitesi Folklor/Edebiyat Dergisi, Cilt: 20 (2014/2), Sayı: 78, s. 14.

21 MELİKOFF, 2009, s. 84.
22 SALMAN, 2019, s. 327
23 BODROGI, 2012, s. 151.
24 İfadeler 25.06.2019 tarihinde Sultangazi Cemevi’nde Yasin dede ve diğer dedelerle yapılan yüz yüze gö-

rüşme notlarından alınmıştır.
25 BODROGI, 2012, s. 151.

Bu tanımlardan hareketle önce yol 
kardeşliği ve musahiplik arasında-
ki bağ açıklanmalıdır. Alevi inancı-
na göre özel bir ritüelle Muhammed 
Ali’nin yoluna girmeye hazır oldu-
ğunu açıkça beyan eden ve yolun ku-
rallarına uyacağına yemin eden kişi, 
topluluğun üyesi sayılır ve bunun iki 
şartı vardır: Evli olmak ve musahip 
tutmuş olmak.23 Musahiplikle ilgili 
Sultangazi Cemevi’nde dedelerle ya-
pılan görüşmelerde, dedeler tarafından 
bu konunun altı çizilmiş ve kendileri 
tarafından her musahibin bir yol kar-
deşi olduğu fakat her yol kardeşinin 
musahip olmadığı ifade edilmiştir.24 
Çünkü taraflar musahip olduklarında 
ek yükümlülüklere sahip olmaktadır-
lar. Melikoff’un tanımında iki insan 
olarak genel bir tâbirden bahsedilse de 
diğer kaynaklarda musahipliğin bazı 
bölgelerde iki erkek arasında gerçek-
leştiği ve evlilik durumunda eşleri de 
kapsadığı belirtilmektedir. Bazı bölge-
lerde de musahiplik bağının asıl ola-
rak evlilik gerçekleştiğinde kurulduğu 
vurgulanmaktadır.25

Musahip olan taraflar; yolda Al-
lah’a ulaşana dek birbirlerine kardeş 
olacaklarına, birbirlerini her durumda 
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kollayacaklarına, beraberlik içerisinde 
yaşayacaklarına dair bir kere söz ve-
rirler ve bu sözden yaşamları boyun-
ca dönemezler.26 Dönüldüğü takdirde 
tekrar musahip olamazlar. İmam Cafer 
Buyruğu’na göre, musahiplik kurumu 
Alevilikte ilk toplumsal dayanışma bi-
çimidir. Alevi topluluğunun bir örgüt-
lenme sağlamasında en büyük işleve 
sahiptir.27 Bu örgütlülüğün sağlıklı bir 
biçimde kurulması için musahip ola-
bilmenin bazı şartları da gerçekleşmiş 
olmalıdır. Musahipler her durumda 
birbirlerinin yanında olacaklarına söz 
verdikleri için öncelikle böyle bir so-
rumluluğu yüklenebilecek kişilik dü-
zeyinde olmaları beklenmektedir.

Musahiplik kan bağına dayanmadı-
ğından kesinlikle tarafların kendi ira-
desiyle seçim yapılmış olmalıdır. Seçi-
len kişi, seçen kişi ile ekonomik olarak 
aynı statüde bulunmalıdır. Buyrukta 
buna ilişkin üç özellik sayılmaktadır: 
Birincisi dil ortaklığıdır, musahipler 
anlaşmaları için aynı dili konuşuyor 
olmalıdır.28 İkincisi, yukarıda değinil-
diği gibi ekonomik statü ve aile statü-
sü olarak denkliktir, evli biri ile evli 

26 Halil İbrahim BULUT, “Alevi- Bektaşi Türkmen Geleneğinde Sosyal Dayanışma ve Kardeşlik Kurumu 
Olarak Musahiplik”, Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi, Sayı: 65, 2013, ss. 103.

27 Esat KORKMAZ, Yorumlu İmam Cafer Buyruğu, Anadolu Kültür Araştırma İnceleme Yayınları, İstanbul 
2002, s. 25. 

28 KORKMAZ, 2002, ss. 26-27.
29 KORKMAZ, 2002, ss. 26-27.
30 KORKMAZ, 2002, ss. 26-27.
31 Bu evlilik yasağı hakkında da değişik görüşler olduğu akılda tutulmalıdır. Dedelerde yapılan görüşmeler-

de, bu yasağın günümüzde delindiği ve uygulamadan kalktığı ifade edilmiştir: Özellikle köylerde herkes 
birbirinin musahibi olduğunda yasaktan dolayı gençlerin aynı köyden evlenmek istediklerinde problem 
yaşadıkları ve başka köylerden eş seçimi yapmak zorunda kaldıkları, yasağın delinmesinin en önemli 
sebepleri arasında gösterilmektedir.

olmayan biri arasında musahiplik bağı 
kurulamaz.29 Bilgi birikimi bakımın-
dan da eşit olunmalı, kişilerin yaşamı 
algılayış biçimi farklı olmamalıdır. 
Örneğin bir talip ile ocakzadenin mu-
sahip olması uygun değildir. Üçüncü-
sü ise, yaşama yeri birliğidir. Musahip 
olanlar aynı kentte veya köyde yaşıyor 
olmalıdırlar.30 Aksi takdirde birinin 
yardıma ihtiyacı olduğunda diğeri ona 
hemen destek olamayabilir. Sayılan 
şartların yanında önemli bir şart da 
musahip olacakların bu bağı kurma-
sında eşleri, ailesi, yakın çevresinin 
onay vermiş olmasıdır. Bunun sebe-
bi, musahip olunduktan sonra manevi 
bir kardeşliğin kurulmuş olduğunun 
kabulü ve dolayısıyla musahip çocuk-
larının ve birinci derece akrabalarının 
arasında evlilik yasağı olmasıdır.31 

B. Musahip Olma Ritüeli

Musahip olmak isteyen kişiler se-
çimlerini yapıp yukarıda belirtilen 
şartları gerçekleştirmişler ise cem 
ibadetinde dede karşısına çıkmadan 
önce rehberlerine “Dört gönül bir ol-
duk” diyerek musahip olma isteklerini 
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bildirirler.32 Daha sonra bu istek cem 
ibadetinde dedeye bildirilir. Dede mu-
sahip olmanın gerektirdiği yükümlü-
lükleri anlatır ve kişiler bunu açıkça 
kabul ettikten sonra dede bir gülbank 
okur.33 Gülbanktan sonra musahip ola-
cakların bir yıl sınama süreleri vardır. 
Bu süre musahipliğin beklenen da-
yanışmayı sağlayıp sağlamayacağını 
anlamak bakımından çok önemlidir. 
Sınama süresi, ileride musahipliğin 
bozulması sonucunda çıkacak olan ça-
tışmaların engellenmesini sağlayan bir 
tedbir niteliğindedir. Rehber eşliğinde 
bu sürenin sorunsuz geçtiği kanaatine 
varılırsa musahiplik cemi ile musahip-
lik gerçekleştirilir.

“Rehber henüz hazır değiller der 
ise musahip olacaklar beklemeye 
devam ederler. Bu neden böyle? 
Rehber musahiplerden sorumlu ol-
duğu gibi musahip olacaklar yani 
eşleriyle birlikte dört kişi de bir-
birinden sorumlu olacak. Örneğin 
biri hırsızlık yapacak olursa diğer-
leri de sorguya tâbi olacak. Görü-
yoruz ki musahiplik hayatın hiçbir 
noktasını boş bırakmıyor, zerre ka-

32 BODROGI, 2012, s. 155. 
33 “Bismişah... Allah... Allah... Yüzüm yerde, özüm dâr’da. Dâr-ı Mansur’da ellerim gani dergâhında. Eren-

lerden hak hayırlısı şey’en ederim. Allah... Eyvallah, hû, dost!” Gülbank için bakınız: KORKMAZ, 2002, 
s. 28. Gülbank Farsça kökenli, gül sesi anlamına gelmektedir: “Yapılacak işin hayırlı, uğurlu olması veya 
sağlık, esenlik, başarı dileğiyle ve kalıplaşmış bir ifade tarzıyla Allah’a yalvarıp yakarmayı dile getiren 
dua metinleridir.” Tanım için bakınız: Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, “Gülbank” maddesi, 
(çevrimiçi) https://islamansiklopedisi.org.tr/gulbank, Erişim tarihi: 29.06.2019.

34 25.06.2019, Sultangazi Cemevi, Yasin Dede’nin ifadeleri aktarılmıştır.
35 Eren Bektaş ve İbrahim Aybek tarafından yönetilen Müsâhip adlı kısa belgesel filme ulaşmak için bakınız: 

“Müsahip belgesel” (çevrimiçi) https://www.trtbelgesel.com/tr/main/archive/musahip/177, ayrıca belge-
selin tamamı için bakınız: https://vimeo.com/180677435. Erişim tarihi: 29.06.2019.

36 BODROGI, 2012, s. 155.

dar. Ahlâkı ile hukuku ile ben mu-
sahibimi gözetmek zorundayım, o 
da beni gözetmek zorunda...”34

Musahiplik cemi amacına özgü 
özel bir cem türü olduğundan bu 
ceme sadece musahibi olanlar katıla-
bilmektedir, diğer kişilere kapalıdır. 
Musahiplik ceminin nasıl gerçekleşti-
ğini izlemek için 2016 yılında 9. TRT 
Belgesel Ödülleri’nde Ulusal Öğrenci 
Kategorisi’nde finalist olan ve aynı yıl 
23. Adana Altın Koza Film Festiva-
li’nde Ulusal Öğrenci Filmleri dalın-
da en iyi belgesel ödülünü almış olan 
“Müsâhip” adlı belgesele bakılabilir.35 
Belgeselde de gösterildiği şekliyle ve 
uygulamaları yine bölgeden bölgeye 
farklı olmakla birlikte, cemde musa-
hip olacaklar cem meydanına kefene 
benzeyen beyaz özel bir kıyafetle ge-
lirler ve meydana musahip için kesile-
cek kurbanlık hayvan da getirilir. Özel 
beyaz kıyafetin ölümü ve musahiplik-
le birlikte yeniden doğumu sembolize 
ettiği düşünülmektedir. Tahtacı Alevi-
lerinde kişiler öldüklerinde bu giydik-
leri kıyafetle gömülmektedirler.36 Kı-
yafetlerini giyinip rehberleriyle gelen 
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musahip adayları cem sırasında dede-
nin karşısında dâr’a dururlar.37 Birçok 
kaynakta ifade edilmemesine rağmen 
belgeselde gösterildiği şekliyle dede, 
dört canın elini bir arada tutarak dualar 
eder ve daha sonra Musahip olacak-
ların üzerine arkalarından beyaz bir 
çarşaf örtülür ve dedenin duasını alır-
lar. Dede musahip olacaklara “Gelme 
gelme, dönme dönme, gelenin malı, 
dönenin canı, Hû!” diyerek onlara 
musahiplik hakkında birtakım ahlâki 
öğütlerde bulunur. Nefislerine uyma-
malarını, doğru yoldan sapmamala-
rını, hallarına haldaş yollarına yoldaş 
olmalarını öğütler.38 Beyaz çarşaf da 
ölmeden önce ölmenin simgesi olarak 
kabul edilmektedir.39 

Öğütlerden sonra, musahip olacak-
ların önüne lokmacı tarafından kurban 
edilen hayvanın ciğer lokması getirilir. 
Lokma ile birlikte kutsal yiyecekler 
sayılan süt, bal ve elma da getirilir. Süt 
sevgiyi, bal aşkı, elma dostluğu tem-
sil etmektedir. Yiyecekler yenildikten 
sonra musahip olan canlar bağlama 
müziği eşliğinde kendi topluluklarına 
özgü danslarını icra ederler. Bu dansa 
semâh adı verilmektedir. Semâh sona 

37 Dâr, Alevi- Bektaşi terminolojisinde dini ayinlerin gerçekleştirildiği meydanın ortası anlamına gelmekte-
dir. Açıklama için bakınız: BODROGI, 2012, s. 119. 

38 MELİKOFF, 2009, s. 91. 
39 BULUT, 2013, s. 110. Bazı kaynaklarda diz çöküp üzerine çarşaf sermeden bahsedilirken bazı kaynak-

larda özellikle Tahtacı Alevilerinde yere döşek serilerek musahip olacak erkeklerin ve eşlerinin birlikte 
yatırılmasından bahsedilmektedir. Bakınız: BODROGI, 2012, s. 158. 

40 25 numaralı dipnotta adı geçen belgesel filmden aktarılmıştır.
41 BODROGI, 2012, s. 153.

erdikten sonra dede son dualarını eder 
ve canlar musahip olurlar.40

III. MUSAHİPLİĞİN YEREL-
DE DEMOKRATİK İŞLEVİNİN 
TARTIŞILMASI 

A. Musahiplik ve Toplumsal Bü-
tünlük

Musahiplik kurumunun yerel de-
mokrasi açısından önemi, örgütlenme 
ve dayanışmayı meydana getirmesidir. 
Bu açıdan öncelikle, musahiplik kuru-
muna ait kuralların musahip olanlarca 
yerine getirilmesinde etkili olan unsur-
lar ve kurallara uyulmaması sonucun-
da nasıl bir kontrol mekanizmasının 
oluştuğu birlikte incelenmelidir. Olu-
şan kontrol mekanizmasının topluluğa 
katkısı ve günümüzdeki uygulaması 
tartışılmalıdır.

Musahipliğe ait kuralların yerine 
getirilerek musahipliğin devamının 
sağlanmasındaki en önemli unsur, 
birey-birey ilişkisi açısından kişinin 
musahibini kendi seçimiyle belirle-
mesi ve bu seçimle birlikte diğer mu-
sahibe karşı sorumluluk almasıdır.41 
Musahipliğin dil, statü ve yaşama yeri 
ortaklığı şartları ve musahip olmaya 
karar verdikten sonra bir yıl sınama 
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süresi olması, bu sorumluluğun rasyo-
nel olarak yüklenilmesini ve sürekli-
liğini kolaylaştırmaktadır. Dolayısıy-
la kişiler kurallara zorunda oldukları 
için değil, kendi seçtikleri musahiple 
birlikte ahlâki seçimlerinin sonucunda 
uymaktadırlar. Elbette kişilerin musa-
hipliğe yönelmesinin ilk aşaması içine 
doğdukları kültürel normları içselleş-
tirmeleridir ve dini anlamda musa-
hiplik Alevi topluluğuna girmek için 
farz olan zorunlu bir eylemdir; ancak 
burada vurgulanmak istenen musahip 
olunacak kişiyi seçimde iradenin ön 
planda oluşudur.42

Kuralların yerine getirilmesinde 
sorumluluğun yanında etkili olan bir 
diğer unsur, birey-topluluk ilişkisi 
açısından otoriteye dayanan hiyerar-
şinin varlığıdır. Cem ibadeti sırasın-
da musahip olacak adaylar bir otorite 
olan dede ve diğer topluluk üyeleri 
önünde dâra dururlar. Bunun anlamı, 
musahip olmaya engel olacak veya 
musahip olduktan sonra musahiplik 
bağını bozacak bir durum mevcut ise 
bu durumun dede ve diğerleri önünde 
önceden sorgulanmasıdır. Görgü cemi 
olarak da adlandırılan bu özel cem çe-
şidi senede bir kere ve musahiplik bağı 
kurulduktan sonra da yapılır. Dede, 
musahiplerden bir şikâyetin olup ol-

42 Çiğdem ARSLAN, “Ahlâk Felsefesi Açısından Musahiplik” (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Fırat 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı, Elazığ 2012, s. 39.

43 Görgü cemi için bakınız: ÇIBLAK COŞKUN, 2014, s.15. 
44 Erdem AKIN, “Kültürel Bellek Aktarımında Sosyal Örgütlenme ve Kontrol Mekanizması İlişkisi: Mu-

sahiplik Kurumu Örneği”, Alevilik-Bektaşilik Araştırmaları Dergisi, Alevi Bektaşi Kültür Enstitüsü, 
Sayı:18, 2018, s.303

madığını topluluğa sorduğu gibi, mu-
sahiplere de birbirlerinden şikâyetleri 
olup olmadığını sorar. Şikâyet var ise 
durum topluluk üyeleri de dahil ola-
rak dede önderliğinde yargılanır. Hem 
musahip olurken hem de musahipliğin 
devamında musahiplerden biri musa-
hipliğin gerektirdiği kurallara uyma-
dığında; örneğin diğer musahibin eşi 
ile zina yaptığında, cinayet işlediğinde 
kısaca topluluk için büyük suç sayılan 
eylemlerde bulunup düşkün olduğun-
da hem musahiplik bağı kopmakta 
hem de diğer musahip de toplulukta 
düşkün ilan edilmektedir.43 Dolayı-
sıyla musahiplerin dede karşısındaki 
konumları, topluluk içinde yargılan-
maları ve varılan yargıda bir musahibe 
verilen cezanın diğerine de veriliyor 
olması (bu durum pozitif hukuktaki 
ceza sorumluluğunun şahsiliği ilkesi-
ne aykırılık teşkil eder) kurala uymayı 
sağlayan önemli unsurlardır. 

Bütünlük ve dayanışmayı sağlayan 
unsurlardan biri de musahiplik bağının 
kurulma aşamalarının tamamına et-
kin olan ve kültürel bellek aktarımını 
semboller aracılığıyla sağlayan ritüel-
lerdir.44 Ritüeller otoriteyi besleyen ve 
sürekli olmasıyla etkinliğini koruyan 
uygulamalar olması yönünden önem-
lidir. Örneğin müzikli semâh, ölümü 
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simgeleyen beyaz kıyafetlerin giyinil-
mesi, sembolik yiyeceklerin yenmesi 
gibi uygulamalar buna maruz kalan 
kişilerin musahiplik ilişkisini içselleş-
tirmesini kolaylaştırmakta, zihinde bu 
kültürel kodların yerleşmesini sağla-
maktadır.45

İradi sorumluluk, otorite ve ritüel-
ler ile birlikte musahiplerin topluluk 
içerisinde bütünleşmeyi sağladığı gö-
rülmektedir. Topluluğun öteki toplu-
luklara karşı bölünmezliğini korumak 
içeride birliği ve barışı sağlamakla 
mümkün olmaktadır. Musahiplik ise 
bunun en etkin araçlarından biri ola-
rak görülmektedir. Bireyler hem top-
luluk içerisinde musahip olarak kimlik 
kazanır hem de musahipliğin sağladığı 
dayanışma ve barış ortamıyla topluluğa 
bir kimlik kazandırarak onu korurlar. 

B. Toplumsal Yapılarda Değişim 
ve Musahipliğin Günümüzdeki İm-
kânı

Uzun yıllar boyunca özellikle köy-
lerde yerleşen musahiplik geleneği-
nin Türkiye’nin ekonomik ve sosyal 
koşulları sebebiyle ortaya çıkan göç 
dalgasıyla unutulmaya yüz tuttuğu 
görülmektedir.46 Türkiye’de tarihsel 
olarak Alevi göçü, elbette daha geniş 
bir çalışmanın konusu olabilir; ancak 

45 AKIN, 2018, s. 306. 
46 “Müsâhip” adlı kısa film belgeselde de bu durum vurgulanmıştır.
47 Alevi göçü hakkında ayrıntılı bir araştırmaya ulaşmak için bakınız: SALMAN, 2019, ss. 80-85.
48 YALÇINKAYA, 1996, s. 7.
49 SALMAN, 2019, s. 328.
50 25.06.2019, Sultangazi Cemevi, Yasin Dede’nin ifadeleri aktarılmıştır. 

bilinmektedir ki göç olgusu Alevilik-
te korunan birçok toplumsal kurumun 
uygulamasını değiştirmiştir.47 Cemev-
leri, dedelik, musahiplik gibi kurumlar 
modernleşme denilen süreçte değişi-
me uğramıştır. Bu süreçte “Modern 
Alevi Kimliği”nin doğduğu düşünül-
mektedir.48

Musahiplik bağının köy ortamında, 
insanların birbirini daha iyi tanıma ve 
yakın zaman geçirme fırsatının olduğu 
ve daha da önemlisi birbirinin deste-
ğine ihtiyaç duyduğu bir yerde kalıcı 
olarak kurulacağı şüphe götürmez bir 
gerçektir. Diğer yandan ise, birçok 
Alevi köyünde ve ocaklarda da musa-
hipliğin yavaş yavaş terk edildiği gö-
rülmektedir.49 Bunun sebebi kentleş-
menin fiziksel sınırları aşarak köyün 
kendine özgü dayanışmacı kurumsal 
yapısı üzerinde yıkıcı etki yapmış ol-
masıdır.

“Burada şu rahatsız olduğumuz şu, 
bize şunu unutturdular: İnanç kül-
tür ile birlikte var olur. Biz büyük 
şehirlerde kültürümüzü yaşatama-
dık, inancımızın temelleri de sarsıl-
ma tehlikesiyle yüz yüze...”50

“Göç ne yaptı bizim Alevilerde, 
neyi öldürdü? Alevilerin yüzyıllar-
dır gelen içsel kurgusunu öldürdü. 
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İçsel kurgu neydi? İşte belirli bir 
yaşa gelince yola girecektin, onun 
ahlâkıyla daha derli toplu... Yoksa 
günlük hayatta zaten o ahlâkı yaşı-
yorsun sen. O, kente gelmekle bitti. 
Ben kendi babamdan biliyorum. Elli 
yedide yola girmiş ama elli sekiz-
den sonra hiç yola giren kimse yok. 
Niye? Göç başlamış çünkü.”51

Ne var ki, Alevi köylerinde yaşa-
mış olup da kente yerleşen ailelerin 
kent gerçeği karşısında atomize ol-
malarını önlemek için de musahiplik 
geleneğinin devam etmesi gerektiği 
düşünülmektedir. Musahipliğin artık 
sadece sembolik bir öneminin olduğu 
dile getirilmekte ve artık dayanışma 
ağları dernek, sendikalar üzerinden 
gelişmekte olsa da52 musahiplik, ak-
rabalık bağından daha kuvvetli, ahlâki 
sorumluluk yükleyen bir bağ kurulma-
sını sağlamaktadır. Köydeki akrabala-
rını bırakmak zorunda olan ve onlarla 
iletişimi kısıtlı olan ailelerin yerleştiği 
kent ortamında kişinin kendisine hem 
ekonomik hem de manevi anlamda 
destek olacak birilerine ihtiyacı var-
dır. Bu durumda olan bir kişi/aile mu-
sahibinin desteği ile kendisiyle aynı 
durumda olanları tanıyabilir ve yeni 
yaşam yerine toplumsal uyumunu 
güçlendirebilir. 

Diğer yandan Sultangazi Ceme-
vi’nde dedelerle yapılan görüşme-

51 Cemal Salman’ın eserinde yer verdiği yüz yüze görüşmelerden aktarılmıştır. Bakınız: SALMAN, 2019, s. 328.
52 SALMAN, 2019, s. 329.
53 SALMAN, 2019, s. 308.

lerde, kent ortamında bu bağın bir 
şekilde kurulduktan sonra korunma-
sının zorluklarından da bahsedilmiş-
tir: Özellikle teknolojinin gelişimi ile 
birlikte yüz yüze kurulan iletişimin 
bozulması, kentte ekonomik durumu 
iyi olmayan ailelerin evlerinin konu-
mu sebebiyle çektiği ulaşım sıkıntısı, 
ayrıca kişinin musahibinin ihtiyacı ol-
duğunu bilmesine rağmen işsizlik se-
bebiyle kendisinin de ekonomik sıkın-
tıya düşmesinden dolayı musahibine 
yardımcı olamaması bu zorluklardan 
birkaçı olarak sayılabilir. 

Ayrıca musahiplik geleneği ve top-
lumsal cinsiyet rolleri arasındaki ilişki 
de sorgulanmalıdır. Bu ilişki hem Alevi 
topluluklarının dış baskıya karşı bir ko-
runma aracı olarak uyguladıkları iç ev-
lilik (endogami) bakımından53 hem de 
özellikle kardeşlik bağının korunması 
ile musahip olanların çocuklarının ve 
diğer birinci derece yakınlarının evli-
lik yasağı arasındaki bağlantı açısından 
gündeme gelmektedir. Musahipliğin 
birçok kaynakta aktarıldığı şekliyle 
toplumsal pratikte asıl olarak iki erkek 
arasında kurulması ve evlilikle birlik-
te geçerli olması anlayışı bakımından 
kadının bu gelenek içerisindeki yerinin 
ikincil olup olmadığı tartışılmaktadır. 
Çünkü Alevi inancında genel olarak 
kadın-erkek eşitliğinin olduğu söylemi 
baskındır. Bu söylemin temeli de cem 
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sırasında cinsiyetlerin ortadan kalkarak 
herkesin ‘can’ olmasına dayanmakta ve 
“Hz. Fatıma” ve “Kadıncık Ana” gibi 
tarihsel figürler üzerinden bu idealin 
savunması yapılmaktadır.54 Ancak mu-
sahiplik bağına bakıldığında, erkekle-
rin rızasıyla kurduğu bu bağı eşlerinin 
onaylaması gibi bir görüş mevcutken 
diğer yandan kadın, eşinin musahiplik 
bağını onaylamazsa bunun toplumsal 
pratikte kadın için bir düşkünlük sebebi 
olduğu da belirtilmektedir.55 Dolayısıy-
la “olması gereken” bir kadınlık rolü 
ile “olan” ilişkisel bağlar arasında bir 
ayrım yapılmalı ve toplumsal cinsiyet 
mefhumu buna göre değerlendirilme-
lidir.

DEĞERLENDİRME

Çalışmada öncelikle Alevilik inan-
cının kökenine dair tarihsel görüşlere 
değinilmeye çalışılmıştır. Şüphesiz bu 
konuya dair bir külliyat bulunmakta 
ise de amaç musahipliğin anlaşılabil-
mesi açısından sınırlı bir çerçeve çiz-
mektir. Ayrıca musahiplik kurumunun 
bütünselliği açısından “dört kapı kırk 
makam”, “cem”, “dedelik” gibi ku-
rumlar da kısaca açıklanmaya çalışıl-
mıştır. Alevilik inancının yaşanışına 
bakıldığında bu kurumların topluluk 
içinde dayanışmayı sağladığı ve dış 
baskılara karşı topluluğu koruduğu 
görülmektedir. Çalışmanın iddiası ba-

54 Nimet OKAN, “Alevilikte Kadın Erkek Eşitliğine Eleştirel Bir Yaklaşım”, Ankara Üniversitesi Dil ve 
Tarih-Coğrafya Fakültesi Antropoloji Dergisi, Sayı: 28, 2014, s. 29, 31-32.

55 YALÇINKAYA’dan aktaran: OKAN, 2014, s. 38.

kımından önemli olan husus ise, özel-
likle musahiplik kurumunun karşılıklı 
sorumluluk ve gözetime dayanan yapı-
sının topluluk içerisinde kendiliğinden 
bir ilişkiler ağı oluşturması ve bu ağın 
günümüze demokrasilerinin amaçladı-
ğı toplumsal bütünlüğü sağladığı tes-
pitidir. Musahiplik uygulamasına iliş-
kin bilgiler yazılı ve sözlü kaynaklarda 
farklılaşmaktadır. Bu sebeple sadece 
yazılı kaynaklara gitmenin yetersizliği 
göz önünde bulundurularak sözlü kay-
naklardan ve kısa filmlerden yararla-
nılmaya çalışılmıştır. 

Kentleşme ve göç, yabancılaşma-
yı doğuran olgulardır. Yabancılaşma, 
insanlar arası ilişkilerden kopuş, so-
yutlanma ve beraberinde bütünden 
uzaklaşarak değerlerin yozlaşmasına 
sebep olmaktadır. Bir insanın diğeriy-
le ilişkisinde başvuracağı değerlerin 
yok olması; herkesin kendisine göre 
bir rol ve sorumluluk üretmesine yol 
açmakta, beklentilerin farklılaşarak 
ortak bağların yavaş yavaş kopması 
sonucunu doğurmaktadır. Musahiplik 
ise, yabancılaşmanın önüne geçen, bi-
reyi kendi çevresinden başlayarak iliş-
kiselliğe çağıran ve çatışmayı önleyen 
bir örgütlenme biçimidir. Musahiplik 
toplumsal bir kurum olduğuna göre, 
koşullar içerisinde değişen dinamik-
leri söz konusudur. Toplumsal cinsi-
yet bağlamında bu konuya da kısaca 
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değinilmeye çalışılmıştır. Günümüz 
şartlarında musahipliğe içkin yapıların 
dönüşümü sağlanarak, topluluk içinde 
yerel demokrasinin dayanışma unsu-
runu yaşatabilme imkânının olabilece-
ği düşünülmektedir.
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Yargı Etiği Konusunda Türkiye’deki Güncel Gelişmeler 
Üzerine Bir Değerlendirme

M. Balkan DEMİRDAL1

Özet

Maddi gerçeğin objektif şekilde ortaya 
konması, temel hak ve özgürlüklerin korun-
ması ve daha da önemlisi adaletin tesis edil-
mesi için adil yargılanma başta olmak üzere 
yargının belli bir takım ilkelere dayanması 
önem arz etmektedir. Yargının söz konusu 
görevini sağlıklı yapabilmesi için, yargı ku-
rumlarının ve mensuplarının belli değerlere 
sahip olması gerektiği günümüzde evrensel 
bir anlayışla kabul edilmektedir. Bu bağlam-
da Türkiye, yargı etiği temelinde belli ilke-
lerin benimsenmesi adına çalışmalara başla-
mıştır. Bu çalışmalar bakımından Birleşmiş 
Milletler Ekonomik ve Sosyal Konseyinin, 
27 Temmuz 2006 tarihli ve 2006/23 sayılı 
kararıyla, üye devletler için rehber niteliğin-
de sayılan ve yargı mensupları için mesleki 
ve etik davranış ilkeleri getiren Bangalore 
Yargı Etiği İlkeleri dikkat çekmektedir. Ça-
lışmada Bangalore Yargı Etiği İlkeleri esas 
olmak üzere, Türkiye’nin adil yargılanma 
hakkının esasları bakımından benimsenen 
diğer önemli uluslararası sözleşmeler ile 
uyumu ve ne gibi çalışmalar yaptığı ele alı-
nacak ve Türkiye’deki yargı pratiği eksenin-
de evrensel ilkeler ile ne kadar bağdaştığı 
üzerinde durulacaktır. 

Anahtar Kelimeler: yargı etiği ilkele-
ri, Bangalore Yargı Etiği İlkeleri, Yargıtay 
Yargı Etiği İlkeleri, Yargı Etiği Kurulu, adil 
yargılanma

1 Dr. Öğr. Üyesi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, İİBF, Kamu Yönetimi Bölümü, Hukuk Bilimleri 
Anabilimdalı, E-posta: mbalkan@ohu.edu.tr

2 Harun TEPE, “Yargı Etiği’ ya da Yargıda Etik: Yargı Nasıl Etik Olur?”, Hacettepe HFD, S. 7(1), 2017, s. 
87 - 90.

3 TEPE, 2017, s. 87.

1. GİRİŞ YERİNE 

Yargının maddi gerçeğin objektif 
şekilde ortaya konması, temel hak ve 
özgürlüklerin korunması ve adaletin 
tesis edilmesi gibi sorumluluklarını 
yerine getirebilmesi için2, belli bir 
takım ilkelere dayanması gerekmek-
tedir. Yargının söz konusu görevini 
sağlıklı yapabilmesi için, yargı kurum-
larının ve mensuplarının belli değerle-
re sahip olması gerektiği günümüzde 
evrensel bir anlayışla kabul edilmek-
tedir. Ancak salt kişilerin belli kişisel 
özelliklere sahip olması yargı etiğinin 
sağlanması bakımından yeterli değil-
dir. Bunun dışında yapısal reformların 
ve düzenlemelerin de yapılarak yargı 
etiği ilkelerinin güvence altına alınma-
sı son derece önemlidir3. Bu bağlamda 
Türkiye, evrensel düzeyde Birleş-
miş Milletler Evrensel İnsan Hakları 
Bildirgesi’nde, bölgesel düzeyde ise 
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’n-
de değinilen objektif, bağımsız ve ta-
rafsız bir yargı vasıtası ile mahkeme 
huzurundaki tarafların haklarını ko-
ruyacak bir mekanizma geliştirilmesi 
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ve yargı etiği temelinde belli ilkelerin 
benimsenmesi adına çalışmalara baş-
lamıştır. Bu çalışmalar bakımından yol 
gösterici rehber niteliğinde olan, Bir-
leşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal 
Konseyinin, 27 Temmuz 2006 tarihli 
ve 2006/23 sayılı kararıyla kabul edi-
len yargı mensupları için mesleki ve 
etik davranış ilkeleri getiren Bangalo-
re Yargı Etiği ile 2005 yılında Avrupa 
Savcıları Konferansında kabul edilen 
Budapeşte İlkeleri dikkat çekmektedir. 

Bangalore Yargı Etiği ve Budapeş-
te İlkeleri doğrultusunda, Türkiye’de 
son yıllarda yargı etiğinin esasları ve 
yapılması gerekenler ile ilgili çalış-
malar yapılmaktadır. Yargıtay Etik, 
Şeffaflık ve Güven Projesi ile farklı 
ülkelerin benimsediği ilkeler ve yön-
temler de irdelenerek etik ilkeler be-
lirlenmeye çalışılmıştır. Söz konusu 
çalışmalar neticesinde hem hakim ve 
savcıların zihninde yargı etiği kavramı 
bakımından bir farkındalık oluşturul-
maya çalışılırken hem de yargı etiği il-
keleri saptanarak ilkelerin somutlaştı-
rılması adına adımlar atılmıştır. Bunun 
yanında Yargıtay Yargı Etiği Danışma 
Kurulu oluşturularak Yargıtay’da gö-
revli olan hakim ve savcıların davra-
nışlarının etik değere uygunluğu açı-
sından bir nevi bir danışma meclisi 
hayata geçirilmiştir. Tüm bu hususlar 

4 Gregory HANKIN, “Ethics and Law”, International Journal of Ethics, Vol. 33 (Jan 1923), No. 4, s. 420.
5 HANKIN, 1923, s. 422-425.
6 Ronald DWORKIN, Hakları Ciddiye Almak, çev. Ahmet Ulvi Türkbağ, Dost Kitabevi, Ankara 2007, s. 57.
7 Elaine MAK; “Researching Judicial Ethical Codes, or: how to eat a mille-feuille?”, International Journal 

for Court Administration, Vol. 9 (Dec 2018), No. 2, s. 55.

ışığında çalışmada, Bangalore Yargı 
Etiği ve Budapeşte İlkeleri esas olmak 
üzere, yargı etiği kavramı ile uyumlu 
ne gibi çalışmalar yapıldığı belirtile-
cek ve özellikle yakın zamanda kuru-
lan Yargı Etiği Danışma Kurulu’nun 
yapısı, işleyişi ve faaliyetleri üzerinde 
durularak söz konusu Kurul üzerinden 
Türkiye’de yargı etiği pratiğinin nasıl 
işlediği irdelenecektir. 

2. YARGI ETİĞİ KAVRAMI-
NIN NİTELİĞİ

Hukuk doğası gereği ahlâk ve 
ahlâki ilkelerle yakından ilgilidir. 
Pound’un belirttiği gibi ilkel tarihin 
eski dönemlerinde hukuku salt kural-
lara indirgemeye çalışan fikirler olsa 
da4 günümüzde hukukun içerisinde 
kurallar ile birlikte ilkeler, standart-
lar ve ahlâki kavramların bulunduğu 
görülmektedir. Dolayısıyla kuralların 
yorumlanması açısından kuralların 
yöneldiği etik değeri ve etik ilkele-
ri saptamak önem kazanmaktadır5. 
Dworkin’in hakimin takdir hakkını ele 
alırken verdiği “donut” örneği gibi6, 
yargı etiği ilkeleri de katmanlı olan ve 
her katmanında krema ve pudra şekeri 
olan bir çeşit pastaya (mille-feuille)7 
benzetilebilir. “Mille-feuille” son de-
rece lezzetli bir tatlıdır, ancak seven-
ler bu pastayı yemenin ne kadar zor 
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olduğunu da bilir8. Bu yüzden yargı 
etiğinin kodlarının belirlenmesi ve 
hukuk sisteminde nasıl hayata geçe-
bileceği son derece önemlidir. Dola-
yısıyla yargı etiği, hukukçuların nasıl 
davranması gerektiği ile ilgili ilkelere 
ve değerlere yer vermektedir. Hukuk 
sisteminin içinde görev alan her aktö-
rün esas olarak ahlâki karar vermesi, 
hukuka atfedilen kutsallık bakımından 
gereklidir; ancak “karar verici” oldu-
ğu için ahlâklı eylemi gerçekleştirmek 
hakimler açısından daha önemlidir. 
Özetle mahkemede görülmekte olan 
bir davada adaletin tam olarak tesis 
edilmesi, Avrupa Birliği standartla-
rında vatandaşlar için eşit bir şekilde 
temel hak ve hürriyetlerin korunması 
için başta hakimler olmak üzere tüm 
hukuk uygulayıcıları yargı etiğine uy-
malıdır9. 

Yargı etiği kavramı genel olarak 
aktif durumda çalışmakta olan hakim 
ve savcılar için söz konusudur; ancak 
bazı durumlarda hem emekli olan ha-
kim ve savcıları hem de diğer yargı 
personelini de ilgilendirir10. Dolayısıy-
la geniş bir uygulama alanı bulduğunu 
söylemek yanlış olmayacaktır. Aynı 
zamanda yargı etiği ilkelerinin aşağıda 
ele alacağımız şekilde birçok uluslara-
rası düzenlemeye girdiği de görülmek-
tedir. Bu bağlamda söz konusu yargı 

8 MAK, 2018, s. 56.
9 Friedrich KÜBLER, “Hukuk Devletinde Yasama ve Yargı Organlarında Meslek Etiği”, Etik ve Meslek 

Etikleri, Der.: Harun TEPE, Türkiye Felsefe Kurumu, Ankara 2000, s. 153.
10 MAK, 2018, s. 59.
11 MAK, 2018, s. 59; TEPE, 2017, s. 90-91.
12 Brad WENDEL, “Jurisprudence and Judicial Ethics”, Cornell Law School Legal Studies Research Paper 

Series, No.08 - 009, 2007, s. 1; MAK, 2018, s. 59; TEPE, 2017, s. 90-91.

etiği kodları evrensel niteliktedir. 
Yargı etiği kavramını somutlaştırmak 
için belli temel ilkeler ele alınabilir. 
Temel ilkeler, ölçülülük, bağımsızlık 
ve tarafsızlık, kanun önünde eşitlik, 
adaletin gecikmemesi gibi temel hak 
ve özgürlüklerden olan adil yargılan-
manın içinde yer alan usul ilkeleri 
dışında, hakim ve savcıların karakter-
lerinde bulunması gereken; yargılama 
için gereken bilgi ve deneyime sahip 
olmak, doğru karar verebilme ve etik 
davranma gibi vasıflar olarak sıralana-
bilir11. Söz konusu ilkeler, hakimlerin 
önlerine gelen uyuşmazlıklarda karar 
verirken adil karar vermelerini, insan 
haklarını esas almalarını, tarafları tat-
min etmelerini ve dışardan gelecek uy-
gunsuz unsurlardan etkilenmemelerini 
sağlayarak, profesyonel bir davranış 
geliştirmelerini sağlamaktadır12. 

Adil yargılanmanın hem kurumsal 
hem de kişisel boyutu olması farklı dö-
nemlerde birçok düşünür tarafından da 
dile getirilmiştir. Adil yargılanma için 
öncelikle hukuk uygulayıcılarının adil 
olması önemli bir unsurdur. Hakimle-
rin her şeyden önce tıpkı Aristoteles’in 
belirttiği gibi adalet duygusunu geliş-
tirmiş olması gerekmektedir. Aristote-
les, adalet, adil olma gibi kavramların 
bir karakter erdemi olduğunu ve bu 
erdemlerin yapıla yapıla huy edinildi-
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ğini belirtmiştir13. Solum da karakter 
olarak adil olan erdemli yargıcın zor 
davalarla karşılaştığında erdemli dav-
ranışı göstererek, adil sonucu bulabi-
leceğini savunmaktadır14. Buna göre 
hukuk uygulayıcıları, adaletin gerek-
lerini anlama ve uygulama hedefi ile 
yasaları adil bir şekilde yorumlayarak, 
kişilerin haklarını gözeterek önlerine 
gelen uyuşmazlığı muhakeme etmeli-
dir15. Bu konuda özellikle hakimlere 
büyük bir görev düştüğü açıktır. Ha-
kimler önlerine gelen uyuşmazlıkla-
rı adalete uygun bir şekilde çözüme 
ulaştırmak adına etik ilkelere uygun 
bir yorumlama yapması gerekmekte-
dir16. Bu yorumun doğru bir şekilde 
yapılabilmesi için de hakimler, hem 
göreve gelişlerinde ve görevlerini ifa 
edişlerinde hem de kişisel özelliklerin-
de belli ilkelere uymalıdırlar. İşte yar-
gı etiği tüm bunları kapsayan ilkelerle 
ilgilidir. 

Yargı etiği ilkeleri ile ilgili bir diğer 
konu bağlayıcı olup olmadığı konusu-
dur. Genel olarak yargı etiği ilkeleri 
bağlayıcı olmayan, hakimler, savcılar 
ve diğer yargı personeli ve mensup-
larının vicdanlarında muhakeme ede-
cekleri ilkeler olarak düşünülebilir. 
Oluşturulacak kurullar tarafından ilgi-
li kişilerin tereddüte düşmesi halinde 

13 ARISTOTELES, Nikomakhos’a Etik, çev. Saffet Babür, Kebikeç Yayınları, Ankara 2005, 1130a / 20-30.
14 Lawrence SOLUM, “Virtue Jurisprudence: An Areatic Theory of Law”- Draft, (October 2004), 19, s. 8-10.
15 John RAWLS, Justice as Fairness: A Restatement, Ed.: Erin Kelly, The Belknap Press of Harvard Univer-

sity Press, Cambridge, 2003, s. 18-19 ; MAK, 2018, s. 60.
16 DWORKIN, 2007, s. 54-55, 108; Ronald DWORKIN, Law’s Empire, The Belknap Press of Harvard Uni-

versity Press, Cambridge, Massachusetts 1986, s. 164.
17 MAK, 2018, s. 60.
18 Dimitry KOCHENOV, EU Enlargement and the Failure of Conditionality, Kluwer Law International, 

2008, s. 246-248.

danışma niteliğinde kararlar alınarak 
yargı etiği ilkelerine uygun davranış 
biçimleri geliştirilmeye çalışılabi-
lir. Bu tarz düzenlemeler etik kültürü 
oturmuş toplumlarda başarılı olabilir. 
Ancak hukuk devleti ilkesinin bile tam 
oturmadığı Orta Doğu ya da Doğu Av-
rupa coğrafyasında yargı etiği ilkele-
rine daha sıkı ve daha güçlü bağlarla 
hukuk sisteminin içinde yer verilmesi 
yerinde olacaktır17. Söz konusu coğ-
rafyalarda Avrupa Birliği’ne uyum 
sürecinde yasal düzenlemeler Avrupa 
Birliği standartlarına getirilmeye ça-
lışılsa bile, hukuk uygulayıcılarının 
zihinlerinde köklü değişiklik olmadık-
ça eski düzen devam etmektedir18. Bu 
minvalde söz konusu coğrafyalarda 
güçlü bir denetim mekanizması kurul-
ması gerekmektedir.

3. YARGI ETİĞİ İLE İLGİLİ 
YAPILAN BAŞLICA DÜZENLE-
MELER DOĞRULTUSUNDA BE-
LİRLENEN İLKELER

Yargı etiğine ilişkin ilkelerin sap-
tanması, yargı etiği kavramının daha 
somut bir görünüm kazanarak hukuk-
çuların zihninde farkındalık yaratılma-
sı ve yargı etiği ilkelerinin korunması 
açısından önem arz etmektedir. 20. 
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yüzyılın sonlarına doğru yargı etiğine 
ilişkin farkındalığın artması neticesin-
de, yargı etiği ve ilkelerinin belirlen-
mesi açısından uluslararası düzeyde 
düzenlemeler hazırlanmıştır19. Bu dü-
zenlemelerin ilk örneklerinden biri 28 
Ağustos - 6 Eylül 1985 tarihleri ara-
sında yapılan Birleşmiş Milletler 7. 
Suç Sorunları Kongresinde ele alınan 
“Yargı Bağımsızlığının Temel İlkele-
ri”dir. Söz konusu ilkeler Birleşmiş 
Milletler Genel Kurulunun 13 Aralık 
1985 tarih ve 40/416 sayılı kararı ile 
onaylanmıştır. Genel Kurul tüm üye 
devletleri kendi mevzuatlarını bu il-
kelere uygun hale getirmeye ve Genel 
Sekretere 5 yılda bir uygulama so-
nuçları ile ilgili rapor vermeye davet 
etmiştir. 20 maddeden oluşan “Yar-
gı Bağımsızlığının Temel İlkeleri20” 
ile öncelikle yargı bağımsızlığı ilkesi 
düzenlenmiştir. Bağımsızlık ilkesinin 
yanı sıra, yargı bağımsızlığının dev-
let tarafından güvence altına alınması, 
yargılama süresince yargılama maka-
mına usulsüz ve yetkisiz müdahale ya-
pılamayacağı, tabii hakim ilkesi, adil 
yargılanma hakkı gibi alt ilkelere yer 
verilmiştir. Ayrıca metinde yer alan 
hakimlerin ifade ve örgütlenme özgür-
lüğü hakkının güvence altına alınması 
gerekliliği ile beraber hakimlerin nite-

19 Söz konusu uluslararası metinler için bkz. T.C. Adalet Bakanlığı Avrupa Genel Müdürlüğü, Yargı Etiği ve 
Yargı Bağımsızlığı Konusunda Uluslararası Belgeler, Ankara Eylül 2004, http://www.abgm.adalet.gov.tr/
pdf/bangalortr.pdf, (E.T. 24.11.2018).

20 The Judicial Integrity Group, Commentary on the Bangalore Principles of Judicial Conduct, March 2007, 
s. 15 - 18. ; Nevin ÜNAL ÖZKORKUT, “Yargı Bağımsızlığı Açısından Osmanlı’da ve Günümüz Türki-
yesi’nde Yargıya Genel Bir Bakış”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 57 (2008), S. 1, s. 
229-230.

21 T.C. Adalet Bakanlığı Avrupa Genel Müdürlüğü, 2004, s. 20; The Judicial Integrity Group, 2007, s. 19-30.
22 T.C. Adalet Bakanlığı Avrupa Genel Müdürlüğü, 2004, s. 20-21.
23 T.C. Adalet Bakanlığı Avrupa Genel Müdürlüğü, 2004, s. 14-18.

likli, dürüst ve meslek ehliyetine sahip 
kişiler arasından seçilerek, uygunsuz 
atamaların yapılmamasına yönelik 
vurgular dikkat çekicidir21. Ayrıca ha-
kimlerin mesleki güvencelerinin de 
devlet tarafından tam olarak sağlan-
ması gerektiği belirtilerek yargı ba-
ğımsızlığının sağlanması bakımından 
gerekli hususlar vurgulanmıştır22. 

İlkelerin belirlenmesi bakımından 
bir diğer kilometre taşı ise Avrupa 
Konseyi Üye Devletler Bakanlar Ko-
mitesinin “Hakimlerin Rolü, Etkinliği 
ve Bağımsızlığı” konusunda 1994 yı-
lında aldığı tavsiye kararıdır23. Alınan 
tavsiye kararı ışığında 2002 yılında 
ise Avrupa Yargıçları Danışma Kon-
seyinin aldığı 3 sayılı görüş önem arz 
etmektedir. Görüşte şu öneriler getiril-
mektedir:

“a) Hâkimlerin faaliyetleri mesleki 
davranış ilkeleri tarafından yön-
lendirilmelidir.

b) Bu ilkeler bağımsızlıkları ve ta-
rafsızlıklarına ilişkin karşılaştıkla-
rı zorlukların üstesinden gelmele-
rini sağlayacak şekilde hâkimlere 
nasıl bir yöntem takip edeceklerine 
ilişkin yol göstermelidir.
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c) Bu ilkeler hâkimlerin kendileri 
tarafından ve disiplin sisteminden 
ayrı olarak belirlenmelidir.

d) Her bir ülkede mesleki etik veya 
statüleri ile yargısal olmayan faa-
liyetlerinin uyumuna ilişkin bir so-
runla karşılaşan hâkimlere tavsiye-
de bulunmak amacıyla yargı içinde 
bir veya daha fazla kişi ve kurumun 
kurulması arzu edilmektedir.24”

Ancak uluslararası metinler ara-
sında en güncel olan ve dikkat çeken 
belge BM tarafından 23 Nisan 2003 
tarih ve 2003/43 sayılı kararla kabul 
edilen “Bangalore Yargı Etiği İlkele-
ri”dir. 2005 yılında ise Avrupa Savcı-
ları Konferansında “Budapeşte İlke-
leri” kabul edilerek savcılar için etik 
davranış biçimleri belirlenmeye çalı-
şılmıştır. Hem Bangalore Yargı Etiği 
İlkelerinde hem de Budapeşte İlkele-
rinde insan haklarına ve insan hakları-
nı koruyucu nitelikte sözleşmelere atıf 
yapıldığı görülmektedir. Bangalore 
Yargı Etiği İlkelerinin giriş kısmında 
BM Evrensel İnsan Hakları Bildirgesi 
ve BM Medeni ve Siyasi Haklar Söz-
leşmesi’ne atıfta bulunularak, yargının 
temeli her şeyden önce insan haklarına 
saygı, demokratik toplum, hukuk dev-
leti gibi kavramlar olarak belirlenmiş-
tir25. Avrupa Savcıları Konferansında 
kabul edilen Budapeşte İlkelerinde ise 

24 Gürsel ÖZKAN, “Yargı Etiği, Yargıya Güven ve Şeffaflık”, Yargıtay Etik, Şeffaflık ve Güven Projesi Açılış 
Sempozyumu, Ankara, 13-14 Nisan 2017, s. 54.

25 TEPE, 2017, s. 91.

savcılar hakkında temel ilkeler, ge-
nel mesleki davranışları ve savcıların 
özel yaşamdaki davranışları düzen-
lenmiştir. Temel ilkelerde savcıların 
her zaman ve her koşulda uluslarara-
sı hukukun getirdiği yükümlülüklere 
uygun olarak, insan haklarına saygılı, 
adil, tarafsız ve hızlı bir şekilde kamu 
yararını gözeterek çalışacağı belirtil-
miştir. Mesleki davranışlarında ise di-
ğer uluslararası belgelerde ve özellikle 
Bangalore Yargı Etiği İlkeleri düzenle-
mesinde olduğu gibi savcıların profes-
yonel bir şekilde eşitlik ilkesine bağlı 
kalarak, bağımsız, tarafsız, dürüst, bil-
gili ve kendini yetiştiren kişiler olma-
sı gerektiği vurgulanmıştır. Özellikle 
“ceza soruşturmaları çerçevesinde 
meslek davranışları” bölümünde ise 
AİHS’nin 6. maddesinde yer alan adil 
yargılanma hakkına atıfta bulunularak 
savcıların yukarıda sözü edilen ilkele-
re uygun davranarak adil yargılanma 
hakkına uygun davranacağı düzenlen-
miştir. 

Budapeşte İlkelerinde yer alan özel 
yaşamdaki davranışlar bölümü ise dik-
kat çekicidir. Söz konusu kısım, Aris-
toteles’in tümel adalet - tekil adalet 
ayrımını çağrıştırmaktadır. Aristote-
les’e göre tümel adalet yasaya uygun 
olma, yasaya uygun olanı yapma ile 
alakalıdır. Tekil anlamda adalet ise 
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bir huy erdemidir26. Yani bu iki adalet 
türü aynı anlama gelmemektedir. An-
cak Aristoteles, tümel anlamda adaleti 
sağlayacak olan yargıçların ve savcı-
ların, bir huy olarak adil olma duy-
gusuna sahip olmalarının önemine de 
dikkat çekmektedir. Ona göre huy ola-
rak adalet erdemine sahip olan hukuk-
çular, tümel anlamda adaleti sağlama 
konusunda daha başarılı olacaktır27. 
Budapeşte İlkelerinin özel yaşamda-
ki davranışlar kısmı da Aristoteles’in 
anlayışı ile paralellik göstermektedir. 
Buna göre mesleklerinde yargı etiği 
ilkelerine uygun davranmak zorun-
da olan savcılar, özel hayatlarında da 
adilane bakışlarını, tarafsızlıklarını, 
dürüstlüklerini koruyarak her zaman 
hukuka saygılı olmalıdırlar. Böylece 
bu erdemleri yapa yapa huy edinen 
savcılar mesleklerini ifa ederken de 
yargı etiği ilkelerini daha doğru şekil-
de uygulayabileceklerdir.

Bangalore Yargı Etiği İlkelerine 
dönecek olursak; söz konusu düzen-
leme özellikle hem insan haklarına 
ve uluslararası sözleşmelere yaptığı 
atıflar hem de ilkelerle beraber belli 
değerleri de sıraladığı için son dere-
ce önemlidir. Bangalore İlkeleri yargı 
etiğine bir anlamda çerçeve çizen, yar-
gılama süjelerine yol gösteren ilkeler 
olarak karşımıza çıkmaktadır. Hakim-

26 ARISTOTELES, 2005, 1129a, 1130a.
27 ARISTOTELES, 2005, 1130a, 1130b.
28 Nihal JAYAWICKRAMA, “Developing a Concept of Judicial Accountability - The Judicial Integrity 

Group and the Bangalore Principles of Judicial Conduct”, Commonwealth Law Bulletin, Vol. 28 (2002), 
No. 2, s. 1092.

29 KOCHENOV, 2008, s. 249; The Judicial Integrity Group, 2007, s. 35; TEPE, 2017, s. 89-90.
30 T.C. Adalet Bakanlığı Avrupa Genel Müdürlüğü, 2004, s. 3; İbrahim AKIN -Tansu AKIN, Yargı Etiği, 

Melike Ofset, Ankara 2013, s. 42; The Judicial Integrity Group, 2007, s. 35-36.

lere sadece hukuka ve kendi vicdanına 
hesap verecek şekilde hareket etmeleri 
adına; bağımsızlık, tarafsızlık, doğ-
ruluk ve tutarlılık, dürüstlük, eşitlik, 
ehliyet ve liyakat olmak üzere sayılan 
6 ilke, yargı etiğinin temel ilkelerini 
oluşturmaktadır28. Metinde öncelikle 
temel ilke kısaca tanımlandıktan son-
ra, uygulamada hakim ve savcıların 
ilkelerin gerekliliklerini nasıl yeri-
ne getireceği ile devletin ne gibi yü-
kümlülükleri olduğu ayrıntılı şekilde 
açıklanmaktadır. Bu bakımdan ilkeleri 
açıklayıcı nitelikte olması dikkat çeki-
cidir.

Bağımsızlık ilkesi esasen devlete 
yükümlülük yükleyen bir ilke olarak 
karşımıza çıkmaktadır. Buna göre ha-
kimlere yargı ile ilgili faaliyetleri do-
layısıyla kurumsal, mali ya da bireysel 
herhangi bir müdahalede bulunulma-
ması devlet organlarına yüklenmek-
tedir29. Yargıya, siyasi makamların 
müdahalede bulunmaması ve yargı-
nın siyasetten uzak durması gerektiği 
de ilkede belirtilmiştir30. Söz konusu 
hususları açarsak bağımsızlık için, 
hakimlerin görevlerini özellikle yürüt-
menin baskısı ya da uygunsuz etkileri 
olmadan ifa etmesi, üst mahkemenin 
davayı tekrar ele alması dışında karar-
larının gözden geçirilmemesi, hakim-
lerin görevlerini serbest bir şekilde 
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yapabilmesi için hukuki güvenceye 
sahip olması gibi alt ilkelerin tanınma-
sı gerekmektedir31. Bazı uluslararası 
hakim örgütleri de bu konuları dikkate 
almıştır. Avrupa Hakimler Birliğinin 
düzenlediği Hakimler Şartı, Avrupa 
Hakimler Danışma Konseyinin Ha-
kimler için Magna Carta’sı ve Ulus-
lararası Hakimler Birliğinin Hakimin 
Evrensel Şartı bu düzenlemelere örnek 
verilebilir32.

İkinci ilke olan tarafsızlık ilkesi 
de bağımsızlık ilkesi ile yakından il-
gilidir. Bağımsızlık ilkesine uygun 
bir şekilde görevini ifa edemeyen bir 
hakimin tarafsız karar vereceğini ya 
da görevini sürdüreceğini söylemek 
mümkün gözükmemektedir33. Avrupa 
Bakanlar Komitesi hiyerarşik bir adli 
yapının varlığının yargıcın bağımsız-

31 Frans VAN DIJK-Geoffrey VOS, “A Method for Assessment of the Independence and Accountability of 
the Judiciary”, International Journal for Court Administration, Vol. 9 (Dec 2018), No. 3, s. 4, 9; Ingo 
KEILITZ, “Viewing Judicial Independence and Accountability through the “Lens” of Performance Me-
asurement and Management”, International Journal for Court Administration, Vol. 9 (Dec 2018), No. 3, 
December 2018, s. 27.

32 VAN DIJK - VOS, 2018, s. 5.
33 KEILITZ, 2018, s. 26-27.
34 VAN DIJK - VOS, 2018, s. 5.
35 WENDEL, 2017 s. 5-6; Judicial Office For Scotland, Statement of Principles of Judicial Ethics for the 

Scottish Judiciary, April 2010, s. 14-15; JAYAWICKARAMA, 2002, s. 1092. 
36 Ethics and Integrity Commission, Code of Judicial Ethics Commentary, Ljubljana 2016, s. 42.
37 Devlet aklı daha çok doğrudan siyasal organları denetleyen idari yargı ile anayasa yargısında ortaya çık-

makla beraber; ceza yargısında da “devlete karşı işlenen cürümler” ile bu cürümlerin takibi ve soruştu-
rulması sırasında devlet görevlilerin işledikleri suçlarda kendini göstermektedir. Özellikle devlet aleyhine 
işlenen cürümlerle ilgili davalarda hukukun yok sayılarak yargının araç haline getirilip baskı amacıyla 
veya mevcut egemen yapının korunması için kullanıldığı görülmektedir (Mithat SANCAR, Devlet Aklı 
Kıskacında Hukuk Devleti, İletişim Yayıncılık, İstanbul 2000, s. 188.). Devlet aklı ile ortaya çıkan yargı 
kararı toplumdaki bireylere mesaj vermek için propaganda amaçlı olarak alınmaktadır. Yargının tarafsızlı-
ğını yitirmesinde en tehlikeli olan husus, kadrolaşma sonucu hakim veya savcı adayı olarak seçilmiş veya 
staj süresince “devlet aklı” ile düşünür hale gelmiş hakim veya savcı için artık siyasi otoritenin doğrudan 
emir vermesi gerekmemektedir. Bu şekilde yetişen ve görevini belirttiğimiz şartlarda bağımsızlığı da ol-
madan sürdüren hakim, alacağı kararlarda, siyasi emir almadan hukuku, hukukun içinde olması gereken 
insan haklarını ve bireylerin şahsi haklarını göz ardı ederek egemen ideolojinin isteklerini yerine getire-
cektir.

lığını zedelediğini vurgulamaktadır34. 
Nitekim bağımsızlık ilkesine aykırı 
şekilde yürütme organı ile yakından 
ilişkili görevini yapan, siyasi aktivi-
telerin içinde fazlasıyla bulunan ya da 
yorum getiren hakimlerin tarafsızlıkla-
rına şüpheyle bakılmaktadır35. Bu aynı 
zamanda yargı kararlarının tutarsız 
olmasına yol açarak, hukuki istikrar 
ilkesine de gölge düşürmektedir36. Bu 
bağlamda hakimlerin tarafsızlığını iki 
boyutlu ele almak gerekmektedir. Bi-
rinci boyutu ile tarafsızlık hakimlerin 
devlet aklından37 sıyrılarak görevlerini 
ifa etmeleri anlamına gelir. İkinci bo-
yutu ile tarafsızlık ise hakimlerin kişi-
sel, dini veya benzeri değer yargılarını 
görevlerini ifa ederken yansıtmaması 
anlamına gelmektedir. Özel hayatın-
da hakim önüne gelen olay hakkında 
farklı düşünebilir; ancak olayda değer 
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yargılarından arınarak objektif şekilde 
karar vermelidir. Bağımsızlık ve taraf-
sızlık şartlarının sağlanması ile hakim-
ler, görevleri sırasında uyuşmazlığın 
taraflarına iltimassız, önyargısız yak-
laşmalı, kendi kişisel yargılarını içeren 
yorumlar yapmamalıdır38. 

Üçüncü ilke olan doğruluk ve tu-
tarlılık ilkesine göre hakim yargılama 
sırasında tarafların güvenini sarsacak 
davranışlardan ve tutumlardan uzak 
durmalıdır. Söz konusu ilke, adale-
tin gerçek anlamda sağlanması kadar, 
adaletin tesis edildiğinin görünmesi-
nin de önemine vurgu yapmaktadır39. 
Dördüncü değer olan dürüstlük ise 
doğruluk ve tutarlılık ile bağlantılı 
olan bir ilkedir. Hakim objektif de-
ğerlendirme yapma yükümlülüğünü 
yerine getirmek için dürüstlük ilkesine 
uymak zorundadır40. Yukarıda saydı-
ğımız tarafsızlık ve tutarlılıkla yakın 
ilişkide olan diğer bir ilke ise eşitlik 
ilkesidir. Yukarıda değindiğimiz gibi 
hakim, önüne gelen herkese eşit mu-
amelede bulunmalıdır. Herhangi bir 
şekilde ister devlet aklıyla ister ken-
di değer yargıları ile taraflar arasında 
ayrımcılığa gitmeden adaleti eşit bir 
şekilde dağıtmalıdır. Eşitlik ilkesi, 
hakimin insana ait değeri temel ala-
rak objektif karar alması gerekliliğini 
açıkça ortaya koymaktadır41. Yargıla-
ma etiği konusunda son ilke ehliyet ve 

38 Ethics and Integrity Commission, 2016, s. 25; Judicial Office For Scotland, 2010, s. 16, 21-25; The Judi-
cial Integrity Group, 2007, s. 54-59.

39 T.C. Adalet Bakanlığı Avrupa Genel Müdürlüğü, 2004, s. 4-5; Judicial Office For Scotland, 2010, s. 28-29; 
The Judicial Integrity Group, 2007, s. 73-79. 

40 Judicial Office For Scotland, 2010, s. 30-31; Ethics and Integrity Commission, 2016, s. 38-40.
41 Judicial Office For Scotland, 2010, s. 32; The Judicial Integrity Group, 2007, s. 111-115.
42 Ethics and Integrity Commission, 2016, s. 33-36; Judicial Office For Scotland, 2010, s. 33-35.

liyakattır. Hakimlerin görevlerini hem 
yazılı yasaya hem de adalete uygun 
bir şekilde yapabilmeleri ve bu min-
valde bir karara imza atabilmeleri için 
olayı iyi analiz edebilme ve hukuku 
adalete uygun bir şekilde yorumlaya-
rak uygulayabilme yeteneğine sahip 
olmalıdır. Bu bağlamda hakimlerin 
belli bir mesleki yeterlilik mertebesi-
ne ulaşmaları gerekmektedir. Sadece 
mesleki gelişim ise yeterli değildir. 
Bunun yanında genel kültür, hayat tec-
rübesi, yöneticilik ve iletişim konula-
rında da hakimlerin belli bir düzeyde 
olması zorunludur. Özetle hakimlerin 
tüm bu alanlarda kendilerini geliştire-
bilmeleri ehliyet ve liyakat ilkesi için 
önemlidir42. Söz konusu melekelere 
sahip olabilmek için hakimlerin vakit 
ayırması gerekirken, fazla iş yükü ha-
kimlerin kendilerini geliştirebilmeleri 
önünde engel oluşturmaktadır.

Söz konusu ilkeler sıralandıktan 
sonra Bangalore Yargı Etiği İlkeleri 
metninde yürürlük bölümü yer almak-
tadır. Bu bölümde sayılan ilkelerin na-
sıl düzenlenip korunacağı sorunu ele 
alınmaktadır. Bununla ilgili olarak da; 

“hakimlik makamının niteliği sebe-
biyle, bu prensipleri yürürlüğe ko-
yacak mekanizmalar şayet hâliha-
zırda hukuklarında mevcut değilse, 
ulusal adalet teşkilatı, bu prensip-
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leri yürürlüğe koymayı temin ede-
cek etkili tedbirleri almalıdır43” 

ibaresine yer verilmiştir. Böylelik-
le, bu belgeyi kabul eden her ülkenin 
adalet sistemi içerisinde yargı etiğine 
ilişkin ilkelerin düzenlenmesini ve uy-
gulamasını denetleyecek bir kurumun 
oluşturulması gerekliliğine vurgu ya-
pılmıştır. 

Sonuç olarak uluslararası arenada 
yargı etiğinin sağlanması ve belirli, tu-
tarlı bir alan yaratılması için yargı eti-
ği ilkelerinin belirlenmesi çalışmaları-
nın yürütüldüğü açıkça görülmektedir. 
Yani günümüzde artık hukukun adaleti 
sağlama ve insan haklarının korunma-
sı amacının sağlıklı bir şekilde yürü-
tülmesi adına hukuka etik müdahalede 
bulunulduğu açıktır. Bunun sonucun-
da yargı etiği bakımından gerekli dü-
zenleme ve çalışmaların yapılması ve 
bu konuyla ilgili kurumların kurulma-
sı Türkiye açısından zorunludur.

4. TÜRK YARGI SİSTEMİN-
DEKİ GELİŞMELER

4.1. Yargı Etiği Konusundaki Ça-
lışmalar ve Somut Görünümü 

Bangalore İlkelerinde ilkelerin 
belirlenmesi ve uygulanabilmesi için 
her ülkenin belli bir kuruma bu işle-
vi tanıması hususu üzerinde durul-
muştur. Bangalore İlkeleri HSYK’nın 
27.06.2006 gün ve 315 sayılı kararı 
ile kabul edilmiş, Adalet Bakanlığı 
Personel Genel Müdürlüğü tarafın-

43 T.C. Adalet Bakanlığı Avrupa Genel Müdürlüğü, 2004, s. 8.
44 Gülriz UYGUR, “Yargı Kararlarında Etik İlkeler”, Yargıtay Etik, Şeffaflık ve Güven Projesi Açılış Sempoz-

yumu, Ankara, 13-14 Nisan 2017, s. 70-73.

dan 14.11.2006 gün ve 100289 sayılı 
yazısı ile hakim ve savcılara bildiril-
miştir. Söz konusu karar alındıktan 
sonra öncelikle “Yargıtay Etik, Şeffaf-
lık ve Güven Projesi” hayata geçiril-
miştir. Proje kapsamında sempozyum 
ve çalıştay düzenlenmiş, arkasından 
Yargıtay Etik İlkeleri tespit edilmiştir. 
Belirtildiği gibi alınan karar ışığında 
yargı etiği ilkelerinin iç hukuk siste-
minde belirlenmesi ve belirlenen il-
kelerin uygulanmasının denetlenmesi 
için kurum oluşturulması da gereklilik 
arz etmektedir. Söz konusu etik ilke-
lerin personel bakımından uygulanıp 
uygulanamadığının kontrol edilmesi 
ve etik ilkelerin sağlıklı bir şekilde 
uygulanabilmesi açısından personele 
danışma hizmeti verilmesi için Yar-
gıtay Yargı Etiği Danışma Kurulu 
oluşturulmuştur. Tüm bu çalışmalar 
olumlu karşılanmakla beraber, uygu-
lamadaki eksiklikleri ıskaladığı ve 
yaşanan olumsuzluklara somut bir 
çözüm sunamadığı için kanaatimizce 
eleştirilebilir niteliktedir. Örnek ola-
rak 2017 yılında düzenlenen Yargıtay 
Etik-Şeffaflık-Güven Sempozyumun-
da adil yargılanma hakkı, bağımsızlık 
ve tarafsızlık ilkelerinin Türk mevzu-
atında yer aldığı belirtilmiş ve Türk 
mahkemelerinin kararlarında da bu 
ilkelere atıf yaparak yargılama yaptığı 
belirtilmiştir44. Ancak Türk yargısın-
da her zaman tartışılan yürütme-yar-
gı ilişkileri ile beraber, son dönem-
lerde yaşanan birçok tartışmalı dava 
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ve nihayetinde 15 Temmuz öncesi ve 
sonrası yaşananlar düşünüldüğünde, 
yargı etiğinin unsurlarından olan aynı 
zamanda da adil yargılanma hakkının 
temel taşı olan tarafsızlık ve bağımsız-
lık ilkelerinin zedelendiği görülmekte-
dir. Dolayısıyla mahkeme kararlarının 
ideolojik bir mücadelenin aracı haline 
getirilmesi ya da kişisel değer yargıla-
rının fazlasıyla mahkeme kararlarına 
yansıması düşünüldüğünde, yargının 
objektifliğinden sıyrılarak sübjektif 
bir görünüm kazandığını ve bu bakım-
dan da yargının meşruiyeti etrafındaki 
tartışmanın giderek arttığını söylemek 
daha isabetli olacaktır45. 

2017 yılında yapılan “Etik İlkeler 
Çalıştayı” da sempozyumla paralel-
likler arz etmektedir. Çalıştayda karşı-
laştırmalı hukukta yargı etiği46, kurum 
kültürü ve etik47, toplumsal cinsiyet - 
etik ilişkisi48 gibi önemli konular ele 
alınmıştır. Çalıştaya 40’a yakın Yargı-
tay mensubu, 26 Cumhuriyet Savcısı, 
70 hakim ve 130 personel katılarak 
geniş bir katılım sağlanmıştır49. Hatta 
bu konuyla ilgili yurtdışından gelen 
konunun uzmanları veya yabancı yük-
sek mahkeme hakimleri örnek verile-
rek “dünyada daha önce yapılmamış 

45 Duncan KENNEDY, “The Distinction Between Adjudication and Legislation”, Philosophy of Law Classic 
and Contemporary Readings, Ed.: Larry May - Jef Brown, Blackwell, Oxford 2010, s. 138; SANCAR, 
2000, s. 182.

46 Sibel İNCEOĞLU, “Karşılaştırmalı Hukukta Yargı Etiği”, Etik İlkeler Çalıştayı, Ed.: Mustafa Yıldırım - 
Gözde Hülagu, Antalya 2017, s. 17-41.

47 Harun TEPE, “Kurum Kültürü ve Etik İlişkisi”, Etik İlkeler Çalıştayı, Ed.: Mustafa Yıldırım - Gözde 
Hülagu, Antalya 2017, s. 102-115.

48 Gülriz UYGUR, “Ön Çalıştay Sonuçlarının Değerlendirilmesi ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ile Etik İliş-
kisi”, Etik İlkeler Çalıştayı, Ed.: Mustafa Yıldırım- Gözde Hülagu, Antalya 2017, s. 52-67.

49 Etik İlkeler Çalıştayı, 2017, s.121.
50 Etik İlkeler Çalıştayı, 2017, s.122.
51 Etik İlkeler Çalıştayı, 2017, s. 125-127.

bir şey yapıyoruz” imajı verilmeye 
çalışılmıştır50. Ancak liyakat, şeffaf-
lık gibi konularda somut sorunlar dile 
getirildiğinde “ilkelerin yerleşmesinin 
mücadelesini veriyoruz” ya da “Roma 
bir günde kurulmadı” denilerek somut 
sorunlara çözüm getirme sürüncemede 
kalmıştır51.

“Yargıtay Etik, Şeffaflık ve Güven 
Projesi” kapsamında ayrıca etik ilke-
ler belirlenmiştir. Proje kapsamında 
düzenlenen “Yargıtay Yargı Etiği İlke-
leri”nde hakimlerin, savcıların ve Yar-
gıtay personelinin uyması gereken etik 
ilkelere yer verilmiştir. Söz konusu il-
keler hem ilkelerin yazım usulü açısın-
dan hem de içerik açısından hakimler 
için Bangalore Yargı Etiği İlkeleri ile 
savcılar açısından ise Budapeşte İl-
keleri ile birebir örtüşür niteliktedir. 
Ayrıca Yargıtay Yargı Etiği İlkeleri dü-
zenlemesi sonucunda, ilkelere uyulup 
uyulmadığını denetleyecek Yargıtay 
Yargı Etiği Danışma Kurulu oluşturul-
ması gerektiği de belirtilmiştir. Aynı 
zamanda söz konusu proje ile Yargıtay 
üyeleri açısından yargı etiği kavramı-
nın somutlaşması adına klinik çalışma-
larına önem verilmiş, Yargıtay hakim 
ve savcıları için ayrı ayrı etik ilkeler 
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ele alınmış, diğer hukuk sistemlerinde 
neler yapıldığı ile ilgili karşılaştırmalı 
çalışmalara da imza atılmıştır. 

Bunun yanında 11 Mart 2019’da 
Türk Yargı Etiği Bildirgesi yayınlan-
mıştır. Bildirge, 

“Hakimler ve savcılar, görevlerini 
yerine getirirken adaletin en has-
sas ve doğru şekilde dağıtıldığın-
dan emin olan, mesleki sorumluluk 
içinde davranan, (…) insanlardır. 
Anayasa ve kanunlardan aldıkları 
yetki çerçevesinde, hür vicdanları 
ile evrensel değerleri şiar edinerek 
bağımsız ve tarafsız olarak görev-
lerini yürütürler…” 

şeklinde bir giriş ile başlamakta ve 
her biri, “Hâkimler ve Savcılar” özne-
si ile başlayan 8 bölüm ve 61 madde-
den oluşmaktadır. Bölüm başlıklarına 
bakıldığında Bildirge, uluslararası bir 
belge olan Bangalore Yargı Etiği İlke-
leri ile paralellik göstermektedir. Buna 
göre, insan onuruna saygılı olma ve 
eşitlik, bağımsızlık, tarafsızlık, dürüst-
lük ve tutarlılık, mahremiyete özen, 
liyakat ve yetkinlik gibi ilkeler düzen-
lenmiştir.

Türk Yargı Etiği Bildirgesini ele 
alacak olursak hem yazılış şeklinde 
hem de uygulamada birçok aksaklı-
ğı bünyesinde bulundurduğu dikkat 
çekmektedir. Giriş kısmında yer alan 
“Anayasa ve kanunlardan aldıkları 
yetki çerçevesinde,” ibaresi kafalarda 

52 Yasemin IŞIKTAÇ, “Yargıcın Hukuk Yaratma Fonksiyonu Üzerine Bir İnceleme”, İstanbul Barosu Dergisi, 
C. 62 (1998), S. 1-2-3, s. 83.

soru işareti doğurmaktadır. Söz konu-
su giriş kısmı sonucunda sanki Ana-
yasada yeterli güvence yokmuş ya da 
hakim ve savcılar anayasal hükümle-
re itibar etmiyorlar intibasını doğurur 
niteliktedir. Oysa yargı etiği ilkelerine 
uygun davranılabilmesi ve adil yar-
gılama yapılabilmesi için esas dikkat 
edilmesi gereken husus, yürütme-yar-
gı ilişkisinde yürütmenin yargıya mü-
dahalesini önlemek olmalıdır. Yargıyı 
güvence altına alan Anayasal hüküm-
ler ile uluslararası insan hakları belge-
leri yürütme tarafından ihlal edilmeye 
devam ederse Bildirge sadece sembo-
lik bir görünüme bürünecektir. 

Yapılan tüm çalışmalara bakıldı-
ğında genel olarak ele alınan düzen-
lemelerin yerinde olduğu ancak uygu-
lamada yaşanan sıkıntılar ve yargıda 
yaşanan gelişmeler neticesinde ya-
pılan düzenlemelerin inandırıcılığını 
kaybettiği söylenebilir. 

4.2. Güncel Bir Kurul: Yargıtay 
Yargı Etiği Danışma Kurulu

Yargılamada etik ilkelere uygun-
luğun sağlanmasında özellikle yüksek 
mahkemelerin rolü son derece önem-
lidir. Yüksek mahkemelerin adalet 
ilkelerini kullanarak alacağı kararlar, 
hukuk sistemindeki diğer hakimler 
için de yol gösterici olacaktır52. Bu 
bakımdan Yargıtayın gerçekleştirdiği 
çalışmalar sonucunda kurulan Yargı-
tay Etik Danışma Kurulu önemli bir 
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adım olarak görülebilir. 08.12.2017 
tarih ve 2017/5 sayılı Yargıtay Büyük 
Genel Kurulu Kararı ile kabul edilen 
Yargıtay Yargı Etiği İlkelerinin Üçün-
cü kısmında öngörülen hükümler uya-
rınca oluşturulan Yargıtay Yargı Etiği 
Danışma Kurulunun, kendi çalışma 
usulünü belirleyeceği düzenlenmiştir. 
Kurul bunun üzerine Yargıtay Yargı 
Etiği Danışma Kurulu kararına imza 
atmış ve kararın 24.12.2018 tarihin-
den itibaren uygulanacağı düzenlen-
miştir. Kararda düzenlenen maddelere 
bakıldığında, hakim ve savcıların yar-
gı etiğinin gerekliliklerini yerine geti-
rip getirmediğini denetlemek ve adil 
yargılanma hakkının gerçekleşmesini 
sağlamak adına yeterli olmadığı söy-
lenebilir. Şöyle ki; 

Madde 2/2: “Yargıtay personeli ile 
stajyer hakim ve Cumhuriyet savcıla-
rı hakkında bu karar uygulanamaz” 
şeklindeki düzenleme ile Kurulun 
çalışma alanı sınırlandırılmaktadır. 
Kurulun görev tanımı, hakim ve sav-
cıların davranışlarının ve muhtemel 
davranış modellerinin etik değerlere 
uygunluğunu denetlemektir. Söz ko-
nusu hususun stajyer hakim ve savcı-
lar için de geçerli olması gerekmek-
tedir. Unutulmamalıdır ki etik değer 
taşıyan bir davranış geliştirmek bir 
anda olacak bir olgu değildir. Bu dav-
ranış alışkanlığının kazanılması için 
en önemli yerlerden biri de staj eğiti-
midir. Bu minvalde staj eğitimi gören 
savcı ve hakimlerin davranış ve davra-
nış modellerinin denetimi son derece 

önemlidir. Bu bağlamda ya ilk derece 
hakim ve savcılar ile stajyer hakim ve 
savcıların da kapsam içine alınması ya 
da söz konusu personel için farklı bir 
denetim mekanizması oluşturulması 
zorunluluk arz etmektedir.

Madde 5/1: “Kurul, 7 Yargıtay 
üyesi, 2 tetkik hakimi, 1 Yargıtay Cum-
huriyet Savcısı ve bir öğretim üyesin-
den oluşur” ibaresinde yer alan ve Ku-
rul içerisinde sadece 1 öğretim üyesine 
yer verilmesi kanaatimizce yeterli de-
ğildir. Konusunda uzman, belli nitelik-
lere sahip öğretim üyelerine Kurul içe-
risinde daha fazla yer verilirse (en az 
2 gibi) etik değer taşıyan davranışların 
belirlenmesi ve model davranışların 
oluşturulması daha sağlıklı şekilde 
olacaktır. Şu anda Kurul içerisinde yer 
alan öğretim üyesinin uzmanlığı eği-
tim bilimleri üzerine gözükmektedir. 
Bu bağlamda söz konusu öğretim üye-
sinin yanına hukuk felsefesi ya da fel-
sefe alanında hukuk- etik ilişkisi üze-
rine çalışmış bir kişinin olması görüş 
alışverişi yapılarak alınacak kararlar 
ile hakim ve savcıların davranışlarının 
değerlendirilmesi açısından daha sağ-
lıklı sonuçlar doğuracaktır. Etik, farklı 
fakülte ve anabilim dallarında çalışma 
yapılabilen bir alandır. Bu farklı alan-
larda yapılan çalışmalarda, özellikle 
etik kavramının, değerin, eylemin na-
sıl değerlendirilebileceğinin ne olduğu 
ile ilgili birçok yanlış tanımlama bulu-
nabilmektedir. Bu karmaşayı çözmek 
için, felsefe bölümleri ile hukuk fakül-
telerinin hukuk felsefesi anabilim dal-
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larından yararlanılmalıdır. Bu bağlam-
da üniversite etik kurullarında çalışma 
şartı yerine, öğretim üyelerinin eğitim 
bilimleri, felsefe ya da hukuk fakülte-
lerinde hukuk felsefesi anabilim dalla-
rında bulunanlar arasından tercih edil-
mesi daha doğru olacaktır. 

Madde 6: “Kurul’da görev alan 7 
Yargıtay üyesinden en az ikisinin kadın 
olması zorunludur. Yargıtay daire baş-
kanları da Yargıtay üyesi kontenjanın-
dan Kurul’a üye olarak seçilebilirler” 
şeklindeki düzenlemede kadın üye 
sayısı kontenjanı kanaatimizce yeter-
li değildir. Yukarıdaki düzenlemede-
ki gibi “temsili” bir sayı belirlemek 
yerine, gerçekten Kurul’da kadınla-
rın daha etkin çalışması ve seslerinin 
duyulması adına “en az üç kadın üye” 
şeklinde ilgili madde değiştirilmelidir. 
Şu anda Kurul kararında belirtildiği 
gibi sadece 2 kadın üye bulunmakta-
dır. Bu bağlamda 2 kadın üye sayısı as-
gari nitelikte olmaktan çok, kadınlara 
yer verildiğini göstermek adına sem-
bolik bir nitelik taşıdığı ihtimali ağır 
basmaktadır. Kurul içerisinde kadın 
üye sayısı artırılarak yargı etiği vası-
tası ile mahkemelerde kadına yönelik 
bakışın değişimi başlatılabilir. Elbette 
bazı kadın hakim veya savcılarda da 
toplumda kadının yeri ve nasıl dav-
ranması gerektiği ile ilgili geleneksel 
değer yargıları olabilir. Ancak yine de 
değişimin başlangıcı için kadın hakim 
veya savcılara Kurullarda daha fazla 
görev verilmesi etkili olabilir. Böylece 

53 https://www.yargitay.gov.tr/documents/ek1-1548744499.pdf (E.T. 04.09.2019)

hem karar, hem iddia hem de savunma 
makamı açısından kadına yönelik de-
ğer yargılarından arınmış bir yargıla-
ma yapılabilmesi sağlanabilir.

Madde 12: “Kurul üyeleri, ken-
dilerini seçen veya görevlendiren ku-
rul ya da makamdan bağımsız olarak 
görev yaparlar”, düzenlemesinde ba-
ğımsızlık ilkesi yer almaktadır. Ancak 
söz konusu düzenlemede bağımsızlık 
ilkesinin içeriğine ve esaslarına yer 
verilmemiştir. Her ne kadar maddenin 
gerekçesinde53 Yargıtay Yargı Etiği 
İlkelerinin 1. maddesi işaret edilmiş 
olup, 26. maddede verilecek kararlar-
da Bangalore Yargı Etiği İlkeleri vb. 
kabul edilen kaynakların esas alınaca-
ğına dair gönderme olsa da; bağımsız-
lık ilkesi ile beraber Kurul üyelerine 
ne gibi güvenceler sağlandığı açıkça 
belirtilmeli bağımsızlık ilkesinin un-
surları açıkça yer almalıdır. Böylece 
tereddütler daha isabetli bir şekilde gi-
derilebilecektir.

Madde 14: “Kurul’un görevi, ha-
kim ve Yargıtay Cumhuriyet savcıla-
rının davranışlarının veya muhtemel 
davranış modellerinin etik değerlere 
uygunluğu hakkında karar vermektir” 
düzenlemesi ile Kurulun görev, yetki 
ve sorumlulukları düzenlenmiştir. Ge-
rekçede Kurulun yargı yetkisinin kul-
lanılmasına ilişkin bir görev yürütme-
diği hasebiyle kanunların etik ilkeler 
çerçevesinde yorumlanması hususun-
da yetkisinin olmadığı belirtilmiştir. 
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Yazılı kanunların etik değere uygun 
bir şekilde yorumlanması yazılı ka-
nunun olaya uygulanması kadar önem 
arz etmektedir. Yargı etiği ilkelerinin 
bir amacı da hem adaletin sağlanması 
hem de uluslararası hukukta yer alan 
teamül ve sözleşmelere uygunluk sağ-
lanmasıdır. Bunun için etik değere uy-
gun yorumlama son derece önemlidir. 
Bu bağlamda maddeye “yazılı hukuk 
kurallarının etik değere uygun yorum-
lanıp yorumlanmadığı” hususunda ek-
leme yapılması uygun olacaktır.

Madde 17: “Hakimler Yargıtay 
Cumhuriyet savcıları davranışlarının 
veya muhtemel davranış modellerinin 
etik değerlere uygunluğu konusunda 
Kurul’dan görüş isteyebilirler” dü-
zenlemesi yer almakta, ek olarak da 
“soruyu soran kişi dışında başka bir 
kişinin davranışına ilişkin konular, 
Yargı etiği ile ilgili olmayan anayasal 
hüküm, kanun, tüzük veya yönetmelik 
gibi düzenleyici işlemlerin yorumu” 
gibi konularda Kuruldan görüş istene-
meyeceği düzenlenmiştir. Yani kurul 
bir tavsiye organıdır. Maddenin ge-
rekçesinde de bu durumun uluslararası 
yargı etiği standartlarına uygun oldu-
ğu vurgulanmıştır. Salt kişilerin kendi 
davranışları hakkında görüş isteyebil-
meleri ve Kurulun sadece bu şekilde 
harekete geçmesi Kurulun sembolik 
olarak faaliyet göstereceği konusun-
daki kanaatleri güçlendirmektedir. 
Kurulun etkin bir şekilde görevini 
sürdürebilmesi için öncelikle Kuru-
lun, Yargıtay personelinin etik ilkelere 
uymayan davranışlarına karşı hangi 
şekilde haberi olursa olsun, re’sen ya 

da yazılı istem üzerine harekete ge-
çebilmesi gerekmektedir. Bunun ya-
nında Anayasa, kanun hatta kararda 
sayılmayan uluslararası sözleşmelerin 
nasıl yorumlanması gerektiği ile ilgi-
li de personeline açıklayıcı bildirim-
ler yapabilmesi yargı etiğinin sağlıklı 
bir şekilde hayata geçmesi açısından 
önemli olacaktır.

Madde 25: “Kurulun görüşü bağ-
layıcı değildir, tavsiye niteliğindedir.” 
şeklindeki düzenleme ile Kurulun sa-
dece bir tavsiye organı olduğu vurgu-
lanmıştır. Hukuk sistemi içerisinde yer 
alan etik değer ve ilkelere uyulmaması 
durumunda herhangi bir yaptırım ön-
görülmez ise, bu değer ve ilkeler bir 
bakıma önemini kaybetmektedir. Bu 
bağlamda hukuk aleminde etik ilke ve 
değere aykırı fiillerin somut bir yap-
tırıma bağlanması önemlidir. Bu ba-
kımdan Kurul kararlarının niteliğinin 
tavsiye görüşünden öte yaptırıma bağ-
lanması daha isabetli olacaktır. 

Ayrıca Kurulun kararları gizli tutul-
maktadır. Bunun sonucunda, Kurula 
başvuru yapan başvurucunun aleyhine 
kendisi hakkında kararı uygulamak 
mümkün değildir. Yani Kurula danış-
tığı bir olay hakkında kişi hakkında 
disiplin ya da cezai bir işlem yapılma-
sı gerekiyorsa, Kurul bu konuda bilgi-
lendirme yapamadığı gibi soruşturma 
açılması için ilgili mercileri harekete 
geçirememektedir. 

Tüm bu özellikleri ele alındığında 
Kurulun sembolik bir danışma organı 
olduğu ortaya çıkmaktadır. Yakın za-
manda yaşanan örneklerdeki gibi olay-
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lar54 vuku bulduğunda, eylemi gerçek-
leştiren hakim veya savcının Kurula 
başvurup “eylemim etik ilkelere aykırı 
mı değil mi? diye sorması beklendi-
ğinden ve ayrıca Kurulun kararlarının 
sadece danışma niteliğinde olup, bir 
disiplin soruşturma sürecini başlata-
mayacak olması bir bakıma Kurulun 
etkili bir şekilde çalışma şansını or-
tadan kaldırmaktadır. Söz konusu du-
rumlarda Kurulun inceleme yapması-
na gerek olmadığı, savcı ve hakimlerin 
belli bir disiplin soruşturması rejimine 
tabi oldukları öne sürülebilir. Ancak 
bilinmelidir ki kemikleşmiş sorunlar 
eski kurum ve yöntemler ile çözüle-
memektedir. Siyasi bir saikle olmasa 
bile kendinden olanı koruma, bir bakı-
ma “kol kırılır yen içinde kalır” anla-
yışı Türk bürokrasisi içine işlemiş bir 
sorundur55.

Dolayısıyla Kurulun çoğu olay-
da etkisiz olduğu açıktır. Yargıtay’ın 
Eylül 2018 tarihi itibari ile yayınla-
dığı ve o tarihten beri güncellemediği 
Kurulun kararlarına bakıldığında ise 
sınırlı sayıda başvuru yapıldığı dikkat 
çekmektedir56. Şimdiye kadar Yargı-
tay Başkanlığının internet sayfasında 
yer verdiği kararlar, hakimin referans 
mektubu düzenlemesi, yılbaşı ve bay-
ramlarda hediye alma yasağı, hakimin 
televizyonlarda yayımlanan bilgi ya-
rışmasına katılması, Yargıtay Cumhu-

54 “Nişanlısı telefona çıkmayınca: Savcı, polisi alıp sabaha karşı kız yurdu bastı”, http://www.diken.com.
tr/nisanlisi-telefona-cikmayinca-savci-polisi-alip-sabaha-karsi-kiz-yurdu-basti/ (E.T. 04.09.2019) ;”MEB 
yönetimi isyan etti: Diyarbakır’da 14 öğretmene halı saha yüzünden gözaltı”, http://www.diken.com.tr/
meb-yonetimi-isyan-etti-diyarbakirda-14-ogretmene-hali-saha-yuzunden-gozalti/ , (E.T. 04.09.2019) .

55 “14 öğretmeni halı sahada gözaltına aldıran savcı Diyarbakır merkeze atandı”, http://www.diken.com.
tr/14-ogretmeni-hali-sahada-gozaltina-aldiran-savci-diyarbakir-merkeze-atandi/ (E.T. 04.09.2019).

56 https://www.yargitay.gov.tr/documents/ek1-1549524082.pdf (E.T. 04.09.2019).

riyet savcısının baroların düzenlediği 
eğitime katılması, bir vatandaşın Ku-
rula başvurması (usulden reddedil-
miştir), hakimin avukatlık bürosunun 
açılışına katılıp katılamayacağı ile il-
gili kararlardır. Söz konusu kararlarda 
Kurul etik ilkeleri bir bakıma gerekçe 
göstererek hakim ve savcıları toplum-
dan izole eden, farklılaştıran eski anla-
yışa göre karar vermiştir. 

Örnek olarak Kurul, hakimlerin 
televizyonda yayınlanan para ödüllü 
bilgi yarışmasına katılmalarını etik il-
kelere uygun bulmamıştır. Kurul söz 
konusu kararında, programda eğitim 
durumları ve meslekleri de dahil ya-
rışmacılara bazı sorular yöneltildiği 
gibi kazanılacak paranın nasıl harca-
nacağına dair sohbet amaçlı diyalog-
lara da yer verilebildiği bilgilerine yer 
vererek, hakimin tüm faaliyetlerinde 
hem mesleğe yaraşır şekilde davran-
ması hem de bunu görüntü olarak or-
taya koymasının etik bir yükümlülük 
olduğu vurgulanmıştır. Hakimin tele-
vizyon programına çıkması ile mesle-
ğe yaraşır davranışı birbirine zıt gör-
mek kanaatimizce hakim ve savcıyı 
toplumdan soyutlar niteliktedir. Kurul 
kararında ayrıca yarışma programında 
bilgi ölçmenin yanı sıra ödül kazanma 
unsurunun da öne çıktığı, özellikle ya-
rışmanın jeneriğinde, sorular sorulur-
ken ve program sırasında sunucu ile 
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yapılan diyaloglarda, “para ödülü” te-
masının sık sık vurgulandığı belirtmiş 
bunun da yine hakimlik mesleği ile 
bağdaşmadığını öne sürmüştür. Kara-
rın gerekçesinin devamında; 

“Bu nedenle sıradan vatandaşın 
yük olarak gördüğü birtakım sınır-
lamaları kabul etmelidir. Söz konusu 
davranışlar, toplumun diğer üyeleri 
tarafından gerçekleştirildiğinde olum-
suz kabul edilmeyecek olsa dahi, ha-
kim bu sınırlamalara özgürce ve gö-
nüllü olarak katlanmalıdır. Bu durum 
hakimin hem mesleki hem de özel ha-
yatı için geçerlidir57”

denilmek suretiyle hakim ve savcı 
ile sıradan vatandaşın özel hayatı ba-
kımından kanaatimizce etik ilkeleri 
aşacak bir sınırlama getirmiştir. 

Özetle hem devlet aklı hem de ki-
şisel değer yargılarının fazlasıyla yar-
gıya hakim olduğu ve bu gelenekten 
gelerek yetişen hakim ve savcıların 
eylemlerinin Kurul tarafından değer-
lendirilmeye ve bu davranışları önle-
yici tedbirleri almaya şiddetle ihtiyacı 
olduğu birçok örnekle sabitken Kurul 
yetersiz kalmaktadır. Kurul bunun ye-
rine yukarıda değindiğimiz gibi yargı 
etiğini dayanak yaparak, diğer insan-
lardan farklılaştırılan, eskiye ait hakim 
ve savcı görünümünü sağlamaya yö-
nelik kararlara imza atmaktadır. Dola-

57 https://www.yargitay.gov.tr/kategori/114, (E.T. 06.04.2019).
58 TÜGİAD’ın 1993 yılında yaptığı “2000’li Yıllara Doğru Türkiye’nin Önde Gelen Sorunlarına Yaklaşımlar 

II: Adalet” adlı araştırmada Türkiye’deki hukuk sistemi, adalet, hakim, savcı ve avukatlara duyulan gü-
ven saptanmaya çalışılmıştır. Kendi üyeleri arasında yapılan araştırma sonucu adalete ve hukuk sistemine 
güvenenlerin oranı %3.3, güvenmeyenlerin oranı ise %90.2 çıkmıştır. Yine 1996 yılında Bahri Öztürk ta-
rafından yürütülen bir araştırmada halkın %62’sinin kovuşturma makamlarına güvenmediği sonucu ortaya 
çıkmıştır. 1997 yılına ait Bahri Öztürk’ün hazırladığı bir başka raporda da halkın %77.79’u yargının iyi 

yısıyla yukarıda değindiğimiz reform-
lar gerçekleşmedikçe, sadece Avrupa 
örneklerindeki gibi bir danışma kuru-
lunun oluşturulması Türkiye açısından 
sağlıklı bir sonuç doğurmayacaktır.

5. SONUÇ

Türk hukuk zihniyetinin geçmişi ve 
günümüzdeki yargılama refleksi göz 
önüne alındığında, yargıyı geliştirme 
ve hukuk uygulayıcılarında farkında-
lık oturtmak için hangi düzenlemeler 
yapılırsa yapılsın, bu düzenleme ve 
reformların kağıt üstünde kaldığı ger-
çeği değişmemektedir. Yaşadığımız 
coğrafyada, yargı etiği ve buna bağlı 
olarak geliştirilen etik ilkeler, özellik-
le Kanuni zamanından beri ıskalanmış 
gözükmektedir. Osmanlı’da Kanuni 
zamanından beri süregelen hakimlerin 
yetiştirilmesinde yaşanan sıkıntılar, 
hakim atamalarında görülen rüşvet 
ve torpil uygulamaları, hukuk fakül-
telerinin sayılarının çoğalması, adalet 
yerine devlet aklı ile düşünen ve karar 
veren hakimlerin fazlalığı gibi sebep-
ler ile bağımsızlık, tarafsızlık, eşitlik, 
hukuki güvenlik, belirlilik, amaca 
hizmet etme gibi ilkeler uygulanamaz 
duruma gelmiştir. Nitekim tüm bunla-
rın neticesinde yargıya ve dolayısıyla 
hukuka güven azalmıştır58. Yargıya 
güvenin azalmasının ana unsurları 
beş unsurla özetlenebilir. Bu unsurlar, 



M. Balkan DEMİRDAL

HFSA29 107

geciken adalet, yargılama sonucunda 
haksız (adaletsiz) kararların ortaya 
çıkması, yargı kararlarının uygulana-
maması, ceza infaz uygulamasındaki 
sıkıntılar ve yargıya ulaşmada ortaya 
çıkan sıkıntılardır (bürokratik engel-
ler)59. Sıralanan söz konusu nedenler 
dolayısıyla halkın takdirinde yargıya 
azalan güvenin tekrardan kazanılmaya 
çalışılması ise yargı organının işidir60. 
Yargı erki gerekli çalışmaları yaparak 
güven kaybına neden olan unsurları ti-
tizlikle incelemeli ve toplumun yargı-
ya güvenini sağlamak adına öncelikle 
gerekli tespitleri yapıp, uygulamada 
bu güven zedeleyici uygulamaları ve 
durumları derhal engellemelidir.

Türkiye açısından yakın zamanda 
yaşanan bir diğer sorun da ayrıca göz 
ardı edilmemelidir. Modern devletin 
çözülme aşamasında cemaatlerin si-
yasal ve ekonomik alanda ağırlığını 
gittikçe hissettirmeye başladığı görül-
müştür. Söz konusu cemaatler mevcut 
düzen içerisinde kendine yer bulmuş, 
daha da fazlası kendilerine geniş bir 
egemenlik alanı sağlamıştır. Cemaat 
yapıları kendi informel alanları ya-
nında yavaş yavaş formel alanın içine 
kaymaya başlamışlar, böylece bazı ül-
kelerin ekonomik ve hatta siyasi yapı-
larında pay sahibi olmuşlardır. Bu işle-
yiş sayesinde cemaatler hem devletin 
egemenlik alanında hem de ekonomik 

işlemediğine ve bağımsız olmadığına inanmaktadır (Hayrettin ÖKÇESİZ, “Yargıya Güven Gereksinimi-
nin Karşılanması Zorunluluğu, Yargıda Yozlaşma Göstergeleri ve Yargıda Reform İçin Öneriler”, HFSA, 
S. 5, 2002, s. 124-125). Günümüzde de yargıya güven daha da fazla azalmaktadır.

59 ÖKÇESİZ, 2002, s. 125.
60 JAYAWICKRAMA, 2002, s. 1091.
61 SANCAR, 2000, s. 186; WENDEL, 2007, s. 4-5.

alanda büyük bir güç elde etmişler-
dir. Artık devlet olanla devlet olma-
yan arasındaki kesişme alanı giderek 
genişlemekte ve toplumsal düzende 
de köklü değişimlere yol açmaktadır. 
Günümüzde bu tip gri alanların art-
ması, meşru otorite ile yasa dışı erkler 
arasındaki farkların önemsizleşmeye 
başlaması ile meşru olmayan erkler 
devletin, politikacıların, bürokrasinin 
içine girmeye başlamış ve bunun so-
nucunda bu örgütlenmelerin itibarı ve 
egemenliği de artmıştır. Bu gelişmeler 
kuşkusuz yargının tarafsızlığını ve ba-
ğımsızlığını yitirmesinde dikkat çekici 
bir etken oluşturmuştur. Dolayısıyla 
yargı etiğinin sağlıklı bir şekilde işle-
yebilmesi için öncelikle bağımsızlık 
ve tarafsızlık ilkeleri bakımından ha-
kim ve savcılar nezdinde farkındalık 
yaratılıp belli hukuki güvencelerin dü-
zenlenmesi gerekmektedir. Bağımsız-
lık ilkesinin somut bir biçimde hayata 
geçmesi için öncelikle hakimlerin ça-
lışma güvenliğinin sağlanması gerek-
mektedir. Bunun için hakim ve savcı-
ların özlük işlerini düzenleyen kurulun 
bağımsız olması ve bunun yanında 
hakim ve savcıların meslek ve özlük 
işleriyle ilgili güvencelerin tanınması 
sağlanmalıdır61. 
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Bunun yanında Türkiye’de bir ge-
lenek şekilde “yaptık oldu” zihniyeti 
her yerde olduğu gibi yargı reformla-
rına da sirayet etmiş bir anlayış olarak 
gözükmektedir. Projeler yapılmak-
ta, bildirgeler yayınlanmakta, ilkeler 
hızla kabul edilmektedir. Ancak ne 
yargının işleyişinde ne de hakimler 
ve savcıların kendilerini konumlandır-
dıkları yer ya da yargılama refleksleri 
değişmemektedir. Aynı zamanda ya-
kın geçmişte Türkiye’nin yaşadığı 15 
Temmuz öncesi ve sonrası yaşananlar 
da yargı etiği, adil yargılanma, taraf-
sızlık gibi kavramlara ilişkin şüpheli 
yaklaşmayı mecbur bırakmaktadır. 
Her şeyden önce yasalaştırılan OHAL 
KHK’leri mevzuattan ayıklanmadıkça 
âdil yargılanma hakkının sağlanama-
yacağı da bir gerçektir. 

Yargı mensuplarının eylemlerinin 
değerini belirleme görevini üstlenen 
Yargıtay Yargı Etiği Danışma Kurulu 
da bünyesinde birçok eksiklik barın-
dırmaktadır. Özellikle kadın üye sayısı 
ile üyelerin etik konusunda ne kadar 
yetkin oldukları konuları dikkat çek-
mektedir. Bu eksikliklerin dışında en 
önemli problem ise Kurula başvuru 
şekli ile Kurulun sadece danışma göre-
vi yapmasıdır. Söz konusu hususların 
uluslararası düzenlemeler ve sözleş-
melere uygun bir şekilde düzenlendiği 
belirtilmiştir. Etik disiplin konusunda 
farkındalığı olan bir anlamda etik kül-
türün hakim olduğu toplumlarda Ku-
rulun danışma niteliğinde olması ve 

kişilerin salt kendi davranışları açısın-
dan yani bir bakıma ikilemde kaldıkla-
rı ve nasıl eyleyeceklerini bilemedik-
leri konularda harekete geçmesi son 
derece doğaldır. Ancak etik disiplinin 
kavranamadığı hatta küçümsendiği, 
etik disiplinin daha çok örf adet ve din 
kuralları ile sıkça karıştırıldığı coğraf-
yalarda Kurulun konuyu ele alabilme-
si için kişilerin kendi vicdanlarına bı-
rakılması Kurulu yararsız kılmaktadır. 
Ayrıca etik eylemin önemsenmediği, 
eğitiminin bile bir bakıma gereksiz gö-
rüldüğü toplumlarda Kurulun herhan-
gi bir yaptırım gücüne sahip olmaması 
Kurulun kararlarının belli bir davranış 
modeli oluşturması bakımından dü-
şündürücüdür. Bu bağlamda Kurulun 
yetkilerinin arttırılıp disiplin soruştur-
masına dahil edilmesi kanaatimizce 
uygun olacaktır. 

Tüm bu hususlar yanında yargı 
etiği ilkeleri ve yargı etiğinin sağlıklı 
bir şekilde uygulanabilmesi, eylem-
lerin değere yönelebilmesi için başta 
hukuk uygulayıcıları arasında bu ko-
nuda farkındalık yaratılması, değer 
yargılarından arınmış bağımsız yargı 
organı mensuplarının yetiştirilmesi 
önemlidir; ancak unutulmamalıdır ki 
yargı etiğine ilişkin tek yapılması ge-
reken yargı etiği ile ilgili kurumların 
oluşturulması ve yargı mensuplarının 
eğitilmesi değildir. Bunun yanında 
daha da önemlisi yargı etiğinde yer 
alan ilkelerin toplumdaki bireylerin 
vicdanlarına yerleştirilmesidir. Bunun 
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yapılabilmesi için her bireyin öğretim 
hayatı başlar başlamaz etik disiplini ile 
tanıştırılması gerekmektedir. Bu şekil-
de etik kültürü oturan bir toplumun 
içinden yetişen yargı mensupları elbet-
te değere yönelerek etik değeri temel 
alan kararlara imza atacaklardır. 
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Özet 

İnsanların toplumsal yaşama geçmeleri 
ile vergi kavramı doğmuştur. Zamanla bu 
kavram ülkeden ülkeye farklılıklar göstere-
rek süregelmiştir. Vergi kültürü vergi sos-
yolojisinin alanına girmektedir. Bu, toplu-
mu oluşturan bireylerin vicdanlarında vergi 
verme gereğini duymaları şeklinde tanım-
lanabilir. Vergi ahlâkı ise vergi ödeyen mü-
kelleflerin vergi ödeme konusunda topluma 
yaptıkları katkıdan dolayı devletin egemen-
liğinden kaynaklanan bir baskı duygusu ve 
ahlâki zorunluluk olarak açıklanabilir. Bu 
çalışmanın amacı, vergi kültürü ve ahlâkının 
gelenekçi anlayışla günümüz modern anlayı-
şı karşısında ülkemiz açısından değerlendir-
mesini yaparak, mükelleflerin vergi verme 
konusunda devletin meşruiyetini sorgula-
maları sorununu hukuk sosyolojisi açısından 
etkileşimleriyle birlikte değerlendirmektir. 

Anahtar Kelimeler: vergi kültürü, vergi 
sosyolojisi, vergi ahlâkı, vergi adaleti, devlet 
ve egemenlik

1 Öğretim Görevlisi, Antalya Akev Üniversitesi, E-Posta: gozde.erkin@akev.edu.tr
2 Mustafa TAYTAK, “Vergi Kültürünü Belirleyen Faktörler ve Mükelleflerin Demografik Özelliklerinin Vergi 

Kültürü Üzerindeki Etkisi”, İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, Cilt:5, Sayı:7, 2016, s. 1954.
3 Canbay T., Çetin Ç., “Vergiye Uyumu Belirleyen Bir Faktör Olarak Vergi Kültürü”, Celal Bayar Üniver-

sitesi Sosyal Bilimler Dergisi, C. 5, S. 1, 2007, s. 52 vd.

1. Giriş

Kamusal hizmetlerin yerine geti-
rilmesinde en önemli mali kaynaklar 
vergilerdir. Bunun yanında vergiler, 
kamu gelirlerindeki oluşumları da be-
lirleyen yine en önemli faktör olarak 
görülmektedir. Bu nedenle devletler 
ulusal ekonomi içerisindeki vergi 
kapasitesine çok yakın bir oranda 
vergi toplamayı amaçlamaktadırlar. 
Devletlerin vergi toplama oranını 
etkileyen birçok değişken vardır. Bu 
değişkenlerden bazıları da mükellefle-
rin vergiyi algılaması ve vergiye karşı 
oluşan davranışlarıdır. Bireylerin vergi 
algısı ve davranışı soyaçekim olmayıp 
toplumsal etkileşim içerisinde yön 
bulur ve nesilden nesile aktarılır. Bir 
toplumda mevcut olan vergi kültürü, 
hem mükelleflerin vergiye gönüllü 
uyumunun sağlanması açısında hem 
de vergi idaresince uygulanacak olan 
vergi politikalarının başarıya ulaşması 
açısından çok önem taşır2. Dolayısıyla 
vergi algısı ve tutumunun toplumsal 
kültür ile ilişkisine bakıldığında ara-
larında doğrudan iletişimin olduğu 
söylenebilir3. 

Vergi Kültürü ve Ahlâkı Kavramına Sosyolojik Bir Bakış

Gözde ERKİN1
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Devletler vergi kültürünün ya-
nında, vergi gelirlerinin daha da art-
masına katkı yapan vergi ahlâkını da 
toplumlarında yükseltme girişimine 
başlamışlardır. Vergi ahlâkı da eko-
nomik, sosyal, kültürel, siyasi, ahlâ-
ki vs. gibi çok fazla faktör tarafından 
etkilenmektedir4. Son yıllarda yapılan 
araştırmalarda mükelleflerin de so-
nuç itibariyle insan oldukları gerçeği 
göz önünde bulundurularak, vergisel 
tutumlarında etkili olduğu düşünülen 
sosyolojik etkenlere yer verildiği göz-
lenmektedir5.

Ekonomistler, sosyologlar, psi-
kologlar ve diğer disiplinlerden aka-
demisyenler çalışmalarında bireyle-
rin vergisel yükümlülüklerini yerine 
getirmeleri için uygulanan denetim, 
cezai yaptırım, teşvikler gibi dışsal 
etkenler yerine mükelleflerin vergiye 
yönelik tutum ve davranışları üzerin-
de etkili olan ayıplanma, saygınlığı 
yitirme, utanma, vicdani rahatsızlık 
gibi ahlâk duygusunu ifade eden içsel 
etkenlere yoğunlaşmaktadır6. Yüksek 
vergi ahlâkına sahip olan mükellef-
ler yüksek vergi uyumu sergiledikleri 
için mükellef tutumlarına yön veren 
sosyolojik etkenlerden daha çok vergi 
ahlâkı kavramları üzerinde durulduğu 
gözlemlenmiştir. Mükelleflerdeki ver-

4 Ahmet KARAASLAN, Ulvi SANDALCI, “Vergi Ahlakını Belirleyen Faktörlerin Analizine Yönelik Bir 
Uygulama”, Finans Politik & Ekonomik Yorumlar, Cilt: 52, Sayı: 607, 2015, s. 38.

5 İbrahim ORGAN, Baki YEGEN, “Vergi Bilinci ve Vergi Ahlakı Oluşumunda Muhasebe Meslek Mensup-
larının Rolü: Adana Örneği”, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 27, Sayı: 4, 
2013, s. 242 vd.

6 KARAASLAN, SANDALCI, 2015, s. 38.
7 J. ALM, B. TORGLER, “Culture Differences and Tax Morale in The United States and in Europe”,  

Journal of Economic Psychology, Vol 27, Dec., 2006, s. 224, 246.

gi ahlâkının ise bireysel ve çevresel 
olmak üzere birçok etken sebebiyle 
yönlendirildiği tespit edilmiştir7.

2.Araştırma Kapsamı

Araştırmamızda mali sosyoloji, 
vergi kültürü ve ahlâkı kavramları 
ile ilgili olarak literatür incelemesine 
başvurulmasının yanında, vergi kül-
türünün oluşum süreci vergi ahlâkı, 
devlet-birey ilişkileri açısından ince-
lenecektir. Bu çalışmada Türkiye’ye 
ilişkin vergi kültürü ve ahlâkı ile ilgili 
görüşler üzerine sosyolojik bir değer-
lendirme yapmaya çalışacağız. 

3. Mali Sosyoloji, Kamu Otorite-
si İlişkisi ve Vergi Yükümlüsü

Mali sosyoloji, vergiler ve har-
camaların ne şekilde belirlendiğini 
ve toplumu hangi açıdan etkilediğini 
araştırmaktadır. Başka bir ifadeyle, 
vergi ve vergileme ile kamu harcama-
larının sosyolojik analizini yapan mali 
sosyoloji, toplum yaşamını ekonomik, 
kültürel, kurumsal, siyasi, tarihi ve 
ahlâki boyutları ile araştırmaktadır. 
Kamu maliyesi iktisatçıları, maliye 
politikasının gelir akımlarını, gelir 
dağılımını ve ekonomik performansı-
nı ne şekilde etkilediğini incelerken; 
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mali sosyoloji, nedenleri ve sonuçları 
ile ilgilenmektedir8.

Otoritenin varlığına ve tanımlarına 
yönelik felsefi tartışmalar genel olarak 
farklı yaklaşımların ortaya çıkmasına 
sebep olmuştur9. “Temsili kamu, kay-
nağını daha yüce bir kuvvetten aldığı 
iddia edilen, hükümdarın şahsında 
toplaşan ve halk önünde törenler ara-
cılığıyla teşhir edilen eski iktidar biçi-
mini ifade etmekteydi. Kamu otoritesi 
ise, meşru zor kullanma tekelini elinde 
tutan bürokratik bir aygıtın, bu aygıt 
içerisinde bir mevki sahibi olmayan ve 
bu yüzden de özel şahıslar olarak kate-
gorize edilen toplum üzerinde kurdu-
ğu denetleme ve düzenleme faaliyetini 
anlatır. Habermas’ın kamu otoritesi 
tanımı, Weber’in devlet tanımından 
farklı değildir. Habermas, siyasal ikti-
darın kamu otoritesi haline gelmesinin 
sadece gerekli şartının, yani Weberyen 
anlamda devlet olmanın, altını çizmiş-
tir. Habermas’a göre, Weberyen dev-
letin kamu otoritesi haline gelmesinin 
yeterli şartı ise, devlet dışında kalan 

8 Süreyya SAKINÇ, Serkan CURA, “Mali Sosyalleşme ve Kültür İlişkisi”, T.C. Maliye Bakanlığı Strateji 
Geliştirme Başkanlığı Yayını, Yayın No. 2012/418, Ankara, s. 2. 

9 Salih ARSLAN, “Yönetim Sürecinde Otorite Kullanımı ve Ortaya Çıkan Sorunların Değerlendirilmesi: 
Eleştirel Bir Yaklaşım”, Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi, Optimum Journal of Eco-
nomics and Management Sciences, 2018, 5(1), s. 3. 

10  Jürgen HABERMAS, “The Public Sphere”, Contemporary Political Philosophy, An Anthology, ed. 
Robert E. Goodin and Philip Pettit, 105, 108 içinde. Oxford: Blackwell, 1997, s. 106 vd. Yılmaz, Hakan, 
“Kamu, Kamu Otoritesi ve Devlet: Habermas’ın Işığında Türkiye’yi Düşünmek” (Cogito, No. 15,1998, 
s.159,170), (Çevrimiçi), https://www.academia.edu/405856/Kamu_Kamu_Otoritesi_ve_Devlet_Ha-
bermas_%C4%B1n_I%C5%9F%C4%B1%C4%9F%C4%B1nda_T%C3%BCrkiye_yi_D%C3%BC%-
C5%9F%C3%BCnmek_Cogito_No._15_1998_s.159-_170_, 02.08.2019.

11 T.C. Başbakanlık Kamu Görevlileri Etik Kurulu, Ankara, 2012, s.12, (Çevrimiçi)<http://www.tuik.gov.tr/
jsp/duyuru/upload/KamuGorevlileriEtikRehberi.pdf>, 28.7.2019.

12 Handan KAYNAR BİLGİN, “Vergi Ahlakının Teorik Çerçevesi”, Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü 
Dergisi, Cilt 20, Sayı 2, 2011, s. 272.

özel şahıslar topluluğunun, özellikle 
de bu topluluğun burjuva kesimleri-
nin, bir “siyasal kamu”ya dönüşmesi 
ve bu şekilde oluşan siyasal kamunun 
devleti otoritesi olmaya doğru teşvik 
ve tazyik etmesidir.” 10.

Kamu hizmeti bir emanettir. De-
mokratik yönetim, halk ile kamu gö-
revlilerinin arasındaki güvene dayan-
maktadır11. Bu güveni sağlayan kamu 
otoritesinin, mükelleflerle iyi ilişki ku-
rabilmesi neticesinde mükellefler so-
rumluluk duygusuyla hareket ederek, 
üzerine düşen yükümlülükleri kendili-
ğinden ifa etmektedirler. Kamu otori-
tesi ve vergi yükümlüsü ve arasındaki 
ilişkiler, yükümlülerin adalet anlayış-
ları ile doğrudan bağlantılıdır. Devlet 
olumlu tavırlarını, yükümlülerin gös-
terdiği olumlu tavırları, vergi sistemi-
ne ve vergi ödemeye olan bağlılıkla-
rını amacıyla göstermektedir. Kamu 
otoritesi ile vergi yükümlüleri arasın-
da yapılacak işbirliğinin en önemli 
sosyo-psikolojik nedenlerinden biri 
karşılıklılıktır12. Vergi ahlâkı ve kül-
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türü arasındaki ilişki göz önünde alı-
nırsa, vergileme yetkisini elinde tutan 
ve toplanan gelirleri kullanan kamu 
otoritesinin nasıl algılandığı son de-
rece önemlidir13. Bu nedenle modern 
dönemlerde yaşanan teknolojik dev-
rimler, kültürel etkileşimler, toplumsal 
değişimler olsa bile otoritenin etkisini 
azaltamamıştır14.

4.1. Sosyoloji ve Vergi Kültürü

Sosyoloji, toplum içinde yaşayan 
bireyi, bireylerin oluşturdukları grup-
ları, kurumları ve bunlar arasındaki 
ilişkileri inceleyen bilim dalıdır. Mali 
sosyalleşme ise, bireylerin mali olaylar 
ve dönüşümler karşısında göstermesi 
gereken tutum ve davranışların içsel-
leştirilmesi olarak tanımlanabilir15. 
Sosyalleşme ise bireyin ait oldukları 
toplumun değerlerini, tutumlarını, örf 
ve adetlerini kazandığı ve içselleştirdi-
ği bir süreçtir. Kamu maliyesi teorisi, 
belirlenmiş bireysel tercihlerin yansı-
ması olan ekonomik teoriyi izlemekte-
dir16. Durkheim, Pareto ve Weber gibi 
klasik sosyologlar toplumun özellikle 
ekonomik kurumlar ve ilişkiler ba-
kımından değerlendirilmesine önem 

13 Sibel AŞAN, Mükellef ve Kamu Otoritesi Açısından Vergi Ahlakının Değerlendirilmesi, Journal of Life 
Economics, 1/2014, s. 75. Mehmet TUNÇER, “Hükümet-Birey İlişkilerinin Vergi Uyumuna Etkisi”, An-
kara Üniversitesi SBF Dergisi, Cilt:57, Sayı:3, 2002, s. 111, (Çevrimiçi) <http://dergiler.ankara.edu.tr/
dergiler/42/467/5364.pdf >, 07.07.2019.

14 G. MENDEL, Bir Otorite Tarihi: Süreklilikler ve Değişiklikler, (Çev. Işık Ergüden), İstanbul, İletişim 
Yayınları, 2005, s. 240 vd.

15  SAKINÇ, CURA, 2012, s. 5. 
16 R. E. WAGNER, “States ant The Crafting of Souls: Mind, Society and Fiscal Sociology”, Journal of 

Economic Behavior & Organization, Vol. 59, Iss. 4, 2006, s. 516 vd.
17 Yasemin IŞIKTAÇ, Umut KOLOŞ, Hukuk Sosyolojisi, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 

2015, s. 15.
18 Alper MUMYAKMAZ, Türkiye’de Vergi Davranışlarını Etkileyen Sosyal, Kültürel ve Ekonomik 

Faktörler: Ankara, İstanbul ve Diyarbakır Örneği, Ankara, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitü-
sü Sosyoloji Anabilim Dalı, Yayımlanmamış Doktora Tezi, 2014, s. 23 vd.

vermişlerdir. Marx-Engels bütün top-
lumsal düzeni tarihsel ve üretim iliş-
kileri bakımından ekonomik verilerle 
tanımlayıp, genel anlamda maliye iliş-
kisine güçlü vurgu yapmışlardır17.

Mali sosyoloji vergi sosyolojine 
göre daha kapsayıcıdır. Çünkü mali 
sosyoloji vergi dışında yer alan bütçe 
uygulamaları ve diğer kamu maliyesi-
nin de ait olduğu bir alanı kapsaması-
na karşın vergi sosyolojisi sadece ver-
gi üzerinden ortaya çıkan sosyolojik 
çalışmaları incelemektedir. Buna kar-
şın verginin hem maliye disiplini hem 
de toplumsal yapı içinde daha belirli 
ve karşılığı olan sosyolojik yönü, daha 
çok ilerlemiştir. Bu nedenle de birçok 
zaman maliye sosyolojisi denildiğinde 
vergi sosyolojisi anlaşılmaktadır. Ver-
giyi sosyolojik olarak anlayabilmek 
için verginin kendi terimlerini, teorik 
yapısını ve uygulamasını bilmek ge-
rekmektedir. Ancak bu çerçevede vergi 
genel olarak kavranabilir ve hakkında 
daha gerçekçi bir sosyoloji yapılabi-
lir18. Vergi kültürü, toplumu meydana 
getiren bireylerin hür vicdanlarında 
vergi verme gereğini duymalarını sağ-
lar ki bireylerin bu kültür düzeyine 
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erişebilmesinde öncelikle ailede baş-
layan ve görsel, yazılı ve diğer iletişim 
araçlarıyla beraber dini kurumlarca da 
desteklenecek eğitimin çok önemi var-
dır. Bunun yanında, vergi kültürünün 
oluşmasında devletin uygulayacağı 
vergi politikasının da etkisi büyüktür. 
Bu anlamda, devletin vergi politika-
sını oluştururken verginin genel ve 
esas ilkelerine bağlı kalması gerektiği 
gibi, verginin adil ve tarafsız olması, 
vergi yasalarının basit ve anlaşılır ol-
ması, vergi kurallarının düzenli ve ih-
tiyaca cevap verecek düzeyde olması 
gerekir19. Verginin uygulanma alanı, 
uygulanma sürecinin düzenli şekilde 
işlemesi ve mükelleflerde vergi kül-
türünün gelişmesi sayesinde vergiyle 
ilgili sıhhatli bir sosyoloji yapılabilir 
hale gelir. Bu nedenlerle vergi sosyo-
lojisi Türkiye’deki vergi kültürünün 
daha da gelişmesiyle yeni bir oluşumu 
yaşamaktadır.

4.2. Vergi Kültürü Kavramı

İngilizce ‘culture’ olarak ifade edi-
len kültürün, Latince bir kelime olan 
‘cultura’ kelimesinden türediği ifade 
edilmiştir. Mezhep ya da grup keli-
mesinin kültürü daha fazla yansıttığı 
görüşü üstündür. Çünkü belli bir mez-

19 Abdulkadir IŞIK, “Kültür ve Kalkınma: Vergi Kültürü Örneği”, Ege Akademik Bakış, S. 9 (2), 2009, s. 855.
20 Salih YEŞİL, “Kültür ve Kültürel Farklılıklar: Liderlik Acısından Teorik Bir Değerlendirme”, Elektronik 

Sosyal Bilimler Dergisi (Electronic Journal of Social Sciences), Kış-2013, Cilt: 12, Sayı: 44, s. 54.
21 “Amiran Kurtkan’ın tanımına göre kültür; insanın insan tarafından kurulmuş ve oluşturulmuş çevresi ola-

rak tanımlanmıştır. Normann tanımında ise; insan davranışının esasını meydana getiren ve insan davranış-
larını bir bakıma bilinebilir hale getirip, aynı gayeye doğru yönelten ya da birtakım genel kabul görmüş 
durumların korunmasını ilke edinen bir inanışlar, normlar ve paylaşılan değerler birleşimi olarak tanımla-
mıştır”, SAKINÇ, CURA, 2012, s. 8.

22 Bozkurt GÜVENÇ, İnsan ve Kültür, 6. baskı, İstanbul, Remzi Kitabevi, 1994, s. 101.
23 (Çevrimiçi)http://www.sosyoloji.gen.tr/kultur-nedir.html, 29.08.2019.

hep ya da gruptan olan kişiler belli 
bir şeylere inanırlar ve yaparlar. Bu 
bağlamda kültürün anlamıyla özdeş-
leştiği ifade edilmiştir20. Bunlar Türk-
çe’de mezhep, tapınmak veya ibadet 
etmek anlamlarında kullanılmaktadır. 
Kültürle ilgili daha birçok tanımlama 
yapılmaktadır. Özel manada kültürün 
tek bir tanımını vermek kolay değil-
dir. Tanımlamadaki bu güçlük kültür 
sözcüğünün çok anlamlı olmasından 
meydana gelmektedir21. 

“Kültür, toplum, insanoğlu, eğitim 
süreci ve kültürel muhteva gibi değiş-
kenlerin ve bunlar arasındaki karmaşık 
ilişkilerin bir işlevidir”22. Kültür, top-
lumun yaşayış ve düşünüş tarzıdır23. 
Kültür, sezgisel ve kalıtımsal değil, 
bireylerin tümünün doğduktan sonra-
ki yaşantısında kazandığı alışkanlıklar 
bütünüdür. İnsanın, düşünme ve ko-
nuşma becerisi onu diğer canlılardan 
ayırmaktadır. Bu becerileriyle insan 
hem doğal çevrede hem de kendi ya-
rattığı çevrede yaşamaktadır. Yaşadığı 
çevrede dini, politik, ekonomik, vb. 
örgütlenme içerisinde yer alarak doğal 
çevreyi egemenliği altına alır ve onda 
kendi lehine farklılıklar yaratır. Kültür 
denildiği zaman akla gelenekler gel-
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mektedir. Çünkü gelenek ve görenek-
ler sürekliliği meydana getirir, sosyo-
lojiktir, insanlarca kurgulanmıştır ve 
insanlar tarafından paylaşılır. Kültür 
ideal ya da idealleştirilmiş kurallar sis-
temidir; ideal olması gerekendir24. Bu 
kullanım biçimi ile kültür, toplumun 
ortak ürünü olmakta ve toplumsal ya-
pıyı yakından ilgilendirmektedir25.

Vergi kültürü kavramı ilk kez Sc-
humpeter tarafından kullanılmıştır26. 
Schumpeter 1929 yılındaki Ekonomi 
ve Gelir Vergisi Sosyolojisi adlı ma-
kalesinde; vergi kültürü kavramını 
kullanmıştır. “Herhangi bir sosyal ku-
rum gibi tüm vergiler de ekonomik ve 
psikolojik uygunluk ve geçerliliğini 
yansıtır. Fakat vergi sistemi içerisinde 
yer alan toplum kurallarına uymayan 
hiçbir şey sonsuza kadar yaşayamaz”, 
ifadesiyle Schumpeter vergi kültü-
rü kavramını bu şekilde kullanmıştır. 
Vergi kültürü, ekonomi, tarih ve sos-
yolojinin birbirleriyle kesişmesiyle 

24 Nuray GÜMÜŞTEKİN, “Kültür Kavramı ve Osmanlı’dan Günümüze Kültürel Yapının İncelenmesi”,  
(Çevrimici)http://www.ayk.gov.tr/wpcontent/uploads/2015/01/G%C3%9CM%C3%9C%C5%9ETE-
KIN-Nuray-%E2%80%9CK%C3%9CLT%C3%9CR%E2%80%9D-KAVRAMI-VE OSMANLI%E2%80%-
99DAN-G%C3%9CN%C3%9CM%C3%9CZE-K%C3%9CLT%C3%9CREL-YAPININ-%C4%B0NCE-
LENMES%C4%B0.pdf, s. 318, 26.08.2019.

25 B.C. BEAUDREAU, “Identity, Entropy and Culture”, Journal of Economic Psychology, Vol. 27, Iss. 2, 
2006, s. 216.

26 Joseph A. SCHUMPETER, “Ökonomie und Soziologie der Einkommensteuer”, Der Deutsche Volkswirt, 
Volume 4, 1995, s. 385. 

27 Birger NERRE, “Tax Culture: A Basic Concept for Tax Politics, Economic Analysis and Po-
licy”, 38(1), 2008, s. 153, 167. (Çevrimiçi)https://econpapers.repec.org/article/eeeecanpo/
v_3a38_3ay_3a2008_3ai_3a1_3ap_3a153-167.htm, 30.08.2019.

28 Culture of taxation.
29 Tax - paying culture
30 IŞIK, 2009, s. 852.
31 Tax culture.
32 Birger NERRE, “The Concept of Tax Culture”, Annual Meeting of the National Tax Association,  

Baltimore, MD, USA, 2001, s. 12 vd., (Çevrimiçi)http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?do-
i=10.1.1.198.6056&rep=rep1&type=pdf, 30.08.2019.

açıklanabilecek, milletlerin geçmişten 
bugüne değin uyguladıkları vergi ey-
lemlerine verilen bir isimdir27.

Vergi kültürü, vergileme kültürü28 
ve vergi ödeme kültürünü29 de kap-
sayan daha geniş bir kavramı ifade 
eder. Vergileme ve vergi ödemenin 
daha fazlasını ifade eden vergi kül-
türü, kültürel norm ve geleneklerden 
oluşan vergi kodlamaları olarak da 
tanımlanmaktadır30 . Vergi kültürü31 
bir ülkenin ulusal kültürüne tarihsel 
olarak yerleşmiş, sürekli etkileşimleri 
dolayısıyla birbirine bağlı ve bağımlı 
olan vergi sistemi ve vergi sisteminin 
uygulanması ile ilgili resmi ve resmi 
olmayan kurumlar bütünüdür32. Vergi 
kültürü konusunda son dönemlerde 
yapılan açıklamalarda ise vergi mü-
kellefleri ve vergi idaresi arasındaki 
ilişki tartışmanın odağı olmuştur. An-
cak her iki taraf arasındaki etkileşime 
bakış, hem vergi sisteminin gelişmesi 
hem de kültürün dikkate alınmaması 
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sebebiyle kısıtlı kalmıştır. Bu nedenle 
vergi kültürü tanımını yaparken, ver-
gi sistemi içindeki bireyler ve gruplar 
arasındaki ilişkiler kadar verginin top-
lanıp gelir sağlanıldığı çevre etrafında 
yer alan bireylerin düşünme biçimi de 
göz önüne bulundurulmalıdır33.

4.3. Vergi Kültürünü Etkileyen 
Faktörler

Kültür ve vergi kültürü kavramları 
yukarıda da açıkladığımız gibi birbir-
lerinden ayrı biçimde düşünüleme-
yecek kavramlardır. Vergi mükellefi 
olan bireyler içerisinde yaşadıkları 
toplumların kültürel faktörlerinden 
etkilenmektedirler. Sonuç olarak bu 
etkilenmeleri de vergisel ödevlerin ye-
rine getirilmesindeki davranışlarının 
biçimlenmesine ve toplumda vergisel 
olacak olan bir kültürün oluşmasına 
fayda sağlamaktadır34. Vergi kültürü, 
sosyoloji, tarih ve ekonomi bilimleri-
nin bağlantısından meydana gelmekte-
dir35. Vergi kültürü eğitim, din, ahlâk36 
gibi pek çok kültürel hareketten de et-
kilenmektedir37.

33 P. CHUENJİT, “The Culture of Taxation: Definition and Conceptual Approaches for Tax Administration”, 
Journal of Social Science and Population Studies, 22, 1, 2014, s. 16.

34 TAYTAK, 2016, s. 1937.
35 Birger NERRE, “Tax Culture as a Basic Concept for Tax Policy Advice”, 63rd Congress of the Interna-

tional Institute of Public Finance: Tax Reform I, 2007, England, s. 2.
36 Ahlak ve Vergi Ahlakı kavramlarını yazımızın ileriki bölümünde detaylı incelediğimiz için bu bölümde 

yer vermeyeceğiz.
37 Çiğdem ÖZENÇ, Mehmet ŞAHİN, “Türkiye’de Vergi Kültürünü Etkileyen Faktörler”, Yaklaşım 

Dergisi, Sayı:182, 2008, (Çevrimiçi) http://www.yaklasim.com/mevzuat/dergi/read_frame.asp?file_
name=20080210916.htm, 30.07.2019.

38 Esra SİVEREKLİ DEMİRCAN, “Türkiye’de Vergi Politikalarının Siyasi Analizi: Siyasi Değişimin Vergi 
Kayıp ve Kaçaklarına Etkisi Üzerine Bir İnceleme”, Antalya, 19. Türkiye Maliye Sempozyumu: Türki-
ye’de Vergi Kayıp ve Kaçakları, Önlenmesi Yolları, 2004, s. 534

Vergi kültürü teşekkülünün daha 
iyi biçimde anlaşılabilmesi amacıyla 
ülkemizde uygulanan vergi politika-
larının esas özelliklerinden bahsedil-
mesi gerekmektedir. Toplumların daha 
gelişmiş şekli olan devlet tarafından 
üstlenilen işlevlerin vergiyle karşı-
lanması ve verginin mali amacının 
dışında kamu ekonomisinde bir vasıta 
olarak kullanılması vergi politikaları-
nı etkilemektedir38. Vergi politikaları 
düzenlenirken üzerinde çalışılması 
gereken hususlar; vergi yükünün top-
luma adaletli ve dengeli dağıtımı ve 
vergi gelirleri ile hangi tür harcamala-
rın yapılması gerektiğidir. Kamu har-
camalarının finansmanı için ne kadar 
vergi toplanacağı, vergi konularının 
hangi hususlar olacağı, vergilemenin 
zamanı, kimden ve hangi sektörden 
ne kadar vergi alınacağı gibi konuların 
hepsi siyasal bir sorundur. Bu nedenle, 
devletin vergi politikasını oluşturur-
ken ve uygularken verginin genel ve 
esas ilkelerine bağlı kalması gerektiği 
gibi, verginin adil olması, tarafsız ol-
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ması, vergi kanunlarının basit ve anla-
şılır olması gerekmektedir39.

Vergi adaleti hususunda da neredey-
se aynı neticelere ulaşılmaktadır. Uy-
gulamada adaletsiz bir vergileme duru-
mu olduğunda mükelleflerin tutum ve 
davranışları farklılık göstermektedir. 
Mükelleflerin bu tutum ve davranışları 
değişik şekillerde yansıyacaktır. Mü-
kellefler pasif tepki olarak vergi ge-
lirlerinin dolaylı yoldan azaltılmasına 
gidecekler ya da aktif bir tepki olarak 
vergi kaçakçılığı ve hatta verginin red-
dinde bulunabileceklerdir40.

Vergi mükelleflerinin demografik 
faktörleri de vergi kültürü üzerinde 
etkili olabilmektedir. Vergi kültürü 
üzerinde demografik faktörlerin bazı-
larının pozitif yönlü etkisi bulunurken 
bazılarının ise negatif ya da etkisiz şe-
kilde bir etkisi bulunmaktadır. Birey-
lerin vergi uygulamaları karşısındaki 
algı ve tutumları incelenirken hem 
bireysel hem de toplumsal düzeydeki 
davranışlarının incelenmesi, psikolo-
jik ve sosyolojik açıların birlikte de-
ğerlendirilmesinin zorunlu olması ge-
rekmektedir41. 

39 Rafet FARALYALI, Vergi Kültürü, 2008, (Çevrimiçi)http://archive.ismmmo.org.tr/docs/malicozum/
13MaliCozum/03-RafetFarlayali9.doc, 29.08.2019.

40 Pınar ÖZDEMİR, “Vergi Kültürü Ve Göstergeleri: Türkiye Üzerine Bir Değerlendirme”, Ç.Ü. Sosyal 
Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 24, Sayı 1, 2015, s. 182. 

41 TAYTAK, 2016, s. 1941.
42 Halil İbrahim DEMİR, “Kültür, Vergi Kültürü ve Vergi Anlayışı”, Bilge Uluslararası Sosyal Araştırma-

lar Dergisi, 2018 (2), s. 107.
43  MUMYAKMAZ, 2014, s. 196.
44 İhsan Cemil DEMİR, Vergi Ahlakı ve Belirleyenleri, Ege Bölgesi Örneği, İzmir, T.C. Dokuz Eylül Üni-

versitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Anabilim Dalı, Yayımlanmamış Doktora Tezi, 2008, s. 33.

Vergilerin algılanışı ve vergilere 
karşı oluşan vergi psikolojisi, mükel-
lefin vergiler karşısındaki davranışla-
rında belirleyici unsurdur42. Sosyo-kül-
türel yapıyı belirleyen diğer bir husus 
ise modernleşmenin homojenleştiril-
mesidir. Çok çeşitli ve karmaşık olan 
toplumsal yaşam karşısında, modern-
leşmenin zorladığı homojenleştirme, 
hukuksallaştırma ve ahlâkileştirme 
projesi ehliyetsiz kalmakta; insanlar, 
görüşler ve kurumlar arasındaki etkile-
şim ve haberleşmenin nasıl gerçekleşti-
rileceği ve bu bağlamda ahlâki normla-
rın ve değerlerin ne şekilde sağlanacağı 
sorunu ortaya çıkmaktadır43.

5.1. Sosyoloji ve Vergi Ahlâkı

İnsan sosyal bir varlıktır. Bu durum 
insanların başka insanlarla karşılıklı 
ilişki halinde yaşaması demektir. Bu 
nedenle böyle bir hayatın öncelikle 
ahlâk değerlerine dayanması olağan 
bir durumdur. Ahlâk ilminin en eski 
kaynağı olarak, Antik Yunan felsefe-
sini şekillendiren Sokrates kabul edil-
mektedir44. Bu açıdan, bugünkü felse-
fenin en eski kaynağı sayılan Sokrates 
ilk defa nasıl davranmamız gerektiği 
hususunda sistemli görüşler ileri sü-
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rerek Ahlâk Felsefesinin ne olduğunu 
göstermiştir45.

Ahlâk normları sosyal normların 
bir çeşididir. Normların öğrenilmesi 
ve benimsenmesi sosyalleşme denilen 
gelişimin büyük bir parçasıdır. Ahlâk, 
her zaman ve her toplumda kendisini 
hissettiren bir norma biçimi olarak gö-
rülür. İyi ile kötülüğün karşıtlığı, daha 
çocukluğumuzdan itibaren bizi bağla-
maya başlar, bizde görev, sorumluluk, 
pişmanlık gibi duygular halinde iç 
oluşuma da sahiptir46. Sosyal Öğren-
me Teorisine göre ahlâk öğrenilen bir 
şeydir, kısacası bireyin yaşantısının 
büyük bir kısmını, neredeyse hepsini 
kapsayan bir öğrenme sürecidir47. 

Aristoteles bir eserinde; “Atina si-
tesi kaleleri ayakta iken ahlâkı harabe 
olmuştu” demişti. Bunun anlamı, top-
lumsal gidişin akılcı ve bilimsel yak-
laşımlarla çözümlenmemesi halinde 
Atina sitesinin düştüğü akıbeti ortaya 
koymuştu. Bu açıdan bakarsak, top-
lumsal yapı ve kültürel değişime yak-
laşım biçimleri, aslında olayların arka 
planında yatan etken unsurların aydın-
latılmasında biricik yaklaşım yöntemi-
dir, dolayısıyla kültürel değişme süre-

45 Erol GÜNGÖR, Değerler Psikolojisi, Amsterdam: Hollanda Türk Akademisyenler Birliği Vak-
fı Yayınları: 8, 1993, s. 19. O. Fatih ŞEHİTOĞLU, “Vergi Ahlakı ve Anomik Davranışlar”, Antalya, 
30. Türkiye Maliye Sempozyumu, 2015, s. 231.

46 Yasemin IŞIKTAÇ, Hukukun Kaynağı Olarak Örf ve Adet Hukuku, HFSA, Hukuk Felsefesi ve Sos-
yoloji Arkivi Yayınları 2, Alkım Yayıncılık, 1997, s. 9.

47 ŞEHİTOĞLU, 2015, s. 231.
48 O. TÜRKDOĞAN, Osmanlıdan Günümüze Türk Toplumsal Yapısı, İstanbul, Timaş Yayınları, 2008, s. 

490 vd.
49 T. HOBBES, Leviathan, İstanbul, Yapı Kredi Yayınları, 1993, s. 46.
50 Yasemin IŞIKTAÇ, Hukuk Felsefesi, Filiz Kitabevi, İstanbul, 2010, s. 145.
51 İhsan Cemil DEMİR, 2008, s. 34, 35. 
52 M. BERBER, İktisadi Büyüme ve Kalkınma, Trabzon, Derya Kitabevi, 2003, s. 139.

cinde yapısal unsurların etkileyici bir 
rolü vardır 48.

Bununla birlikte her dönem, ide-
oloji ya da kültür kendi ahlâk ve ah-
lâklılık etkisini beraberinde getirmiş-
tir. Modern ahlâk felsefesinin doğuşu 
ve gelişiminde Thomas Hobbes çok 
önemli bir yere sahiptir49. Hobbes, 
Aristoteles’in zıddı olarak, insanın 
doğuştan toplumsal bir varlık olma-
dığını savunur. İnsanın toplumsallığı 
doğuştan değil, sonradan kazanılan bir 
şeydir50.

20. yüzyılda ahlâk daha çok bireyin 
toplum karsısındaki durumu ile ilgi-
li olarak ele alınmıştır51. Günümüzde 
sosyal sermayenin öneminin daha iyi 
bir şekilde anlaşılmaya başlaması ile 
ahlâk gibi toplumsal yapıyı kuvvet-
lendiren ve ilişkileri güçlendiren du-
rumlara verilen önem artmıştır52. Son 
yıllarda dünyada meydana gelen iler-
lemeler, bu durumu doğrulamaktadır. 
İnsan odaklı tutumlar, çevresel sorun-
lar, kadın erkek eşitliğinin toplumdaki 
yeri ve ülkeler arasındaki eşitsizlikler 
gibi güncel olan olaylar, özellikle ulus-
lararası örgütlerin bu konulara hassasi-
yetinin artmasına vesile olmuştur.
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5.2. Vergi Ahlâkı Kavramı

Vergi ahlâkı ile ilgili ilk veriler 
1960’lı yıllarda elde edilmiş olmasına 
karşın bu kavram vergi ile ilgili çalı-
şan bilim insanları tarafından genellik-
le ihmal edilmiştir53. Bu nedenle vergi 
ahlâkı kavramı hakkında çok şey bilin-
memektedir. Günümüzde vergi ahlâkı, 
genel ahlâkı çok fazla geriden takip et-
mekte ve vergi kanunlarına aykırı olan 
mükellef tutumları bir tür toplumsal 
yetenek olarak tanımlanmaktadır54.

Ahlâk, Türk Dil Kurumu Sözlüğün-
de “Bir toplum içinde kişilerin uymak 
zorunda oldukları davranış biçimleri 
ve kurallar” olarak tanımlanmakta-
dır55. Bu açıdan çeşitli davranış im-
kanları ve seçenekleri arasından belli 
birini seçmesi insanın kendi kişilik ve 
varlığını gerçekleştirmesidir56.

Vergi ahlâkının algılanması top-
lumdan topluma değişiklik gösterebi-
leceği gibi, aynı toplumda yaşayan bi-
reylerin aile ve çevre ile olan ilişkileri, 
toplumsal bağlılıklara göre de değişik-
lik göstermektedir. Risk seven mükel-
lefler ile risk sevmeyen mükelleflerin, 
vergi ceza oranlarındaki ve yakalanma 
olasılıklarındaki değişikliklere olan 

53 KARAASLAN, SANDALCI, 2015, s. 38 vd.
54 Handan KAYNAR, Vergi Ahlakı ve Türkiye Açısından Bir Değerlendirme, Adana, Çukurova 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, 2010, s. 66.
55 ŞEHİTOĞLU, 2015, s. 231.
56 H. ERKAN, Ekonomi Sosyolojisi, İzmir, Barış Yayınları Fakülteler Kitabevi, 2000, s. 44.
57 Elif Ceren ÇELEBİ, Vergi Bilinci ve Vergiye Bakış Açıları: Zonguldak İlinde Serbest Muhasebeci ve 

Mali Müşavirler Üzerine Uygulama, Zonguldak, BEÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Maliye Anabilim Dalı, 
Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, 2016, s. 12.

58 Mehmet TOSUNER, İhsan Cemil DEMİR, “Toplumsal Bir Olgu Olarak Vergi Ahlakı”, Gazi Üniversitesi 
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2007, Ankara, s. 9.

59 A. AKDOĞAN, Kamu Maliyesi, Ankara, Gazi Kitabevi, 2007, s. 184.

tepkilerinin birbirinden değişik olması 
gibi benzer bir şekilde, mükelleflerin 
vergi kaçırmaya ahlâki açıdan anla-
maları da vergiye tutumlarını değiştir-
mektedir57.

Genel olarak vergi ahlâkını, ver-
giye ilişkin görev ve sorumlulukların 
zamanında ve eksiksiz olarak yerine 
getirilmesi, vergi kaçakçılığı ve vergi 
cezaları karsısında takınılan tavır, va-
tandaşların yükümlü olarak devletle 
aralarındaki ilişkiyi belirleyen dav-
ranış normları olarak da tanımlaya-
biliriz58. Diğer bir tanıma göre vergi 
ahlâkı mükelleflerin vergi yasaların-
dan doğan yükümlülüklerini gerçeğe 
uygun bir şekilde yerine getirme ko-
nusundaki davranışlarının düzeyidir59. 
Vergi ile sağlanmak istenen amaçlara 
ulaşabilmek için, vergilemeye karşı 
mükelleflerinin bakış açılarının iyileş-
tirilmesine ve ahlâki normların gelişti-
rilmesine ihtiyaç vardır. Yani toplum-
da vergi ahlâkının düşük olması her 
şekilde birtakım olumsuzluklara yol 
açmaktadır, idare toplamayı düşündü-
ğü vergi tahsil edemeyecek ve devle-
tin kasasında açığa neden olacaktır. Bu 
olumsuzluklarla karşılaşmamak için 
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toplumlarda vergi ahlâkı düzeylerinin 
olabildiğince yüksek olması arzu edil-
mektedir60.

5.3. Vergi Ahlâkını Etkileyen 
Faktörler

İnsanların vergi ile ilgili durumlar-
da verdikleri kararların başında psiko-
lojik, ekonomik, ve sosyolojik olarak 
değişik sebepler bulunmaktadır. Vergi 
ahlâkı da bu sebeplerden birisidir61. 
Vergi ahlâkını etkileyen sebepler içe-
risinde inançlar, sosyal durum, devlete 
güven ve bağlılık, demokrasi anlayış-
ları, örf ve adetler, demografik özellik-
ler, yaşam tarzı ve vergi kültürü gibi 
toplumsal etkenler yanında; bireylerin 
gelir durumları, verginin oranı, vergi 
yükü, vergi adaleti, vergi suç ve ce-
zaları, vergi afları, kamu harcamaları, 
kayıt dışı ekonomi, vergi idaresinin 
aktifliği ve meslek mensuplarının du-
rumu gibi mali etkenler de yer almak-
tadır.

Vergi ahlâkı vergi yükümlüleri-
nin vergiye karşı takınacağı tutum ve 
davranışı etkilemektedir buna bağlı 
olarak da vergi ahlâkı kavramlarını da 
etkileyen birçok etken bulunmaktadır. 

60 ORGAN, YEGEN, 2013, s. 243.
61 Yapılan faktör analizine göre veriler dört faktör altında toplanmıştır. Bunlar şu şekildedir:
 1. Ekonomik Faktörler 
 2. Ahlaki ve Psikolojik Faktörler 
 3. Sosyal, Kültürel ve Demografik Faktörler 
 4. Siyasi ve Vergi Yönetimi ile İlgili Faktörler
62 ORGAN, YEGEN, 2013, s. 244.
63 SAKINÇ, CURA, 2012, s. 12 vd.
64 ŞEHİTOĞLU, 2015, s. 232, 233.
65 K. İ. ŞAHPAZ, N. T. SARUÇ, “Vergi Ahlakını Etkileyen Faktörler: Sakarya Üniversitesi Örneği”, Sakar-

ya İktisat Dergisi, Cilt 1, Sayı 4, 2012, s. 70 vd.

Bu etkenler bireysel olabildikleri gibi 
çevresel faktörler de olabilmektedir62. 
Ahlâk kuralları sosyal hayatta bireyle-
rin birbirleriyle olan ilişkilerini düzen-
leyen kurallar bütünüdür63. Vergilerin 
belirli bir hizmet karşılığı olmaksızın 
alınıyor olması olgusu, özellikle kamu 
hizmetlerinden yeterli miktarda yarar-
lanamadığını düşünen vergi yükümlü-
leri için vergi ahlâkının oluşumunun 
önünde büyük ve etkili bir engeli oluş-
turmaktadır64. Görüldüğü üzere birey-
lerdeki vergi ahlâkı üzerinde gerek bi-
reysel gerekse çevresel pek çok faktör 
etkilidir65 .

Devlet bazı yaptırımlar yahut ceb-
ri uygulamalar yoluyla bireyleri vergi 
ile ilgili yükümlülüklerini tam olarak 
ve zamanında yerine getirmeleri için 
zorlamaktadır. Günümüzde mükellef-
lerin vergisel yükümlülüklerini yerine 
getirmede çok önemli bir etken olan 
vergi ahlâkı ile mükellefler vergilerini 
dışsal bir etkene bağlı kalmadan içten 
gelen bir motivasyon sonucu ödeme 
yoluna gidebilmektedirler. Bu nedenle 
uzmanların çalışma alanında önemli 
bir yer almaya başlayan ve artık daha 
da önemli olan vergi ahlâkı ile kamu 
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otoriteleri cebri bir uygulamaya baş-
vurmaksızın vergi gelirlerini toplaya-
bilmektedir66. Diğer şekilde de mükel-
leflerle vergi idaresi de uyum içinde 
çalışarak, vergilerin toplanma mali-
yetini yükselterek idari etkinliği art-
tırmaya çalışmak yerine mükelleflerin 
vergi ahlâk düzeyini arttıracak uzun 
vadeli politikalar üretip vergi ahlâkı-
nı etkileyen faktörlere olumlu katkılar 
sağlayabilirler.

Sonuç

İnsanların bir araya gelerek toplu 
halde yaşamaya başlaması ile sosyolo-
jik açıdan iki önemli kurum olan dev-
let ve kültür ortaya çıkmıştır. İnsanla-
rın ve toplumların etkileşimleri ile de 
sürekli değişmekte ve farklılaşmakta 
olan bu kurumların birbirlerini etki-
lemesi de kaçınılmaz olmuştur. Ver-
gi, devletin otoritesinin sağlamasında 
önemli bir araç olmuştur. Verginin 
kamu hizmetlerinin yerine getirmesi 
nedeniyle devletler açısından büyük 
önemi vardır. Bu durum, devletin oto-
ritesine bağlılıkla yerine gelmektedir. 
Bu nedenle otoriteye olan bağ ile ver-
giye verilen değer de güçlenmektedir.

Vergi kültürü mükelleflerin vergi 
ödevlerini yerine getirirken çok önem-
li bir faktörtür. Çünkü vergi mükellef-
lerinin vergiye karşı olan davranışları 
vergi kültürü sonucunda sahip olduk-
ları deneyimlerle meydana gelmekte-
dir. Vergi kültürünün, mükelleflerin 
vergi gelirleri üzerindeki etkisini tayin 
etmek için teorik ve pratik çalışmala-
ra yer verilmektedir. Türkiye’de vergi 

66 KARAASLAN, SANDALCI, 2015, s. 50 vd.

kültürünün oluşturulması, anayasal 
yükümlülük olan vatandaşlık görevle-
rininin yerine getirilmesi ile sağlana-
caktır. Bunların yanı sıra vergi kültürü 
oluşumu açısından mevzuatın basit-
leştirilmesi ve sadeleştirilmesi yoluna 
gidilmelidir. Bu durum vergiye uyum 
ve dolayısıyla vergi kültürü açısından 
da önem arz etmektedir. Böylece vergi 
kültürünün alt yapısı sağlam şekilde 
oluşturulabilir ve vergi kültürü olum-
lu şekilde gelişim sağlayabilir. Bu 
nedenle oluşturulacak olan projelerin 
temelinde eğitimin sosyoloji temeline 
de yer verilmelidir. Sosyolojik yapı, 
bireylerin ihtiyaçları da göz önüne 
alınmalıdır. Bu şekilde vergi bilinci 
konusunda sağlam bir sosyal zihniyet 
oluşabilir. 

Vergi ahlâkı da vergi kültürünün en 
önemli bir öğesi ve günümüzde üze-
rinde önemle durulan konulardandır. 
Vergi ahlâk düzeyi devletlerde farklı-
lık göstermektedir. Vergiye uyum me-
selesi, devletin varoluşu kadar eskilere 
dayanmaktadır. Bu meseleyi çözümle-
mek maksadıyla, tarihsel özellikler ve 
uygulanan politikaların amacına bağlı 
olarak birçok değişik çözüm yollarına 
da gidilmiştir. Fakat devletlerin geliş-
mişlik düzeyleri ve diğer yaşam şekil-
leri farklı olduğundan vergi ahlâkını 
belirleyen etkenleri tam olarak şekil-
lendirmek imkansızdır. Bu nedenle de 
vergi uyumunu yerleştirmek için vergi 
ahlâkına ulaşmayı amaç edinmek hep 
yaşanmıştır ve bu şekilde yaşamaya 
devam edecektir.
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Vergi ahlâkı aileden başlamaktadır. 
Daha sonra çeşitli okullarda devam 
eden bu kültürün yazılı, görsel, ahlâk-
sal vb. ile diğer iletişim yollarına baş-
vurarak desteklenmesi gerekmektedir. 
Bilhassa vergi uyumunda istikrar ka-
zanmış bir devlette bireylerin vergi 
ahlâkı da yüksek düzeydedir. Bunun 
sebebi ise bireylerin büyük bir kısmı-
nın vergi ödemeyi alışkanlık haline 
getirmeye başlayarak vergi ödemeyi 
toplum kuralı olarak uygulamalarıdır. 
Bireylerin vergi ahlâkını etkileyen et-
kenlerin fazlalığı incelendiğinde, vergi 
karşısındaki davranışlarının sosyolo-
jik sebeplerinin yanı sıra, ekonomik, 
politik vb. etki eden sebeplerin de 
araştırılması gerekir. Vergilerin birey-
ler ve toplum üzerinde yarattığı tesirin 
önceden gözlemlenmesi ve sosyolojik 
açıdan ölçülüp değerlendirilmesi ile 
vergiye karşı ahlâklı davranışların an-
laşılması basit bir hale getirebilir.

Vergi, devlet otoritesinin etkinli-
ğinde önemli bir araçtır. Bu nedenle 
Devletler yanlış politikalar uyguladı-
ğında, mükellefler tepki gösterecek-
lerdir. Bu da mükelleflerin vergi ka-
çırmasına ya da vergiden kaçınmasına 
neden olacaktır. Bu nedenle eğer oto-
riteye sadakat olursa demokratik ku-
rumlar gelişir ve güçleşir. Dolayısıyla 
devlet otoritesi vergi sistemlerindeki 
düzensizliği azaltacak yolları uygula-
malıdır. Devletler vergi politikalarını 
geliştirmelidir. Vergi vermenin bir fa-
zilet olduğu, ve bunun yine kendileri-
ne dönerek katkılar sağlayacağı fikri 
topluma yerleştirilmelidir. Toplumlar-
da vergi ahlâkının genel ahlâkı takip 

eder. Bu sebeple bireylerde öncelikle 
ahlâk olgusu yerleştirilmeli ve güçlen-
dirilmelidir. 

Sonuç olarak, mali sosyoloji son 
yıllarda gelişme göstermektedir. Çe-
şitli gelişmiş olan ülkelerle sosyolojik 
iletişim içerisinde olan ülkemizde ise 
bu durum halen gelişme aşamasında-
dır. Vergi kültürü ve ahlâkının gelişmiş 
ülkelerden etkilenerek bireyler açısın-
dan da daha olumlu sosyolojik etkiler-
le şekilleneceği düşüncesindeyiz. Tüm 
bu nedenlerle, vergi kültürünün geliş-
tirilmesi ve vergi ahlâkı konusunda 
daha fazla araştırma yapılması gerek-
tiğini de söyleyebiliriz. Bu bağlamda 
farklı bir disiplin olarak felsefenin ve 
sosyolojinin bakış açısını ve çözüm 
önerilerini gelişmekte olan ülkeleri de 
göz önüne alıp yeni anlayışları getir-
mek ülkemiz açısından yerinde ola-
caktır. 
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Özet

Kendisi de bir hayvan olan insanın kendi 
dışındaki hayvanlara ve doğaya karşı olum-
suz tavrının nedenlerinden biri onun ken-
disini, dünya üzerinde hakim ve üstün bir 
konumda görmesidir. İnsan moderniteyle 
birlikte dünya karşısında kaderine yazgılı, 
edilgin konumundan etkin konuma geçmiş 
ve kendi yaşamıyla birlikte içinde yaşadığı 
çevreyi de dönüştürebileceğini keşfetmiştir. 
Bu gelişim ise bir yandan insan hakları ve 
özgürlük mücadelelerini yaratmış, ancak öte 
yandan dünyayı ve beraberindeki her şeyle 
birlikte hakları da insan ekseninde düşün-
mek bir alışkanlık haline gelmiştir.

Hakları düşünmek hukuki olduğu kadar 
– belki de ondan da fazla – felsefi ve politik 
bir edimdir. Bu sebeple “hayvan” hakları – 
aslında bütün bir hukuk ve haklar alanı gibi 
– kuramsal temellerinden bağımsız düşünü-
lemez. Bu temel ise insanın doğa karşısında 
ayrıcalıklı bir konuma sahip olmadığını, ak-
sine onun bir parçası olduğunu ortaya koyan 
bir felsefe ile mümkündür. Spinoza felsefesi 
sistematik olarak değerlendirildiğinde in-
sanın doğa karşısında “imparatorluk içinde 
imparatorluk” olmadığı, bütün bir var oluşla 
birlikte onun bir parçası olduğu argümanıyla 
bu temeli sağlamaya aday felsefelerden bi-
ridir.

1 Öğretim Görevlisi, İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu, Adalet Programı, 
 E-posta: gocmenumut@gmail.com
2 Hans KELSEN, “What is Justice?”, Essays in Legal and Moral Philosophy içinde, (Derleyen: Ota WEIN-

BERGER, Çeviren: Peter HEATH), D. Reidel Publishing Company, Boston 1973, ss. 1-26.
3 G. W. F. HEGEL, Elements of The Philosophy of Right, (Editör: Allen W. WOOD, Çeviren: H. B. NIS-

BET), 8. Baskı, Cambridge University Press, Cambridge 2003, s. 23.

Bu çalışmada hayvan haklarının kuram-
sal temeli Spinoza felsefesinin bu temele ya-
pabileceği katkılar eşliğinde incelenecektir.

Anahtar Kelimeler: Hayvan hakları, 
doğa hakları, hak kuramı, Spinoza, türcülük

GİRİŞ

Adalet Nedir?2 başlıklı makalesin-
de Hans Kelsen her politik tutumun 
son tahlilde bireysel bir karara dayan-
dığını söyler. Ve Hegel Hukuk Felse-
fesinin önsözünde3 felsefenin sahneye 
hep tarih gerçekleştikten, olanlar ol-
duktan sonra çıktığını belirtir. Miner-
va’nın baykuşunun alacakaranlığın 
çökmesinden sonra uçmaya başladığı 
doğrudur ancak şafağın söküp yeniden 
güneşin doğması da bu uçuşla müm-
kündür. Dolayısıyla son tahlilde birey-
sel bir tercihe dayansa da her politik 
tutum, kuramsal bir temelle desteklen-
dikçe istikrarlı bir hareket niteliğine 
bürünme şansını yakalar.

Bu kısa açıklamanın bu tebliğin 
konusunu seçmemin nedenini ortaya 
koymakta yeterli olduğunu düşünüyo-
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rum. Öte yandan her ne kadar başlık 
“kuramsal temeller” üzerineyse de bu-
rada yapmaya çalıştığım özel olarak 
Spinoza felsefesinin hayvan haklarına 
duyarlıklı bir bakış, hayvan haklarına 
yönelik politik bir tutum geliştirme 
çabasına kuramsal bir temel sağlama 
konusundaki imkânlarına değinmek. 
Bunun için Spinoza düşüncesinin mo-
duslar, hak-güç özdeşliği ve iyi-kötü 
temalarını kısaca özetleyip bir sonuca 
varmaya çalışacağım. Ayrıca ekoloji 
alanında Spinoza düşüncesinin yardı-
mına başvurma çabasının yeni bir ara-
yış olmadığını da belirteyim.

1. Spinoza Düşüncesinde Moduslar

Spinoza Ethica’sına4 varlığı tanım-
layarak başlar. Temel kavramlarımız 
töz, bu tözün sıfatları ve moduslardır. 
Spinoza bize ilk olarak bu kavramla-
rın tanımını verir. Töz, kendinde olan 
ve yalnızca kendisi aracılığıyla kavra-
nan şeydir. Yani töz, kavramı başka bir 
şeyin kavramını gerektirmeyen, baş-
ka bir şey aracılığıyla kavranmayan 
şeydir (E-I T-3) ya da bizatihi kendi 
varlığının sebebi olan şey. Zihnin tö-
zün özü olarak algıladığı şeyi ise sıfat 
olarak tanımlar Spinoza (E-I T-4). Tö-
zün çeşitli etkilenişleri ise, kendinde 

4 Bu çalışmada Ethica’nın İngilizcedeki Shirley ve Curley çevirilerini kullandım. Benedictus de SPINOZA, 
“Ethics”, Complete Works içinde, (Derleyen: Michael L. MORGAN, Çeviren: Samuel SHIRLEY), Hac-
kett Publishing Company, Indianapolis 2002, ss. 213-382; Benedictus de SPINOZA, “Ethics” The Colle-
cted Works of SPINOZA Volume I içinde, (Derleyen ve Çeviren: Edwin CURLEY), Princeton University 
Press, New Jersey 1985, ss. 408-617. Ethica beş bölüme ayrılmıştır ve her bölüm tanımlar, ardından aksi-
yomlar ve ardından önermeler ile bu önermelerin kanıtları, sonuçları ve bunlara eklerden oluşur. Ethica’ya 
yapılan atıflarda E Ethica’yı, ardından gelen roma rakamları eserin bölümünü, T tanımı, A aksiyomu, Ö 
önermeyi, arap rakamı önerme numarasını, K kanıtı, ÖS önerme sonucunu belirtir.

varlıkları bulunmayan ve kavramları 
başka bir varlığın kavramını gerek-
tiren, yani başka bir nedenin sonucu 
olarak var olan moduslardır (E-I T-5). 
Yani yaşantımızda tekil bir varlık ola-
rak gördüğümüz, deneyimlediğimiz 
her şey, bir ağaç, bir taş, bir su damlası 
hatta bizatihi kendimiz bir tözün mo-
dusları, yani çeşitli etkilenişleri, gö-
rünüş biçimleriyiz. Başka bir deyişle 
aynı var oluşun parçalarıyız.

Spinoza evrende töz ve modusları 
dışında başka bir şey olmadığını belir-
tip devamla var olan tek tözün Tanrı 
olduğunu ifade eder (E-I Ö-4 K; E-I 
Ö-14). Yalnız Spinoza’nın Tanrı ile 
kastettiği şey teolojinin anladığı şey-
den tamamen farklıdır. O Tanrı ile Do-
ğayı kasttetiğini eserinde açıkça ifade 
eder (Tanrı veya Doğa, Doğalayan 
Doğa). Üstelik Doğa ile eşitlenmiş bu 
Tanrı tanımı gereği zorunlu olarak var 
olsa da (E-I Ö-11) özgür iradesiyle ha-
reket eden yaratıcı bir Tanrı değildir. 
Zira Tanrı veya Doğanın (Deus sive 
Natura) varlığı da zorunlulukla belir-
lenmiştir ve aynı zorunluluk tüm tekil 
varlıkların var olmasının veya var ol-
mamasının sebebidir. O kadar ki özgür 
irade yalnızca bir yanılsamadır ve bü-
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tün varlıklar var olmaya ve belirli so-
nuçlar doğurmaya Tanrı tarafından zo-
runlu olarak belirlenmişken Tanrının 
bu faaliyeti de özgür iradenin sonucu 
değildir (E-I Ö-32 K v ÖS).

Var olan her tekil varlığın kendisi 
de aynı zorunlulukla belirlenmiş bir 
tözün zorunlu ve sonsuzca görünüm-
leri olduğu fikrine, Ethica’nın birinci 
bölümünün ekinde5 açıkça ortaya ko-
nan, erekselliğin reddinin eklenme-
si, tekil varlıklar arasında hiyerarşik 
bir ilişki olmadığı anlamına gelir. Bu 
ise klasik teolojiyle açık bir karşıtlık 
içindedir. Zira Kutsal Kitap bunun 
tam tersini söylüyordu: “Rab Tan-
rı ‘İnsanın yalnız kalması iyi değil.’ 
diye düşündü. ‘Ona uygun yardımcı-
lar yapacağım.’ Böylelikle topraktan, 
yerdeki hayvanları ve gökteki kuşları 
yarattı ve onları, ne şekilde çağıraca-
ğını görmek için, insana getirdi. İnsan 
onları hangi adla çağırdıysa isimleri o 
oldu.” (Genesis 2:18)6 Spinoza felse-
fesinin bu yönü ekoloji kuramcılarının 
da ilgisi çekmiştir. Böylelikle özellikle 
derin ekoloji (deep ecology) taraftar-
ları Spinoza’da kendileri için destek 
noktaları bulmuşlardır.7

Ancak aralarında hiyerarşik bir 
ilişki olmasa bile biliyoruz ki tekil 
varlıklar birbirlerinden farklıdır. Yine 
de her tekil varlık aynı tözün bir etki-

5 Curley çevirisi s. 442, Shirley çevirisi s. 240.
6 Kendi çevirim; The Holy Bible King James Version, Korean Bible Society, Korea 2010.
7 Arne NAESS, “Spinoza and Ecology”, Philosophia, Cilt 7 (1977), Sayı 1, ss. 45-54, Alex GUILHERME, 

“Metaphyics as a Basis for Deep Ecology: An Equiry into Spinoza’s System”, The Trumpeter, Cilt 27 
(2011), Sayı 3, s. 65.

8 Curley ve Shirley çevirilerinden kendim çevirdim.

lenimi, modifikasyonuysa, aralarında-
ki fark da özsel olmaktan ziyade nicel 
bir fark olmalıdır. Bize nitel bir fark 
gibi görünen şey temelde gücü yet-
mek anlamında nicel bir farktır. Yani 
tekil varlıkları birbirinden ayıran şey 
daima neyi yapıp neyi yapamadıkla-
rıdır. Spinoza bunu E-II Ö-13 Lemma 
1’de şu şekilde ifade eder “Bedenler 
(Spinoza burada uzamda yer kaplayan 
maddeyi kastediyor.) birbirlerinden 
töz bakımından değil, hareket ve ha-
reketsizlik, hız ve yavaşlık bakımından 
ayrılırlar.”8 Hatta Spinoza aynı öner-
menin Not’unda (Scholium) tüm tekil 
varlıkların farklı derecelerde de olsa 
canlı (animate) olduklarını söyler çün-
kü nasıl ki insan bedenine ilişkin fikrin 
nedeni Tanrı ise aynı şekilde var olan 
her cismin fikri de Tanrıdan kaynakla-
nır ve onda içerilir. Demek ki mesele 
bir nicelik farkıdır.

2. Spinoza Düşüncesinde Hak-
Güç Özdeşliği

Spinoza’nın açıklanan yaklaşımı 
hak kavrayışında da kendini gösterir. 
Fakat O’nun hayvan haklarına olası 
katkısı araştırılmadan önce bu katkı-
yı ne şekilde yapmayacağını ortaya 
sermek faydalı olabilir. Genel olarak 
herhangi bir “... hakları”ndan söz edil-
diğinde iki temel alışkanlık kendini 



Umut Eren GÖÇMEN

HFSA29 129

gösterir: 1) Haklar ve hukuku birlikte 
düşünmek, 2) hakların güvencesi ola-
rak pozitif hukukun üstünde aşkın bir 
doğal hukuku düşünmek. Oysa Spino-
za; 1) hukuku pozitif hukukla özdeş-
leştirip aşkın bir yasakoyucu iradeyi 
reddeder ve 2) hakları hukukun dışında 
düşünür.9 Teolojik-Politik İnceleme’nin 
[Tractatus Theologico-Politicus (TTP)] 
IV. bölümünde yasa (hukuk) ile anla-
dığı şeyin insanların kendileri ve diğer 
insanlar için buyurdukları yaşam ku-
ralları olduğunu ve doğal fenomenler 
söz konusu olduğunda yasa sözcüğü-
nün salt metaforik olarak kullanıldığını 
açıkça ifade eder.10

Peki hakları hukuk çerçevesinde 
düşünmüyor da nasıl ele alıyor Spi-
noza? Alışılageldik hukuki düşünme 
tarzımıza tamamen aykırı bir şekilde 
hakkı güç ile özdeşleştiriyor. TTP’nin 
XVI. bölümünde yer alan “Bir başka 
deyişle, tabiatın hakkı onun gücünün 
uzandığı yere kadar uzanır (...) Ama 
tüm tabiatın evrensel gücü, bir arada 
ele alındıklarında tüm bireylerin oluş-
turduğu güçten başka bir şey değildir. 
Bunun sonucunda, her bireyin, gücü 
altında olan her şey üzerinde üstün bir 
hakkı vardır (...) Tabiatın üstün yasa-
sına göre de her şey, elinden geldiğin-
ce, kendi varlığında varolmayı sürdür-
meye uğraşır (...) Sonuç olarak, her 
bireyin bunun için, yani (daha önce 

9 Cemal Bâli AKAL, Varolma Direnci ve Özerklik – Bir Hak Kuramı İçin Spinoza’yla, Dost Kitabevi, 2. 
Baskı, Ankara 2010, ss. 151, 161-165.

10 Benedictus de SPINOZA, Teolojik – Politik İnceleme, (Çeviren: Cemal Bâli AKAL/Reyda ERGÜN), Dost 
Kitabevi, 3. Baskı, Ankara 2012, s. 96.

11 SPINOZA, 2012, ss. 230, 231. Altını ben çizdim.

de söyledim) tabii olarak belirlendiği 
biçimde varolmak ve davranmak için 
üstün bir hakkı vardır. Burada, insan-
larla tabiatın diğer bireyleri arasında 
hiçbir fark olmadığını söylüyoruz (...) 
Her varlık, tabiatının yasalarına uya-
rak yaptığı her şeyi üstün bir hak uya-
rınca yapar.”11

Görüldüğü gibi ontolojik hiye-
rarşinin ve erekselliğin reddiyle teo-
lojiyi inkâr eden Spinoza hakları ve 
hukuku düşünme biçimiyle de tabii 
hukukçuların karşısında yer alıyor. 
Ancak Spinoza’nın haklar ve hukuk 
kavramsallaştırması alışageldik zemi-
nimizi ayaklarımızın altından çekerek 
ilk bakışta ürkütücü gelebilse de onun 
meşrulaştırma işlevi görmediğini, ak-
sine tam da bu ürkütücü gelebilecek 
özelliği sayesinde her türlü tahakkü-
mü meşrulaştırma çabasını sonuçsuz 
bıraktığını ifade etmek gerekir. Gücü-
müzün yettiği yere hakkımızın uzan-
ması aynı zamanda yaptığımız şeyi 
aslında üstün, meşru ve aşkın bir hak-
ka dayanarak yapmadığımız, başka bir 
şekilde ifade edersek hakkımız (güç 
anlamında) olanı yapmakta pek de 
“haklı” (meşruiyet anlamında) olma-
dığımız anlamına gelir. Bu da Spino-
za ile Machiavelli’yi yanyana getirir. 
Machiavelli de benzer bir şekilde güç 
ilişkilerini ortaya sermişti. Prens yap-
tığı şeyi “haklı” (meşruiyet anlamın-
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da) olduğu için değil, gücü yettiği için 
yapmaktaydı. Ergün’ün bu konudaki 
ifadeleri meseleyi anlaşılır kılmakta 
yeterlidir: “Hak kavramı Spinoza’da 
olguasallığın tespitidir sadece. (...) 
pozitif hukukun doğrulanabileceği bir 
ölçüt olmadığını söylemek, güçlü ola-
nın haklı olduğunu söylemek anlamı-
na gelmez. Aksine, bireysel güçlerin 
sınırlanması için hiçbir haklı sebebin 
olamayacağını ileri sürmek anlamına 
gelir”12 Ayrıca Spinoza hakkı güç ile 
ve hukuku insan yaratısı yasa ile öz-
deşleştirirken hukukun hak (güç) kar-
şısındaki sınırlarını da çizer. TTP’nin 
IV. bölümünde yasayı tanımlayıp hu-
kuku insani yasaya özgülerken onun 
sınırına da gücü yerleştirir. İnsanların 
kendilerine koydukları yaşama kuralı 
olarak yasa (hukuk) insani gücü be-
lirli sınırlar içinde tutar ancak insani 
gücün kendisi bu sınırların ötesindedir 
ve onu aşar, dolayısıyla bu gücü aşan 
hiçbir şey buyrulamaz.13 Dolayısıyla 
Ergün’ün de ifade ettiği gibi; 1) huku-
kun buyurduğunu yapmamak insanın 
her zaman gücü dahilindedir ve 2) hu-
kuk kimseye gücünü aşan bir şey bu-
yuramaz çünkü böyle bir buyruk doğal 
olarak yerine getirilemez, yerine geti-
rilmesi imkansız olan bir buyruk da 
hukuk olamaz. Böylelikle güç yasayı 
iki yönlü sınırlamış olur.14

12 Reyda ERGÜN, “Spinoza’da Hukuk ile Hak İlişkisi”, Spinoza İle Karşılaşmalar içinde, (Derleyen: Güçlü 
ATEŞOĞLU/ Eylem CANASLAN), Ayrıntı Yayınları, İstanbul 2015, ss. 133, 135.

13 SPINOZA, 2012, s. 96.
14 ERGÜN, 2015, ss. 128, 129.

Bu konuda son olarak potansiyel 
yanlış anlamaları önlemek için Na-
ess’in görüşlerine göz atmak yerinde 
olacaktır. Mesela elimdeki telefonu 
bir öfke anında duvara vurup atmaya 
gücüm varsa buna hakkım var mıdır? 
Naess, Spinoza’nın güç (potentia) ile 
bir şey üzerinde gücü olmayı değil bir 
şeye gücü yetmeyi, yapabilme yetisi-
ni kastettiğini ve bunun da eylemde 
bulunmak ile bağlantılı olduğunu be-
lirtir. Eylemde bulunmak ise Spino-
za’ya göre bir şeyin yalnızca bizim 
doğamızdan kaynaklanması, o şeyin 
uygun nedeninin biz olmamızdır. Eğer 
bir şeyin uygun nedeni değil yalnızca 
kısmi nedeniysek bu durumda etkin 
değil edilgin bir durumda olduğumuzu 
söyler Spinoza (E-III T-2). Demek ki 
eylemde bulunmak, etkin olmak, ger-
çekleştirilen şeyin yalnızca benim do-
ğamdan veya özümden kaynaklanma-
sı demektir. Aksi halde ben o eylemde 
etkin değil edilginimdir. Yine Spinoza 
E-IV T-8’de erdem ve güç ile aynı şeyi 
kastettiğini söylerken güçten anladı-
ğının yalnızca doğamın yasaları ara-
cılığıyla anlaşılabilen şeyler meydana 
getirmek olduğunu ifade eder. Peki be-
nim doğam/özüm nedir? Benim – ve 
yalnızca benim de değil tüm var olan-
ların – özümü oluşturan şey olduğum 
şekilde varlığımı sürdürme çabamdır. 
Her varlık gücü yettiği ölçüde varlığı-
nı sürdürmeye çabalar ve bu çaba (co-
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natus) onun özüdür (E-III Ö-6, Ö-7). 
O halde eylem conatusumla uyumlu 
olduğu ölçüde benim doğamdan kay-
naklanıyor demektir ve bu, söz konusu 
eylemin etkin nedeninin ben olduğum 
anlamına gelir. Oysa öfke vb. bir duy-
gu ile hareket ettiğimde eylem benim 
doğamdan kaynaklanmaz. Çünkü öfke 
vb. duygular kederli duygulardır ve 
keder var olma gücümüzdeki bir azal-
maya işaret eder. E-III Ö-11 Not’ta 
keder ile kastettiğinin zihnin daha 
yüksek bir mükemmellikten daha aşa-
ğı bir mükemmelliğe geçişi olduğunu 
söyler. Peki mükemmellik nedir? E-II 
T-6 bize bu sorunun cevabını verir: 
Spinoza’ya göre mükemmellik (per-
fection) ile gerçeklik (reality) aynı 
şeydir. Yani kederli duyguların bizi 
daha aşağı bir mükemmellik seviyesi-
ne çekmesi, gerçekliğimizin azalması 
ile aynı şeydir. Bu ise tamamen bizim 
doğamıza yabancıdır. Çünkü E-III 
Ö-4’e göre hiçbir şey dışsal bir neden 
olmaksızın yok edilemez. Yani ölüm 
daima dışsaldır.15 Etkin olmak eylemin 
yalnızca benim doğamdan kaynak-
lanmasıysa, doğam/özüm conatusum 
yani varlığımı sürdürme çabamsa, bu 
çabayı azaltan her şey doğama dışsal-
sa, ölüm daima dışarıdan geliyorsa o 

15 Ölümün dışsallığı konusunda Deleuze, onun daima dışarıdan geldiğini ve bir o kadar da zorunlu olduğu-
nu, bize ölümün dışsal değil içkin olduğunu düşündürenin tam da bu zorunluluk olduğunu belirtir. Gilles 
DELEUZE, Spinoza Pratik Felsefe, (Çeviren: Alber NAHUM), Norgunk, 3. Baskı, İstanbul 2019, s. 48.

16 Naess’in kullandığı örnek tilki avıdır, örnekte mesele avcının bunu salt zevk için mi yoksa kuduzla mü-
cadele etmek için mi yaptığıdır. Naess makalesinin ilgili paragrafında potentiaya ilişkin görüşlerini açık-
larken E-III T2’yi ve E-IV Ö-4 K’de yer alan “insanın gücü Tanrı veya Doğanın sonsuz gücünün yani 
özünün bir parçasıdır” cümlesine doğrudan atıf yapmıştı, ben Naess’in akıl yürütmesini biraz daha açmak 
için kederli duygulara ve ölümün dışsallığına ilişkin yukarıdaki önermelere göndermeleri ekledim. Arne 
NAESS, “Environmental Ethics and Spinoza’s Ethics. Comments on Genevieve Lloyd’s Article”, Inquiry: 
An Interdisciplinary Journal of Philosophy, Cilt 23 (1980), Sayı 3, s. 316.

halde kederli duygular da doğama ait 
değildir, ona dışsaldır çünkü var olma 
çabamı arttırmıyor aksine azaltıyor-
dur, çünkü gerçekliğimi azaltıyordur. 
O halde kederli bir duygu içindeyken 
gerçekleştirdiğim eylem yalnızca be-
nim doğamdan kaynaklanmıyordur, 
bu yüzden o eylemin uygun nedeni 
değilimdir ve böylece yalnızca edilgin 
bir konumda olduğumdan o eyleme 
gücüm de yoktur, dolayısıyla o eyleme 
hakkım da yoktur. Yani örnek soruya 
geri dönersek öfke anında telefonumu 
duvara atıp kırmaya gücüm ve dola-
yısıyla hakkım yoktur. Naess, bir şey 
üzerinde gücü olma ile bir şeye gücü 
yetme/yapabilme yetisi arasındaki ay-
rımla kanımca bu konudaki muhtemel 
kafa karışıklıklarını gidermektedir.16

O halde doğa ile kurduğumuz iliş-
kide hiyerarşik bir üstün konumda 
olmadığımız gibi aşkın bir meşruiyet 
dayanağımız da yoktur. Dahası edilgin 
duygularla doğaya yöneldiğimiz her 
durumda güçsüz ve bu anlamda hak-
sızızdır. Lloyd’un da ifade ettiği gibi 
insan doğa karşısında ayrıcalıklı bir 
konumda değilse ve onun yalnızca bir 
parçasıysa bu, doğanın insan aklının 
buyruklarına göre düzenlenmediğini, 
dolayısıyla insan için iyi olanın zo-
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runlu olarak doğa için de iyi anlamına 
gelmediğini ortaya koyar. Bizim ah-
laki değer ölçütlerimiz doğayı bağla-
maz. Bizim dışımızdaki varlıklardan 
daha fazla hakka sahip – ya da daha 
mükemmel – olduğumuzu söylemek, 
Spinoza için, gücümüzün ve etkinliği-
mizin daha fazla olduğunun ifade edil-
mesidir ve hiçbir meşrulaştırıcı yan 
içermez.17 Diğer bir deyişle bu edimsel 
bir durumun ifadesidir ve bir örnekle 
açıklamak gerekirse aslan da benden 
daha fazla şey yapabildiği oranda ben-
den daha fazla hak sahibidir.18

3. Spinoza Düşüncesinde İyi-Kötü

Peki iyi ve kötü doğaya uygulaya-
bileceğimiz kategoriler değilse nedir? 
Doğa normatif bir düzen olmadığına 
ve Tanrı veya Doğa yasa koymadığına 
göre kendinde iyi ve kötü de olmasa 
gerektir. Spinoza’nın iyi ve kötüye 
ilişkin belki de en ünlü metni Hollan-
dalı tacir Blyenbergh ile olan mektup-
laşmalarıdır. Blyenbergh, Spinoza’ya 
Tanrının, nasıl olup da Adem’in el-
mayı yiyeceğini bilmesine rağmen 
buna müsaade ettiğini, bu eylemin na-
sıl nedeni olabildiğini sorar. Spinoza 
ise Tanrının Adem’e elmayı yemeyi 
yasaklamadığını, sadece elmayı yer-
se doğal zorunluluk gereği başına ne 
geleceğini söylediğini fakat Adem’in 
bilgisizlik yüzünden bu ifadeyi bir 
emir gibi algıladığını ve elmayı yedi-

17 Genevieve LLOYD, “Spinoza’s Environmental Ethics”, Inquiry: An Interdisciplinary Journal of Philo-
sophy, Cilt 23 (1980), Sayı 3, ss. 298-301.

18 Spinoza’da hakkın olgusallığın tespiti olduğuna Ergün de değinmişti (bkz: 11 numaralı dipnot).
19 Spinoza’nın bu ve yayımlanmış tüm mektuplarının Türkçe çevirisi için bkz: Benedictus de SPINOZA, 

Mektuplar, (Çeviren: Emine AYHAN), Dost Kitabevi, Ankara 2014.
20 DELEUZE, 2019, ss. 38-42, 45.

ğini açıklar. Adem’in elmayı yeme-
si objektif olarak iyi değildir ve kötü 
de değildir. Ancak Adem için kötüdür 
çünkü daha aşağı bir konuma düşmüş-
tür.19 Deleuze’ün bu konuda anlatımı 
estetik olmanın yanı sıra aydınlatıcıdır 
da. Spinoza’da varlık iyi ve kötünün 
ötesindedir ve bizim iyi dediğimiz şey 
ilişkileri bizim ilişkilerimizle (çünkü 
bir beden varlığı olarak bir sürü farklı 
cismin bileşiminden, birbirleriyle iliş-
ki kurmasından müteşekkiliz) birleşip 
uyum sağlayan, böylelikle bizi daha 
üstün bir gerçeklik durumuna taşı-
yan bir varlıkla kurduğumuz ilişkidir. 
Kötü ise ilişkileri benim ilişkilerimle 
uyuşmayan, benim ilişkilerimi dağıtıp 
bozan bir varlıkla kurduğum ilişkidir. 
Yani kötülük bir nevi zehirlenme hali-
dir, uç noktada ölümdür. Ancak iyi ve 
kötü tanımlaması yine de ilişkiye giren 
nesneler bakımından anlam kazanır. 
Yani bir nesnenin ilişkileri benim içsel 
ilişkilerimi çözüp dağıtıyorsa o nes-
ne benim için kötüdür. Bir nesnenin, 
örneğin bir besinin ilişkileri benim 
ilişkilerimle birleştiği oranda o besin 
benim için iyidir, ancak ben o besini 
tüketerek onun içsel ilişkilerini sona 
erdirdiğim için aynı eylem benim için 
iyi olurken salt o besin açısından kötü-
dür. Diğer bir ifadeyle iyi ve kötü, iki 
hal arasındaki bir karşılaştırma, ilişki-
ler arasında bir ilişkidir.20
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Dolayısıyla Spinoza’ya göre şey-
leri kusurlu veya kusursuz olarak 
değerlendirmemiz bilgiden değil ön-
yargıdan kaynaklanır. Kafamızda 
oluşturduğumuz ideal modele uyan 
şeylere kusursuz derken uymayanlar-
la karşılaştırdığımızda onları kusurlu 
olarak değerlendirir ve doğayı da bu 
şekilde yargılarız. İyi ve kötü de bu 
karşılaştırmadan nasibini alır. Oysa 
yukarıda da açıklandığı gibi aynı şey 
bir nesneye göre iyi olabilirken bir 
nesneye göre kötü olabilir. Spino-
za burada müzik örneğine başvurur. 
Melankolik bir insan için müzik kötü 
olabilirken neşeli bir insan için iyidir 
fakat duymayan bir insan için ne iyi 
ne de kötü. Bunlarla birlikte kendisi 
de ideal bir insan modeli ortaya koyup 
bizi bu modele yaklaştıran şeylere iyi 
ve bundan uzaklaştıranlara kötü der.21 
E-IV Ö-27’ye göre anlamamıza yara-
yan her şey mutlak olarak iyi ve an-
lamamızı engelleyen her şey mutlak 
olarak kötüdür. E-IV Ö-28’e göre ise 
insan zihninin en büyük iyiliği Tanrıyı 
bilmektir. Tanrının ise Spinoza’da var 
oluşun kendisiyle, bütün var olanların 
totalitesiyle özdeşleştiğini biliyoruz. 
O halde bu totalitenin bilgisi bizim 
için mutlak olarak en üstün iyidir. 

4. Spinoza Felsefesinin Hayvan 
ve Doğa Hakları Konusunda Suna-
bileceği İmkânlar 

Şimdi bütün bunları, özel olarak 
bizim dışımızdaki hayvanlarla ve ge-
nel olarak doğa ile kurduğumuz iliş-

21 E-IV Önsöz (Curley çevirisi ss. 544, 545; Shirley çevirisi ss. 321, 322).

kiye uyarlarsak şu sonuca varabiliriz: 
Doğayla kurduğumuz ilişki salt yıkım 
getirdiği ölçüde kötüdür. 1) Yıkıma 
uğrayan için kötüdür çünkü ilişkileri 
çözülüp dağılmıştır. 2) Yıkıma neden 
olan insan için de kötüdür. Çünkü in-
sanın salt zorbalığa dayalı edimi hiye-
rarşik olarak üstün bir varlık olduğu 
düşüncesinden beslenmekle kalmayıp 
onu besler ve yeniden üretir. Bu algı 
bir yanılsamadır ve gerçek nedenlerin 
bilgisinin önünde engeldir. Oysa Spi-
noza’nın bir model olarak sunduğu in-
san Tanrı veya Doğanın bilgisine eri-
şen insandır ve bu yanılsama bu model 
önünde engel olmakla insan için de 
kötüdür. Dahası gerçek nedenlerin bil-
gisizi olan insan etkilenmelere daha 
açıkken uygun fikirlere sahip oldukça 
daha etkin olacaktır (E-III Ö-3 K). O 
halde bizi bu ideal modelden uzaklaş-
tıran ve etkinliğe ulaşmaya engel olan 
şey kötü olarak nitelenmelidir. Sonuç 
olarak ilişkilerin birleşmesini içerme-
yen, salt yıkıma dayalı bir ilişki iyi 
olarak nitelenemeyeceği gibi kötüdür 
de.

Yine de Spinoza hayvan ve doğa 
hakları konusunda sunabileceği tüm 
bu felsefi imkâna rağmen kafa karış-
tırıcı bir yorumda bulunur. Ethica’nın 
yazarı IV. bölüm 37. önermeye düştü-
ğü 1. notta hayvanları öldürmeye karşı 
olan yasanın makul akıldan ziyade ka-
dınsı bir merhamete ve boş bir hurafe-
ye dayandığını söyler. O’na göre akıl 
bize hayvanlarla değil insanlarla birlik 
olmayı öğütler.
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Hasana Sharp’ın bu ifadeye getir-
diği açıklama 17. yüzyılın koşullarına 
gönderme yapar. Sharp’a göre Spino-
za’nın bu yaklaşımının temelinde dö-
neminin koşullarıyla belirlenmiş bir 
kaygı yatar. İnsanın varlığını sürdü-
rebilmesi diğer insanlarla işbirliğine 
dayanır. Spinoza yukarıdaki olumsuz 
ifadeleri söylerken insanların birbir-
leriyle kuracakları olumlu bağları yok 
etme pahasına bir doğaya dönüş ide-
olojisini savunanlara karşı çıkmakta-
dır ve söz konusu cümleleri bu şekil-
de okumak gerekir. Yani Spinoza’nın 
kaygısı insanın doğaya üstünlüğü 
iddiasını savunmak değildir. Aksine 
insanların birbirleriyle kurduğu olum-
lu ve hem beden hem de zihin olarak 
güçlendirici bağları olumlama ama-
cına yönelmiştir. Yalnız korkusu sa-
vaşlarla çalkalanan 17. yüzyılda söz 
konusu bağların feda edilip doğaya, 
Hobbes’un kurmaca doğa durumuna 
benzer bir sosyallik öncesine kaçış ih-
timalidir.22

Üstelik meşruiyet dışı Spinoza 
hayvanlara karşı onların bize karşı ol-
duğundan daha fazla hakkımız oldu-
ğunu söylerken neyin nasıl olması ge-
rektiğini değil nasıl olduğunu söyler; 
ortaya bir norm, ahlaki bir kriter koy-
maz. Lloyd’a göre burada söz konusu 
olan onlardan daha fazla şeye gücü-
müzün yetmesidir.23 Bu mevcut durum 

22 Hasana SHARP, “Animal Affects: Spinoza and the Frontiers of the Human”, Journal for Critical Animal 
Studies, Cilt 9 (2011), Sayı 1/2, ss. 54, 55, 65, 66.

23 LLOYD, 1980, s. 300.
24 Reyda ERGÜN, “Spinoza’da Kadın ve Kadınların Spinozası”, Kimlik Bedenin Hapishanesidir – Spinoza 

Üzerine Yazılar ve Söyleşiler içinde, (Derleyen: Reyda ERGÜN/Cemal Bâli AKAL), 2. Baskı, İstanbul 
Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul 2014, s. 17.

25 ERGÜN, 2014, s. 27.

ise bir kez ve sonsuza dek belirlenmiş 
değildir. Zira Ergün’ün belirttiği gibi 
Spinoza’da tekil varlıkların özü daima 
edimseldir – şu anda ve buradadır – ve 
her karşılaşmayla yeniden belirlenir 
ve diğer özleri de belirler.24

Ergün’ün benzer bir problem (Spi-
noza’da kadın düşüncesi) bağlamın-
da söyledikleri burada da – Sharp’ın 
açıklamalarını da göz önünde tutarsak 
– imdadımıza koşabilir. Spinoza’nın 
felsefi sisteminin bütünsel olarak sun-
duğu imkânlara odaklanılarak bu so-
run aşılabilir.25

SONUÇ

Son olarak Spinoza’nın doğadan 
yararlanışımızın hiçbir şekilde bencil-
ce bir sömürü olamayacağına ilişkin 
şu sözlerini de aklımızda tutmamız 
gerekir: “Öyleyse, buraya kadar söy-
lenenlerden kolayca anlaşılabileceği 
gibi, aklımızı iyi kullandığımızda, her-
hangi bir şeye karşı Nefret veya Tik-
sinti duymayız, çünkü bu durumda [bu 
gibi duygulara sahipken] kendimizi 
her bir şeydeki yetkinlikten mahrum 
bırakırız. Dahası, aklımız sayesinde 
herhangi birine karşı hiçbir zaman 
Nefret besleyemeyeceğimizi de görü-
rüz, çünkü Doğada bulunan herhangi 
bir şeye ilişkin bir isteğimiz varsa, ya 
kendimiz için ya da o şeyin kendisi için 
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bunu hep daha iyi bir isteğe dönüş-
türmemiz gerekir.”26 Bununla birlikte 
Ethica IV Ek’te Doğada var olan her-
hangi bir şeyi kendi yararımız gereği 
kullanışlılığına göre muhafaza veya 
yok edebileceğimizi söyledikten son-
ra devam eden paragrafta bize dışsal 
olan şeylerden elde ettiğimiz yararın 
bedenin korunması olduğunu belirtir. 
Bedenimiz çeşitli alt bireylerin bir 
araya gelmesinden oluşan karmaşık 
bir yapı olduğundan çeşitli besinlere 
ihtiyaç duyar. Bize dışsal şeylerin ya-
rarı da her canlıya ortak olan varlığın-
da sürme çabamıza sunduğu katkıdır. 
Dolayısıyla bu satırları var olma, var-
lığını koruma çabası ile sınırlı değer-
lendirmek gerekir. Tek cümle ile ifade 
etmek gerekirse bugün yaşasaydı Spi-
noza büyük ihtimalle hamburger yerdi 
ancak faytona binmezdi.
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Özet

Hukukun norm, toplumsal olgu ve etik 
değer yani adalet öğelerinden oluştuğu; ada-
let etik değerinin bu oluşum içerisinde ön-
celik ve üstünlüğe sahip olduğu gerçeğinde 
hiç kuşku yoktur. Hukuk bir bakıma adalete 
yönelik bulunan, en son ve nihai amacı ada-
leti sağlamak olan, idesi ve ideali ‘adalet’ 
olan, bir toplumsal yaşam sistematiği bütü-
nüdür. Hukukun ideal ya da olması gereke-
ne ilişkin temel öğesi olan ‘adalet’ kavramı 
ise, bir yandan böylece hukukun nihai amacı 
ve ereği olmakla, ‘hukuksal bir değer’ olma 
özelliğindeyken; diğer yandan ise, sübjektif 
(kişisel) ‘adaletseverlik duygusu’ anlamın-
da, ‘ahlâksal (etik) değerler’ alanına ilişkin 
bulunmaktadır.

Adaletin, nedensellik bağıntısı doğrul-
tusunda, bir doğa olayındaki gibi doğal bir 
zorunlulukla gerçekleşmesi söz konusu ola-
maz. Dolayısıyla, adalete, doğada belli ko-
şullar içerisinde zorunluluk sonucu gerçek-
leşen bir olaya güvenildiği gibi güvenilmesi 
de olanaklı değildir. Bütün bu nedenlerle, 
adaletin gerçekleştirilmeyi insanlardan bek-
lediği anlaşılabilir. Dolayısıyla bu bağlamda 
adalet ilkesinin daha somut, açık ve benzer 
yardımcı ilkelerle açıklığa kavuşturulması, 
desteklenmesi gereği ortaya çıkmaktadır. 
Hukuk felsefesinin en önemli özelliği, adalet 

1 Prof. Dr., Bingöl Üniversitesi İİBF Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Hukuk Bilimleri Anabilim 
Dalı Öğretim Üyesi, E-Posta: agurbuz@bingol.edu.tr

düşüncesi ışığı altında hukuku değerlendiren 
bir bilim olması; adalet kavramının nitelik, 
içerik ve kapsamını, adalete uygun davranı-
şın ne olduğunu sağlıklı bir biçimde araştır-
ma ödevinde olmasıdır.

Hukukta adaletin bulunabilmesi için ve 
adaletin hukuk eliyle gerçekleştirilebilmesi 
için, çağın ideallerinin, başka bir deyimle ev-
rensel hukuksal değerlerin formüle edilmesi 
gerekir. Eğer toplumsal, politik ve hukuksal 
idealler formüle edilmezse adaletin gerçek-
leştirilmesi olanaksızlaşır. Bu idealler moral 
idealler olduğundan, böylece aynı zamanda 
hukuk etiğe bağlanmış olmaktadır. Bütün 
bunlardan sonra, “evrensel hukuk değerle-
ri ve ilkelerinin” soyut adalet düşüncesinin 
içeriğini oluşturdukları; bu evrensel hukuk 
değerleri ve ilkelerinin, bir yandan nesnel 
ve soyut etik değerlere dayanmakla aynı za-
manda kendilerinin de nesnel ve soyut bir 
boyutlarının bulunduğu, diğer yandan ise, 
bunların somut içeriksel öğelerinin ayrıntı-
larının oluşması açısından somut koşullara 
bağlı oldukları söylenebilir.

Anahtar Kelimeler: hukuk bilimi, ada-
let kavramı, hukukun değer boyutu, etik de-
ğerler, evrensel hukuk değerleri ve ilkeleri 
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I- GİRİŞ

Hukukun norm, toplumsal olgu 
ve etik değer yani adalet öğelerinden 
oluştuğu; adalet etik değerinin bu olu-
şum içerisinde öncelik ve üstünlüğe 
sahip olduğu gerçeğinde hiç kuşku 
yoktur. Bu nedenle hukukun varlık 
bütününde sadece “çıkarlar çatışma-
sı”, sadece dışa dönük bir pozitivite 
ya da sadece ussal bir yapı görenlerin, 
hukuku “cansız ve ruhsuz bir iskelet, 
bir mekanizma”2 niteliğine sokmuş ol-
dukları söylenebilir. Çünkü hukukun 
varlık bütününde, bütün varoluşsal 
gerçekliği ve ideyi bir oluş bütünsel-
liği çerçevesinde algılamak gerekir. 
Hukuk çok yönlü bir bütünlük oldu-
ğundan dolayı, onun taşıdığı amaç-
lar, “araçsal amaçlar”dan başlayarak 
“yüksek ve ereksel amaçlar”a doğru 
uzanan bütünsel bir oluşum görüntüsü 
sunar. “Araçsal amaçlar”a, doğrudan 
doğruya insan yaşamından kaynak-
lanmaları nedeniyle, “deneysel amaç-
lar” denmesi de olanaklıdır. “Yüksek 
ve ereksel amaçlar”a gelince, bunlar, 
deneysel amaçların kendilerine göre 
uyumlulaştırılıp belirlendiği adalet 
etik değerini ve onun bir gereği olarak 
varlık kazanan eşitlik, özgürlük gibi 
diğer etik değerleri deyimler. 

Taşıdıkları amaç açısından hukuk 
ile insanın toplumsal yaşamının bir öz-
deşliği yansıttığı söylenebilir. Hukuk, 

2 Orhan Münir ÇAĞIL, Hukuk Başlangıcı Dersleri (Birinci Kitap), Genişletilmiş İkinci Baskı, İstanbul, 
1963, s. 17.

3 ÇAĞIL, 1963, s. 345; Rudolf STAMMLER, The Theory of Justice (çev. Isaac Husik), Rothman Reprints, 
inc. New York, 1969, s. 43.

4 İBN MESERRE, el-Münteka, Müttakilerin Yolu, İstanbul, 1999, s. 20-21.
5 Vecdi ARAL, İnsan ve Mutlu Yaşam, İstanbul, 1992, s. 101.

sürekli akış içerisinde olan özdeksel 
yaşam ile insanlık değerleri arasın-
da yer alan bir ortamdır. Bu ortamda 
toplumsal yaşam ile insanlık değerle-
ri karşılaşır; tarihsel süreç içerisinde 
değişen hukuksal içerik ile hukukun 
sürekli aynı kalan evrensel yönü aynı 
zaman kesiti içerisinde varlığını du-
yumsatır.3

Hukuk bir bakıma adalete yönelik 
bulunan, en son ve nihai amacı adaleti 
sağlamak olan, idesi ve ideali ‘adalet’ 
olan, bir toplumsal yaşam sistema-
tiği bütünüdür. Hukukun ideal ya da 
olması gerekene ilişkin temel öğesi 
olan ‘adalet’ kavramı ise, bir yandan 
böylece hukukun nihai amacı ve ere-
ği olmakla, ‘hukuksal bir değer’ olma 
özelliğindeyken; diğer yandan ise, 
sübjektif (kişisel) ‘adaletseverlik duy-
gusu’ anlamında, ‘ahlâksal (etik) de-
ğerler’ alanına ilişkin bulunmaktadır.4 
‘Adaletseverlik, yardımseverlik, dü-
rüstlük, iyiniyet vb.’ ahlâksal değerle-
rin en temel özellikleri ise, tüm zaman 
ve mekân koşullarında tüm insanları 
kesin olarak bağlayıcı olmalarıdır.5 
Hangi zaman ve mekânda, hangi ko-
şulda, hangi özellik ve nitelikte olursa 
olsun tüm insanlar, ahlâksal değerlerin 
bağlayıcı buyruklarını bilmek, içsel-
leştirmek ve yaşantılamak sorumlulu-
ğundadırlar çünkü.
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II- SOYUT VE SOMUT BAĞ-
LAMIYLA ADALET KAVRAMI

Adalet, soyut/formel anlamda, tıp-
kı Kant’ın kategorik emperatifleri gibi 
içi boş bir kategoriyi deyimler ve bu 
anlamda, bütün toplumsal erdemlerin 
en eskisi olup hiçbir biçimde yeniden 
tanımlanmaya gereksinme duymaz. 
Adalet kavramının temelinde yatan 
düşünce, burada değerli bir şey olarak 
benimsenen ve bütün insanlarda ortak 
bir yeti olan evrensel insan gizilgü-
cü’dür. Soyut adalet düşüncesinin in-
sanlık tarihindeki en önemli ve olumlu 
işlevinin, bireyi ve insan toplulukla-
rını haklı saydıkları şey uğruna sava-
şım vermeye yöneltmek biçiminde, 
toplumsal yaşamda büyük bir etkin-
liğe sahip olması olduğu söylenebilir. 
Adalet, başlıca hukuk kavramı olarak 
en önde gelen hukuksal değer; gerçek, 
iyi, güzel gibi, kendi üzerine temellen-
miş olarak, daha yüksek değerlerden 
çıkmayan genel bir değerdir.

Soyut/formel anlamda, yani içi boş 
bir kategori olarak adalet kavramı tüm 
insanlık tarihi boyunca gündemde kal-
mış olmakla birlikte; formel adaletle 
somut anlamda adalet arasında bir iliş-
kinin olduğu, başka bir deyimle, for-
mel adalet düşüncesinin belli uzay-za-
man koşullarında içerik kazanması 
gereği ortadadır. Bu bağlamda, adalet 
düşüncesinin somut içerikleriyle ilgili 
olarak yapılan tartışmaların soyut/for-
mel adalet ile somut adalet arasındaki 
boşluğun giderilmesinde önemli işlev-
ler gördüğü vurgulanmak gerekir. Hu-

6 Dennis LLOYD, The Idea of Law, Penguin Books, Baltimore-Maryland, 1964, s. 116.

kukun son amacı olan adalet, bir değer 
olarak nesnel bir özellik taşımakla bir-
likte, somut tarihsellik ve toplumsal-
lık boyutlarında, belirli zaman-mekân 
bağlamında gerçekleşeceği için, top-
lumsal yaşam gerçekliğinde sınırlarını 
bulur ve ayrıntılarının uygulanmasın-
da bir görecelik söz konusu olur.

Adalet düşüncesinin bu iki boyu-
tunun birbirinden ayırt edilerek, aynı 
zamanda bir bütünsellik içerisinde 
algılanması çok büyük önem taşımak-
tadır: Adalet bir erdem olarak zamana 
ve duruma göre değişen ve hiçbir kural 
yaratmayan ikircimli bir şey değildir. 
Tüm olanaklı deneyim nesneleri örnek-
ler olarak işlev görebilirler ve bu bağ-
lamda adalet, içeriği salt anlamda tüm 
ayrıntılarıyla belirlenmiş bir şey de de-
ğildir. Bu durum, yani bir erdem olarak 
adalet kavramının içeriğinin tüm ayrın-
tılarıyla belirlenmiş bir olgu olmaması 
durumu, adalet düşüncesinin bir kurun-
tu olduğunu tanıtlamaz. Hukukun her 
yer ve dönemde gerçekleştirmeyi erek 
edindiği temel amacının varlığı unutul-
mamalıdır ve bu amaç adalettir. Eğer 
hukukun her zaman adaleti gerçekleş-
tirmeyi kendisine erek olarak edindiği-
ni söylersek, birçok toplumda çatışan 
ve belirsiz değer sistemlerini ele almak 
yerine, evrensel olarak adalet kavra-
mından yola çıkarak hukuka yaklaşa-
biliriz. Bu çerçevede belli toplumların 
değer sistemleri, evrensel adaletin belli 
uzay ve zaman koşulları altında ortaya 
çıkan görünümleri olarak değerlendi-
rilecektir.6
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Hukukta adaletin bulunabilmesi 
için ve adaletin hukuk eliyle gerçek-
leştirilebilmesi için, çağın ideallerinin, 
başka bir deyimle evrensel hukuksal 
değerlerin formüle edilmesi gerekir. 
Eğer toplumsal, politik ve hukuksal 
idealler formüle edilmezse adaletin 
gerçekleştirilmesi olanaksızlaşır. Bu 
idealler moral idealler olduğundan, 
böylece aynı zamanda hukuk etiğe 
bağlanmış olmaktadır. Hukuk temel 
olarak adaleti istemektir; adalet ise, 
kimsenin adına sanına bakmadan yar-
gılamayı, herkesi aynı ölçüyle ölçme-
yi gerektirir. Yasalar adalet istemini 
bilinçli olarak yadsıyorsa, bu yasa-
ların geçerliği yoktur ve bu durumda 
hukukçular, bu yasaların hukuksallık 
özelliğinin bulunmadığını açıklamak 
yükümlülüğündendirler.7 Hukuk, ada-
lete yönelik bir toplumsal yaşam dü-
zeni olmakla; adaleti gerçekleştirmek, 
düzen kurmak ve toplumsal gereksi-
nimleri karşılamak gibi değişik amaç-
lara sahip bulunmaktadır. Hukukun bu 
amaçları aynı yönde olmadıklarından 
dolayı; aralarında çelişik, tümü hu-
kukun niteliği gereği ve aynı zaman-
da geçerli olduğu için çatışık ilişkiler 
söz konusu olabilir. Hukukun işlevleri 
arasındaki bu çatışkılar hukukun nite-
liği gereği ortaya çıktığından dolayı, 
yapılması gereken şey, bu amaçlar 
arasında bir uyum sağlamak ve ada-
letin bu amaçlar arasında, hukukun 
temel amacı adaleti gerçekleştirmek 
olduğundan, bir üstünlük taşıdığını 

7 Gustav RADBRUCH, “Beş Dakika Hukuk Felsefesi” (çev. Hayrettin Ökçesiz), HFSA 2. Kitap, İstanbul, 
1995, s. 7-8.

8 İoanna KUÇURADİ, “Adalet Kavramı”, (ed. Adnan Güriz) Adalet Kavramı, Ankara, 1994, s. 27-33, s. 31.

unutmamaktır. Hukuktan daha geniş 
bir içeriğe sahip olan adalet kavramı 
hukukun son amaç ve özünü, özlerinin 
en yücesini oluşturur ve böylece insan 
onuruna yaraşır bir hukuk düzeni tüm 
insanlığın son ereği olarak karşımıza 
çıkar. 

Adalet düşüncesi, kişilerin temel 
haklarının korunması ve somut koşul-
larda gereklerinin, sürekli bir biçimde 
ülkeler ve dünya düzeyinde gerçekleş-
tirilmesi istemi olarak ifade edilebilir. 
Bu belirleme ışığı altında, adalet, bir 
üst ilke olarak karşımıza çıkmakta; 
toplumsal ve politik ilişkilerin dü-
zenlenmesini belirleyen ilkeleri, her 
tarihsel zaman dilimi içerisindeki so-
mut koşullara insan hakları düşüncesi 
ışığında bakarak türetmeyi istemekte-
dir. Böylece adalet, insan haklarının 
ülkeler ve dünya düzeyinde korunma-
sını gerektirmektedir. Bunun nedeni, 
insan haklarının kişilerin insancıl ya-
şam olanaklarının gerçekleştirilebilir-
liğinin genel koşullarını dile getiriyor 
olmasıdır.8

İnsan hakları, herkesin salt insan 
olarak sahip olduğu haklar olup, ta-
rihsel ve kültürel özgüllükle bağdaşan 
bir temelde evrenseldirler. İnsan do-
ğasının kültürel bakımdan çeşitliliği, 
insan haklarında kültüre göre önemli 
değişmelere izin verdiği gibi, bunu 
gerekli de kılar. Ne var ki bütün hak-
lar sadece kültürel olarak belirlenmiş 
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toplumsal kurallara dayansaydı, kişi-
nin salt insan olduğu için sahip olduğu 
hiçbir hak var olamazdı. İnsan hakları 
tekil olarak “özünde tartışılabilir kav-
ramlar”a benzerler; bu kavramların 
anlamına ilişkin sağlam ama oldukça 
genel bir uzlaşı var olmakla birlikte, 
yorumlanmaları açısından aynı ölçüde 
önemli ve çözümsüz bir anlaşmazlık 
söz konusudur. Bu gibi durumlarda 
kültür, yorumların seçilmesi için tutar-
lı ve savunulabilir bir oluşum işlevini 
görür. Ne var ki farklılıkların benim-
senebilir ölçeği güçlü sınırlamalara da 
bağlı kılınmalıdır. Bütün bu açıklama-
lar, sonuç olarak, bizi kültürel rölati-
vizm ile insan hakları arasında bir se-
çim yapmak durumunda olmadığımız 
gerçeğine götürmektedir. Belirli bazı 
insan haklarının biçim ve yorumunda 
kültürlere bağlı olarak bir takım sınırlı 
değişikliklere hak vermek gerekli ola-
bilse de, insan haklarının temeldeki 
ahlâksal evrenselliği vurgulanmalıdır.9

Adaletin, nedensellik bağıntısı 
doğrultusunda, bir doğa olayındaki 
gibi doğal bir zorunlulukla gerçekleş-
mesi söz konusu olamaz. Dolayısıyla, 
adalete, doğada belli koşullar içerisin-
de zorunluluk sonucu gerçekleşen bir 
olaya güvenildiği gibi güvenilmesi de 
olanaklı değildir. Bütün bu nedenlerle, 
adaletin gerçekleştirilmeyi insanlar-
dan beklediği anlaşılabilir. Dolayısıyla 
bu bağlamda adalet ilkesinin daha so-
mut, açık ve benzer yardımcı ilkelerle 

9 Jack DONNELY, Teoride ve Uygulamada Evrensen İnsan Hakları (çev. Mustafa Erdoğan/Levent Korkut), 
Ankara, 1995, s. 127-135.

açıklığa kavuşturulması, desteklenme-
si gereği ortaya çıkmaktadır. Hukuk 
felsefesinin en önemli özelliği, adalet 
düşüncesi ışığı altında hukuku değer-
lendiren bir bilim olması; adalet kav-
ramının nitelik, içerik ve kapsamını, 
adalete uygun davranışın ne olduğunu 
sağlıklı bir biçimde araştırma ödevin-
de olmasıdır.

Adalet öncelikle soyut/formel bir 
düşüncedir ve bu nedenle uygulanabil-
mesi, toplum içindeki somut ilişkileri 
düzenlemek amacıyla hukuk normları 
niteliğine kavuşabilmesi için bir içe-
rik kazanması gereklidir. Adalete bir 
içerik kazandırıp uygulanmasını sağ-
lamak yolunda saptanan ilkeler yeterli 
bir biçimde belirlenmiş olmadığından 
ve adalete somut bir içerik kazandır-
mak tamamlayıcı diğer ölçü ve ilke-
lerin bulunmasını gerektirdiğinden 
dolayı, bu yolda yapılacak çalışmalar 
ve düşünceler önem ve ivedilik ta-
şımaktadır. İnsanlık tarihi boyunca 
ilgilenilip uğraşılan bu çerçevedeki 
düşünceleri veri almak bu yöndeki ça-
baların olumlu sonuçlar doğurmasına 
ivme kazandırabilir. Adaletin genel 
anlamının, toplumsal organizasyonun 
avantajları ve dezavantajlarının ahlâk-
sal ölçüler çerçevesinde doğru bir bi-
çimde dağıtılması ya da, hak edilenin 
ne olduğu sorusunu içermekle birlikte, 
“herkese hak ettiğinin verilmesi” ol-
duğu söylenebilir.
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Hukuk felsefesi tarihinde özellikle 
Aristo’nun evrensel ve insandan ba-
ğımsız bir “doğal adalet” katkısıyla 
gündeme gelen soyut adalet düşünce-
si, öte yandan, günümüz dünyasında 
“toplumsal adalet” olarak da somut-
laşmakta ve bu bağlamıyla giderek ev-
rensel hukuksal değerlerin bir öğesini 
oluşturmaktadır. Toplumsal adalet dü-
şüncesini açıkça hiçe sayan bir hukuk 
düzeninin meşruluğundan söz etmek 
olanaksızdır; böylece toplumsal adalet 
düşüncesinin, diğer evrensel hukuksal 
değerlerle birlikte bir meşruluk ölçütü 
konumunda olduğu vurgulanmalıdır. 
Bir toplum içerisinde belirli bir sınıf 
ya da grubun, diğerlerinin aleyhine 
sermaye biriktirmeye çalışmasına yar-
dımcı olmak üzere zor aygıtlarını açık-
ça seferber eden bir hukuk düzeni ya 
da siyasal erkin, meşruluğunu yitirdiği 
söylenebilir.10 Toplumsal adalet kav-
ramının tarihçesi ve yerleşmesi insan 
hakları, demokrasi gibi diğer evrensel 
hukuksal değerlerin somut içeriksel 
öğelerinin gelişimiyle ilintili olup, 
bunların yerleşmesiyle paralellik oluş-
turmaktadır. 

Genel olarak adalet yaşantılaması 
“us” ve “kişinin kendini başkasının 
yerine koyması” öğelerinin birlikte-
liklerinden oluşur. Bunlardan sadece 
birinin alınıp diğerinin yadsınması 
eksik ve yanlış bir tavır olur. Toplum-
sal adalet düşüncesinin temel kaynağı 
özellikle “kişinin kendini başkasının 
yerine koyması” durumudur. Bireyle-

10  James O’CONNOR, The Fiscal Crisis of the State, New York, 1973, s. 6.

rin, toplulukların ve siyasal erklerin 
bu düşünceden etkilenmelerini sağla-
yacak yetkinlikte bir kültürel ortamın 
oluşturulması, toplumsal adalet düşün-
cesinin hem bireysel ve hem de top-
lumsal bağlamda yerleşmesine ivme 
katacaktır. Toplumsal adalet ilkesine 
ilişkin temel öneme sahip nokta da bu-
rada yatmaktadır. Bunun dışında, yani 
diğer evrensel hukuksal değerlerin 
içeriksel öğelerinde de özdeş olarak 
geçerli olmak üzere, toplumsal adalet 
ilkesinin içeriğinin ayrıntılarıyla oluş-
ması ve biçimlenmesi, doğal olarak, 
somut uzay ve zaman koşullarıyla il-
gili olup süreçsel bir gelişmeyi içerir. 
Günümüz açısından bakıldığında top-
lumsal adalet düşüncesinin, en azın-
dan sözsel ve teorik bağlamdaki genel 
uzlaşı ölçü alınarak ve soyut anlamıy-
la sınırlı da olsa, evrensel bir hukuksal 
değer olmak durumunda olduğundan 
söz edilebilir.

III- MEŞRULUĞUN KRİTERİ 
VE HUKUKUN BAĞLAYICILIĞI-
NIN TEMELİ OLARAK ADALET 
KAVRAMI

Meşru yani evrensel ve nesnel ola-
rak savunulabilir bir hukuk anlayışının 
en temel ve belirleyici öğesi ‘adalet’ 
kavramıdır. Soyut adalet düşünce-
si etik bir değer olarak nesnel ve salt 
bağlayıcı olma özelliğine sahipken; bu 
soyut adalet değerinin içeriğinin oluş-
ması ve ayrıntılarının belirlenmesi, 
belli uzay ve zaman koşullarıyla ilin-
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tilidir. Böylece soyut adalet düşüncesi 
nesnel, yani somut koşullara bağlı de-
ğilken; adaletin içeriği somut koşullar-
la ilişkilidir. Başka bir deyimle, somut 
uzay ve zaman koşulları ya da toplum-
sal koşullar; nesnel, salt bağlayıcı ve 
soyut olan adalet değerinin içeriğinin 
bulgulanmasında, algılanmasında ve 
yaşantılanmasında belirleyici olma 
anlamında büyük bir öneme sahip-
tir. Bütün bunlardan sonra, “evrensel 
hukuk değerleri ve ilkelerinin” soyut 
adalet düşüncesinin içeriğini oluştur-
dukları; bu evrensel hukuk değerleri 
ve ilkelerinin, bir yandan nesnel ve 
soyut etik değerlere dayanmakla aynı 
zamanda kendilerinin de nesnel ve so-
yut bir boyutlarının bulunduğu, diğer 
yandan ise, bunların somut içeriksel 
öğelerinin ayrıntılarının oluşması açı-
sından somut koşullara bağlı oldukları 
söylenebilir.

Diğer yandan tartışılması gereken 
önemli bir sorun, hukuk felsefesi tarihi 
boyunca, ahlâksallıkla hukuksallık ya 
da başka bir deyimle meşruluk arasın-
da kesin çizgilerle belirlenmiş bir ay-
rımın niçin gündeme gelmiş olmasıdır. 
Gerçekten de ahlâk ile hukuk arasında 
bir ayrım bulunduğu; ahlâksallığın iç 
yaşamla oysa hukuksallığın dış davra-
nışlarla ilgili olduğu, hukuk felsefesi 
tarihinde hep işlenmiş ve bu nedenle 
ahlâksallığa hukuksallıktan daha çok 
önem verilmiştir. Oysa bu ayrımı sıra-

11  STAMMLER, 1969, s. 40-41.

dan bir zıtlığa dönüştürmektense, etik 
ve hukuksal sorunların daha geçerli 
bir karşılaştırmasının yapılması daha 
yararlı olabilir. İçsel olarak ahlâksallık 
ve dışsal olarak hukuksallık arasında 
olduğu söylenen zıtlığın vurgulanma-
sında önemli bir tehlike vardır: Huku-
ku etik temelinden ayırmak ve onu salt 
dışsal ve dayatılmış bir buyruk olarak 
sunmak, hukukun bağlayıcılığının te-
meli ile ilgili güçlü sorunlar yaratır. 
Oysa hukuk etikle temellendirildiğin-
de, bu, aynı zamanda özgürlüğün algı-
lanmasını içerecektir.11

Ahlâksallıkla hukuksallık arasında-
ki ilişkiyle ilgili olarak kesin bir biçim-
de denebilir ki, her ikisi de özdeş köke 
bağlıdır; her ikisi de insan istencinin 
değerlendirilmesi ve yargılanması ile 
ilgilidir. Dolayısıyla bunlardan hiçbi-
risi tek başına kendi yazgısını tam bir 
yetkinlikte belirleme olanağına sahip 
değildir. Bu gerçek daha binlerce yıl 
öncesinden Sokrates vb. düşünürler-
ce vurgulanmış; moral standartların 
hukukun ve politikanın nesnel özel-
liklerini oluşturduğu; dahası, etiğin 
hukuk ve politika ile özdeş olduğu 
belirtilmişti. Bunların, yani etik ve hu-
kukun birleşmesiyle temel ve evrensel 
kavram birliğini kurmayı önemle ba-
şarabiliriz. Günümüzde önemi gittikçe 
artan hukuksal antropolojinin kültürel 
farklılıkların ötesine geçerek, hukuk 
alanında insanlığın ortaklaşa paylaş-
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tığı değerlerin neler olduğunun araştı-
rılmasına yöneldiğinin anımsatılması 
yararlı olacaktır. Adaletli bir hukuk 
kuramı tam olarak anlaşılabilmek için 
etiksel doktrine gereksinim duyar; 
özellikle her ikisinin de adaletsizliğe 
karşı savaşımda başarılı olabilmesi 
için birleşmek durumunda oldukları 
önemle vurgulanmalıdır. Özellikle hu-
kukun bağlayıcılığının temeli sorunu 
ile ilgili olarak denebilir ki, hukukun 
konmasında olduğu gibi, ona uyul-
masında da “sevgi” olmalıdır.12 Son 
yıllarda “Hukuksal Moralcilik (Legal 
Moralism)” denebilecek görüşün yay-
gınlaşması gerçeği de bizi bu noktaya 
götürmektedir. Toplumun özünü yan-
sıtan normatif yapı, etik değerleri ve 
ayrışan-özelleşen ayrıntılı normları 
içerir. Söz konusu bu öğelerin meşru 
ve anlamlı sayılabilmesi için, kültürel 
referanslara, daha doğru bir deyimle 
evrensel ahlâksal ve hukuksal değer-
lere gereksinimleri vardır, yani onlara 
dayanmış olmaları gerekir.

Hukukun bağlayıcılığının temeli 
sorununa, iki açıdan; olgusal açıdan ve 
gereksel açıdan bakılabilir. Diğer bir 
anlatımla, eylemsel olarak belli zaman 
ve yer koşullarında, belli toplumlarda, 
o toplumu oluşturan bireylerin yürür-

12  STAMMLER, 1969, s. 43-44, 68.
13 “Yasa ancak evrensel usun yasası kaldığı sürece geçerli kalabilir” (Albert CAMUS, Başkaldıran İnsan 

(çev. Tahsin Yücel), 3. Baskı, Ankara, 1990, s. 125). Hukuku yalnızca insanların bir yaptığı olarak gören 
bir kimse, varlığa uygun ve nesnel bir hukuk sorusunu nasıl sorabilecektir. Gerçek bir hukuk kuramı, hu-
kukun ancak kendi özü bakımından bizim istememizden ve düşünmemizden bağımsız olarak kavrandığı, 
varlıksallığının yadsınmadığı yerde olanaklıdır (Arthur KAUFMANN, “Hukuk Felsefesi, Hukuk Kavra-
mı, Hukuk Dogmatiği” (çev.: Hayrettin Ökçesiz), HFSA 1. Kitap, İstanbul 1993, s. 7-26, s. 15).

lükte bulunan hukuka niçin uydukları 
sorusu sorularak varolan gerçeklik 
incelenebilir ve bu bağlamda, sözgeli-
mi, bu koşullardaki toplum bireyleri-
nin “yaptırım”, “düzenin sağlanması” 
vb. gibi nedenlerle hukuka uydukları 
belirlenebilir. Diğer yandan aynı sağ-
lanması” vb. gibi nedenlerle hukuka 
uydukları belirlenebilir. Diğer yandan 
aynı sorun yani hukukun bağlayıcı-
lığının temelinin ne olduğu sorunu, 
“olması gereken” açısından; hukuktan 
beklenen işlev ve bu işlevin gerçekleş-
mesinin sağlanması açısından, birey-
lerin hangi nedenlerle hukuka uymala-
rı gerektiği açısından ele alınabilir. Bu 
noktada olgusal olanla yani eylemsel 
olarak var olan gerçekliklerle, gerek-
sellik yani savunulan kuramlar ara-
sında karşılıklı bir etkileşimin olduğu 
unutulmamakla birlikte, toplumsal-in-
sani yaşam biçiminin belirlenmesinde, 
kuramın, “olması gereken” düşüncesi-
nin etkin bir yeri bulunduğu vurgulan-
malıdır.

Hiç kuşkusuz evrensel geçerliliğe 
sahip ahlâksal ilkelere inanç olmaksı-
zın hukuk normlarının bağlayıcılığının 
temeli açıklanamaz.13 Hukukun amacı 
araştırılırken, ahlâk normu ile hukuk 
normu arasındaki ilintinin ortaya çı-
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karılması gerekir. Bu, özgürlük düşün-
cesine aykırı değildir; çünkü burada 
sözü edilen ahlâk ilkesi, yabancı bir 
yetke tarafından ve politik artdüşün-
celerle beslenmiş bir zorbalık durumu 
olmayıp, insan kişiliğinde olması ge-
reken ve insanı ahlâksal etkinliklere 
iten insancıl duyguların bir sembolü-
dür. Hukukun tek başına buyruksal ya 
da olgusal alanla özleştirilemeyeceği, 
vurgulanması gereken önemli bir nok-
tadır. Bu nedenle hukukun, insanla-
rın adaleti ahlâksal bir değer olarak 
benimseyen genel eğilimi doğrultu-
sunda, etik değerleri gerçekleştirmek 
durumunda olduğu belirtilmelidir. Bu 
durumda yasa koyucunun temel öde-
vi, kendi istenci dışında bir nesnelliği 
bulunacak evrensel hukuksal değerle-
ri saptayarak kuralları oluşturmaktır. 
Hukukun etiğin bir parçası ya da kolu 
olduğu; hukuk kurallarının sadece ah-
lâk kurallarının bir deyimlenmesini 
oluşturduğu; ahlâk kuralları ödev yük-
leyici bir niteliğe sahip olduklarından 
dolayı, bir kuralın aynı zamanda ahlâk 
kuralı olmadıkça geçerli bir hukuk ku-
ralı niteliğine sahip olamayacağı söy-
lenebilir. 

Bu noktada belirtilmelidir ki etik 
değerlerin iki önemli özelliği vardır ve 
bu iki özellik bir arada etik temellen-
dirme için bir mantık geliştirmeye ye-
terlidir.14 Birinci özellik “evrenselleş-
tirilebilirlik” denilen özelliktir ve bir 
olaya ilişkin olarak verilen ahlâk yar-

14  Bryan MAGEE, Yeni Düşün Adamları (hazırlayan: Mete Tunçay), Ankara, 1985, s. 186 (“R.M. Hare İle 
Söyleşi”den Hare’a ait).

gısının, bu olaya tam olarak benzeyen 
başka bütün olaylar için de verilmesi 
gerektiğini deyimler. Temel ahlâksal 
ilkeler, doğaları gereği evrenseldirler; 
ahlâksal ilkelerimiz, yalnızca bizim 
için söz konusu değildir. Bunun gibi, 
doğal haklar ve insan hakları kuramla-
rı da elbette doğaları gereği evrensel-
dirler. İkinci özellik ise “bağlayıcılık” 
özelliğidir: Etik değerlerin önemli bir 
özelliği salt bir istemi dile getirip, in-
sandan buyurucu bir biçimde gerçek-
leşmeyi beklemesidir. Bu ise, temel 
özellik taşıyan ahlâksal yargılarımızın 
eylem ve davranışlarımız üzerinde et-
kiye sahip olduğunu; sözü edilen bu 
ahlâk yargılarına inanıyorsak, elimiz-
den geldiğince onlara uygun davran-
mamız gerektiğini deyimler. Çünkü 
belirli bir eylem ya da olaya ilişkin 
verdiğimiz ahlâksal yargılar, sadece o 
eylem ya da olayla sınırlı olmayıp, o 
konuya benzer konulardaki genel ve 
gizil yargılarımızın somutlaşmış bi-
çimidir. Bu iki biçimsel özellik, etik 
temellendirmeye yardımcı olacak bir 
mantık geliştirmeye kendi içinde ye-
terli olmaktadır.

IV- ADALET KAVRAMINA DE-
ĞGİN İSLAMİ/DİNSEL VURGU

İslam dininin temel kaynağı olan 
Kur’an-ı Kerim’de dinin üç temel 
vurgusu/ilkesi olarak inanç/inanma, 
anma/ibadet ve adalet değerleri açık 
ve net olarak sunulmaktadır. Bu bağ-
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lamda diğer temel vurgular için de ge-
çerli olduğu gibi, dinselliğin temelini 
yansıtan ‘adalet’ kavramının Kur’an-ı 
Kerim ve peygamberin uygulamala-
rında yalnızca temel öz ve espri olarak 
yer almış olduğunu; yalnızca, adalet 
değerinin gözetilmesi gerektiğinin 
vurgulandığını ve adalet değerinin, 
ayrıntıları itibariyle somut biçimlerle 
sınırlandırılmadığını yani içinde bu-
lunulan somut zaman-mekân koşul-
larının belirleyiciliğine aralanmış bir 
kavrayış yaklaşımının sergilendiğini 
görmekteyiz.

Kanımızca dinselliğin üçüncü vur-
gusu olan ‘adalet’ kavramı, insanlığın 
ulaştığı ve somut olarak ‘evrensel hu-
kuksal değerler’ ya da ‘evrensel hukuk 
normları’ dediğimiz değersel kaza-
nımları yansıtmaktadır aynı zamanda. 
Dolayısıyla ‘insanlığın hukuku’ ile 
‘dinsel hukuk’ bu noktada çakışmakta 
ve aynı tarihsel süreci barındırmakta-
dırlar.

İslam dininin temel kaynağı olan 
Kur’an-ı Kerim’e anlamsal vurgu/
bütünsellik açısından bakıldığında, 
bireysel ve toplumsal yaşam bağla-
mında adaletseverlik, yardımseverlik, 
dürüstlük, sevgi, saygı, iyi niyet, teva-
zu, haksızlık yapmamak, zulmetme-

15 Bu bağlamda etik ve hukuksal değerlere ilişkin örneklendirme olarak Kur’an-ı Kerim’deki şu ifadelere 
dikkat edilebilir: 42/40 (Sure No / Ayet No); 2/151;22/30; 90/12-17; 51/56; 2/225; 3/134; 25/63; 9/107-
109; 33/5; 25/72-76; 2/264; 87/14; 91/1-10; 2/151; 35/18; 68/4; 80/3, 7; 92/18; 96/6-7; 4/58; 5/8, 42; 
6/152; 7/29; 16/90; 21/47; 57/25; 60/80.

16 Örnek olarak şu ifadelere dikkat edilebilir: 2/177, 189, 282; 5/87.
17 Örnek olarak şu ifadelere dikkat edilebilir: 96/4; 45/20; 6/119; 35/19-20; 39/9; 6/104; 10/43; 50/8; 2/44, 

73, 164, 170, 171,179, 242; 3/65; 5/58; 6/32, 151; 8/22; 10/16; 12/109, 111; 13/4; 14/52; 19/67; 20/53-54; 
21/67; 22/46; 23/80; 25/44; 26/28; 29/35, 43; 38/29; 39/9, 18; 40/54, 67. 

mek vb. gibi temel etik ve hukuksal 
değerlerin15 bir temel anlayış/yaklaşım 
ruhu olarak vurgulandığı ve içinde bu-
lunulan somut koşullar/sorunların bu 
temel anlayış/yaklaşım kriter alınarak 
çözümlenmesi gerektiğinin16 öneril-
mekte / ifade edilmekte olduğu anla-
şılacaktır. Diğer yandan yine Kur’an-ı 
Kerim’e anlamsal vurgu/bütünsellik 
açısından bakıldığında, tüm bu etik 
(bireysel) ve hukuksal (toplumsal) 
değerlerin akıl ve bilgi doğrultusunda 
bilinip kavranması ve pratize edilmesi 
gerektiğinin önemle vurgulanıp ifade 
edildiği görülmektedir. Bu belirttiği-
miz hususun en önemli kanıtı/göster-
gesi, Kur’an-ı Kerim’de nicelik olarak 
da en çok tekrar edilen ve “bilmek, 
tefekkür etmek, akletmek, görmek, 
duymak, kavramak, düşünmek, ders 
çıkarmak” gibi benzer kavram ve ifa-
delerle yinelenen temel vurgunun akıl 
ve bilime ilişkin temel vurgu olması 
hususudur17. Dolayısıyla son tahlilde 
bireysel ve toplumsal yaşamın değerli 
kılınmasının biricik yolunun, etik ve 
hukuksal temel değerleri bilim ışığın-
da kavramak ve uygulamaktan baş-
ka hiçbir yol olamayacağı, Kur’an-ı 
Kerim’e anlamsal vurgu/bütünsellik 
açısından bakıldığında açıkça anlaşıl-
maktadır kanaatimizce. 
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V- TOPLUMSAL YAŞAM AÇI-
SINDAN ADALET KAVRAMININ 
ÖNEMİ

İnsancıl yaşamın anlam ve değer 
kazanabilmesi, bir açıdan, insanın, 
kendisiyle barışık olması ve başkala-
rına saygı göstermesiyle olanaklıdır; 
bu nitelikler ise, insanın kendisinde 
taşıdığı evrensel karakterin bilincine 
varmakla ancak elde edilebilir. İnsan 
varlığının temeli ahlâksal bilinçtir. 
Ahlâksal değerler varlığımızın teme-
linde bulunduğundan; ahlâksal yaşam, 
ahlâksal bilince vararak, deneyimden 
kazanılanla insanın kendisinden ge-
lenin dengeli bir biçimde aksiyonda 
bütünleşmelerinden oluşur. Sorumlu-
luk, değere yönelmek, evrene katkıda 
bulunmak, yaratmak, yenilemek gibi 
özellikler insanın en önemli ve birincil 
özelliklerindendir. Güdü ve dürtülerin 
nedensel etkisini, akıl aracılığıyla de-
ğer amacına yöneltmekle insan kendi 
özüne doğru bir atılım gerçekleştirmiş 
olur. Yeni davranış olanakları yara-
tarak değerleri algılayıp yaşantılama 
çabasından, uygarlığa katkı sağla-
ma potansiyeli doğar. İnsanın somut 
beni, ancak kendisini aşan değerlerle 
olan ilişkisi çerçevesinde var olmakta-
dır. Çağdaş filozofik düşünce, insanı, 
hiçbir zaman tüketilemeyen, sayıya 
gelmeyen, salt anlamda kavranması 
olanaksız olan, aynı zamanda soyut 
kavramlarla da deyimlenemeyen; an-
cak içten yaşanabilen, duyulabilen; 
dolayısıyla, değerlere doğru açılması 

gereken, oluş halinde somut ve çapra-
şık bir bütün olarak betimler.

Evrensel değerlerin toplumsal bağ-
lamda yaşantılanması anlamında kül-
tür, insanların yaşam sorununa topluca 
verdikleri bütüncül ve tümüyle varo-
luşsal bir yanıttır. Bu nedenle kültür, 
aynı zamanda yaşamın kaçınılmaz 
gereği ve insan yaşantısının temel bi-
leşeni olan bir boyuttur; kültürün var 
olmadığı bir yaşam eksik, bozguna 
uğramış bir yaşamdır. Kültür olgusu-
nun getirdiği yüksek insani değerlere 
uygun davranış biçimi, aynı zamanda 
toplumsal ahlâkı gerçekleştirmektedir. 
Bunun temelinde sübjektif bir birey-
sellik değil, “insanlık”, tüm insanların 
ortaklaşa duyumsadığı genel duygu 
vardır ve bu yolla ortaklaşa değerler 
yaratılabilir. İnsanlık yalın bir biyolo-
jik düzene karşı kültürel bir üstünlük 
sağlayan biricik varlıktır. Dolayısıyla, 
toplumsal ahlâkın büyük bir değere 
sahip olduğu kuşkusuzdur. Toplumsal 
ahlâka ilişkin kültürel öğeler, belli bir 
toplumun moralitesi ile uyumlu olarak 
öğrenilen erdemler olsa da evrensel 
erdemlerdir. Hobbes gibi, düşünsel bir 
deney içinde bu erdemlerin bir an ol-
madığını düşündüğümüzde, yeryüzün-
de toplumsal ve bireysel yaşamın ne 
duruma düşeceğini tahmin edebiliriz. 

Dolayısıyla değerlerin taşıdığı öne-
min yadsınması olanaksızdır. İnsanlık 
toplumunun varlık ve gelişmesi tinsel 
değerlerin varlık ve benimsenmesi-
ne ve onlara içerik kazandırılmasına 
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bağlıdır; çağımızda yeni düzen arama 
çabalarının acımasız bir biçimde kanlı 
ve yıkıcı oluşunun nedenini de bura-
da aramak gerekir. Geçmişte ve bugün 
her yerde ayrıksız bir “doğru-yanlış”, 
“iyi-kötü”, “güzel-çirkin” ayrımının 
yapıldığını; dünyanın neresine gider-
sek gidelim, buralarda, değişik görüşte 
olmakla birlikte yine de bu kavramlar 
üzerinde anlaşabileceğimizi görürüz. 
Bu ölçüler, aynı zamanda genel olarak 
insan doğası çerçevesinde insanların 
özgür koşullarda benimseyecekleri ge-
nel ölçüler olmaları nedeniyle insan-
sal, dolayısıyla evrenseldirler. Bunun 
dışında ancak ayrıksı ya da uç aykırı-
lıklar söz konusu olabilir. Dolayısıyla 
bu seçim ve tutum, insansal ve evren-
sel bir görünüm sunmaktadır. Bu ölçü-
ler üzerinde yaygın bir uzlaşı olanağı-
nın nedeni, us ve anlamdan oluşmak 
üzere insanın tinsel bir yapıya sahip 
oluşu ve aynı zamanda bu durumun 
tüm insanlarda özdeş oluşudur. Bütün 
bunlardan, nesnel değerlerin var ol-
duğu, değerlerin gerçekleştirilmesini 
deyimleyen ulusal ve uluslararası kül-
türün de ancak onlar aracılığıyla varlık 
olanağına sahip olduğu anlaşılmakta-
dır.

Temel ahlâk ilkelerinin özsel ola-
rak bütün toplumlarda hep bulunma-
sı, bize, bir yandan doğru buyrukların 
bilinmesi ve deyimlenmesi konusunda 
yardımcı olabilir nitelikteyken; diğer 
yandan, bunu belirlemenin bize bir 
hoşgörü düşüncesi kazandırması söz 
konusu olacaktır. Bir etik ilkenin doğ-

ruluğu hangi etik dilde deyimlenmiş 
olursa olsun değişmezdir.

VI- SONUÇ

‘Adalet’ kavramı özü itibariyle te-
mel/soyut/ideal/nesnel bir söylem ni-
teliğini ve görünümünü arz eder. Bu 
soyut ve asli kavramın içeriksel ola-
rak ayrıntılarda belirlenmesi, içinde 
bulunulan somut toplumsal koşullar 
doğrultusunda olabilir ancak. Temel 
hak ve özgürlükler, demokrasi, hukuk 
devleti, insan hakları, sosyal adalet, 
eşitlik, özgürlük vb. biçimindeki so-
mut içeriklerden oluşan ‘nesnel ve 
evrensel hukuk değerleri ve ilkeleri’, 
insanlığın iyi niyetle ‘adalet’ kavra-
mının içeriksel ayrıntılarının zaman 
ve mekân koşulları doğrultusunda or-
taya konmasına yönelik uğraşılarının 
sonuçlarının bütününü yansıtmaktadır 
gerçekte. 

Hukukun temel amacı ve gerçek 
işlevi, yeryüzünde tüm insanların bir-
birleriyle ve bir arada insanca yaşaya-
bilmelerini olanaklı kılan bir düzenin 
oluşturulmasını sağlamaktır. Bugünkü 
insanlık, düzene ve güvenliğe olduğu 
kadar adalet vb. evrensel hukuksal de-
ğerlere de gereksinme duymaktadır; 
bunun da ötesinde, insanlık değerleri-
ni yeniden öğrenmek, onlara yeniden 
inanmak zorundadır.

İyi ya da kötü, var olan tek etik 
özne insanlardır; insanların ortaya çı-
kışıyla etik’in ortaya çıkışı eşzamanlı-
dır. Yalnızca insanlar kendi davranış-
larını, benimsenmiş haklar ve ödevler, 
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us aracılığıyla doğrulanan etik sorum-
luluklar temelinde kurulan ilişkilerde 
oluştururlar. Etik’in önemini çarpıcı 
bir dille vurgulayan Albert Camus’un 
deyimiyle, hiçbir şeye inanılmıyorsa, 
hiçbir şeyin anlamı yoksa, hiçbir “de-
ğer”e evet diyemiyorsak, her şey ola-
naklıdır, her şey önemsizdir; ne evet 
kalır ne hayır.18

Günümüzün gerçek hukukçu ve 
aydını, hiçbir dünya görüşünün kör 
ve katı bir sözcüsü olma durumuna 
düşmeden; insanın tinsel boyutundan 
kaynaklanan adalet ve diğer yüksek 
etik değerlerin buyruğunda olmalıdır. 
Belirli bir uzay ve zaman ortamı içe-
risinde, her somut yaşam durumunda 
adalet ilkesi doğrultusunda özgürce 
değerlendirmeler yapmak gerekir. 
Bu bağlamda yapılacak çalışmalar ve 
gösterilecek çabalar, soyut ve formel 
adalet ilkesinin somutlaştırılmasında 
ve içeriğinin oluşturulmasında önemli 
katkılar sağlayacaktır.
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Özet

Alman hukuku, tüm dünyada haklı ola-
rak güçlü bir hukuk sistemi olarak tanınır. 
Bu güçlü hukuk sisteminin arkasında Al-
man idealizminin dev felsefecilerinin (Kant, 
Fichte ve Hegel) geliştirdikleri güçlü bir 
felsefe bulunmaktadır. Ama bunun yanında 
gelişmiş bir hukuk biliminin varlığı bu haklı 
şöhret için tayin edicidir. Gelişmiş bir hukuk 
biliminin varlığında hukuk eğitimi de önem 
taşımaktadır. 

Almanya’da hukuk eğitimine pratiğe yö-
nelik olay çözümü damgasını vurmaktadır. 
Bu çerçevede olay çözümü tekniği ve formu 
çok yoğun bir şekilde öğretilir. Bu tekniğe 
rapor (mütalaa) hazırlama (Gutachten) tek-
niği veya rapor hazırlama stili (Gutachtens-
til) adı verilir. Bu teknik ve form sayesinde 
hukuki olay incelemesinde izlenecek yol be-
lirlenir, karmaşık hukuki sorunların altından 
mantıki çıkarımlarla hukuken tatmin edici, 
savunulabilecek gerekçelerle kalkılabilinir. 
Rapor stili, yazarın belirli bir hukuki soru-
na cevabında takip ettiği zihni sürecin lafzi 
olarak okuyucuya gösterilmesine yarar. Ya-
zar vardığı sonuçlarda, kararlar için silojik 
metottan yararlanır. Rapor stili için “huku-
ki düşünmenin veya hukuki çalışmanın for-
mu”dur diyebiliriz. 

Rapor stili hiçbir yasada yer almaz ve 
hiçbir şekilde hukuki içeriğe sahip değildir. 

Raporun başında cevaplandırılması bek-

1 Doç. Dr. jur. Dr., Tübingen Üniversitesi Öğretim Görevlisi, Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Hukuk 
Felsefesi ve Sosyolojisi Anabilim Dalı, E-posta: altan.heper@ozyegin.edu.tr, altan.heper@uni-tuebingen.de

lenen hukuki soru ortaya atılır ve bu soruya 
müteakiben ilgili hukuk normlarının ışığında 
altlama (Subsumption) yoluyla cevap verilir, 
yani tasavvur edilen olayın hukuki silojizm-
le hukuki çözümü ortaya konulur. Rapor 
stilinde açıklamaların detaylandırılması, 
olayda yer alan unsurların altlamasının hu-
kuken problem oluşturup oluşturmamasına 
bağlıdır.

Rapor stilinin kullanılmasıyla olayda hu-
kuk bilimi açısından savunulabilecek birden 
fazla sonuç ortaya çıkabilir ve bunlar tutarlı-
lıkları ölçüsünde değerlendirilir.

 Rapor stili Alman hukukunun alamet-i 
farikası olup, Anglo-Amerikan sistemin-
deki hypotheticals, issue spotting ve IRAC 
formula’sından (issue, rule, analysis, conc-
lusion) ve Fransızların cas pratique ve Tür-
kiye’deki olay çözümünden katı kuralları 
bakımından farklılık gösterir. Bu yönteme 
tam vakıf olamayan veya kullanamayan öğ-
renci 10-12 sömestrlik öğrenimden sonra 
ancak iki kez girebildiği 1. devlet sınavında 
kesinlikle başarılı olamaz ve hukukçu olarak 
ona tüm yollar kapanır.

Tebliğde rapor stili, ceza hukukundan 
örneklerle açıklanarak, Almanya’daki hukuk 
eğitiminin Türk hukuk eğitimiyle karşılaştı-
rılması yapılacaktır. 

Anahtar Sözcükler: Alman hukuk eği-
timi, olay çözümü, rapor stili, hüküm stili, 
altlama

Alman Hukuk Eğitiminde Olay Çözümü, Türk Hukuk 
Eğitimiyle Karşılaştırılması

Altan HEPER1
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Alman Hukukunda Olay Çözü-
münün Önemi

Alman hukuku, bütün dünyada 
yüksek prestije sahip bir hukuk sistemi 
olarak kabul görmektedir. Bu prestijde 
derin bir felsefi temel yanında, bunun 
üzerine inşa edilmiş bir hukuk dogma-
tiği ve gelişmiş bir hukuk bilimi önem 
taşımaktadır. Derin bir hukuk dogma-
tiğinin ortaya çıkışında ve gelişmiş 
bir hukuk biliminin varlığında hukuk 
eğitiminin rol oynadığı da açık bir ger-
çektir. Almanya’da hukuk eğitimine, 
uzun bir süredir pratiğe yönelik olay 
çözümü damgasını vurmaktadır.  

Kanaatimizce olay çözümü ko-
nusuna girmeden Almanya’da hukuk 
anlayışı ve hukuk eğitimine kısaca 
bakmak olay çözümü konusunun da 
daha iyi anlaşılması için faydalı, hatta 
zorunludur. 

Hukukçuların Uğraş Alanı

Uygulamada hukukçular her za-
man hukuki sorulara cevap vermek 
zorundadır. Mevcut Alman hukuk sis-
teminde bu cevapların akla uygun ve 
böylece anlaşılabilir, takip edilebilir 
olarak verilmesi beklenir. Anlaşılabilir 
olmak da yeterli değildir. Nazi döne-
minde verilen kararlar anlaşılabiliyor-
du; ama bu da yeterli değildir, cevap-
ların gerçekten temellendirilmesi ve 
akla uygunluğu aranır. Günümüzün 

2 Hukuk dogmatiği konusundaki tartışmalar için Ralf GROSCHNER, “Rechtsdogmatik”, Handbuch Rech-
tsphilosophie içinde, Ed.: Eric Hilgendof/Jan C. Joerden, J.B. Metzler, Frankfurt, 2017, s. 61 vd.

Alman hukukundaki anlayışa göre hu-
kuki soruya cevap verenin otorite ol-
ması yeterli değildir. Sadece ve sadece 
argümanın otoritesi önem taşımalıdır. 

Hukuki sorunlar-konular Alman 
anlayışına göre iki kategoride ince-
lenebilir, bu kategoriler kural olarak 
birbiri içine girerler, ayrılmaları zor-
dur. Birinci kategorideki sorular soyut 
olarak hukukun içeriğiyle ilgilidir. Ör-
neğin, “Hukuka aykırı etkilerle ortaya 
çıkan sözleşmenin feshi, sona erdiril-
mesi için genel bir hak mevcut mu-
dur? Yoksa sadece tehdit, korkutma ve 
hileyle aldatma özel hallerine mahsus 
iki durumda sözleşmenin iptali hakkı 
mı mevcuttur?” türünden sorulardır. 
İkinci kategorideki soruları, günlük 
yaşamdaki belirli bir olayda hukuk ne 
ifade eder, bu vakıaya hukuk ne der? 
Örneğin, “A’nın internet aboneliği 
sözleşmesi telekomünikasyon şirketi 
B‘nin bayisi C‘nin şu hareketi sonu-
cu ortaya çıkmışsa, hukuk bu olaya ne 
der?” şeklindeki sorular oluşturur.

Almanya’da hukuk bilimi ağırlıklı 
olarak hukukun içeriği konusundaki 
soyut soruların cevaplandırılmasıyla 
ilgilenir. Buradaki perspektifi içsel-
dir, yani var olduğu öngörülen hukuk 
sisteminin kapsamı içerisinde çalışır, 
hukuk biliminin bu türüne dogmatik 
denir.2 Hukuk dogmatiğinin ne oldu-
ğu tam olarak aydınlanmış değildir. 
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Hukuk dogmatiği deyince esas olarak 
hukuk kurallarının içeriği konusunda 
soyut ifadeler, anlamlandırmalar akla 
gelir. Hukuka dışardan bakan perspek-
tif, temel alanlar (hukuk tarihi, felse-
fesi, sosyolojisi) olarak adlandırılır. 
Bunlar çekirdek alandan (dogmatik-
ten) ayrılır. Lex lata hukukun doğru 
içeriği ve de lege feranda hukukun 
doğru içeriği en azından teorik olarak 
birbirinden ayrılır.

Hukuk Eğitimi

Almanya’da esas olarak tek tip hu-
kukçu yetiştirilir.3 Bu tek tip hukukçu 
eğitimi fazla esneklik göstermeyen, 
açık ve net bir şekilde eğitim progra-
mı olan, katı bir yapıya sahiptir. Bu 
konuda federal bir düzenleme yoktur. 
Eğitim ve öğretim Federal Anayasa-
ya göre eyaletlerin yetkisinde olduğu 
için, eyaletler bu konudaki düzenleme-
lerini hukukçu eğitimi tüzükleri veya 
yasaları4 ile yapmaktadırlar. Eyaletler 
arasında farklılıklar bulunmaktadır. 
Birinci sınavı geçenler iki yıllık, Tür-
kiye’deki yargıçlık stajına benzer bir 
staja (Referandariat) başlamaktadırlar. 
Türkiye’den farklı olarak, avukatlar 
için ayrı bir staj yoktur. Tüm hukukçu-
lar için aynı staj söz konusu olup ikinci 

3 Almanya’da hukuk eğitimi için Çiğdem SERT-ÇELİK, “Almanya’da Hukuk Eğitimi ve Stajyerlik”, TBB 
Dergisi, Sayı 54, 2004, s. 339-346; Rauf KARASU, “Türkiye’de ve Almanya’da Hukuk Eğitimi-Diploma-
ların Denkliği”, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. XX, Sayı 1, 2016; Öykü Didem AYDIN, 
“Hukuk Öğrenimi, Bir Türk Alman Karşılaştırması”, http://www.turkhukuksitesi.com/makal_1066.htm, 
Erişim Tarihi: 23.05.2020.

4 Eyaletlerin hukukçu eğitimi ve hukuk sınavları farklı başlıklara sahiptir. Bavyera eyaletinde bu düzenleme 
“Ausbildungs-und Prüfungsordnung für Juristen” (JAPO) iken Baden- Württemberg eyaletinde “Verord-
nung des Justizministeriums über die Ausbildung und Prüfung der Juristinnen und Juristen”dir. 

sınavdan sonra hukukçu kural olarak 
tüm hukuk mesleklerinde çalışabilir.

Hukukçu eğitimi iki bölümden olu-
şur, birinci bölüm üniversitede geçer. 
Üniversitede hukuk öğrencisi esas 
olarak profesörlerce verilen dersler-
le, küçük sınavlarla ve ev ödevleriyle 
yetiştirilir, neredeyse maddi hukukun, 
önemli bir kısmı ele alınmaya çalışılır. 
Tek tip hukukçu eğitiminde teorik ve 
pratik unsurlar yer almaktadır. Ağır-
lıklı olarak neredeyse yalnızca olay 
(Fall) çözümü tek başına sınav türü 
olarak karşımıza çıkar. Olay çözümün-
de öğrenci hayali bir hadise (vaka) 
konusunda bir rapor (Gutachten [mü-
talaa]) yazar.

Öğrenci baştan itibaren hukuku 
pratik boyutuyla kavrar. Öğrenci için 
sırf teorik bilimsel sorular hem eğitim 
için, hem de başarması gereken devlet 
sınavları için neredeyse hiç bir önem 
taşımaz. Bazı derslerde (Seminarsc-
hein) öğrencilerin belirli bir konuda 
sunum yapması ve bu sunumu yazılı 
ve bilimsel bir çalışma olarak teslim 
etmesi istenir; ama bu istisnai bir du-
rumdur.

Yukarıda anlatılanlardan derslerde 
metodolojik sorunlara önem verildiği, 
öğrenciye verilen görevleri yapabilme-
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si için bir kılavuz görevi üstlenildiği 
izlenimi doğsa da, bu izlenim yanlış-
tır. Aslında metodolojik sorunlar üze-
rinde başlı başına pek ayrıntılı olarak 
durulmaz. Öğrencinin olay çözümünü 
kavradığı yer pratik çalışma grup-
larıdır. Bu pratik çalışma gruplarını 
(Arbeitsgemeinschaften) profesörler 
değil, asistanlar veya bu iş görevlen-
dirilmiş stajyer hukukçular yürütür 
ve bu hukukçular hukuk öğrencilerine 
1. sömestreden itibaren (20-25 kişilik 
gruplara ayrılmış olan bu küçük öğ-
renci topluluklarına) olay çözümünü 
öğretirler ve öğrencilerin çözüme aktif 
olarak katılmasını isterler. Burada bah-
sedilen olay çözümü genel kabul gören 
anlayışa göre (hakim anlayışa göre) 
sadece bir tekniğin öğretilmesi, bir za-
naatdır. Bilimsel bir uğraşı gerektiren 
bir metod değildir.

Almanya’da hukuk eğitimi üniver-
sitelerde yapılır. Hukuk fakültelerinin 
sayıları 40 civarındadır, bunların ne-
redeyse tamamı devlet üniversitele-
ri içindedir.5 Üniversiteye kayıt için 
merkezi bir sınav veya üniversitesinin 
kendi sınavı bulunmamaktadır. Üni-
versite adayın lise bitirme notuna göre 
öğrenciyi kaydetme konusunda karar 
vermektedir. Bu kayıttan sonra öğrenci 
üç temel alan üzerinde eğitilir. Eğitim-
de ağırlıklı olarak özel hukuk, biraz 
daha az kamu hukuku (bunun içinde 
anayasa hukuku, ama esas olarak idare 
hukuku) ve bundan da az ceza hukuku 

5 Hamburg’daki Bucerius Law School, Wiesbaden’daki EBS Üniversitesi iki özel hukuk fakültesi niteliğin-
dedir.

yer almaktadır. Hukuk dallarının farklı 
önem taşıması 1. ve 2. devlet sınavları 
çerçevesinde yapılan yazılı sınavlar-
dan doğmaktadır. Yukarıda bahsedil-
diği gibi hukuk fakültelerinde eğitim 
eyalet düzeyinde Eyalet Adalet Bakan-
lığının çıkarttığı hukukçu eğitimi ve 
sınav yönetmeliğine göre yapılır. Eya-
let Adalet Bakanlığının bu yönetmeliği 
çıkarması sisteme uygundur; çünkü 
öğrenciler üniversite hukuk eğitimini 
birinci devlet sınavı denilen sınavla 
tamamlamaktadır ve bu sınav Adalet 
Bakanlığınca tüm eyaletdeki hukuk fa-
külteleri için ortak yapılır. Bu eğitimde 
çok büyük ağırlıkla maddi hukuk ele 
alınır, usul hukuku sadece çok genel 
ana hatlarıyla öğretilir. Almanya’daki 
sistemde, Türkiye’de birçok üniversi-
tede zorunlu ders olarak okutulan ders-
ler ya hiç okutulmaz ya da seçmeli ders 
olarak bulunur. Ders programı eyalet-
ten eyalete, hatta fakülteden fakülteye 
değişiklik göstermesine rağmen, örne-
ğin hukuka giriş, roma hukuku, dev-
letler hukuku, vergi hukuku (Bavyera 
hariç), hukuk felsefesi ve sosyolojisi, 
hukuk tarihi, iş hukuku, sosyal güven-
lik, genel kamu hukuku, devletler özel 
hukuku, iflas hukuku (icra hukuku da-
hil değildir) genellikle seçimlik ders 
olarak verilir. Fakat öğrenci bu seçim-
lik dersleri oluşturan derslerden birini 
öğretiminde ağırlık verdiği bir alandan 
seçer ve bu alandan bir konu üzerinde 
bir ödev yazar ve sözlü sınava girer.
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Alman hukuk fakülteleri için dik-
kati çeken bir husus geniş bir akade-
mik kadronun varlığıdır ve profesörle-
re Habilitasyon‘dan6 belirli alanlarda 
ders verme yetkisi verilir. Türkiye’den 
ve birçok ülkeden farklı olarak pro-
fesörler, sadece bir alanda değil, esas 
alanının yanında da hukuk dersleri 
verirler, örneğin medeni hukuk ala-
nında profesöre, iş hukuku, medeni 
usul hukuku, milletlerarası özel hukuk 
alanında da yetki verilebilir. Profesör, 
habilitasyonu tamamlamış akademis-
yen, asistan sayısı Türkiye üniversite-
lerine, hele vakıf üniversitelerine göre 
çok fazladır. Örnek vermek gerekirse 
nispeten önemsiz sayılan sadece ceza 
ve ceza usul hukukunda profesör sa-
yısı 130’u geçer. Üniversitenin kendi 
personeli yanında yüksek mahkeme-
lerde veya avukatlık bürolarında ça-
lışan doktor, profesör ünvanlı birçok 
hukukçu da üniversitede kendi uz-
manlık alanlarında ders vermektedir. 
Bu da eğitimin uygulamayla bağını 
artıran bir husus olmaktadır. Profesör-
lerin normal olarak 1. devlet sınavları 
dışında yazılı sınav kağıtlarını ve ev 
ödevlerini okumamaları, bu işi özel 
olarak tutulmuş asistanların (Korrek-
turassistent) yapmaları, onlara önemli 
zaman kazandırmaktadır. Sonuç olarak 
Türkiye’den çok farklı olarak ülkenin 

6 Almanya’da Habilitasyon çok başarılı bir doktora tezinden sonra profesör adayları için açılmış bir akade-
mik yoldur. Doktoradan sonraki bu süreçte başvurunun üniversite tarafından kabülü, adayın (Habilitand) 
çok sayıda bilimsel eser vermesi ve hukuk bilimine önemli orijinal niteliği olan başarılı bir tez yazması 
(Habilitationschrift) beklenir. Bu süreç genellikle 5- 7 yıl arasında devam eder. Süreç kadrolu bir profe-
sörün denetiminde tamamlanır. Adaylar genellikle fakültede asistanlık işini sürdürür, ama dışardan da bu 
süreci tamamlayanlar vardır. 

zenginliği temelinde hem yeteri kadar 
insan gücü hem de teknik donanım ne-
deniyle bilimsel üretim olanakları çok 
daha fazla olmaktadır.

Hukuk öğrencisi üç ana dalda, özel 
hukuk, kamu hukuku (anayasa ve idare 
hukuku) ve ceza hukukunda üç küçük 
ve üç büyük başarı belgesi almak zo-
rundadır. Bir başarı belgesi alabilmesi 
için bir yazılı sınavı, bir de ödevi ba-
şarmak zorundadır. 18 üzerinden en az 
4 almak gerekmektedir. Sınavlarda ve 
ödevlerde sadece ve sadece olay çö-
zümü istenir. Küçük başarı belgesinde 
sınav süresi 3-4 saattir, ev ödevinin 
hazırlanması süresi yaklaşık 4 haftadır. 
Büyük başarı belgesinde sınav süresi 
4 saattir ve ev ödevi için 4-6 hafta-
lık süre verilir. Bu ödevler genellikle 
yaz tatilinde veya kış sömestr tatilin-
de hazırlanır. Yazılı sınavlara öğrenci 
kanun metinleriyle gelir, yasa metniy-
le çalışması zorunludur. Öğrencilerin 
ödevlerinin hazırlanmasında, olay çö-
zümünde rapor hazırlanması oldukça 
kapsamlı ve zaman alıcı bir iş olduğu 
için genellikle küçük bir arkadaş grubu 
oluşur ve beraberce şerhler, monogra-
filer, mahkeme kararları araştırılır. 
Böylece öğrenci bilimsel bir mütalaa 
yazmayı öğrenir.

Üç küçük ve büyük başarı belgesi, 
bunun yanında bazı alanlardan başarı 
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ve katılım belgesini tamamlayan öğ-
renciler en az 6 sömestr sonrası birinci 
devlet sınavına girmeye hak kazanır. 
Devlet sınavları yazılı ve sözlü bölüm-
den oluşur. Yazılı sınavda özel hukuk-
tan üç, kamu hukukundan iki ve ceza 
hukukundan bir olay sorulur. Her gün 
bir olayın sorulduğu bir sınav yapılır, 
sınav yaklaşık beş saattir ve beş saat 
bile birçok aday için olayı çözmesi 
ve bildiklerini yazması için yeterli bir 
süre olarak azdır. Sınavları Adalet Ba-
kanlığı düzenler ve sınava konu olan 
olay bir uygulamacı yargıç veya sav-
cı veya eyaletin bir üniversitesinin bir 
profesörü tarafından hazırlanır. Cevap 
anahtarı da vardır, cevapları soruları 
hazırlayandan farklı iki kişi değerlen-
dirir, not 0 ile 18 arasında değişir. Sı-
navlardaki olaylardaki konular adayın 
üniversite eğitiminde ele alınmış veya 
alınmamış, detaylı olarak öğretilmiş 
veya öğretilmemiş, anlaşılmış ve an-
laşılmamış, yani öğrencilerin ve fakül-
telerin öğretim durumları, göz önünde 
tutulmadan hazırlanır. Birçok öğrenci 
için üniversitedeki hukuk eğitimi bu 
sınavları geçmek için yeterli değildir. 
Almanya’da sadece hukuk alanında 
bu sınavlara hazırlık için özel kurslar 
vardır (Repititorum). En geç 8. sö-
mesterde deneme nahiyetinde (freier 
Schuss) devlet sınavına girme hakkı 
vardır, bunun dışında sınavlara sadece 
iki kez girmek hakkı tanınmıştır. İkinci 
kez de başarı olamayan aday artık bir 
daha hukuk okuyup, devlet sınavına 
giremez.

Birinci devlet sınavını veren hukuk-
çular avukat, savcı, hâkim olabilmek 
veya diğer mesleklerde çalışabilmek 
için tüm hukukçuların katıldığı bir staj 
yaparlar, bu stajda hukukçular yargıç 
olarak eğitilirler. Eyalet mahkemesi 
stajı organize eder, staj 2 yıl sürer, staj-
yerler maaş alırlar. Türkiye’deki avu-
katlık stajına benzer çeşitli devreleri 
vardır, mahkeme, savcılık, idare, avu-
katlık gibi çeşitli aşamalarda eğitim 
alırlar. 2 yıl sonunda yine bir devlet 
sınavına, yazılı ve sözlüden oluşan bir 
hafta -10 günlük günlük sınava tabi tu-
tulurlar, bu sınavlara hazırlanmak için 
stajyerler, mahkemenin oluşturduğu 
çalışma grupları içine alınır ve sınav 
için deneme mahiyetinde olay çözü-
mü yaparlar, olaylar genellikle fiktiv 
olaylar yerine kesinleşmiş kararların 
dayandığı olaylardır. Birinci devlet 
sınavında olduğu gibi ikinci devlet sı-
navında da eyaletin hukukçuları sına-
va iyi hazırlayamaması veya adayların 
hazırlanamaması, bilgi eksikliklerinin 
kapatılması ve yeteneklerinin gelişti-
rilmesi için özel dershanelerde kurslar 
vardır, bu kurslarda sadece olay çözü-
mü alıştırması yapılır. 

Hukukçular hem üniversite eğiti-
minde, hem de hâkimlik stajı içerisin-
de sorun, olay çözümüne odaklanır, 
bu da onları birçok öğretim dalından, 
mühendislikten, ekonomistlikten fark-
lı olarak yetenekli insan haline getirir. 
Bu nedenle hukukçular tüm devlet ida-
resinde, maliye bakanlığından dışişle-
rine, tüm özel sektörde, Mercedes’ten 
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Siemens’e kadar hukukçuluk dışında-
ki tüm yöneticilik alanlarında aranan 
kişiler olmaktadırlar. 

Rapor (Mütalaa) Hazırlama Tekniği

Yukarıda vurgulandığı gibi Alman-
ya’da hukuk eğitimine pratiğe yönelik 
olay çözümü damgasını vurmaktadır. 
Üniversitedeki hukuk eğitiminde so-
ru-cevap ve çoktan seçmeli sorularla 
başarı kontrol mekanizmaları uygulan-
maz. Üniversitede ağırlıklı olarak de-
taylı bir biçimde maddi hukuk dalları 
eğitimi, derslerde (Vorlesung) ele alı-
nır iken, olay çözümlerinde derslerde 
ele alınan konuların işlendiği ve 20-25 
öğrenciden oluşan pratik çalışma grup-
ları oluşturulur. Burada olay çözümü 
tekniği ve formu çok yoğun bir şekilde 
öğretilir. Bu tekniğe rapor (mütalaa) 
hazırlama (Gutachten) tekniği veya 
rapor hazırlama stili (Gutachtenstil) 
adı verilir.7 Bu teknik ve form sayesin-
de hukuki olay incelemesinde izlene-
cek yol belirlenir, karmaşık hukuki so-
runların altından mantıki çıkarımlarla 
hukuken tatmin edici, savunulabilecek 
gerekçelerle kalkılabilir. Rapor stili 
yazarın belirli bir hukuki soruna ce-
vabında takip ettiği zihni sürecin lafzi 
olarak okuyucuya gösterilmesine ya-
rar. Yazar vardığı sonuçlarda, kararlar 
için silojik metottan yararlanır. Rapor 
stili için “hukuki düşünmenin veya hu-
kuki çalışmanın formu”dur diyebiliriz. 

7 Bu konuda ayrıntılı olarak Brian VALERIUS, Einführung in den Gutachtenstill, Tutorion Verlag, 4. Baskı, 
Berlin, 2017; Tina HILDEBRAND, Juristischer Gutachtenstill, UTB, 3. Baskı, Tübingen, 2017; Guy BE-
AUCAMP/Lutz TREDER, Methoden und Technik der Rechtsanwendung, C.F. Müller, Heidelberg, 2011, 
s. 115 vd. 

Rapor stili hiçbir yasada yer almaz ve 
hiçbir şekilde hukuki içeriğe sahip de-
ğildir. Rapor stili kendi kendini ortaya 
çıkartan, yaratan bir teknik ve soru-
na yaklaşım biçimidir. Rapor stilinin, 
hukuki işlemin ve hukuki düşüncenin 
başarılı olması isteniyorsa, katı bir bi-
çimde uyulması zorunlu form olduğu 
Almanya’da mutlak egemen anlayış-
tır. Bu şu şekilde de özetlenir; “form 
follows function”. 

Raporun başında cevaplandırılması 
beklenen hukuki soru ortaya atılır ve bu 
soruya müteakiben ilgili hukuk norm-
larının ışığında altlama (Subsumption) 
yoluyla cevap verilir, yani tasavvur 
edilen olayın hukuki silojizmle hukuki 
çözümü ortaya konulur. Bu silojizm-
de büyük önerme soru cümlesi olarak 
değildir, dilek (olasılık) kipi kullanılır. 
İhtimaller veya şartlı cümleler tercih 
edilir. Büyük önermeye bir örnek ola-
rak şu ifadeyi gösterebiliriz: “Hans, 
Peter’in vücudunda bir kesik yara-
sı oluşturmakla Alman Ceza Kanu-
nu’nun 223 maddesi 1. fıkrasına göre 
bir yaralama suçunu işlemiş olabilir.” 
Bundan sonra koşullar ortaya konur: 
“Bunun için Hans’ın Peter’e beden-
sel olarak kötü muamelede bulunması 
veya sağlığını zarara sokması gerekir-
di.” Bundan sonra bedensel kötü mu-
amelenin bir tanımı gelmektedir. Bu 
tanıma göre “bedeni kötü muamele, 
bedeni esenliği veya bedensel bütün-



Alman Hukuk Eğitiminde Olay Çözümü, Türk Hukuk Eğitimiyle Karşılaştırılması

HFSA29156

lüğü önemli derecede zedeleyen kötü 
ve uygunsuz muameledir”. Bundan 
sonra sonuç gelmektedir: “Bu nedenle 
Hans yaralama suçunu işlemiştir.“ Ra-
por stilinde açıklamaların detaylandı-
rılması olayda yer alan unsurların alt-
lamasının hukuken problem oluşturup 
oluşturmamasına bağlıdır. Üniversite 
eğitiminde 1. devlet sınavı da dâhil bu 
rapor stili kullanılmaktadır. 1. sınav-
dan sonraki dönemde, yani hâkimlik 
stajında (Almanya’da tüm hukukçu-
lar aynı hâkimlik stajını görürler) ve 
2. devlet sınavında bu stil hüküm stili 
(Urteilsstil) olarak değişmektedir. Hü-
küm tarzında sonuç en başta yer alır, 
arkasından gerekçe yer almaktadır. 
Öğrenciler ve stajyerler tüm sınavlar-
da ve ev ödevlerinde altlama için yasa 
metinlerini yanlarında bulundurmak 
ve kullanmak zorundadır. Önemli yasa 
metinleri bir ciltte toplanmıştır, yakla-
şık 4000 sayfalık bir cilt olan Schön-
felder8 kırmızı cilt kapağıyla hukukçu-
ların hemen tanınmasına yol açar. 

Rapor stilinin kullanılmasıyla 
olayda hukuk bilimi açısından savu-
nulabilecek birden fazla sonuç ortaya 
çıkabilir ve bunlar tutarlılıkları ölçü-
sünde değerlendirilir. Rapor stili Al-
man hukukunun alamet-i farikası olup, 
Anglo-Amerikan sistemindeki hypo-
theticals, issue spotting ve IRAC for-

8 Schönfelder, Gesetzessammlung, Beck Verlag, 178. Baskı, Münih, 2020.
9 Carl-Friedrich STUCKENBERG, “ Der juristische Gutachtenstill als cartesische Methode”, Grundlagen 

und Dogmatik des gesamten Strafrechtssytems- FS für Wolfgang Frisch içinde, Ed.: G. Freund, U. Mur-
mann, R. Bloy und W. Peron, Duncker & Humblot, Berlin, 2013, s. 165-167.

10  K. KÜHL/H. REICHOLD/ M. RONELLENFITSCH, Einführung in die Rechtswissenschaft, Beck, Mün-
chen, 2011, s. 41.

mülünden (issue, rule, analysis, conc-
lusion) ve Fransızların cas pratique9 
ve Türkiye’deki olay çözümünden katı 
kuralları bakımından farklılık gösterir. 
Karar incelemesi çok nadir bir uygula-
madır. Rapor stiline tam vakıf olama-
yan veya kullanamayan öğrenci 10-12 
sömestrlik öğrenimden sonra ancak 
iki kez girebildiği 1. devlet sınavında 
kesinlikle başarılı olamaz ve hukukçu 
olarak ona tüm yollar kapanır.

Rapor stilinin önemi şu şekilde 
açıklanır: hukuk bilimi uygulamaya 
yönelik pratik bir bilimdir, bu bilim-
de bilginin birikimi belirleyici değil-
dir10. Pratik bir bilimin eğitimi ve öğ-
retimi pratik sorunları teorik bilgiyle 
çözebilme yeteneğini kazandırmadır. 
Burada bilgi bizatihi önem taşıma-
maktadır, önemli olan bilginin amaca 
yönelik kullanılması, uygulanması-
dır. Bu bir tıp doktorunun başarılı bir 
ameliyat için insan anatomisini iyi 
bilmesi yanında, ameliyatı başarıyla 
gerçekleştirecek, hastanın ameliyatın 
yan etkilerinden ve ameliyat sonrası 
sıkıntılarından kurtaracak bir beceri-
ye ve yeteneğe sahip olmasına benzer. 
Bir hukukçunun önüne gelen bir olayı 
çözebilmesi için yasa hakkında bilgi 
sahip olması yeterli değildir, ayrıca 
bu hukukçunun bu olayı çözebilecek 
yetenekte ve beceriye sahip olduğunu 



Altan HEPER

HFSA29 157

kanıtlaması beklenir. Öğrenciden bı-
rakın olaya tam olarak vakıf olmayı, 
uygulanacak normları da tam olarak 
bilmediği durumlarda da olayı çözme-
si beklenir, bunu yaparken yazılı sı-
navda ilgili yasanın şerhi de olmadan 
olayı çözmesi beklenir, öğrencinin hu-
kuk nosyonunun ve metodik eğitimin 
yeterli olduğu düşünülür. Öğrenciden 
olayı öğrenmesi değil, problemleri an-
laması ve kavraması beklenir.

Rapor yazılmadan basit olaylarda 
en az yarım saat, karmaşık olaylarda 
bir saat olayın metni ve cevaplanması 
istenen soruları üzerinde düşünülme-
si, raporu yazmadan bir çözüm taslağı 
yazılması beklenir ve tavsiye edilir. 
Burada önemli olan olayı kavradıktan 
sonra problemleri görebilmektir.

Olayın Kavranması

Olayı anlayabilmek şüphesiz doğ-
ru çözüm için belirleyicidir. Bunun 
için 2. devlet sınavının sözlü kısmın-
da adaylara -kurgulanmış olaylardan 
farklı olarak-gerçek bir mahkeme dos-
yası verilir. Bu dosyadaki olayı adayın 
sınav komisyonuna anlatması istenir. 

Rapor Stilinin Özellikleri

Hem olay çözümünün bütününde 
hem de münferit inceleme aşamala-
rında rapor stili kendini göstermelidir, 
özellikleri ön planda olmalıdır. Mah-
keme kararında zaten tespit edilmiş bir 
sonuç başa alınıp, daha sonra tek tek 

11 Günther ERBEL, Öffentlich-rechtliche Klausurenlehre mit Fallrepetitorium, Bd. I, Heymanns Verlag, 2. 
Baskı, Köln, 1983, s. 1 vd.

temellendirilme yapılırken, öğrencinin 
görevi, kendisine verilen olayı yönelti-
len soruyu takip ederek bir rapor yaz-
ma suretiyle değerlendirmektir.

Bir yargı kararında karar gerekçe-
lerinden daha ziyade kararın hüküm 
fıkrası tarafları ilgilendirmektedir; 
çünkü genellikle sonuç önem taşımak-
tadır. Karar gerekçeleri, detayları ta-
rafların çoğunlukla doğrudan ilgilerini 
çekmez. Gerekçeler, bulunan sonucun 
dayanağını teşkil ettiği için ve bulunan 
sonucu haklı çıkartacağı için ve bulu-
nan kararın doğru olduğuna dair hiç 
bir şüphe uyandırmaması bakımından 
veya mevcut şüpheleri izale etmek ba-
kımından önem taşır. Sunum şekli için 
bu durum sonuçlar doğurur.

Karar stiline aşağıdaki cümle bir 
örnek oluşturur; “…garanti edilip öde-
nen haksız sübvansiyonun geri öden-
mesi talebi gerekçelendirilmiştir; çün-
kü resmi dairenin…. davalıdan haksız 
ödenen sübvansiyonu geri isteme hak-
kı mevcuttur.”

Karar stilinden farklı olarak öğren-
ci rapor stilinde, raporu okuyanı adım 
adım ara sonuçlar üzerinden sonuca 
götürmelidir. Buradan üretilen çalış-
ma tarzı rapor stili olarak adlandırılır. 
Rapor stili dört aşamalıdır, birbirini 
takip eden dört düşünce aşamasından 
oluşur.11 Bu aşamalar, soru yöneltme, 
normun belirlenmesi, altlama, sonuç 
aşamalarıdır. Bu düşünce aşamaları 
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“böylece, buna göre, sonuç itibariyle” 
gibi bağlanma ifadeleriyle ifade edi-
lir.12 Fakat bu ifadeleri kullanmadan 
düşünce aşamalarını belli etmenin, 
göstermenin daha iyi olduğu söylenir.13 

Rapor stilinde öncelikle somut soru 
formüle edilir, bu sorudan hareketle 
rapor sunumu yapılır. Örnek: Yabancı 
A’nın hırsızlık suçunu işlemesi nede-
niyle Almanya’dan sınır dışı edilmesi-
ne ilişkin idari karar yabancılar huku-
kuna uygun mudur? Bu sorudan sonra, 
norm yasal tipikliği içeren unsurlar, 
tek tek alt unsurlar (öğeler) incelenir. 
Örnek: Alman İkamet Yasasının (Ya-
bancılar Kanunu) 45. ve 46. madde-
sindeki ölçütlere göre bir yabancı sı-
nır dışı edilebilir. Bunun dışında aynı 
kanunun 47. maddesinin II. fıkrasının 
koşullarının varlığı halinde kural ola-
rak sınır dışı edilir. Son olarak yabancı 
belli koşullar altında (madde 47/ I ) sı-
nır dışı edilmelidir.  

Normlar mümkün olduğunca tam 
olarak anılmalıdır. Örnek: Sadece bir 
para cezası verilmesi nedeniyle Ya-
bancılar Yasasının 47 I, II maddesi 
açısından bir suç söz konusu olamaz. 
Sınır dışı için sadece 46. maddenin 
No: 2’ si düşünülebilir. Burada günde-

12 Rona SEROZAN, Hukukta Yöntem, Vedat Kitapçılılık, İstanbul, 2015, s. 76.
13 Peter TETTINGER/Thomas MANN, Einführung in die Juristische Arbeitstechnic, Beck, 5. Baskı, Münc-

hen, 2017, No. 198.
14 Hukuk kurallarının yapısı için SEROZAN, 2015, s. 17 vd.; Yasemin IŞIKTAÇ/ Sevtap METİN, Hukuk 

Metodolojisi, Filiz, İstanbul, 2003, s. 106 vd.; Reinhold ZIPPELIUS, Juristische Methodenlehre, Beck, 
München, 4. Baskı, s. 25 vd. 

15  Osman KIYGI, Wörterbuch der Rechts-und Wirtschaftsprache/Hukuk ve Ekonomi Terimleri Sözlüğü, 
München, 1999, s. 743’de “Tatbestandsmerkmal” teriminin karşılığını tipiklik unsuru olarak açıklanmıştır. 
Feridun Yenisey/Gottfried Plagemann ceza hukuku bağlamında “Tatbestandsmerkmal” terimini suç unsur-
ları olarak ifade etmektedir (Yenisey/Plagemann, Alman Ceza Kanunu, Beta, İstanbul, 2009, s. 514).

me gelen normun rapora tamamen ya-
zılmasına gerek yoktur. Normun olay 
için önemli unsurlarını yazmak yeterli 
olur. Buna filtrelenmiş, filtre yapılmış 
norm denir.

Yabancı A bir kitap çalmıştır. Böy-
lece A hırsızlık nedeniyle yabancılar 
hukuku bağlamında önemli bir hukuk 
normunu ihlal etmiş olabilir. (Md. 46 
No.2) . Bu maddeye konu edilen hu-
kuk normları içine Ceza Kanunu da 
girer.

Olay Çözümü ve Hukuk Kural-
larının Yapısal Özellikleri

Hukuk kurallarının yapısında tipik-
lik (kanuni tip, yasal kalıp, unsurlar) 
sorgulama, irdeleme için belirleyici-
dir.14 Hukuk kuralının anatomisinde 
yasal kalıbı (Tatbestand) oluşturan çok 
sayıda (alt) unsur vardır. Alman hukuk 
terminolojisinde işte bu yasal kalıbı 
oluşturan sözcüklere Tatbestandmerk-
mal denir. Bir yasal kalıp genellikle 
çok sayıda alt unsurlardan oluşur. Bu 
ifadeyi Türkçede yasal kalıp alt unsur-
ları olarak adlandırmak kanaatimizce 
olanaklıdır.15 Örneğin hırsızlık suçun-
da taşınır mal, yabancı birine ait olma, 
mülkiyet alt unsurları (Tatbestans-
merkmal) oluşturmaktadır. Yasal kalıp 
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unsurlarının çoğu nesnel özelliktedir, 
yani ceza hukuku açısından bakarsak 
failin tasavvurlarından bağımsızdır. 
Suç yasal kalıbının unsurları veya suç 
tipinin unsurları suçun dışsal görünü-
münü, faillerin kimler olabileceğini, 
suçun konusunu, hareketi, yasaklan-
mış olan neticeyi betimler. Yaralama 
suçunda objektif yasal kalıba ( Türk 
ceza hukuku terminolojisiyle suçun 
maddi unsurlarına) “diğer bir kişi”, 
“bedeni olarak kötü davranma” veya 
buna alternatif olarak “sağlığa zarar 
verme” gibi alt unsurları dâhildir, su-
çun irdelenmesinde bunlar aranır. Fa-
illerin kimler olacağı konusunda bir 
sınırlama yoktur, sadece “diğer” sıfa-
tından fail ile mağdurun aynı kişi ola-
mayacağı sonucuna varılır.

Eğer incelenecek yasal kalıp un-
surları çok kapsamlı veya karmaşık 
ise, adım adım inceleme daha amaca 
yöneliktir. Burada incelenecek konu-
lar belirtildikten sonra tek tek unsurlar 
detaylarda incelemeye tabi tutulur. Bir 
normun içinde birden fazla yasal kalıp 
unsurları incelenecekse, bölümlemede 
zorunlu inceleme sırası olabileceği dü-
şünülmelidir. Böyle bir zorunlu incele-
me sırası yoksa bu sıralamada amaca 
uygunluk kriteri yeterlidir. Uygunluk 
kriteri için aşağıdaki öneriler getiril-
mektedir:

- Birden fazla yasal kalıp unsurların-
da normdaki sıralama takip edilme-
lidir. 

16 Peter TETTINGER, Einführung in die juristische Arbeit, Beck, 3. Baskı, München, 2003, s. 127-128.

- Önce sorunsuz yasal kalıp unsurla-
rı, sonra sorunlu yasal kalıp unsur-
ları ele alınır. 

Bir yasal kalıp unsurunun incelen-
mesinde önem taşıyan hukuki mülaha-
zalara öncelik verilir, olayla ilgili özel 
konular bundan sonra gelir. Örneğin 
Anayasanın 13. maddesinde yer alan 
“konut” koruma alanının yorumunda, 
öncelikle normun amacına göre daha 
geniş bir kavramı anlamak gerekiyor. 
Ancak bundan sonra somut bir sınır-
lama (dükkan, kiler, kulübe) yapılma-
lıdır.

Tartışmalı sorunlar için olayda ta-
rafların seçtiği sıra mutlaka belirleyici 
değildir. Tabii buradan tarafların çıkar-
larına ilişkin işaretler bulmak müm-
kündür. 

Bazı yasal kalıp unsurlarının içeri-
ğinin belirlenmesinde, bunların ne an-
lattıklarının tespitinde, diğer normlara 
dönüş (yardımcı normlar) gerekebilir. 
Her zaman, kural olarak soyut olan 
bir yasal kalıp unsurunun yorumunda 
mümkün olduğunca belirlilik kazan-
dırmaya çalışmak gerekir. Bir yandan 
somut olaydan ayrı soyut yoruma gi-
dilirken, diğer yandan olaydan bakışı-
mızı uzaklaştırmamız gerekir, yani bir 
bakıma bir oraya, bir buraya bakma-
mız gerekir. Ancak böylece buna uy-
gun (olaya uygun) yönde yorum çaba-
larını yoğunlaştırmış oluruz.16

Dört aşamalı inceleme şeması 
problemli konular için geçerlidir. Buna 
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karşılık banal, tamamen problemsiz 
konular karar stili içinde açıklanabilir, 
tek bir cümle yeterli olur, hiçbir prob-
lem ihtiva etmeyen ifadeleri de boşuna 
problematize etmek doğru değildir.      

Cevaplanması istenen sorular açı-
sından, özel hukukta hak talebinin in-
celenmesi başlığı altında, kim kimden, 
neyi, neye göre talep edebilir soruları-
nın cevaplandırılması beklenir.

Kamu hukukunda kamusal eyle-
min hukuka uygunluğu başlığı altında, 
yasanın veya idari eylemin şeklen ve 
maddi olarak hukuka uygunluğu araş-
tırılır.

Ceza hukukunda “cezalandırılabil-
me” başlığı altında hangi failin hangi 
suçu işlediği için cezalandırılması ko-
nusu araştırılır. 

Ama soruda çok genel bir biçim-
de “hukuki durumu değerlendiriniz”, 
dendiğinde iş zorlaşır. 

Aşağıda Türk hukukunda Alman 
ceza hukukunun nispi ağırlığı nede-
niyle küçük bir ceza hukuku olayı ele 
alınmaktadır.

Ceza Hukukunda Örnek Olay 
Çözümü 

Yukarıda açıklandığı üzere ceza 
hukukunda özel hukuktan farklı ola-
rak hak talepleri araştırılmaz, bunun 
yerine tek tek faillerin cezalandırıla-
bilirlikleri incelenir. Birden fazla fiil 
alanlarında fiil bütünlüklerine göre 
kronolojik bir bölümleme uygun olur. 

Burada yapılacak iş özel hükümler-
de yer alan ceza hükümlerinin olaya 
uygulanarak sırasıyla 1. maddi unsur 
(objektiver Tatbestand), manevi unsur 
(subjektiver Tatbestand), 2. hukuka ay-
kırılık 3. kusur açısından incelemeden 
ibarettir. En yüksek cezayı gerektiren 
suç en başa alınır. Örnek olay, Anton 
amcası Oskar’ın mirasına göz dik-
miştir. Bu yüzden Oskar’ı öldürmeye 
karar verir. Bu nedenle tek atışlık bir 
tabanca temin eder ve amcasının her 
zaman gezintiye çıktığı yolda bir yere 
gizlenir ve amcayı bekler. Amca geldi-
ğinde tetiği çeker. Hava karardığı için 
Anton kötü nişan alır ve Oskar’ı plan-
ladığı gibi başından vuramaz, yalnızca 
omuzundan vurabilir. Anton planının 
suya düştüğünü, akamete uğradığını 
görür ve silahını yere atar, olay mahal-
lini terk eder. 

Soru: Anton’un fiilinden dolayı ce-
zalandırılması nasıl mümkündür? 

Çözüm: Birinci soru, Anton’u in-
san öldürme nedeniyle cezalandırıl-
ması Alman Ceza Kanunu’nun (StGB) 
212. maddesine göre uygun mudur? 

Yasal kalıp unsurları: Bunun için 
Anton’un bir diğer insanı öldürmüş ol-
ması gereklidir; ama Oskar hayattadır. 
Bu nedenle madde 212’in öngördüğü 
hareketin neticesi doğmamıştır, netice 
oluşmamıştır.

1. Madde 212’ye göre insan öldürme-
den dolayı cezalandırılma, suçun 
tamamlanmamış olması nedeniyle 
söz konusu olamaz.



Altan HEPER

HFSA29 161

2. Soru: İnsan öldürmeye teşebbüsten 
dolayı cezalandırılmada, Alman 
Ceza Kanunu madde 212, 22, 23 
gündeme gelmektedir.

Ön inceleme: Suç tamamlanma-
mıştır. Madde 23 I (Teşebbüs suçlu-
luğu), Madde 12 1, madde 212’deki 
ceza (Madde 12 I 2’ye göre bu bir cü-
rümdür) ile bağlantılı olarak teşebbüs 
cezalandırılır.17 

1. Yasal kalıp

a) Fiilli irtikap etme ( işleme) kararı ( 
Madde 22) : Bunun için Anton’un 
birini öldürme kararı almış olması 
gerekir. Anton Oscar’ı öldürmek 
istemiştir ve onu ölümcül bir bi-
çimde yaralayabileceğinden ha-
reket etmiştir. Bu nedenle Anton 
Oskar’ın ölümü konusunda karar-
lıydı. Böylece öldürmeye teşebbüs 
için gerekli fiili yerine getirme ira-
desi verilidir.

b) Doğrudan doğruya girişme (Mad-
de 22 Alman CK): Anton fiilin iş-
lenmesi için doğrudan doğruya işe 
girişmiş, başlamış olmalıdır. Anton 
en geç silahı O’ya doğru ateşlediği 
anda, “şimdi başlıyor” aşamasını 
aşmış ve hareketin tamamlanması 
için hiçbir önemli ara adım atma-
sına gerek kalmamıştır. Suçun ya-
sal kalıbını (Türk ceza hukukunda 
kanuni tip) gerçekleştirmeye doğ-
rudan doğruya başlama söz konu-

17 Türk hukukundan farklı olarak Alman ceza hukukunda cürüm ve cühna ayrımı vardır (Alman Ceza Kanu-
nu md. 12) ve her suça teşebbüs cezalandırılmaz, sadece tüm cürümlerde ve cühnalarda yasa koyucunun 
belirlediği suçlarda teşebbüs cezalandırılır, bu durumda maddede teşebbüsün cezalandırılacağı açıkça dü-
zenlenmiştir ( Alman Ceza Kanunu md. 23) .

18 KÜHL/REICHOLD/RONELLENFITSCH, 2011, s. 45-47.

sudur. Böylece Anton doğrudan 
doğruya fiili işlemeye girişmiştir.

2. Hukuka Aykırılık: Hukuka uygun-
luk sebepleri görülmemektedir, bu 
nedenle fiil hukuka aykırıdır.

3. Kusur: A’nın kusur ehliyetini yok-
luğunu gösteren bir ipucu, kusur-
luluğu ortadan kaldıran bir sebep 
(mesela zorunluluk hali) görülme-
mektedir. Bu nedenle fiilin işlen-
mesi kusurludur. Fiilin işlenmesi 
bu nedenle kusurlu olarak gerçek-
leşmiştir.

4. Cezasızlığı sağlayan vazgeçme 
(Madde 24): Anton fiilin işlenme-
si için zaten kendi bakış açısıyla 
neticenin ortaya çıkması için zo-
runlu olanları yaptığı için, teşebbüs 
sonuçlanmıştır. Anton açısından 
ikinci ateşin, kurşunun olmaması 
nedeniyle neticenin gerçekleşmesi 
olanağı bulunmamaktaydı. Böy-
lece teşebbüs başarısız olmuştur. 
Cezasızlığı sağlayabilecek bir vaz-
geçme 24. madde gereğince, yasal 
kalıba uygun neticeyi engelleme 
gayretini zorunlu kılar. Olayda 
böyle bir gayret görünmemektedir. 
Bu nedenle Anton’un vazgeçmesi 
söz konusu olmamaktadır.  

5. Sonuç: Anton Alman CK’nun Mad-
de 212, 22, 23’e göre öldürmeye 
teşebbüsten dolayı cezalandırılır. 18 
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Türkiye’deki Hukuk Eğitimi ve 
Rapor Stili 

Hepimizin bildiği gibi Türkiye kıta 
Avrupası hukuk sisteminde, karşılaş-
tırmalı hukuk açısından Alman hukuk 
ailesi içerisinde (Almanya, Avusturya, 
İsviçre, Çek Cumhuriyeti, Yunanistan, 
Güney Kore, Tayland vs.) yer almakta-
dır. Hem yasal düzenlemeler alanında, 
hem de akademik bağlamda önemli 
bir Alman-İsviçre etkisi var. Romanik 
hukuk sisteminde (Fransız, İtalyan, 
İspanyol, Portekiz) de Alman rapor 
sisteminden farklı bir olay çözümü 
geleneği sürmektedir. Bu durum di-
ğer ülkeleri etkilemiştir. Fakat bizdeki 
pratik çalışmalarda hepimizin gördüğü 
gibi Türk hukukçularının olay çözüm-
leri anlayışı farklıdır. Türk hukukunda 
istisnalar dışında büyük ölçüde olay 
çözümü karar stiline dayanmaktadır. 
Fakat bazı sınavlarda zaten yasa met-
ninin kullanılmasına izin verilmedi-
ği için öğrenci ezberlediği normları 
uygulamaya kalkmaktadır. Böyle bir 
çalışma anatomi atlasını ezberlemiş, 
ama kendi vücudundan başka hiçbir 
canlı-cansız insan vücudunda eğitim 
almamış, tıp öğrencisi-tıp doktoru-
nun durumuna benzer. Yasa metninin, 
önemli hukuk alanlarının kodifiye 
edilmiş bir sistemde hukukçu için en 
önemli araç-gereç olduğunu göz önü-
ne alırsak, böyle bir araç-gereçten 
yoksun hukukçunun nasıl çalışacağını 
düşünmek bile zordur. Yasa metnini 
kullanan öğrenciden de pratik çalış-
malarda rapor stili öğretilmediği için 
bunu uygulaması beklenilemez. 

Ayrıca Türkiye’de hukuk eğitimin-
de teorik sorular, sadece teorik bilgiy-
le -metin sorusu- da sınavlarda sorul-
maktadır. Tabii bunun bazen gerekli 
olduğu istisnai alanlar olabilir, hukuk 
tarihi gibi. 

Pratik çalışma kitaplarına baktı-
ğımızda Almanya’daki rapor stiline 
benzer bir tekniğin kullanıldığını gör-
memekteyiz. Ceza hukukunda suçun 
unsurlarının, suçun düzenleyici unsur-
larının (normatives Tatbestansmerk-
mal), suçun tarif edici, betimleyici 
unsurları (deskriftives-beschreibendes 
Tatbestandsmerkmal) tek tek hukuki 
silojizmle altlaması (subsumsiyonu) 
yapılmamaktadır. Aynı gözlem özel hu-
kuk için ve idare hukuku için de geçer-
lidir. Tabii bu tespit sadece bu satırların 
yazarının bakma fırsatı bulduğu pratik 
çalışma kitapları için geçerlidir. İstisnai 
çalışmalar şüphesiz mümkündür.   

Rapor stilinin yazılı sınavda ve ev 
ödevlerinde kullanılmasının sonucun-
da, öğrencinin başarısının kontrolü 
ve değerlendirilmesi, notlandırılması 
çok yoğun bir çalışmayı, emeği, “man 
power” gerektirmektedir. Bunu dersi 
veren profesörün tek başına veya bir-i-
ki asistanla yapması mümkün değildir. 
Başlangıç dönemindeki öğrencilerin 
durumuna bir göz atalım. Almanya’da 
bir hukuk fakültesindeki ortalama 2. 
veya 3. sömestrdeki öğrencilerin ya-
zılı sınava giren öğrencilerin sayısının 
300-400 kişi olduğunu varsayalım. 
Bu öğrencilerin yazılı sınavlarının 10-
13 sayfa olduğunu ve ev ödevlerinin 
23-25 sayfa olduğunu düşünelim. Bir 
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sömestrde birinci sınava katılmayan 
veya kalan öğrenciler, ödev yazma-
ya katılmayan veya kalan öğrenciler 
için ikinci bir şans genellikle sömestr 
tatilinde verilmektedir. Sınavlarda A 
4 cevap kağıtlarının ve ev ödevlerin-
de yine A 4 kağıdın sol yarısı boş bı-
rakılmaktadır. Bu boş bırakılan yerde 
kağıdı veya ev ödevini okuyan görevli 
değerlendirme yapmakta, yanlışları 
ve doğruları tek tek yazmakta, niçin 
yanlış olduğunu açıklamaktadır. Son 
sayfada not verilirken, tüm kâğıdın ve 
ev ödevinin toplam değerlendirmesi 
yapılmaktadır. Çözümler genellikle 
internette öğrencilerin erişimine açık 
tutulmaktadır. Bu kapsamda bir ça-
lışmanın kürsünün kendi elemanları, 
profesör, doktor asistan ve asistan ta-
rafından yürütülmesi pratik olarak ola-
naksız olduğundan, bu işler için ekstra 
personel çalıştırılmaktadır. Saat ücreti 
veya okuduğu her kâğıt için ödeme ya-
pılmaktadır. 

Rapor Stilinin Türkiye’de Hu-
kuk Eğitiminde Uygulama Olanağı

Rapor stilinin Türkiye’de hukuk 
eğitiminde uygulanma olanağı kuram-
sal olarak vardır. Yukarıda açıklandığı 
gibi Türkiye Alman hukuk ailesi içe-
risinde yer almaktadır. Hem yasal dü-
zenlemeler alanında, hem de akademik 
bağlamda önemli bir Alman-İsviçre 
etkisi vardır.

Yargıtay düzeyinde hukuk davala-
rında dosya inceleme alanında Alman 
yargısından önemli yöntemler iktibas 
edilmiştir, relasyon (Relationsverfah-
ren) yöntemi bunun en önemli örneğidir.

Türkiye’deki hukuk fakültelerinde 
rapor usulünün uygulanmasında bir-
çok lojistik, personel sorunu çıkacak-
tır. Fakat öğrenci sayısı az, eğitim ka-
litesi konusunda iddialı fakültelerinin 
bu tür bir çalışmayı, önce öğretim üye-
lerinin rapor stilini kendilerinin öğren-
melerinden başlayarak gerçekleştirme-
lerinin mümkün olduğu kanaatindeyiz. 

Sonuç

Rapor stilinin özü olaya ilişkin 
norm hipotezlerinin irdelenmesidir. 
Bu irdelemede norm hipotezlerinin her 
birinin sistematik olarak hukuki silo-
jizm yoluyla altlama yapılarak olaya 
uygulanıp uygulanamayacağı tespit 
edilir, hukuki sonuç bu şekilde ortaya 
çıkarılır. 

Bu tebliğin amacı Alman hukuk 
eğitiminin belkemiği olan rapor stili-
ni Türk hukukçularına tanıtmak, rapor 
stili hakkında ilgi uyandırmaktır. Şüp-
hesiz bu konudaki tartışmaların derin-
leştirilmesi ihtiyacı bulunmaktadır.
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Özet
Joseph Stiglitz küreselleşmeye ve Ulus-

lararası Para Fonu, Dünya Bankası, Dünya 
Ticaret Örgütü gibi küresel ekonomik ör-
gütlere yönelik ağır eleştirileriyle tanınan 
Nobel ödüllü ekonomisttir. Bilhassa 1980’li 
yıllardan itibaren etkisini artıran neoliberal 
politikalar ve küreselleşme süreciyle birlikte 
dünyada küresel sermayenin serbest ticareti-
nin önündeki bütün engeller kalkmıştır/kal-
dırılmaya çalışılmaktadır. Kapitalizmin pa-
zar ihtiyacı küresel ölçekte giderilmekte ve 
bu yapılırken sadece çok uluslu şirketlerin 
kârlarını maksimize etmesi önemsenmekte-
dir. Uluslararası Para Fonu, Dünya Bankası 
ve Dünya Ticaret Örgütü gibi küreselleşme-
nin en büyük yardımcısı olan kurumlar ile 
birlikte dünyada sadece çok uluslu şirket-
lerin isteklerinin dikkate alındığı bir düzen 
yaratılmaktadır. Dünyada yüzde birlik ke-
simin refahı her geçen gün büyürken, arka 
planda daha fazla insan yoksulluğa mahkûm 
edilmektedir. Küresel sermayenin çıkarları 
için diğer insanların haklarının nasıl tahrip 
edildiğini somut olarak gözlemleyebile-
ceğimiz alanlardan biri de fikri mülkiyet 
haklarının kullanımıdır. Nitekim Stiglitz de 
bu konuda “Economic Foundations of Intel-
lectual Property Rights” isimli makalesini 
yazmış ve TRIPS anlaşması ve fikri mülki-

1 Araştırma Görevlisi, Galatasaray Üniversitesi, Genel Kamu Hukuku Anabilim Dalı,  
E-posta: bkaragedik@gsu.edu.tr

2 “As James Galbraith writes in one of the book’s dustjacket blurbs, ‘Joe Stiglitz was there. He knows’.”, 
Timothy KOECHLIN, “Stiglitz and His Discontent”, Review of Political Economy, Volume 18 (Nisan 
2006), Number 2, s. 262.

yet haklarının kullanımına ilişkin eleştiriler-
de bulunmuştur. Çalışmamızda bu hususlar 
Stiglitz’in eserleri çerçevesinde değerlendi-
rilecek ve tartışılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Küreselleşme, ne-
oliberalizm, çok uluslu şirketler, fikri mülki-
yet hakkı, Dünya Ticaret Örgütü

GİRİŞ

Joseph Stiglitz küreselleşmeye ve 
Uluslararası Para Fonu, Dünya Ban-
kası, Dünya Ticaret Örgütü gibi kü-
resel ekonomik örgütlere yönelik ağır 
eleştirileriyle tanınan Nobel ödüllü 
ekonomisttir. Halen Columbia Üni-
versitesi’nde öğretim görevlisi olarak 
çalışmaya devam etmektedir. Stiglitz 
günümüz dünyasının problemlerini 
bizzat tanıklık ederek eleştirmekte ve 
bunlara çözüm üretmeye çalışmak-
tadır. Joseph Stiglitz’i önemli yapan 
noktalardan biri, onun bir zamanlar 
Dünya Bankası Başkan Yardımcılığı 
ve Başekonomistliği yapmış bir eko-
nomist olarak, yani deyim yerindeyse 
içerden biri olarak2, küresel ekono-

Joseph E. Stiglitz ve Küreselleşen Hukuk
“Çok Uluslu Şirket Bey Ne Yapıyorsunuz?”
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mik düzeni eleştirmesidir. Dolayısıyla 
bu eleştirilerin Stiglitz tarafından da 
dile getiriliyor olması, bu eleştirileri 
meşrulaştırmış3 ve ilgili kurumlar ta-
rafından reddedilmesini daha zor bir 
hale getirmiştir.4 Yazımızda Stiglitz’in 
küreselleşen ekonomiye dair temel gö-
rüşlerine dikkat çekilmeye çalışılacak 
ve uluslararası ekonomi hukukunun 
sorunları Stiglitz’in gözünden değer-
lendirilecektir.

A- Yeni Keynesyen Bir İktisatçı: 
Joseph Stiglitz

Joseph Stiglitz Yeni Keynesyen 
Okul’a dahil edilmektedir.5 Yeni Key-
nesyen teorisyenler, “Keynesyen ik-
tisadın temellerini mikroekonomik 
ve makroekonomik teorideki modern 
gelişmeler ile” yeniden kurmakta ve 
düzeltmektedirler.6 Refah devletinin 
en ünlü teorisyeni olarak kabul edi-
len John Maynard Keynes’in tarih 
sahnesine çıkışı 1929 Büyük Buhran 
Dönemi’ne rastlamaktadır. Bu büyük 

3 KOECHLIN, 2006, s. 257.
4  Charlotte DENNY, “The Contented Malcontent”, https://www.theguardian.com/business/2002/jul/06/glo-

balisation, Erişim Tarihi: 26.05.2020.
5 Brian SNOWDON/Howard R. VANE, Modern Makroekonomi Temelleri, Gelişimi ve Bugünü, Çeviri 

Editörü: Barış Kablamacı, 2. Baskı, Efil Yayınevi, Ankara 2020, s. 318; Sema YILMAZ GENÇ/ Hamza 
KADAH, “Yeni Keynesyen Piyasa Etkinliği ve Joseph Eugene Stiglitz”, Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Dergisi, Ekim 2017, Sayı 13.

6 SNOWDON/ VANE, 2020, s. 382.
7 Michael FREEMAN, “Neolı̇beral Polı̇tı̇kalar ve İnsan Hakları”, Çeviren: Şafak EVRAN TOPUZKANA-

MIŞ, D.E.Ü. Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt.17 (2015), Sayı 2, s. 170; Sevgi UÇAN ÇUBUKÇU, “Sosyal 
Demokrasi Melez Bir Politik Gelenek”, 19. Yüzyıldan 20. Yüzyıla Modern Siyasal İdeolojiler içinde, Der-
leyen: Birsen ÖZ, 9. Baskı, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul 2016, s. 255.

8 FREEMAN, 2015, s. 170.
9 Yasemin ÖZDEK, Şirket Egemenliği Çağı Sosyal Devletten Ceza Devletine, 1. Baskı, Nota Bene Yayınla-

rı, Ankara 2011, s. 52.
10 FREEMAN, 2015, s. 172.
11 ÖZDEK, 2011, s. 53.

ekonomik kriz döneminin ve İkinci 
Dünya Savaşı’nın sona ermesinden 
sonra Batı Avrupa’nın sanayileşmiş 
ya da sanayileşmekte olan devletleri 
ekonomik olarak yeniden yapılanma 
süreçlerinde Keynesyen iktisat teorile-
rini uygulamaya koyarak, refah devleti 
politikalarının hayata geçmesini sağla-
mıştır.7 Keynes serbest pazarların do-
ğası gereği istikrarsız olduğuna deği-
nerek müdahaleci bir devlet anlayışını 
savunmuştur.8 

Ancak kapitalizmin tarihindeki bu 
refah devleti dönemi çok uzun sürme-
miştir ve 1970’lerin sonundan itibaren 
refah devleti politikaları eleştirilmeye 
ve etkisini kaybetmeye başlamıştır.9 
Gerçekten de 1970’li yıllarda yaşa-
nan ekonomik krizden sonra ekono-
mik liberalizm yeniden canlanmış10 
ve krizin faturası sosyal devlet anla-
yışına kesilmiştir.11 Keynesyen iktisat 
“monetarist bir karşı-devrim” başlatan 
Milton Friedman tarafından sert bir 



Betül KARAGEDİK

HFSA29 167

şekilde eleştirilmiştir.12 Ve “1980’lerle 
birlikte piyasaların kendi kendini dü-
zelttiği ve verimli olduğu görüşü, sa-
dece muhafazakâr siyasal çevrelerde 
değil, aynı zamanda Amerikan ekono-
mi akademisyenleri arasında da yeni-
den baskın hale” gelmiştir.13 Joseph 
Stiglitz bütün ekonomistlerin -onun 
ifadesiyle- serbest piyasa ekonomisi 
şenliğine katılmadığını, ancak şaşırtıcı 
şekilde çoğunun bunun içinde yer aldı-
ğını belirtmiştir.14 Ve gene onun ifade-
leriyle ekonomi bilimi bir sosyal bilim 
olmaktan çıkıp serbest piyasa kapita-
lizminin amigosuna dönüşmüştür.15 

Stiglitz’e göre Berlin Duvarı’nın 
yıkılması komünist ideolojinin, 15 Ey-
lül 2008 tarihinde Lehman Brothers’ın 
iflas etmesi de piyasa köktenciliğinin 
çöküşünü simgeler.16 Stiglitz komü-
nist ideolojiye sahip değildir, hatta ona 
göre demir perdenin yıkılması ile bir-
likte komünizmi savunan görüşlerin 
dile getirilmesi de artık zorlaşmıştır.17 

12 SNOWDON/VANE, 2020, s. 193.
13 Joseph E. STIGLITZ, Serbest Düşüş, Amerika, Serbest Piyasalar ve Dünya Ekonomisinin Çöküşü, Çe-

virenler: Banu ÖZGÜN/ Emre OZAN, Birinci Baskı, Gündoğan Yayınları, Hiperlink Yayınları, İstanbul, 
Aralık 2012, ss. 375-376.

14 STIGLITZ, 2012, s. 373.
15 STIGLITZ, 2012, s. 373.
16 STIGLITZ, 2012, s. 345.
17 STIGLITZ, 2012, s. 345.
18 STIGLITZ, 2012, s. 345.
19 STIGLITZ, 2012, s. 373.
20 “Yükselen dalga tüm gemileri kaldırır (A rising tide lifts all boats)”; aşağı sızdırma ekonomisini ifade eden 

bir aforizmadır ve John F. Kennedy tarafından söylendiği iddia edilmektedir. Bakınız: A Rising Tide Lifts 
all Boats, https://en.wikipedia.org/wiki/A_rising_tide_lifts_all_boats, Erişim Tarihi: 26.05.2020.

21 Joseph E. STIGLITZ, Eşitsizliğin Bedeli: Bugünün Bölünmüş Toplumu Geleceğimizi Nasıl Tehlikeye Atı-
yor?, Çeviren: Ozan İşler, 6. Baskı, İletişim Yayınları, İstanbul 2018, s. 49.

22 Joseph E. STIGLITZ, Küreselleşme Büyük Hayal Kırıklığı: Trump Çağında Küreselleşme Karşıtlığı, Çe-
virenler: Arzu TAŞÇIOĞLU/Deniz VURAL, 1. Basım, Alfa Yayınları, İstanbul 2018, s. 549.

Aynı şekilde “piyasa köktenciliği” ola-
rak isimlendirdiği neoliberalizme de 
şiddetle karşı çıkar.18 Eserlerinde Mil-
ton Friedman ve Chigaco Okulunu pek 
çok kez doğrudan hedef almış, Fried-
man’ın görüşlerini benimseyenler için 
alaylı bir üslupla “Friedman’ın hava-
rileri” benzetmesini yapmıştır.19 Ona 
göre deregülasyon ve özelleştirmelerle 
vücut bulan neoliberalizm sözünü tut-
mamış ve tüm dünyada giderek artan 
eşitsizliğe katkıda bulunmuştur. Yani 
yükselen dalga tüm gemileri kaldır-
mamış20 ve “aşağı sızdırma ekonomi-
sinin” gerçeği yansıtmadığı fark edil-
miştir.21 

Stiglitz, Adam Smith’in görünmez 
eli hakkında böyle bir elin olmadığı 
için görünmediği yorumunu yapmış-
tır.22 Ona göre görünmez el teorisi 
gelişmiş ülkeler için geçerli olsa bile, 
piyasa sistemi için gerekli olan rekabet 
ve mükemmel bilgi gibi unsurlar geliş-
mekte olan ülkelerde tam olarak sağ-
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lanamaz.23 Dolayısıyla Stiglitz’e göre 
piyasaların kendi haline bırakıldığın-
da iyi işleyeceği varsayımı her zaman 
doğru değildir. 

Stiglitz’e göre “hükümetler zaman 
zaman başarısız oldukları için piya-
salar başarısız olduğunda piyasalara 
müdahale etmemelidir iddiasının hiç-
bir temeli yoktur, aynen tam tersinde 
olduğu gibi, piyasalar zaman zaman 
başarısız oldukları için terk edilmeli-
dir iddiasının da herhangi bir temeli 
yoktur.”24 Piyasaların da devletlerin de 
sınırlarının ve başarısızlıklarının bilin-
cinde olarak bir ortaklık içinde çalış-
ması gerekir ve bu ortaklığın yapısı da 
her ülkenin kendi politik ve ekonomik 
kalkınma seviyesine göre değişir.25 
Yani Stiglitz piyasalar üzerinde den-
geli bir devlet müdahalesi görüşünü 
savunur26 ve bu sınırlı ve dengeli dev-
let müdahalesi piyasa ekonomisinin 
etkinliğinin artmasını sağlayacaktır.27 
Zaten ona göre yirmi birinci yüzyıl 
küresel ekonomisinin büyük sorusu 
devletin rolünün ne olması gerektiği 
ile ilgilidir.28

23 STIGLITZ, 2018, s. 302.
24 STIGLITZ, 2012, ss. 380-381.
25 STIGLITZ, 2018, s. 490.
26 Stiglitz, Küreselleşme Büyük Hayal Kırıklığı Trump Çağında Küreşelleşme Karşıtlığı, s. 489.
27 Bruce Grenwald, Joseph E STIGLITZ, “Keynesian, New Keynesian, and New Clasical Economics”, htt-

ps://www.nber.org/papers/w2160.pdf, Erişim Tarihi: 27.05.2020, s. 36.
28  STIGLITZ, 2012, s. 313.
29 “Küreselleşmeyi kötüleyenler, çoğunlukla faydalarını görmezden geliyorlar. Küreselleşme yandaşları ise 

daha da dengesizler.”, STIGLITZ, 2018, s. 218.
30 STIGLITZ, 2018, s. 222.
31 STIGLITZ, 2018, s. 71.
32 STIGLITZ, 2018, s. 76.

B- Joseph E. Stiglitz ve Küresel-
leşen Hukuk

Bu başlık altında Stiglitz’in küre-
selleşen ekonomiye dair eleştirilerini 
inceleyeceğiz. Stiglitz, “Küreselleşme 
Büyük Hayal Kırıklığı” isimli kitabın-
da küreselleşen ekonomiyi enine bo-
yuna tartışmıştır. Şu detayı belirtelim 
ki; küreselleşme karşıtı bir ekonomist 
değildir,29 ancak küreselleşmenin ya-
rarlarının iddia edilenden daha azken 
ödenen bedelin ise buna karşılık çok 
daha ağır olduğunu vurgulamıştır.30 
Stiglitz’e göre küreselleşme işe yarar 
hale getirilebilir ancak bunun için kü-
reselleşmenin kurallarının yeniden ya-
zılması ve piyasa ekonomisinin sade 
vatandaşlar için de işleyebilir hale ge-
tirilmesi gerekir.31

Dar boğazda olan ekonomiler, dü-
şük büyüme oranları, artan işsizlik, 
küreselleşmenin savunucularının id-
dia ettiğinden daha az fayda getirdi-
ğini göstermektedir.32 Küreselleşme 
ile ilgili en temel problemlerden biri 
çok sayıda insanın yoksullaşmasına 
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sebebiyet vermiş olmasıdır.33 Küresel-
leşme büyük bir ekonomik eşitsizliğe 
yol açmış ve Stiglitz’in “yüzde birin, 
yüzde bir tarafından, yüzde bir için” 
şeklinde ifade ettiği bir ekonomik sis-
temi ortaya çıkarmıştır.34 

Stiglitz’e göre “yirminci yüzyılın 
sonu ve yirmi birinci yüzyılın başında 
ortaya çıkan küreselleşme, “serbest ti-
caret”e değil, yönetilen ticarete daya-
nıyordu.”35 Serbest ticaret adının tam 
aksine küresel sermayenin yani şirket-
lerin yararına yönetilen ticaret olmuş 
vaziyettedir.36 Devletler günümüzde 
mümkün olan her yolla yani “düşük 
maaşlar, zayıf yasal düzenlemeler ve 
azaltılmış vergiler” ile doğrudan ya-
bancı yatırımı çekmek için rekabet et-
mektedirler.37 Bittabi böyle bir rekabet 
şirketlerin işine gelmektedir.38 Stiglitz 
bu bağlamda iki taraflı yatırım anlaş-
malarına (bilateral investment treaty) 
da değinir. Ona göre uluslararası yatı-
rım anlaşmaları devletlerin düzenleme 
hakkına müdahale edebilmektedir.39 
Ve bu anlaşmalar şirketlere yüküm-

33 STIGLITZ, 2018, s. 91.
34 Joseph STIGLITZ, “Of The 1%, By The 1%, For The 1%”, https://www.vanityfair.com/news/2011/05/

top-one-percent-201105, Erişim Tarihi: 27.05.2020.
35 STIGLITZ, 2018, s. 95.
36 STIGLITZ, 2018, s. 95.
37 STIGLITZ, 2018, s. 108.
38 STIGLITZ, 2018, s. 108.
39 Joseph E. STIGLITZ, “Regulating Multinational Corporations: Towards Principles of Cross-Border Legal 

Frameworks in a Globalized World Balancing Rights with Responsibilities”, American University Inter-
national Law Review, Volume 23 (2007), Issue 3, s. 465.

40 STIGLITZ, 2007, s. 468.
41 STIGLITZ, 2018, s. 108.
42 STIGLITZ, 2007, s. 557.
43 STIGLITZ, 2007, ss. 557-558.
44 STIGLITZ, 2007, s. 558.

lülükler tanımadan sadece haklar ta-
nıyan tek taraflı ve hukuki açıdan bir 
dengeye sahip olmayan belgelerdir.40 
Dolayısıyla bu perspektiften bakıldı-
ğında küreselleşme tek kazanan tara-
fın şirketler olduğu ve dünyada diğer 
paydaşların kaybettiği bir “dibe doğru 
yarış” haline gelmiştir.41

Stiglitz her şeye rağmen çok uluslu 
şirketlerle ilgili değerlendirmesini, on-
ların küresel ekonomide karmaşık bir 
rol oynadığına değinerek bitirir.42 Ona 
göre şirketler bugün küreselleşmenin 
faydalarının gerçekleşmesinde en bü-
yük aracılardan olmuşken ama aynı 
zamanda bazı temel problemlerin de 
kaynağında durmaktadırlar.43 Stiglitz 
ilgili reformlar yapıldığında şirket-
lerin sağladıkları faydalar muhafaza 
edilebilirken, sebep oldukları olumsuz 
etkilerin ise iyileştirilebileceğini söy-
lemiştir.44

Bu bağlamda Stiglitz’in ifadesiyle 
küreselleşen ekonomiyi yöneten üç 
ana kuruluşa da değinmek gerekir. Bu 
üç ana kuruluş Uluslararası Para Fonu, 
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Dünya Bankası ve Dünya Ticaret 
Örgütüdür.45 Stiglitz kitaplarında bu 
üç kuruluşu da oldukça ağır bir dille 
eleştirmiştir. Stiglitz Uluslararası Para 
Fonu’nun kuruluşundan bugüne gözle 
görülür bir şekilde değiştiğini belirt-
miştir.46 Ona göre kurum Büyük Buh-
ran Dönemi’nden sonra “piyasaların 
çoğu zaman kötü işlediği inancına da-
yanarak kurulmuşken, şimdi ideolojik 
bir coşkuyla piyasaların üstünlüğünü 
savunmaktadır.”47 Stiglitz’in ifade-
siyle, “Keynes, çocuğunun ne hale 
geldiğini görseydi mezarında ters dö-
nerdi.”48 Ona göre Uluslararası Para 
Fonu ve Dünya Bankası’ndaki çarpıcı 
değişim, 1980’lerde Thatcher ve Rea-
gan tarafından İngiltere’de ve Ameri-
ka’da serbest piyasa övgüsü yapılırken 
gerçekleşmiştir.49 Ve bu kurumlar ken-
dilerinden gelecek borç ve bağışlara 
ihtiyaç duyan yoksul ülkelere serbest 
piyasa ekonomisini dikte eden “mis-
yoner kuruluşlar” haline gelmiştir.50 
Aslında sadece yardım isteyen ülkeler 
değil uluslararası sermaye piyasaları-
na erişebilmek ve etkili olmak için bu 
kuruluşlardan “onay damgası” almak 

45 STIGLITZ, 2018, s. 224.
46 STIGLITZ, 2018, s. 226.
47 STIGLITZ, 2018, s. 226.
48 STIGLITZ, 2018, s. 227.
49 STIGLITZ, 2018, s. 227.
50 STIGLITZ, 2018, s.227.
51 STIGLITZ, 2018, s.233.
52 STIGLITZ, 2018, s.232.
53 STIGLITZ, 2018, s.233.
54 STIGLITZ, 2018, s.234.
55 STIGLITZ, 2018, s.234.
56 STIGLITZ, 2018, s.234.
57 STIGLITZ, 2018, ss. 234-235.

isteyen ülkeler de onların serbest pi-
yasa ideolojisini benimsemek zorunda 
kalmıştır.51 Halbuki Stiglitz’in benzet-
mesiyle “gelişmekte olan küçük ülke-
ler küçük tekneler gibidir” ve Ulus-
lararası Para Fonu’nun dikte ettiği 
liberalleştirme reçeteleri bu tekneleri 
hazır olmadan fırtınalı denize yollama-
ya benzemektedir.52 Ve sonucu birçok 
insanın yoksulluğa mahkum edilmesi, 
bir çok ülkenin de politik kaos ve eko-
nomik krizle uğraşması olmuştur.53

Stiglitz’e göre Uluslararası Para 
Fonu ve diğer ekonomik kuruluşlarda 
böylesi sorunların doğmasına yol açan 
nedenlerden biri de “yetki problemi”-
dir.54 Uluslararası Para Fonu’nun ve 
Dünya Bankası’nın faaliyetlerinin ne-
redeyse hepsi gelişmekte olan ülkeler 
ile ilgilidir.55 Ancak buna rağmen bu 
kuruluşların yöneticileri sanayileşmiş 
ülkelerin temsilcileri olmaktadır.56 İl-
ginçtir ki, Uluslararası Para Fonu’nun 
başkanı daima Avrupalı, Dünya Ban-
kası’nın başkanı da Amerikalı olur.57

Stiglitz’e göre bu kuruluşlar ge-
lişmiş ülkelerin “ticari ve finansal 
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çıkarları” doğrultusunda faaliyet gös-
termekte58 ve çevrenin korunması, işçi 
hakları, insan hakları gibi meseleler 
ikinci plana atılmaktadır.59 Bu bağlam-
da General Motors’un Yönetim Kuru-
lu eski başkanı Charles E. Wilson’ın 
“General Motors için iyi olan, ülke için 
de iyidir” sözü Amerikan kapitalizmi-
ni çarpıcı olarak yansıtan bir sözdür.60 
Stiglitz, Uluslararası Para Fonu’nun 
da “finans dünyasının küresel ekono-
mi için iyi olarak gördüğü şey, küresel 
ekonomi için iyidir ve yapılmalıdır” 
düsturuyla hareket ettiğini belirtmiş-
tir.61 Ona göre göre Uluslararası Para 
Fonu “küresel ekonomik çıkarlara” 
hizmet etmek amacıyla kurulmuşken, 
bugün “küresel finansın çıkarlarına” 
hizmet eder hale gelmiştir.62

Stiglitz’e göre Dünya Ticaret Ör-
gütü de “küresel adaletsizliklerin ve 
gelişmiş sanayi ülkelerinin ikiyüzlü-
lüğünün en bariz sembolü” olan bir 
kuruluştur.63 Ona göre gelişmekte 
olan ülkelere, adaletsiz ve gelişmiş 
ülkelerin çıkarına olan dış ticaret ku-

58 STIGLITZ, 2018, s. 234.
59 STIGLITZ, 2018, s. 235.
60 STIGLITZ, 2018, s. 459.
61 STIGLITZ, 2018, s. 459.
62 STIGLITZ, 2018, s. 474.
63 STIGLITZ, 2018, s. 522.
64 STIGLITZ, 2018, ss. 522-523.
65 Ticaretle Bağlantılı Fikri Mülkiyet Anlaşması (TRIPS), http://www.telifhaklari.gov.tr/Ticaretle-Baglanti-

li-Fikri-Mulkiyet-Anlasmasi-TRIPS, Erişim Tarihi: 27.05.2020.
66 Ticaretle Bağlantılı Fikri Mülkiyet Hakları Anlaşması (Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectu-

al Property Rights).
67 Joseph E. STIGLITZ, “Economic Foundations of Intellectual Property Rights”, Duke Law Journal, Volu-

me 57 (2008), s. 1695.
68 STIGLITZ, 2018, s. 1694.
69 STIGLITZ, 2018, s. 1701.
70 STIGLITZ, 2018, s. 1702.
71 STIGLITZ, 2018, s. 128.

ralları dikte edilmektedir.64 Stiglitz bu 
bağlamda fikri mülkiyet haklarının 
kullanımına ve DTÖ’nün kurucu an-
laşmasına ek olarak kabul edilmiş ve 
fikri mülkiyet haklarını düzenleyen65 
TRIPS anlaşmasına66 dair de eleştiri-
lerde bulunur. 

Dünya bir bilgi ekonomisine doğ-
ru ilerledikçe fikri mülkiyet meselesi 
önemini artırmaya devam etmekte-
dir.67 Stiglitz’e göre TRIPS gelişmiş 
ülkeler ile gelişmekte olan ülkeler ara-
sındaki bilgi farkını daha da derinleşti-
ren ve yoksul insanların hayati önem-
deki ilaçlara erişimini finansal yönden 
zorlaştıran bir anlaşmadır.68 TRIPS 
anlaşmasıyla düzenlenen patent siste-
mi nedeniyle AIDS gibi hastalıkların 
tedavisinde kullanılan ilaçların fiyat-
ları oldukça yüksek olabilmektedir.69 
TRIPS anlaşmasına dair başka bir 
problem de tekel gücünün giderek bü-
yümesine sebep olmasıdır.70 Bilgi bir 
rant enstrümanı olarak tekel gücünü 
artıracak şekilde kullanılmaktadır.71 
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Stiglitz’in mevcut patent sistemine 
dair üzerinde durduğu başka bir me-
sele ise Covid-19 salgını ile birlikte 
tekrar gündeme gelmiştir. İlaç şirket-
leri araştırma yapmaya ayırdıkları 
bütçeden daha fazlasını reklam için 
ayırmakta ve hayat kurtaran ilaçlar 
üzerinde çalışmaktansa saç ve cilt ba-
kımı ürünlerine ağırlık vermektedir.72 
Sonuç olarak Stiglitz’e göre “daha 
yüksek fiyatlara ve daha az rekabete 
yol açan herhangi bir fikri mülkiyet 
hakları sisteminin kaybedenleri sıra-
dan vatandaşlar olacaktır”.73 

Stiglitz’in ifadesiyle bugün “küre-
sel devletsiz, küresel yönetim” sistemi-
miz var.74 Ve ona göre son kırk yıldır 
“servet sahibine düşük vergi, iş ve ürün 
piyasalarını deregüle etmek, finansal-
laşma ve küreselleşme- olarak özetle-
nebilecek bu neoliberal deney- büyük 
bir hezimete” uğramıştır.75 Stiglitz 
neoliberalizmin başarısızlığının aşikâr 
olduğunu vurgulamaktadır.76 Ancak 
burada sorulması gereken soru neoli-
beralizmin yerine hangi sistemin ge-
lebileceğine ilişkindir. Stiglitz bu so-
ruya “ilerici kapitalizm” (progressive 

72 STIGLITZ, 2018, s. 1713.
73 STIGLITZ, 2018, s. 131.
74 STIGLITZ, 2018, s. 238.
75 Joseph E. STIGLITZ, “Neoliberalizm Sonrası”, Çeviren: Selva TOR, https://selvator.com/2019/06/01/ne-

oliberalizm-sonrasi/, Erişim Tarihi: 28.05.2020.
76 Joseph E. STIGLITZ, “Neoliberalizm Sonrası”, Çeviren: Selva TOR, https://selvator.com/2019/06/01/ne-

oliberalizm-sonrasi/, Erişim Tarihi: 28.05.2020.
77 Joseph E. STIGLITZ, “Neoliberalizm Sonrası”, Çeviren: Selva TOR, https://selvator.com/2019/06/01/ne-

oliberalizm-sonrasi/, Erişim Tarihi: 28.05.2020.
78 Joseph E. STIGLITZ, “Neoliberalizm Sonrası”, Çeviren: Selva TOR, https://selvator.com/2019/06/01/ne-

oliberalizm-sonrasi/, Erişim Tarihi: 28.05.2020.

capitalism) olarak adlandırdığı bir sis-
temle cevap vermektedir ve son çıkan 
“İnsanlar, Güç ve Kâr: Hoşnutsuzluk 
Çağında İlerici Kapitalizm” (Peop-
le, Power, and Profits: Progressive 
Capitalism for an Age of Discontent) 
isimli kitabında da bu sisteme ilişkin 
açıklamalar yapmaktadır. Stiglitz’in 
ilerici kapitalizm olarak isimlendirdi-
ği sistemde piyasa ve devlet arasında 
dengeli bir ilişkinin geliştirilmesi ge-
rektiği tavsiye edilmektedir.

İlerici kapitalizm, dört ana öncelik 
üzerine bina edilmiştir.77 Bu öncelik-
ler; “piyasa, devlet ve sivil toplum ara-
sındaki dengeyi yeniden restore etmek, 
‘milletlerin zenginliği’nin ortak bir 
yarar için çok sayıda insan grubunun 
birlikte çalışmasıyla meydana gelen 
sosyal örgütlenme ve -etrafımızdaki 
dünyada ne olup bittiğini anlamaya 
çalışan- bilimsel araştırmanın sonucu 
olduğunu kabul etmek, ‘Piyasa Kon-
santrasyon’ gücünün artan sorunlarını 
ele almak ve ekonomik güç ile siyasi 
nüfuz arasındaki bağı koparmaktır.”78
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SONUÇ

Stiglitz ilerici kapitalizm olarak 
isimlendirdiği sistemin bir oksimo-
ron olmadığının altını çizer ve küresel 
ekonominin çıkmazlarını aşmak için 
bir yol olduğunu belirtir.79 Ona göre 
şu an içinde bulunduğumuz dönem 
Büyük Buhran Dönemi’ne benzemek-
tedir.80 Ve nasıl ki Büyük Buhran Dö-
nemi, Keynes’in önerdiği refah devleti 
politikalarıyla aşıldıysa; şimdi de eko-
nomik düzenin çok koldan gerçekleş-
tirilecek böyle bir reforma81 ve devle-
tin oynayacağı role ihtiyacı vardır.82
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Özet1

Bütün bilim alanlarının kendine özgü 
kavramları ve bu kavramları ifade etmekte 
kullanılan terimleri vardır. O alanı anlamak 
ve anlatabilmek ancak bunlar aracılığı ile 
mümkündür. Hukuk alanında da kavramları 
ifade etmek için kullanılan terimler önemli-
dir. Çünkü, bir uzmanlık alanında ortak dil 
terimler aracılığıyla oluşmakta-sağlanmak-
tadır. 

Terim, bir anlam bütünlüğü oluşturan 
kavramları ifade etmek için kullanılan keli-
meler-rumuzlardır. Hukuk alanında kanun ile 
yasa; kanunîlik ile yasallık terimleri birbiri 
yerine kullanılmaktadır. Oysa, bu terimler 
farklı kavramların karşılığında kullanılması 
gereken terimlerdir. Nitekim, kanun ile yasa 
aynı anlamı ifade etmediği gibi, kanunîlik ile 
yasallık da farklı anlamlara gelmektedir. 

Kanun, sadece ve yalnızca yasama mec-
lisinden kanun adıyla kabul edilip yürürlüğe 
konulan hukuk metinlerini ifade ederken, 
yasa ise, kanun dahil, Anayasaya ve kanuna 
uygun olmak kaydıyla düzenlenip yürür-
lüğe konulan tüm genel düzenleyici hukuk 
metinleri anlamına gelmektedir. Bu itibarla, 
kanunîlik sadece ve yalnızca (şeklî) kanuna 
uygunluğu-uygun olma gereğini ifade et-
mektedir. Yasallık ise, kanuna ve Anayasaya/
kanuna uygun olarak düzenlenip yürürlüğe 
konulmuş olan genel düzenleyici hukuk me-
tinlerine/kurallara uygunluk anlamına gel-

1 Prof. Dr., Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Malî Hukuk Anabilim Dalı Öğretim Üyesi, 
 E-posta: yusuf.karakoc@deu.edu.tr

mektedir. Yasa, kanundan; yasallık ise, ka-
nunîlikten daha geniş bir anlam bütününün 
adıdır. Birinin diğerinin yerine kullanılması, 
anlam kaymasına ve kavram kargaşasına yol 
açmaktadır. 

Kanunîlik ile hukukîlik de çoğu zaman 
aynı anlamda kullanılmaktadır. Hukukîlik, 
kanunîlik, kanuna uygun olmak anlamını 
aşan bir anlamı ifade etmek için kullanılması 
gereken bir terimdir. Hukukîlik, kişi-toplum/
kamu menfaatlerinin dengelenmesini sağla-
mak yönüyle meşruiyet anlamına da gelmek-
tedir. Bu terimlerin yerli yerinde kullanılma-
ması anlatılmak istenilenin anlaşılamaması 
sonucunu doğurmaktadır. Oysa, hukukî gü-
venliğin sağlanmasının en temel gereği, kav-
ramlar, kurumlar ve kurallar ile kullanımla-
rın belirliliğidir. 

Kanun ve diğer hukuk metinlerinde yer 
alan kelime ve terimlerden alanın uzmanları 
ve konunun muhatapları aynı şeyi anlaya-
mıyorsa, o metnin-kuralın amacına hizmet 
ettiğinden söz edilemez. Kişiler, ne ile mu-
hatap olduklarını açık-anlaşılır-net bir şekil-
de bilmek isterler. Bu ihtiyacı-arzuyu-talebi 
karşılayabilmek, kuraldan-kuralda yer alan 
kelime ve terimlerden ve bunlara bağlı uy-
gulamalardan muhatapların aynı şeyi anla-
maları-bilmeleri ve tâbi olmaları sayesinde 
mümkündür. Terimlerin yerli yerinde kul-
lanılması halinde, o alanda ortak bir dilin 
oluşması-oluşturulması sağlanabilmektedir. 

Kanunîlik-Yasallık-Hukukîlik Üzerine Düşünceler

Yusuf KARAKOÇ1
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Buna karşılık, terimlerin yerli yerinde kulla-
nılmaması halinde ise, meramın anlatılması 
güçleşmektedir. Bu yüzden, aynı kavramı 
farklı terimlerle ifade etmek, en azından kav-
ram kargaşasına yol açmaktadır. Bu çalışma, 
hukuk alanında ortak bir dilin oluşmasına 
katkıda bulunmak amacıyla böyle bir konu-
yu ele almaktadır. Yolun sağlam ve düzgün; 
araçların kaliteli; sürücülerin ehliyet-liyakat 
sahibi olması halinde Hukuka ulaşmanın 
daha kolay olacağı düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: kanun, yasa, hu-
kuk, kanunîlik, yasallık, hukukîlik

GİRİŞ

Bütün bilim alanlarının kendine 
özgü kavramları ve bu kavramları ifa-
de etmekte kullanılan terimleri vardır. 
O alanı anlamak ve anlatabilmek an-
cak bunlar aracılığı ile mümkündür. 
Hukuk alanında da kavramları ifade et-
mek için kullanılan terimler önemlidir. 
Çünkü, bir uzmanlık alanında ortak dil 
terimler aracılığıyla oluşmakta-sağlan-
maktadır. Terim, bir anlam bütünlüğü 
oluşturan kavramları ifade etmek için 
kullanılan kelimeler-rumuzlardır.

Terimlerin yerli yerinde kullanıl-
ması halinde, o alanda ortak bir dilin 
oluşması-oluşturulması mümkündür. 
Buna karşılık, terimlerin yerli yerin-
de kullanılmaması halinde ise, mera-
mın anlatılması güçleşmektedir. Bu 
yüzden, aynı kavramı farklı terimlerle 
ifade etmek, en azından kavram karga-
şasına yol açmaktadır. 

Bu çalışmada, ayrıntıya ve yo-
ğun akademik tartışmalara girmeden 

ana hatları ile kanunîlik, yasallık ve 
hukukîlik konusu ele alınmaktadır. 
Çalışmanın, hukuk terimlerinin yerli 
yerinde kullanılması konusuna işaret 
edilmesi ve hukuk alanında ortak bir 
dilin oluşmasına katkıda bulunması 
amaçlanmaktadır. 

I. KAVRAM - TERİM

Kavram, bir şey hakkında zihinde 
beliren genel düşünce, aynı cinsten bü-
tün şeyleri temsil eden soyut ve genel 
fikir, mefhum demektir.

Mefhum, bir sözün veya kelimenin 
taşıdığı, ifade ettiği mânâ, anlam, kav-
ram anlamına gelmektedir.

Terim, ilim, sanat, spor, ticaret vb. 
özel alanlarda kullanılan ve genellikle 
belirli bir tek kavramın, nesnenin, ola-
yın veya durumun karşılığı olan keli-
me, ıstılâh demektir.

Istılâh, farklı bilim dallarında ko-
nunun kavranmasını sağlayan ve ifade 
ettiği şeyi kesin olarak bildiren tarifler-
den her biridir. Istılâh, sadece bir bilim 
ve sanat dalına mahsus olan kelime, te-
rim demektir. Başka bir deyişle, ıstılâh 
bir kelimenin herkesin bildiği anlamı 
dışında belli bir meslekten olanların 
belirli bir anlamda kullanılmasıdır. 

II. KANUN-YASA

Hukuk ve hukukçu metinlerinde, 
çoğu zaman kanun yerine yasa tâbi-
ri kullanılmaktadır. İlk bakışta kanun 
yerine yasa tâbirinin kullanılmasının 
öyle çok rahatsız edecek bir yanı yok 
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gibidir. Hukuk dilinin yenilenme-
si çerçevesinde böyle bir kullanımın 
normal karşılanması gerektiği savu-
nulabilir. Oysa kanun daha dar, daha 
teknik bir kavramı, anlamı ifade eden 
bir terimdir. Yasa ise, daha geniş, daha 
yaygın kullanımı, anlamı olan bir kav-
ramı ifade etmektedir. Kanun, yasama 
organı-kanun koyucu tarafından kanun 
adı ile kabul edilen ve Resmî Gazete-
de yayımlanarak yürürlüğe giren-ko-
nulan yazılı, genel, soyut, kişilik dışı 
ve sürekli nitelikte kuralları içeren bir 
metindir. Yasa ile ifade edilen kurallar 
demetinin böyle bir süreçten geçmesi 
şart değildir. Yasa, bazen bir kanun, 
bazen bir (kanun hükmünde kararna-
me), Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 
Cumhurbaşkanı Kararı, (tüzük), bazen 
bir yönetmelik, bazen de bir ilke, bir 
tekrarlanma hali, teamül-örf ve âdet 
olarak kendini göstermektedir. Bu 
itibarla yasa, kanundan öte bir anlam 
bütünüdür. Yasa da genel, soyut, kişi-
lik dışı, devamlılık arz eden kuralları 
ifade etmektedir; ancak, yazılı olması 
şart değildir. Kanun, teknik anlamda 
şeklî kanunu; yasa ise, maddî kanunu 
temsil eder. Bütün bunlar, kanun ile 
yasanın her zaman birbirinin yerine 
kullanılmasının uygun ve mümkün ol-
madığını göstermektedir.

Mevzuatta adında yasa ibaresi yer 
alan tek kanun Anayasa’dır. Diğer ka-
nunların hepsinin adında kanun ibaresi 
yer almaktadır. Bu kanunlarda kanun 
ibaresi bir öz ad-özel isimdir. Bunun 
göz ardı edilmesi ve değişik şekilde 

anılması, sanki o kanuna lakap takma-
ya benzemektedir. Hukuk alanı ciddi-
yet ister; lakap-şaka-şamata ile ilgisi 
yoktur. Kişiler nasıl adları ile çağrılır, 
anılır ise, kanunları da kendi öz adla-
rı-özel isimleri ile çağırmak, anmak, 
ifade etmek gerekir.

III. HUKUK

Hukuk teriminin neyi ifade etme-
si gerektiği konusundaki farklı yak-
laşımlar insanlık tarihi kadar eskidir 
ve halâ devam etmektedir. Bu farklı 
yaklaşımların ve bunlardan kaynakla-
nan tartışmaların temelinde hukuk ile 
hukuk kuralları arasındaki farkın fark 
edilmemesi ya da böyle bir ayrımın 
yapılmaması yatmaktadır. Hukuk, bir 
sonucu, birtakım araçlardan yararlan-
mak suretiyle sağlanmış olan adalet 
düzenini ifade etmektedir. Oysa, hukuk 
tariflerinde-tanımlarında bu sonuçtan 
çok buna ulaşılırken kullanılan-yarar-
lanılan kurallara vurgu yapılmaktadır. 
Nitekim, bu tanımlar-tarifler içinde en 
yaygın olanı, hukuk, insanlarla insan-
lar, insanlarla devlet arasındaki iliş-
kileri düzenleyen kurallar bütünüdür 
şeklinde yapılanıdır. Bu tanım-tarif, 
aslında hukuktan çok mevzuat tanı-
mı-tarifi niteliği taşımaktadır. 

Hukuk, insanların birbirleriyle ve 
devletle olan ilişkilerinde makûl-hak-
kaniyete uygun bir menfaatler denge-
sinin sağlanması sayesinde oluşan bir 
düzenlilik halidir. Bu halin oluşmasın-
da insanların hak-adalet-hakkaniyet 
algısı-duygusu en önemli unsurdur. 
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Bundan sonra, uyulabilir-uygulanabi-
lir kurallar ile bunları hak-adalet-hak-
kaniyeti dikkate alarak uygulayabilen 
hâkimlerin devreye girmesi gerek-
mektedir. 

Hukuk, bir algı, bir olgu, bir kav-
rayış, bir anlayıştır. Hukuk, âdil bir 
düzenin inşa ve muhafaza edilmiş 
halidir. Hukuk, bir sebep değil, bir ne-
ticedir. Hukuk bir menzildir kurallar 
ise, o menzile ulaşmak için yararlanı-
lan, kullanılan araçlardır. Bu anlamda 
hukuk kuralları, hukuka giden yolda 
ilerleyen birer araç niteliği taşımakta-
dır. Yol toplumun kendisi; malzemesi 
ise, insan kalitesi, insanın sahip oldu-
ğu değerlerdir. Malzemenin kalitesi ve 
yolun -toplumun- inşasında ustalık, 
yönlendiricilik şüphesiz menzile/hu-
kuka ulaşmayı kolaylaştıracak ya da 
zorlaştıracak; çabuklaştıracak ya da 
geciktirecektir. Ayrıca yol, başlangıç 
noktası ile menzil arasındaki mesafeyi 
de ifade etmektedir. Yol başlangıç nok-
tasından menzile ulaştıran; yolcu ise, 
ulaşması gerekendir. Yolun menzile 
ulaşmaya-ulaştırmaya elverişli olması; 
ayrıca, yolcunun ve bunları (yolcuları) 
yetiştirenlerin de ehil olması şarttır. 
Bu ehliyetin aranması gerekenler -yol-
cular- avukat, hâkim, savcı ve yargıla-
ma sürecine dâhil olan diğer kişilerdir.

Hukuk kuralları, yolda ilerleyip 
menzile ulaşmanın aracıdır. Bu bağ-
lamda hukuk kuralları, yolculuk ya-
pılan araçları (vasıtaları) ifade etmek-
tedir. Her bir aracın farklı kapasitesi, 
vasfı bulunmaktadır. Zaten, hukuk al-

gısı-olgusu evrenseldir. Ancak, huku-
ka ulaşmada kullanılan -yararlanılan 
araçlar ve yöntemler farklılıklar arz 
etmektedir. Bu hal (durum) yapılan 
benzetmede tam olarak karşılığını 
bulmaktadır. Her devlet kendi aracını 
icat etmekte-üretmektedir. Kara, hava, 
deniz yollarında kullanılan araçlar da 
böyledir. Ancak bazı araçlar birçok 
ülkede; bazıları ise, sadece üretilen 
ülkede kullanılmaktadır. Hukuk ku-
ralları da buna benzemektedir. Aracın 
modeli, kalitesi, kapasitesi ve diğer 
niteliklerine bağlı olarak menzile ulaş-
mak da farklılaşmaktadır. Satıh-yol, 
bozuk; araç kullanan (yolcu) ehliyet-
siz (yeteneksiz) ise, menzile ulaşmak 
zorlaşmaktadır. 

Yolu-toplumu hukuka uygun hale 
getirmek devletin, siyasetin ve sivil 
toplum örgütlerinin, medyanın ve top-
yekûn milletin görevidir. Aile, okul, 
mahalle, şehir ve toplumun tamamı bu 
hazır hale getirişte sorumluluk sahibi-
dir. İnsanlığın/kadim kültürün oluştur-
duğu ilkelere uygun olarak siyasetin 
belirlediği hedefler/sınırlar doğrultu-
sunda bütün şahısların uyumlu, olum-
lu, ılımlı, hak ve adalet (hakkaniyet) 
duygusuna sahip fertler olarak yetiş-
mesinin sağlanması görev ve sorumlu-
luğu geniş anlamda devlete aittir. 

Araçları amaca uygun, elverişli, 
nitelikli yapmak kural koyanın-kanun 
koyucunun görevi ve sorumluluğudur. 
Uygun yolda elverişli araçlarla menzi-
le ucuz, çabuk ve her şeyden önemlisi 
âdil bir şekilde ulaşması gerekenleri 
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yetiştirenler de eğitim öğretim hizmeti 
yerine getiren kurumlar, kişilerdir. 

Hukuka ulaşmanın en uygun ve 
kolay yolu, toplumun hak ve adalet 
bilgisi, duygusu, algısı, kavrayışı yö-
nünden bilinçlendirilmesidir. Bu ya-
pılırken aşırı bir hak ve adalet talebi, 
beklentisi oluşturmamak gerekir. Aksi 
halde, beklentilerin hak ve adalet ola-
rak algılanması, ifade edilmesi gibi 
anlamsız, gereksiz ve hatta haksız, 
adaletsiz sonuçların doğması kaçınıl-
maz olmaktadır. 

IV. KANUNÎLİK - YASALLIK-
HUKUKÎLİK

Hukuk alanında kanun ile yasa; 
kanunîlik ile yasallık terimleri birbiri 
yerine kullanılmaktadır. Oysa, bu te-
rimler farklı kavramların karşılığında 
kullanılması gereken terimlerdir. Nite-
kim, kanun ile yasa aynı anlamı ifade 
etmediği gibi, kanunîlik ile yasallık da 
farklı anlamlara gelmektedir. Kanun, 
sadece ve yalnızca yasama meclisin-
den kanun adıyla kabul edilip yürür-
lüğe konulan hukuk metinlerini ifade 
ederken, yasa ise, kanun dahil, Anaya-
saya ve kanuna uygun olmak kaydıy-
la düzenlenip yürürlüğe konulan tüm 
genel düzenleyici hukuk metinleri, te-
amül, örf ve âdet ile genel prensipler 
anlamına gelmektedir. Bu itibarla, ka-
nunîlik sadece ve yalnızca (şeklî) ka-
nuna uygunluğu-uygun olma gereği-
ni-halini ifade etmektedir. Yasallık ise, 
kanuna ve Anayasaya/kanuna uygun 
olarak düzenlenip yürürlüğe konulmuş 

olan genel düzenleyici hukuk metinle-
rine/kurallarına, teamüle, örf ve âdete, 
genel prensiplere uygunluk anlamına 
gelmektedir. Yasa kanundan; yasallık 
ise, kanunîlikten daha geniş bir anlam 
bütününün adıdır. Birinin diğerinin ye-
rine kullanılması, anlam kaymasına ve 
kavram kargaşasına yol açmaktadır. 

Kanunîlik ile hukukîlik de çoğu za-
man aynı anlamda kullanılmaktadır. 
Hukukîlik, kanuna uygun olmak anla-
mına gelen kanunîliği aşan bir anlamı 
ifade etmek için kullanılması gere-
ken bir terimdir. Hukukîlik, kişi-top-
lum-kamu menfaatlerinin dengelen-
mesini sağlamak yönüyle meşruiyet 
anlamına da gelmektedir. 

Kanuna uygunluk, her zaman hu-
kuka uygunluk; hatta, kanuna aykırılık 
da her zaman ve şartta hukuka aykırı-
lık anlamına gelmemektedir. Kanunun 
hukuka uygun olması halinde, kanu-
na aykırılık aynı zamanda hukuka da 
aykırılık oluşturmaktadır. Kanunun 
hukuka uygun olmaması halinde ise, 
kanuna aykırılık mutlak anlamda hu-
kuka aykırılık teşkil etmemektedir. 
Bu itibarla, hukukun evrensel; kanu-
nun ise, çoğu zaman mahallî olduğu 
gerçeğini gözardı etmemek gerekir. 
Kanun devleti-hukuk devleti farklılığı 
bu çelişkiden kaynaklanmaktadır. Za-
lim iktidarlar kurdukları-tasarladıkları 
sisteme uygun olarak hukuka aykırı 
kanunlar yapmak suretiyle toplumu 
yönetmek isteyebilirler. Bu kanunlara 
uymak hukuka uygun davranmak an-
lamına gelmemektedir. 
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Mahkemeler, kanuna uygunluk 
denetimi değil, hukuka uygunluk de-
netimi yapmaktadır. Nitekim, “Hâ-
kimler, görevlerinde bağımsızdırlar; 
Anayasaya, kanuna ve hukuka uygun 
olarak vicdani kanaatlerine göre hü-
küm verirler” (Any.m.138/I). “Yargı 
yetkisi, idarî eylem ve işlemlerin hu-
kuka uygunluğunun denetimi ile sınırlı 
olup, hiçbir surette yerindelik dene-
timi şeklinde kullanılamaz. Yürütme 
görevinin kanunlarda gösterilen şekil 
ve esaslara uygun olarak yerine geti-
rilmesini kısıtlayacak, idarî eylem ve 
işlem niteliğinde veya takdir yetkisini 
kaldıracak biçimde yargı kararı veri-
lemez” (Any.m.124/IV).

Mahkemelerin yargı yetkisinin 
hukuka uygunluk denetimi ile sınırlı 
olduğu (Any.m.124/IV; İYUK.m.2/2) 
belirtilmekte ise de, hukukilik deneti-
mi aynı zamanda yerindelik denetimini 
de içermektedir. Mahkeme için yasak 
olan, verdiği karar ile idarenin yerine 
geçip işlem tesis etmesidir. Takdir yet-
kisinin hukuka aykırı kullanılması ha-
linde mahkemenin işlemi iptal etmesi, 
yerindelik denetimi yaptığı anlamına 
gelmemektedir. Hukukîlik denetimi 
yapması gerektiği düşünülen-sanılan 
mahkemenin bazen “A’nın atanması 
gerekirken B’nin atanmasında huku-
ka uyarlık bulunmamaktadır” deyip 
bıraktığı bir kararın idare tarafından 
uygulanmasının A’nın ataması şeklin-
de gerçekleşmesi halinde, mahkeme 
idarenin yerine geçerek işlem tesis et-
miş gibidir. Oysa, mahkeme atama ka-

rarını iptal etmiştir. İdarenin yapacağı 
işlem, atama sürecini yeniden başlatıp 
onun sonucuna göre atama işlemi tesis 
etmektir. 

SONUÇ YERİNE

Dil, iletişimin ve etkileşimin en 
önemli aracıdır. İnsanları birbirine 
bağlayan dildir. İnsanlar kullandıkla-
rı (ortak) dil sayesinde birbirini anla-
makta ve birbirleriyle anlaşmaktadır. 
Ortak dilini kaybeden toplumlar baş-
kalarının diline mahkûm olmaktadır.

Hukuk dili, bir dilin özellikli bir 
uygulaması, yansımasıdır. Bu sebeple 
bu niteliği bozulmadan sürdürülme-
si şarttır. Hukuk (kuralı) metinlerinin 
sade, basit, anlaşılır, açık olması gere-
kir. Ancak, teknik hukuk dilinin gün-
lük konuşma dili haline gelmesi, dö-
nüşmesi düşünülemez. Çünkü teknik 
hukuk terimlerine, kavramlarına ve 
kurumlarına yer verilmesi ve bunların 
muhafaza edilmesi bir zarurettir.

Kavramlar, kurumlar akşamdan 
sabaha oluşmamakta, ortaya çıkma-
maktadır. Uzun bir uygulamanın, al-
gılamanın, olumlu bulmanın bir so-
nucu olarak ete kemiğe bürünmekte, 
bir anlam bütünlüğü kazanmaktadır. 
Aksine bir müdahale, iğreti, içeriksiz, 
dayanaksız bir sözcükler yığınına yol 
açmaktadır.

Terimler, temsil ettikleri kavram-
lar/kurumlar kadar köklü, güçlü, an-
lamlıdır. Belirsiz, köksüz, anlamsız 
sözcüklerle kavramları / kurumları 
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temsil ettirmek meseleyi sıradanlaştır-
mak, anlamsızlaştırmak anlamına gel-
mektedir. Hukukun ciddiyeti, asaleti, 
cesameti dikkate alınarak bu olumsuz, 
anlamsız kullanımlardan kaçınmak 
gerekir.

Asırlardır kullanılmış ve yerleş-
miş olan, hemen herkesin bildiği ve 
anladığı tâbirlerin yerine yenilerinin 
kullanılması, uydurulması hem ama-
ca hizmet etmemekte hem eskimez-
lerin yerini dolduramamakta hem de 
o alanın dilini, anlayışını, kavrayışını, 
ağırlığını hafifletmekte sıradanlaştır-
maktadır. Bu itibarla, ortak dile, kav-
ramlara, kurumlara, terimlere sahip 
çıkılmalıdır.

Kanun ve yasada olduğu gibi ve 
onlara bağlı olarak kanunîlik ve yasal-
lık da böyle bir farklılık içermektedir. 
Kanunîlik, şeklî kanuna uygunluğu; 
yasallık ise, maddî kanuna uygunluğu 
ifade etmektedir. Hukukîlik ise, daha 
çok hukuka, ahlâka uygunluk; meşru-
iyet anlamına gelmektedir. Bunu fark 
etmeden ya da anlamadan birinin ye-
rine diğerini kullanmak, en hafifinden 
hukuk diline hâkim olmamayı, hassa-
siyet göstermemeyi ifade etmektedir.

Hukuk, toplumda düzen ve istikra-
rın adalet içinde sağlanmış halidir.

Adalet-hukuk, insan ve toplum ha-
yatında teneffüs ettiğimiz hava gibidir. 
Varken hissedilmez; yokluğu ise, top-
lumun ölümüne sebebiyet verir.

Kanunların soygun ve yağmala-
rın aracı haline getirilmemesi gerekir. 

Günümüzde, hukuk adına birçok hak-
sızlık meşrulaştırılmakta veya hukuk 
kuralları ve uygulayanları bazı haksız-
lıkların aracı haline gelebilmektedir. 
Oysa, hukuk kuralları, aslî amacının 
tam aksi yönde her türlü hırs ve aç-
gözlülüğün silahı haline dönüştürül-
memeli; haksızlıkları-hukuksuzlukla-
rı-ahlâksızlıkları denetim altına alarak 
azaltması beklenirken, cezalandırıl-
ması gereken kötülüklerin kaynağı ha-
line getirilmemelidir. 
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Özet

Bu çalışmanın konusu, evlilik birliği-
nin kurulması ile taraflara yüklenen sadakat 
yükümlülüğünün yargı kararları ışığında ir-
delenmesidir. Çalışmada, öncelikle evlilik 
birliği ve bu birlik içerisinde kadının, top-
lumsal cinsiyet normlarına dayalı olarak na-
sıl konumlandırıldığı farklı teoriler eşliğinde 
açıklanmıştır. Devamında ise evlilik birli-
ğindeki sadakat yükümlülüğü incelenmiştir. 
Bu kapsamda, sadakat yükümlülüğü ihlali 
iddialarının dile getirildiği boşanma davala-
rında yapılan kusur incelemesinin önemi ve 
sonuçları ele alınmıştır. Birlik içerisindeki 
kadının rollerini belirleyen toplumsal cinsi-
yet, yargılama sürecinde sadakatsizlik olarak 
ileri sürülen davranışın nitelenmesine ve ku-
surun belirlenmesine de yön verir. Çalışma-
da, toplumsal cinsiyet eşitsizliği nedeniyle 
bir öteki kimliği olarak kadına yönelik baskı 
ve tahakkümün ‘kadın eş’ statüsüyle devam 
ettirildiği ileri sürülmüştür. Evlilik birliğine 
dayanan sadakat yükümlülüğünün toplumsal 
cinsiyet eşitsizliğine maruz kalan kadın eş 
üzerinde hukuki, ekonomik ve toplumsal bir 
baskı aracına dönüşmesinde yargı kararları-
nın etkisi ele alınmıştır. Yargı kararları analiz 
edilerek, toplumsal cinsiyet rollerinin sada-

1 Tezli Tüksek Lisans Öğrencisi, Kocaeli Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Hukuku Anabilim 
Dalı, E-posta: aysr.nur.kaya@gmail.com

kat yükümlülüğü bağlamında nasıl yeniden 
üretildiğinin ortaya konulması bu çalışmanın 
esas konusunu oluşturmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Sadakat yükümlü-
lüğü, ötekileştirme, kadın, kusur, toplumsal 
cinsiyet

GİRİŞ

Hukuken geçerli bir evlenme işle-
mi ile taraflar arasında evlilik birliği 
kurulmuş olur. Evlenmenin kurucu 
unsuru, tarafların resmi memur önün-
deki olumlu sözlü beyanlarıdır. Taraf-
ların karşılıklı ve birbirine uygun irade 
açıklamalarının evlenme için yeterli 
olması evlilik ilişkisine sözleşme ni-
teliği kazandırır. Evlenme sözleşme-
sinde taraflar yalnızca sözleşmenin 
kurulması anında irade serbestisine 
sahiptir. Sözleşmenin kurulmasından 
sonra evliliğe uygulanacak hükümler 
tarafların iradelerinden bağımsız ola-
rak Türk Medeni Kanunu’nda (TMK) 
düzenlenmiştir. Bu nedenle evlenme, 
özel şekil ve hükümlere tabi olan, ira-
de serbestisine dayanan sözleşmeler-
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den farklı sui generis bir aile hukuku 
sözleşmesidir.2 

Türk Medeni Kanunu’na göre, ev-
lilik birliğinin geçerli şekilde kurulma-
sı ile taraflar, evlilik birliğinden doğan 
hak ve yükümlülüklere sahip olmakta-
dır. Evlenme sözleşmesinin kurulma-
sıyla kişilerin çeşitli sorumluluklarla 
karşılaşıyor olması aile kavramına 
verilen önemden kaynaklanmaktadır. 
Aile kurumunun oluşturulması, korun-
ması ve devamı adına taraflar gerek 
geleneksel normlar gerekse kanunun 
emredici hükümleri ile bazı kurallara 
uymak zorunda bırakılmıştır. Toplu-
mun temelini oluşturduğu kabul edilen 
aile kurumunun iyi işletilmesi devlet 
tarafından kamu düzeninin ve kamu 
yararının bir parçası olarak görülmek-
tedir. Bu nedenle de her ne kadar taraf-
ların eşit olduğu bir özel hukuk ilişki-
sine dayansa da aile hukuku üzerinde 
devletin denetim ve müdahale yetkisi 
geniştir.3 Devlet, kanun koyucu yönü 
ile tarafların yükümlülüklerini belir-
ler, yükümlülüklerin yerine getirilme-
mesinin sonuçlarını düzenler. Yargı 
organları vasıtasıyla da yükümlülük 
ihlali iddialarını inceler, kişileri mad-
di ve/veya manevi yaptırımlara maruz 
kalma tehdidi ile karşı karşıya bırakır. 

Evlilik birliğinin kurulması ile 
doğan hak ve yükümlülükler Medeni 

2 Bilge ÖZTAN, Aile Hukuku, Turhan Kitabevi, Ankara 2015, s. 121,122,125; Turgut AKINTÜRK, Derya 
ATEŞ KARAMAN, Türk Medeni Hukuku Aile Hukuku 2. Cilt, 6098 Sayılı Yeni Borçlar Kanunu’na Göre 
Uyarlanmış Genişletilmiş, 16. Bası, Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul 2014, s. 60.

3 Turgut AKINTÜRK, Derya ATEŞ KARAMAN, Türk Medeni Hukuku Aile Hukuku, 2. Cilt 18. Bası, Beta 
Basım, İstanbul 2016, s. 12.

4 Zinaya ilişkin TMK 161/1 hükmü şu şekildedir: “Eşlerden biri zina ederse, diğer eş boşanma davası 
açabilir.” Kanunda tam bir tanımı yapılmamış olmakla beraber öğretinin ve yargı içtihatlarının genel so-

Kanun’da “Evliliğin Genel Hüküm-
leri” bölümünde düzenlenmiştir. Bu 
yükümlülüklerin başında sadakat yü-
kümlülüğü gelmektedir. Sadakat yü-
kümlülüğü kanunun ilgili bölümünde 
madde 185/3’te “Eşler birlikte yaşa-
mak, birbirine sadık kalmak ve yar-
dımcı olmak zorundadırlar.” emredici 
hükmü ile düzenlenmiştir. Sadakatin 
evlilik birliği içinde nasıl yorumlan-
ması ve uygulanması gerektiği ka-
nunda açıkça belirtilmemiştir. En ge-
niş anlamı ile “içten bağlılık” olarak 
tanımlanan “sadık olmak” kavramı, 
sadece cinsel sadakatin değil her alan-
da eşlerin birbirlerine karşı sadakat 
göstermesi gerektiğini ifade etse de, 
uygulamada cinsel davranışlara daya-
lı bağlılığa indirgenmiştir. Sadakatli 
olma yükümlülüğü ise daha çok ka-
dın eşi, bedeni ve özel hayatı üzerin-
den sorgulama ve hatta bundan dolayı 
yaptırım uygulama aracına dönüşmüş 
durumdadır.

Sadakat yükümlülüğüne aykırı 
davranışlar evlilik birliğini sona erdi-
ren nedenlerden biri sayılmakla bir-
likte cinsel sadakatin ihlali kanunda 
özel bir boşanma nedenidir ve zina 
başlığında düzenlenmiştir.4 Zina nede-
niyle boşanmanın şartları oluşmadığı 
hallerde, genel boşanma nedeni olan 
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“evlilik birliğinin temelden sarsılma-
sı” sebebine dayalı boşanma davası 
açılabilmektedir. Genel sebebe dayalı 
boşanma davalarının kabul edilme-
si için evlilik birliğinin sarsılmasının 
yanında ortak hayatın taraflardan biri 
veya her ikisi için çekilmez hale gel-
miş olması, ileri sürülen geçimsizliğin 
ortak hayatın devamını mümkün kıl-
mayacak ağırlıkta olması gerekir. Aksi 
halde tarafların boşanmalarına karar 
verilmemektedir.5 Bu nedenle, evlilik 
birliğinin temelden sarsıldığından ba-
hisle boşanma talep edilen davalarda 
bu çekilmezliğe sebebiyet veren olay, 
davranış veya olgularda eşlerin kusur 
oranları incelenir ve gerçekten ortak 
hayatın devamının taraflardan bekle-
nip beklenemeyeceği değerlendirilir. 
Sadakat yükümlülüğünün ihlali eşle-
rin her türlü sadakatsiz davranışlarının 
boşanma davasına konu edilmesi an-
lamına gelmektedir. Evlilik birliğinin 
temelden sarsıldığı yönünde kendisin-
de kanaat uyanması halinde boşanma 
kararı verecek olan hâkim, sadakat-
sizlik olarak ileri sürülen davranışı 
nitelemek, boşanma kararı vermek ve 
boşanmanın ferilerini belirlemek adı-
na sürece dahil olmaktadır. Hâkimin 
sürece dahil olmakla, erkek egemen 

nucu olarak “evlilik birliğinin devamı sırasında eşlerden birinin kusurlu olarak karşı cinsle ilişkiye gir-
mesi” zina olarak nitelendirilmektedir. Bu yönüyle kesin olarak cinsel ilişkinin gerçekleşmesi boyutuna 
varmamış davranışlar zina olarak nitelendirilemeyecek olup, bu fark ve inceleme büyük önem taşımak-
tadır. (İsmail DEDE, “Türk Boşanma Hukukuna Farklı Bir Yaklaşım: Zina ve Haysiyetsiz Hayat Sürme 
Arasındaki Keskin Sınır”, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, Cilt 23 
(2017), Sayı 3, s. 65.)

5 Ömer Uğur GENÇCAN, 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu, Bilimsel Açıklama- İçtihatlar-İlgili Mevzuat, 
Cilt 1, Yetkin Yayınevi, Ankara 2007, s. 1287. 

anlayışın kadın eş üzerinde kurdu-
ğu baskıları pekiştirdiği söylenebilir. 
Gerçekten, yapılan yargılama ve so-
nuçları sadakatli davranmanın daha 
çok kadın eşe ait hukuki ve ahlâki bir 
yükümlülük olarak kabul edildiğini 
göstermektedir. 

Kadın eş, evlilik içerisinde evine, 
eşine bağlılıkta birincil sorumlu kişi 
olarak görülmektedir. Bu görüşün te-
melinde kadın ve erkek için kendisine 
ait en uygun davranma, hissetme biçi-
mi olduğu inancı ile öğretilen, kadının 
özel hayatına müdahaleyi esas alan 
toplumsal cinsiyet rolleri vardır. Bu 
rol dağılımı uyarınca erkek eş kamu-
sal alanda yer alan, evi temsil ve idare 
eden kişi iken kadın eş eve bağlı, ba-
ğımlı, kendini ve evi temsil etme, ka-
musal alana dahil olma yetkisini haiz 
olamayan kişidir. Bu anlayışın sonucu 
olarak sadakatsizlik iddiasının ileri 
sürülmesi aşamasında erkek eşin ka-
dın eşten beklentileri ve bu beklentiye 
aykırı herhangi bir davranış doğrudan 
dava konusu olabilmektedir. İddianın 
incelenmesi aşamasında ise erkek ege-
men anlayışla, toplumsal cinsiyet rol-
lerini onaylayan hâkimler tarafından 
yapılan yargılamalarla kadın eş kusur-
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lu ilan edilerek toplumsal ve ekono-
mik mağduriyetlere sürüklenmektedir. 

Bu bağlamda çalışmada evlilik 
birliği ve bu birlik içinde kadın eşin 
konumu ele alınmış, sadakat yüküm-
lülüğü özelinde bir değerlendirme 
yapılmıştır. Devamında, erkek eş tara-
fından kusur kabul edilerek boşanma 
davasına konu edilmiş kadın eşin dav-
ranışları ve yargının bu yönde verdiği 
kararlar ile ortaya koyduğu içtihatlar 
ele alınmıştır. Bu çalışmanın konusu 
ve amacı, yargılama sürecine hakim 
olan “sadakat yükümlüsü kadın” anla-
yışı ile bu anlayışın kadını toplumsal 
ve ekonomik katmanları aşamayacak 
konuma sürükleyen sonuçlarının ince-
lenmesidir. 

1. Evlilik Birliği ve Kadın

Evlenme, ortak bir yaşam kurma 
iradesine sahip karşı cinsten6 kişilerin 
hukuken geçerli bir şekilde bir araya 
gelmesini sağlayan hukuki işlemdir. 
Evlenmenin hukuken geçerli olması 
TMK’de öngörülen şekil şartlarının 
yerine getirilmesi ile mümkündür. 

6 Evlenmeye ilişkin kanundaki maddi hükümlerde bir şart olarak belirtilmemekle birlikte Türk Medeni 
Kanun uygulamasına göre evlenme ancak ayrı cinsiyetten iki kişi arasında yapılabilmektedir. (ÖZTAN, 
2015, s. 119; Mustafa DURAL, Tufan ÖĞÜZ ve Mustafa Alper GÜMÜŞ, Türk Özel Hukuku Cilt III Aile 
Hukuku, Filiz Kitabevi, İstanbul 2014, s. 47.)

7 Ardahan Hüsnü ŞENYUVA, “Evlilik Birliğinin Hâkimin Müdahalesi Yoluyla Korunması”, Başkent Üni-
versitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Ankara 2007, s. 11

8 Medeni Kanun’da, dar anlamda aile “Evlilik Hukuku”, geniş anlamda aile yapısı velayet ilişkisine dayan-
ması dolayısıyla “Velayet”, en geniş anlamda aile ise “Ev Düzeni” başlığı altında düzenlenmiştir. (Arif 
Barış ÖZBİLEN, Mualla Buket SOYGÜT ARSLAN, “6284 Sayılı “Ailenin Korunması ve Kadına Karşı 
Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’un Değerlendirilmesi”, İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Dergisi, Cilt 11 (2012), Sayı 22, s. 372.)

9 Bilge KÖNEZOĞLU, “Aile ve Ailenin Korunması”, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yük-
sek Lisans Tezi, Ankara 2006, s. 4-5.

Maddi ve şekli şartları sağlayan geçer-
li bir evlenme ile eşler arasında evlilik 
birliği kurulmuş olur. 

Evlilik birliği, “eşler arasında 
meydana gelen geçerli bir evlenme 
sonucunda ortaya çıkan, onu oluştu-
ranlardan bağımsız tüzel kişiliği bu-
lunmayan, buna rağmen eşler lehine 
çeşitli haklar doğuran ve yükümlülük-
ler yükleyen, başta Anayasa ve Medeni 
Kanun olmak üzere diğer düzenleme-
ler ile koruma altına alınmış, hukuki, 
manevi ve ekonomik veçheleri bulunan 
toplumsal bir birim” olarak ifade edil-
mektedir.7 Aile kavramının hukuken 
tanımlanması ve adlandırılmasında bu 
birimi oluşturan kişiler ve sayılar esas 
alınır. Buna göre; dar- geniş- en geniş 
anlamda aile yapısı şeklinde üç farklı 
yapı oluşur. Bu yapılara ilişkin durum-
lar Medeni Kanun’da çeşitli başlıklar 
altında düzenlenerek kişilerin hak ve 
yükümlülükleri belirlenmiştir.8 Sadece 
eşlerden meydana gelen evlilik birliği 
dar anlamda aile olarak nitelendirilir.9 
Buna uygun olarak çalışmada, evlilik 
birliği kavramının işaret ettiği yapı, 
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sadece eşlerden oluşan dar anlamda 
ailedir. 

Her ne kadar “dar” olarak nite-
lenmişse de aile kavramına atfedilen 
önem, evlilik birliği üzerindeki dev-
let ve toplum müdahalelerinin geniş 
olmasına sebep olmaktadır. Nitekim 
Türk hukuk sisteminde ailenin önemi 
ve korunması hususu Anayasa10 başta 
olmak üzere çeşitli kanunlarda11 da 
özel olarak düzenlenmiştir. Ailenin ve 
dolayısıyla evlilik birliğinin korunma-
sına ilişkin hükümlerle ailenin, toplu-
mun temelini oluşturması anlayışının 
korunması ve yerleştirilmesi hedeflen-
miştir.12 Toplumsal mekanizma içinde 
de aile ve eşler arasındaki ilişki daima 
müdahaleye açıktır. Bu müdahale-
lerinin başlıca motivasyonu ailenin, 
soyun sürdürülmesini sağlama özel-

10 1982 tarihli Türkiye Cumhuriyeti Anayasası madde 41; “Aile, Türk toplumunun temelidir ve eşler arasın-
da eşitliğe dayanır.” şeklinde olup “Ailenin Korunması” başlığı altında düzenlenmiştir.

11 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu, 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine 
Dair Kanun aile hukukuna ilişkin başlıca kanunlardır. 

12 Mülga 743 Sayılı Kanun üzerinde esas bakımından yapılan düzeltme ve değişiklikler kısmında aile huku-
kuna ilişkin değişikliklerin gerekçesi şu şekilde ortaya konulmuştur: “Bir toplumda bünyenin güçlü olması 
her şeyden önce ailenin güçlü olmasına ve sağlam bulunmasına bağlı olduğu için Medeni Kanun bu tek 
taraflı kolaylık ve rahatlığı ortadan kaldırarak evlenme ve boşanmayı devletin denetimi altına koymuş, 
evlenmede gerek yaş ve ehliyet, gerek merasim ve şekil bakımından önemli şartlar koyduğu gibi, boşan-
mayı da ancak kanunda yazılı sebeplerin varlığı halinde mahkeme kararıyla mümkün kılmıştır.”(Adalet 
Bakanlığı, Türk Medeni Kanunu Ön Tasarısı ve Gerekçesi, Yenicezaevi Matbaası, Ankara 1971, s. 15.)

13 Sinan YILMAZ, “Aile Araştırmalarının Güncel Sorunları Üzerine Bir Değerlendirme”, Tarih Kültür ve 
Sanat Araştırmaları Dergisi, Cilt 2 (2013), Sayı 4, s. 15.

14 Kadın eşin evi ile ilgilenmesi, yemek ve temizlik yapması gibi görevleri olduğu inanışı, kıyafet tercihinde 
evli olmasının yüklediği sorumluluk ile daha dikkatli olması gerektiği anlayışı aile içi ilişkilerde oldukça 
etkilidir. Kadının, kendisine verilen bu tarz görevleri yapmaması ve kıyafet tercihinde özgür davranması 
erkek eş tarafından evlilik birliğinin temelden sarsılmasında kadın eşten kaynaklanan bir kusur olarak ni-
telendirilmektedir. İlgili hususların kusur olarak ileri sürüldüğü Yargıtay 2. Hukuk Dairesi’nin 13.03.2018 
T., 2016/22283 E., 2018/3130 K. sayılı kararına konu davada, mahkeme tarafından kadın eşin içinde bu-
lunduğu statü, çalışan biri olması göz önüne alındığında ilgili hususların kusur olarak kabul edilemeyece-
ği, nitekim buna ilişkin yargı kararları olduğu belirtilmiştir. (UYAP Hâkim Rolü Yargıtay Kararları Arama 
Ekranı)

15 Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 16.12.1966 tarihinde kabul edilen Medeni ve Siyasi Haklara 
İlişkin Uluslararası Sözleşme madde 23 uyarınca eşlerin evlilik birliğinden doğan her türlü ilişkide eşit 

liğinin yanında çocukların eğitilmesi 
yoluyla da kültürün, toplumsal biriki-
min taşıyıcısı olarak görülmesidir.13 

Kişilerin ortak yaşam iradesi ile 
oluşturdukları birliğe dair önceden 
yapılmış toplumsal, ahlâki ve hukuki 
anlamlandırmalar birliğin taraflarını, 
hak ve yükümlülüklerin yerine getiril-
mesindeki taraf beklentilerini etkile-
mektedir.14 Temelde hukuki bir ilke ve 
kural olarak evlilik birliğinin kurulma-
sı anından başlayarak sona erdirilmesi 
de dahil olmak üzere, tüm süreçlerde 
eşler arasında eşitlik vardır. Bu eşit-
lik, evlenmeye bağlı olarak ortaya çı-
kan her türlü ilişkide tarafların hak ve 
yükümlülüklerinin eşit olmasını ifade 
eder.15 Ne var ki kadınlara biçilen top-
lumsal cinsiyet rolleri ve birlik üzerin-
deki çok yönlü ve sistematik baskılar 
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kadının evlilik birliği içerisindeki özel 
alanına müdahale etmeye devam et-
mektedir.16 Diğer ifadeyle, kadınların 
kamusal alanda ötekileştirilmesine 
neden olan her türlü düşünce ve inanç 
aile yaşamında kadın eşe yüklenen gö-
revlerin hukuki gerekçesi haline geti-
rilmektedir. 

2. Kadının Cinsiyetlendirilmesi: 
Toplumsal Cinsiyet ve Ataerkil İdeoloji

Kişinin, genlerden kaynaklı özel-
liklere göre er ya da dişi olarak dün-
yaya gelmesi biyolojik cinsiyet olarak 
ifade edilir.17 Toplumsal cinsiyet, biyo-
lojik cinsiyetten bağımsız bir kavram 
olmayıp ondan türeyen, kadınların ve 
erkeklerin nasıl davranması gerekti-
ğine dair kültürel ve toplumsal olarak 
geliştirilmiş beklentilerdir. Biyolojik 

hak ve sorumluluklara sahip olması gerekmekte olup, sözleşmeye taraf devletler bu eşitliği sağlamakla 
yükümlüdür. (Gökçeçiçek AYATA, Sevinç ERYILMAZ DİLEK ve Bertil Emrah ODER, Kadın Hakları 
Uluslararası Hukuk ve Uygulama 1. Baskı, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul 2010, s. 343.)

16 Evlilik birliğinin kurulması ile özel hayata ilişkin alanın daralmasında aile kurumunun üstün yararı olduğu 
görüşünü yansıtan bir karar olarak Yargıtay, aile yaşam alanı olarak kabul ettiği evde elde edilen delilin 
özel hayatın gizliliği ilkesini ihlal etmediğini zira üstün olanın aile birliği olduğunu hüküm altına almıştır. 
“Eşlerden birinin, bu alana ilişkin özel yaşamı, evlilikle bir araya geldiği ve birlikte yaşadığı hayat arka-
daşı olan diğer eşi de en az kendisininki kadar yakından ilgilendirir. O nedenle, evlilikte; evlilik birliğine 
ilişkin yasal yükümlülükler alanı, eşlerin her birinin özel yaşam alanı olmayıp, aile yaşamı alanıdır. Bu 
alanla ilgili de eşlerin tek tek özel yaşamlarının değil, bütün olarak aile yaşamının gizliliği ve dokunul-
mazlığı önem ve öncelik taşır. Bu bakımdan evliliğin yasal yükümlülükler alanı, diğer eş için dokunulmaz 
değildir. Bu nedenle, eşinin sadakatinden kuşkulanan davacı-davalının, birlikte yaşadıkları her ikisinin 
de ortak mekânı olan konuta, eşinin bilgisi dışında ses kayıt cihazı yerleştirerek, eşinin aleni olmayan 
konuşmalarını kaydetmesinde bu suretle sadakat yükümlülüğü ile bağdaşmayan davranışlarını tespit et-
mesinde özel hayatın gizliliğinin ihlalinden söz edilemez ve hukuka aykırılık bulunduğu kabul olunamaz. 
Aksine, aile birliğine ilişkin ortak yaşanılan mekâna davalının, meşru olmayan bir amaç için arkadaşla-
rını kabul etmesinde, aile hayatının gizliliğini ihlal söz konusudur. Bu bakımdan sözü edilen delilin elde 
edilişinde hukuka aykırılık bulunduğundan söz edilemez.” (Y. 2. H. D., T. 20.10.2008, E. 2007/17220, K. 
2008/13614, UYAP Hâkim Rolü Yargıtay Kararları Arama Ekranı). 

17 Celalettin VATANDAŞ, “Toplumsal Cinsiyet ve Cinsiyet Rollerinin Algılanışı”, https://dergipark.org.tr/
tr/pub/iusoskon/issue/9517/118909, 18.01.2020, s. 30.

18 Fatmagül BERKTAY, “Feminist Teoride Açılımlar”, Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları içinde (Derleyenler: 
Yıldız ECEVİT, Nadide KARKINER), 2. Baskı, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir 2013, s. 8.

cinsiyet farklılıkları, kişilere yüklene-
cek karakterleri belirleyecek şekilde 
toplumsal ve kültürel olarak inşa edi-
lir ve doğal olandan farklı, yapay bir 
“cins kimliği” meydana gelir.18 

Biyolojik özelliklerden yola çıkıla-
rak kadın ve erkek arasındaki farkı te-
mellendirmek üzere ileri sürülen “ayrı 
dünyalar teorisi” ya da “fıtrat” düşün-
cesi gibi çeşitli kuramlara göre, farklı 
cinsiyetler arasında birbirini tamamla-
ma ilişkisi vardır. Bu kuramların ortak 
noktası, erkek ve kadının bazı konu-
larda eksik olduğu ancak bir araya gel-
diğinde bir bütün oluşturabildiğidir. 
Erkek, sosyal yaşam içinde olmayı 
mümkün kılacak akıl, yetenek, güç vb. 
özelliklere sahip öncelikli birey iken 
kadın, duygusal, korunmaya muhtaç, 
ikincil birey olarak düşünülmektedir. 
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Bunun evlilik birliğine yansıması ise 
erkek eşin “ev babası” kimliği ile ça-
lışma hayatında yer alıp ailenin ekono-
mik ihtiyaçlarını karşılaması, aile için-
de karar verici rolü ile aileyi toplumsal 
yaşamda temsil etmesidir. Kadın için 
belirlenen roller ise kamusal alandaki 
öteki kimliği ile özdeşleştirilen “anaç” 
olma özelliği ile evine, eşine bağlı ol-
ması, ev işleri ve çocuk bakımı baş-
ta olmak üzere ev içi emeğini ortaya 
koyması, neslin devamını sağlaması, 
eşine itaat etmesi ve tehlikeli görülen 
cinselliği dolayısıyla ev içinde kalma-
ya devam etmesidir.19 

Bunun aksine toplumsal cinsiyet 
kuramları, kadın ve erkek arasındaki 
eşitsizliğin biyolojik farklılıklardan 
yola çıkarak açıklanamayacağı, eşit-
sizliği oluşturan ve sürdüren şeyin 
aslında toplumsal/ kültürel değerler 
sistemine bağlı öğrenilmişlikler oldu-
ğunu ileri sürer.20 İstanbul Sözleşme-
si madde 3’e göre toplumsal cinsiyet; 
“herhangi bir toplumun, kadınlar ve 
erkekler için uygun olduğunu düşün-
düğü sosyal anlamda oluşmuş roller, 
davranışlar, faaliyetler ve özellikler”-
dir. Bu tanımlama toplumsal cinsiyetin 
hem kadın hem de erkek için söz konu-
su olabileceğini ortaya koymaktadır. 
Her toplum biyolojik cinsiyetlerinden 
farklı olarak erkeğe ve kadına tarihsel 

19 Recep DOĞAN, Namus, Töre ve Eril Şiddet, Bizim Büro Matbaa, Ankara 2016, s. 48.
20 Kuramlara dair daha detaylı bir okuma için bakınız: DOĞAN, 2016; Zeynep DİREK (Derleyen), Cinsiyet-

li Olmak Sosyal Bilimlere Feminist Bakışlar, 4. Baskı, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul 2014; Zehra YAŞIN 
DÖKMEN, Toplumsal Cinsiyet, Sosyal Psikolojik Açıklamalar, 10. Baskı, Remzi Kitabevi, İstanbul 2019. 

21 Kamla BHASİN, Toplumsal Cinsiyet / Bize Yüklenen Roller, Kadav Yayınları, İstanbul 2003, s. 8-9.

ve kültürel olarak bir kimlik inşa eder. 
Benzer şekilde Ann Oakley, cinsiyetin 
kadın-erkek arasındaki biyolojik fark 
iken, toplumsal cinsiyetin kadınlık 
ile erkeklik arasında ve toplumsal ba-
kımdan eşitsiz bölünme olduğunu ileri 
sürer. Ann Oakley’e göre, toplumsal 
cinsiyet biyolojik kökeni olmayan bir 
kültür meselesi, kadın ve erkek arasın-
daki toplumsal ilişkileri düzenlemek 
adına kullanılan bir kavramdır. Kısa-
ca, kadınların ve erkeklerin sergileme-
si istenilen, kendilerine en uygun rol 
olarak aktarılan tüm bilgi toplumsal 
olarak üretilmiştir ve cinsiyet ile top-
lumsal cinsiyet arasındaki bağ tama-
mıyla yapaydır.21 

Toplumsal üretim çeşitli kültürel 
ölçütlere göre gerçekleşir. Toplumsal 
ve kültürel değerler içinde öğrenilen 
kadınlık ve erkeklik kimlikleri kişilere 
bireysel özellikleriymiş gibi sunulur. 
Kadın- erkek arasında ayrıma yol açan 
ve kadınlar aleyhine işleyen kültürel 
kimlik inşasında toplumsal cinsiyet, 
kadınlar için eşitsizliğe neden olur. Bu 
bağlamda kültür, kadınlar için kendisi-
ne sunulan kimliğin yanı sıra, bireysel 
alanına yönelecek baskıyı, müdahaleyi 
ifade eder. Kadınların öznellik olarak 
yaşamaya çalıştığı şey aslında erkek-
lere göre daha çok cinsiyetlendirilmiş 
ve önceden kalıplara sıkıştırılmış öz-
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nellikten başka bir şey değildir.22 Ka-
dının öznelliğine sınırlar çizen ve mü-
dahaleyi serbest bırakan aynı kültürel 
süreç erkek kimliği söz konusu olunca 
başka bir cinsiyetlendirilmiş öznellik 
ile erkek için tam tersini savunup yer-
leştirir. 

Ataerkil kültürde, kadın bir öteki 
olarak görülmekte erkek cinsiyetine 
sahip olmak ise yüceltilmektedir. Ka-
dın, kamusal alanda, ev içinde ve hatta 
cinsellikte ikincil konumda görülerek 
toplumsal, kültürel ve ekonomik bağ-
lamda ötekileştirilmektedir.23 Ataerkil 
ideoloji, öteki olarak tanımladığı ka-
dının emek, cinsellik, beden ve do-
ğurganlık yönünden denetlenmesini, 
erkeğin çıkarlarının korunmasını ifade 
eder. Erkek egemen anlayışın kadının 
ezilmesine yol açacak şekilde hukuk-
sal, toplumsal mekanizmalar ile yer-
leştirilip uygulanması sistemleşmiş 
ataerkilliktir.24 Erkek egemen toplum, 
iktidar aygıtlarının egemen erkeklik 
değerlerine sahip erkeklerin deneti-
minde olmasını ve onların temsil edip 
yönettiği bir toplumsal düzeni anla-
tır.25 Egemen erkeklik değerleri veya 
bir diğer deyişle erkeğin çıkarları, mal 
sahipliği ve cinsel özgürlük olarak iki 

22 Durakbaşa’dan, aktaran: Gül AKTAŞ, “Feminist Söylemler Bağlamında Kadın Kimliği: Erkek Egemen Bir 
Toplumda Kadın Olmak”, Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, Cilt 30 (2013), Sayı 1, s. 59.

23 AKTAŞ, 2013, s. 68.
24 Türkan YALÇIN SANCAR, Türk Ceza Hukukunda Kadın, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2013, s. 27.
25 Serpil SANCAR, “Erkeklik”, Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları içinde (Derleyenler: Yıldız ECEVİT, Nadi-

de KARKINER), 2. Baskı, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir 2013, s. 172. 
26 Oya AYDIN, “Genel Ahlak, Hukuk ve Cinsellik”, Mülkiye Dergisi, Cilt 37 (2013), Sayı 4, s. 141-142.
27 Mehmet YÜKSEL, “Modernleşme Bağlamında Hukuk ve Etik İlişkisine Sosyolojik Bir Bakış”, Ankara 

Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, Cilt 57 (2002), Sayı 1, s. 181.

temelde toplanabilir. Ataerkil sistemde 
bu değerlerin gerçekleştirilmesi ve de-
netlenmesi hukuk eliyle mümkündür. 

3. Toplumsal Cinsiyetin Bir Aracı 
Olarak Hukuk 

Hukuk, erkek egemen anlayışın 
emredici kurallar, yaptırımlar yoluyla 
meşrulaşmasına yol açar. Böylelikle 
erkeğin cinsel özgürlüğü ve toplum-
sal cinsiyet rolleri ile kendisine bah-
şedilen geniş hareket alanı korunmuş 
olurken, kadının cinselliği ve bedeni 
üzerinde de denetim kurulur.26 Erkek 
egemen görüş ve bu görüşe sahip çı-
kan değerler adeta uyulması ve ula-
şılması gerekli nesnel ölçütler olarak 
görülmektedir. Bu ölçüt ve değerlerin 
somutlaşması, yaptırım gücü taşıması 
için norm haline gelmesi gerekliliği 
hukukla sağlanmış olur.27 Egemen gru-
bun değerlerinin ve bu değerlerle şe-
killenmiş ahlâk anlayışının yasalar ile 
düzenlenmesinin yanı sıra, yargı yo-
luyla da denetimi sağlanır. Hukuk ve 
ahlâk arasındaki ilişki bu şekilde mey-
dana gelir. Yasa koyucu, mevcut top-
lumsal ahlâk anlayışını ideal bir ölçüt 
olarak görmekte, çoğunluğun onayına 
dayanarak hukuk zoruyla uygulanma-



Ayşe Nur KAYA

HFSA29 191

sını makul karşılamaktadır. Nitekim 
4721 Sayılı Medeni Kanun’un gerek-
çesinde açıklanan; boşanma sebep-
lerinin özel ve genel olarak ayrımına 
son verilmeme nedeni bu düşüncenin 
eseridir.28 Toplumun ahlâk anlayışı 
olarak ileri sürülen şey ise, ataerkil 
toplumun cinsellik üzerine inşa ettiği 
değer yargıları bütünüdür. Bu değer 
yargıları bütününün norma dönüşmesi, 
kanunlarda cinselliğe ilişkin konuların 
yasaklanması ve yaptırıma tabi tutul-
ması yoluyla olur. Sadakat yükümlü-
lüğünün kanuni düzenlemesi de buna 
işaret etmektedir. Eşlere yüklenen ve 
hayatın her alanında gözetilmesi gere-
ken sadakat yükümlülüğü, toplumdaki 
yaşayış ve ahlâk anlayışının etkisi ile 
yalnızca cinsel sadakat özelinde daha 
dar bir anlama indirgenmiştir. Öyle 
ki; sadakatsiz davranışlar sıralanır-
ken, cinsel sadakatsizlik özel boşanma 

28 Eski TMK’den farklı olarak boşanma sebeplerinin düzenlenmesindeki ikili ayrımın devamı Yeni TMK’nin 
görüşmeleri sırasında tartışılmıştır. Hazırlanan 4721 Sayılı TMK’de özel ve genel boşanma sebebi şek-
lindeki ayrımın devam ettirilmesinin gerekçesi şu şekilde açıklanmıştır: “komisyon çalışmaları sırasında 
Medeni Kanunu’nda ayrı ayrı özel boşanma sebeplerine yer verilmeyerek, bunların yerine Alman Medeni 
Kanunu’nda (BGB) olduğu gibi, genel bir sebep olarak sadece “temelden sarsılma” ilkesine dayanan bir 
boşanma sebebinin kabul edilip edilmemesi konusu uzunca süre tartışılmış, ancak yürürlükteki Kanun’un 
134 üncü maddesinde 3444 sayılı Kanunla yapılan değişikliğin, genel bir boşanma sebebi olarak Alman 
Medeni Kanunu’nun 1555 ve 1567’nci maddelerine benzer bir hüküm içerdiği, bu genel boşanma sebe-
bi dışında Tasarının 161 ila 165’inci maddelerinde öngörülen özel boşanma sebeplerinin uygulamada 
bugüne kadar herhangi bir sorun yaratmamış olmaları ve özellikle “zina” nın özel bir boşanma sebebi 
olmaktan çıkartılıp genel boşanma sebebi olarak “evlilik birliğinin temelden sarsılması” sebebi içinde 
değerlendirilmesinin Türk toplumunda yanlış yorumlara yol açabileceği düşüncesiyle, mevcut durumun 
aynen korunması görüşü ağırlık kazanmıştır.”(Adalet Bakanlığı, Türk Medeni Kanunu, Türk Medeni Ka-
nunu’nun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun ve Gerekçeleri, Ankara Açık Cezaevi Matbaası, 
Ankara 2002, s. 295.)

29 “Dönmezer’e göre, evlilik dışı cinsel ilişkilerin bir suç teşkil edip etmemesi konusunu çeşitli kültürler ara-
sındaki farkları göz önünde tutmadan bir çözüme tabi kılmak hem mümkün hem de uygun değildir. Konu, 
mahalli kültürün şartlarına, menşelerine, kültürün karının kocasına ve kocanın karısına karşı yükümlü 
bulunduğu sadakat borcunun ihlaline verdiği değer ve öneme bağlıdır. (Dönmezer’den aktaran: Zeki HA-
FIZOĞULLARI, Zina Cürümleri, Kazancı Hukuk Yayınları, İstanbul 1983, s. 7.) 

sebebi dahi yapılmış, duygusal veya 
başkaca sadakatsizlik halleri genel bo-
şanma sebebine dahil edilerek daha az 
önemli kabul edilmiştir.29 

Toplumsal cinsiyet rollerinin ahlâk 
anlayışı olarak belirlenip norma dö-
nüştürülmesini, bu norma aykırılığın 
yaptırıma tabi tutulması izlemektedir. 
Ahlâki yükümlülüklerin ihlal edildi-
ği iddiasına dayanan yargılamalarda 
yapılan değerlendirmeler ve kişile-
ri çeşitli yaptırımlar ile karşı karşıya 
bırakan kararlar, toplumsal cinsiyet 
rollerinin pekiştirilmesine ve güçlen-
dirilmesine neden olmaktadır. Ataerkil 
sistem hâlihazırda tüm iktidar organ-
larını egemen erkeklik değerlerine 
teslim etmiş durumdadır. Bu nedenle 
yasa koyucunun birebir düzenleye-
mediği alanlar, boşluğun yine erkek 
egemen anlayışa göre doldurulması 
için yargı organına devredilmiştir. Bu 
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bağlamda, konusu toplumun ahlâk an-
layışına dayanan olay veya durumlar, 
ataerkil ideolojiyi sürdüren hâkimler 
tarafından cinsellik bağlamında de-
ğerlendirilmektedir. Kanun uyarınca 
boşluğu doldurmak için kendisine bı-
rakılan takdir alanında yargı organları, 
erkeğin cinsel özgürlüğünü koruma, 
kadının cinselliği üzerinde kontrol ve 
denetimi devam ettirme işlevini yerine 
getirmiş olmaktadır.30 

Nitekim sadakat yükümlülüğü id-
dialarına konu boşanma davalarında 
sadakatsizlik olarak ileri sürülen dav-
ranışın zina, sadakatsiz veya güven 
sarsıcı davranış olup olmadığının be-
lirlenmesindeki hâkimin rolü buna 
örnektir. İlgili davalarda hâkimin 
incelemesi daha çok cinsel sadakat 
temelindedir. Buradan hareketle, hâ-
kimler çoğunlukla kadın eşin cinsel 
sadakatini, toplumsal cinsiyet rolleri 
ve erkek egemen bakış açısıyla ince-
lemektedirler.

4. Sadakat Yükümlülüğü

Evlilik birliğinden doğan hak ve 
yükümlülüklerden sadakat yüküm-
lülüğünün, tam ve tek bir tanımı ya-
pılamamaktadır. Ancak, sadakat yü-

30 Kadir ERYILMAZ, “Türkiye Yargısının Ahlâkla İmtihanı: “Doğal Olmayan” İlişki”, Hukuk Kuramı Der-
gisi, Cilt 2 (2015), Sayı 5, s. 15-16.

31 Emel BADUR, Gamze TURAN BAŞARA, “Aile Hukukunda Sadakat Yükümlülüğü ve İhlalinden Kaynak-
lanan Manevi Tazminat İstemi”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 65 (2016), Sayı 1, s. 103.

32 Ayşe Kıvılcım KAVAK, “Evlilik Birliğinin Korunması”, Ankara: Çankaya Üniversitesi, Sosyal Bilimler 
Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2018, s. 14.

33 Bilal ATILKAN, “Evlilik Birliğinde Sadakat Yükümlülüğü”, Çankaya Üniversitesi, Sosyal Bilimler 
Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Ankara 2019, s. 14.

kümlülüğüne uygun davranmanın, 
eşlerin birbirine karşı her anlamda 
bağlı olmalarını ifade ettiği söylene-
bilir. Bu nedenle, sadakatin yalnızca 
cinsel davranışlar yoluyla ihlal edil-
miş olacağı ileri sürülemez. Evlilik 
birliğinin bir sonucu olarak eşler her 
alanda sadakatli olma, duygusal veya 
cinsel olarak da üçüncü kişilerle bağ 
kurmama yükümlülüğü altındadırlar.31 
Sadakat yükümlülüğü, cinsel sada-
katin yanı sıra, sırların korunması ve 
saklanması, evlilik birliğinin mahre-
miyet alanının ihlal edilmemesi, mad-
di konularda ortak hareket edilmesi 
gibi çok yönlü bir yükümlülüktür.32 
Yükümlülüğe aykırı davranmak çeşitli 
sonuçlara yol açar. Sadakat yükümlü-
lüğü ihlali iddiasının, boşanma sebebi 
olabilmesi ve velayetin kaldırılması, 
mirasçılıktan çıkarılma, eşler arasın-
daki mal rejiminde katılma hakkının 
azaltılması veya kaldırılması gibi pek 
çok alandaki hak kazanımlarını etkile-
mesi bu sonuçlardan bazılarıdır.33

Medeni Kanun zemininde sadakat 
yükümlülüğü, her eş açısından eşit hak 
ve yükümlülük getirir. Fakat toplumsal 
koşullar ve baskılar sadakatli olmayı 
kadınlar için bir tabu haline getirmek-
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tedir. Zira ataerkil toplum içinde ev ile 
ilgilenmesi, çocuk büyütmesi ve eşine 
tam bir bağlılık içinde olması bek-
lenen kadının, bu duruma uymayan 
tek bir davranışı sadakatsizlik olarak 
nitelendirilebilmektedir. Erkek eşin 
sadakatsiz davranışları ise göz ardı 
edilmekte34, zina boyutuna varmayan 
sadakatsizlik eylemleri yükümlülüğe 
aykırı davranış olarak görülmemekte, 
dile getirilmiş olsa dahi kadın eşten 
bunu kabullenip aile birliğinin deva-
mı adına sessiz kalması beklenmekte-
dir. Çünkü ataerkil toplumlarda erkek 
egemenliğinin sürdürülmesine hizmet 
eden aile kurumu, bireysellikten önce 
gelmekte ve aile içinde yaşanılanların 
dışa vurulması hoş karşılanmamakta-
dır. Bu nedenle kadın eşe kendisi için 
öngörülen toplumsal cinsiyet rollerine 
uygun davranması, erkek eşin tahak-
kümüne karşı gelmemesi yönünde 
baskı kurulmaktadır. Aksi halde kadın 
eş, aile birliğine zarar veren kişi olarak 
kabul edilmekte, evine ve eşine karşı 
ihanetle suçlanmakta, ataerkil ideolo-

34 Y. 2. H. D.’nin 27.06.2018 T., 2016/20829 E., 2018/8244 K. sayılı kararına konu davada, ilk derece mah-
kemesi tarafından yapılan inceleme sırasında davacı kadın eş tarafından davalı kocanın sadakat yüküm-
lülüğü ile bağdaşmayacak ilişkiler içinde olduğu, bu ilişkilerin eşinin bir başka kadınla yaşamaya başla-
masından dolayı zina boyutuna vardığı ileri sürülerek zina nedeniyle boşanma talep edilmiştir. İlk derece 
mahkemesi ise değerlendirmesinde; “davacı taraf zina sebebine dayanmış ise de, bir kadının veya erkeğin, 
kocası veya karısı dışında başka birisi ile yaşamasından ibaret eyleminin zina boyutuna vardığı davacı 
tarafından ispatlanamamış ve zina sebebiyle boşanmanın şartlarının gerçekleşmediği tanık anlatımları 
ve tüm dosya içeriğinden anlaşılmıştır. Bu nedenle davanın reddine karar vermek gerekmiştir. Ancak da-
valının eşini aldattığı ve tam kusurlu olduğu tespit edilmiştir.” demek suretiyle erkek eşin, zina eylemini 
gerçekleştirdiğini kabul etmekten itina ile kaçınmıştır. Dosyanın Yargıtay tarafından incelemesinde ise 
ilk derece mahkemesinde ileri sürülen hususların zina eylemini ispatladığı, davacı kadının zina nedenine 
dayalı boşanma davasının kabulü gerektiği belirtilerek bozma kararı verilmiştir. (UYAP Hâkim Rolü Yar-
gıtay Kararları Arama Ekranı)

35 Yakın ERTÜRK, “Kadın Haklarının Uluslararası Hukuki Çerçevesi”, Sosyoloji Araştırmaları Dergisi, Cilt 
11 (2008), Sayı 1, s. 61.

jinin sürdürüldüğü toplum, hukuk ve 
yargı gibi mekanizmalar aracılığıyla 
dışlanmakta ve cezalandırılmaktadır.35

Boşanma talebi sadakatsizlik iddi-
alarına dayanıyorsa bu iddiaların ileri 
sürülme şekline (özel ya da genel bo-
şanma sebebi) ve yükümlülüğün ihlali 
olarak nitelendirilen davranışa göre 
inceleme yapılır. Özel boşanma sebebi 
olan zina iddiasına dayanılmış ve zi-
nanın varlığı ispat edilmiş ise, hâkim 
başkaca bir hususu gözetmeksizin ta-
rafların boşanmasına karar vermekte-
dir. Ancak genel sebebe dayalı boşan-
ma davasında, davanın kim tarafından 
açıldığı, sadakat yükümlülüğünü ihlal 
ettiği ileri sürülen eşin bu kusurunun 
karşısında karşı tarafın bir kusurunun 
olup olmadığı önem arz etmektedir. Bu 
kusur oranlarının belirlenmesi davanın 
sonucunu belirleyeceği gibi boşanma-
nın ferilerine ilişkin taleplerin karara 
bağlanmasını da etkilemektedir. 
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Sadakat yükümlülüğünün ihlal 
edildiği iddiası, dosya kapsamında 
ortaya konulan tüm olay ve olgularla 
birlikte değerlendirilir ve iddiaların 
gerçekliği araştırılır. Eylemin niteliği-
ne ilişkin belirleme (zina, sadakatsiz 
veya güven sarsıcı davranış) ve kusur 
belirlemesi hâkimde oluşacak kanaa-
te göre ortaya konulmuş olur.36 Buna 
göre; boşanma davalarında tarafların 
nitelemesi, iradesi ve kusur isnatla-
rından ziyade hâkim incelemesi daha 
büyük öneme sahiptir.37 

Kadın ve erkek arasında toplumsal 
ve kültürel olarak üretilen farklılıklar, 
evlilik birliğinden doğan yükümlü-
lüklerin yerine getirilmesini bekleme 
aşamasında da kadın eşi baskı altına 
almaya devam eder. Kadın aleyhine 
yorumun ve baskının en yaygın ör-
neği, sadakat yükümlülüğüne ilişkin 
yargı kararlarında görülebilir. Gerek 
özel boşanma sebebi olan zinanın var-
lığına, gerekse genel boşanma sebebi 
olan evlilik birliğini temelden sarsıcı 
sadakatsizliğe kanaat getirmede hâ-
kimleri, tarafların kusur oranını belir-
leme amacından ziyade, kadın eşi asli 
ve ağır kusurlu bulmaya yönelik nega-
tif önyargıların yönlendirdiği söylene-
bilir. Çalışmanın bundan sonraki bö-

36 Ayşe AYDIN ŞAFAK, “Yargıtay Kararları Işığında Türk Aile Hukukunda Kadın Bedeninin Ele Alınışının 
Feminist Bir Perspektifle İncelenmesi”, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans 
Tezi, İstanbul 2013, s. 124. 

37 Boşanma davalarında hâkimin rolüne ilişkin olarak TMK hükmü açıktır. TMK madde 184/1: “Hâkim, 
boşanma veya ayrılık davasının dayandığı olguların varlığına vicdanen kanaat getirmedikçe, bunları is-
patlanmış sayamaz.”

38 DURAL, OĞUZ ve GÜMÜŞ, 2014, s. 118.

lümünde, evlilik birliğinde sadakatin 
daha çok kadın eşin borcu olduğuna, 
bu yaklaşım dolayısıyla kusur oran-
larının sadakatsizlik üzerinden kurul-
duğuna ve böylece kadın eşin boşan-
maya sebep olan taraf olarak nafaka, 
tazminat gibi ekonomik sonuçları elde 
etmekten uzaklaştırıldığına dair yargı 
kararları incelenecektir.

5. Yargı Kararları ve Kadın 
Aleyhine Yorum

Sadakat yükümlülüğü ihlali iddi-
aları karşısında yapılacak inceleme, 
nitelendirme ve hâkimde oluşacak 
kanaat ile boşanma davası sonuçlan-
dırılır. Bu kanaatin oluşmasında dokt-
rin ve içtihatlar yazılı hukuk kaynağı 
olarak referans alınır.38 Hâkimlerin 
kararlarını yazılı hukuk kaynakları 
kadar toplumsal ahlâk anlayışı da et-
kilemektedir. Sadakat yükümlülüğü 
söz konusu olan hallerde bu toplum-
sal ahlâk anlayışı, daha önce de ifade 
edildiği gibi kadın cinselliği üzerine 
baskı olarak inşa edilmiştir. Bu yönüy-
le boşanma davalarında aslında kadın 
eşin toplumsal cinsiyet eşitsizliği ne-
deniyle ötekileştirilmiş kadın kimliği 
yargılanmaktadır. Bu yargılama şekli, 
emsal karara dönüşerek daimî olarak 
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tekrarlanmaktadır. Erkekler karşısında 
her daim öteki-özne olarak konumlan-
dırılan ve ikincil olmak zorunda bıra-
kılan kadının, eve ve eşe bağlılıkta bi-
rincil sorumlu olarak görülmesindeki 
çarpık ve eril bakış sürdürülmektedir. 

Yargının kadınlara ve toplumsal 
cinsiyet rollerine göre üretilmiş “ka-
dınlık rollerine” bakışı kendi içinde 
dahi farklılık gösterebilmektedir. Nite-
kim dava dosyalarının ilk incelemesini 
yapan ilk derece mahkemeleri ile kara-
ra itirazlar sonucu inceleme yapan üst 
derece mahkemesi arasında sadakatsiz 
davranışın nitelendirilmesinde top-
lumsal etken veya baskıya göre farklı 
kararlar verildiği, görüş birliğinin bu-
lunmadığı görülebilmektedir. Örne-
ğin; evlilik birliğinin devamı sırasında 
bir başka kişi ile ilişkinin bulunduğu 
yönünde tanık beyanları ve fotoğraf-
ların olması ilk derece mahkemesi 
tarafından sadakatsiz davranış olarak 
nitelendirilirken, Yargıtay eylemin sa-
dakatsizlik boyutuna varmayan güven 

39 Y. 2. H. D., T. 16.10.2018, E. 2016/25238, K. 2018/11113, UYAP Hâkim Rolü Yargıtay Kararları Arama 
Ekranı.

40 Y. 2. H. D., T. 15.10.2018, E. 2016/24870, K. 2018/11015, UYAP Hâkim Rolü Yargıtay Kararları Arama 
Ekranı.

41 Kadın eş aleyhine yorum Yargıtay’ın genel tutumu olup kadın eş lehine yoruma da rastlanılmaktadır. 
Yargıtay, kadınların kamusal alanlarda yer almasını günün koşulları uyarınca değerlendirmek gerektiğini 
belirterek kadın eş lehine yorum yapmıştır. İlgili karara konu davada erkek eş tarafından kadın eşin iş 
arkadaşı ile vakit geçirmesi sadakat yükümlülüğü ihlali olarak ileri sürülmüştür. Yargıtay yaptığı incele-
mede; “kadının iş arkadaşı ile sokakta görülmesi, bu günkü hayat şartları ve kadının erkekle yan yana 
topluma karışmış bulunması karşısında mutlaka kadının, iffetsizliğine ve o şahısla arasındaki yakın ve 
özel münasebetin mevcudiyetine delil teşkil etmez.” şeklindeki hükmü ile sadakat yükümlülüğünün ihlal 
edilmediğini belirtmiştir. Kadınların kamusal alanda görünür hale geldiği gerekçeli şekilde yargı kararında 
açıklanmıştır. Böylece hâkim, sadakat yükümlülüğünün ihlal edildiğini ileri süren eşi ikna etmeye ve bu 
bakış açısındaki toplumsal ön kabulü yıkmaya çalışmıştır. (Y. 2. H. D., T. 28.10.1963, E. 6388, K. 6869, 
Nihat İNAL, Uygulamada Türk Medeni Kanunu, Cilt 1, Adalet Yayınevi, Ankara 1997, s. 902.)

42 Toplumda bir kişi hakkında gerçekliğe dayanmadığı halde zina eylemini gerçekleştirdiği iddiasında bu-

sarsıcı davranış olduğunu kabul etmiş-
tir.39 Yine, kişinin boşanmış olduğu 
eski eşi ile ortak çocuklarına ilişkin 
konular haricinde görüşmeye devam 
etmesi, eski eşi ile fotoğraf paylaş-
ması ilk derece mahkemesi tarafından 
sadakat yükümlülüğünün ihlali kabul 
edilirken, Yargıtay tarafından sadakat 
yükümlülüğüne aykırı davranış boyu-
tuna varmayan güven sarsıcı davranış 
olarak nitelendirilmiştir.40 

Ailenin korunması ve devamı için 
davranışlarına daha çok özen gös-
terme gerekliliği kadın eşe yüklenen 
toplumsal cinsiyet rollerinden biridir. 
Yargıtay da kadın eşin sadakat yüküm-
lülüğü dava konusu edildiği hallerde, 
kadın eş aleyhine yorum geliştirerek 
toplumsal cinsiyet rollerini onayla-
maktadır.41 Toplumsal cinsiyet rolleri, 
genel hayat tecrübesi, hayatın olağan 
akışı42 gibi kavramlar içerisine gizle-
nerek yargı kararlarına esas alınır. Ge-
nel ahlâka dayanan her türlü yorum, 
kadın eş üzerindeki toplumsal cinsiyet 
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eşitsizliğinin, erkek egemen bakış açı-
sı altındaki yargı organları eliyle bir 
cezalandırma aracına dönüşmesine 
neden olmaktadır.

5.1. Kadın Eşin Davranışlarını 
Niteleme Sorunu: Zina, Sadakatsiz-
lik ya da Güven Sarsıcı Davranış

Sadakat yükümlülüğünün, cinsel 
sadakat ve hatta kadın eşin cinsel sa-
dakati olarak anlamlandırılması erkek 
eşin egemenliğini ve cinsel sadakat 
beklentisini güçlendirmektedir. Erkek 
eş lehine verilen kararlar, kadın eşin 
herhangi bir davranışının erkek eş ta-
rafından sadakatsizlik iddiası olarak 
ileri sürülmesini kolaylaştırmaktadır. 
Böylelikle ataerkil yapı, evlilik birli-
ğinin sona erdirilmesinde erkek eşin 
beklentilerini haklı bulan, kadın eşi 
kusurlu ilan ederek toplumsal ve eko-
nomik sonuçlarıyla ötekileştiren yargı 
kararları ile sıkı sıkıya korunmuş ol-
maktadır.

Örneğin; bir boşanma davasında 
davacı erkek eş tarafından kadın eşin 
sosyal medya hesabından bir başka 
erkekle mesajlaştığı, mesajlarda ki-
şilerin birbirlerine “aşkım” diye hi-
tap ettikleri, cinsel içerikli mesajlar 

lunmak veya böyle bir iddia ile karşılaşmak hayatın olağan akışına aykırı bulunur. Nitekim eşin yurtdışın-
da bulunduğu zamana rastlayan olaylara ilişkin tanık sözlerinin gerçek dışı kabul edilemeyeceği ve zinanın 
varlığını ortaya koyduğu, olay gerçek olmasa bile eş tarafından çıkarılmamış olan zina dedikodusunun tek 
başına boşanma sebebi olabileceği Yargıtay tarafından hüküm altına alınmıştır. ( Y. H. G. K., 08.06.1984- 
2/160-692, Mehmet Akif TUTUMLU, Teorik ve Pratik Boşanma Yargılaması Hukuku, Cilt II, Genişletil-
miş ve Gözden Geçirilmiş 2. Baskı, Seçkin Yayınları, Ankara 2009, s. 889; Y. 2. H. D., T. 05.02.1985, E. 
855, K.1046, TUTUMLU, 2009, s. 889.)

43 Y. 2. H. D., T. 01.11.2018, E. 2017/2673, K. 2018/12330, UYAP Hâkim Rolü Yargıtay Kararları Arama 
Ekranı.

yazdıkları ve aralarında gönül ilişkisi 
bulunduğu ileri sürülerek zina sebe-
bine dayalı boşanma talep edilmiştir. 
İlk derece mahkemesi “Zina sebebine 
dayalı olarak boşanmaya karar veri-
lebilmesi için öncelikle; davalı eşin 
başka bir cinsten kişiyle cinsel ilişkiye 
girmesinin veya cinsel ilişkinin ger-
çekleştirildiğine pek muhtemel bakılan 
bir durum içine girdiğinin kanıtlanma-
sı gereklidir. Davacı tanıkları davalı-
nın bir başka erkekle ilişkisi olduğunu 
söylemişlerse de; bunun zamanı ve ne 
şekilde olduğu konusunda anlatımlar-
da bir açıklık yoktur. Bu beyanlardan 
davalının zina yaptığı sonucuna ula-
şılamaz. Olsa olsa sadakat yükümlü-
lüğüne aykırı güven sarsıcı davranış 
değerlendirmesi yapılabilir.” şeklin-
deki değerlendirmesi ile zina sebebine 
dayalı davanın reddine karar vermiştir. 
Ancak Yargıtay, kadın eşin davranış-
larının zinaya sebebiyet verdiğini ve 
hatta bunun ispatlandığını ileri süre-
rek kararın bozulması yönünde hüküm 
kurmuştur.43 

Sadakatsizlik iddialarını konu alan 
bir başka boşanma davasında davacı 
erkek eş, eşinin davranışlarından bir 
süredir şüphelendiğini ve bu nedenle 
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eşini takip ettiğini, başka bir erkekle 
otele gittiğini gördüğünü ileri sürerek 
zina ve evlilik birliğinin temelinden 
sarsılması nedenine dayalı boşanma 
talep etmiştir. Davalı kadın eş ise, zina 
iddialarını kabul etmediğini, araların-
da bir ilişki bulunmadığını, tanıdığı 
için ara ara kendisini kursa bıraktığını 
ve kafede oturup çay içtiklerini ileri 
sürmüş, davacı erkek eşin kendisi-
ne fiziksel şiddet uyguladığını, buna 
ilişkin bir ceza davasının açıldığını 
ve eşinin hapis cezası aldığını belir-
terek evlilik birliğinin çekilmez hale 
gelmesinden dolayı boşanmayı talep 
etmiştir. İlk derece mahkemesi yapı-
lan inceleme sonucunda; “Davalının 
evlilik birliğinin gerektirdiği güven 
ve sadakat kurallarına aykırı hareket 
ettiği, bu nedenlerle taraflar arasında 
şiddetli geçimsizlik bulunduğu, evlilik 
birliğinin temelinden sarsıldığı anla-
şılmıştır. Davacı her ne kadar, dava-
lının zina yaptığını iddia etmiş ise de 
davalının bir başka erkek ile cinsel 
ilişki kurduğuna dair kesin delil ibraz 
edilmemiştir.” şeklindeki kararı ile 
zina sebebine dayanan davanın reddi-
ne karar vermiştir. Boşanma davasının 
sonucunda davalı kadın eş ağır kusurlu 
kabul edilmiş, yoksulluk nafakası ve 
manevi tazminat talepleri reddedilmiş, 
erkek eşin kişilik hakları zedelendiği 
için lehine manevi tazminata hükme-
dilmiştir. Dosyanın Yargıtay tarafın-
dan incelenmesinde “Davalının, bir 

44 Y. 2. H. D., T.03.12.2013, E. 2013/5132, K. 2013/28378, UYAP Hâkim Rolü Yargıtay Kararları Arama 
Ekranı.

başka erkekle görüştüğü ve son olarak 
bu şahısla aynı otel odasında birlikte 
kaldıkları yapılan soruşturma ve top-
lanan delillerden anlaşılmaktadır. Da-
valının, otelde bir başka erkekle aynı 
odada kalması, zinaya delalet eder. 
Bu bakımdan zina olgusu ispatlanmış-
tır. Davalının zinası sebebiyle boşan-
malarına karar verilmesi gerekirken, 
boşanma kararının Türk Medeni Ka-
nunu’nun 166/1. maddesine dayandı-
rılması doğru bulunmamıştır.” şeklin-
de hüküm kurularak kadın eşin zina 
ettiği kabul edilmiştir.44 

Erkek eşin sadakatsizliğine yöne-
lik iddiaların incelenmesinde yargı 
daha çekimser kalmakta, mahkemeler 
arasında değerlendirmeler yönünde 
farklılık bulunmaktadır. Kadın eşin bir 
başka erkekle otelde görülmesini zina 
kabul eden karar karşısında, erkek eşin 
sadakat yükümlülüğüne aykırı şekilde 
bir başka kadınla aynı evde kaldığı ile-
ri sürülen davada ilk derece mahkeme-
si zinanın oluşmadığı yönünde hüküm 
kurmuştur. Anılan karar; “TMK 161 
maddesinde yer alan zinaya dayalı 
boşanma hali her türlü delille kanıtla-
nabilir. İspat yükü davalı karşı davacı 
kadına düşer. Dosya kapsamında mev-
cut tanık ifadeleri, zinaya ait belirtiler 
yönüyle Yargıtay içtihatlarında açıkça 
belirtildiği üzere eylemin gerçekleş-
mesine ilişkin yeterli delillendirmeyi 
içermediği anlaşılmakta olup; dosya 
kapsamında tanıklarca davacı koca-
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nın bir bayanla el ele görüldüğü, yine 
fotoğraflarda sarmaş dolaş vaziyette; 
kadeh tokuşturur vaziyette görüldüğü; 
tanık olarak dinlenen müşterek çocuk 
tarafından her ne kadar davacı koca-
nın bir bayanla aynı evde yaşadığı ifa-
de edilmiş ise de; zina eyleminin ger-
çekleştiğine ilişkin dosya kapsamında 
somut bilgi ve belge sunulmadığı; 
dolayısıyla davacı kocanın eylemle-
rinin sadakatsizliğe ilişkin olduğu; 
zinaya yönelik eylemin ispatlanama-
dığı anlaşılmakla birleşen davada 
davalı kadının davasının reddine ka-
rar verilmiştir.” şeklindedir. Yargıtay 
incelemesinde davacı erkek eşin ey-
lemlerinin zinaya sebebiyet verdiği ve 
davanın ispatlandığı yönünde hüküm 
kurularak ilk derece mahkemesinin 
kararı bozulmuştur.45 

Benzer iddialara dayanmış bir baş-
ka davada, iddia ve delillerin değerlen-
dirilmesi sırasında ilk derece mahke-
mesi tarafından erkek eşin, eşini başka 
kadınlarla aldatmış olduğu kabul edil-
mesine rağmen bu eylemin zina olarak 
nitelenmesinden ısrarla kaçınılmıştır. 
“Davacı zina, hayata kast, pek fena 
ve onur kırıcı davranış sebebiyle aç-
mış olduğu davasında zina sebebine 
dayanmış ise de zina bir kadının veya 
erkeğin kocası veya karısı dışında 
başka birisi ile yaşamasından ibaret 
eylemin davacı tarafından ispatlana-
madığı sebebiyle zina sebebiyle bo-

45 Y. 2. H. D., T.03.04.2015, E.2014/21641, K. 2015/6508, UYAP Hâkim Rolü Yargıtay Kararları Arama 
Ekranı.

46 Y. 2. H. D., T.27.06.2018, E. 2016/20829, K. 2018/8244, UYAP Hâkim Rolü Yargıtay Kararları Arama 
Ekranı.  

şanmanın şartlarının gerçekleşmediği 
tanık anlatımları ve tüm dosya içeri-
ğinden anlaşıldığından reddine karar 
vermek gerekmiştir. Ancak davalının 
eşini aldattığı ve tam kusurlu olduğu 
tespit edilmiştir. Davalının başka ka-
dınlarla eşini aldattığı, taraflar ara-
sındaki geçimsizliğin davalı kaynaklı 
olduğu, davalının birliğin üzerine 
yüklediği görevleri yerine getirme-
diği, sadakat yükümlülüğüne aykırı 
olarak eşini aldattığı, evlilik birliğinin 
temelinden sarsıldığı anlaşılmıştır.” 
gerekçesi ile kadın eşin zina sebebine 
dayalı boşanma davası reddedilmiştir. 
Dosyaya yapılan itirazlar sonucu yap-
tığı incelemede Yargıtay, erkek eşin 
zinasının ispatlandığı yönündeki kara-
rı ile ilk derece mahkemesinin kararını 
bozmuştur.46

Üst derece incelemesi ile istenilen 
sonuca ulaşılmış olsa da anılan karar-
larda görüldüğü üzere ispat yükünün 
kadın eşte olduğu hallerde hâkimlerin 
erkek eşe yüklenecek atfı kabil bir ku-
sur bulmamak, boşanmanın maddi ve 
manevi sonuçlarına mahkûm etmemek 
için elinden geleni yaptığı açıktır. 

Yargı organlarının, kadın eşin sada-
katsizliği iddialarını en ağır sonuçları 
doğuracak şekilde nitelendirdiği söy-
lenebilir. Zira özel boşanma nedeninin 
–zinanın- varlığı kabul edildiği takdir-
de, karşı tarafın daha ağır kusurlu olup 
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olmadığını inceleme gereği kalma-
maktadır. Kadın eşin maddi taleplerini 
reddetmenin hukuki zemini aleyhe yo-
rum ve hukuki niteleme yoluyla sağ-
lanmış olmaktadır. 

5.2. Kusur Belirlemesinde Değer 
Yargıları ve Cinsiyet Rolleri 

Sadakatsizlik iddiasının genel bo-
şanma nedeni altında boşanma dava-
sına konu edilmesi halinde kusur be-
lirlemesi gündeme gelir. Belirlenecek 
kusur oranları davanın açılmasındaki 
haklılık payını, davanın sonucunu, 
maddi taleplerin kabul edilebilirli-
ğini etkiler. Açılan davada tarafların 
kusur olarak isnat ettiği davranışlar 
hâkim tarafından değerlendirilir. Bu 
değerlendirme sırasında yargı organ-
larının toplumsal yapıdan ne derece 
etkilendiği bazı kararlarda net şekil-
de görülmekte, hatta bazı kararlarda 
doğrudan açıklanmaktadır. Örneğin; 
boşanmaya ilişkin davada, davacı ka-
dın eş tarafından eşinin alkol aldığı, 
kendisine şiddet uyguladığı, hakaret 
edip evden kovduğu ileri sürülmüş ve 
boşanma kararı verilmesi istenmiştir. 
Davalı erkek eş tarafından ise kadın 
eşin sadakatsiz davranışlar içinde bu-
lunduğu bu nedenle evlilik birliğinin 
sona ermesinde daha ağır kusurlu 
olduğu ileri sürülmüştür. İlk derece 
mahkemesi “Sadakatsizlik toplumu-
muzun genel değer yargılarına, örf ve 
adetlerine göre dayak olayından daha 
kusurlu bir davranıştır. Yerlermiş Yar-
gıtay uygulamaları da bu yöndedir. 

Davacı-davalı vekili, davalı-davacı-
nın boşanma davası öncesinde mü-
vekkiline attığı bir kısım mesajlarla 
(21/05/2007 tarihli replik dilekçesi 
ekindedir) sadakatsizlikten ötürü eşi-
ne hoşgörü ile karşıladığını, onu affet-
tiğini savunmaktadır. Davalı-davacı 
erkek bu mesajları kendisinin attığını 
duruşmalarda kabul etmiştir. Mesajlar 
her iki boşanma davasından öncesine 
aittir. 02/04/2007 tarihinde davalı-da-
vacı tarafından, davacı-davalıya atı-
lan 7 adet mesaj mevcuttur. Mesajlar-
da erkek kadına hitaben onu sevdiğini, 
ortada halledilmeyecek bir durum ol-
madığını, kırgınlığının geçtiğini vur-
gulamış, eşine hitaben ‘şimdi gel bana 
her şeyi anlat, affetmezsem namerdim’ 
şeklinde ifadelerde bulunmuştur. Me-
sajlarına karısından karşılık alama-
dığı için en son ‘zannedersem ne be-
nim yüzümü görecek ne de anlatacak 
bir şeyin var, kendine iyi bak, kanun 
elbette doğrusunu bilir ...... çok çok 
karışığım zaten’ şeklinde ikilem içinde 
açıkça olduğunu gösteren diğer me-
sajları atmıştır. Bu mesajlardan sonra 
taraflar fiilen bir araya gelmemiştir. 
Mesajlar hakikaten erkeğin ikilemleri 
ile doludur. Salt bu ikilim içinde me-
sajlara erkeğin sadakatsizliği hoş gör-
düğü, eşini affettiği anlamını koymak 
hayatın olağan akışına, hak ve nesafet 
kurallarına uygun değildir. Mesajlarla 
erkek, kadına aradaki konuları konuş-
mak için diyalog çağrısı yapmış, an-
cak bu çağrı karşılıksız kalmıştır. Bu 
durumda sadakatsiz davranan kadın 
kendine şiddet uygulayan kocasına 
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karşı daha fazla kusurludur.” şeklin-
de hüküm kurmuştur. Bu kararda yerel 
mahkeme, sadece kadın eş aleyhine 
ileri sürülen davranışı toplumsal ahlâk 
anlayışı uyarınca yargılamakla kalma-
mış, aynı zamanda erkek eşin beyanla-
rının af niteliğinde olmadığı yönünde 
yorum geliştirmiştir. Af kurumu kişi-
nin dava ve talep hakkını ortadan kal-
dırma özelliği dolayısıyla kusur olarak 
atfedilebilecek bazı davranışların da-
vaya esas alınamamasına sebep ola-
bilir. Mahkeme, karardaki erkek eşin 
beyanlarını af olarak kabul etmeyen 
değerlendirmesi ile zina eylemi dola-
yısıyla kadın eşi cezalandırma araç-
larını kaybetmek istemediğini gös-
termiştir. Kadın eşin boşanma davası 
evlilik birliğinin temelden sarsılması, 
erkek eşin davası ise zina gerekçesine 
dayandırılarak tarafların boşanmasına 
karar verilmiştir. Mahkemenin boşan-
ma sebebini etkileyen kusur belirle-
mesi davanın ekonomik sonuçlarını da 
belirlemiştir. Buna göre, boşanmaya 
sebep olan olaylarda daha ağır kusurlu 
olduğu kabul edilen kadın eşin yoksul-
luk nafakası, maddi- manevi tazminat 
talepleri reddedilmiştir. Dosyanın Yar-
gıtay’ca incelenmesinde; “Dosyada 
davacı-davalının zina yaptığına ilişkin 
yeterli kanıt bulunmamaktadır. Aynı iş 
yerinde çalışan bir başka erkekle tele-

47 Y. 2. H. D., T. 01.02.2010, E. 2008/20278, K. 2010/1423, UYAP Hâkim Rolü Yargıtay Kararları Arama 
Ekranı. 

48 Kusur isnadı olarak davacı erkek eş tarafından sadakatsizlik hallerinin, davalı kadın eş tarafından fizik-
sel şiddetin ileri sürüldüğü Y. 2. H. D., T. 06.03.2019, E.2017/5019, K.2019/2251 sayılı ilamında; “Tüm 
dosya kapsamından; Bakırköy 31. Asliye Ceza Mahkemesinin 2015/453 esas ye 2015/622 sayılı dosya 
kapsamı ve gerekçeli kararının içeriği dikkate alındığında; kadının gece vakti başka bir erkekle sada-
katsizlik boyutuna ulaşan güven sarsıcı nitelikte cinsel içerikli mesajlaştığını görmesi üzerine haksız 

fonla görüşme, mesaj gönderme ve bu 
kişinin arabasına binmiş olma, zinaya 
delalet eden davranışlar niteliğinde 
değildir. Zina sübut bulmamıştır. Açık-
lanan nedenle davalı-davacının zina 
sebebine dayanan boşanma davasının 
reddi gerekirken yetersiz gerekçe ile 
yazılı şekilde hüküm kurulması doğru 
bulunmamıştır.” şeklindeki hüküm ile 
zinanın ispatlanmadığına hükmedil-
miştir.47

Mahkemeler arasında kimi zaman 
görüş ayrılığı olup, davranış nitele-
mesi farklılık gösterse de hüküm ve 
sonuçları aynı olan tek şey kadının, 
toplumsal ve ekonomik kaynaklar-
dan mahrum bırakılması, kendilerine 
yönelen müdahalelerin meşrulaştırıl-
maya çalışılmasıdır. Kadının sadakat-
sizliği iddialarına karşılık erkek eşin 
fiziksel şiddet uyguladığı hallerde 
fiziksel şiddeti meşru gösterebilecek 
hiçbir düşünce, gerekçe kabul edile-
mez. Ancak kadın eşin sadakatsiz dav-
ranışlarının ispatlandığı-çoğunlukla 
ispatlandığına hâkimin çeşitli etkenler 
uyarınca kanaat getirdiği- davalarda 
erkek eşin fiziksel şiddeti daha az ku-
surlu davranış olarak görülerek kadın 
eş nafaka, tazminat gibi taleplerinden 
yoksun bırakıldığı gibi erkek eşin şid-
det eylemi meşrulaştırılmaktadır.48
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Kadın eşin sadakatsizliği olarak ile-
ri sürülen davranışlar, erkek eş için göz 
ardı edilemeyecek kadar ağır görülür. 
Yargı, erkek eşi mağdur olarak gördü-
ğü bu durumlar karşısında zamansal, 
davranışsal yorumu ile af kurumunu 
devre dışı bırakmaya çalışmaktadır. 
Aynı iş yerinde çalıştığı erkekle ara-
sındaki ilişkinin zina boyutuna ulaştığı 
ileri sürülen davada, ilk derece mahke-
mesince dosya kapsamında dinlenen 
tanıklar, toplanan deliller ile eylem-
lerin zinaya sebebiyet verdiği kabul 
edilmiştir. Ancak yaşanan olaylardan 
sonraki tarihe denk gelen süreçte er-
kek eşin ayrı eve giden eşi ile barıştığı-
nı, eşlerin aynı evde yaşamaya devam 
ettiklerini, bu itibarla erkek eşin karı-
sını affettiği ve zina nedenine dayana-
mayacağını belirterek erkek eşin zina 
nedenine dayanan davasının reddine 
karar verilmiştir. İtirazlar sonucu dos-
yayı inceleyen Yargıtay, zinanın dava 

tahrik altında erkeğin eşine basit fiziksel şiddet uyguladığı ve hakaret ettiği, hakaret yönünden yapılan 
ceza yargılamasında ise erkeğin haksız fiile tepki nedeniyle işlediği gerekçesiyle ceza vermekten vazge-
çilmesine karar verildiği bu haliyle davalı kadının, davacı erkeğe nazaran boşanmaya sebebiyet veren 
olaylarda daha ziyade kusurlu olduğu anlaşılmaktadır. Gerçekleşen bu durum karşısında ilk derece mah-
kemesince davalı kadının ağır kusurlu olduğuna dair tespit ile davacı erkek yararına manevi tazminata 
hükmedilmesi ve davalı kadının yoksulluk nafakası talebinin reddine karar verilmesi isabetliyken, ilgili 
bölge adliye mahkemesi hukuk dairesince tarafların eşit kusurlu olduğunun kabulüyle davacı erkek yararı-
na hükmolunan manevi tazminatın kaldırılarak reddedilmesi, davalı kadının da reddine karar verilen yok-
sulluk nafakasının ret hükmünün kaldırılarak, kadın yararına yazılı olduğu şekilde yoksulluk nafakasına 
hükmolunması usule ve kanuna aykırı bulunmuş ve kararın açıklanan sebeplerle bozulması gerekmiştir.” 
Bu değerlendirme ile erkek eşin fiziksel şiddete haksız tahrik altında başvurduğu gerekçesine dayanılarak 
kadın eş daha ağır kusurlu kabul edilmiş, kadın eş yararına yoksulluk nafakası verilmesine hükmedilen is-
tinaf mahkemesi kararı bozulmuştur. (UYAP Hâkim Rolü Yargıtay Kararları Arama Ekranı) Yine, Y. 2. H. 
D.’nin, T. 27.03.2014, E. 2013/23053, K. 2014/7166 sayılı ilamında; erkek eşin fiziksel şiddeti karşısında 
sadakatsiz davranışları olan kadın eş Yargıtay tarafından daha ağır kusurlu bulunmuş, daha önce ilk derece 
mahkemesi tarafından boşanma ile yoksulluğa düşeceğinin kabulü ile kadın eş yararına hükmedilen yok-
sulluk nafakasının kaldırılmasına hükmedilmiştir. (UYAP Hâkim Rolü Yargıtay Kararları Arama Ekranı) 

49 Y. 2. H. D., T. 26.09.2018, E. 2016/23539, K.2018/10064, UYAP Hâkim Rolü Yargıtay Kararları Arama 
Ekranı.

tarihiyle devam edip etmediğini değil 
ispatlandığını yeterli bularak zina ne-
denine dayalı davanın kabul edilmesi 
gerektiğine hükmetmiştir.49 

Bir başka olayda; davacı erkek eş 
tarafından kendisinin evde olmadığı 
saatlerde eşinin eve başka bir erkek 
aldığı, telefon görüşmeleri ve gizli me-
sajlaşmalarının olduğu ileri sürülerek 
zina nedeniyle tarafların boşanması-
na karar verilmesi istenmiştir. Davalı 
kadın eş ise kendisine iftira atıldığını, 
bu bahane ile evden kovulduğunu 
ileri sürerek evlilik birliğinin temel-
den sarsılması nedeniyle boşanmaya 
karar verilmesini istemiştir. İlk dere-
ce mahkemesi incelemesinde; davacı 
tanıklarının ifadeleri arasında çelişki 
olduğu, telefon kayıtlarından kadının 
görüşmeleri olduğunun görülmediği, 
hayatın olağan akışına uymayan tanık 
beyanları ile zinanın ispatlanmış sayı-
lamayacağını belirterek zinaya dayalı 
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boşanma davasının reddine ve davalı 
kadının boşanma davasının kabulüne 
karar vermiştir. Dosyanın Yargıtay’a 
taşınması ile yapılan temyiz incele-
mesinde; “Toplanan delillerden dava-
lı-davacı kadının eşinin gece vardiyası 
için işte olduğu saatte bir başka erkeği 
geceleyin eve aldığı anlaşılmaktadır. 
Kadının gece geç saatte, eşinin olma-
dığı bir zamanda eve yabancı erkek 
alması meşru bir amaca yönelik oldu-
ğu kanıtlanmadıkça zinanın varlığına 
delalet eder. Davalı-davacı kadının 
zinası kanıtlanmıştır. Davacı-dava-
lı kocanın Türk Medeni Kanunu’nun 
161. maddesi uyarınca açtığı davanın 
kabulüne karar verilmesi gerekirken 
yazılı şekilde hüküm kurulması doğru 
görülmemiştir. Boşanmaya neden olan 
olaylarda eve başka erkek alan dava-
lı-davacı kadın tamamen kusurludur. 
Davacı-davalı kocaya atfı kabil bir 
kusurun varlığı kanıtlanamamıştır.” 
denilmek suretiyle ilk derece mah-
kemesinin kararı bozulmuştur.50 Yar-
gıtay bu değerlendirmesi ile erkeğin 

50 Y. 2. H. D., T.28.09.2010, E. 2009/11464, K. 2010/15575, UYAP Hâkim Rolü Yargıtay Kararları Arama 
Ekranı.

51 Erkek eşin evde olmadığı saatlerde evde başka bir erkeğin olmasının meşru bir amaca yönelik olduğunun 
düşünülemeyeceği, bunun cinsel ilişkinin gerçekleşmiş olması şartı aranan zina eyleminin kabulü için 
yeterli kabul edileceği Y. 2. H. D.’nin T. 09.11.2009, E. 2008/13904, K. 2009/19205.; Y. 2. H. D.’nin, T. 
28.09.2010, E. 2009/11464, K. 2010/15575 sayılı kararlarında ileri sürülmüş ve Yargıtay bu görüşünü 
başka kararlar ile de sürdürmüştür. (UYAP Hâkim Rolü Yargıtay Kararları Arama Ekranı)

52 Sadakatsizlik (zina) iddialarına ilişkin incelemelerin titizlikle yapılarak maddi gerçeklerden uzaklaşıl-
maması gerekliliği Y. 2. H. D.’nin T.28.09.2010, E. 2009/11464, K. 2010/15575 sayılı kararına, karşı 
oy yazısı yazan üye hâkim tarafından dile getirilmiştir. Buna göre; “Zina” ceza hukuku bakımından suç 
olmaktan çıkarılmakla birlikte; Türk Medeni Kanunu’nda evlilik hukuku yönünden özel boşanma nede-
ni (TMK.m.161) olarak varlığını korumuştur. Türk Medeni Kanunu’nun 185. maddesinde eşlerin temel 
yükümlülüklerinden biri olarak gösterilen “sadık olmak” yükümlüğü içinde, zina en ağır sadakatsizlik 
durumunu oluşturur. Zina, yapan için toplum içinde çok incitici bir durum olduğu gibi; malvarlığı hakla-
rının kısmen veya tamamen de yitirilmesine yol açabilir. (TMK.m.236/2) Bu açıklamalar karşısında, zina 

evlilik birliğini temsil etme, koruma 
gibi toplumsal cinsiyet rollerini adeta 
hatırlatmıştır. Karşı cinsten birinin eve 
gelmesinin olağan bir durum kabul edi-
lemeyeceği, böyle bir durumda cinsel 
ilişkinin gerçekleşmesi şartını başkaca 
unsurlarla ispatlamaya gerek kalma-
yacağı belirtilerek kadın eşe de erkek 
eş olmadan eve gelecek kişileri belir-
leme konusunda tasarruf yetkisinin 
bulunmadığı tam ve ağır kusurlu ilan 
edilerek hatırlatılmıştır.51 Söz konusu 
kararlarda görüldüğü üzere yargı or-
ganları, toplumsal ahlâk anlayışından 
yola çıkarak ve ne gibi toplumsal ve 
ekonomik mağduriyetler doğuracağını 
dikkate almaksızın yaptıkları değer-
lendirmeler ile kadın eşi zina etmekle 
suçlama eğilimindedir. Sadakat yü-
kümlülüğünün kanundaki düzenlenme 
şekli göz önüne alındığında zina fiili-
nin diğer sadakatsizlikten ayrılmasına 
yol açan etkenlerin varlığının özenle 
incelenmesi gerektiği açık iken yargı-
nın bu tutumu özellikle kadın eş için 
telafisi güç sonuçlara yol açmaktadır.52  
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Evlilik birliğinde kadının, eşine 
karşı cinsel sadakatle sorumlu olduğu 
anlayışı fazlasıyla sahiplenilmiş, karşı 
cinsle bulunduğu her ortamın cinsel 
sadakate yönelen tehdit olduğu zihin-
lerde kurgulanmıştır. Nitekim bir diğer 
yargılamada, davacı erkek eş tarafın-
dan eşinin yaşlı bir kadının bakımı 
için gittiği evde kadının oğlu ile aynı 
ortamda bulunuyor olması zina ne-
deni olarak ileri sürülmüş, bu nedene 
dayalı boşanma kararı verilmesi isten-
miştir. İlk derece mahkemesi yapılan 
inceleme sonucunda; “Davalı kadın eş 
tarafından zina iddiaları reddedilerek 
bakıma muhtaç yaşlı bir kadının bakı-
mıyla ilgilenmesi nedeniyle kişiye ait 
evde kaldığı ileri sürülmüştür. Bakıma 
muhtaç yaşlı kadının görme engelli 
olduğu, yürürken koluna birinin girip 
refakat etmesi gerektiği, 80 yaşlarında 
olduğu tespit edilmiştir. Davalı kadın 
eş ile zina iddialarının tarafı olan ba-
kıma muhtaç kadının oğlu arasında 
karı-koca hayatı sürdürüldüğüne dair 
bir görgü, tanık bulunmamaktadır. 
Tüm bunlar dikkate alındığında davacı 
erkek eşin zina istemine dayanan da-
vası ispat olunamadığından davanın 
reddine karar verilmesi gerekmiştir.” 
şekilde hüküm kurulmuştur. Yargıtay 
incelemesinde ilk derece mahkemesi-
nin görüşü çoğunluk tarafından kabul 

nedeniyle boşanma kararı verebilmek için özenli titiz inceleme yapılmalı; zina hali kesin delil ve çok güçlü 
karinelerle kanıtlanmış olmalıdır. Zinanın kabulü için en önemli koşul “cinsel ilişkinin” varlığıdır. Bir 
kadının evinde yabancı bir erkekle görülmüş olması cinsel ilişkinin bu arada zinanın varlığı için yeterli 
değildir. Bu durum zinanın değil; olsa alsa sadakatsizlik veya güven sarsıcı davranış niteliğinde kabul 
edilebilecek bir davranıştır.” (UYAP Hâkim Rolü Yargıtay Kararları Arama Ekranı)

53 Y. 2. H. D., T. 22.10.201, E. 2012/5871, K. 2012/25635, UYAP Hâkim Rolü Yargıtay Kararları Arama 
Ekranı.

edilerek karar onanmış olsa da karara 
yazılan karşı oy yazısı ataerkil ideolo-
jinin hâkimin bakış açısına yansıması-
nın bir göstergesi olmuştur. İlgili karşı 
oy yazısında; “Evli bir kadının hasta 
bakımı için de olsa eşi vefat eden bir 
adamın evinde kalması zinaya delalet 
eder.” denilerek evli bir kadının yalnız 
bir adamın evine gitmesinin ancak ya-
nında eşi ya da evde hemcinsi varken 
mümkün olacağı, aksi bir durumun sa-
dakatsizlik için yeterli olacağı dikkat 
çekici şekilde belirtilmiştir.53 

5.3. Sadakatsizlik İddialarının 
İspatı

Medeni Kanun’da cinsel sadakat-
sizlik hali olan zinanın özel boşanma 
sebebi olarak düzenlenmesi, toplum 
tarafından cinsel sadakate verilen ön-
celik ve önemi doğrulamaktadır. Bu 
nedenle taraflar boşanma davalarında 
öncelikle özel boşanma sebebi olan 
zina sebebine, bu sebep gerçekleşme-
diği takdirde genel boşanma sebebi-
ne başvurmaktadırlar. Sadakatsizlik 
iddialarının ispatlanması ise kusur 
oranlarının belirlenmesi, boşanma ve 
buna bağlı sonuçlar için belirleyici 
olmaktadır. Taraflar, bu sonuçlardan 
faydalanmak ve boşanma kararı ver-
mesindeki etkin rolü uyarınca hâkim-
de kanaat uyandırmak adına iddia-
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larını ispatlayacak her türlü emareyi 
kullanmak istemektedir. İddianın is-
patlanması adına başvurulacak delil-
ler sınırsız olmayıp, kişilik haklarına 
müdahale boyutuna varan deliller ge-
çerli sayılmamaktadır. Bu hususun 
boşanma davasının taraflarınca çoğu 
zaman dikkate alınmadığı ve kişinin 
özel hayatını inceleme konusu yapa-
cak iddia ve taleplerin ileri sürüldüğü 
görülmektedir. Ne var ki sadakatsizlik 
iddialarının ispatında kişilerin delil 
toplama özgürlüğünün hangi noktada 
sınırlanacağı bazı hâkimler tarafından 
dahi bilinememektedir. 

Bir boşanma davasında davacı ka-
dın eş tarafından eşinin başka biri ile 
yaşamaya başladığı ve bu ilişkiden 
çocukları olduğu ileri sürülmüş, fo-
toğraflar gördüğünden bahisle zina 
eyleminin ispatlanması için çocuk ile 
davalı koca arasında DNA testi ya-
pılması istenilmiş, zina sebebine da-
yanılarak boşanma talep edilmiştir. 
Davalı erkek eş tarafından iddialar 
kabul edilmemiş ve evlilik birliğinin 
temelinden sarsılması nedeniyle bo-
şanma kararı verilmesi talep edilmiş-
tir. İlk derece mahkemesi tarafından 
yapılan inceleme sonunda; “Dava dışı 
kişinin DNA testi yapılması yoluyla 
davaya dahil edilmesinin kişilik hak-
larına aykırı olacağı ve zinayı ispatlar 
başkaca da vicdani kanı oluşturacak 
emare olmadığından davalı erkek eşin 
davranışlarının sadakatsizlik olarak 

54 Y. 2. H. D., T. 05.07.2013, E. 2012/26257, K.2013/19022, UYAP Hâkim Rolü Yargıtay Kararları Arama 
Ekranı.

kabul edilebileceği belirtilerek genel 
boşanma sebebinden tarafların boşan-
masına” karar verilmiştir. İlgili dava 
ve kararda, davanın tarafınca üçüncü 
kişinin kişilik hakkına müdahalenin 
talep edilmesi kadar dikkat çekici bir 
diğer husus, dosyanın Yargıtay incele-
mesinde sadakatsizlik iddiasının ispatı 
adına başvurulabilecek yolu gösteren 
üye yargıcın karşı oy yazısıdır. Buna 
göre; “Dosya kapsamında, davalı-da-
vacı kocanın bir başka kadınla cinsel 
ilişki kurduğuna ilişkin yeterli kesin 
kanıt olmadığı gibi, cinsel ilişki kurdu-
ğuna muhakkak gözüyle bakılabilecek 
bir fiili karine de ortaya konulamamış-
tır. Ne var ki, davacı, kocasının Tülin 
adında bir kadınla ilişki kurduğu ve 
bu kadının mevcut küçük çocuğunun 
babasının kocası olduğunu iddia et-
tiğine göre; zinanın araştırılması ba-
kımından, Hukuk Muhakemeleri Ka-
nununun 292. maddesi uyarınca bu 
çocuk ile koca arasında genetik ilişki 
olup olmadığının araştırılması müm-
kündür. Bu araştırma talep edilmiştir. 
Bu araştırma yapılmadan zina hukuki 
sebebine dayalı boşanma talebinin in-
celenmesi tamamlanmış olmaz. Zina 
iddiası açıklanan şekilde incelenme-
den, davanın reddine karar verilmesi 
isabetsizdir.”54 

Sadakatsizlik iddialarının ispa-
tı noktasında en çarpıcı kararlardan 
biri, zinanın Türk Ceza Kanunu’nda 
suç sayıldığı dönemlerde verilmiştir. 
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Tarih olarak eski olmasına rağmen 
kadının sadakatine eril bakışı göster-
mesi açısından Yargıtay Hukuk Genel 
Kurulu’nun ispat araçlarına başvurma 
yöntemi kayda değerdir. İlgili yargı-
lamada, eşlerden birinin zina ettiğine 
yönelik iddiaların kanıtlanabilmesi 
için zina edildiği ileri sürülen üçüncü 
kişi hakkında soruşturma başlatılmış 
ve bakire olup olmadığına dair rapor 
aldırılmıştır.55 Anılan karar kadınlar 
üzerinde toplumsal cinsiyet rolleri-
ne dayanarak kurulan erkek tahak-
kümünü çarpıcı şekilde gözler önüne 
sermektedir. Toplumsal cinsiyet eşit-
sizliği, ötekileştirilen bu kadın kimli-
ğine “kadın eş” statüsünün eklenmesi 
ile daha da artarak kadın eşi bir kader 
kurbanına dönüştürmektedir.

SONUÇ 

Evlilik birliği ile oluşturulan aile 
kurumu, toplumun temeli, gelenek ve 
göreneklerin taşıyıcısı olarak görül-
mekte ve bu nedenle aile bireylerinin 
tercihlerine, hayatlarına yönelik devlet 
müdahalesi kamu düzeninin sağlan-
ması adına meşru kabul edilmektedir. 
Devletin müdahalesi, önce kanunla ki-
şilerin davranış biçimlerini belirleme, 
sonrasında da bu davranışlara aykırılık 
halinde kişileri yaptırıma tabi tutma 
şeklindedir. Nitekim boşanma sebep-
lerinin kanunda özel ve genel sebep-
ler olarak düzenlenmesi bunun temel 
göstergesi ve gerekçesidir. Boşanma 
sebebi olarak ileri sürülen hususların 

55 Y. H. G. K., T. 08.05.1985, E. 2-459, K. 424, İNAL, 1997, s. 930.

mevcudiyeti kişilerin kusur oranla-
rının belirlenmesini gerektirir. Buna 
yönelik olarak yargı eliyle evlilik bir-
liğine müdahale eden devlet, kişilerin 
özel hayatlarının ifşa edilmesine ne-
den olmaktadır.

Eşlere yüklenen sadakatli olma 
yükümlülüğü toplumdaki yaşayış ve 
ahlâk anlayışının etkisi ile cinsel sada-
kat özelinde bir sadakat yükümlülüğü 
haline dönüşmüştür. Cinsel sadakat-
sizlik hali olan zinanın özel boşanma 
nedeni, diğer sadakatsizlik hallerinin 
ise genel boşanma nedeni olarak kabul 
edilmesi bu dönüşümün en somut çık-
tılarından birisidir. Medeni Kanun’da 
sadakat yükümlülüğünün bu şekilde 
yer bulmuş olması, toplumun ahlâk 
anlayışının hukuk düzenine yansıdı-
ğını göstermektedir. Zinanın özel bir 
boşanma nedeni olması, toplumdaki 
cinsel sadakat hassasiyetine hak veril-
diği, bu hassasiyetin devam etmesine 
kanun eliyle izin verildiği ve yargı 
organlarının kişilerin özel hayatına 
müdahalesinin önünü açtığı anlamına 
gelmektedir. 

Yargı kararları da toplumsal ahlâk 
anlayışını sürdürmektedir. Yargıtay, 
ilk derece mahkemesince yapılmış 
sadakatsiz davranış nitelemesini ince-
lerken doktrin ve içtihatlara başvuru-
yor olsa da, ilgili kaynakların birikim 
süreci ataerkil ideolojiyi yansıtan ge-
nel ahlâk anlayışına dayanmaktadır. 
Genel ahlâk anlayışı olarak kabul edi-
len ve uygulanan negatif yargılar ise 
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kadının bedeni, cinselliği, özel hayatı 
üzerinden yürütülen toplumsal cinsi-
yet rollerinden başka bir şey değildir. 
Toplumsal cinsiyet rolüne uygun bir 
şekilde, evlenene kadar ailesine ev 
içi işlerde, çocuk bakımında yardımcı 
olması gerektiği düşünülerek çalışma 
hayatından uzaklaştırılan kadınlar, 
evlendiklerinde artık eşi oldukları ki-
şinin ev içi ihtiyaçlarını karşılama, 
çocuk büyütme ve eşine bağlı kal-
makla sorumlu tutulmuştur. Kadının 
öteki-özne kimliğine eklenen kadın eş 
vurgusu, kadını eve bağlayan, toplum-
sal baskıya maruz bırakan ve ekono-
mik olarak özgürleşmesini imkânsız 
kılan bir prangaya dönüşmektedir. 
Nitekim sadakat yükümlülüğünü ihlal 
etme iddiası ile karşılaşma olasılığı er-
kek eşe göre daha yüksek olan kadın 
eş, eril yaklaşımlar ve kadının konu-
munu toplumsal normlara göre çizen 
hâkimler eli ile boşanmanın nafaka, 
tazminat gibi maddi sonuçlarından da 
mahrum bırakılmaktadır. Zira erkek 
eşe karşı ‘cinsel sadakati tam olma-
yan kadınlar’, kutsal kabul edilen aile 
kurumunun zarar görmesinde asli ve 
tam kusurlu ilan edilmektedir. Eşine 
karşı cinsel sadakatsizlikte bulundu-
ğu ileri sürülen kadın eş yakın çevresi 
başta olmak üzere toplum tarafından 
iffetsizlikle suçlanmak, toplumdan 
dışlanmak gibi sonuçlar ile karşı kar-
şıya kalmaktadır. Yargılama sonunda 
ise kadın eş, öteki-özne kimliğinden 
madun-özne kimliğine geçmektedir: 
Boşanma sonucunda elinden alınan 
toplumsal ve ekonomik kaynaklarının 

kendisine asla yeniden tanınamayacak 
olması yoluyla dışlanmış, bir kenara 
itilmiş halde ‘kader kurbanı’ olmaya 
terk edilmektedir. 

Tüm bunların ışığında, yargının 
topluma ve hukuka egemen olan top-
lumsal cinsiyet rollerinin yerleştiril-
mesine hizmet ettiği açıktır. İddia-
ları değerlendirme, kusur oranlarını 
belirleme ve davayı sonuçlandırma 
gibi söylemlerin ardında gizlenen şey 
kişilerin özellikle de kadınların özel 
hayatlarının sorgulanmasıdır. Yargı-
lamada tarafların eşitliği ilkesinden 
ziyade toplumsal ve ahlâki belirleme-
lerin referans alınması ile sorgulayıcı 
tavır yerini kadın eşi suçlayıcı kararla-
ra bırakmaktadır. ‘Sadakat yükümlüsü 
kadın’ anlayışı ile toplumsal cinsiyet 
eşitsizliği kurumsallaştırılmakta, kadı-
nı toplumsal ve ekonomik olarak ceza-
landırma aracına dönüşmektedir. 

KAYNAKÇA 

• ADALET BAKANLIĞI: Türk Medeni Ka-
nunu Ön Tasarısı ve Gerekçesi, Yenicezae-
vi Matbaası, Ankara 1971. 

• ADALET BAKANLIĞI: Türk Medeni Ka-
nunu, Türk Medeni Kanunu’nun Yürürlüğü 
ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun ve Ge-
rekçeleri, Ankara Açık Cezaevi Matbaası, 
Ankara 2002. 

• AKINTÜRK, Turgut/ ATEŞ KARAMAN, 
Derya: Türk Medeni Hukuku Aile Hukuku, 
2. Cilt, 6098 Sayılı Yeni Borçlar Kanu-
nu’na Göre Uyarlanmış Genişletilmiş 16. 
Bası, Beta Basım, İstanbul 2014.

• AKINTÜRK, Turgut/ ATEŞ KARAMAN, 
Derya: Türk Medeni Hukuku Aile Hukuku, 
2. Cilt 18. Baskı, Beta Basım, İstanbul 2016. 



Ayşe Nur KAYA

HFSA29 207

• AKTAŞ, Gül: “Feminist Söylemler Bağla-
mında Kadın Kimliği: Erkek Egemen Bir 
Toplumda Kadın Olmak”, Hacettepe Üni-
versitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, Cilt 
30 (2013), Sayı 1, s. 53-72.

• ATILKAN, Bilal: Evlilik Birliğinde Sa-
dakat Yükümlülüğü, Yüksek Lisans Tezi, 
Çankaya Üniversitesi Sosyal Bilimler Ens-
titüsü, Ankara 2019.

• AYATA, Gökçeçiçek/ ERYILMAZ Dİ-
LEK, Sevinç/ ODER, Bertil Emrah: Kadın 
Hakları Uluslararası Hukuk ve Uygulama, 
1. Baskı, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayın-
ları, İstanbul 2010.

• AYDIN ŞAFAK, Ayşe: Yargıtay Kararları 
Işığında Türk Aile Hukukunda Kadın Be-
deninin Ele Alınışının Feminist Bir Pers-
pektifle İncelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, 
İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Ens-
titüsü, İstanbul 2013.

• AYDIN, Oya: “Genel Ahlak, Hukuk ve 
Cinsellik”, Mülkiye Dergisi, Cilt 37 (2013), 
Sayı 4, s. 139-148.

• BADUR, Emel/ TURAN BAŞARA, Gam-
ze: “Aile Hukukunda Sadakat Yükümlülü-
ğü ve İhlalinden Kaynaklanan Manevi Taz-
minat İstemi”, Ankara Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi Dergisi, Cilt 65 (2016), Sayı 1, 
s. 101-136.

• BHASİN, Kamla: Toplumsal Cinsiyet / 
Bize Yüklenen Roller, (Çeviren: Kader AY), 
Kadav Yayınları, İstanbul 2003.

• BERKTAY, Fatmagül: “Feminist Teoride 
Açılımlar”, Toplumsal Cinsiyet Çalışma-
ları içinde, (Derleyenler: Yıldız ECEVİT, 
Nadide KARKINER), 2. Baskı, Eskişehir: 
Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir 
2013, s. 3-23. 

• DEDE, İsmail: “Türk Boşanma Hukukuna 
Farklı Bir Yaklaşım: Zina ve Haysiyetsiz 
Hayat Sürme Arasındaki Keskin Sınır”, 
Marmara Üniversitesi Hukuk Fakülte-
si Hukuk Araştırmaları Dergisi, Cilt 23 
(2017), Sayı 3, s. 643-664.

• DİREK, Zeynep (Derleyen): Cinsiyetli Ol-
mak: Sosyal Bilimlere Feminist Bakışlar, 4. 
Baskı, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul 2014.

• DOĞAN, Recep: Namus, Töre ve Eril Şid-
det, Ankara, Bizim Büro Matbaa, Ankara 
2016.

• DURAL, Mustafa/ ÖĞÜZ, Tufan/ GÜ-
MÜŞ, Mustafa Alper: Türk Özel Hukuku 
Cilt III Aile Hukuku, Filiz Kitabevi, İstan-
bul 2014. 

• ERTÜRK, Yakın: “Kadın Haklarının 
Uluslararası Hukuki Çerçevesi”, Sosyoloji 
Araştırmaları Dergisi, Cilt 11 (2008), Sayı 
1, s. 49-71.

• ERYILMAZ, Kadir: “Türkiye Yargısının 
Ahlâkla İmtihanı: ‘Doğal Olmayan İlişki’”, 
Hukuk Kuramı Dergisi, Cilt 2 (2015), Sayı 
5, s. 11-19.

• GENÇCAN, Ömer Uğur: 4721 Sayılı Türk 
Medeni Kanunu, Bilimsel Açıklama- İçti-
hatlar- İlgili Mevzuat, Cilt 1, Yetkin Yayı-
nevi, Ankara 2007. 

• HAFIZOĞULLARI, Zeki: Zina Cürüm-
leri, Kazancı Hukuk Yayınları, İstanbul 
1983.

• İNAL, Nihat: Uygulamada Türk Medeni 
Kanunu, Adalet Yayınevi, Ankara 1997, 

• KAVAK, Ayşe Kıvılcım: Evlilik Birliğinin 
Korunması, Yüksek Lisans Tezi, Çankaya 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, An-
kara 2018.

• KÖNEZOĞLU, Bilge: Aile ve Ailenin Ko-
runması, Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üni-
versitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara 
2006.

• ÖZBİLEN, Arif Barış/ SOYGÜT ARS-
LAN, Mualla Buket: “6284 Sayılı “Ailenin 
Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Ön-
lenmesine Dair Kanun”un Değerlendiril-
mesi”, İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal 
Bilimler Dergisi, Cilt 11 (2012), Sayı 22, 
s. 365- 387.

• ÖZTAN, Bilge: Aile Hukuku, Turhan Kita-
bevi, Ankara 2015.



Sadakat Yükümlüsü Kadın: Yargı Kararlarında Ötekileştirilen Kadın Kimliği

HFSA29208

• SANCAR, Serpil: “Erkeklik”, Toplumsal 
Cinsiyet Çalışmaları içinde, (Derleyenler: 
Yıldız ECEVİT/ Nadide KARKINER), 2. 
Baskı, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Es-
kişehir 2013, s. 169-193.

• ŞENYUVA, Ardahan Hüsnü: Evlilik Birli-
ğinin Hâkimin Müdahalesi Yoluyla Korun-
ması, Yüksek Lisans Tezi, Başkent Üniver-
sitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara 
2007.

• TUTUMLU, Mehmet Akif: Teorik ve Pra-
tik Boşanma Yargılaması Hukuku, Cilt II, 
Genişletilmiş ve Gözden Geçirilmiş 2. 
Baskı, Seçkin Yayınları, Ankara 2009.

• VATANDAŞ, Celalettin: “Toplumsal 
Cinsiyet ve Cinsiyet Rollerinin Algılanı-
şı”,https://dergipark.org.tr/tr/pub/iusos-
kon/issue/9517/118909, (Erişim Tarihi: 
18.01.2020).

• YALÇIN SANCAR, Türkan: Türk Ceza 
Hukukunda Kadın, Seçkin Yayıncılık, An-
kara 2013.

• YAŞIN DÖKMEN, Zehra: Toplumsal Cin-
siyet, Sosyal Psikolojik Açıklamalar, 10. 
Baskı, Remzi Kitabevi, İstanbul 2019.  

• YILMAZ, Sinan: “Aile Araştırmalarının 
Güncel Sorunları Üzerine Bir Değerlendir-
me”, Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları 
Dergisi, Cilt 2 (2013), Sayı 4, s. 13-23.

• YÜKSEL, Mehmet: “Modernleşme Bağla-
mında Hukuk ve Etik İlişkisine Sosyolojik 
Bir Bakış”, Ankara Üniversitesi Siyasal 
Bilgiler Fakültesi Dergisi, Cilt 57 (2002), 
Sayı 1, s. 177-195.



HFSA29 209

Özet1

Türkiye’de hukuk pratisyenlerinin cema-
atleşme eğilimi, hukuk sosyolojisinde önem-
li bir konu olagelmiştir. Özellikle 80 darbesi 
sonrasında hakim ve savcıların “Türkleşme, 
İslamlaşma ve Memurlaşma” pratiklerinin, 
geleneksel kanuncu, dar ve kazuistik anla-
yışın Türkiye yargısına egemen olmasında-
ki etkisi sıkça tartışılmaktadır. Bu egemen 
yaklaşımın bir tezahürü olarak eşitsiz ve hi-
yerarşik bir kurumsal yapı halini alan yargı 
alanında özgürlükçü ve bağlama dayalı bir 
hukuk yorumu için mücadele etmek de bu 
yüzden çoğunlukla savunmanın görevi ola-
gelmiştir. Savunma, diğer hukuki yapılardan 
farklı olarak daha heterojen ve çoğulcu bir 
yapıdadır. Özellikle toplumsal adalet ara-
yışının bir parçası olan davalarda avukatlar 
ve yurttaşların birlikteliği davaların seyrine 
önemli etkilerde bulunmuştur. Hukukun te-
mel ayağı olan savunma, bu mücadele pra-
tiği içerisinde bir yol arkadaşlığı halini al-
mıştır. Bu yol arkadaşlığı, yalnızca bir soru, 
talep ya da çağrı etrafında bir araya gelmek 
değil, hukuk normlarının yeni özgürlükçü 
yorumlarının oluşmasını ve savunmanın ge-
leneksel hukuk karşısında yeni yollar açma-
sını sağlamıştır. Yani bu hem bir yol hem de 
bir hukuki yorum arkadaşlığına dönüşmüş-
tür. Bu tebliğde özgürlükçü yorum, eleşti-
rel yorum, tahakküme karşı yorumla içtihat 
kurma mücadelesini bir yol ve yorum arka-
daşlığı olarak okumaya çalışacağım. Türkiye 

1 Feminist Avukat, Halkların Demokratik Partisi Ankara Milletvekili, Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyo-
nu Kâtip Üye, E-posta: filizker@gmail.com

yargı tarihinin son 30 yılındaki bazı adalet 
mücadelelerine bakarak hem avukatların 
hem de hukuk mesleği dışındaki toplumsal 
hareketlerin parçası olan yurttaşların kur-
duğu arkadaşlığın ve dayanışmanın hukuku 
yorumlama pratiklerini nasıl değiştirdiğine 
odaklanacağım. 

Anahtar Kelimeler: Hukuk sosyolo-
jisi, toplumsal adalet, savunma, toplumsal 
hareketler, içtihat, özgürlük, yurttaş avukat 
ilişkisi

GİRİŞ

Kaybettiklerim arasında bu yol ve 
yorum arkadaşlığını en severek yaşa-
dığım sevgili dostum Şirin Tekeli ve 
Umut Vakfı Kurucusu sevgili Nazire 
Dedeman’a, yaşayanlar arasından ise 
Anayasa Mahkemesinden emekli yar-
gıç Ali Güzel’e sevgi ve saygıyla...

Bu tebliğ ilk bakışta birbiriyle yan 
yana gelmesi beklenmeyecek iki kav-
ramı bir araya getirmeyi deniyor: Hu-
kuk ve arkadaşlık! Özellikle de yaşadı-
ğımız yargı pratiklerine baktığımızda 
gerçekten bir araya gelemeyecek kav-
ramlar gibi görünüyor hukuk ve arka-
daşlık! Ancak bu arkadaşlık, kamusal 

Özgürlükçü Bir Hukuk Yolunda Yurttaşlar ve 
Hukukçuların Yol ve Yorum Arkadaşlığı
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ve devletin sağladığı ortaklık biçimi 
hukukla yer yer çelişen, farklılaşan, 
farklı ilkelere tabi olan bir devlet dışı 
ilişki biçimi olarak tezahür ediyor!

Burada bahsedeceğim arkadaş-
lık; özgürlükçü bir hukuk yolunda, 
bazen baroların küçük bir odasında, 
bazen bir cezaevi kapısında ya da 
bir feminist toplantıda, yahut adliye 
koridorlarında, ya da bir meydanda 
kayıplarını ararken; yurttaşların, ga-
zeteciler, aktivistler, hak savunucuları, 
hukukçular ve esasen avukatlarla yan 
yana düştüğü, bir araya geldiği, hatta 
zaman zaman yargıçları ve yasa yapı-
cıları da bazen gönüllü olarak, bazen 
zorlayıcı mücadeleleriyle yanlarına 
çekebildikleri, arkadaşlığa zorladıkla-
rı ve hukuku yeniden ait olduğu siya-
sal güç ve çatışma ilişkileri bağlamına 
oturtabildikleri bir yorum arkadaşlığı, 
bir müşterek ilişkidir.

Yasa yapmaktan tutun da yargıla-
maya kadar farklı talepleri ve görüşle-
ri birbirine harmanlamaya çalışmanın 
kendisini arkadaşlık olarak okumam 
da, dahil olduğum feminist hareketin 
bana sağladığı perspektiftir. Bu nokta-
da ne özel olanın siyasal olandan ne de 
siyasal olanın gündelik olandan ayrış-
tırılmadığı, tam da gündelik toplumsal 
ilişkilerimizi hukuk alanına müdahale 
edebilmenin bir aracı haline getirmek-
te bana yol ve yöntem açan feminiz-
me ayrıca teşekkürlerimi sunmak da 
benim için bir borç ve bir mutluluk 
kaynağı!

Bu perspektif sayesinde, hukuk 
alanı da gündelik olarak yeniden üre-
tilmekte, yani, her gün adliye ya da 
meclis koridorlarında icra edilen bu 
müşterek performans sayesinde, me-
kanik bir işleyişten ziyade bu alan 
müdahale edilebilir bir pratiğe dö-
nüşmektedir. Geçmişte de sıkça tanık 
olduğumuz ama son dönemde özel-
likle barış akademisyenlerinden KCK 
davalarına, Cumhuriyet Gazetecileri 
davasından Demirtaş ve Yüksekdağ 
yargılamalarına, Çağdaş Hukukçular 
Derneği davasından kadın cinayetleri 
davalarına kadar siyasal çatışmanın 
ayyuka çıktığı davalarda, yargıya ege-
men anlayışın mekanik bir emir komu-
ta zinciri ya da cemaat bağları içerisin-
de hareket ettiğini kabul etsek de, bu 
alanın hala müdahale ve mücadeleye 
açık olduğu su götürmez bir gerçek-
lik... Bizler deneyimlerimizden bunu 
öğrendik. Yıllardır, hukuk normlarına 
güncel bir olay ışığında özgürlükçü 
bir yorum kazandırarak yeni bir içtihat 
oluşturma çabası da bu arkadaşlığın 
hamurudur.

1. Özgürlükçü Bir Hukuk Yolun-
da Yurttaşlar ve Hukukçuların Yol 
ve Yorum Arkadaşlığı

Ben bu girizgâhtan sonra felsefi ol-
mayan gerçek bir arkadaşlıkla yola de-
vam etmek istiyorum; Şirin Tekeli’nin 
arkadaşlığı! Ancak bu arkadaşlık aynı 
zamanda “Özgürlükçü Bir Hukuk Yo-
lunda Yurttaşlar ve Hukukçuların Yol 
ve Yorum Arkadaşlığı”nın da örnekle-
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riyle dolu...Neredeyse bir tür Türkiye 
yakın dönem kadın hakları tarihi gibi!

Şirin 1967’de Lozan’da Siyaset Bi-
limi eğitimini tamamlar ve Türkiye’ye 
döner, 1968’de İktisat Fakültesi Siya-
set Biliminde asistan olarak çalışmaya 
başlar. 1975’te, bir grup arkadaşıyla 
Tüm Üniversite, Akademi ve Yüksek 
Okullar Asistanları Birliği’ni (TÜ-
MAS) kurarlar. Şöyle ifade eder: “…
YÖK gibi bir belanın geleceğini hiç 
düşünmeden büyük bir iyimserlikte 
üniversite yasasını demokratikleştir-
mek istiyorduk. Asistan temsilcisi de 
fakülte kuruluna girsin, öğrenci temsil-
cisi de girsin gibi konuların etrafında 
dolanıyorduk. Ama çok iyi bir örgüttü. 
O zaman bu örgütlere demokratik kitle 
örgütü denirdi, tabii hiçbiri kitle örgü-
tü değildi, hele hele TÜMAS’ın hiçbir 
kitlesi yoktu ama bütün o demokratik 
kitle örgütleri arasında en demokrat 
olanı TÜMAS’tı…”2

Şirin Tekeli aynı yıllarda kadınla-
rın siyasal hayata katılımıyla ilgili do-
çentlik tezini hazırlar. Bu Türkiye’de 
bir ilktir! Ve tabii ki tezi üniversitede 
ciddi bir dirençle karşılaşır. “Siyaset 
bilimi ciddi bir bilim dalıdır, kadınlar-
la uğraşmak da ne demek oluyor.” di-
yenlere karşı bir tek kişi destekler onu: 
Bülent Tanör!

O günden yaşamının sonuna kadar 
ise sevgili Şirin Tekeli, tez konusuna 

2 Esen ÖZDEMİR, “Şirin Tekeli ile Söyleşi: Karı Kuvvetlerinden Feminist Harekete”, http://www.5harfli-
ler.com/sirin-tekeli-ile-soylesi-kari-kuvvetlerinden-feminist-harekete/ Erişim Tarihi: 02.10.2019.

direnç gösterenlerin tabiriyle söyler-
sek “kadınlarla uğraşmaktan” asla 
vazgeçmez!

Nedir “kadınlarla uğraşmak”: 
YAZKO kadın dizisi, dergi çalışma-
ları, Somut Dergisi’nde yazılan ilk fe-
minist yazılarla başlayan yol, Kadın-
lara Yönelik Her Türlü Ayrımcılığın 
Önlenmesi Sözleşmesi’nin (CEDAW) 
uygulanması için toplanan binlerce 
imzanın 8 Mart 1987’de Meclis’e su-
nulması…

Birlikte kurucusu olduğumuz Mor 
Çatı Kadın Sığınma Vakfı’nın kurulu-
şu öncesinde örgütlediğimiz “Dayağa 
Karşı Kampanya”nın, İstanbul Yoğurt-
çu Parkı’ndaki yürüyüşüne, kendi elle-
riyle yaptığı renkli ve kenarları çiçekli 
“Kadınlar Üstündeki Baskılara Son” 
yazılı döviziyle gelişi ve Mor Çatı’nın 
kuruluşu, İnsan Hakları Derneği kuru-
cu üyeliği, Kadın Eserleri Kütüphanesi 
ve Bilgi Merkezi Vakfı, Kadın Aday-
ları Destekleme Derneği (KA-DER), 
Anadolu Kültür, Winpeace Türk ve 
Yunan Kadınları Barış Girişimi…

Çoğu kadınlar ve demokrasiyle il-
gili 25 kitabın Türkçe’ye kazandırıl-
ması...

Onunla son olarak “Şirin-Ahmet 
Tekeli Kadın Hukukçuları Destekle-
me Vakfı”nı (KAHUDEV) kurduk. Ve 
onun sayesinde her yıl onlarca kadın 
hukukçu burs alma olanağına erişebi-
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liyor. Lozan’da tanıştığı ve evlendiği 
Av. Ahmet Tekeli’nin de adını taşıyan 
Vakıf, Şirin’den sonra bizim en değerli 
ve yaşadığımız sürece devam ettirece-
ğimiz varlığımız…

Toplantımıza ev sahipliği yapan İs-
tanbul Barosu’nda, 1999 yılında Kadın 
Hakları Uygulama Merkezi’ni kurdu-
ğumuz zaman meslek içi eğitim ders-
lerimizin ilkini de kadınların siyasal ta-
rihi olarak belirlemiştik ve Şirin Tekeli 
burada bu dersi vermişti bizlere...

İşte bu tarih aslında, oy hakkı için 
mücadele eden süfrajetler ve seçme 
seçilme hakkının kazanılmasından 
Kadınlara Yönelik Her Türlü Ayrım-
cılığın Önlenmesi Uluslararası Sözleş-
mesi’ne, 6284 Sayılı Yasa’ya ve İstan-
bul Sözleşmesi’ne kadar, mücadeleyle 
elde edilen nice yasal kazanımın tari-
hi, yani özgürlükçü bir hukuk yolun-
da kadın yurttaşlarla hukukçuların yol 
arkadaşlığının tarihidir.

1999 yılından bu yana binlerce ka-
dına hukuki destek veren ve İstanbul 
dışında başka birçok ilde de kurulan 
baroların Kadın Hakları Merkezleri 
de, süregiden feminist mücadele ve 
kadın hakları mücadelesi de; sadece 
psikolojik ve hukuki destek vermek-
le kalmaz aslında bir hukuk ve yargı 
pratiği de yaratır. Örneğin boşanma 
davalarında genellikle kadınlara “Mal 
mülk senin üzerine değil, asla tazminat 
alamazsın” denildiği bir dönemde, ev 
içi emeğin nasıl görünmez emek oldu-

ğunu ve erkekleri, çocukları, yaşlıları, 
hastaları hayata her gün hazırlayan 
bu emeğin görünür kılınması gerek-
tiğini ifade ederek verilen mücadele, 
bir süre sonra, örneğin 2002 yılında 
gerçekleşen Medeni Kanun değişikli-
ğinde yasal olarak da karşılığını bulur. 
Kadınların 1985-2000 yılları arasında-
ki en temel mücadeleleri ve Meclise 
sundukları 100.000 imza karşılığını 
bulmuş, Medeni Kanun değişmiştir.

Artık ev içi emek hesaplara konu 
olması gereken bir değerdir -tabii ki 
kadınların üzerine kalması gereken 
bir yük değil, sadece gerçekliğin, re-
alitenin tespiti ve inkârının önlenmesi 
bağlamında. (Bu konuda yine Kadın 
Hakları Merkezinde ilk derslerimiz-
den birini veren ve ev içi emeğin taz-
minata yansımalarını değerlendiren, 
“Beden, Emek, Tarih” kitabının yazarı 
sevgili Gülnur Acar Savran’ı ayrıca da 
anmak isterim.)

Evet artık “reislik” diye bir şey 
olamaz, eşitlik vardır! Edinilen mallar 
eşit olarak paylaşılması vb. nice olum-
lu düzenleme Medeni Kanun’da yer 
bulur. Diğer yandan Türk Ceza Kanu-
nu’nun ayrımcı, cinsiyetçi madde ve 
kavramsallaştırmalarına karşı da bir 
başka koldan sürmekte olan bir müca-
dele ve yol arkadaşlığı vardır!

Tecavüze uğrayan kadınlar için 
“Peki şimdi ne olacak bu kızların hali” 
diyen ve cinsel saldırıya uğrayan kız 
çocuklarını, “saldırı yapanla evlen-
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direrek kurtarma” yasalarını savunan 
koskoca ceza profesörlerine ve “bü-
yük” hukukçuların kibirli “biz kadınlar 
adına da her şeyi biliriz” yorumlarına 
rağmen, çok güçlü bir dayanışmayla 
TCK Kadın Platformu’nda buluşan 
kadınların ve kadın hukukçuların yol 
arkadaşlığı ve mücadelesi, belki daha 
önce hayal bile edilemeyecek bir kav-
ramsallaştırmayı da suç olarak düzen-
leyen; evlilikte tecavüzün suç olarak 
düzenlendiği bir Ceza Kanunu’nu 
hayata geçirmeyi başarır! Artık bede-
nimiz, kimliğimiz, emeğimiz “genel 
ahlak ve adaba ve topluma” değil, ken-
dimize aittir!

Türkiye yargı tarihinin, özelikle 
benim de tanıklık ettiğim son 40 yı-
lındaki bazı adalet mücadelelerine ba-
kınca hem avukatların hem de hukuk 
mesleği dışındaki toplumsal hareket-
lerin parçası olan yurttaşların kurduğu 
arkadaşlığın ve dayanışmanın hukuku 
yorumlama pratiklerini nasıl değiştir-
diğini görmek, bunları kolayca kay-
betmeyeceğimize olan inancımı da 
ciddi olarak pekiştiriyor.

Bu noktada, özellikle son dönemde 
çok tartışılan, hatta kayyım atamaları-
na gerekçe olarak adeta bir suç unsuru 
gibi gösterilmeye çalışılan eşbaşkanlık 
hangi yol arkadaşlıklarından geçerek 
bugüne gelmiş bir bakarsak yine ka-
dınların, bu kez de özgürlükçü Kürt 
kadınlarının mücadelesinin değişik 
aşamalarına tanık oluruz.

Behice Boran 1970 yılında Türki-
ye İşçi Partisi’nin genel başkanı oldu. 

12 Mart askeri darbesi sonrası 15 yıla 
mahkûm oldu. 1971 askeri müdahale-
siyle kapatılan Türkiye İşçi Partisi’ni, 
arkadaşlarıyla birlikte 1975’de ye-
niden kurarak yeniden genel başkan 
oldu. Hiç kolay bir yol olmadı onun 
başkanlığı ancak neyse ki son olmadı 
ve Behice Boran’ın parti başkanlığın-
dan siyasal partiler yasasına giren eş-
başkanlığa doğru yol aldı kadınlar...

Bu mücadelenin en güzel anlatıcı-
larından birisi ise Aysel Tuğluk. Gül-
tan Kışanak’ın Kürt Siyasetinin Mor 
Rengi kitabında, kendisi de bir hukuk-
çu olan Aysel Tuğluk şu sözlerle anla-
tıyor bu özgürlükçü hukuk yolundaki 
yol arkadaşlığını!

“...2005 yılında DTP (Demokratik 
Toplum Partisi) kurulduğunda eşbaş-
kanlar olarak Ahmet Türk ve ben se-
çildik. Genel merkezde iki eşbaşkanın 
odası yan yanaydı. Bu yan yana iki 
odada yaşananlar çok ilginçti. Partiye 
gelen erkekler –parti üye ve yönetici-
leri de dahil- doğrudan erkek eşbaşka-
nın odasına giderdi ve tüm siyasi tar-
tışmalar o odada yapılırdı. Biraz kibar 
olanlar giderken kapıyı açıp bana da 
“Allaha ısmarladık” derdi. Yan odada 
yoğun olarak siyaset ve parti meselele-
ri konuşulurken, bir türlü kadın eşbaş-
kanın odasında siyaset konu edilmez, 
nezaket ziyareti yapılırdı. Daha da 
ilginci, yan odanın girişine, “Sn. Ah-
met Türk / Eşbaşkan” yazılı bir tabe-
la asılmış, kadın eşbaşkanın kapısına 
tabela bile yaptırılmamıştı. Yok sayılı-
yordum. Bu durum kadın arkadaşları-



Özgürlükçü Bir Hukuk Yolunda Yurttaşlar ve Hukukçuların Yol ve Yorum Arkadaşlığı

HFSA29214

mızda çok büyük bir tepkiye yol açtı. 
Kadınlar, “Aysel Tuğluk / Eşbaşkan” 
tabelasını kendileri yaptırıp getirip 
odanın girişine astılar.

Bu süreçte kadın örgütümüzün ka-
rarlı duruşu ve dayanışmasıyla eşbaş-
kanlığı sürdürmeyi başarabilmiştik. 
Giderek erkeklerin tutumunda da bir 
değişim başlamıştı. Bir süre sonra Yar-
gıtay’dan gelen bir tebliğle tartışmalar 
yeniden başladı. Tebliğde eşbaşkanlık 
sisteminin siyasi partiler yasasına ay-
kırı olduğu ve kabul edilmediği belir-
tiliyordu. Erkek MYK üyelerimiz oda-
ma gelerek “üzüntülerini” ifade edip, 
bu sistemi uygulamaya devam edersek 
partinin kapatılacağını, bu riskin göze 
alınamayacağını belirtiyorlardı. Çok 
üzüldükleri için bir formül arayışına 
girdiler ve bana, “seni örgütlenme-
den sorumlu genel başkan yardımcısı 
yapalım,” teklifinde bulundular. Olup 
bitenlerin farkında olarak, buna tek 
başıma karar veremeyeceğimi, kadın 
meclisimizle tartışıp bir karar vere-
ceğimizi söyledim. Kadın meclisimiz 
toplandı, başkan yardımcılığının kabul 
edilmeyeceği, eşbaşkanlık sisteminin 
fiili olarak uygulanması ve eşbaşkan-
lığın yasalaşması için mücadele edil-
mesi yönünde karar aldı. Ve hemen 
TBMM’ye sunulmak üzere, eşbaşkan-
lığın yasalaşması için kanun çıkartıl-
ması talebini içeren bir imza kampan-
yası başlatıldı. Çok kısa bir sürede 98 
bin imza toplanarak meclise sunuldu.

Eşbaşkanlık sistemi kadınların ka-
rarlı duruşu ve zorlu bir mücadelesi 
sonucunda kazanıldı. Siyasi partiler 
yasası değişinceye kadar da fiili olarak 
uygulandı. Kadın eşbaşkan şahsında, 
kadın gündemi anaakım politikanın 
merkezine oturdu. Tecrübelerimizle 
biliyoruz ki kadınların olmadığı bir 
alanda kadınlar için hiçbir şey yapıl-
mıyor. Geleneksel siyaset erkek ege-
men anlayışa göre yapılıyordu. Genel 
başkan ve partinin karar organlarında-
ki erkekler, siyaseti belirliyordu. Ka-
dınların hem eşbaşkanlık hem de kota 
konusundaki ısrarlı mücadelesi kadın-
ları siyasetin öznesi düzeyine taşıdı. 
Kadını siyasette “karar veren” değil, 
yedek güç olarak gören anlayış değiş-
meye başladı.

Eşbaşkanlık sistemi kurumsal ola-
rak kabul görene kadar trajikomik bir-
çok olay yaşandı. Bunlardan biri ka-
muoyuna da mal olan “yenge başkan” 
nitelemesiydi. Hakkari’nin Şemdinli 
ilçesinde partinin bir programına Eş-
başkan Ahmet Türk ile birlikte katıl-
mıştık. Programdan sonra parti yöne-
ticileriyle bir lokantaya gittik. Garson, 
Ahmet Türk’e “Başkanım ne istersi-
niz?” diye sordu. Ardından bana dö-
nerek “Yenge Başkan sen ne istersin?” 
dedi. Masadaki herkesin yüzünde bir 
tebessüm belirdi. Ben de gülerek, “Eş-
başkanlığı yanlış anlamışsın. Eşbaş-
kanlık, eşit haklara ve sorumluluklara 
sahip bir erkek ve bir kadından oluşan 
bir kurumdur” dedim. Daha sonra bu 



Filiz KERESTECİOĞLU

HFSA29 215

diyaloğu hatırlayıp gülsek de kadınla-
rın eşitlik ve özgürlük mücadelesinin 
hangi zorluklardan ve zihniyet deği-
şiminden geçtiğini gösteren önemli 
bir yaşanmışlıktır. Bugün eşbaşkanlık 
sistemi demokratik tutumun bir kriteri 
haline geldi, kurumsallaştı, yasal da-
yanağa kavuştu; birçok siyasi partide, 
hatta sivil toplum örgütlerinde uygu-
lanmaya başlandı. Artık eş başkanlık 
sistemini uygulamamak bir eksiklik 
olarak görülüyor. Ama bütün bunlar 
kolay olmadı...”3

Evet, siyasi partilerde eşbaşkanlık; 
02.03.2014’te Siyasi Partiler Kanu-
nu’na getirilen ek maddeyle yasallık 
kazandı. İlk olarak ise 2013 yılında 
Sebahat Tuncel bu konuda kanun tek-
lifi vermişti.

Bu zorlu mücadeleye belediyeler 
açısından baktığımızda gördüğümüz 
örnekleri ve verileri de sizlerle pay-
laşmak isterim. Cumhuriyet tarihi bo-
yunca yerel seçimler sonucunda kadın 
belediye başkanlarının partilere göre 
dağılımı şöyle: HDP 67; CHP-SHP: 
39; AKP: 15; DYP-AP: 11; ANAP: 7; 
MHP: 4; Bağımsız: 4; DSP: 3; TOP-
LAM: 150. Erkek başkan sayısı ise 
32.000.

Kadın Adayları Destekleme Der-
neğinin aktardığına göre, Türkiye’de 
kadınlar ilk kez 1930 yılında seçtiler 
ve “seçildiler”. 3 Nisan 1930’da Bele-
diye Kanunu’nun kabul edilmesiyle, 

3 Gültan KIŞANAK, Kürt Siyasetinin Mor Rengi, Dipnot Yayınları, Ankara 2018, s. 67-69.

kadınlar belediye seçimlerinde seçme 
ve aday olma hakkı elde ettiler. 1930 
yılındaki seçimlerde Sadiye Hanım, 
Artvin ili Yusufeli ilçesine bağlı Kılıç-
kaya Beldesinde belediye başkanı se-
çildi. İlk İl kadın belediye başkanı için 
ise 1950 yılını beklemek gerekecekti. 
Müfide İlhan 1950’de Mersin’de bele-
diye başkanı oldu. Yani yerel seçimleri 
yeni ifa ettiğimiz bugünlerden geçmi-
şe baktığımızda; 90 yıllık ülke tarihin-
de sadece 150 kadın belediye başkanı 
seçilmiş! Erkek başkanların sayısı ise 
32.000! Buna rağmen ne gariptir ki 
sorgulanan ve suç haline getirilmek 
istenen erkek egemenliği değil eşbaş-
kanlık! İktidar ve baskı gücü hayatı bu 
yönde işlemeye zorlasa da bunun bir 
meşruiyeti ve gerçekte karşılığı bulun-
muyor. Artık eşitliğin olmadığı yerde 
başlar öne eğiliyor ve kadın katılımı-
nın olmadığı bir siyaset ise bugün asla 
gönül rahatlığıyla kabul görmüyor.

Her türlü başkanlığa karşı olan bir 
feminist hukukçu olmakla birlikte, öz-
gürlükçü bir hukuk yolunda yurttaşla-
rın ve hukukçuların yol ve yorum ar-
kadaşlığının en olumlu örneklerinden 
birisi olduğu için, benim de bugünkü 
realite içinde savunduğum ve verebi-
leceğim en iyi örneklerden biri olarak 
yer almakta eşbaşkanlık!

Bugün hayatımızı dar eden en can 
yakıcı konulardan birisi de kadınlara 
yönelik şiddet, buna ilişkin alınma-



Özgürlükçü Bir Hukuk Yolunda Yurttaşlar ve Hukukçuların Yol ve Yorum Arkadaşlığı

HFSA29216

yan önlemler, uygulanmayan tedbirler, 
yasalar ve başta İstanbul Sözleşmesi 
olmak üzere uygulanmayan uluslara-
rası sözleşmeler! Ancak sadece bunlar 
değil; yasalara baktığımızda örneğin 
meşru müdafaanın sınırlarının da ka-
dınlara dar geldiğini görüyoruz; tıpkı 
bir zamanlar İnsan Hakları Evrensel 
Bildirgesi’nin dar geldiği ve kadınlara 
yetmeyen, cinsiyet ayrımını gözetme-
yen bu Sözleşmeden sonra CEDAW’a 
(Kadınlara Yönelik Her Türlü Ayrım-
cılığın Önlenmesi Uluslararası Sözleş-
mesi) yeni yollar açıldığı gibi...

Örneğin, kadınların yaşadıkları; 
şiddet, çektikleri eziyet -ki suç olarak 
düzenlenmiş bulunuyor- ve buna kat-
lanmak zorunda bırakan koşullar gö-
rülmeyince, kadın görmez sistem ve 
yargı kulaklarını tıkıyor ve ölmemek 
için öldürmek zorunda kalan kadınla-
rı duymuyor ya da duymamayı tercih 
ediyor! Tıpkı ilk 4320 Sayılı Kanun’a 
ilişkin tedbir kararının uygulanması 
deneyimimde, belki de ilk kararlardan 
birisiydi; savcının, şiddet uyguladığı 
için evden uzaklaştırılması gereken 
erkekle ilgili bana “Peki avukat hanım 
adam şimdi nereye gidecek?” diye sor-
ması gibi! Göz erkeği görüyor, kulak 
ona hassas!

Bir gün bu sınırların genişlediğini 
de göreceğiz. Kadınların mağdur ol-
manın dışında bir yol, yaşam yolunu 
seçtikleri zaman onlara yol arkadaşlığı 
yapan kadın örgütleri ve avukatlarla 
bu yol arkadaşlığını büyüterek, meşru 

müdafaanın sınırlarını da büyütecek 
ya da ölümlerimizin duyulmasından 
daha fazla yaşama isteğimizi duyulur 
kılacağız! Kendisine yıllarca işkence 
ve eziyet edip, son olarak da fahişeliğe 
zorlayan kocasını öldüren Çilem Do-
ğan’a “hep kadınlar mı ölecek biraz da 
erkekler ölsün” dedirten o emniyetsiz, 
tedbirsiz, hukuksuz yalnızlığı gideren 
feminist kadınların yol arkadaşlığında 
olduğu gibi...

2. Kadın Cinayetleri Davaların-
da Feministlerin ve Kadın Hakları 
Savunucularının Takibi ve Müda-
hilliğinin Özgürleştirici Yol Arka-
daşlığı

Feminist kadınlar ve kadın hakları 
savunucuları, 1980’lerin sonlarından 
itibaren şiddete uğrayan kadınların da-
valarını takip ettiler ancak esas olarak 
2000’lerden bu yana bu alandaki gö-
rünürlük daha da berraklaştı: Kocaları, 
sevgilileri, babaları veya tanıdıkları 
erkekler tarafından öldürülen Güldün-
ya Tören’den Ayşe Yılbaş’a, Şefika 
Etik’e onlarca kadının hikâyesini gö-
rünür kıldılar ve kadın cinayetlerinin 
politik olduğunu, yani erkek egemen-
liğinden kaynaklandığını vurgulayarak 
cinayet, şiddet ve cinsel saldırı davala-
rını takip ettiler. Son yıllarda yıllarca 
süren şiddet ve cinsel saldırılara karşı 
kendisini korumak için cinayet işle-
mek zorunda kalan Nevin Yıldırım, 
Çilem Doğan gibi kadınların da da-
valarını gündeme taşıdılar. Feminist-
ler kadın cinayeti davalarını kolektif 
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olarak takip ederek sürecin tamamını 
politikleştirdiler, kadın cinayetlerinin 
münferit değil sistematik olduğunu or-
taya koydular ve hukuk alanının sade-
ce bir parçası olduğu köklü erkek ege-
men düzene müdahale ettiler. Çünkü 
hukuk, kadınların aile içindeki annelik 
gibi rollerini, kadın cinselliğini erkek 
egemen ölçütler uyarınca üretiyordu.

Bu alanda yapılmış akademik çalış-
malar da var. Örneğin, Cemre Baytok 
feministlerin davaları örgütlü biçimde 
takip etmesinin davaların seyrini nasıl 
değiştirdiğine ve feminist hukuk yoru-
munun yargı kararlarını ve içtihatları 
nasıl değiştirdiğine ilişkin bir tez ha-
zırladı: “Feministlerin kolektif dava 
takibi öncelikle bir kadının başına 
gelen sistematik şiddetten her kadının 
etkilendiğini açık ederek müdahillik 
kavramını yeniden tanımladı. İkinci 
olarak meselenin adını koydu: Kadın 
cinayeti. Töre, namus vs. gerekçe ola-
maz, gerekçe olarak söylendiğinde de 
erkek egemenliğinin bütünleştirici bir 
parçasıdır sadece. Ve daha fazlasını 
yaptı: Kadın bedeni üzerinden adım 
adım kapalı kapılar ardında ve mah-
keme tutanaklarında yeniden üretilen, 
cinsellik, aile, annelik üzerinden şe-
killenen erkek egemen sistemi açığa 
çıkardı. Kolektif dava takibi, erkek 
şiddeti davalarının adli değil politik 

4 Cemre BAYTOK, “Political Vigilance in Courtrooms: Feminist Interventions in the Field of Law,”  
MA thesis, Bogazici University, İstanbul 2012.

5 Umut Vakfı 1993 yılında, “Bireysel silahsızlanma” temelinde çalışmak üzere kurulmuştur. Vakfın kurucu-
su oğlu bir arkadaşı tarafından silahla öldürülen Nazire Dedeman’dır.

olduğunu, kayıtlara geçmeyen fakat 
kadınların hayatlarına doğrudan et-
kisi olan -o sebeple sadece hukukun 
alanından ibaret olmayan- hukukun 
uygulanmasını -hakim, savcı, sanık 
avukatlarının ifade alırken sorduğu 
sorulardan, indirim veya beraat gerek-
çelerine ve duruşmalarda takındıkları 
tavra kadar- deşifre etti, başka bir de-
yişle, kayda geçmeyeni politikleştir-
di; özel olanı kamusallaştırdı. Bugün 
feministler toplu dava takip ederken 
“kadın cinayetleri politiktir” sözüne 
paralel olarak “kadının beyanı esas-
tır” gibi ceza hukukunda yeri olmayan 
feminist bir ilkeyi cinsel saldırı da-
valarında öne sürmeyi önemsiyorlar. 
Egemen erkek yargılamasına karşılık 
kadınların deneyimlerini ve beyanları-
nı açığa çıkarmak, patriarkaya radikal 
bir müdahale demek çünkü.”4

Az önce ifade ettiğim meşru müda-
faa konusuna tekrar dönersem; aslında 
kadınlar asla şiddet kullanmak istemi-
yorlar. Çünkü şiddetin en fazla kendi-
lerine döndüğünü, hayatlarını karart-
tığını en iyi onlar biliyorlar! Evlere 
doluşmuş bireysel silahlarla en fazla 
kadınlar katlediliyor. İşte ülkemizden 
bir başka yurttaş ve hukuk yol arka-
daşlığı örneği ise, 4 Şubat 2019’da 
kaybettiğimiz, Umut Vakfı5 Kurucusu 
sevgili Nazire Dedeman’ın bireysel si-
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lahsızlanma için verdiği mücadele! Bu 
mücadele benim için hem birlikte ka-
tıldığımız yerel eğitim çalışmalarıyla, 
hem de ona hepimizin gönül borcu ve 
mücadelesine duyduğumuz saygıyla, 
28 Eylül’ün Bireysel Silahsızlanma 
Günü ilan edilmesi için sesine ses ol-
mak, kanun teklifleri vermek şeklinde 
bir yol arkadaşlığına dönüştü. Bugün 
örneğin onun sesini, kızı Helin pompa-
lı tüfekle katledilen Nihat Palandöken 
yürütüyor, Kasım 2007’de İzmir’de 
“dur” ihtarına uymadığı gerekçesiyle 
polis kurşunuyla yaşamını yitiren Ba-
ran Tursun’un6 ailesi yürütüyor... Bu 
mücadele aynı zamanda şiddete maruz 
kalanların, hukuk mücadelelerinde de 
dayanışma temelli bir yol arkadaşlığı-
nın mümkün olabilmesini sağlamıştır 
ve eminim ki bir gün 28 Eylül’ün Bi-
reysel Silahsızlanma Günü olmasıyla 
sonuçlanacak, daha da ötesi dünya bi-
reysel silahlardan arınacaktır.7

6 Baran Tursun Vakfı (Baran Tursun Uluslararası, Dünya Ölçeğinde Silahsızlanma, Yaşam hakkı, Özgürlük, 
Demokrasi, Barış ve Dayanışma Vakfı (BARANSAV)) Kasım 2007’da İzmir’de “dur” ihtarına uymadı-
ğı gerekçesiyle polisin tabancasından çıkan kurşunla yaşamını yitiren Baran Tursun’un ailesi tarafından, 
2010 yılında kuruldu. Vakıf şiddete maruz kalanlara ve ailelerine rehabilitasyon, adaptasyon ve hukuksal 
destek sağlıyor, insan hakları ve dayanışma faaliyetleri sürdürüyor; öğrencilere burs veriyor. Benzer va-
kaların takibini yapıyor ve bireysel silahsızlanma, yaşam hakkı, özgürlük, demokrasi, barış ve dayanışma 
kültürünü daha iyi içselleştirmek adına faaliyetlerde bulunuyor.

7 Umut Vakfı’nın basına yansıyan şiddet vakalarını baz alarak hazırladığı, Türkiye’nin Silahlı Şiddet Harita-
sı ve 2018 Raporu’na göre, yıl boyunca 3 bin 679 şiddet olayında tüfek, tabanca ve kesici aletler kullanıla-
rak 2 bin 279 kişi öldürüldü ve 3 bin 762 kişi yaralandı. Aynı rapora göre, Türkiye’de yüzde 85’i ruhsatsız 
en az 25 milyon silah bulunuyor.

 Polis Akademisi Başkanlığı’nın “Dünya ve Türkiye’de Kadın Cinayetleri 2016-2017-2018 Verileri ve 
Analizler” raporuna göre kadın cinayetlerinin yarısından fazlası ateşli silahlarla gerçekleşti. Bu silahların 
yüzde 83’ünün ruhsatsız olduğu belirlendi. Bu rakamı yüzde 31,9 ile kesici ve delici aletler takip etti.  
Çoşkun TAŞTAN ve Aslıhan KÜÇÜKER YILDIZ, “Dünya ve Türkiye’de Kadın Cinayetleri: 2016-2017- 
2018 Verileri ve Analizler”, Polis Akademisi Yayınları, Ankara 2019, https://www.pa.edu.tr/Upload/edi-
tor/files/Kadin_Cinayetleri_Rapor.pdf, Erişim Tarihi: 02.10.2019.

3. Kanun Koyma ve Denetim 
Alanında Mücadele: Yasamaya Fe-
minist Müdahaleler

Otoriter popülizmin ve sağ muha-
fazakâr eğilimlerin git gide katılaştığı 
son yıllarda kadınlar aleyhine olum-
suz yasal düzenlemeler bir bir hayata 
geçirilmeye çalışıldı. Kürtaj yasağı 
geri getirilmeye çalışıldı, çocuk is-
tismarcılarına af getiren yasa teklifi 
kadın hareketinin tepkisiyle son anda 
Meclis’ten döndü, müftülere ve imam-
lara nikâh kıyma yetkisi veren kanun 
teklifi kadınların itirazlarına rağmen 
yasalaştı. Meclis’te, boşanmaları önle-
mek için bir Komisyon kuruldu ve bu 
Komisyon, kadınların haklarını tehdit 
eden bir Rapor hazırladı. İşte yasama 
alanı bu bağlamda aynı zamanda yo-
ğun bir mücadelenin de yaşandığı bir 
alan haline geldi. Fakat bu dönemde 
aynı zamanda Boşanma Komisyonu 
Raporunda sunulan önerilere karşı 
kadınlar itirazlarını yükseltti, çocuk 
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istismarcılarına af anlamına gelen 
kanun tasarısı kadınların mücadelesi 
sayesinde rafa kalktı, yalnızca kadın-
larla ilgili örneklerde değil; toplumsal 
muhalefetin güçlü bir itiraz örgütleye-
bildiği konularda, örneğin Rabia Naz 
cinayeti, Aladağ yangını, Ensar Vak-
fı Yurdunda yaşanan çocuk istismarı 
gibi konularda araştırma komisyonla-
rı kuruldu veya daha önceki yıllarda 
da yazılı önergelerle teklif etmemize 
rağmen kurulmayan İstanbul Sözleş-
mesinin etkin uygulanması alt komis-
yonu, GREVIO’nun Türkiye üzerine 
hazırladığı raporun ardından Mecliste 
oluşturulabildi.

4. Toplumsal Muhalefet ile Mec-
lis’teki Muhalefet Arasındaki Yo-
rum ve Yol Arkadaşlığı

Yukarıda sıraladığımız örneklerde 
toplumun toplumsal muhalefet hızla 
örgütlenerek müdahil olabilmiştir. Ya-
sama da tıpkı yargı gibi, farklı yorum-
ları dışlama, çoğulcu tartışma ortamı-
nın önüne geçme yaklaşımı görülüyor. 
Komisyonlara yasalar hazırlanırken 
söz konusu alanda yıllardır çalışan 
kişi ve kurumları çağırmak için bile 
mücadele etmemiz gerekiyor. Yalnızca 
yukarıda saydığımız kadın ve çocuk-
larla ilgili örneklerde değil; madenler, 
zeytin ağaçlarının kesilmesi, şeker 
pancarı üretimi, siyasal hak ve özgür-
lükler, milletvekili dokunulmazlıkları, 
bireysel silahsızlanma, Anayasa deği-
şikliği, cumhurbaşkanı hükümet siste-
mi değişikliği gibi devletin kurucu ka-

nunlarından ekonomiye, işçi kadın ve 
doğanın haklarına onlarca alanda bu 
tekçi geleneğe tanık olduk. Fakat bazı 
tasarıları durduran, siyasi anlamda tam 
otoriter hale gelmiş bir iktidarın bile 
ezberini bozarak ona geri adım attıra-
bilen, torba ve ısmarlama yasa man-
tığıyla çalışagelmiş bir Meclis’e bile 
komisyonlar kurduran, yasaları geri 
çektiren bir mücadeleyi olanaklı hale 
getiren toplumsal muhalefet ile Mec-
lis’teki muhalefet arasındaki yorum ve 
yol arkadaşlığının öneminin üzerinde 
durmak gerekiyor.

5. Emek Mücadelesi 

İşçi sınıfının insanca yaşam şartları 
için mücadelesi de sanayi devriminden 
bugüne hukukta kökten değişikliklerin 
yaşanmasına neden oldu. Bu mücade-
le, kimi zaman kazanımları korumaya 
odaklanırken kimi zaman ise yeni mü-
cadele mevzileri açarak devam ediyor. 
Ancak bugün “kemer sıkma” çağında 
işçilerin mücadelesi gerçekten zor olsa 
da, işçi sınıfının yükselişine ve diren-
cine de tanıklık ediyoruz. İşçi sınıfı her 
gün hukukla güvence altına alınmış 
hakları için yeniden siyasi partiler-
le, sendikalarla, sosyalistlerle birlikte 
mücadele ediyor. Anayasada güvence 
altına alınmış olmasına rağmen sendi-
kalaşma, iş güvenliği, grev hakkı, eşit 
ve adil ücret, çalışma koşulları vb. du-
rumlar için bitmeyen bir mücadeleden 
söz ediyoruz. Örneğin bu hak mücade-
lesiyle kazanılmış hakların en önem-
lilerinden biri olan ve 1961 Anayasa-
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sıyla yasalaşan grev hakkı 16 yıllık 
AKP döneminde, sermayenin istekleri 
doğrultusunda, “milli güvenliği bozu-
cu nitelikte görüldüğü” için Bakanlar 
Kurulu tarafından erteleme adıyla 15 
kez yasaklandı. Bunların dışında grev 
yaptığı ya da sendikalaştığı için işçile-
ri işten atan yüzlerce işyeri örneği var. 

Burada karşımıza iki yorum çı-
kıyor. Bir yanda, “milli güvenliği”, 
“genel sağlığı” veya “finansal istik-
rarı” bozduğu gerekçesinin meşru bir 
hukuki zemini olduğunu iddia edenler 
ve işçi sınıfının anayasal bir hakkını 
tehdit olarak görenler, diğer yanda ise 
başta grev hakkı olmak üzere sendi-
kal hakların tek kişinin kararıyla gasp 
edilmesinin hukuksuzluğunu ortaya 
koyanlar... İşçilerin iş güvenliği ve 
yaşam hakkı, güvenceli iş hakkı, iyi 
koşullarda yaşamak ve geleceğini ga-
rantiye almak için örgütlenme hakkı, 
asgari değil insanca yaşanacak ücret 
hakkı için mücadelesi için birliktelik 
yol ve yorum arkadaşlığıydı bu. Kendi 
yasalarına bile uymayan sermaye ve 
devletin keyfiliğine karşı bir mücade-
leydi. Bu birlikte mücadele ile işçiler 
önemli kazanımlar elde ettiler. Örne-
ğin Soma’da Türkiye’deki en büyük 
işçi katliamlarından biri yaşandı, 301 
işçi, daha fazla kömür çıkarılarak, 
patronun daha fazla para kazanma-
sı uğruna yaşamını yitirdi. Dönemin 
Başbakanı Erdoğan kazadan bir gün 
sonra “Bunun yapısında fıtratında 

8 ‘‘Barış İçin Akademisyenler, 2012 yılının Kasım Ayı’nda Kürt mahpusların başlattığı açlık grevleri sırasın-
da, barış talebini desteklemek amacıyla kaleme alınan ve 50’nin üzerinde üniversiteden 264 akademisyen 

bunlar var” demiş olmasına rağmen, 
kamuoyunun tepkisi sonucu 21 Ma-
yıs 2014’te Meclis’te bir Araştırma 
Komisyonu kuruldu. Büyük patronlar 
ceza almasa da Soma davası, dayanış-
manın ve yol arkadaşlığının önemli 
örneklerindendi. “Bunlar olağan şey-
ler” noktasından, maden kanununda 
değişiklik yapılması noktasına gelindi. 
Yine örneğin yakın dönemde, Serapo-
ol’de ve Flormar’da kadın işçiler sen-
dikalaştıkları için işten çıkarıldılar ve 
bu iki örnekte de hem işçiler hem de 
feministler, kadınlar, sendikalar, parti-
ler ve hukukçuların desteğiyle açılan 
davalar, fabrikanın önünde aylarca 
direnişlerini sürdüren işçilerin lehine 
sonuçlandı.

Emek mücadelesi bazen uzun ça-
lışma saatlerinin azaltılmasına, bazen 
grev hakkı gibi bir sonuca evrilmiş, 
bazen eşit işe eşit ücret hakkıyla so-
nuçlanmış olabilir. Bundan sonra ise 
eğer gerçekten yeni bir dünya haya-
limiz varsa, bir gün mutlaka; çalışma 
saatlerinin hayatımızı kapsamayacak 
şekilde azaltılmasına ve daha eşitlikçi, 
adil bir düzene evrilecektir.

6. Barış Hakkı İçin Bir Yol Arka-
daşlığı: Barış İçin Akademisyenler

Bu ülkede Barış Akademisyenle-
ri8 yaklaşık 3,5 yıldır yargılanıyorlar. 
“Bu suça ortak olmayacağız!” metnini 
bir basın toplantısıyla paylaşmaları-
nın hemen ardından iktidar tarafından 
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hedef gösterilen ‘‘2000’i aşkın akade-
misyenin yüzlercesi işten atıldı, pasa-
portlarına el konuldu, başka yerlerde 
iş bulmaları engellendi, bulundukları 
yerellerde tehdit edilip saldırıya uğra-
dılar, defalarca karakola çağrıldılar, bu 
hak ihlallerine dikkat çekmek için bir 
basın bildirisi okuyan dördü tutuklan-
dı, yüzlercesi KHK’lerle kamu hizme-
tinden men edildi ve nihayetinde hep-
sine birden bireysel davalar açıldı.’’9

Bugün davaları beraatle sonuçla-
nıyor ve bu yeterli bir hukuksal dö-
nüşüm olarak nitelenemese de, barışı 
savunmak konusundaki meşruiyetin 
ve bugüne kadar, KHK’lısıyla, öğ-
rencisiyle, barışı isteyen her kesimle 
birlikte yürütülen mücadelenin, aslın-
da hukukta da karşılığı olan bir yol 
arkadaşlığının sonucudur ve bir gün 
mutlaka anayasal olarak Barış Hak-
kı’na da tekabül edecektir. Toplumsal 
mücadeleyi şiirle en güzel ifade eden 
şairlerden sevgili Ahmet Telli’nin di-
zelerindeki gibi “Ölü bebekleri beyaz 
bayrak esirgemiyor.”10

tarafından imzalanan bir bildirinin sonrasında kurulan bir oluşumdu. 2012 Aralık ayında yapılan ilk top-
lantısında Barış İçin Akademisyenler, Türkiye’de bir barış sürecinin ortaya çıkması ve bu sürecin sağlıklı 
yürütülmesi için çaba gösterme, çatışmalar ve müzakere süreçleri, barış ve barışma pratikleri, barışın top-
lumsallaşmasında kadınların rolü, eğitim sürecinde anadillerin entegrasyonu, savaşın ekoloji üzerindeki 
tahribatı gibi konularda bilgi üretilmesini destekleme kararı aldı. Barış İçin Akademisyenler, 2013-2016 
yılları arasında barış talebini yükseltmek ve başlayan sürece katkıda bulunmak için çeşitli imza metinleri 
yayınladılar, toplantılar yaptılar. Akil İnsanlar Heyeti’nden çeşitli kişilerle bir araya geldiler ve bunları 
raporlaştırdılar. Gazetelerde yazdıkları yazılar ile dünyadaki diğer süreçlerden örnekler vererek Türki-
ye’deki sürece katkıda bulundular ve defalarca süreçte aktif olarak yer almaya hazır olduklarını belirttiler. 
Ancak bugün artık Barış İçin Akademisyenler olarak anılan ve 2016 Ocak ayında yayınlanan “Bu suça 
ortak olmayacağız!” metninin imzacıları, bu çalışmaların çok ötesinde bir çoğunluk ve çoğulluk oluşturu-
yorlar.’’ https://barisicinakademisyenler.net/node/1, Erişim Tarihi: 02.10.2019.

9 Bkz.: Barış İçin Akademisyenler, https://barisicinakademisyenler.net/node/1, Erişim Tarihi: 02.10.2019
10 Ahmet TELLİ, Bakışın Senin, Everest Yayınları, İstanbul 2016.

SONUÇ

Beyaz bayrak dışında ve insanlar 
ölmeden önce mücadele yolları bul-
maya çalışanlar ve özgürlükçü bir hu-
kuk yolunda yürüyen tüm yol arkadaş-
ları, bu ülkenin barış dolu demokratik 
geleceğinin de kurucuları olacaklar...
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“Her yerde özgürlükten yoksun 
ve tekniğe bağlanmış haldeyiz; 
onu tutkuyla olumlayalım veya 
olumsuzlayalım.”2

Özet

‘Hukuku’ modern kılan bilgi kuramsal 
yaklaşım, onu adalet fikrinde mündemiç 
olan ontos’undan ve pratik varlığını inşa ve 
ifşâ ettiği polis’inden soyutlama düşüncesi-
ne dayanmıştır. Bu soyutlama fikri, modern 
hukuk düşüncesini yapılandıran özgün bir 
‘politik icat’ olarak nitelendirilebilir. De-
rin tarihsel köklere ve felsefi temellere da-
yanan bu ‘politik icat’ enterne edilmiş bir 
toplumsallığı yöneten mekanizma ve sosyal 
mühendislik aracı olarak istihdam edilegel-
miştir. Bu teknokratik soyutlama ve bilgisel 
sığlaşma üzerinden yapılandırılan ‘hukuk 
aklını’ sağaltıcı kimi restoratif kuramsal yak-
laşımlar (hukuki realizm, tarihçi hukuk oku-
lu ve sosyolojik hukuk kuramı gibi) varlık 
bulmuştur. Hukuk-poétiké, bütün bu hukuk 
kuramsal yaklaşımların dışında bir yorumsa-
ma fikrine ya da felsefesine dayanmaktadır. 
Bu yorumsamacı düşünce, hukuksal bilginin 
bir poiesis olarak estetik biçimde ifşasına da-
yanmaktadır. Heidegger’in kavramsal şebe-
kesi üzerinden ifadelendirildiğinde hukuksal 
bilginin bir çerçeveleme olarak techne for-

1 Prof. Dr., Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi, E-Posta: muharremkilic@aybu.edu.tr
2 Martin HEIDEGGER, Tekniğe İlişkin Soruşturma, Paradigma Yayınları, İkinci Basım, İstanbul 1998, s. 44.
3 Bkz. Muharrem KILIÇ, Hukuksal Aklın Sosyo-Politik Bağlamı, Norm-Anlam-Yorum, Yetkin Yayınları, 

Ankara 2018, s. 13 vd.

munda üretimi karşısında poiesis olarak es-
tetik ifşâsını öngörmekteyiz. Bu açığa çıka-
rımı ya da ifşâyı olanaklı kılacak olan biricik 
vasıtanın da hukuk-poétiké bir hermenötik 
olduğunu varsaymaktayız. 

Anahtar Kelimeler: Hukuk-poétiké, 
Poiesis, Gestell, Techne, Hermenötik

Giriş

‘Hukuku’ modern kılan bilgi ku-
ramsal (epistemolojik) yaklaşım, onu 
adalet fikrinde mündemiç olan on-
tos’undan, amaçsallık ilkesi üzerinden 
beliren telos’undan ve pratik varlığını 
inşâ ve ifşâ ettiği polis’inden soyutla-
ma düşüncesine dayanmıştır. Bu so-
yutlama fikri, modern hukuk düşün-
cesini yapılandıran özgün bir ‘politik 
icat’3 olarak nitelendirilebilir. Derin ta-
rihsel köklere ve felsefi temellere da-
yanan bu ‘politik icat’, enterne edilmiş 
bir toplumsallığı yöneten mekanizma 
ve ‘sosyal mühendislik’ aracı olarak 
modern zamanlarda istihdam edile-
gelmiştir. Modernliğe özgülenebile-
cek olan bu yeni mevcudiyet formu 
ile hukuk, bizatihi buyurucu iktidarın 
emperatif iradesi üzerinden temellen-
dirilen soyutlanmış bir ‘yapı’ olarak 

Hukuk-poiétiké: Poiesis Olarak Hukukun Estetik Açığa-
Çıkarımı/İfşâsı
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kurgulanmıştır. Söz konusu ‘yapının’ 
statiği, ‘belirliliğe, öngörülebilirliğe, 
ölçülebilirliğe ve nesnelliğe’ dayalı bir 
hendese üzerinden biçimlendirilmiştir. 

Felsefe karşısında ‘bilimin’; me-
tafiziksel düşünce karşısında ‘olgucu’ 
felsefenin (pozitivizm); ontolojik dü-
şünümselliğin karşısında epistemolo-
jik düşüncenin zaferine tanıklık eden 
dönem fikriyatına mutabık biçimde 
hukukun ‘bilimsel bilgi’ kategorisine 
‘bilgi-sınıfsal terfisi’ gerçekleşmiştir. 
Terfi ile terakki eden ‘yeni/modern 
hukuksal akıl’ kaçınılmaz biçimde çağ 
ruhuna uygun olmak üzere, bir hende-
se ürünü olarak tezahür etme imkanına 
kavuşmuştur. Özgün formu ile huku-
ku tezahür ettiren bu imkân, ‘teoriye, 
spekülatif düşünceye, reflektif bilin-
ce, değerler felsefesine ve metafizik-
sel düşünceye’ dayalı düşünümselliği 
yadsıyan bir yalıtlanma ve felsefesiz-
leştirme ile kendisini yapılandırmıştır. 
Böylelikle ontolojik ve tarihsel arka 
planı ile aksiyolojik artalanından so-
yutlanmış olan ‘hukuk’, varoluşsal an-
lamda bir sorgulamanın nesnesi olma 
vasfını yitirmek suretiyle araçsallaştı-
rıcı aklın eylemsel enstrümanına dö-
nüşmüştür. 

Tarihi süreci içerisinde, iradeci ol-
guculuk, deterministik mantıksallık ve 
teknokratik soyutlama fikri üzerinden 
yapılandırılan modern ‘hukuk aklını’ 
sağaltıcı kimi restoratif kuramsal yak-
laşımlar ya da ekolleşmeler (hukuki 
realizm, tarihçi hukuk okulu, sosyo-

4 Bkz. ARİSTOTELES, Magna Moralia, (çev. Y. Gurur Sev), Pinhan Yayınları, İstanbul 2016, s. 121.

lojik hukuk kuramı, eleştirel hukuk 
kuramı gibi) varlık bulmuştur. Resto-
rasyon fikrine dayalı söz konusu ku-
ramsal eğilimlerin her biri, hukukun 
araçsallaştırımının bir neticesi olarak 
tezahür eden kimi tarihi-olgusal traje-
dilere ve/ya anomalilere karşılık gel-
mek üzere ortaya çıkmıştır. Süreklilik 
içerisinde kendi tarihsel gerçeklikleri 
üzerinden varlık bulan bütün bu ku-
ramsal yaklaşımlar, modern hukuka 
içkin olan farklı değer katmanlarına 
yönelik bir sorunsallaştırma biçimi 
olarak tanımlanabilir. Kuramsal pers-
pektifin sunmuş olduğu ‘çerçeveye’ 
bağlı biçimde tezahür eden her bir so-
runsallaştırmanın, ‘hukuk’ üzerine bir 
‘anlamlandırma’, ‘açığa çıkarma’ ya 
da ‘ifşâ faaliyeti’ olduğu konusunda 
herhangi bir kuşku bulunmamaktadır. 
Bu açıdan ‘hukuksal akıl’, bütün diğer 
yapısal kategoriler için de teşmil edile-
bileceği üzere, çeşitlenen özgül düşün-
sel zeminler üzerinde farklı formlarda 
kendisini biçimlendiren bir ifşâ faali-
yeti olarak nitelendirilebilir.

Modern hukuksal bilgiye dair sö-
zünü etmiş olduğumuz ifşâ formların-
dan birisini de hukuk-poiétiké olarak 
kavramsallaştırdığımız yaklaşım bi-
çimi ya da perspektif oluşturmakta-
dır. Hukuk-poiétiké, bütün bu hukuk 
kuramsal yaklaşımların dışında bir 
yorumsama (hermeneutics) fikrine ya 
da felsefesine dayanmaktadır. Aklıba-
şındalık erdemine (phronêsis)4 dayalı 
bir ‘pratik anlama’ süreci olarak bu 
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yorumsama fikri, tarihsel özgüllüğü 
ve toplumsal dinamikleri içerisinde 
tecessüm eden anlamın gizlendiği 
karanlık mecradan çıkartılarak aşikâr 
kılınmasını ifade etmektedir. Böylesi 
bir felsefeye dayanan yorumsama-
cı düşünce, hukuksal bilginin poiesis 
olarak estetik biçimde ifşâsına yönelik 
perspektif kazandırabilecek bir kav-
ramsal donanıma sahiptir. Nitekim bu 
kavramsal donanımı özgün bir dille 
üreten kurucu filozoflardan olan Mar-
tin Heidegger’in (1889-1976) yorum-
sama felsefesi (hermeneutics) üzerin-
den ifade edildiğinde burada, ‘varlığın 
açığa çıkarılması’ olarak poiesis’in 
bizatihi varlığa ya da araştırma nesne-
sine açılmayı gerekli kılan bir yordam 
var ettiği kaydedilebilir.

Heidegger’in kavramsal şebeke-
sinden esinle ifade edildiğinde, burada 
hukuksal normun bir ‘çerçeveleme’ 
(gestell) olarak techne formunda üre-
timi karşısında, poiesis olarak estetik 
ifşâsından söz edebiliriz. Yönetici ira-
denin meşrulaştırıcı bir aygıtı olarak 
tahayyül edilen ve kurumsal işlevsel-
liği merkeze alınan ‘modern hukuk’ 
anlatısının en kullanışlı ifşâ formu 
kuşkusuz techne olmuştur. Araçsal bi-
çimde düşünüldüğü taktirde techne’ye 
dayalı bu ifşâ formu, yalnızca kuram-
sal anlamda ‘hukukun’ teorik inşasın-
da değil, ‘mahkeme içtihatlarından 
hukuk doktrinine; hukuk uygulama-
sından yargıçların tutumuna; yargı hu-
kukundan hukuk mesleklerine; hukuk 

5 HEIDEGGER, Tekniğe İlişkin Soruşturma, s. 82.

politikasından hukuk eğitimine; hukuk 
literatüründen hukuk diline ve hukuk 
akademyasına’ varıncaya kadar birçok 
alanda varlığını göstermektedir.

Bu çalışma, bir yorumsama nesnesi 
olarak hukuksal normun açığa-çıkarı-
mında ya da ifşâsında hukuk-poiétiké 
yorumsamaya dayalı felsefi düşü-
nümselliğin teorik imkanlarına felsefi 
hermenötiğin kavram dünyasına refe-
ransla bir ‘soruşturma’ çabasında bu-
lunmaktadır. Burada hakikatle temas 
kurabilme çabası olarak ‘soruşturma’ 
(tahkikat), tinsel adanmışlığa ve zihin-
sel yoğunlaşmaya eşlik eden düşünsel 
bir izlek üzerinden yürütülmektir. Bu 
anlamıyla soruşturma, refleksif bi-
çimde ‘sükunetle’ gerçekleşen ‘sahi-
ci’ düşüncenin izini sürmek anlamına 
gelmektedir. Ödünsüzce ve cesurca 
düşünsel izleğin her bir katmanında sı-
nanmaya açık olmayı ifade etmektedir. 
Belki de bu nedenle Heidegger, soruş-
turmayı “düşünmenin dindarlığı” ola-
rak tanımlamaktadır.5 Yani düşünmeye 
olan yüksek inanç ve bağlılık, içselleş-
tirilmiş biçimde deneyimlenmesi ve 
bir eylem dizgesine dönüştürülmesi 
anlamına gelmektedir. 

Daha özelde bu çalışma, tekil an-
lamda ‘norm, içtihat veya doktrin’ for-
munda tezahür eden hukuksal bilgiyi 
ve buna bağlı olarak oluşan hukuksal 
formasyonu, ‘bilimsellik’ retoriği ile 
sığlaştıran teknokratik jüridik akıl kar-
şısında yeniden düşünme çağrısı ola-
rak hermenötik (hermenutics) temelli 
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bir eleştiriye kapı aralamaya çalışa-
caktır. Kuşkusuz her bir kuramsal in-
şaya ve uygulamaya yönelik eleştirel-
lik, düşünsel serüvenin bitimsizliğine 
olan inancın ve hermenötik söylemin 
dinamik dönüştürücü gücüne dair id-
rakin bir eseri olarak karşımızda dur-
maktadır.

Son olarak bu çalışma, bir poiesis 
olarak sanatsal icranın varlığın haki-
kate temas gücüne ve ifşa kudretine 
istimdat etmek amacıyla sinematogra-
fik bir anlatıya referansta bulunacaktır. 
Burada sanatın çerçeveleyen anlam-
landırma ve açıklama şemalarına dair 
estetik eleştirelliğine yer verilecektir. 
Zira sinemasal anlatının imgesel ve 
retoriksel gücü, konu bağlamında hu-
kuka içkin normatif değer alanını ku-
ran ezoterik anlam dünyasını temaşa 
edebilmenin varoluşsal olanaklarını 
serimleme kudretine sahiptir.

Hukuksal Normun Araçsal Açığa 
Çıkarımı

Bir bilgi nesnesi olarak hukukun 
varlığı, farklı formlarda metinselle-
şen normatif söylem düzenekleri ola-
rak karşımıza çıkmaktadır. Varoluşsal 
anlamda meşruiyeti, belirli bir otori-
teden sudur etmesi üzerine kurulmuş 
olan bu metinsel anlatılar (norm, yasa, 
yargısal içtihat veya doktrin), pratik 
bilgeliğe veya basirete dayalı anla-
maya (phronêsis) konu olan bir bilgi 

6 Michael INWOOD, The Blackwell Philosophers Dictionaries, A Heidegger Dictionary, Blackwell Publis-
hers Inc., Oxford 1999, s. 210.

7 HEIDEGGER, Tekniğe İlişkin Soruşturma, s. 51-52.

nesnesine dönüşmektedir. Ancak bu-
rada pratik anlamanın kendisine konu 
edindiği hukuksal bilgiyi kodlaştırma 
yönlü eğilimi, diğer anlama ya da açı-
ğa çıkarma imkân ve yordamlarının 
yadsınmasına yol açabilmektedir. Be-
lirli bir dünya görüşü ya da ideolojik 
yönelim doğrultusunda tanımlanarak 
kodlaştırılan hukuksal norm, birtakım 
içkinleştirilmiş saiklerle araçsallaştı-
rılmış bir bilgi türü olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Araçsallaştırmaya dayalı 
bu açığa çıkarım usûlü, belirli bir çer-
çeveleme (ge-stell) mekaniği üzerin-
den anlamsal varlığını ifşâ etmektedir.

Nitekim Heidegger’in varlık ve 
hermenötik felsefesinde çerçeveleme 
(ge-stell),6 bir açığa çıkarma (ent-ber-
gung) biçimi olarak tanımlanmaktadır. 
Etimolojik kökeni de dikkate alındı-
ğında ge-stell sözcüğü ‘koruyucu bir 
gizlenmişlikten açığa-çıkmak ve barı-
naktan çıkmak’ anlamlarına gelmekte-
dir. Yorumbilimsel felsefenin kavram-
sal alanına ‘gizlenmiş bir şeyin ortaya 
çıkartılması ve meydana getirilmesi’ 
anlamları ile taşınan ent-bergen,7 be-
lirli bir varlık felsefesi anlayışına da-
yalı biçimde farklı formlarda tezahür 
edebilmektedir. Bunlardan ilki, estetik 
bir açığa çıkarım yordamı olarak kabul 
edilen poiesis, varlığın kendiliğinden 
kendisini ifşâsı olarak tanımlanmak-
tadır. Bunun karşısında ise modern 
teknoloji felsefesinin öngörmüş oldu-
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ğu ‘zorlayıcı ifşâ ya da açığa çıkarma’ 
yordamı olarak ge-stell karşımıza çık-
maktadır. 

Çerçevelemeye dayalı teknolojik 
açığa çıkarım; bağlamsal ifadesiyle 
anlamaya konu olan nesnenin, farklı 
amaçlara yönelik olarak araçsal kay-
naklara indirgenmesiyle gerçekleşen 
bir çıkarım yordamıdır. Bu çıkarım 
yordamı, modern teknolojiye egemen 
olan pragmatik felsefi eğilimin tü-
ketici bitimsiz talepkârlığına dayan-
maktadır. Nitekim Heidegger Tekniğe 
Yönelik Soruşturma adlı yapıtında tek-
nolojik açığa çıkarımı, “doğadan, hiç 
de makul olmayan bir talebi karşıla-
masını, yani zorla dışarı çıkartılıp, öy-
lece saklanabilecek enerjiyi sunmasını 
istediğini”8 kaydetmektedir. Burada 
açığa çıkarım ya da ifşâ süreci, çıkar 
ya da yarar temelinde sınırsız ve ka-
yıtlanamaz biçimde bir şeyin kullanım 
imkanını elde etmeyi öngörmektedir. 

Bu çıkarım, Heidegger’de ‘tekno-
lojinin özü’ olarak betimlenen çerçe-
veleme (ge-stell) usûlüne dayanmak-
tadır. Öyle ki çerçevelemede (ge-stell) 
insan varoluşu, “olmakta olanın açık-
lığını sürekli olarak çıkara uygun bir 
dönüşüm için düzenlemektedir.”9 Bu 
ifşâ ya da açığa çıkarma formu, çer-
çevelemenin (ge-stell) kavramsal ege-
menliği altında ‘şeyleri sabit rezerve 
indirgeyen bir görevlendirme’ ya da 
işe tutma olarak değerlendirilebilir. 

8 HEIDEGGER, Tekniğe İlişkin Soruşturma, s. 90.
9 Senem KURTAR, Heidegger ve Poetik Düşünme, Pharmakon Yayınevi, Ankara 2014, s. 90.
10 HEIDEGGER, Tekniğe İlişkin Soruşturma, s. 46.
11 Barbara BOLT, Yeni Bir Bakışla Heidegger, (çev. Murat Özbank), Kolektif Kitap, 2. Baskı, İstanbul 2015, s. 77.

Söz konusu ifşâ biçiminin karakteris-
tik niteliği, ‘şeyleri bir amaca hizmet 
eden araçlar’ olarak kabul etmektir. 
Burada amaç ile araç arasında bir ne-
densellik ilişkisi bulunmaktadır. Nite-
kim Heidegger; “amaçların izlendiği 
ve araçların kullanıldığı her yerde; 
araçsallığın hüküm sürdüğü her yer-
de; nedenselliğin hâkim”10 olduğunu 
kaydetmektedir. 

Şeyleri belirli bir amaca matuf 
araçlar olarak benimseme ve kullan-
ma pratiği, insanın, eşyanın neliğine 
ve onlarla ilişkisine dair bir ‘yaban-
cılaşmaya’ yol açmaktadır. Burada 
‘varlıklar olarak eşyanın Varlığının 
unutulması’ sendromu ortaya çıkmak-
tadır. Bu noktadan itibaren eşya insa-
nın kendi çıkarı/yararı adına istihdam 
ettiği kaynaklara dönüşmektedir. Böy-
lelikle, teknokratik toplumsal yapıda 
her bir şey ve hatta diğer tüm insanlar 
yararlanılacak kaynaklar olarak te-
lakki edilmektedir. Böylesi bir varlık 
evreni ya da tahayyül biçimi, araçsal-
cılığın egemen olduğu bir evreni im-
lemektedir. Bu evrende şeyler, bizatihi 
kendileri olarak varlık gösterme im-
kanından yoksun biçimde ancak bir 
şeye-hizmet-etmek üzere varlıklarını 
sürdürebilmektedirler.11

Burada söz konusu olan araçsal-
laştırma, bir düşünme ve bilgilenme 
sürecine karşılık gelmektedir. Bu dü-
şünsel mekanik, ‘sabit rezervin’ varlı-
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ğını öngören bir fikri zemini ve süreci 
deyimlemektedir. ‘Sabit rezerv’ olarak 
tutulan anlam, deyim yerindeyse belir-
li birtakım amaçlar için stoklanarak te-
darikte tutulmaktadır. Yapılandırılmış 
olan amaçlar doğrultusunda tedarik 
edilmiş olan anlam verileri üzerinden 
yürütülen bu çıkarım şablonunda her 
bir ögeye (nesneler) birtakım görev-
ler verilmektedir. Söz konusu ögeler, 
görevle yükümlendirilen nesneleri ta-
savvur eden kişi veya anlayan-yorum-
layan özne olarak insan tarafından, 
kullanıma hazır olan bir ‘anlam setine’ 
indirgenmektedir. 

Çerçevelemeye dayalı anlama süre-
cinde her bir ögenin, ‘dış dünyada top-
lanmak, sayısallaştırılmak, hesaplan-
mak ve tasvirlere dönüştürülmek’ için 
varlık gösterdiği ifade edilebilir. An-
layan özne, bir süreçsellik içerisinde 
bütün bunları, düşünsel hegemonya-
sını inşa etme arayışında araçsallaştır-
maktadır. Sabitlenmiş olan rezervlerin 
bütünselliği içerisinde anlamsal nes-
neler ve gereçler yutulmakta ve bunlar 
bir anlam ögesi ya da nesnesi olarak 
niteliklerini kaybetmektedirler. Tüm 
anlam dünyası bir sabit rezerve dö-
nüşmekle birlikte, bu anlam dünyası, 
anlayan öznenin anlam-yorum tekno-
lojisi aracılığıyla hükmettiği bir kay-
nak haline dönüşmektedir. Bu kaynak, 
‘hesaplayıcı düşünce’ biçiminin tek-
nokratik çıkarım mantığı ile üretimini 
sürdüren bir tüketim nesnesi olarak 
kabul edilmektedir.

12 Martin HEIDEGGER, “Messkirch Anma Konuşması”, Heidegger: Teknoloji ve İnsanlığın Geleceği, (çev. 
Ahmet Aydoğan), Say Yayınları, İstanbul 2017, s. 160.

Düşüncesizliğin kol gezdiği ve in-
sanlığın düşünceden kolaylıkla yüz 
çevirdiği dünyada ‘düşünme kudre-
tine’ ve düşünceye çağrıda bulunan  
Heidegger, hemşerisi olan Besteci 
Conradin Kreutzer’in 175. doğum 
yıldönümünde yapmış olduğu konuş-
masında ‘hesaplayıcı düşünmeyi’ ta-
nımlamıştır. Ona göre, ‘hesaplayıcı 
düşünmeyi’ karakterize eden temel 
özellik, biteviye devam eden ‘hesap 
edici’ düşünsel mekaniktir. Pratik an-
lamda bu düşünme biçimi, ‘daha vaat-
kâr ve daha ekonomik’ olan imkanları 
sürekli biçimde fırsatların peşinden 
koşmak suretiyle hesap etme eğilimin-
dedir. Duraksamaya, sükunete, tefek-
küre ve teemmüle olanak tanımayan 
bu düşünme tarzı, ‘fırsatçılığın’ huzur-
suzluk yaratan pratik güdüleri ile hare-
ket etmektedir. ‘Hesaplayıcı düşünme’ 
karşısında Heidegger’in çağrıda bu-
lunduğu ‘sükunetle düşünme’ çağdaş 
insanın düşünmeden firarda olduğu 
düşünme biçimini ifade etmektedir.12

‘Hesaplayıcı düşünme’ yordamıyla 
nesnesine hükmeden bu anlam tasav-
vuru, beraberinde bir ‘tahakküm isten-
ci’ doğurmaktadır. Araçsallaştırılan bu 
‘kaynak-anlam’ tasavvuru, ‘metin-an-
lam’ üzerinde bir egemenlik kurma 
iradesi olarak tezahür etmektedir. Ya-
pılandırılmış amaçlara matuf biçimde 
veya bunların gerçeklik kazanması 
hedefine yönelik olarak üzerinde he-
gemonya kurulan kaynak harekete 
geçirilmektedir. Burada bir ‘tekno-he-



Hukuk-poiétiké: Poiesis Olarak Hukukun Estetik Açığa-Çıkarımı/İfşâsı

HFSA29228

sap adamı’ olarak anlayan özne, sos-
yo-normatif boyutu itibariyle metin 
üzerinde ölçülebilir ve öngörülebilir 
bir araçsallaştırım iradesi ortaya koy-
maktadır.

Burada yapılandırılmış olan ama-
ca yönelik olarak harekete geçirilen 
bilgisel alanın ‘donanımsallığı’ söz 
konusudur. Bir araç-gerece indirgenen 
hukuksal norm ya da anlamın dona-
nımsal niteliği, yapılandırılan amaca 
hizmet eden bir araç olarak kullanılabi-
lirliğinde kendisini aşikâr kılmaktadır. 
Hatta ilgili bilgisel alanın donanımsal 
varlığı, bizatihi onların ‘sosyal hende-
se’ amacıyla kullanımında inkişaf et-
mektedir. Bu fiili kullanım, hukuksal 
bilgiyle olan yapılandırılmış mekanik 
ilişkiyi açığa çıkarmaktadır. Burada 
hukuksal bilgi, ‘el-altında’ kullanıma 
hazır halde bulunan bir nesne ya da 
öge olarak varlık göstermektedir. Sözü 
edilen bilgisel alan bizatihi pratik iliş-
kiler ağı içerisinde kendisini açığa 
çıkarmakta ya da aşikâr kılmaktadır. 
‘Bizzat tekniğin kendisini bir dona-
nım’ (instrumentum)13 olarak tanımla-
yan Heidegger’de ‘donanım bütünsel-
liği’ olarak belirlenen bu yordamda 
tüm anlam ögeleri ifşâ olmaktadır. 

Pratik bağlamda öznenin (dasien) 
hukuksal bilgi ile hemhal olmaklığı-
na bağlı biçimde eriştiğimiz ‘el-altın-
da-olan’ varlığı, bir amaç doğrultu-

13 HEIDEGGER, Tekniğe İlişkin Soruşturma, s. 44.
14 HEIDEGGER, Tekniğe İlişkin Soruşturma, s. 46.
15 Martin HEIDEGGER,  Varlık ve Zaman, (çev. Kaan H. Ökten), Agora Kitaplığı, 2. Basım, İstanbul 2011, s. 71.

sunda anlamın sevkini doğurmaktadır. 
‘El-altında-olan’ haline dönüşen an-
lamsal varlık, onun bizatihi ‘bir şey 
için bir şey olması’ ile mümkün hale 
gelmektedir. Anlamlandırma sürecini 
olanaklı kılan ‘donanım, araç ve gereç’ 
bir anlama sevk etmek için ‘el-altın-
da-olmayı’ icap ettirmektedir. Burada 
‘el-altında-olmaklığın’ ortaya çıkar-
dığı şey düşünümselliğe ait olmayıp, 
üretim alanına ilişkin bir öge olarak 
kalmaktadır. Bir amaca hizmet eden 
ve “kendisiyle bir şeyin etkilendiği ve 
böylece kendisiyle bir şeye ulaşılan 
şeyi”14 veya “bir şey için şeyi”15 ifade 
eden araç olarak değerlendirilen gereç, 
anlam için yapılandırılan bir yöntem-
sel aygıta dönüşmektedir.

Çerçeveleyici açığa-çıkarma yön-
temi düşünce formumuza egemen 
olduğunda, diğer tüm açığa-çıkarma 
form ve imkanları devre dışı kalmak-
tadır. Bu noktada açığa-çıkarma yön-
temini karakterize eden nitelik, ‘sa-
bit rezervin yönetilmesi ve sağlama 
alınması’ olarak tezahür etmektedir. 
O nedenle bu türden bir açığa-çıkar-
ma minvali, anlayan öznenin ‘açığa 
çıkan dışında hiçbir şeyi anlamama 
tehlikesi’ ile karşı karşıya kalmasına 
yol açmaktadır. Burada ‘görev-verme, 
diğer her şeyin üzerinde temellendiği 
bir standarda’ dönüşmektedir. Bu yüz-
den Heidegger’in ‘sabit rezerve’ iliş-
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kin çözümlemesi, gelecekte insanlığı 
bekleyen kaçınılmaz kötü yazgıya dair 
karamsar bir öngörü olarak ortaya çık-
maktadır.16

Hukuksal gerçekliğin üretilmiş 
kavramsal yapılar üzerinden tasvirci/
tasavvurcu biçimde anlamaya dönük 
yapılandırılmış bir düşünsel minval ol-
ması, hukuksal normun yalıtık bir teknik 
araca dönüşümüne yol açmaktadır. Sözü 
edilen tasvirci anlamlandırma sürecinin 
araçsallaştırıcı aklı, hukuksal normun 
nesneleştirilmesine ve bu doğrultuda 
hukuksal anlamın nasıl düzenlenmesi 
ve ne şekilde düşünülmesi gerektiğine 
ilişkin bir ön-belirlemeyi gerekli kıl-
maktadır. Düşünsel bir minval olarak 
tasavvur ya da tasvirin egemenliği, hu-
kuksal anlamın açıklığına değil, bizatihi 
anlamı kontrol ve denetim altına alma 
arayışına tekabül etmektedir. Bu tasvirci 
yapılandırılmış düşünsellik karşısında 
‘algılamaya ve anlamaya’ dayalı idrak 
(vernehmer), hukuksal bilginin evrenine 
bir ufuk açıklığı getirme potansiyelini 
taşımaktadır.

Hukuk-poiétiké: Hukuksal Nor-
mun Estetik İfşâsı

Bir disiplin olarak hukukun bizatihi 
kendi ‘ontolojik, epistemolojik, aksi-
yolojik ve tarihsel’ arka planına ilişkin 
refleksiyonun, ilgili alana dair bilginin 
anlamsal ifşâsında teknokratik sınır-
lamanın ötesine taşan açığa çıkarım 
imkân/lar/ı var etmesi beklenmektedir. 
Hukuksal dogmatizmin teknokratik 

16 BOLT, Yeni Bir Bakışla Heidegger, s. 83.

yapısal dinamiğine ve sınırlılığına tes-
lim olmuş olan hukuksal anlam, ken-
di içine kapanmak suretiyle üretmiş 
olduğu kavram şebekesi ve dil yapısı 
üzerinden donanımsal bir meşruiyete 
talip ve tabi olmaktadır. ‘Hukuk bili-
mi’, dogmatik disipliner ilgisi doğrul-
tusunda kendisine araştırma nesnesi 
olarak belirlemiş olduğu konular üze-
rine ‘kavramsal üretim’ gerçekleştir-
mekle birlikte, bizatihi kendisine yö-
nelen bir anlama çabası (refleksiyon) 
ve ufkundan söz edebilmemiz pek 
mümkün görünmemektedir. 

İçe kapalı ve tek boyutlu bir an-
lam düzleminde kurgulanan hukuksal 
olgular (kavramlar/normlar/anlamlar) 
kendisini sıkı bir mekanizme bağlı 
biçimde açıklama şemalarına teslim 
etmektedir. Farklılaşan açıklama şe-
malarının bir kısmı bizatihi normatif 
anlamı içkin kabul edilen yasanın li-
teral formunda, bir kısmı da ‘yargısal 
içtihatlar’ veya ‘doktriner yorumlar’ 
formunda varlık bulmaktadır. Her bir 
form türü açısından değerlendirildi-
ğinde burada anlam, tasarımlanmış 
ya da yapılandırılmış bir harici refe-
rans noktasına bağlı biçimde üretime 
konu olmaktadır. Anlam/lan/dırma 
edimi açısından değerlendirildiğinde 
belirlenmiş olan dışsal referans, çeşit-
lenen kuramsal yaklaşımlar üzerinden 
tanımlanmaktadır. Bunlardan bazıları, 
‘niyet’ veya ‘sübjektif gayenin’ belir-
lenmesi ilkesi üzerinden bizatihi met-
nin ‘sahibini’ veya ‘yazarını’; bazıları 
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ise ‘yorumlayanı’ ya da ‘okuru’ mer-
keze almaktadır. Bunların bir kısmı 
da ‘yapısalcı’ bir perspektifle ‘metnin 
dilsel yapısını’ esas kabul etmektedir. 
Bütün bu yaklaşımsal farklılaşmaları 
paranteze alarak ifade edecek olursak 
meselenin temelde bir ‘anlam’ ve ‘an-
lama’ sorunu olduğunu kaydetmemiz 
icap etmektedir.

Felsefi yorumbilimsel çerçevede 
anlam; “varlıkların kendilerini gizle-
diği karanlıklardan çekilip çıkarılma-
sı ve dil ortamı içinde bize konuşuyor 
olması” yönüyle ifşâ olmaktadır. Hatta 
öyle ki, “tüm düşünme yolları, dil ara-
cılığıyla olağandışı bir tarzda, dil içe-
risinden yol göstermektedir.”17 Tam da 
bu noktada anlamın, bize hazır ve ya-
pılandırılmış biçimde ‘dışarıdan oldu-
ğu gibi gelen bir şey’ olarak değerlen-
dirilmesi mümkün görünmemektedir. 
Zira anlam, ‘akışkan bir diyalektik’ 
içerisinde keşfe dayalı biçimde ve et-
kileşimsellikle zuhur etmektedir. Bu-
rada metnin otantik anlamının ifşâsını 
olanaklı kılan anlama edimi, ‘pratik 
bilgeliğe veya basirete dayalı bir an-
lama’ (phronêsis) süreci sonrasında 
varlık bulmaktadır. Nitekim Heideg-
ger’e göre anlama edimi, ‘yorumlama 
imkanını kendi bünyesinde taşıma-
sından ötürü öznenin anlaşılanı veya 
metni kendine maledebilmesini’ ifade 
etmektedir.18 Basiret veya doğru yar-

17 HEIDEGGER, Tekniğe İlişkin Soruşturma, s. 43.
18 HEIDEGGER, Varlık ve Zaman, s. 169.
19 H. G. GADAMER, Hakikat ve Yöntem, (çev. Hüsamettin Arslan; İsmail Yavuzcan), Paradigma Yayınları, 

İstanbul 2009, II, 85.
20 HEIDEGGER, Varlık ve Zaman, s. 157, 162.

gılama (synesis) ve feraset erdemleri 
(aretê) ile tecelli eden phronêsis’in ar-
dında ise ‘sempatik (sunesis; synesis) 
anlama’ durumu söz konusudur. Bura-
da synesis (basiret), ‘müsamahakarlık, 
affedici olma, dostluk (philia) ve ya-
kın hissetme’ erdemlerinin eşlik etmiş 
olduğu ‘ahlâki yargıda bulunabilme 
kapasitesini’ ifade etmektedir.19

Heidegger anlama ediminin ger-
çekleşmesini ise yorum (tefsir) olarak 
nitelendirmektedir. Yorumla birlikte 
gerçekleşen anlama edimi, anlama ko-
nusu olan nesnenin (metnin) anlayan 
öznenin anlamı kendine mal etmesi ile 
tekemmül etmektedir. Yorumsamayla 
birlikte anlama, ‘başka bir şeye dö-
nüşmek bir yana bilakis kendisi olarak 
kalmaktadır’. Burada her türlü yorum, 
varoluşsal açıdan ‘anlama edimi’ üze-
rine temellenmektedir. Böylece ‘anla-
ma edimi’ üzerine temellenmiş olan 
yorum, “anlaşılmış olanın tasdiken 
ilamı” anlamına gelmeyip, bizatihi 
‘anlama sürecinde tasarlanan imkan-
ların çalışılmasını’ ifade etmektedir.20

Bilgelikle (sophia) ahlâki bir ref-
leksiyona bağlı olan anlama (phronê-
sis) edimi, anlayan öznenin ya da yo-
rumcunun içinde bulunduğu toplumsal 
bağlamın kuşatıcı dinamizmi içerisin-
de gerçekleşmektedir. Öyle ki burada 
anlayan özne, anlama nesnesine temas 
ettiği dinamik bağlamsallık içerisin-
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de bu süreci bir gerçeklik ufku olarak 
tecrübe etmektedir. Verili bir tarihsel-
lik içerisinde devinen anlam, sabitliği 
olmayan bir anlam/lan/dırma evrenin-
de akışkan bir tecrübiliğe karşılık gel-
mektedir. Bu kişisel deneyim sürecin-
de anlam, zaman (khronos) ve mekân 
(topos) bağlamında metin ile yorumcu 
arasında kurgulanan tarihsel ilişkinin 
bir neticesi olarak ‘filozofik yorum-
bilimsel’ çerçevede tezahür eden bir 
olgu olarak kabul edilmektedir.

Hukuksal normun yorumsal haki-
katini, ‘el-altında olan’ ve kendisini 
tasarımlanmış bir yalıtılmışlıkla açığa 
çıkaran bir olgu olarak değerlendir-
mek mümkün görünmemektedir. Zira 
felsefi hermenötik açısından yorumun 
otantisitesi ancak, iknaya ve/ya inşâ-
ya dayalı bir teslimiyetle değil, ifşâya 
dayalı bir edimsellikle ortaya çıkmak-
tadır. Bu süreçte anlam, her bir yorum-
cunun tekil deneyimlemesi neticesinde 
zuhur eden yeni bir inkişâf hali olarak 
tezahür etmektedir. Bu anlamlandırma 
yordamı, zihinsel anlamda özneyi esir 
alan ve hatta mekanikleştiren total an-
lam evrenlerine karşı bir direnç göster-
mektedir. 

Kendisini ‘tümel, evrensel ve de-
ğişmez’ alana özgüleyen klasik metafi-
ziksel felsefenin tikeller dünyasını so-
yutlayıp bunlara göre anlamlandırmak 
suretiyle oluşturduğu anlatılar, ‘varlı-
ğın unutulmasına’ yol açmaktadır. Bu 
durum, özellikle pratik anlamaya konu 
olan hukuksal bilgi alanının tikel dina-
miklerinin ‘unutulması’ ve ‘yadsınma-
sı’ neticesini doğurmaktadır. Tümelle-

yici meta anlatıların perdelediği tikel 
hakikatler, pratik anlamayı olanak-
sızlaştıran bir anlam-yorum mekaniği 
içerisinde buharlaşmaktadır.

Bunun yanı sıra, tikel anlamın in-
kişâfına ket vuran bir başka perdeleme 
hadisesi modern teknolojinin zihin-
sel kodları üzerinden üretilmektedir. 
Öyle ki modern teknolojinin öngör-
düğü ‘araçsallaştırıcı aklın’ düşünce 
dünyasını perdelemesi ile bir ‘anlam/
sızlık’ evreni oluşmaktadır. Tüm tikel-
likleri yadsıyarak semiren bu ‘anlam/
sızlık’ evrenini aşkınlaştıran sahici ol-
mayan bir anlam dünyası yaratılmak-
tadır. Anlamı ‘dünyasızlaştıran’ ya da 
nesneleştiren ve tarihsizliğe mahkûm 
eden anlatıların egemen olduğu ‘de-
mans/if çağ/ı’, insanın hem kısmen 
tinsel varlığını hem de pratik yaşamını 
yadsımaktadır. Bu yadsıma hali, aynı 
zamanda ‘varlığın yurdu’ olarak dilin 
varoluşsal olanaklarına yönelik bir ka-
yıtsızlık durumu yaratmaktadır.

Pratik anlama nesnesi olarak hu-
kuksal norm, dilin formatif kurgusunu 
aşan bir yorumsal dinamiğe sahip-
tir. Linguistik bağlamla sınırlı olmak 
üzere hukuksal normun literalistik 
anlamının aşkınlaştırılması, sözünü 
ettiğimiz zengin yorumsal dinamiğin 
yadsınması manasına gelmektedir. 
Burada dilin aporetik dünyasında ku-
rulu olan anlamın ifşâsını kısıtlayan 
‘metinsellik’ (textuality) fikriyle kayıt-
lı bir anlam/landırma edimselliği be-
nimsenmektedir. Halbuki anlam, pra-
tik dünyada bir ‘dil praksisi’ içerisinde 
diyalojik biçimde tezahür etmektedir. 
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O yüzden bu kısıtlayıcılık, norma iç-
kin olan anlamın kendisini poietik bir 
ifşâat olarak açığa çıkarma olasılığını 
yok etmektedir. 

Metni, kendinde tüketilebilir bi-
çimde açımlanabilen ve/ya yorumla-
nabilen bir meta gerçekliğe dönüştüren 
mantıksalcı çıkarımın naif nesnellik 
(objektivizm) iddiaları, yaşamın devin-
gen taşkınlığını zapt edemeyeceğimiz 
aşkın gerçeklik karşısında sönümlen-
mektedir. Kendinden menkul bir değer 
inşası ile üretilen bu otoritenin, sözü 
literal evrenine hapsetme çabasının 
ironik hali ortaya çıkmaktadır. Bu ya-
pay otorite kendisini, mekanikleşen 
bir soyutlama fikri, çıkarım mantığı ve 
metodolojist bir düşünce prosesi üze-
rinden var etmektedir. 

Hukuksal metin ile yorumcu ara-
sında ‘estetik mesafenin kurulması’, 
hukuksal normun açığa çıkmasında 
poietik bir mekânın (topos) açılmasına 
imkân sağlayacaktır. Açılacak olan bu 
poietik mekân, ‘adalet (dikaiosynê) ve 
hakkaniyet/dürüstlük (epieikeia)’ gibi 
hukuka aşkın idelerin her bir norm 
tekilliğinde ya da uygulamada estetik 
biçimde içkinleştirilmesine olanak su-
nacaktır. Bu noktada örneğin her bir 
tekil uygulamada adalet, phronêsis’i 
yaşayan insan veya pratiğin bilgesi 
olarak phronimos’un estetik çıkarımı 
olarak tezahür edecektir. Burada ada-
let, bütün yükleri ile bizzat yaşamdan 
yontulmuş bir normda yani vicdanda 
mevcudiyetini sergileyecektir. Diğer-
kamlık, sezgisellik ve empati ile es-
tetize edilmiş kişisel ‘duyarlılık’ ile 

örülmüş olan poietik mekân (topos) 
bir anlam ufku olarak yorumcunun 
önünde belirecektir. Bu anlam ufku, 
pratiğin bilgesi (phronimos) açısın-
dan adalete yönelme iradesinde teza-
hür eden hakikat (alêtheia) ile teması 
olanaklı kılacak olan bir uzam olarak 
onun önüne serilecektir. 

Adaletin Ezoterik İfşâsı: Bir Si-
nematografik Anlatı

Gerçeklik; kavramsal soyutlama-
lar, bilimsel açıklamalar ve teknik çö-
zümlemelerin mantıksal, nedenselci, 
teknokratik ve metodolojik açıklama 
şemalarının çerçeveleyici (ge-stell) 
anlam dünyalarını aşan bir boyuta 
sahiptir. Zira varlığın hakikatine te-
mas, tüm bu boyutların olağan sınır 
ve sınırlılıklarını aşmaktadır. Sanat 
tam da bu noktada tüm çerçeveleyici 
tanımlamalar ve açıklamaların anlam-
sal hegemonisine boyun eğmeyen bir 
‘anlam/a ufku’ ile ortaya çıkmaktadır. 
Bütün dalları ile sanatın anlam/lan/dır-
maya dair otoritesi; ‘tanımlanabilirlik, 
ölçülebilirlik ve öngörülebilirlik’ üze-
rinden değil, ‘hesaplanamaz, ölçümle-
nemez ve öngörülemez’ olanın ezote-
rik anlam dünyasına nüfuz edebilme 
kapasitesinde varlık bulmaktadır. 

Sanat, anlamın akışkan doğasına 
teslimiyetle hakikati monopolize etme 
yönündeki naif epistemik bir iddia-
ya sahip olma gülünçlüğüne düşmez. 
Hiçbir biçimde sanat, iddiasının isti-
dadını aşmasına olanak sunmaz. Tah-
kikatı hakikatle sonlandırma, müp-
hemliği tümden izale etme, gerçekliği 
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nesnellikle tanımlama, hakikati per-
deleyen peçeyi kaldırma, tek doğru 
cevabı bulma ve süreci netice ile son-
landırma iddiasında bulunmaz. Bilakis 
sanat, kesintisiz, kısıtsız ve sınırsız 
anlam arayışını, varlığın katmanlı ve 
karmaşık evreninde biteviye sürdüre-
bilmenin imkanına sığınır. Bizatihi bu 
imkân, mütecessis biçimde sanatın her 
dem varlığın anlam yurdunda yurt tu-
tabilmesini olanaklı kılar. 

Çok katmanlı ve karmaşık niteli-
ğiyle bu varoluşsal anlam arayışının 
estetik tecessümü olan sanat eseri ise, 
‘var-olanın varlığını kendince açması-
nı’ ifade etmektedir. Varlığın kendinde 
ve kendince açılması, bir anlamda ha-
ricen tezahür edişi ya da dışa çıkması; 
‘var-olanın hakikatinin eserde’ varlık 
bulması anlamına gelmektedir. Bura-
da tam olarak ‘var-olanın hakikatinin 
kendisini sanat eserine’ vaz etmesi 
ya da koyması kastedilmektedir. Öz 
biçimde ifadelendirilecek olur ise bu-
rada ‘sanat kendisini eser üzerinden 
hakikate koymaktadır.’21

Herhangi bir sanat eserinin, anlam 
evreni, biçim ve sınırlılığını keşfede-
bilmek adına referans bir kategori ola-
rak zaman faktörü dikkate alındığın-
da, ilgili eserlerin bir biçimde bizim 
açımızdan da bağlayıcılığı söz konu-
su olan ‘gerçek zaman’ gibi bir şeye 
sahipliğinden söz edilebilir.22 Hatta 

21 Martin HEIDEGGER, Sanat Eserinin Kökeni, (çev. Fatih Tepebaşılı), De Ki Basım Yayım, 2. Baskı, An-
kara 2011, s. 32.

22 Hans-Georg GADAMER, Güzelin Güncelliği, (çev. Fatih Tepebaşılı), Çizgi Kitabevi, 2. Baskı, İstanbul 
2017, s. 82.

23 GADAMER, Güzelin Güncelliği, s. 78.

bu noktada Hans-Georg Gadamer’e 
(1900-2002) göre, ‘geçmişte yaşan-
mışlığın zamansal deneyiminden, sa-
nat eserine geçiş oldukça kolay’ bir 
edimdir. Öyle ki ona göre; sanat eseri, 
“düşüncemizde her zaman ‘organik’ 
varlığın yapısına sahip olan hayatın 
temel belirlenimine büyük bir yakın-
lığa sahiptir.” Bu nedenle düşünüre 
göre, bir sanat eserinin ‘organik birlik 
olduğunun’ söylenmesi herkes tarafın-
dan anlaşılır bir durumdur.23 

Biçimlendirilmiş bir zamansallık 
ve hareketlilik bağlamında herhangi 
bir olgu-olayı akışkan bir anlamlan-
dırma evrenine dahil eden sanat türü 
ya da eseri olarak sinema, bu ‘organik 
birliğin’ ifşâ zeminlerinden birisini 
oluşturmaktadır. Sinema ya da sine-
matografik anlatının üretmiş olduğu 
filmsel imajların tetiklediği tahayyül-
le çoğullaşan anlam evrenlerine nüfuz 
edebilme imkânı ortaya çıkabilmek-
tedir. Kurgusal görsellik olarak bu si-
nematik evrende anlamsal akış, belirli 
bir dizgesellik, belirlilik ve tanımla-
nabilirlik üzerinden gerçekleşmemek-
tedir. Zira bu anlatısal formda anlam, 
çatallanmak suretiyle muhayyilenin 
derinleştirici ve zenginleştirici gücü-
ne mazhar olmaktadır. Sinematogra-
fik imajların çarptığı zihin dünyası, 
kavramsal soyutlamalar ve bilimsel 
açıklamalara konu olmuş varlık evre-
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nini imgelem gücüyle yeniden keşfet-
menin hazzını yaşamaktadır. Anlamı 
yalınkatlaştıran mekanik bir düşünce 
evreninden kendinde gerçekleşen es-
tetik bir anlamsal ifşânın kapısı ara-
lanmaktadır. Bu eşikte yaşanan anlam/
lan/dırma deneyimi, gerçek (reel) ile 
düşünsel (ideal) varlığın verili ya da 
yapılandırılmış anlam dünyalarının 
sınırlarını aşan benzersiz (unique) bir 
deneyim olarak gerçekleşmektedir. O 
nedenle özellikle düşünsel varlık dü-
zeyinde poiesis olarak hukuksal anlam 
evreninin estetik ifşâsı (hukuk-poié-
tiké) noktasında sinematografik anlatı-
nın imgelem gücünü harekete geçiren 
diline referansta bulunmamız icap et-
mektedir. Bu noktada özellikle hukuk-
sal anlam evreninin merkezi kavramı-
nı ve idealitesini oluşturan ‘adalete’ 
yönelik düşünümselliğin engin ufkuna 
yelken açabilme imkânı ortaya çık-
maktadır.

Genel anlamıyla adalet idealitesi 
ve daha özelde ise suç ve ceza adaleti 
noktasında, hukuksal normun estetik 
ifşâsının (poiesis) ve bu ifşânın göz-
ler önüne serdiği ufkun genişliğinin 
sinematografik açıdan deneyimlen-
mesi noktasında örneklem olarak yö-
netmen Lars von Trier’in24 sinema-

24 Lars von Trier filmleri üzerine felsefi bir çözümleme için bkz., (Ed.: Haro, Jose; Koch, William H), The 
Films of Lars von Trier and Philosophy: Provocations and Engagements, Palgrave Macmillan, Switzer-
land 2019, https://link.springer.com/book/10.1007%2F978-3-030-24918-2#about 

25 https://www.imdb.com/name/nm0001885/; Erişim Tarihi: 01.09.2020.
26 Film hakkında ayrıntılı bilgi için bkz., https://www.imdb.com/title/tt0168629/.
27 Film üzerine yapılan bir çözümleme için bkz., Peter BRADSHAW, “Dancer in the Dark”, The Guardian, 

https://www.theguardian.com/film/2000/sep/15/1, Erişim Tarihi: 01.09.2020.
28 Opera hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. https://operaamerica.org/Applications/NorthAmerican/people.

aspx?comp=2335, Erişim Tarihi: 01.09.2020.

sının25 önemli yapıtlarından birisine 
değineceğiz. Burada sözünü etmiş 
olduğumuz kavram dünyası üzerinden 
Trier’in ‘Karanlıkta Dans’ (Dancer in 
the Dark)26 adlı filmine ilişkin bir çö-
zümlemeye yer vereceğiz.27 Bu film, 
Trier’in Danimarkalı besteci Poul Ru-
ders’in ‘Selma Ježková’ adlı opera28 
eserinden uyarlamış olduğu önemli 
sinemasal yapıtlardan birisidir.

Bu sinemasal anlatının başkahra-
manı olan Selma Ježková, çalışmak 
amacıyla 1930’lu yıllarda 10 yaşında-
ki oğlu Gene’le birlikte Amerika’ya 
gelmiş Çekoslavakyalı bir göçmen 
işçidir. Kalıtsal bir hastalıktan ötürü 
günden güne görme yetisini kaybet-
mekte olan Selma, bir fabrikada işçi 
olarak çalışmakta ve genetik olarak 
aynı hastalığı taşıyan oğlunu ameliyat 
ettirebilmek için para biriktirmektedir. 
Ancak Selma, kendisini yurdundan 
ayrılmaya ve göç etmeye zorlayan bu 
durumu bir sır olarak saklamaktadır. 
Selma, oğluyla birlikte orta sınıf be-
yaz bir Amerikan ailesi olan Linda ve 
polis memuru eşi Bill Houston’un ev 
sahibi ve komşu olduğu bir kasabada 
yaşamını sürdürmektedir. 

Orta halli bir ailenin ekonomik 
yükü ve eşinin talepleri karşısında 
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mali güçlük çeken memur Bill’in 
bir gün bu sırrını paylaşması üzerine 
Selma, daha önce saklama ihtiyacı 
duyduğu kendi küçük sırrını onunla 
paylaşmıştır. Selma’nın sırrının ifşâ-
sı, idamla sonuçlanan trajik olaylar 
dizisinin sökün etmesine yol açmış-
tır. Yaşamın olağan akışıyla terslikler 
ve çelişkiler barındıran farklı şiddet 
biçimleri üzerinden örülmüş olan bu 
olaylar dizisi, sinematografik bir anla-
tıya dönüştürülmüştür. Trajedik şiddet 
göstergeleri; katili cinayete zorlayan 
bir şiddetten maktulün canice ölümü 
ile sonuçlanan şiddete varıncaya kadar 
çeşitlenmiştir. 

Bu sinemasal trajedide görece bün-
yesel zayıflığı ve görme yetisi kısıtı 
olan Selma ile iri cüsseli ve güçlü bir 
Amerikan polisi olan Bill karşı karşıya 
gelmiştir. Selma’nın çalınan parasını 
geri alabilmek adına kendisine yalvar-
dığı Bill, ondan kendisini öldürmesi 
konusunda asimetrik bir şiddet göste-
risi sergilemiştir. Komşuları tarafından 
kendisine yönelen iftirayı, oğlunun 
dünyasını karartacak olan yazgının 
değişebilmesi adına sineye çekebile-
ceğini gösteren Selma’yı aciz bırakan 
şiddet, onun masumiyetini çalmıştır. 
İzleyiciyi buğulu bir cinayet sahne-
siyle yüzleştiren bu sinematografik 
anlatıda, zıtlıklar ve paradokslarla ça-
tallaşan anlam dünyasının hüzünlü bir 
draması ortaya çıkmıştır. 

29 HEIDEGGER, Varlık ve Zaman, s. 289.
30 HEIDEGGER, Varlık ve Zaman, s. 298.

Doğacak olan çocuğun kalıtsal has-
talığa yakalanma gerçekliğine rağmen 
bir çocuğu dünyaya getirme ve kuca-
ğına alma hazzına ‘yenik düşen’ Selma 
Ježková’nın “bir tek ve daima sükût 
halinde söz-eden”29 vicdan yükü, oğ-
lunun gözlerini kurtarmak için verdiği 
yaşam mücadelesinin ağır sonuçlarına 
göğüs germe iradesinin ortaya çık-
masına yol açmıştır. Bu mücadelenin 
sonucunda yaşamına son verecek olan 
yargıya sükûnet ve dirayetle boyun 
eğmesi, bu vicdan yükünden kurtulma 
arzusu olarak açığa çıkmıştır. Kendi-
sini “vecibe-içinde-olmanın” yani bu 
ağır yüke yol açan dramın ‘müsebbi-
bi olmanın’30 katlanılması güç olan 
mihneti altında ezilmenin çaresizliği 
içerisinde bulmuştur. Ancak herhangi 
bir pişmanlık veya tereddüde mahal 
bırakmaksızın Ježková’nın bu seçi-
mi, ‘çerçevelenmiş’ olan ceza adaleti 
mekaniği açısından ‘kolay dava’ (easy 
case) olmanın imkanını yaratmıştır. 
Burada sinematografik anlatı, Ježko-
vá’nın seçimindeki safiyet ve masumi-
yet karşısında yerleşik ceza adaleti im-
gesinin totalleştirici niteliğini ve yıkıcı 
gerçekliğini gözler önüne sermiştir. 

Hareket-zaman diyalektiği üzerine 
kurulu sinematik gerçeklikte, ‘çerçe-
velenmiş’ adalet tahayyülü üzerinden 
üretilen yargısal pratiğin tüm mekani-
ğini harekete geçiren cürümler -taam-
müden adam öldürme ve yağma suçu 
gibi- vaki olmuştur. Öyle ki bölge sav-
cısına göre cinayet sanığı Selma Jež-
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ková, kendisine kucak açan ve oğluna 
bisiklet hediye eden komşusu ve ev 
sahibinin hem parasını çalmış hem de 
onu canice öldürebilme küstahlığını 
da göstermiştir. Adaleti mizansenleş-
tiren bu yargı kurmacasının gözünde 
Selma, komşularına ihanet eden kıy-
met bilmez bir göçmen işçidir. Ayrıca 
o, biriktirdiği paranın tamamını (2056 
dolar 10 cent) Çekoslavakya’daki 
‘Oldrich Novy’31 adındaki babasına 
gönderdiği yalanını söylemekten çe-
kinmeyen sahtekâr bir suçludur. Yargı 
adaletinin mekanize imkanları üze-
rinden değerlendirildiğinde oluşan 
çerçeveye (ge-stell) göre, tüm delil ve 
bulgular ile Selma Ježková’nın ölüm 
cezasına mahkumiyeti yasaya, adli 
mekanizme ve mahkeme adaletinin 
kalıp yargılarına uygunluk arz etmek-
tedir. Buna karşın Ježková’nın paranın 
kendisine ait olduğu ve bu parayı çalan 
kişinin Memur Bill Houston olduğu 
yönündeki iddiası ise mizansenleşen 
yargı pratiği karşısında anlamsızlığını 
korumaktadır.

Formel adaletin görüş alanı dışına 
çıkan fiksiyonel gerçeklikte ise Selma, 
kalıtsal olarak oğlunda da olan has-
talığın tedavisi için çaresizlik içinde 
Amerika’ya gelen bir göçmen işçidir. 
Selma’nın ağır iş koşullarına ve gör-
me bozukluğundan kaynaklanacak 
olan iş kazası riskine katlanmasının 
tek nedeni, oğlunun genetik hastalı-

31 Oldrich Novy (1899-1983), Çek sinemasının önemli aktörlerinden birisi olarak kabul edilen besteci, şarkıcı 
ve tiyatro oyuncusudur. Ayrıntılı bilgi için bkz., https://web.archive.org/web/20181030074242/http://www.
czech.cz/en/culture/czech-arts/film/history-of-czech-cinematography?i=; https://en.wikipedia.org/wiki/Ol-
d%C5%99ich_Nov%C3%BD, Erişim Tarihi: 13.10.2020.

ğından ötürü kendisini suçlaması ya 
da suçluluk duygusudur. Baba figürü 
eksikliği çeken bir çocuğu büyütmekle 
birlikte karşılaştığı tüm bu zorluklar, 
Selma’nın hayallerini ve ilişkilerini 
ertelemesine sebep olmaktadır. Bun-
dan ötürü, Selma’nın sosyal ilişkiler 
kurduğu arkadaşları Cvalda, Jeff ve 
Norman’la birlikte komşuları Bill ve 
Linda’ya karşı bir duyarlılık geliştirdi-
ği görülmektedir. Komşuluk ve arka-
daşlık ilişkisinin yanı sıra Bill’in polis 
olması, Selma ile aralarında bir güven 
ilişkisinin doğmasına da yol açmıştır.

Oğlunun ameliyatını gerçekleştire-
bilmek adına biriktirmiş olduğu para, 
Selma için neredeyse temel hayat 
motivasyonu haline gelmiş ve onun 
için korunmaya değer bir sır halini 
almıştır. Oluşan güven ilişkisine de 
bağlı biçimde Selma, empatik bir tu-
tum sergileyerek Bill’le sırrını pay-
laşmıştır. Aslında bu noktada paranın 
varlığından Bill’in haberdar olması, 
güven ilişkisi temelinde Ježková’nın 
eyleminin hafifletilmesi için bir gerek-
çeye dönüşmektedir. Burada bir polis 
memuru ve Selma’nın komşusu olan 
Bill, güven yükümünü ihlal eden kişi 
konumundadır. Ameliyat için gerekli 
olan paranın tedariki, Ježková’nın ça-
resizlikle yaşama hakkından dahi vaz-
geçmeyi göze alabileceği bir amaca 
dönüşmüştür. Böylesi bir çaresizlikle 
ve koşullanmışlıklarla biçimlenen ya-
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şam öyküsü, onun ‘özgür’ iradesine ve 
sorumluluğuna ilişkin etiko-jüridik bir 
sorgulamanın kapısını aralamıştır. 

Bu etiko-jüridik sorgulama bağla-
mında Peter Bieri’nin özgün bir üslup 
ve anlatım tarzı ile ‘irade özgürlüğü’ 
sorununu çözümlediği Özgürlük Za-
naatı adlı yapıtına işaret edebiliriz. 
Bieri bu yapıtında bütün ‘koşullan-
mışlıklar ve yasallık’ temelinde öz-
gürlük-sorumluluk gerilimini diya-
lektiksel bir anlatıya dönüştürmüştür. 
Dostoyevski’nin Suç ve Ceza adlı ünlü 
romanının başkahramanı olan Rodion 
Raskolnikov’un hikayesi üzerinden 
Bieri bir özgürlük çözümlemesine yer 
vermiştir. Düşünürün roman kahra-
manı ile yargıç arasında kurguladığı 
diyalektikte kişinin ‘sorumluluğunu 
doğurabilecek olan özgürlüğün na-
sıl olması gerektiğini’ sorgulatmıştır. 
Bunun üzerine Raskolnikov’un yanıtı, 
yalın biçimde kişisel istenci ve buna 
bağlı olarak verilen kararları yaratan 
faktörün kişinin yaşamöyküsü değil, 
bizatihi kendisi olması gerektiği yö-
nündedir.32 Tam da bu noktada adaletin 
bir yasa mekanizmine indirgenmesine 
mani olacak biçimde sorumluluk fel-
sefesi ve sorumluluk ahlâkı temelinde 
sorgulayıcı bir boyut devreye girmiş 
olmaktadır.

Böylesi derinleştirici özsel bir bo-
yutlandırmayı olanaksızlaştıran çer-
çeveleyici (ge-stell) çözümlemenin 

32 Peter BIERI, Özgürlük Zanaatı, İnsanın Kendi İstencini Keşfetmesi, (çev. Türkis Noyan), Kitap Yayınevi, 
İstanbul 2009, s. 287.

33 Bkz. ARİSTOTELES, Nikomakhos’a Etik, (çev. Saffet Babür), BilgeSu Yayınları, 2. Baskı, Ankara 2009, s. 112.

sunmuş olduğu adalet mekanizması; 
Ježková’nın yargılamasında görüldü-
ğü üzere yasaya, yasanın öngördüğü 
sorumluluk hukukuna ve yasanın çer-
çevelediği yargısal retoriğe ve pratiğe 
uygunluk göstermektedir. Ancak bu-
rada adaletin poiesis olarak anlamsal 
ifşâsı olanaksızlaşmaktadır. Zira bu 
durumda, estetik ifşâyı olanaklı kıla-
cak ‘istenç, irade özgürlüğü, koşullan-
mışlık, eylemsellik, sorumluluk, saik 
ve kasıt’ gibi manevi unsurlar dikkate 
alınmış değildir. Yine ‘yasallık ve ah-
lâkilik’ fikri ile ‘dağıtıcı adalet (iustitia 
distributiva)’ düşüncesi, ‘dürüstlük’ 
ve ‘hakkaniyet (epieikeia)’ ilkeleri bu 
yargısal edime eşlik etmemiştir. 

Halbuki Aristoteles’in kavram-
sallaştırmasına referansla söyleyecek 
olursak özellikle hakkaniyet (epieike-
ia) ilkesi ‘yasanın düzeltilmesi’33 ola-
rak kabul edilmektedir. Filozof, her bir 
yasal düzenlemenin somut olay/eylem 
(dava) ile zorunlu bir gerilim içerisinde 
olduğunu vurgulamıştır. Zira yasanın 
genelliğinin bütünüyle bir somutluğu 
ifade eden pratik gerçekliği taşıması-
nın olanaksızlığı söz konusudur. Bu 
noktada her zaman yasanın ‘yetersizli-
ği’ ya da ‘eksikliğinden’ söz edilebilir. 
Ancak burada yasanın ‘yetersizliği’ 
bizatihi kendinde bir nakısa olarak de-
ğerlendirilmemelidir. Bilakis hukukun 
düzenlenmiş dünyası karşısında insani 
gerçekliğin zorunlu biçimde ‘kusurlu’ 
olmasından ötürü hukukun tam bir te-
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kabüliyet içerisinde somut duruma uy-
gulanması olanaksızlaşmaktadır.34

Burada daha ziyade mahkeme mi-
zanseni üzerinden aktarılan kurgu-
sal gerçeklikte ‘delil, bulgu, görüntü, 
duyusal veriler ve ön yargılar’ ölüm 
cezasının verilmesinde tayin edici an-
lamsal ögeleri oluşturmuştur. Hatta bu 
mekanistik çerçeveyi (ge-stell) destek-
lemesi amacıyla, gerçekliği olmayan 
olgulara yüklenen yargıların eklenme-
sinde de herhangi bir tereddüt yaşan-
mamıştır. Ancak burada dil praksisinin 
ve hukuk gramerinin Selma’ya yükle-
miş olduğu ‘suçlu, katil, fail, hırsız, 
yağmacı ve güveni istismar eden kişi’ 
gibi nitelemeler sorgulanır hale gel-
miştir. Böylelikle kurguya konu olan 
mezkûr davanın ‘kolay’ bir dava (easy 
case) olmadığı, bilakis ‘zor’ bir dava 
(hard case) olduğu görülmüştür. Ko-
nusu, doğuştan ‘onur’ sahibi; hak ve 
özgürlükler süjesi bir varlık olarak in-
sanın hangi sıfatla olursa olsun ‘dava’ 
taraflığının bir ‘yargı’ ile sonuçlandı-
rılması kendinde bir güçlüğü barındır-
maktadır. O yüzden hakikatte her bir 
dava, kendi tekilliği ve özgüllüğü içe-
risinde yorumlanması icap eden ken-
dinde ‘zor’ bir davaya dönüşmektedir.

Bu noktada yorumun işlevi, her bir 
tekil/özel davada yasayı somutlaştır-
ma edimi ya da uygulama eylemidir. 
Öyle ki bir bütün olarak ‘hukuk dü-
zeni’ esasında bizzat yargılama sü-
recinde somutlaşmaktadır. Yasanın 

34 GADAMER, Hakikat ve Yöntem, II, 79.
35 GADAMER, Hakikat ve Yöntem, II, 95, 96.

somutlaştırılması ya da uygulanması, 
bizatihi yargıç tarafından yaratıcı bir 
edimsellikle ifa edilen bir görev ola-
rak karşımıza çıkmaktadır. Ancak ya-
sanın uygulanması veya her bir tekil 
davada somutlaşması yalın biçimde 
bir ‘yasa bilgisi’ ya da ‘yasayı bilme’ 
meselesinden ibaret değildir. Zira her 
bir davayı ya da yargısal süreci kap-
sayacak nitelikte kusursuz bir ‘hukuk 
dogmatiği’ fikri savunulabilir olmak-
tan uzaktır.35

Sonuç olarak yargısal aklın çer-
çeveleyici kuralları, usûl ilkeleri ve 
prosedürleri üzerine kurulmuş olan 
mekanistik yapıları bir poiesis olarak 
adaletin ifşâsını olanaksızlaştırmakta-
dır. Zira adalet özünde, her bir tekil-
likte tezahür eden ezoterik ve estetik 
bir anlamsal ifşaattır. Sabiteye dönüş-
türülmüş olan yanılgılar yani kurallar 
ve uygulamalar, bu ifşaatın kendiliğin-
den zuhur etmesini imkânsız kılmak-
tadır. Söz konusu yanılgılar, haddini 
aşan ontik bir iddiayla ‘zaman-uzam, 
norm-anlam ve anlam-bağlam’ dina-
miğini yadsımaktadır. Bu yadsıma, 
pratik bilgeliğin/aklıbaşındalığın (ph-
ronêsis) çözümleyici aklına, estetik 
duyumsama gücüne, ferasetine ve 
sezgisine ihtiyaç duyan adaletin te-
cellisini olanaksız hale getirmektedir. 
Bu yönüyle adalet, yerleşik norm, de-
ğer ve usûllerin yalıtılmış dünyasında 
mekanik bir çıkarımsallıkla kendisini 
ifşâ edecek ‘el altında olan’ bir araç 
(organon) değildir. Daha ziyade ada-
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let, her bir tikellikte kendisini her dem 
yeniden var eden ezoterik bir anlam 
evrenidir. Bu anlam evreni kendisini, 
poiesis’in olanaklı kıldığı estetik ifşâ 
ya da hukuk-poiétiké yorumsama üze-
rinden var edecektir.

Sonuç Yerine

Hukukun varlığa yönelik insani bir 
anlam iddiası olma kudretini yitire-
rek araçsallaştırıcı aklın bir eylemsel 
enstrümanına dönüşmesi, çeşitlenen 
normatif formlara içkin olan hukuksal 
anlamın ‘otantik ifşâsına’ ket vuran bir 
iktidar sorununa yol açmıştır. ‘Bilim-
sellik’ iddiasıyla ‘el altında tutulan’ 
ya da araçsallaştırılan hukuksal anla-
mın ‘suskunlaştırılması’ normun hem 
amaçsal özüne hem de tarihsel-top-
lumsal bağlamına yabancılaşmasına 
neden olmuştur. Bu yabancılaşma 
dahilinde hukuk teknolojik bir ifşâya 
konu olmuştur. Hukukun araçsal kay-
naklara indirgenmesine dayalı bu ifşâ 
yolu, egemen modern paradigma da-
hilinde hukuki idrakin tek geçerli yolu 
olarak öne sürülmüştür. Bu yönüyle 
değerlendirildiğinde anlayan özne, bi-
zatihi ‘gereçlerin ne olduğuna ve olma 
biçimlerine’ bakmak yerine, bunların 
kendisel amacı için neleri gerçekleş-
tirebileceğine ya da yapabileceğine 
odaklanmaktadır.

Hukuksal bilgi evreninin kendinde 
kendisini kısıtlayan (oto-limitasyon) 
düşünsel ufku, tarihselliği içinde top-
lumsal bağlamın akışkan dinamiğiyle 
bağ kurulmasını imkansızlaştırmakta-
dır. Burada bağıntıları kurmakta yaşa-

nan ‘fikri körelmenin’ kökeninde, an-
lamın inkişaf etmesine önayak olacak 
kavramsal donanımın yoksunluğu yer 
almaktadır. Bu yoksunluk hali, disipli-
ner varlığı itibariyle hukuksal bilginin 
reflektif bir yapıya dönüşme imkânını 
ortadan kaldırmaktadır. Bu anlamsal 
açmazın, yöntemsel çerçevesi belir-
lenmiş bir bilgi teknokrasisi ile üreti-
len dogmatik hukuksal bilginin yapı 
sistematiği üzerinden çözümlenmesi 
olanaklı değildir. 

Bu olanaksızlığı idrak edebilme 
kudreti, hukuka içkin değer evrenine 
nüfuz edebilmenin pratik bilgeliği ge-
rekli kıldığı inancına dayanmaktadır. 
İşte tam bu nokta, kurgusal gerçek-
liklere ve bu gerçekliklerin iletişim-
sel harekete geçirme işlevine ihtiyaç 
duyduğumuz noktadır. Aynı zamanda 
bu ihtiyaç noktası, adaletin tesisi ko-
nusunda Tanrısallığa öykünen huku-
kun, iç içe geçen gerçekliklerin gös-
terilmesi konusunda hayata öykünen 
sanatın buluşum noktasıdır. Selma 
Ježková’nın adalet arayışı, mizansen-
leşen bir hukuk gösteriminin karanlık 
perdesinde buharlaşmıştır. Adalet ara-
yışlarında kimi zaman bir yargı pratiği 
olarak rutinleşen bu trajik son, kurgu-
sal gerçeklikte etkileyici biçimde dra-
matize edilmiştir. Dokunaklı öyküsü 
ile bu kurgusal gerçeklik bize, ‘bilim-
sellik’, ‘dogmatizm’, ‘normativizm’, 
‘metodolojizm’ ve ‘determinizm’ adı-
na ‘çerçeveleyici’ bir teknokrasiye (te-
chne) mahkûm edilen hukukun, poie-
sis olarak açığa çıkarımının gereğine 
ilişkin çarpıcı bir uyarıda bulunmuştur. 
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Halbuki özgün bir icra olan ada-
leti tecelli ettirecek olan donanımsal 
yetkinlik, salt techne bilgisi ile sınırlı 
olmayıp, yanı sıra hüneri de gerekli 
kılan bir edimselliktir. Yargı, yasala-
rın somut durumlara (davalara) uygu-
lanmasını içermenin yanı sıra, hüneri 
gerekli kılan bir ‘sanat’ olarak telakki 
edilebilir. Nitekim Aristoteles’in yar-
gının phronêsis formu (dikastike ph-
ronêsis) olarak tanımladığı şey, salt-
lıkla bir techne değildir. Bu hüner ya 
da yetkinlik, bizatihi yasaları uygula-
manın kendinde bir hukuki belirsizliği 
içeriyor olmasından ötürü gereklilik 
arz etmektedir. Bu eylem, herhangi 
bir ‘nesneyi tasarlama ve onu yapma 
kurallarıyla’ işe koyulan’ zanaatkarlık 
ve techne bilgisi ile icra edilebilir de-
ğildir. Zira kimi zaman somut bir du-
rumda ilgili yasanın tam bir kesinlikle 
uygulanması olanaksızdır. Ancak bu, 
bir yetersizlik ve çaresizlik halini de-
yimlemenin ötesinde yasanın başka bi-
çimde yorumlanması/uygulanmasının 
daha doğru olacağı fikriyle gerçeklik 
kazanacaktır. Bu bir anlamda, yargısal 
süreçte daha iyi bir yasa arayışı olarak 
değerlendirilebilecektir.36 

Sonuç olarak modern teknolojinin 
hegemonyası altında endüstrileşen 
tüm ‘bilgisel, kültürel ve sanatsal alan-
lar’ çerçevelemenin ‘görev-veren zor-
la-dışarı-çıkarma yöntemine’ mahkûm 
olmuş durumdadır. Modern teknolo-
jinin dayandığı felsefi öze uyarlı bi-
çimde varlık gösteren çerçevelemeye 

36 GADAMER, Hakikat ve Yöntem, II, 77, 78.

dayalı açığa çıkarma minvali, ‘poietik 
olan da dahil olmak üzere diğer tüm 
açığa çıkarma imkanlarını dışlama 
eğilimi’ göstermektedir. Ancak bu du-
rum bertaraf edilemeyecek bir ‘yazgı’ 
değildir. Burada pratik anlama süre-
cinin teorik sorgulamalar eşliğinde 
yürütülmesi ile bir ‘anlamlandırma 
ufkunun’ yaratılabilme olasılığından 
söz edebiliriz. Ancak mevcut gidiş ile 
bu menzile yetilemeyeceğini de geçen 
yirminci yüzyıl tecrübesi açıkça orta-
ya koymaktadır. O yüzden bu ufka eri-
şebilmek için hukuki bilgeliğin estetik 
ifşâsını mümkün kılacak bir istikame-
te yönelim gerekmektedir.

KAYNAKÇA

• ARİSTOTELES: Nikomakhos’a Etik, (çev. 
Saffet Babür), BilgeSu Yayınları, 2. Baskı, 
Ankara 2009.

• ARİSTOTELES: Magna Moralia, (çev. 
Y. Gurur Sev), Pinhan Yayınları, İstanbul 
2016.

• BIERI, Peter: Özgürlük Zanaatı, İnsanın 
Kendi İstencini Keşfetmesi, (çev. Türkis 
Noyan), Kitap Yayınevi, İstanbul 2009.

• BOLT, Barbara: Yeni Bir Bakışla Heideg-
ger, (çev. Murat Özbank), Kolektif Kitap, 
2. Baskı, İstanbul 2015.

• GADAMER, Hans-Georg: Güzelin Gün-
celliği, (çev. Fatih Tepebaşılı), Çizgi Kita-
bevi, 2. Baskı, İstanbul 2017.

• GADAMER, H. G.: Hakikat ve Yöntem, 
(çev. Hüsamettin Arslan; İsmail Yavuz-
can), Paradigma Yayınları, İstanbul 2009.



Muharrem KILIÇ

HFSA29 241

• HARO, Jose; KOCH, William H. (ed.): 
The Films of Lars von Trier and Philosop-
hy: Provocations and Engagements, Palg-
rave Macmillan, Switzerland 2019, https://
link.springer.com/book/10.1007%2F978-
3-030-24918-2#about Erişim Tarihi: 
01.09.2020.

• HEIDEGGER, Martin: Varlık ve Zaman, 
(çev. Kaan H. Ökten), Agora Kitaplığı, 2. 
Basım, İstanbul 2011.

• HEIDEGGER, Martin: Sanat Eserinin Kö-
keni, (çev. Fatih Tepebaşılı), De Ki Basım 
Yayım, 2. Baskı, Ankara 2011.

• HEIDEGGER, Martin: Metafizik Nedir?, 
(çev. M. Şevket İpşiroğlu; Suut Kemal Yet-
kin), Kaknüs Yayınları, 2. Baskı, İstanbul 
2003.

• HEIDEGGER, Martin: “Sanatın Doğuşu 
ve Düşüncenin Yolu”, (çev. Leylâ Baydar; 
Hasan Ünal Nalbantoğlu), Patikalar Mar-
tin Heidegger ve Modern Çağ, (yay. haz., 
Hasan Ünal Nalbantoğlu), İmge Kitabevi, 
Ankara 1997.

• HEIDEGGER, Martin: “Messkirch Anma 
Konuşması”, Heidegger: Teknoloji ve İn-
sanlığın Geleceği, (çev. Ahmet Aydoğan), 
Say Yayınları, İstanbul 2017.

• HEIDEGGER, Martin: Tekniğe İlişkin So-
ruşturma, Paradigma Yayınları, İkinci Ba-
sım, İstanbul 1998.

• INWOOD, Michael: The Blackwell Philo-
sophers Dictionaries, A Heidegger Dicti-
onary, Blackwell Publishers Inc., Oxford 
1999.

• KILIÇ, Muharrem: Hukuksal Aklın Sos-
yo-Politik Bağlamı, Norm-Anlam-Yorum, 
Yetkin Yayınları, Ankara 2018.

• KURTAR, Senem: Heidegger ve Poetik Dü-
şünme, Pharmakon Yayınevi, Ankara 2014.

İnternet Kaynakları
• BRADSHAW, Peter, “Dancer in the Dark”, 

The Guardian, https://www.theguardian.
com/film/2000/sep/15/1, Erişim Tarihi: 
01.09.2020.

• https://operaamerica.org/Applications/
NorthAmerican/people.aspx?comp=2335, 
Erişim Tarihi: 01.09.2020.

• https://www.imdb.com/title/tt0168629/. 
Erişim Tarihi: 01.09.2020.

• https://www.imdb.com/name/nm0001885/ 
Erişim Tarihi: 01.09.2020.

• h t t p s : / / w e b . a r c h i v e . o r g /
web/20181030074242/http://www.czech.
cz/en/culture/czech-arts/film/history-of-c-
zech-cinematography?i= Erişim Tarihi: 
13.10.2020. https://en.wikipedia.org/wiki/
Old%C5%99ich_Nov%C3%BD, Erişim 
Tarihi: 13.10.2020.



HFSA29242

Özet

Marksizm birçok yorumu bünyesinde 
barındıran bir öğreti olarak karşımıza çık-
maktadır. Ancak buna rağmen temel aldığı, 
üzerinde ortaklaştığı iddialar doğal olarak 
varlığını korumaktadır. Bunların en temelin-
de maddi altyapının politika, kültür, din ve 
hukuk gibi üstyapıyı belirlediği iddiası yer 
almaktadır. Farklı olan ise bu iddianın ka-
tılık derecesi olarak görünmektedir. Üretim 
ilişkileri ve hukuk arasındaki ilişki bakımın-
dan ise hukukun tamamen altyapı tarafından 
belirlendiği ve bu üretim ilişkileri ortadan 
kalktığında, ileri komünizm aşamasında 
hukukun söneceği iddiası katı ve Marksist 
öğreti açısından tutarlıymış gibi görünen bir 
düşünce olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu 
düşüncenin en bilinen savunucusu olarak 
Evgeny Pasukanis komünist toplumda huku-
kun söneceğini iddia etmiştir. Ona göre meta 
mübadelesi rejimi ortadan kalkınca hukuk 
da sönecektir. Çünkü sahiplenme eskiden de 
var olmasına rağmen devir unsurunun açı-
ğa çıkmasıyla (meta-para-meta formülüyle) 
özel mülkiyet biçimine bürünmekte ve bu 
durum ancak belirli bir toplumsal yapıda 
kendini göstermektedir. Hukuka yönelik bu 
Marksist görüş materyalist felsefenin kendi 
içerisindeki tartışmaları ekseninde eleştiril-
mektedir. Bu yazıda söz konusu eleştiriler 
kapsamında bahsedilen çelişkinin “Kapita-
lizm hukukun karakterini mi belirler yoksa 
hukukun varlık nedeni kapitalizmin kendisi 

1 Arş. Gör., Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Anabilim 
Dalı, E-posta: kocakgol@gmail.com

midir?” sorusuna verilen yanlış cevaptan 
kaynaklandığı sonucuna ulaşılmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Pasukanis, meta 
mübadelesi, kapitalizm, ileri komünizm, hu-
kukun sönmesi

1. Giriş

Marksizm birçok alanı anlamak ba-
kımından başvurulan bir öğreti olarak 
kendisini farklı alanlarda göstermek-
tedir. Siyaset, hukuk, eğitim, sağlık 
ve benzeri birçok sosyal olgunun veya 
toplumsal kurumun analizi de çeşitli 
Marksist yorumlarla yapılmaktadır. 
Hatta birçok kez Marksist bakış açı-
sından yoksun bir analizin eksik kaldı-
ğını söylemek yanlış olmaz. Fakat her 
öğretide olduğu gibi Marksizm açısın-
dan da problemli olan noktalardan biri 
doğru anlaşılma sorunu olarak karşı-
mıza çıkmaktadır. Doğru anlaşılma 
problemi ise en çok aynı çizgide yer 
alan yazarların önem verdiği bir konu 
olarak görünmektedir. Çünkü aynı çiz-
gide yer alan bir düşünürün bariz ha-
taları o çizgideki diğer düşünürler için 
de yük oluşturmaktadır. Diğer taraftan 
doğru anlaşılma sorunu bazen farklı 

Evgeny Pasukanis’in Hukuk Anlayışına Yönelik Eleştiriler

Muhammet KOÇAKGÖL1



Muhammet KOÇAKGÖL

HFSA29 243

yorumlar olarak ele alınabileceği gibi 
bazen yapılan yorumlar bariz çelişki-
ler barındırmasından ötürü ağır eleşti-
riye tabi tutulabilmektedir. 

Bu bakımdan öne çıkan isimlerden 
biri Evgeny Pasukanis olarak karşımı-
za çıkmaktadır. Erken dönem Sovyet 
Rusya’sının en bilinen ve ilgi çeken 
ismi olarak,2 meta mübadelesi ekolü-
ne mensup olan Pasukanis’in Marksist 
hukuk anlayışı bariz çelişkiler barın-
dırmasından dolayı haklı olarak eleş-
tirilmiştir. Aşağıda bu eleştirilerden 
öne çıkanlar tanımlayıcı tarzda ortaya 
konacaktır. Buna ek olarak ise Pasu-
kanis’in hukuk anlayışının Marksizmi 
doğru anlama bakımından neden bariz 
çelişkiler içerdiği hukukun ontolojik 
olarak kavranması çerçevesinde ele 
alınacaktır. Bu nedenle liberal veya 
post modern düşüncelerden gelen eleş-
tiriler bu çalışmanın tamamen kapsamı 
dışındadır. Çalışma sadece ortodoks 
Marksist kimliğe sahip biri olarak Pa-
sukanis’in hareket noktasının Mark-
sist çizgideki eleştiriler kapsamındaki 
yanlışlığıyla, başka bir ifadeyle Mark-
sizmin hukukla ilişkili olarak doğru 
anlaşılmamasıyla sınırlı tutulacaktır. 

2 Bill BOWRING, “Yevgeniy Pashukanis, His Law and Marxism: A General Theory, and the 1922 Treaty of 
Rapallo between Soviet Russia and Germany”, Journal of The History of International Law içinde, C. 19, 
S. 2, 2017, s. 278.

3 Onur KARAHANOĞULLARI “Çevirmenin Önsözü”, Genel Hukuk Teorisi ve Marksizm içinde (Evgeny 
PASUKANIS), Birikim Yay, İstanbul 2013, s. 8-9.

4 Evgeny PASUKANIS, Genel Hukuk Teorisi ve Marksizm, Birikim Yay, İstanbul 2013, s. 56-57.
5 Kasım AKBAŞ, “Hukuka Marksist Yaklaşım ya da Marksist Hukuk Kuramı”, Çağdaş Hukuk Düşüncesine 

Giriş (Editör: Ertuğrul UZUN) içinde, İthaki Yay, İstanbul 2017, s. 73; BOWRING, 2017, s. 291; Şeyma 
SAĞDIÇ, “Roma’dan Sosyalist Topluma: Hukuki Biçimler Miras Kalır mı?” Hacettepe HFD içinde, C. 9, 
S. 1, 2019, s. 56.

6 Fehmiye Ceren AKÇABAY, “Marksizm ve Hukuk” https://www.hukukpolitik.com.tr/2020/01/30/mark-
sizm-ve-hukuk-i/ (Erişim Tarihi: 05.03.2020).

Bunun için sırasıyla hukukun meta 
mübadelesine indirgenmesi, cezaların 
meta mübadelesine indirgenmesi ve 
hukukun ontolojik yapısının sınıf çı-
karlarına indirgemesinden söz edilip 
ulaşılan sonuç özetlenecektir.

2. Hukukun Meta Mübadelesine 
İndirgenmesi

Pasukanis’in de dâhil olduğu hukuk 
ekolü “meta mübadelesi ekolü” olarak 
anılmış ve akımın en etkili üyesi Pa-
sukanis olmuştur.3 Ona göre burjuva 
hukuk kategorilerinin sönmesi insan 
ilişkilerinde hukukun da sönmesi anla-
mına gelecektir. Çünkü hukuk doğası 
gereği eşitsizlik üzerine kuruludur ve 
bireysel yetenekler bakımından eşit-
sizlikler hesaba katılmamaktadır.4 Bu 
noktada Pasukanis meta mübadelesi-
nin ortadan kalkmasıyla hukukun da 
söneceğini iddia etmektedir.5 Burada 
sönmeden kastedilen şeyin hukukun 
birdenbire ortadan kaldırılması değil, 
hukukun yavaş yavaş kendisine ihtiyaç 
kalmaksızın yok oluvermesinin kas-
tedildiği belirtilmelidir.6 Ancak buna 
rağmen Pasukanis’in bu yaklaşımı 
haklı olarak eleştirilmektedir. Çünkü 
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hukuku burjuva hukukuna ve burjuva 
hukukunun dayandığı meta mübadele-
sine indirgemektedir. Bu konuda Pasu-
kanis, kapitalizm ortadan kalktığında, 
komünist bir toplumda meta mübade-
lesi rejiminin üretim tarzı olmaktan 
çıkacağını ve bunun sonucunda huku-
kun da zorunlu olarak söneceğini ifade 
etmektedir.7 Hugh Collins bu düşünce 
tarzını iki bakımdan eleştirmiştir. Bi-
rincisi, Pasukanis’in hukuk tanımı 
ikna edici değildir. Çünkü Sovyet 
Rusya’da hukukun söneceğine ilişkin 
hukukun dar bir tanımından hareket 
etmiştir.8 Yani meta mübadelesi dışın-
da kalan hukuki ilişkiler yokmuş gibi 
davranılmaktadır. İkincisi, Kapitalizm 
öncesi toplumların hukukları Pasuka-
nis’in hukuk tanımında göz ardı edil-
mektedir. Onun tanımında meta müba-
delesine dayalı olmayan toplumlarda 
hukukun olmayabileceği ima edilmek-
tedir. Oysa modern Avrupa hukuk sis-
temleri ticaretteki büyümenin bir ürü-
nüdür. Benzer biçimde, Roma hukuku 
bu ticaretin başlamasının bir yansı-
masıydı.9 Dolayısıyla Pasukanis’in 
hukukun sadece dar bir tanımından 
hareket etmekle oluşan mantıksal bir 
çelişkiye düşmekle kalmayıp, sosyal 

7 Hugh COLLINS, Marksizm ve Hukuk (Çeviren: Umre Deniz TUNA), Dipnot Yay, Ankara 2013, s. 164.
8 COLLINS, 2013, s. 165.
9 COLLINS, 2013, s. 164-165.
10 Anthony GIDDENS, Kapitalizm ve Modern Sosyal Teori (Çev. Ümit TATLICAN), İletişim Yay, İstanbul 

2014, s. 60.
11 Onur KARAHANOĞULLARI, “Marksizm ve Hukuk”, Ankara Üniversitesi SBF Dergisi içinde, C. 57, S. 

2, 2002, s. 64.
12 PASUKANIS, 2013, s. 56.
13 Piers BEIRNE ve Robert SHARLET “Editor’s Introduction”, Pashukanis: Selected Writings on Marxism 

and Law içinde, Academic Press Inc, 1980, s. 17. 

gerçekliğin kendisini de göz ardı ettiği 
söylenebilir. Nitekim meta mübadelesi 
Marx için insanları daha da bireysel-
leştiren bir etkendir ve kapitalizmde 
doruğa çıkan bir durumdur.10 Dolayı-
sıyla meta mübadelesi zirve yapmadan 
önce de hukukun var olduğu, dolayı-
sıyla meta mübadelesi ortadan kalktı-
ğında hukukun zorunlu olarak sönme-
si gerekmediği şeklindeki eleştiri haklı 
çıkmaktadır.

 Hukukun mübadeleye indirgen-
mesiyle ilgili olarak bahsedilebilecek 
diğer bir nokta burjuva hukukundan 
sonra sosyalist hukukun gelip gelme-
yeceğine ilişkindir. Bu noktada Pasu-
kanis ve dâhil olduğu okul Engels’in 
devletin ortadan kaldırılmayacağı, 
kendiliğinden söneceği tezine dayan-
mışlardır.11 Bununla ilgili Pasukanis 
burjuva hukukunun sönmesinin, bu-
nun yerine gelişmiş sosyalizm aşa-
masına özgü yeni kategorilerin ortaya 
çıkması anlamına gelmeyeceğini ifade 
etmektedir.12 Aksine, sadece kapita-
lizmin ortadan kalkmasıyla hukuk da 
(sönerek de olsa) ortadan kalkacak-
tır.13 Çünkü bu görüş bakımından hu-
kukun varlık nedeni sınıflı toplumların 
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varlığına dayanmaktadır.14 Hukuku 
meta mübadelesinden ibaret gören bir 
tanım bakımından elbette hukukun da 
ortadan kalkacağını söylemek ilk ba-
kışta tutarlı görünecektir. Çünkü Marx 
ürünlerin mübadele edilmediği, üre-
tim araçlarının topluma ait olduğu bir 
sosyal sistemi varsaymaktadır.15 Fakat 
hukukun meta mübadelesinden fazlası 
olduğu açıktır. Örneğin kişisel saldırı-
ları meta mübadelesinin bir yansıması 
şeklinde ele almak zor görünmekte-
dir.16 Bu noktada kişisel saldırılarla da 
bağlantılı olarak Pasukanis’in ceza hu-
kukunu ele alış tarzı ve buna getirilen 
eleştirilere yer vermek gerekmektedir. 

3. Cezaların Meta Mübadelesine 
İndirgenmesi

Pasukanis tüm hukuk türleri içe-
risinde bireye en doğrudan ve sert 
müdahalede bulunması sebebiyle uy-
gulamada en çok dikkat çeken hukuk 
türünün ceza hukuku olduğunu ve 
kökenini öç alma geleneğinden al-
dığını belirtmektedir.17 Öç almak ise 
değerlerle ölçülen mübadeleye bağ-
landığı ölçüde hukuksal bir kuruma 
dönüşmektedir.18 Örneğin meşru mü-
dafaa basit bir meşru müdafaa olma 

14 SAĞDIÇ, 2019, s. 56. 
15 PASUKANIS, 2013, s. 56.
16 COLLINS, 2013, s. 162.
17 PASUKANIS, 2013, s. 177.
18 PASUKANIS, 2013, s. 179-180.
19 PASUKANIS, 2013, s. 186.
20 COLLINS, 2013, s. 162.
21 COLLINS, 2013, s. 162-163.
22 PASUKANIS, 2013, s. 184.

özelliğini yitirmekte ticari dolaşımın 
özel bir türü niteliğini almaktadır.19 
Bu noktada Collins, Pasukanis’in in-
dirgemeciliğin bütün arızalarına bu-
laştığını ve birçok noktayı açıklamada 
yetersiz kaldığını ifade etmektedir. 
Örneğin Pasukanis’in hukuk anlayışı 
uyuşturucu kullanımı gibi mağduru 
olmayan suçları açıklamada yetersiz 
kalmaktadır.20 Sözleşmeler meta mü-
badelesi ile ilişkilendirilebilse bile ki-
şisel saldırılara karşı konulan kuralları 
meta mübadelesi kalıbına uydurmak o 
kadar kolay görünmemektedir. Çünkü 
ceza yasaları sadece karşılıklı kişisel 
özerkliği temin etmek için değil ege-
men değerlerin ve standartların koru-
yucusu olma rolünü üstlenmek için de 
vardır.21 Dolayısıyla feodal beylerin 
boyun eğmeyen köylüleri asması, kar-
şı çıkan kentlileri cezalandırması, Orta 
çağda loncaya girmeksizin meslek icra 
etmek isteyenlerin hukuk ihlalcisi sa-
yılması, kapitalist burjuvazinin doğ-
masıyla beraber işçilerin derneklerde 
toplanmasının suç sayılması sınıfsal 
çıkarların ceza sistemlerine damgası-
nı vurduğunu açıkça göstermektedir.22 
Bu noktada Pasukanis’in Marksist öğ-
reti bakımından tespitleri elbette doğ-
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ru görünmektedir. Ancak bu durum 
hukukun sınıf çıkarları için araç olarak 
kullanılmasıyla ilgilidir. Bu nedenle 
kurumsal olarak hukukun varlığıyla il-
gili yanlış hareket noktasının üzerinde 
durulmalıdır.

4. Hukukun Ontolojik Yapısının 
Sınıf Çıkarlarına İndirgenmesi

Pasukanis’in hukuk anlayışına yö-
nelik getirilen yukarıdaki eleştiriler 
dışında birtakım başka eleştiriler de 
bulunmaktadır. Hukukla ilişkili olarak 
kamusal kurumların devlet aracılığıy-
la biçim aldığının göz ardı edilmesi,23 
düzenleyici işlem ve yasa ayrımının 
muğlak kalması,24 hukuki biçimle-
rin devralınmasının burjuva hukuku 
kalıbına uyulacağı anlamına gelme-
diği eleştirisi25 bunlara örnek olarak 
verilebilir. Ancak bu eleştirileri haklı 
çıkaran temel soruna ilişkin ilk ola-
rak hukukun ontolojik yapısından söz 
edilmelidir. Marksist yaklaşım açısın-
dan hukukun öznesinden bağımsız ol-
duğunu söylemek zor görünmektedir. 
Marx’ın modern idealizmin bireysel 
öznesinin yerine toplumsal ilişkileri 
ikame etmesi26 bu durumu destekler 
niteliktedir. Nitekim en kaba tabiriyle 

23 AKBAŞ, 2015, s. 74.
24 COLLINS, 2013, s. 162
25 SAĞDIÇ, 2019, s. 62.
26 Taner TİMUR, Marksizm, İnsan ve Toplum, Yordam Yay, İstanbul 2015, s. 27.
27 Bu konuyla ilgili Plamenatz gibi yazarların farklı düşündüğü, mülkiyet hakkının hukuk tarafından temin 

edilmedikçe ve buna ilişkin yaptırımlar olmadıkça var olamayacağını, ekonomik ilişkilerin yaratılması 
bakımından kapitalist üretim tarzının hukuka bağlı olduğunu öne sürdükleri belirtilmelidir (Bkz. Collins, 
2013, s. 118-120). Ancak bu yazıda katı Marksist öğreti bakımından Pasukanis’in görüşlerindeki çelişkiler 
ortaya konmaya çalışıldığı için daha yumuşak Marksist yorumların ayrıca incelenmesi tercih edilmemiştir.

28 COLLINS, 2013, s. 117.

hukukun tek tek kişilerden ziyade ka-
pitalizme veya sınıf çıkarlarına hizmet 
ettiğinden söz edilmektedir. Ancak bu 
durum Pasukanis tarafından hukukun 
kendisinin varlık nedeni genel olarak 
kapitalizmdir ve özelde meta mübade-
lesidir şeklinde yorumlanmıştır. Dola-
yısıyla hukukun öznesinden bağımsız 
olmadığı yaklaşımı ileri komünizm 
aşamasında hukukun var olup olmaya-
cağıyla karıştırılmıştır.

İkinci olarak, Marksist düşüncenin 
tutarsızlığa düşmemesi için alt yapı ve 
üst yapı arasındaki ayrımı ortaya koy-
ması beklenmektedir.27 Bunun içinse 
bir toplumun politik, hukuki ve kültü-
rel boyutlarının o toplumdaki üretim 
ilişkilerinden çıkarsanması gerekmek-
tedir.28 Pasukanis bu noktada burjuva 
hukukunun ortadan kalkmasının öte-
sinde hukukun söneceğini iddia etmiş 
ve bu yönüyle alt yapının üst yapıyı 
belirlemesini üst yapıdaki hukuk un-
surunda beklenecek niteliksel değişim 
olarak değil, hukukun varlık nedeninin 
ortadan kalkması olarak ele almıştır. 
Oysa Marx alt yapı ve üst yapı arasın-
daki ilişkiyi şu şekilde ele almıştır:



Muhammet KOÇAKGÖL

HFSA29 247

“İnsanlar, iradelerinden bağımsız 
ve kaçınılmaz bir şekilde sürdürdük-
leri toplumsal üretimde belli ilişkiler 
içerisine girerler. Bu üretim ilişkileri 
onların maddi güçlerin üretiminde-
ki gelişimlerinin belli bir aşamasına 
denk düşer. Bu üretim ilişkilerinin 
toplamı toplumun ekonomik yapısını 
oluşturur. Belirli toplum bilinçlerine 
denk düşen hukuki ve siyasal üstya-
pı bu gerçek temel üzerinde yükselir. 
Maddi yaşamın üretim tarzı toplum-
sal, politik ve manevi yaşam sürecinin 
genel karakterini belirler. İnsanların 
varlığını belirleyen onların bilinci 
değildir. Aksine insanların toplumsal 
varlığı onların bilincini belirler.”29 

Bu ifadelerden alt yapının üst ya-
pının niteliğini belirlediği kolaylıkla 
anlaşılmaktadır. Marx’ın ekonomik 
temeldeki değişimin üst yapıyı hız-
lı veya yavaş yavaş alt üst edeceğini 
söylemesi de bu durumu desteklemek-
tedir.30 Ancak buradan Pasukanis’in 
yaptığı gibi alt yapının üst yapının var-
lık nedeni olduğu sonucunu çıkarmak 
mümkün değildir. Çünkü yukarıdaki 
alıntıda görüldüğü gibi Marx açık bi-
çimde alt yapının üst yapının genel ka-
rakterini belirleyeceğini ifade etmek-
tedir. Yoksa üst yapının varlık nedeni 
alt yapının kendisi değildir. Öyle olsa 
örneğin komünist düzende ahlâk da 
olmayacak dememiz gerekirdi. Oysa 

29 Karl MARX, A Contribution to the Critique of Political Economy, (Traslated by S. W. RYAZANSKAYA) 
Progress Press, Moscow 1859, Preface. 

30 Karl MARX, Ekonomi Politiğin Eleştirisine Katkı, (Çeviren: Sevim BELLİ) Sol Yay, 4. Baskı, s. 26.

ahlâk yine olacak ancak farklı maddi 
koşullardan ötürü farklı bir ahlâk söz 
konusu olacaktır. Örneğin herkesin 
istediği kadar çalışıp ihtiyacı kadarı-
nı alacağı nihai aşamada esasen çok 
yüksek bir ahlâktan söz edilmektedir. 
Dolayısıyla hukukun yavaş yavaş sö-
nerek de olsa tamamen ortadan kalka-
cağı gibi bir yaklaşımın sadece sosyal 
gerçekliklerden hareketle değil başvu-
rulan indirgemeci akıl yürütme tarzın-
dan dolayı da eleştiriye muhtaç olduğu 
belirtilebilir.

5. Sonuç

Pasukanis’in Marksist bir huku-
kun olmayacağına yönelik düşünceleri 
konuyu farklı biçimde ele alması, ku-
rumsal olarak hukukun burjuva ürünü 
olduğu iddiası Marksist öğretiye yeni 
bir bakış açısı katması bakımından 
birçok yerde belirtildiği üzere değerli 
görünmektedir. Ancak onun düşünce-
lerinin değerliliğinin bununla sınırlı 
olduğu belirtilmelidir. Nitekim Mark-
sist düşünce geleneğine indirgemeci 
akıl yürütme tarzından ötürü doğru 
anlaşılma problemi bakımından yük 
oluşturduğu söylenmelidir. Dolayı-
sıyla hukukun dar bir tanımından 
hareket etmesi, suç ve cezaları meta 
mübadelesiyle açıklaması, hukukun 
sadece sınıflı toplumlara özgü olduğu 
düşüncesinin haklı olarak eleştirildiği 
belirtilmelidir. Bunlara ek olarak ka-
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pitalizmi ve esasen meta mübadelesini 
burjuva hukukunun değil de hukukun 
varlık nedeni olarak görmesinin de 
Marksist öğretinin doğru anlaşılması 
noktasında yük oluşturduğu ve eleşti-
rilebileceği ifade edilmelidir. 
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Özet

Bu makalenin amacı, Anayasa’da ve 
Ceza Muhakemesi Kanunu’nda yer aldığı 
haliyle hakimlerin hüküm kurmada temel al-
dıkları vicdan kavramının, esasen tamamen 
işlevsiz olduğunun görünür hale getirilmesi-
dir. Bu doğrultuda öncelikle, vicdani kanaat 
tümcesinde yaşanan zihinsel kramp ortaya 
konmuştur. Devamında bu zihinsel kram-
pın, Wittgenstein’ın gündelik dilin kullanı-
mında tespit ettiği ‘boşa dönen çark’ deyimi 
ile çözülüp çözülemeyeceği tartışılmıştır. 
Wittgenstein, gündelik dilde kullanmakta 
olduğumuz bolca boşa dönen çark olduğunu 
iddia eder. Boşa dönen çark, makinelerde iş-
levi olmayan, ancak yine de bir dişli olarak 
dönmekten olan parçadır. Öyle ki, dönmekte 
olan dişli çıkarıldığında makine yine aynı 
işini görecektir. Makalede, hakimin hüküm 
kurmasında da benzer bir durumun söz ko-
nusu olduğu iddia edilmekte ve aynı sürece 
tabi tutularak, vicdan kavramının boşa dö-
nen bir çark olduğu ortaya çıkarılmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: vicdan, vicdan ve 
felsefe, vicdani kanaat, hukuk ve vicdan, ha-
kim ve vicdan

***

Bu makalenin amacı, yargıçların 
görünmez zırhının Wittgenstein pers-
pektifiyle görünür hale gelmesidir. 
Bu zırh, başlıktan da tahmin edileceği 
üzere, üzerine titrenilen, dokunulmaz 

1 Avukat, E-posta: yilmaz.kurban@savahukuk.istanbul

ve hakkaniyetinden sual olunamayan 
şeyin ta kendisidir. Tüm ihtişamıyla ve 
üzerinde inşa edilen tüm iyi niyetiyle 
vicdan, biz insanlığı büyülemeye de-
vam etmektedir. Öyle ki, Türk Hukuku 
da, hürmetini ispatlamıştır (1):

Anayasa md. 138: Hâkimler, gö-
revlerinde bağımsızdırlar; Anayasaya, 
kanuna ve hukuka uygun olarak vic-
danî kanaatlerine göre hüküm verirler.

5271 s. CMK. 217: Hâkim, kara-
rını ancak duruşmaya getirilmiş ve 
huzurunda tartışılmış delillere dayan-
dırabilir. Bu deliller hâkimin vicdanî 
kanaatiyle serbestçe takdir edilir.

Bu nedenle de tüm mahkeme karar-
ları, hüküm öncesi aşağı yukarı şu cüm-
leyle biter: “...vicdani kanaatine varıl-
mıştır.” Bazen de “oluşan vicdani kanaat 
ile...” ve buna benzer şekiller de...

Peki nedir bu ‘vicdani kanaat’in 
anlamı?

Wittgenstein, Mavi Kitap’ta şu 
şekilde başlar: “Bir sözcüğün anlamı 
nedir?” Bu gibi soruların zihinsel bir 
kramp durumuna yol açtığını ifade 
eder. Vicdani kanaat ifadesinde ba-

Boşa Dönen Çark: Vicdan!
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şımıza gelen de budur. Bu krampın 
çözülmesi, bütün bir Wittgenstein 
felsefesinin başlıca uğraşıdır. İfade 
biçimlerinin bize dayattığı büyülen-
meye karşı bir mücadeledir Wittgens-
tein felsefesi. Bu mücadele sonucunda 
Wittgenstein, felsefenin atardamarını 
hançerlemiştir ve felsefe hala kendine 
gelememiştir. Ancak felsefesinin ta-
mamen sağduyuya aykırı olması ve bir 
sistem içermeyişi, anlaşılmasını son 
derece güç hale getirmektedir. Bir yer-
de, yaptığı çalışmaları, kayaya değişik 
yönlerinden vurulmuş çekiç darbeleri 
olarak betimlemiştir. 

Benim de burada yapacağım şey, 
bu çok sayıda çekiç darbelerinden biri 
olan ve Wittgenstein’ın gündelik dilin 
kullanımında tespit ettiği ‘boşa dönen 
çark’ deyiminin bu makaledeki zihin-
sel krampı çözmede işimize yarayıp 
yaramayacağıdır. 

Wittgenstein, gündelik dilde kul-
lanmakta olduğumuz bolca boşa dönen 
çark olduğunu iddia eder. Boşa dönen 
çark, makinelerde işlevi olmayan, an-
cak yine de bir dişli olarak dönmekten 
olan parçadır. Öyle ki, dönmekte olan 
dişli çıkarıldığında makine yine aynı 
işini görecektir. İddiam o ki, hakimin 
hüküm kurmasında da benzer durum 
söz konusudur. Bu nedenle analojiyi 
aynı sürece tabi tutmakta hiçbir sakın-
ca görmüyorum. 

Şimdi, yasa maddelerinin bir an 
için aşağıdaki şekilde değiştirildiğini 
varsayalım (2):

Anayasa md. 138: Hâkimler, gö-
revlerinde bağımsızdırlar; Anayasa-
ya, kanuna ve hukuka uygun olarak 
hüküm verirler.

5271 s. CMK. 217: Hâkim, kara-
rını ancak duruşmaya getirilmiş ve 
huzurunda tartışılmış delillere dayan-
dırabilir. Bu deliller hâkim tarafından 
serbestçe takdir edilir.

Ne değişirdi?

Daha önce herhangi bir meselede 
vicdani kanaatine göre hüküm kurmuş 
hakimden, bu defa aynı mesele ile il-
gili hüküm kurarken vicdanını terk et-
mesini, vicdani kanaatine göre hüküm 
kurmamasını talep edelim. Yalnızca 
yukarıdaki kırpılmış maddelerde yer 
alan referanslara göre karar versin. 
Kararı değişir miydi?

Hatta daha ileri gidelim ve hakim-
lerin kararlarında yer alan ‘vicdani 
kanaat’ ibarelerini de kaldıralım. Ger-
çekten, ne değişirdi?

Herhangi bir mahkeme kararına 
bakın. Hükümde anayasal, kanuni ve 
hukuksal birçok referans göreceksiniz. 
Ama vicdan göremeyeceksiniz. Vic-
dan zaten hiç yoktu ki!

Maddelerin kırpılmış bu haliyle 
yargılanmış olmak sizi korkutur muy-
du? 

Şimdi tam tersini, maddelerde vic-
dani kanaatin esas alındığı ve diğerle-
rinin kırpıldığı halini düşünelim (3): 
Yalnızca vicdani kanaatin esas alın-
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dığı bir madde, sizi daha mı güvende 
tutardı? Şöyle kurgulayalım: Hakim, 
yalnızca vicdani kanaatine göre hü-
küm kursun. Desin ki, “vicdani ka-
naatime göre mahkumiyetinize karar 
veriyorum”. Nasıl bir tepki verirdiniz? 
Hükmün haksız olduğunu düşünür de, 
‘Nasıl bir vicdan bu?’ diye soracak 
olursanız, bu vicdan, kötü bir vicdan-
dır da diyemezsiniz. Çünkü vicdan 
kavramının öyle bir kullanımı yok. 
Vicdansız ya da vicdanı var da kullan-
mamış diyebilirsiniz ama. Peki, bunu 
nasıl ispatlayacaksınız? Elimizde olan 
vicdan, aşağıda ayrıca üzerinde duru-
lacağı üzere, en pür haliyle olsa olsa 
bir heyula!

Sanık sandalyesindeki birinin, (2) 
ve (3) kendisine seçenek olarak sunul-
duğunda genel olarak (2)’yi tercih et-
mesi beklenir. (2)’yi tercih eder, çün-
kü sürprize az yer vardır ve hakkında 
kurulacak hükmü tartışma, denetleme 
imkanı elde eder. Kaldı ki, hukuk ve 
(3)’ün yan yana durması bile mümkün 
değildir. 

Peki seçenek olarak önünüzde (1) 
ve (2) olduğunda hangisini tercih eder-
diniz? Görmüştük ki, (1)’de, (2)’de-
kinden farklı olarak söz diziminde 
fazladan vicdani kanaat vardı. Han-
gisini tercih ederseniz edin, hakim-
ler, her iki durumda da görevlerinde 
bağımsız olacak, anayasaya, kanuna, 
hukuka uygun olarak hüküm verecek, 
kararlarını ancak duruşmaya getirilmiş 
ve huzurunda tartışılmış delillere da-

yandıracaklar, delilleri serbestçe tak-
dir edecekler…En fazla, (2)’dekinden 
farklı olarak (1)’deki söz diziminde ek 
olarak vicdani kanaate yer verecek-
lerdir. Hükümdeki gerekçe, vicdani 
kanaat dışındaki her şey olabilir, ama 
vicdani kanaat olamaz. Bir hükmün 
bozulmasında veya onanmasında da 
incelenecek husus, gerekçenin doğru 
olup olmadığıdır. Yoksa vicdani kana-
atin doğru işleyip işlemediği değil.

Şimdi meseleye yukarıdaki pers-
pektiften değil de, klasik perspektif-
ten bakmayı deneyelim ve yeniden 
soralım: Nedir bu ‘vicdani kanaat’in 
anlamı?

Türk hukukunda bu tanımlanma-
mıştır. Ancak CMK md. 217’nin ge-
rekçesinde şu ifadelere yer verilmiştir: 

“Fransız Kanununun 353 üncü 
maddesi vicdanî kanaati “akla dayalı 
izlenim” olarak tanımlamaktadır. Por-
tekiz Kanunu vicdanî kanaati “tecrübe 
kurallarına göre bir takdir” deyimi ile 
ifade etmektedir.” (CMK 217, gerekçe)

Bu iki tanımla, aynı şey hakkında 
konuştukları iddia edilse de, tanımla-
rın kendisi pek böyle bir şeye işaret et-
miyor. İlla zorlanacaksa, Fransız yasa 
yapıcıları biraz daha Kantçı (izlenimin 
aklın kılavuzunda olmasıyla), Portekiz 
yasa yapıcıları ise biraz daha Humecu 
(deneyimin referans alınmasıyla) gibi 
görünüyor şeklinde mizah yapılabilir. 
Peki Türk yasa koyucuları? Onların 
safını bilmediğimiz gibi, ne anladıkla-
rını da bilmiyoruz. 
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Yukarıdaki tanımların, vicdani ka-
naati anlamamızda pek yardımcı ol-
madığı ortada. Ancak vicdani kanaat 
tümcesinde yaşadığımız bu zorluk, 
kanaat teriminden kaynaklı olamaz. 
Çünkü, yargıcın kanaat etmesi, ken-
dinden menkuldür. Hüküm varsa, öyle 
ya da böyle bir kanaat vardır. Sorunun 
kaynağı açıktır ki, kanaatin kendisin-
de değil, kanaatin vicdani olmasında... 
Diğer bir ifadeyle vicdanda… 

İşte yine büyülü kelimemize dön-
dük: Vicdan. Ne anlamamız gerekiyor 
peki bu kavramdan? 

Gündelik dilde biri bunu kullandı-
ğında, eğer kafa karışıklığı yaşıyorsa-
nız, kullanan kişiye bu kavramdan ne 
anlamanız gerektiğini sorabilirsiniz ve 
tüm kafa karışıklığınız gider. Cevap-
tan memnun olmasanız bile, bir yanlış 
anlamanın önüne geçilmiş olur. Hatta 
cevap size saçma bile gelebilir. Hem 
karşınızdakini ikna etmek zorunda da 
değilsiniz. Umursamayabilirsiniz. Se-
çenekleriniz çok. 

Ancak sanık sandalyesindeyken, 
yukarıdakinin aksine pek umursamaz 
olamayabilirsiniz. Şüphesiz ki vic-
dandan ne anlaşıldığını yargıca da ya 
da yargıç heyetine de sorabilirsiniz. 
Aslında buna gerek kalmadan ne an-
lamamız gerektiğini bize en başta yasa 
yapıcının söylemesi gerekirdi. Yasada 
ne yazık ki yok. Dönelim sanık san-
dalyenizdeki halinize. Sordunuz… 
Cevap ne olabilir? Mahkeme salonun-

daki herhangi bir nesneye işaret edip, 
işte bu diyemeyeceklerine göre… Ce-
vap, bir tanım olacaktır. Peki, bu bizi 
nereye götürür?

Nereye götüreceğini bilebilmemiz 
için, elimizde bir tanım olmalı. Ama 
olmadığını yukarıda ifade etmiştik. 
Hiç olmazsa bu makaleye devam ede-
bilmemiz için iş görebilecek olabil-
mesi açısından Türk Dil Kurumu’nun 
sözlüğünden yararlanalım. Diyor ki;

“Kişiyi kendi davranışları hakkın-
da bir yargıda bulunmaya iten, kişinin 
kendi ahlak değerleri üzerine dolaysız 
ve kendiliğinden yargılama yapmasını 
sağlayan güç.”(TDK)

Buyrun size bir yığın açıklama… 
Nasıl hissettiniz? Susamış kişiyi, su 
bulma vaadiyle derenin yanından alıp, 
çölün ortasına bırakmak gibi değil mi? 
Tanımdaki diğer terimlerin hiçbirine 
odaklanma israfına girmeden, bir sır 
kapısını aralamaya çalışırken, ‘dolay-
sız olan ve kendiliğinden yargılama 
yapmasını sağlayan güç’le, yani farklı 
bir sırla, başka bir duvara tosluyorsu-
nuz. Bilinmeyen bir şeyin, bilinmeyen 
başka bir şeyle açıklanması sizi nereye 
götürebilir ki?

Türk Dil Kurumu’nun hakkını ye-
meyelim. Kendilerini Fichte’nin üvey 
evladı olmakla onurlandırmışlardır. 
Yukarıdaki tanımda yer alan, özellikle 
dolaysızlık ve kendiliğinden ayrımsa-
ma gücü, Kant’ın etkisi altında olsa da 
Fichte’ye özgü vurgulardır. Fichte’nin 
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ahlak felsefesinin izahı, bu makalenin 
amacını aşmaktadır. Ancak TDK’nın 
vicdan tanımındaki Fichte etkisi, yu-
karıdaki eleştirileri geçersiz hale ge-
tirmemektedir. Aynı eleştiriler Fichte 
için de geçerlidir. 

Ne var ki buradaki problem, tüm 
tanımlar için ya da benzer şekilde tüm 
açıklamalar için geçerli olacaktır. Çün-
kü hiçbir şeyi salt kendisiyle açıklaya-
mazsınız. Tanımlanacak şey her ne ise, 
kendisi dışındakilere referansla tanım-
lanacaktır. Bu defa diğer referanslar da 
tanımlanmaya muhtaç hale gelecektir. 
Bunu devam ettirmek ise, yakalaya-
mayacak olmasına rağmen kuyruğunu 
kovalamayı yorulana kadar bir türlü 
bırakmayan köpeğin durumuna ben-
zer. Vicdani kanaat meselesinde hem 
doktrinin hem de yüksek mahkemenin 
durumu tam da böyledir. Her ikisinde 
de tanımlama çabasındaki ıstırap, açık 
bir şekilde kendini hissettirir. Oysa 
makine aksamındaki işlevsiz olan diş-
li, tahayyül edilebilecek en mükemmel 
tanımlamayla dahi işlevli hale getirile-
mez. Buradaki ıstırabın kaynağı ise, 
vicdan kavramının her nerede kulla-
nılıyor ise bağlamından kopartılıp, 
iş göremeyecek bir yere zorla monte 
edilmesidir. 

“‘Çubuğu manivelayla birleştirince 
fren düzeneğini çalışır duruma getir-
miş olurum.’ – Evet, ama mekanizma-
nın bütün geri kalan kısmının verili 
olması koşuluyla. Manivela ancak bu 
şekilde bir fren manivelasıdır; deste-

ğinden ayrı olarak bir manivela de-
ğildir; herhangi bir şey olabilir ya da 
hiçbir şey.” (Wittgenstein, 2007, s. 25)

Desteğinden ya da kullanıldığı 
bağlamından ayrı olarak fren manive-
lası, bir fren manivelası olarak iş gö-
remeyecektir. Felsefede de sıklıkla ya-
pıldığı üzere, sözcüğün bağlamından 
kopartılıp, ayrı bir kendilik atfedilme-
siyle gübre yığınının içine düşülmesi 
an meselesidir. 

Makalenin giriş cümlesinde her ne 
kadar vicdandan, yargıçların görün-
mez zırhı olarak bahsetsem de, daha 
çok görünmez bir kıyafete benzemek-
tedir. Çünkü yargıçları koruyacak olan 
kanaatin vicdani olması değildir. 
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Özet

“Post-truth” sözcüğü 2016 yılında Ox-
ford Sözlükleri tarafından yılın kelime-
si seçilmiştir. Yılın kelimesi seçilmesiyle 
Amerika ve Avrupa’da popülerliği artmıştır. 
Post-truth henüz yeni kullanılmaya başlanan 
bir kavram olmasına rağmen günümüz toplu-
munu açıklamakta önemli katkı yapabilecek 
bir kavramdır. Zira bilimsel ve entelektüel 
bilgiden çok fazla sofistike ve enformatik 
bilginin daha etkili olduğu bir dönemin için-
de bulunmaktayız. İnsanlar reel gerçeklikten 
daha çok sanal ve kurgusal gerçekliği önem-
seyen bir tutum takınmaktadırlar. Felsefî 
anlamda kolektif ve evrensel bilginin yerini, 
bireysel ve göreli bilgi almaktadır. 

Bu yazının amacı, öncelikle “post-truth” 
kavramı hakkında literatüre dayalı bir ince-
leme yaparak post-truth dönem ile postmo-
dernizmin ilişkisini belirlemektir. Bu amaçla 
modern, postmodern ve post-truth dönem-
lerin hakikat ve bilgi anlayışları arasındaki 
ilişki ya da kopuş süreci analiz edilmekte 
ve post-truth dönemde hakikat kavrayışının 
nasıl bir dönüşüm yaşadığı tartışılmaktadır. 
Bu konuda başta yalan olgusu olmak üzere 
iletişim araçlarının yaygınlaşması, kişisel-
leşmesi ve sosyal medyanın etkileri üzerinde 
durulmaktadır. Bu bağlamda toplumsal iliş-
kilerde önemli bir rolü olan güvenin azalma-
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sı olgusu ile medyanın kullanımı arasındaki 
ilişki analiz edilmektedir. “Post-truth” kav-
ramının anlamı üzerinden, ahlâkî değerlerde 
yaşanan ve etkileri günümüzde hissedilen 
değişimler vurgulanmaktadır.

Günümüzde bireyler uzun süreli hedefler 
ve reel gerçeklerden daha çok, anlık duygu-
ları ve kısa vadeli çıkarları doğrultusunda 
hareket etme temayülündedirler. Bu nedenle 
kolaylıkla yalan söyleyebilmekte, kendisine 
söylenen yalanları sorgulamamakta, bu tu-
tumun sonucu olarak da hakikati önemsiz-
leştiren bir toplumun üyesi haline gelmek-
tedirler. Yalanın bu denli ciddi yükselişi ve 
bu kadar yaygınlaşması, kolaylaşması ve 
normalleşmesi sonuç olarak güvensiz bir 
toplum meydana gelmesine neden olmak-
tadır. Toplumsal ilişkilerde güvenin önemi 
azalarak bireylerin ortak değerler etrafında 
toplanmasını sağlayan toplumsal bütünleş-
me fonksiyonu zedelenmektedir. 

Anahtar Kavramlar: post-truth dönem, 
postmodern dönem, hakikat, yalan, güven

Post-Truth Dönemde Hakikat Anlayışının Dönüşümü

Osman ÖZKUL1     Yasin ŞAHİN2     Ender BÜYÜKÖZKARA3
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Giriş

Kadim zamanlardan beri insanoğ-
lu hakikat arayışı içinde olmuş ve bu 
arayış sahip olunan hakikat tasavvuru 
doğrultusunda şekillenmiştir. Bu çer-
çevede farklı dönemlerde hakikatten 
anlaşılan şeyler aynı olmayıp aranılan 
hakikat de arama yolları da farklılık 
arz etmektedir. Ne var ki içinde bulun-
duğumuz, “post-truth dönem” şeklin-
de adlandırılan dönem, insanoğlunun 
adeta daha önce hiç görülmedik biçim-
de hakikati ele aldığı, oldukça farklı 
bir biçimde hakikat ile ilişki kurduğu 
bir zaman dilimi görünümündedir. Bu 
çalışmanın konusunu söz konusu dö-
nemde hakikate yönelik kavrayışın 
ortaya konması ve hakikat anlayışının 
dönüşümünün incelenmesi teşkil et-
mektedir.

Hangi konu bakımından dönem-
lendirme söz konusu edilirse edilsin 
birbirinden ayrılan periyotlar muhak-
kak irtibat içerisindedir, bir sonraki 
dönem bir öncekine çok şey borçlu-
dur. Hâl böyle olunca post-truth dö-
nemin de evveliyle birlikte mütalaa 
edilmesi iktiza eder. Bu çerçevede 
post-truth döneme ilişkin soruşturma-
lar post-modern dönemle irtibatlı bir 
şekilde yürütülebilmektedir.4 Buradan 
hareketle incelemeye postmodernizm-
le ilgili bazı hatırlatmalarla başlamak 
yerinde olacaktır.

4 Postmodernizm ve post-truth arasındaki ilişkiye dair müspet ve menfi görüşleri içeren bir değerlendirme 
için bkz.: Onur ASLAN, “Post-Truth Kavramının Postmodernizm Aynası Üzerine Düşen Yansımaları”, 
Pasajlar, Sayı 4, 2020, s.111-119.

5 Madan SARUP, Post-Yapısalcılık ve Postmodernizm, Çev.: Abdülbaki GÜÇLÜ, Bilim ve Sanat Yayınları, 
Ankara 2004, s. 206.

6 Immanuel KANT, “‘Aydınlanma Nedir?’ Sorusuna Yanıt”, Seçilmiş Yazılar içinde (Çev.: Nejat Bozkurt), 
Remzi Kitabevi, İstanbul 1984, s. 213.

Modern Kültüre Karşı Postmo-
dern Kültür 

Madan Sarup, yüksek moderniz-
min yerleşik biçimlerine karşı bir tep-
kinin ürünü olmasını ihtimal dâhilinde 
gördüğü “postmodernizm” kavramını 
bulanık bir kavram olarak değerlendi-
rir.5 Sarup’un bu tespiti doğru görün-
mekte olup “modernizm” kavramına 
dahi teşmil edilebilir niteliktedir. Hem 
postmodernizm hem de modernizm, 
haklarında çok net tanımlamalar ya-
pılması güç kavramlardır. Ne var ki 
bu durum, modern ya da postmodern 
olana ilişkin tespitlerin yapılması açı-
sından bir engel teşkil etmez. Bu çer-
çevede, postmodern kültürü ana hatla-
rıyla ortaya koyabilmek amacıyla bazı 
tespitlerde bulunulmaya çalışılacaktır.

Aydınlanma felsefesinin ünlü dü-
şünürü Immanuel Kant (ö. 1804), 
Beantwortung der Frage: Was ist 
Aufklärung? [“Aydınlanma Nedir?” 
Sorusuna Yanıt] adlı yazısında aklın 
önemini şu sözlerle vurgular:

“Aydınlanma, insanın kendi suçu ile düş-
müş olduğu bir ergin olmama durumundan 
kurtulmasıdır. Bu ergin olmayış durumu 
ise, insanın kendi aklını bir başkasının 
kılavuzluğuna başvurmaksızın kullanama-
yışıdır. (…) Sapere aude! Aklını kendin 
kullanmak cesaretini göster! Sözü imdi Ay-
dınlanma’nın parolası olmaktadır.”6
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Kant’ın belirlediği bu parola, kişi-
nin özgürce aklını kullanması anlamını 
taşır.7 Ne var ki bu özgürlük durumu, 
insanların öznel bir biçimde kendi akıl-
larına göre belirlemelerde bulundukları 
manasına gelmez. Aklın işleyiş meka-
nizmasındaki ortaklık çerçevesinde, 
“Aklın yolu birdir” önermesiyle ifade 
edilebilecek bir epistemik anlayış söz 
konusudur.8 Bu önermeye bir karşı 
koyuş biçimi olarak postmodern felse-
fenin temel önermesi ise “Aklın yolu 
çoktur” biçimindedir. Birinci anlayış 
nasıl bilim ve felsefeden sanat ve ede-
biyata, siyaset ve ekonomiden gündelik 
hayata kadar belirlenimci bir yaklaşımı 
yerleştirmeye çalışmış ise; postmodern 
bakış açısı bunun tersine bütün hayat 
pratiklerinde göreli bir durumun ge-
çerli olduğu anlayışını savunmaktadır. 
Bu çerçevede, Cevizci’nin de belirttiği 
üzere, postmodernizmde modernizmin 
akılcılığına ve evrensel bir aklın beşe-
riyetin tüm problemlerini çözebilecek 
yetkinlikte bir otorite kabul edilmesi-
ne karşı çıkılarak evrensel akıl yerine 
çeşitli akılların varolduğu ifade edilir.9 
Dolayısıyla postmodern anlayışa göre 
bilimin yegâne otorite kabul edilip bilgi-
nin bilimsel bilgiye indirgenmesi yanlış 
olmaktadır.10

Yukarıda belirtilen anlayış farkı, 
modernizm ile postmodernizmin öte-
kine, başka olana ilişkin bakış açısını 

7 KANT, 1984, s. 215.
8 Kant’’ın bilgi görüşüne dair bir inceleme için bkz.: A.Kadir ÇÜÇEN, Bilgi Felsefesi, Asa Kitabevi, Bursa 

2001, s. 213-220.
9 Ahmet CEVİZCİ, Felsefe Tarihi, Say Yayınları, İstanbul 2009, s. 1269-1270.
10 Jean-François LYOTARD, Postmodern Durum, Çev.:Ahmet ÇİĞDEM, Vadi Yayınları, Ankara 1997, s. 49.
11 LYOTARD, 1997, s. 65-66.

da belirlemektedir. Mesela, modern 
dönemin kültür anlayışı Batı kültürü-
nün üstünlüğünü ve ötekilerin ilkelli-
ğini savunurken postmodern dönem 
antropologları ise kültürün “ilkel ve 
modern” biçiminde ikiye ayrılmasını 
reddetmektedirler. Böylece bütün in-
sanların ve toplumların kültürlerinin 
de kendi içinde bir değerinin/anlamı-
nın olduğunu kabul etmektedirler. Bu 
çerçevede bilimsel söylem tarafından 
sorgulanarak diğer anlatı biçimlerinin 
ilkel ve gelişmemiş gibi niteliklerle 
tavsif edilmesi kabul edilebilir değil-
dir.11 Postmodern kültür söylemi, fark-
lı kültürleri özellikle sanatsal alanlar-
da ön plana çıkararak yeni bir “moda” 
geliştirmeye çalışmaktadır.

Postmodernizmin karakteristik-
leri olduğu görülen “görecelilik” ve 
“çoğulculuk” niteliklerinin temelinde 
hakikate ilişkin postmodern anlayış 
yatmaktadır. Bu anlayışa göre fark-
lı hakikat iddiaları olup bu iddialar 
birbirinden üstün değildirler ve böy-
lece iddia sahiplerinin hiçbiri kendi 
hakikat anlayışını empoze edebilecek 
durumda değildir. Sarup söz konusu 
hakikatler çokluğunun benimsenmesi 
şeklindeki eğilimi şu şekilde ifade et-
mektedir:

“(…) yalnızca kendi aralarındaki ayrılık-
lardan ya da karşıtlıklardan ötürü varolduk-
ları düşünüldüğünden, günümüzde bütün 
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doğruluk iddialarını retorik, anlatı strateji-
leri ya da Foucaultcu söylemler düzeyine 
indirgeme yönünde bir eğilim bulunuyor. 
Bu nedenle de hiçbir iddia sahibi bir baş-
ka iddia sahibine kendi doğruluk görüşünü 
dayatamaz.”12

Bu çerçevede postmodernizm mo-
dernizmin evrensel etik düşüncesine, 
küresel ve her şeyi kucaklayan tüm 
dünya görüşlerine, insanlığın bilim 
vasıtasıyla özgürleşeceği inancına, 
evrensel ve tarafsız bilgi anlayışına ve 
her türden temelciliğe muhalif bir tu-
tum sergilemektedir.13

Moderniteye karşı geliştirdikleri 
eleştiriler ile postmodern felsefenin alt 
yapısını adeta Friedrich Nietzsche (ö. 
1900) ve Martin Heidegger (ö. 1976) 
gibi Alman filozoflar oluşturmuşlar-
dır; ancak daha kapsamlı bir biçimde 
bu düşüncenin gelişmesinde Michel 
Foucault (ö. 1984), Jean-François 
Lyotard (ö. 1998), Jacques Derrida (ö. 
2004) ve Jean Baudrillard (2007) gibi 
20. yüzyıl Fransız düşünürleri etkili 
olmuşlardır. Bu düşünürler katı felsefî 
rasyonelliğe karşı çıktıkları gibi, mo-
dernizmin bireyin özgürlüğünü savu-
nurken özgüllüğünü yok eden kültü-
rel yaklaşımlarını da eleştirmişlerdir; 
ancak bu noktada postmodernizmin 
en önemli problemi, modernizmin de-
ğerlerinin yerine tam olarak hangi de-
ğerlerin konulacağı konusunda ortaya 
çıkmaktadır.

12 SARUP, 2004, s. 215. 
13 CEVİZCİ, 2009, s. 1269.
14 Mike FEATHERSTONE, Postmodernizm ve Tüketim Kültürü, Çev.: Mehmet KÜÇÜK, Ayrıntı Yayınları, 

İstanbul 1996, s. 111; Osman ÖZKUL, Kültür ve Küreselleşme, Açılım Kitap, İstanbul 2013, s.11.

Bir bakıma postmodernizm, mo-
dernizmin tahrip ettiği ya da yok ettiği 
düşünsel ve kültürel unsurları tamir et-
mek iddiasındadır; ancak bunu hangi 
unsurlarla yapacağı konusunda ciddi 
bir belirsizlik vardır. Postmodernizm 
henüz temel değerleri bakımından 
belirsiz bir dönemi ifade etmektedir. 
Başka bir deyişle postmodernizm top-
lumsal, kültürel, ekonomik ve ideolo-
jik olarak modernizmin prensiplerinin 
artık geçersiz olduğunu ilan etmekte; 
ancak, henüz bunların yerine tam ma-
nasıyla yeni bir değerler sisteminin 
koyulamadığı bir geçiş dönemine kar-
şılık gelmektedir. 

Modernizmden postmodernizme 
geçiş süreci, aslında bir kültürel değiş-
me sürecidir, bir anlamda kültürün de-
mokratikleştirilmesidir. Yani kültürün 
seçkin ve azınlık bir grubun tükettiği 
bir unsur olmaktan çıkıp aynı zaman-
da daha geniş kitlelerin tükettiği bir 
ürün haline gelmesidir. Bu süreci kül-
türel değişme olgusu bakımından yo-
rumlayan Mike Featherstone, modern 
dönemdeki kültürün anlamı ve değeri 
ile postmodern dönemin kültürel an-
layışını ortaya koymaktadır ki söz 
konusu sürecin postmodern dönemde 
bireyselliğin ve bireysel özgürlüğün 
gelişmesiyle ilişkisi açısından önemli 
bir değişme olduğu kabul edilebilir.14
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Modern dönemde kültür, ancak 
belli bir sınıf veya zümrenin tüketimi-
ne hizmet eden bir olguyken, postmo-
dern dönemde bu durum değişmiştir. 
Postmodernizmin kültürü gerçekten 
de bir tüketim kültürüdür. Daha fazla 
tüketilebilmesi için ise kültürün daha 
geniş kitleler tarafından tüketilen bir 
konuma taşınması gerekir. Bu nokta-
da felsefe, bilim ve sanatın, hatta dinin 
bile dünyevîleştirilmesi lazım gelir. 

Bu yaklaşım o kadar ileri bir nok-
taya vardırılmaktadır ki en rasyonel 
değer taşıyan bilimden, en soyut değer 
taşıyan dinin toplumsal pratiklerine 
kadar pek çok unsur, kültürel birer un-
sur olarak sunulmaktadır. Burada ya-
pılması gereken bir şey din ile bilimin 
sekülerleştirilmesi/dünyevîleştirilmesi 
olgusunun iyi bir biçimde çözüm-
lenmesidir. Featherstone konuya din 
ve bilimin yer değiştirmesi açısından 
değil de, bu olgularla ilgili simge uz-
manlarının (ruhban ve bilimciler) ken-
di bilgilerinin halkın gündelik iktidar 
dengelerinde oynadığı rolde bir deği-
şim olup olmadığı açısından bakılması 
gerektiğini savunur.15 

Bilim ile teknolojinin hızla geliş-
mesi ve insanların bu sunulan fırsat-
lardan daha fazla faydalanabilmesi, 
kaçınılmaz olarak tüketim ihtiyacını 
arttırmaktadır. Bu sürecin olmamasını 
istemek veya yanlışlığını savunmak 
pek gerçekçi ve anlamlı olmayacağı-

15 FEATHERSTONE, 1996, s. 110.
16 Milay Köktürk kelimenin bazı çevrelerce ısrarla ve sıkça kullanılması neticesinde popülerleştirildiği kana-

atindedir. Milay KÖKTÜRK, “Post-Truth ya da Mağaraya Dönüş”, Pasajlar, Sayı 4, 2020, s. 40.

na göre, bu süreç iyi çözümlenmeli ve 
onun etkilerinden bireyin ve toplumun 
daha fazla zarar görmeden yaşayacağı 
yöntemler araştırılmalıdır. 

Her bilimsel değişme bir zihinsel 
ve pratik dönüşümü kaçınılmaz kıl-
maktadır. Kültürel değişim ise daha 
derin ve dramatik toplumsal travma-
lara neden olabilmektedir. Bu nedenle 
söz konusu değişim ve dönüşümlerin 
daha az kayıpla atlatılması için, ente-
lektüeller ve toplumsal sorunlar üze-
rine uğraşan diğer kimseler daha yeni 
ve daha güçlü çözüm mekanizmaları 
geliştirmelidir.

Modernizm ve postmodernizm 
bağlamında ortaya çıkan kültürel 
değişmelerin yanı sıra, günümüzde 
post-truth denilen bir dönem ve bu 
dönemde ortaya çıkan değişimlerden 
ve bilhassa hakikat anlayışına bağlı 
olarak vuku bulan dönüşümlerden de 
bahsedilmektedir.

Post-Truth Dönemde Hakikat ve 
Yalan

İlk kez 1992’de kullanılan “post-
truth” sözcüğünün dünyada yaygın bir 
şekilde kullanıma girmesi, 2016 yılı-
nın sonlarına doğru Oxford Sözlükle-
ri tarafından yılın sözcüğü seçilmesi 
sonrası gerçekleşmiştir.16 “Post-truth” 
sözcüğünün Türkçe karşılığı ile ilgi-
li henüz tam uzlaşı sağlanamamış-
tır. Kavramın Türkçeleştirilmesi için 
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“gerçeklik sonrası”, “hakikat sonra-
sı”, “hakikat ötesi”, “post gerçeklik”, 
“gerçek aşırı”, “post olgusal”, “gerçek 
ötesi”, “doğruluk sonrası” gibi ibareler 
önerilmektedir.17

Genel olarak “sonra, arkasında” 
anlamına gelen “post” öneki “post-
truth” sözcüğünde farklı bir görev 
üstlenmiştir.18 Bu kullanımda anlamı 
genişletilmiş olup ek olarak geldiği 
“truth” sözcüğünü önemsizleştiren 
ya da alakasızlaştıran bir anlam taşı-
makta ve bu bağlamda “post-truth” 
kavramı “kamuoyunun teşekkülünde 
nesnel olguların his ve kişisel inanç-
lara nazaran daha az etkili olduğu ko-
şulları işaret eden, bunlara ait olan” 
şeklinde tanımlanmaktadır.19 “Truth” 
sözcüğünün çevirisinde ise hakikat, 
gerçeklik ve doğruluk karşılıkları kul-
lanılmaktadır. İlk bakışta Türkçe’de 
“gerçeklik” ve “hakikat” sözcükleri-
nin anlam bakımından bir farkı yoktur, 
diye düşünülebilir. Ancak bu iki kav-
ram arasında bir fark vardır: Arapça 
kökenli “hakikat” sözcüğü, “gerçeklik 
(reality)” kelimesinin değil, “doğruluk 
(truth)” sözcüğün karşılığında kullanı-
lır20 ve hakikat nesnel gerçekliğin zih-

17 Yalın ALPAY, Yalanın Siyaseti, Destek Yayınları, İstanbul 2017, s. 25; Murat BAÇ, “Hakikatin Savuştu-
rulması, Ötelenmesi ve Geri Dönüşü Üzerine”, Pasajlar, Sayı 4, 2020, s. 19, 22.

18 https://www.lexico.com/definition/post-, 06.05.2020.
19 https://www.lexico.com/definition/post-truth, 06.05.2020. 
 “Post” kelimesinin hakikatin önemsizleşmesini değil de hakikatin ötesini imlediğine ilişkin bir değerlen-

dirme için bkz.: ASLAN, 2020, s. 120-123.
20 Bedia AKARSU, Felsefe Terimleri Sözlüğü, İnkılâp Kitapevi, İstanbul 1998, s. 58, 85. 
21 ALPAY, 2017, s. 26.
22 Afşar TİMUÇİN, Felsefe Sözlüğü, Bulut Yayınları, İstanbul 2004, s. 230.
23 BAÇ, 2020, s. 22-23.  “Doğruluk”, “hakikat” ve “gerçeklik” kavramlarına ilişkin detaylı bir inceleme için 

bkz.: Harun TEPE, Platon’dan Habermas’a Felsefede Doğruluk ya da Hakikat, İmge Kitabevi, Ankara 
2003, s. 19-24.

nimizdeki yansısını temsil eder.21 Aynı 
şekilde gerçekliği doğruluk ile de ka-
rıştırmamak gerekir. Doğruluk yargıda 
kendini göstermekte olup gerçekliğin 
düşünsel düzeyde ya da zihnimizde 
onaylanmasıyla ilgilidir.22 Bu çerçeve-
de Murat Baç ‘post-truth’ kelimesinin 
Türkçe karşılığına ilişkin şu tespitler-
de bulunur:

“‘Truth’ kelimesi bir yandan felsefe ve ila-
hiyat bağlamlarında “hakikat” anlamına 
gelirken, öte yandan da, özellikle öner-
mesel bağlamlarda, “doğruluk” anlamına 
gelmektedir. (…) O yüzden ‘post-truth’ 
deyiminin hem “hakikat-sonrası” hem de 
“önermesel-doğruluk-sonrası” anlamla-
rını karşıladığını söylememiz belki daha 
yerinde olacaktır. Dahası, bu tür tartışma-
lar çerçevesinde, bir diğer önemli felsefi 
kavram olan “gerçeklik” (reality, veritas) 
kavramının hem “hakikat” hem de “doğru-
luk” kavramları ile ilintili olsa da onlardan 
ayrıldığını belirtmemiz gerekiyor.”23

Yukarıda belirtilen dil ile ilgili 
hususlar çerçevesinde “post-truth” 
ibaresinin hakikatin anlam, önem ve 
değerini kaybetmesine delalet ettiği 
görülmektedir. Bu çerçevede haki-
katin önemsizleşmesi, gerçek ile ona 
ilişkin yargılar arasındaki uygunluğun 
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ortadan kalkmasının umursanmama-
sına karşılık gelmektedir.24 Bu durum 
ise yalanı ve yalanın hakikat karşısın-
da konumlandırılışını akla getirir.

Toplumlarda insanlar arasında “ya-
lan” söylemlerin kullanılışıyla birlik-
te, etik açıdan yeni bir düzenlemeye 
gidilmiş olup yalanın kime ve ne kadar 
söylenebileceği, ahlâkî açıdan hangi 
durumlarda uygun olacağı gibi husus-
lar toplumsal kurallarla sınırlandırıl-
mıştır. Geleneksel toplumlarda kabul 
gören ahlâk kuralları, Aydınlanma fel-
sefesinin ilkelerinin benimsenmesiy-
le değişikliğe uğramıştır. Hümanizm 
ve akılcılık akımlarının yayılmasıyla 
birlikte insanın her şeyin ölçüsü oldu-
ğu ve aklın doğruyu bulmada mutlak 
yol olduğu düşüncesi yaygınlaşmış ve 
ahlâkî kurallarda bireysellik ön pla-
na çıkmıştır. Modernleşme sürecinin 
başlaması akabinde bireycilik düşün-
cesinin insanlar arasında yaygınlaş-
masıyla geleneksel toplumda görülen 
yakın ilişkiler daha sofistike bir hal 
almaya başlamıştır. Bu durumun ise 
yalan söylemeye imkân tanıyan ve ya-
lanın kontrolünü zorlaştıran bir hale 
yol açtığı görülmektedir. Post-modern 
dönem ile birlikte ise belirsizliklerin 
ve çelişkilerin daha da çoğaldığı bir 
döneme geçilmiştir.

Post-truth dönemde ise yalan ve 

24 ALPAY, 2017, s. 27.
25 İsmail Cem KARADUT, “Hakikat-Ötesi Çağda Hakikati Söylemek: İki Parrhesia Vakası”, Pasajlar, Sayı 

4, 2020, s. 133.
26 Ralph KEYES, Hakikat Sonrası Çağ, Çev.: Deniz ÖZÇETİN, Tudem Yayın Grubu, Ankara 2019, s. 21.
27 KEYES, 2019, s. 14-15.

hakikat ilişkisi çok farklı bir boyut 
kazanmıştır. Bu dönemdeki insanların 
atalarından farkı, artık yalan söyleme-
nin günlük hayatın sıradan bir parçası 
haline gelmesi ve üstelik söylenen ya-
lanların ortaya çıkması halinde eskisi 
gibi bir toplumsal yaptırımla karşı-
laşılmamasıdır. Öyle ki yalan söyle-
me durumunun olağan bir şey kabul 
edilmesi söz konusudur.25 Diğer bir 
ifadeyle yalan artık kronikleşmiş ya 
da kurumsallaşmıştır. Keyes’in tespit 
ettiği üzere insanlar kendilerine ne 
zaman yalan söylendiğini fark etmele-
ri bir yana, kendileri ne zaman yalan 
söylediklerini bile fark edemeyecek 
durumdadırlar.26

Post-truth çağda yalanın etik bo-
yutu hususunda farklılıklar göze çarp-
maktadır. Her şeyden evvel insanoğlu-
nun büyük bir kısmı yalan söylemenin 
yanlış olduğunu düşünür. Fakat çok 
azı kendisinin etik dışı olduğu kanaa-
tini taşır.27 Bu çerçevede post-truth ça-
ğın etik yönden bir alacakaranlık ku-
şağında yer aldığı söylenebilir. Zira bu 
dönem insanoğluna yalancı olduğunu 
düşünmeksizin doğruları saklayabil-
me imkânı vermektedir. İnsanın değer 
dünyası davranış biçimleriyle çelişti-
ğinde, yapabileceği yegâne şey muh-
temelen değerlerini yeniden gözden 
geçirmek olmakta ve çok az sayıda 
insan kendisinin etik dışı davrandığını 
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düşünmek eğilimindedir. Bu çerçeve-
de farklı ahlâk yaklaşımları gündeme 
gelir. Bu düşünceler “alternatif etik 
yaklaşımlar” biçiminde karşımıza çı-
karlar. Bu terim gerçeği saklamanın 
yanlış olmadığını, bilakis yapılabilir 
olduğunu ifade etmekte ve bu çerçe-
vede değerlendirildiğinde kelimenin 
kötü manasıyla “yalancılık” olgusunu 
ima etmediği etik sistemleri işlevsel 
kılmaktadır.28 Görüldüğü üzere post-
truth dönemde insan, yalanı meşru 
kılacak tarzda ahlâkı, etiği eğip bük-
mekte ve böylece kendini vicdanen 
rahatlama çabası içerisindedir.

Yalancılık gibi “dürüstlük” kav-
ramı da mezkûr dönemde dönüşüme 
uğramıştır. Şöyle ki “dürüstlük” kav-
ramı bir dönemler ya hep ya hiç mese-
lesi olarak anlaşılmakta, insan kişilik 
özelliği bakımından ya dürüst ya da 
yalancı olarak değerlendirilmekteydi. 
Post-truth dönemde ise bu kavramın 
farklı bir anlam kazandığı görülmek-
tedir. Aslında bir anlamdan ziyade, dü-
rüstlük ve yalancılığın derecelerinden 
söz edilmektedir. Böylece alternatif 
etik yaklaşımlar oluşturularak değiş-
ken bir etik ölçek meydana getirilmek-
tedir.29

Hakikatin feda edilişinin ve yalan 
olgusunun çok net bir biçimde görül-
düğü alanlardan biri iletişim ve med-
yadır. Bilgi kirliği denilen, aslında 

28 KEYES, 2019, s. 22.
29 KEYES, 2019, s. 27-28.
30 KEYES, 2019, s. 269.
31 Özgür TABUROĞLU, “Hakikat-Sonrası Bazı Görüngüler: Biyosiyaset, Algı Yönetimi, Yeni Medya”, Pa-

sajlar, Sayı 4, 2020, s. 143.

yalanlarla örülü bir iletişim ortamında, 
insanların neye inanmak istediğine 
veya neye inandırılmak istenildikleri-
ne göre şekillenen bir sözde gerçeklik 
anlayışı ortaya çıkmaktadır. Hatta bazı 
durumlarda yalan ve yanlıştan ziyade 
sanal gerçeklik ortamında muhatap 
olunan kişiler gerçek olmamakta ve 
internet ortamında sahte hesapların 
yanı sıra, Homo sapiensmiş gibi in-
sanlarla sohbet eden yazılımlara bile 
rastlanmaktadır30 Bu durumun insan 
hayatına farklı birtakım etkileri vardır. 
Bir taraftan iletişim ve ilişkiler kolay-
lıkla kandırma ve aldatma üzerine ku-
rulabilmekte, diğer taraftan insan sa-
nal ortamda iletişimde olduğu kişinin 
gerçek olup olmadığını bilememekte 
ve gerçek olsa bile ne derece güvenilir 
bilgiler verdiği konusunda kuşku duy-
maktadır. Dolayısıyla insanlar arası 
güven ilişkisi zedelenerek, toplumlar-
da şüpheci bireylerin çoğaldığı görül-
mektedir.

Post-truth dönemi, yalan ve ger-
çekliğin birbiriyle karıştırıldığı ya da 
birbirleri arasında işlevsel ortaklığın 
olduğu bir zaman dilimi biçiminde 
algılamak mümkündür. Bu durum, 
sistemin içinde yaşayanlar için bir 
algı yönetimi de oluşturabilir ki, söz 
konusu yönetme biçimine yeni medya 
üzerinden yaygınlık kazandırılabilir.31 
Post-truth dönemde yalan ve yanlış 
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bilgi akışı, algı yönetimlerinin belirli 
bir gücün elinde olması, klasik ve mo-
dern zamanlardan farklı olarak yalanın 
inanılabilirlik çerçevesinde doğru gibi 
algılatılması durumları, yalan hük-
mündeki bir çağın habercisi olarak gö-
rülebilmektedir.32

Çalışmanın bu aşamasında üzerin-
de durulması gereken diğer bir önem-
li konu “güven” sorunudur. Kuşkular 
veya yalanlar karşısında şuursuzca 
davranıldığında değil, hakikat bili-
nen şey karşısında emin olma duru-
munda ortaya çıktığı söylenebilecek 
olan “güven” duygusu; birbirimizi ve 
başkalarını anlamamızı kolaylaştıran, 
başkalarına karşı olumlu olmanın ve 
başkalarının bize zarar vermeyeceğini 
düşünmenin en önemli yoludur. Birey-
sel ve sosyal ilişkilerde çok mühim bir 
etken olan güvenin insanları bir ara-
ya getirmede rolünün büyük olduğu 
inkâr edilemez bir gerçektir. Ancak 
belirsizliklerin ve yalanların hızla ya-
yıldığı post-truth bir dünyada güvenin 
eksikliği yakından hissedilmektedir. 
İş dünyasında, politikada, ekonomide, 
ticarette, sosyal ve toplumsal yapıda 
yalanın yükselişi toplumların ahlâkî 
yapısını zarara uğratmıştır. Diğer bir 
deyişle bireysel ve toplumsal düzey-
de ahlâkî yozlaşmaları meydana ge-
tirmektedir. Bunun en büyük sonucu 
ise kuşkusuz güvensizliğin çok geniş 
alanlara yayılmasıdır. Post-truth dö-
nemde yalanın bizi getirdiği nokta, bi-

32 TABUROĞLU, 2020, s. 141.

reylerin birbirine inanmadığı güvensiz 
bir toplum haline dönüşmektir.

Artık hakikatin önemini kaybettiği 
kişisel düşüncelerin, inançların, çıkar-
ların gerçeklerden çok daha önemli 
olduğu bir toplumda yaşıyoruz. Bu 
toplumda, hakikatin olmadığı ya da 
aranmadığı zamanlarda yalan ve yan-
lış şeylerin hızla arttığı görülmekte-
dir. Bu sebeple yalanın yaygınlık ka-
zandığı yerlerde insanların birbirine 
güven duyuyormuş gibi davranmaları 
da beraberinde belirli toplumsal so-
runlar oluşturmaktadır. Çünkü güven 
sorunu sadece tek yönlü bir davranış 
ve karakter sorunu olarak karşımıza 
çıkmamaktadır. Daha karmaşık ilişki-
ler ağının bozulması anlamına da gel-
mektedir.

“Güven” kavramı incelendiğinde 
sosyal ilişkiler bağlamında yalnızca 
kişiler arası ilişkiler ele alınmamak-
tadır. Buna ek olarak toplumsal grup-
lar ve kurumlar arası bağların da göz 
önünde bulundurulması gerekmek-
tedir. Bu ilişkiler insanların “güven” 
kavramına yükledikleri anlam ne ise 
ona göre şekillenmektedir. Güvene 
endeksli ilişkilerde esas olan, karşı-
lıklılık ilkesine göre belirlenmektedir; 
fakat kişilerin birbirine olan samimi-
yetleri noktasında sosyo-psikolojik bir 
alt zemini bulunmaktadır. Bu nedenle 
bireysel bazdaki ilişki biçimlerinin 
gruplar ya da kurumlar arasında farklı 



Osman ÖZKUL   Yasin ŞAHİN   Ender BÜYÜKÖZKARA 

HFSA29 263

yansımaları bulunabilir. Bu çerçevede 
güven teorilerinin kültürel, ekonomik, 
siyasal vb. yönleri de vardır.33

Görüldüğü üzere post-truth dönem-
de hâkim olan yalan ve güvensizlik 
ortamının temelinde hakikat algısının 
değişip hakikatin anlamını kaybetme-
si olgusu yer alır. Artık hakikat yerini 
inanılabilirliğe bırakmıştır denilebilir. 
Buna göre neyin doğru olduğu çok 
önemli olmayıp bir şeye inanılıp ina-
nılmadığı önemli olmaktadır. İnsan 
için neyin iyi olduğunu belirleyen un-
sur, iyiye ilişkin ortak bir değer değil, 
bir şeyin iyi olduğuna ilişkin bir inan-
ca sahip olunup olunmadığıdır. Bana 
göre diye başlayan sübjektif inanç 
niteliği taşıyan yargılar, adeta güç-
lü bir egoizm ve narsizm duygularını 
beslemektedir. Bu ise hakikî anlamda 
iyiden bahsedebilmeyi imkânsız kılar; 
çünkü yalan hakikatin yerine ikame 
edilebilir hale gelmiştir. Esas önemli 
nokta, yalan da muhatabı inandıra-
bilmek olmuştur. Dolayısıyla gerçek 
olarak sunulan şeyler yalan olduğun-
da hakikat ve hakikat arayışı ortadan 
kalkmış olur.34 Hakikat arayışının ol-

33 Erhan TECİM, “Toplumsal Güvenin Temelleri Antropolojik Bir Yapılandırma”, Ekev Akademi Dergisi, 
2012, Sayı 51, s. 2.  Ekonomik temelli bir inceleme Fukuyama’da görülür. Fukuyama toplumları güven 
düzeylerine göre yüksek güvenli ve düşük güvenli toplumlar olmak üzere iki kategoride incelemektedir. 
Örneğin, sosyal sermaye bir milletin oluşturabileceği endüstriyel kaynaklı ekonominin genel özellikleri 
üzerinde belirli neticelere imkân verir. Şayet bir şirkette beraber çalışmak mecburiyetinde kalan birey-
ler, temel ahlâkî şartlara uyumlu davranış sergilemeleri sebebiyle birbirlerine güven duyuyorsalar, o işi 
devam ettirmenin maliyeti daha az olduğu görülmektedir. Buna benzer yapıda olan toplumlar, birlikte 
çalışma deneyimlerinde verim düzeyi yüksek sonuçlar elde edecektir. Bir milletin yüksek güven duygusu 
farklı alanlardaki sosyal ilişki çeşitlerinin oluşmasına imkân verecektir. Toplumdaki güveni oluşturan 
şey, ekonomistlerin “işlem maliyeti” kavramlaştırmasıyla söz ettikleri olgular çerçevesindedir. Farklı bir 
ifadeyle bir toplumdaki yaygın güvensizlik, tüm ekonomik etkinliklere bir çeşit vergi olarak yük teşkil 
eder. Böyle bir vergiyi yüksek güven duygusunda olan toplumların vermediklerini görmekteyiz. Francis 
FUKUYAMA, Güven: Sosyal Erdemler ve Refahın Yaratılması, Çev.: Ahmet BUĞDAYCI, Türkiye İş 
Bankası Kültür Yayınları, İstanbul 1998, s. 38.

34 KEYES, 2019, 400.

madığı yerde ise layıkıyla bir felsefe, 
bilim, sanat, ahlâk ve diğer beşerî fa-
aliyet ve özelliklerden bahsedileme-
yecek, bunun yerine yalanlardan örülü 
kandırma ve inandırma girişimlerin-
den başka bir şey kalmayacaktır.

Sonuç

Evrensel akla ve bilgiye dayalı, 
tüm alanlara sirayet eden bir hakikat 
anlayışı; modernizmin temel yapıtaşı 
hüviyetinde iken postmodern anlayış 
göreceli bir bakış açısından hareketle 
akıllar ve hakikatler çokluğunu be-
nimsemektedir. Modern ve postmo-
dern kavrayış arasındaki bu özsel fark-
lılığa rağmen aralarında bir benzerlik 
kurmak mümkündür. Her ikisinde de 
hakikat yalanın zıttı olarak telakki 
edilmekte ve varlığını muhafaza et-
mektedir. Post-truth dönemde ise haki-
kat anlamını, değerini ve önemini yi-
tirerek adeta yerini yalana bırakmıştır.

Yalan ve yalancılık olguları çağlar 
boyunca varolagelse de post-truth dö-
nemde yalan söyleme normalleşmiş ve 
sıradanlaşmış, insanlar farkında bile 
olmadan yalan söyler ve yalana ma-
ruz kalır olmuşlardır. Hal böyle olunca 
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yalan söyleyene adeta yaptırım uygu-
lanmaz olmuş, dahası yalan ve yalan-
cılık farklı bir etik zeminde mütalaa 
edilmeye başlanmıştır. Bu yeni zemi-
ne göre yalancılık-dürüstlük karşıtlığı 
yerine yalancılık ve dürüstlüğün farklı 
derecelerinden bahsedilmekte ve böy-
lece yalanın net bir biçimde erdemsiz-
lik ile ilişkilendirilmesi durumu rafa 
kaldırılmaktadır.

Yalanın hakikate galebe çalmış ol-
ması, toplumsal beraberlik ve düzen 
bakımından büyük bir önemi haiz olan 
“güven” duygusunun zedelenmesi 
yönünde bir hayli etkilidir. Post-truth 
dönemde insanlar hakikati arama ve 
dile getirmeden uzaklaştıkça yalanın 
yaygınlaşması ve sadece muhatapları 
inandırma amacı güden iletişim biçim-
leri hızla artmış, böylelikle toplumsal 
hayatın taşıyıcısı olan güven bağları 
kopma noktasına gelmiştir. İşin il-
ginç tarafı, toplumu teşkil eden birey-
ler kimi zaman bu durumun farkında 
olmayıp durumdan çok da şikâyetçi 
değildirler. Sanal ortamdaki sahte ki-
şilerle veya yalanı yaymayı iş edinmiş 
kimselerle yürütülen gönüllü ileti-
şim mekanizması, bu durumun en iyi 
gözlemlenebileceği alanlardan biridir. 
Sosyal medya başta olmak üzere tüm 
medya kanalları, nazik bir dille söy-
lendiğinde, gerçeğin gizlendiği veya 
manipüle edildiği mecralara dönüş-
mektedir.

Beşerî ilişkiler kapsamında ortaya 
çıkan güven kaybı, sadece kişiler arası 
etkileşim ile sınırlı değildir. Şirketler, 
kurumlar gibi tüm sosyal gruplar açı-

sından da güvensizlik durumu söz ko-
nusu olup bu durumun içtimaî, siyasî, 
iktisadî vb. boyutları vardır. Başka bir 
deyişle toplumsal yaşamda hakikat ye-
rine yalana meyil ve buna bağlı ortaya 
çıkan güven problemi, mikro ilişkiler 
düzeyinden makro düzeye kadar yayı-
lan bir görünüm arz etmektedir.

İnsanın hakikat karşısındaki tavır 
ve tutumları salt felsefî veya ilmî bir 
tercihten ibaret değildir. Söz konu-
su tavır ve tutumlar, bilimden sanata, 
bireyden topluma, ahlâktan siyasete 
veya ekonomiden hukuka kadar tesir-
de bulunabilecek niteliktedir. Şöyle de 
söylemek mümkündür: hakikat anlayı-
şı bilme etkinliğini olduğu kadar pek 
çok mühim faaliyet alanlarını da et-
kilemektedir. Bu çerçevede post-truth 
dönemde hakikatin değerini kaybet-
mesinin, yalanın yaşantılara hâkimi-
yetinin ilanı şeklinde okunması abar-
tılı olmayacaktır.
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Özet

Danıştay’ın yakın zamana kadar verdiği 
kararlarda, manevi tazminat miktarının belir-
lenmesinde “zenginleşmeye neden olmama”, 
Askeri Yüksek İdare Mahkemesi kararların-
da ise “felaketin özlenir hale getirilmeme-
si” gibi mağdura, daha doğrusu mağdurun 
maddi durumuna ilişkin değerlendirmelerin 
yapıldığı görülmekteydi. Bu mahkemelerin 
izledikleri mantığa göre manevi tazminat, 
malvarlığında meydana gelen bir azalmanın 
tazmini olmayıp manevi bir tatmin aracı ol-
duğuna göre, mağdurun sosyal ve ekonomik 
durumu hangi miktarda bir tazminat ile tat-
min olacağı konusunda belirleyici olmalıydı. 
Yeni tarihli kararlarında ise Danıştay, mane-
vi tazminat miktarının belirlenmesinde, so-
rumlunun kusurunun belirleyici olduğu bir 
anlayışa geçmiştir. 

Mali sorumluluğun birincil fonksiyonu 
elbette ki mağdurun zararının tazmin edil-
mesidir; ancak zarar gören ya da tazminata 
mahkum edilen açısından bakıldığında mali 
sorumluluğun da yaptırım olarak algılanma-
sı mümkündür. Yeni tarihli Danıştay karar-
larında da manevi tazminatta “cezalandırıcı 
bir miktar” arayışı belirginleşmiştir ki bu, 
idarenin sorumluluğunun yaptırım fonksiyo-
nunun açıkça kabul edildiği şeklinde yorum-
lanabilir. 

1 Dr. Öğr. Üyesi, Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi, İdare Hukuku Anabilim Dalı, 
 E-posta: didemsevgili@yahoo.com

Anahtar Kelimeler: idarenin sorumlu-
luğu, manevi tazminat, yaptırım fonksiyonu, 
cezalandırıcı miktar, kusurun tespiti

GİRİŞ 

İdarenin sorumluluğunun kabulü 
hukuk devleti ilkesinin gereklerinden 
biridir. Bu ilkenin “hazine teorisi”nden 
farkı, idarenin hatalı davranışı nede-
niyle yaptırıma uğradığının kabulünde 
bulunur. Hukuk devleti ilkesi, idarenin 
sorumluluğunun yaptırım fonksiyonu-
nun varlığının kabulünü gerektirir.

İdarenin kusurlu sorumluluğuna 
hükmedildiğinde, idare, söz konusu 
kusurun bir daha gerçekleştirilme-
mesini sağlamak için uyarılmış/ikaz 
edilmiş olur ve bu şekilde mağdurun, 
idarenin, kusurlu davranışlarının so-
nuçlarına katlanması yönündeki talebi 
karşılanmış olur. İdarenin kusursuz so-
rumluluğunda ise sorumluluğa hükme-
dilmekle birlikte idarenin kusurunun 
bulunmadığı da tespit edildiğinden, 
kusursuz sorumluluğun yaptırım fonk-
siyonunun bulunmadığı söylenebilir.

İdare Hukukunda Manevi Tazminatın 
Yaptırım Fonksiyonu

Fatma Didem SEVGİLİ GENÇAY1



Fatma Didem SEVGİLİ GENÇAY

HFSA29 267

Yaptırım fonksiyonunun varlığı ba-
kımından maddi ve manevi tazminat 
ayrımı da yapılmalıdır: maddi tazmi-
nat kişinin uğramış olduğu malvarlı-
ğına ilişkin zararı karşılamayı hedef 
edinirken, manevi tazminat manevi 
tatmine yöneliktir ve mağdurun birçok 
zaman talebi, idarenin kusurlu davra-
nışının kabul edilmesidir. 

Tazminat miktarının yüksekliğinin 
kusurun ağırlığı ile doğru orantılı ol-
duğu, bu bakımdan yüksek tazminat 
miktarının aynı zamanda cezalandır-
ma fonksiyonunu da belirginleştirdi-
ği savunulabilir; ancak bazen de tam 
tersi, yani sembolik miktarda tazminat 
talepleri söz konusu olabilmektedir. 
1 lira tazminat isteyen mağdurun asıl 
talebi, şüphesiz, idarenin kusurlu dav-
ranışının tespit edilmesidir. Bu gibi 
durumlarda mağdur, idarenin, “yanlış” 
olduğunu düşündüğü bir hareketinden 
dolayı, hatalı/kusurlu olduğunun tespit 
edilmesini istemektedir ve bu nedenle 
sadece sembolik bir tazminat talebin-
de bulunmaktadır. 

Son olarak belirlenmesi gereken, 
idarenin sorumluluğunun üstlenilmiş 
bir sorumluluk olmayıp, asli bir so-
rumluluk olduğu; zararın doğmasına 
neden olan kamu görevlisinin belirle-
nebilir olduğu durumlarda dahi, ida-
renin o kamu görevlisine ilgili görevi 
vermekle ve onu denetlememekle asli 
sorumluluğunun da devam ettiğidir. 
Bu nedenle kamu görevlisine rücu, il-
gili kamu görevlisinin sorumluluğunu 

üstlenmesi için gereklidir ancak ida-
renin sorumluluğunun ortadan kalk-
madığı unutulmamalı ve rücu ancak 
kusur oranında mümkün olmalıdır.

Bu çalışmada idarenin manevi taz-
minata mahkum edilmesinin yaptırım 
niteliği şu plan dahilinde incelenecektir: 

I. Yaptırım Fonksiyonunun Varlık 
Problemi

A. Hukuk Devleti İlkesi - Hazine Teo-
risi Farkı: Yaptırım Olarak Sorum-
luluk

B. Yaptırım İşlevinin Görünümü: İda-
renin Uyarılması

1. Manevi Tazminat: İdarenin Uyarıl-
ması Talebi

2. Kusurun Tespitinin Uyarı Niteliği 
II. Yaptırım Fonksiyonunun İşletilme-

si Problemi
A. Tazminat Miktarı - Yaptırımın 

Ağırlığı İlişkisi
B. Yaptırımın Yöneldiği Özne: Rücu 

Problemi 
1. Asli Sorumluluk / Üstlenilmiş So-

rumluluk
2. Rücu Miktarı / Sorumlulukların 

Oranı

I. Yaptırım Fonksiyonunun Var-
lık Problemi

Hukuk Sözlüğü’nde yaptırım, “hu-
kuk kurallarının uygulanmasını sağla-
mak ve zorlamak için yasalara konu-
lan hükümler” olarak tanımlanmakta 
ve müeyyide çeşitlerinin, ceza, zorla 
yaptırım, tazminat, geçersizlik ve iptal 
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biçiminde ortaya çıktığı belirtilmekte-
dir.2 O halde “sorumluluk, hangi tür-
den olursa olsun, normlara uyulma-
masının bir yaptırımıdır”3 ve yaptırım, 
bazı durumlarda, “hukuka aykırı hare-
ket eden kimseyi, bu eylemden zarar 
gören tarafa tazminat vermeye yani 
para ödemeye zorlama biçiminde”4 
görünmektedir. Kısaca, zararın tazmi-
ni, hukukta yaptırım türlerinden biri, 
idarenin sorumluluğu özelinde ise, 
idareyi herhangi hukuk dışı davranışta 
bulunmaktan alıkoyacak bir yaptırım 
yöntemidir.

Her ne kadar, Gözler, idare huku-
kunda sorumluluğun “müeyyidelendi-
rici” değil, “tazmin edici” olduğunu; 
idari sorumluluğun amacının idareyi 
cezalandırmak olmayıp, ortaya çıkan 
zararı gidermek olduğunu iddia et-
mekte ve bu şekilde yaptırım fonksi-
yonunu tamamen reddetmekteyse de5, 
idarenin sorumluluğunun eğitici/cay-
dırıcı bir etkisi bulunmaktadır. Hat-
ta sorumluluğun mali olmasının “bu 
sorumluluğun, idare ile mağdurlar 
arasında yaşanan sorunların parasal 
karşılığının daha geniş kesimler tara-
fından, özellikle maliye, sonra adalet 
ve içişleri bakanlığı gibi, öğrenilme-
sine yol aç(ması)” nedeniyle eğitici 
etkisinin önemini artırdığı dahi iddia 
edilmektedir.6

2 Ejder YILMAZ, Hukuk Sözlüğü, Yetkin Yayınları, 5. Baskı, Ankara 1996, s. 580.
3 Ramazan ÇAĞLAYAN, İdari Yargılama Hukuku, Seçkin Yayıncılık, 8. Baskı, Ankara, 2016, s. 595.
4 Necip BİLGE, Hukuk Başlangıcı, Turhan Kitabevi, 1996, s. 19.
5 Kemal GÖZLER, İdare Hukuku- Cilt II, Ekin Yayınevi, 3. Baskı, 2019, s. 1323.
6 Hasan Nuri YAŞAR, “İdarenin sorumluluğu üzerine düşünceler”, İÜHFM, C. LXVI, S. 1, 2008, s. 207.

İdarenin sorumluluğunun yaptırım 
fonksiyonunun kabulü öncelikle hu-
kuk devleti ilkesinin bir gereğidir. Bu 
fonksiyonun özellikle manevi tazmi-
natta belirginleştiği ve ayrıca, kusur-
suz sorumlulukta değil, ancak kusurlu 
sorumluluğa hükmedilen durumlarda 
söz konusu olduğu görülmektedir.

A. Hukuk Devleti İlkesi - Hazine 
Teorisi Farkı: Yaptırım Olarak So-
rumluluk

İdarenin sorumluluğunun gelişim 
aşamaları hukuk devletinin gelişim 
aşamaları ile paraleldir. İdarenin mali 
sorumluluğu, hukuk devletinin şartla-
rından biri olarak kabul edilmektedir. 
En kısa şekliyle devletin hukukla bağ-
lılığını ifade eden hukuk devleti, günü-
müze kadar bazı aşamalardan geçerek 
gelmiştir. “The king can do no wrong”’ 
anlayışından hukuk devletine gelirken 
geçilen hazine teorisi konumuz bakı-
mından önem taşımaktadır. Hazine te-
orisinde, devletin hukuka aykırı işlem 
ve eylemleri nedeniyle zarara uğrayan 
kişilerin özel hukuk hükümleri uyarın-
ca hazine aleyhine dava açıp tazminat 
alabilmeleri mümkün olmuş, bireylere 
mali bir güvence sağlanmıştır. Bu te-
oride devletin ikiye bölünmüş olması 
eleştirilmekte olsa da zamanın şartla-
rında, özellikle bireylerin en azından 
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maddi zararlarının karşılanmasını sağ-
lamış olduğu vurgulanmaktadır.7

İdarenin sorumluluğunun yaptırım 
fonksiyonunu reddederek bunu sadece 
bir tazmin aracı olarak görmek hazine 
teorisine geri dönüş olarak değerlen-
dirilebilir. İdarenin faaliyeti nedeniyle 
bireylerin maddi bir zarara uğramala-
rı durumunda idarenin verdiği zararı 
karşılama gerekliliği hukuk devletinin 
şartlarından biri olarak kabul ediliyor-
sa, bu gerekliliğin hazine teorisinden 
farkı da ortaya konmalıdır. Bu fark 
sadece hazine teorisinde devletin iki 
tüzel kişiliğe bölünmüş olmasında 
herhalde bulunmamaktadır. Bu fark, 
idarenin işlem ve eylemlerinin hukuka 
uygun olup olmadıklarının mahkeme-
ler önünde tartışılabilir olmasında olsa 
gerektir. Yani önemli olan bireylerin 
maddi zararlarının karşılanması de-
ğil, bu zararlar karşılanırken idarenin 
işlem ve eylemleri ile hizmet kusuru 
işlediklerinin tespit edilmesidir. Elbet-
te iptal davası ile işlemlerin iptal edi-
lebilir olması yani idarenin hukukla 
bağlı olduğunun kabulü çok önemlidir. 
Ancak konumuz özelinde, hukuk dev-
letinin şartlarından biri olarak idarenin 
mali sorumluluğunun da hazine teori-
siyle ulaşılan tazminattan farkı bulun-
duğu kabul edilmelidir.

Özellikle manevi zarar söz konusu 
olduğunda bu zararın hesabında idare-

7 Tahsin Bekir BALTA, İdare Hukuku I Genel Konular, AÜSBF yayınları, Ankara 1970, s. 88; Metin GÜN-
DAY, İdare Hukuku, İmaj Yayınevi, 10. Baskı, Ankara 2011, s. 39; Kemal GÖZLER, İdare Hukuku Ders-
leri, 20. Baskı, Bursa 2018, s. 63.

8 Sait GÜRAN,  “Türk İdare Hukukunda Tazminat Miktarının Saptanması”, Sorumluluk Hukukunda Yeni 
Gelişmeler III. Sempozyumu, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, İstanbul 1980, s. 152.

nin kusurunun ağırlığını tespit edecek 
ve idare bakımından caydırıcı olacak 
bir miktarın tespiti hukuk devletinde 
idarenin sorumluluğunun gerçek anla-
mına hizmet edecektir. Aksi takdirde 
tazminatlar, idarenin kusurlu davranış-
larının bir ücreti haline gelecek ve etik 
boyutu görünmez olacaktır.

Oysa, Sait GÜRAN demektedir ki: 
“tazminat davaları, idare hukukunun 
temel hedefi olan hukuk devleti ilkesi 
bakımından da idari faaliyetlerin hu-
kuka uygunluğunun denetiminde, ida-
renin hukuk kuralları içinde kalmasını 
sağlayan, vazgeçilmez, etkin bir dene-
tim aracı ve önemli bir yaptırımdır.”8

B. Yaptırım İşlevinin Görünü-
mü: İdarenin Uyarılması

Maddi tazminattan farklı olarak 
manevi tazminatta, kişinin malvarlı-
ğında meydana gelmiş bir zararın taz-
mini söz konusu olmayıp, kişinin ada-
let duygusunun tatmini önem kazanır. 
İdarenin kusurunun tespit edilmesi ise, 
ilgili davranışı bir daha yapmaması 
konusunda uyarılması olarak algılan-
malıdır.

1. Manevi Tazminat: İdarenin 
Uyarılması Talebi

İdarenin sorumluluğu söz konusu 
olduğunda, aşağıda üstünde durulaca-
ğı üzere, “kusur”un tespiti öncelikle 
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önem kazanmaktadır. Ayrıca maddi ve 
manevi tazminat arasında da yaptırım 
fonksiyonu bakımından fark yaratıla-
bilir. Maddi tazminatta asıl ve yegane 
amacın, teknik olarak hesaplanma-
sı gereken, somut olarak kişinin mal 
varlığında meydana gelen bir zararın 
tazmini olduğu iddia edilebilirse de 
manevi tazminat için durum farklılık 
göstermektedir. Manevi tazminatta 
idarenin sorumluluğunun yaptırım 
fonksiyonunun öncelenmesi gerektiği 
iddia edilebilir.

Manevi tazminat, maddi tazminat-
tan farklı olarak, sadece uğranılan bir 
zararın karşılanması olarak görüle-
mez. Maddi tazminattaki “zararın taz-
mini” çok daha somut bir problemken, 
manevi tazminatta uğranılan zarar “ki-
şinin haysiyetine, vücut tamlığına veya 
yakınlarına yapılan saldırılar nede-
niyle duyduğu bedensel ve ruhsal acı 
ve üzüntüler”9 olarak tanımlanmakta 
ve bu şekilde soyut olması nedeniyle 
de ölçülmesi, parasal bir değer olarak 
hesap edilmesi zorluk arz etmektedir.10 
Burada tatmin edilmesi gereken kişi-
nin adalet duygusu olmaktadır.

Nihayetinde bir bireysel başvuru 
kararına konu olan şu olay, manevi taz-
minatın önemini ve bu tazminatın yap-
tırım fonksiyonunu göstermektedir: 

9 GÜNDAY, 2011, s. 383.
10 Fatma Didem SEVGİLİ GENÇAY, Danıştay 10. Dairesinin 09.07.2013 Tarih ve E. 2012/9046, 

K.2013/5913 Sayılı Kararı “Sorumluluk - Manevi Tazminat - Yaptırım Fonksiyonu”, 5. İdare Hukuku 
Buluşması “Danıştay Karar İncelemeleri”, 4-6 Mayıs 2018 Büyükada/İstanbul, Filiz Kitabevi, İstanbul 
2019, s. 242-243.

Osman KONUKTAR, mahalle bekçisi 
olarak görev yapmaktayken, valilik 
oluru ile gündüz ve 12-24 çalışma esa-
sına göre polisevi kalorifer dairesinde 
kalorifer ateşleyicisi olarak görevlen-
dirilmiş, görevlendirilmesinden 3 ay 
sonra polisevi jeneratör kayışına elini 
kaptırmış ve sol baş parmağını kay-
betmiştir. Uğradığı maddi ve manevi 
zararın tazmini talebi ile İdare mah-
kemesine başvurmuş, 45.000 tl maddi, 
5000 tl manevi tazminat talep etmiştir. 
Mahkemece: “…Olayda, davacı Os-
man Konuktar’ın başparmağının kop-
ması nedeniyle %20 oranında fonksi-
yon kaybının olduğuna ilişkin Atatürk 
Üniversitesi Süleyman Demirel Tıp 
Merkezi Yakutiye ve Aziziye Araştırma 
Hastanesinden alınan raporla kesinlik 
kazanması üzerine, maddi tazminatın 
belirlenmesi için re’sen seçilen bilir-
kişi tarafından yapılan hesaplamalar 
sonucu düzenlenen raporda davacının 
gerçek ve kabul edilebilir zararının 
33.366,20 TL olarak saptandığı görül-
mektedir. Söz konusu rapor taraflara 
tebliğ edilmiş olup, davalı idareler 
tarafından yapılan itiraz hususları bi-
lirkişi raporunu kusurlandıracak nite-
likte görülmemiştir.

Manevi tazminat talebine gelince; 
davalı idarenin %100 hizmet kusuru 
sonucunda başparmağını kaybeden 
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davacıya duyduğu elem ve ızdırabın 
giderilmesi için 2.000,00 TL manevi 
tazminata hükmedilmesi kanaatine va-
rılmıştır.”

Temyiz üzerine Danıştay 10. Dai-
resi manevi tazminat yönünden kararı 
onarken, maddi tazminat yönünden şu 
gerekçe ile kararı bozmuştur: “İdare 
hukuku ilkelerine göre maddi zarar; 
idari işlem veya eylem nedeniyle kişi-
nin mal varlığının aktifinde meydana 
gelen azalma nedeniyle uğranılan za-
rar ile elde edilmesi kesin olan gelir-
den yoksun kalma sonucu uğranılan 
zarar olup; bedensel nitelikteki maddi 
zarar ise, kişinin sağlığına kavuşmak 
için yaptığı tedavi giderleri ile çalışma 
gücünün azalması ya da yok olması 
nedeniyle elde edeceği gelirde meyda-
na gelen azalmayı ifade eder.

Dava dosyasının incelenmesinden; 
Çarşı ve Mahalle bekçisi olan da-
vacının, yeterli eleman bulunmadığı 
gerekçesiyle Valilik oluru ile Polisevi 
kalorifer dairesinde görev yapmakta 
iken çalışmakta olan jeneratör kayışı-
na sol elini kaptırması ve başparma-
ğının kopması nedeniyle sağlık kurulu 
raporunda çalışma gücü kaybı ora-
nının %20 olarak belirtildiği; davalı 
idarenin temyiz dilekçesinden, olay-
dan sonra davacının aynı yerde, aynı 
görev unvanıyla çalışmaya devam 
ettiği, maaş ve özlük haklarında her 
hangi bir değişiklik olmadığı anlaşıl-
maktadır.

Olayda, davacının kaza sonrasında 
da aynı görevi sürdürmesi, aylık ücre-

tinde her hangi bir eksiklik olmaması, 
aynı görevi yürütmeye devam ederken 
daha fazla efor sarf ettiğini ileri sür-
memesi ve davacıya, idarece sağlık 
kurulu raporu ile belirlenen sakatlık 
durumuna uygun görev verilebileceği 
de dikkate alındığında, meslekte ka-
zanma gücü kaybı oranına göre he-
saplanan efor (iş gücü) tazminatının 
ödenmesi yolunda verilen kararda hu-
kuki isabet görülmemiştir.”

Bozma ilamına uyan ilk derece 
mahkemesi Osman KONUKTAR’ın 
maddi tazminat talebini reddetmiştir. 
Bu karar Danıştay tarafından onanmış 
ve davacı, Anayasa Mahkemesine bi-
reysel başvuruda bulunmuştur. Anaya-
sa Mahkemesi ise, Anayasanın 17nci 
maddesinin birinci fıkrasında güvence 
altına alınan kişinin maddi ve mane-
vi varlığının korunması hakkının ih-
lal edildiği sonucuna varmış, yeniden 
yargılama yapılmak üzere kararın ilk 
derece mahkemesine gönderilmesine 
karar vermiştir. 

Bu karar incelendiğinde manevi 
tazminatın önemi görülmektedir. Da-
nıştay’ın yerleşik içtihatlarına göre 
davacının aynı işi sürdürürken daha 
fazla efor sarf ettiği yönünde bir id-
diasının bulunmaması nedeniyle efor 
kaybı tazminatına hükmedilemediği, 
aynı işe devam etmesi, aynı maaşı al-
maya devam etmesi nedeniyle parasal 
bir zararı bulunmadığının tespit edildi-
ği görülmektedir. Ancak bu karar “ra-
hatsız edici”dir, hakkaniyete aykırı bir 
karar olduğu görülmektedir ki, Anaya-
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sa mahkemesi, “Mahkeme tarafından 
ulaşılan sonucun başvurucunun fizik-
sel bütünlüğünü korumak bakımından 
etkisiz kaldığı” sonucuna varmıştır.

Bu olayda kişinin uğramış olduğu 
manevi zararın üstünde daha çok du-
rulması gerekmektedir. Kişi bir uzuv 
kaybı yaşamış ve bu kaybın sebebi 
%100 kusuru ile idarenin yapmaması 
gereken bir görevlendirmeyi gerçek-
leştirmiş olmasıdır. İdarenin kusuru-
nun derecesini gösterir şekilde kişi 
lehine ciddi bir manevi tazminata hük-
medilmesi gerekliliği açıktır. Kişinin 
sadece 5000 tl manevi tazminat talep 
etmiş olması maalesef ülkemizde ma-
nevi tazminatın iyi işlemediğini gös-
termektedir. Oysa bu olayda rahatsız 
edici sorun şudur: maddi zararın bu-
lunmadığı bir durumda idarenin “yan-
lış”, “kınanmayı hakeden”, “düzelt-
mesi, bir daha yapmaması gereken” 
herhangi bir fiili, kusurlu işlem ya da 
eylemi de bulunmamakta mıdır?

Bu sorunun cevabı elbette hayır ol-
malı ve idarenin sorumluluğuna hük-
medilmelidir. Ayrıca, Danıştay’ın artık 
yerleşik içtihadına göre: “takdir edile-
cek manevi tazminat miktarının, ola-
yın ağırlığını ortaya koyacak, hukuka 
aykırılığı özendirmeyecek, bir başka 
ifade ile benzeri olayların bir daha 
yaşanmaması için caydırıcı ve aynı 

11 D.10.D. E.2012/9046, K.2013/5913; D.10.D. E.2013/8240, K.2015/5389; D.15.D. E.2015/4539, 
K.2016/810; D.10.D E.2015/4254, K. 2016/1847; D.10.D E.2019/97, K. 2016/2054; D.15.D. E.2016/399, 
K.2016/4145;D.15.D. E.2014/7673, K.2016/6517.

12 Bkz. SEVGİLİ GENÇAY, 2019, ss. 241-251.
13 Lutfi DURAN, Türkiye İdaresinin Sorumluluğu, Sevinç Matbaası, Ankara 1974, s. 26.
14 GÖZLER, 2019, Cilt II, s. 1087.

zamanda cezalandırıcı bir miktarda 
olması gerekmektedir”.11

2. Kusurun Tespitinin Uyarı Niteliği

İdare aleyhine açılmış olan bir tam 
yargı davasında, idarenin kusurunun 
tespit edilmesinin yaptırım olarak al-
gılandığı ileri sürülebilir.12 İdarenin 
hizmet kusurunun tespit edilmesiyle 
idare, hizmetin işleyişindeki, görülü-
şündeki, düzenlenişindeki aksaklıkları 
düzeltmesi konusunda uyarılmış ol-
maktadır. Şöyle ki; 

Lûtfi Duran, hizmet kusurunu şu 
şekilde açıklamaktadır: “... idare örgüt 
ve faaliyetleri, ta baştan iyi düşünülüp 
planlanmadığı, teşkil ve tanzim edil-
mediği veya gereği gibi ya da hiç yü-
rütülmediği için, objektif olarak, yani 
belirli standart ve ölçülere göre yan-
lış, eksik, yetersiz ve kötü sayıldığın-
dan kusurludur”.13 Kemal Gözler ise, 
Chapus’den alıntı yaparak hizmet ku-
surunu kısaca “mevcut bir ödevin yeri-
ne getirilmesindeki eksiklik” olarak ta-
nımlamaktadır.14 “Açıkça, demektedir 
yazar, gerektiği gibi davranılmadığı 
zaman kusurlu olunur”. O halde, ku-
surun tespiti, idarenin mevcut ödevini 
gerektiği gibi yerine getirmediğinin 
tespitidir. Kusuru tespit edilen idare, 
bu karar gereğince mevcut ödevini 
gerektiği gibi yerine getirmek için ge-
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rekli tedbirleri almalı, yani “kendisine 
çeki düzen vermelidir”.

Atay’ın belirttiği üzere, “Kusur 
kavramı cezalandırmaya ilişkin bir 
düşüncenin ürünüdür. Bir hatayı işle-
yen, kusurlu davranışta bulunan kim 
olursa olsun, bu hatadan kaynaklanan 
zararları tazmin etmelidir. Bu anlam-
da cezai ve disipliner nitelikli bir ce-
zaya eklenen medeni bir ceza söz ko-
nusudur”.15

Bu anlamda zararın tespiti sadece 
idare bakımından değil, aşağıda ince-
leneceği üzere kamu görevlisi bakı-
mından ve hatta zarar görenin bizzat 
kendisi bakımından yaptırım niteli-
ğindedir. Zira, zarar görenin kusuru-
nun tespiti de bir nevi zarar görenin 
kusurlu davranışı nedeniyle yaptırıma 
uğramasıdır.

Örneğin, Danıştay 10. Dairesinin 
13/3/2018 tarihli ve E.2016/12593, 
K.2018/1049 sayılı kararında: «...Van 
ili, Edremit ilçesi, Çiçekli Mahalle-
si’nden geçmekte olan ve davalı ida-
relerin sorumluluğunda bulunduğu 
ileri sürülen sulama kanalına düşmesi 
sonucu boğularak hayatını kaybetme-
si nedeniyle uğranıldığı iddia edilen 
zararın tazmini için [açılan davada] ... 
davacılar yakınının hayatını kaybet-
mesine neden olan sulama kanalının 

15 Ethem ATAY, Hasan ODABAŞI, İdarenin Sorumluluğu ve Tazminat Davaları, Seçkin Yayıncılık, Ankara 
2010, s. 59.

16 Zarar görenin kusuru ile ilgili ayrıntılı inceleme için bkz. Jérôme TRAVARD, La Victime et La Puissance 
Publique, Reflexions Sur L’évolution De La Responsabilité Administrative Extracontractuelle, Doktora 
Tezi, Jean Moulin- Lyon 3 Universitesi, 2008, s. 464-466.

17 GÖZLER, 2019, cilt II, s. 1190.

davalı Edremit Belediyesi mücavir 
alan sınırları içerisinde ve meskun 
mahalde olduğu, yerleşim yerlerinin 
yakınından geçtiği anlaşılmaktadır. 
Bu durumda sulama kanalının bakım 
ve işletilmesinden sorumlu olan da-
valı idarelerin sözü edilen Kanun hü-
kümleri uyarınca üçüncü şahısların 
zarar görmemesi için kanal etrafında 
zararı önleyici ve zarardan koruyucu 
tedbirleri almaması nedeniyle hizmet 
kusuruna sebebiyet verdikleri açıktır. 
Bununla beraber olay tarihinde he-
nüz 8 yaşında olan müteveffanın ba-
kım ve gözetim yükümlülüğünü yerine 
getirmeyen davacı annenin de olayda 
müterafik kusuru olduğu tartışmasız-
dır...” denilmek suretiyle, davacı anne-
nin de kusuru tespit edilmekte ve anne 
bu kusuru nedeniyle bir nevi yaptırıma 
uğramaktadır.16

O halde, idareye de ait olsa, zarar 
görenin kendisine de ait olsa, kusurun 
tespiti kişinin ya da idarenin beklendi-
ği ya da olması gerektiği gibi davran-
madığının tespiti anlamına gelmekte 
ve bu anlamda bir yaptırıma işaret 
etmektedir. Buna karşılık kusursuz 
sorumluluk, “objektif bir sorumluluk 
hali olarak idarenin kınanmasına, 
ayıplanmasına yol açmaz”.17 Bu ne-
denle kusursuz sorumluluk idarenin 
lehine bir sorumluluk hali olarak kabul 
edilmektedir. 
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Gerçekten de kusursuz sorumlu-
lukta, idarenin herhangi bir kusurunun 
bulunmadığı tespit edilmekte ancak 
yine de, risk ilkesi ya da fedakarlığın 
denkleştirilmesi ilkesi gereğince, za-
rara uğrayan kişilerin zararının karşı-
lanması gerektiği sonucuna varılmak-
tadır. 

Zararın ortaya çıkmasına yol açan 
risk yine idare tarafından oluşturulmuş 
ya da hukuka uygun olsa dahi, belli ki-
şilerin zarara uğramasına neden olan 
bir faaliyette bulunulmuş olması duru-
munda, idarenin “kusursuz” olduğu ön-
celikle tespit edilmekte, yani kınamayı 
gerektirir bir faaliyet içinde olmadığı 
belirlenmekte ve fakat zararın hakka-
niyet ilkesi çerçevesinde yine idarece 
karşılanmasına hükmedilmektedir.

Chapus, kusursuz sorumluluğun 
ikincil olmasıyla ilgili olarak, idare-
nin öncelikle kusurundan dolayı so-
rumluluğuna gidilmesinin çok normal 
olduğunu çünkü kusurlu hareketinin 
sonuçlarından sorumlu olmaktan daha 
doğal bir şey bulunmadığını;18 Kusur-
suz sorumluluğun, idare için avantajlı 
bir sorumluluk şekli olduğunu çünkü 
herhangi bir kınama ya da ayıplama 
içermediğini;19 en basit adalet hissinin 
kusursuz sorumluluğa ancak belli hi-
potezlerde gidilmesini gerektirdiğini, 
aksi durumda bedelini ödemek kay-
dıyla her şeyin mübah olduğunun dü-
şünülebileceğini söylemektedir.20 

18 René CHAPUS, Droit Administratif Général, Cilt 1, 15. Baskı, Montchrestien, Paris 2001, s. 1293. 
19 CHAPUS, 2001, s. 1335. 
20 CHAPUS, 2001, s. 1336. 

O halde diyebiliriz ki; idarenin ku-
sursuz sorumluluğunun ikincil olması 
da, kusursuz sorumluluğun herhangi 
bir yaptırım fonksiyonunun bulunma-
masından kaynaklanmaktadır. Bu ba-
kımdan sosyal risk ilkesi kişilerin al-
gılarıyla oynayan bir ilkedir ve idareyi 
tamamen aklamaya yaramaktadır. Bu 
ilke çerçevesinde, idarenin en temel 
görevlerinden birinin kişilerin güven-
liğini sağlamak olduğu ve bu görevini 
yerine getiremediği gerçeği gözardı 
edilerek, zarar ile idari eylem arasında 
illiyet bağı bulunmadığı iddiası ile ida-
re hem kusurundan sıyrılmış olmakta-
dır, hem de ve üstelik yüce gönüllü bir 
şekilde kişilerin zararını karşıladığı 
mesajı da verilmektedir. 

II. Yaptırım Fonksiyonunun İşle-
tilmesi Problemi

İdarede belli bir etiğin yerleşmesini 
sağlayacak elemanlardan biri kuşku-
suz sorumluluğun yaptırım fonksiyo-
nunun işletilmesidir. Hizmet kusuru 
nedeniyle zarar gören mağdura öde-
nen tazminatı, “devlet hazinesinden 
ödenen bir miktar para” olarak gör-
mek elbette idarenin sorumluluğunun 
yaptırım fonksiyonunu göz ardı et-
mek, hatta bu fonksiyonu yok etmek 
anlamına gelmektedir. 

İdarenin sorumluluğunun yaptı-
rım fonksiyonu, sorumluluğun asli 
mi yoksa yüklenilmiş bir sorumluluk 
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mu olduğu konusuyla yakından ilgi-
lidir. İdarenin sorumluluğu asli bir 
sorumluluktur. Anonim hizmet kusu-
ru durumunda asli olma niteliği açık-
ça görülebileceği gibi, kusurlu kamu 
görevlisinin tespit edilebildiği birçok 
durumda da kamu görevlisinin gö-
rev kusuru yanında hizmet kusuru da 
aynı zamanda bulunmaktadır. Bu du-
ruma Fransız hukukunda kusurların 
ve sorumlulukların birleşmesi denil-
mekte iken bizim hukukumuzda bu 
konu üstünde pek durulmamaktadır. 
Kusurların birleşmesi halinde aşağıda 
inceleneceği üzere rücu davaları önem 
taşımaktadır. Ancak öncelikle mahke-
mece belirlenecek tazminat miktarının 
sorumluluğun yaptırım fonksiyonu ile 
ilişkisi belirlenmelidir.

A. Tazminat Miktarı - Yaptırı-
mın Ağırlığı İlişkisi

Tam yargı davasında tazminat 
miktarı değişik nedenlerle tartışılmış 
önemli bir konudur. Yakın zamanda 
ıslah imkanının tanınması bir rahatla-
ma sağlamış olsa da genel olarak ül-
kemizde idari yargıda hükmedilen taz-
minat miktarlarının düşüklüğü sorunu 
bulunmaktadır. Bu sorunun nedenleri 
olarak “toplumun gelir düzeyinin dü-
şüklüğü ve yargı yerlerinin ‘hak ihlali’ 
konusundaki dar yorumları ve çekin-
gen tutumları” 21 gösterilmektedir ve 
bu nedenle tam yargı davalarının “cay-

21 Bahtiyar AKYILMAZ, Murat SEZGİNER, Cemil KAYA, Türk İdari Yargılama Hukuku, Savaş Yayınevi, 
2. Baskı, Ankara 2019, s. 516.

22 AKYILMAZ, SEZGİNER, KAYA, 2019, s. 516.
23 Bkz. SEVGİLİ GENÇAY, 2019, age.

dırma, zarar göreni tatmin ve hukuka 
uygunluğun sağlanması gibi fonksi-
yonlarını tam olarak yerine getireme-
mekte” 22 olduğu belirtilmektedir.

Gerçi, mağdurun “tatmin olması”-
nı sağlayanın ödenen tazminat mikta-
rının kendisi için büyüklüğü olmayıp, 
bu ödemenin ya da mahkumiyetin ida-
re ve birey tarafından algılanış şekli 
olduğu iddia edilebilir. Bu nedenle 1 
liralık tazminat talepli davalara rast-
lanmaktadır.23 Ayrıca bir kişi için 5000 
tl önemli bir miktarken, başka bir kişi 
için 50 000 tl bile anlam ifade etmeye-
bilir ancak bu durum mağdurun eko-
nomik durumuna göre tazminat mik-
tarının hesaplanması gereği olarak da 
anlaşılmamalıdır.

Tazminat miktarları ile ilgili olarak 
Turan YILDIRIM şu açıklamayı yap-
maktadır: “İdari yargı kararlarının 
uygulanma sorunu, mevcut düzenleme 
içinde, manevi tazminat davalarında, 
ilgililerin uğradığı haksızlığı gidere-
cek, idareye ceza anlamına gelecek 
miktarlara hükmedilmesiyle çözüm-
lenebilir. AİHM kararlarının devleti 
‘kendine çekidüzen vermeye’ yöneltti-
ği düşünülürse, aynı tutumun Danıştay 
ve idare mahkemeleri tarafından da 
benimsenmesi, idare açısından caydı-
rıcı olabilir. Manevi tazminat miktar-
larının yüksek tutulması, davacıların 
haklarının ihlal edilmediği iptal dav-
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calarında daha önem kazanmaktadır. 
Örneğin, bir tabiat varlığıyla ilgili iş-
lemin iptali kararının uygulanmama-
sı durumunda davacı, sadece manevi 
tazminat talep edebilecektir. Bu tazmi-
natın düşük olması, kararın uygulan-
masını sağlamaz.”24

Aynı şekilde, düşük bir miktar taz-
minatın, idarenin başka alanlardaki 
kusurunu düzeltmesini de sağlama-
yacağı açıktır. O halde, altı çizilmesi 
gereken husus idarenin kusurunun 
yoğunluğudur. İdarenin söz konusu 
kusuru tekrarlamaması, hizmet kusu-
runu ortadan kaldıracak şekilde or-
ganizasyon ve planlama sorunlarını 
ortadan kaldırması için “motive edici” 
miktarlarda tazminatlara hükmedilme-
si amaca uygun olacak, sorumluluğun 
yaptırım fonksiyonunun işlemesini 
sağlayacaktır. 

B. Yaptırımın Yöneldiği Özne: 
Rücu Problemi

İdarenin sorumluluğunun yaptırım 
fonksiyonunun işlemesi için öncelikle 
idarenin asli sorumluluğunun bulun-
duğu hatırlanmalıdır. Ancak bu ger-
çek, kamu görevlisinin bireyselleşmiş 
kusuru nedeniyle sorumluluk almaya-
cağı anlamına gelmemektedir.

24 Turan YILDIRIM, Melikşah YASİN, Nur KAMAN, H. Eyüp ÖZDEMİR, Gül ÜSTÜN, Özge OKAY 
TEKİNSOY, İdare Hukuku, Onikilevha Yayıncılık, 7. Baskı, İstanbul 2018, s. 814.

25 GÖZLER, 2019, cilt II, s. 1085: “...kusur denen şey, “hizmet” tarafından değil, bu hizmette kullanılan 
kişiler tarafından işlenebilir. Bu nedenle, “hizmet kusuru” diye birşey olamaz. Hizmetin ifasında kamu 
görevlilerinin işlediği kusurlar vardır. Bu kamu görevlilerinin belirli olup olmaması önemli değildir...”

1- Asli Sorumluluk /Üstlenilmiş 
Sorumluluk

İdarenin sorumluluğunun yaptırım 
fonksiyonundan bahsederken ilk kar-
şılaşılan itirazlardan biri, nihayetinde 
kusurun bir kamu görevlisi tarafından 
işlendiğidir.25 

Bu itirazın haklılık payı mutlaka 
bulunmaktadır ve buna cevap vere-
bilmek için hizmet kusuru-kişisel ku-
sur ayrımına bakmak gerekmektedir. 
Örgütlenme bakımından sorunsuz bir 
şekilde işlemesi gereken bir hizmet 
varken belli bir kamu görevlisinin ta-
mamen kişisel kusuru nedeniyle zarar 
doğmuşsa, kusurun tamamen kamu 
görevlisine ait olduğu teorik olarak 
söylenebilir. Ancak çoğu zaman kamu 
görevlisinin kişisel kusuru ile hizmet 
kusuru birleşmektedir. Hizmet kusuru 
belli bir kamu görevlisine atfedileme-
yen, hizmetin kuruluş ve işleyişindeki 
aksaklıktır. Her ne kadar kamu görev-
lisinin tespit edilebilir kişisel kusuru 
bulunsa da, hizmetin işleyişindeki ak-
saklık bu kusuruna imkan verdiği sü-
rece hizmet kusuru da bulunmaktadır. 

Bu konuda Lûtfi Duran şu açıkla-
mayı yapmaktadır: “...çoğunlukla bu 
beşeri kusurları işleyen personeli be-
lirlemek mümkün olmadığı gibi, belir-
lenebildiği hallerde, kusurlarını kişi-
selleştirmek çoğu kez doğru ve yerinde 
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görülemez. Gerçekten, idare içindeki 
beşeri kusurlar, zaman, yer ve perso-
nel itibariyle çok yaygın ve kaynaşmış 
bir görünüm taşır ve esas itibariyle 
kamu hizmeti ve yararı adına ve ama-
cıyla işlendiği için, personelin kişiliği-
ne bağlanamaz, ya da bağlanmamak 
gerekir. Bu bakımdan idari sorumlulu-
ğa sebep olan aykırılıklar anonim sa-
yılır yani belli personele mal edilemez 
veya edilmez.”26

Görev kusuru kavramının tanımı-
nı yapan Ozansoy’a göre de: “Görev 
kusuru; somut olarak kamu görevli-
lerinin kişisel kusurlarından kaynak-
lanan bir davranışı içerse de, aslında 
idarenin ‘kendi davranışı’ sayılması 
gereken ve dolayısıyla idarenin ‘kendi 
sorumluluğunu’ doğuran, hukuka ve 
göreve aykırılığı, ‘göreve ve idareye’ 
ilişkin sayılmasını engellemeyen ku-
surun, somut personelde kişiselleşen 
görünüm biçimidir.”27

Kişilere dokunulmadığı, yani ku-
surlu davranışı ile hizmet kusurunun 
ortaya çıkmasına neden olan kamu gö-
revlisi zararın sonuçlarına katlanmadı-
ğı sürece yaptırım etkisi olamayacağı 
yönündeki düşünce tamamen yanlış 
olmasa da eksiktir. Nasıl ki ceza hu-
kukunda cezaların o suçu işlememiş 
kişiler üzerinde caydırıcı etkisi varsa, 

26 DURAN, 1974, s. 26.
27 Cüneyt OZANSOY, Tarihsel ve Kuramsal Açıdan İdarenin Kusurdan Doğan Sorumluluğu, Yayınlanma-

mış Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1989, s. 285.
28 Sait GÜRAN, “İdarenin ve Ajanının Sorumluluğunun Belirlenmesine İlişkin Düşünceler”, Amme İdaresi 

Dergisi, C.12, S.1, 1979, s. 61. (ss. 55-62)

idarenin sorumluluğuna hükmedilme-
sinin de, kamu görevlileri, idareciler 
ve hatta siyasiler üzerinde caydırıcı et-
kisi olacaktır. Kaldı ki, “uygulamada, 
sorumluluk yaratan işlemlerin sahibi, 
neredeyse her zaman kurum hiyerarşik 
amirleri ya da yönetim kurullarıdır. 
Bu kişilerin dönüp kendilerine kendi-
lerinin alacağı kararlarla rücu etme-
sini beklemek teorik olarak mümkün-
dür fakat acaba uygulamada mümkün 
müdür?”28 Bunun yerine, idarenin ku-
surunun tespit edildiği kararlarda ida-
re üzerinde kamuoyu baskısı yaratmak 
daha gerçekçi olacaktır.

Bu nedenle yaptırım fonksiyonu-
nun sağlanması için sorumlu kamu gö-
revlisine rücu edilmesi bir gerekliliktir 
ama yeterli değildir. Çünkü sorumlu 
olan sadece kamu görevlisi değil, o 
kamu görevlisini seçen, o kadroda 
tutan, denetlemeyen ve kusuru işle-
mesine imkan veren idaredir. Üstelik 
denilebilir ki, kamu hizmetinin kuru-
luş ve işleyişinde aksaklık bulunmaz-
sa, kamu görevlisi de, kişisel kin ve 
düşmanlıkla hareket etmediği sürece, 
bireysel kusuru ile zarara sebebiyet 
veremeyecektir.

Ayrıca, “kusur hizmetten ayrılmış 
olabilir ama hizmet kusurdan ayrıl-
mamıştır” diyen hükümet komiserini 
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hatırlamakta fayda bulunmaktadır.29 
Kamu görevlisinin kusuru kişisel nite-
lik gösterebilir ancak hizmetle bağı ta-
mamen kopmadan hizmet kusurunun 
yokluğundan söz edilemez. Aksinin 
kabulü, idarenin hiç de hak etmediği 
şekilde aklanmasına yol açacaktır.

Fransa’dan Papon davası bu yön-
de güzel bir örnek oluşturmaktadır:30 
Papon, 1942-1944 yılları arasında Gi-
ronde Valiliğinde genel sekreter olarak 
görev yapmıştır. Bu görevi sırasında 
Yahudi bireylerin yakalanması ve son 
durak Auschwitz olmak üzere kamp-
larda toplanmaları amacıyla Temmuz, 
Ağustos ve Ekim 1942’de ve Ocak 
1944’te konvoylar oluşturulmasındaki 
çalışmaları nedeniyle 1998’de insan-
lığa karşı işlenen suça iştirakten ha-
pis cezasına çarptırılmış, ayrıca yine 
1998 yılında bu konvoylara bindirilen 
Yahudilerin ailelerine tazminat öde-
meye mahkum edilmiştir. Papon, bu 
tazminatla ilgili olarak Fransız devleti 
aleyhine rücu davası açmıştır. 13 Tem-
muz 1983 tarihli bir kanun hükmüne 
göre, kamu ajanı aleyhine adli yargıda 
tazminata hükmedilmesi durumunda, 
eğer söz konusu zarara sebebiyet ve-
ren kusur hizmetle bağlantısız değilse, 
bağlı olduğu kamu tüzel kişisinin ajan 
aleyhine hükmedilmiş olan tazminat 
miktarına katılması gerekmektedir. 31 

29 Léon BLUM, 26 Temmuz 1918 tarihli Mme Lemonnier kararı raporunda bu ünlü cümlesini kurmuştur: “la 
faute se détache peut-être du service, mais le service ne se détache pas de la faute”, D., 1918.3.9; RDP, 
1919, s. 41; Sirey, 1918-1919.3.41.

30 CE, 12 Nisan 2002, Papon, GAJA n°117.
31 Memurların hak ve sorumluluklarına dair kanun. n°83-634, madde 11.

Yani, 

1- Eğer kusur hizmet kusuru ise tü-
zel kişinin tüm zararı karşılaması,

2- Eğer kusur hizmetten ayrılabi-
lir bir kusur ise zararın ajanın üstünde 
kalması,

3- Eğer hizmet kusuru ile kişisel 
kusur birleşmişse, kamu tüzel kişisi-
nin hizmet kusuruna isnad edilebile-
cek miktarı karşılaması yani idari yar-
gı hakiminin ajan ile kamu tüzel kişisi 
arasında hükmedilen tazminatı taksim 
etmesi gerekmektedir.

Söz konusu olayda M. Papon, aktif 
bir şekilde Yahudi bireylerin toplan-
ması faaliyetine iştirak etmiştir. Her 
ne kadar Papon emirleri yerine getir-
diğini iddia etse de öncelikle kendisi 
“Yahudi sorunları servisi”nde çalış-
mayı kabul etmiştir, ki bu görev genel 
sekreterin görevi içinde bulunmamak-
tadır. Ayrıca konvoyların maksimum 
hızda ve etkinlikte yola çıkabilmesi 
için operasyonları bizzat ve büyük ti-
tizlikle organize etmiş ve 4 konvoyun 
olabilecek en yüksek yolcu kapasite-
sine ulaşması için yoğun kişisel çaba 
harcamıştır. Öyle ki, ilk konvoyda 
aileleri gönderildiği için Fransız aile-
lerin yanlarına yerleştirilmiş olan ço-
cukların da sonraki konvoylarla gön-
derilmesini özellikle takip etmiştir. Bu 
nedenlerle Conseil d’Etat, Papon’un 
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kişisel kusurunun varlığını kuşkusuz 
görmektedir.

Ne var ki kusur hizmet dahilinde 
işlenmiştir. Gerçekten de söz konu-
su zamanlar Vichy yönetiminin başta 
olduğu ve Nazilerle işbirliği yaptığı 
dönemdir. Bu nedenle Papon’un dev-
lete yönelttiği rücu davası Fransız dev-
letinin bu tarihsel sorumluluğu kabul 
etmesi anlamında önem taşımaktadır. 
Kaldı ki Conseil d’Etat, 1940’ta va-
liliklerde bir Yahudi Sorunları Servi-
sinin kurulmuş olması, Yahudi asıllı 
yabancıların listelerinin tutulması 
ve polis eliyle Yahudilerin göz altına 
alınarak toplanması gibi faaliyetlerin 
tamamen işgalci kuvvetlerin emriyle 
gerçekleştiğinin iddia edilemeyeceği-
ni belirtmektedir. Fransız Devleti eliy-
le bu faaliyet kolaylaştırılmıştır.

Bu nedenle Conseil d’Etat, adli 
yargıda Papon aleyhine hükmedilen 
tazminatın yarısının devlet tarafından 
ödenmesine karar vermiştir. Böylece 
Vichy yönetiminin faaliyetlerinden de 
Fransız devletinin sorumlu olduğunun 
altı çizilmiş ve Yahudi bireylere karşı 
olan sorumlulukları kabul edilmiş ol-
maktadır.

Ülkemizdeki rücu mekanizması 
ve sorumluluk anlayışına göre böyle 
bir davada muhtemelen Papon, ceza 
yargılaması sonucu suçlu bulunacaktır 
(mı acaba?) ki Fransa’da da ceza yar-
gılaması sonucu suçlu bulunmuştur; 
sonrasında açılan tam yargı davasında 
idarenin sorumluluğuna gidilse bile 
tam tazminat üzerinden kendisine rücu 

edilecek ve rücu davası da adli yargıda 
görüldüğü için hizmet kusuru değer-
lendirmesi yapılmayacak, yapılsa da 
Fransız Danıştayının değerlendirme-
lerinin gayet uzağında kalacak ve ni-
hayet bütün “suç” / “sorumluluk” Pa-
pon’un üstünde kalacak ve bu şekilde 
idare aklanacaktır. 

Ülkemizde de hizmet kusuru ile 
kişisel kusurun içiçe geçtiği çok farklı 
örneklerle karşılaşılmaktadır. Danış-
tay 15. Dairesinin 22.04.2016 tarih 
ve E.2013/4111, K.2016/2803 sayılı 
kararına konu olay çok kısaca şu şe-
kilde gelişmiştir: Devlet hastanesinde 
çalışan bir doktor, hukuken yasak ve 
hatta suç teşkil etmesine ve hiçbir tıbbi 
endikasyon bulunmamasına rağmen 24 
haftalık gebeliği sonlandırmak için yıl-
lık izinde olduğu bir zamanda ve fakat 
çalıştığı hastanede bir operasyon yap-
mış, bu operasyon neticesinde fetüs ve 
anne hayatlarını kaybetmişlerdir. 

Bu olayda açıkça doktorun kişi-
sel kusuru olduğu görülmektedir. Bir 
doktor olarak gebeliğin en geç 10. 
haftasında kürtaj yapılabileceğini, bu 
süre geçtikten sonra ancak ve sadece 
ciddi tıbbi endikasyon halinde gebe-
liğin sonlandırılabileceğini şüphesiz 
bilmektedir. Tüm bunlara rağmen ve 
yıllık izinde olduğu bir sırada herhangi 
bir hastane kaydı alınmadan ve başhe-
kimliğe haber verilmeden söz konusu 
operasyonu gerçekleştirmiş ve fetüs ve 
annenin ölümüne sebep olmuştur. Bu 
nedenlerle hakkında ceza yargılaması 
da yapılmış ve mahkum edilmiştir. 
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Ancak, konumuz özelinde unutul-
maması gereken husus, bu operasyo-
nun devlet hastanesinde yapılmış ol-
masıdır. Her ne kadar başhekimliğin 
haberdar edilmediği, hasta kaydının 
yapılmadığı idarenin sorumlu olma-
dığı yönünde savunma argümanları 
sunulmuş ise de, bu savunma açıkça 
şu anlama gelmektedir: söz konusu 
hastanedeki işleyiş, kayıt yapılmadan, 
yetkili kimseye haber verilmeden ope-
rasyon yapılmasını mümkün kılmakta-
dır. Yani, hizmetin organizasyonunda 
açıkça kusur vardır ve Blum’un veciz 
ifadesine atıfla, kusur hizmetten ayrıl-
mış ve kişisel bir nitelik kazanmış olsa 
da hizmet kusurdan ayrılmamıştır. 

Bu nedenle, bu olayda, Papon da-
vası örneğindeki gibi, idarenin kusuru-
nun da tespit edilmesi ve bu organizas-
yon kusurunun ortadan kaldırılması 
için idareye gerekli uyarının yapılması 
gerekmektedir. Ancak 15. Daire,32 hiz-
met kusurunun bulunmadığına karar 
vererek, bir devlet hastanesinde, hasta 
kaydı yapılmadan ve yetkili herhangi 
bir kişiye başvurulmadan operasyon 
yapılabileceği mesajını vermiştir ve 
idare bu şekilde aklanmıştır.

2- Rücu Miktarı / Sorumlulukla-
rın Oranı

Türkiye’de rücu davaları, Fran-
sa’dan farklı olarak, adli yargıda gö-
rülmektedir. Bu durum bir takım so-

32 Karar ve eleştirisi için bkz. Dilşat YILMAZ, “Danıştay 15. Dairesinin 22.04.2016 Tarih ve Esas No: 2013 
– 4111 Karar No: 2016 - 2803 Karar İncelemesi”, 5. İdare hukuku buluşması “Danıştay Karar İnceleme-
leri” 4-6 Mayıs 2018 Büyükada/İstanbul, Filiz Kitabevi, İstanbul 2019, ss. 43-58.

33 AKYILMAZ, SEZGİNER, KAYA, 2019, s. 486.
34 AKYILMAZ, SEZGİNER, KAYA, 2019, s. 486.

runlara yol açmaktadır. Şöyle ki, adli 
yargı, hizmet kusurunun da belirleme-
sini yapmak durumunda kalmaktadır. 
Doktrinde bu uygulama, kamu görev-
lilerine yöneltilen rücu davalarının, 
idarenin ödediği tazminat miktarının 
tamamı için açılması, adli yargı yer-
lerinin de ayrıca oran belirlemeden 
haksız fiil hükümlerine göre idarenin 
ödediği tazminat miktarının tamamı 
üzerinden karar vermesi nedeniyle 
eleştirilmektedir.33 Denilmektedir ki, 
“bu hatalı uygulama, idarenin sorum-
luluğunu asaleten sorumluluktan çıka-
rarak; dolaylı (üstlenilen) sorumluluk 
haline getirmektedir”.34

Hizmet kusurunun göz ardı edil-
memesinin yanında sorumlu kamu 
görevlisinin saptanabildiği durumlar-
da bu kamu görevlisine rücu edilmesi 
elbette idare içinde etiğin oluşturul-
ması bakımından önemlidir. Bu kamu 
görevlisinin de kendi kusurunun so-
nuçlarına katlanması gerekmektedir. 
Aksi takdirde aynı kusurlu davranışı 
devam ettirebilir. Kamu görevlisine 
rücu mekanizmasının işletilmemesi 
durumunda bu yönde bir “cezasızlık” 
ortaya çıkmış olacaktır. Kamu görevli-
si, kendisine rücu edilmeyeceği inancı 
ve güveniyle hareket etmeye başlaya-
cak yani idare mahkemesinin vermiş 
olduğu mahkumiyet kararına rağmen 
aynı hukuka aykırı işlem ya da eyle-
mi devam ettirebilecektir. Sonuçta hak 
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ihlalleri devam edecek, tazminatların 
devlet bütçesinden ödeniyor olması ile 
de bu ihlaller tüm toplum tarafından 
finanse edilmiş olacaktır.

Ancak burada önemli olan bir hu-
sus daha bulunmaktadır. Rücu, idare-
nin ödediği tazminatın tamamını kap-
samamalı, kamu görevlisinin kusuru 
oranıyla sınırlı olmalıdır. Aksi takdir-
de kamu görevlisine rücu da idarenin 
kendi asli sorumluluğundan bir kaçış, 
bir aklanma aracı haline gelecektir.35

Bu nedenle rücuya ilişkin Yargıtay 
kararlarını incelemekte fayda bulun-
maktadır. Yargıtay’ın rücu davalarına 
genel bakışı şu şekildedir: “Rücu da-
vasında sorumlular arasında teselsül 
hükümleri değil kusur oranında so-
rumluluk geçerlidir. Davalıların ku-
surları ayrı ayrı belirlenip varsa ku-
sur oranlarına göre sorumluluklarına 
hükmedilmesi gerekir.”36

Yargıtay’ın, ilgililerin “oluşan za-
rara katkısı ve tarafların kusur oran-
larının belirlenmesi” 37 yoluyla taz-
minat miktarını ilgililer arasında, ki 
konumuz özelinde kamu görevlileri 
ve idare arasında, bölüştürdüğü gö-
rülmektedir. Kusur oranları veya bu 
kusur ile zarar arasındaki illiyet ba-
ğının nasıl belirleneceği konusunda 
ise Yargıtay “...mahkemece, dava dışı 
hastaya tüm tedavi süresince uygula-
nan tıbbi işlem ve müdahalelerin du-

35 AKYILMAZ, SEZGİNER, KAYA, 2019, s. 454.
36 Y. 4. H. D., 09/05/2019 tarih ve E. 2019/293, K.2019/2724.
37 Y. 4.H.D., 09/05/2019 tarih ve E. 2019/293, K.2019/2724.
38 Y. 4. H. D., 15/01/2019 tarih ve E. 2018/1051, K.2019/80.
39 Y.4. H.D., 29/01/2019 tarih ve E.2018/2951, K.2019/376.

ruma uygunluğunun denetlenmesi ve 
çözümü hukuk dışında, özel veya tek-
nik bilgiyi gerektiren bir olgu olduğu-
na göre, dosyanın üniversitenin ilgili 
bölümünün bilirkişi heyetine tevdii ile 
tarafların kusur oranlarını belirlemek 
üzere rapor alınarak sonucuna göre 
karar verilmesi gerekir...”38 kanısında-
dır. O halde idare ve kamu görevlileri 
arasında tazminat miktarının nihai ola-
rak bölüştürülmesi bilirkişi raporu ile 
kusurları oranında belirlenecektir. 

Bir başka kararında Yargıtay, has-
tanenin doktora karşı açtığı rücu da-
vasında şu sonuca varmıştır: “Kusur 
kapsam belirlemede etkin ise de hak-
kaniyet de onunla birlikte değerlendi-
rilmesi gereken önemli öğelerdendir. / 
Davacı idarenin ödediği miktarı ancak 
kusuru oranında davalıya rücu edebi-
leceği hususunda kuşku bulunmamak-
tadır. Ancak davalı (doktor)’un uygu-
ladığı davaya konu tıbbi müdahale ve 
tedavinin mahiyeti, çalışma koşulları, 
iş yoğunluğu ve diğer hususlar birlik-
te değerlendirildiğinde; talep edilen 
zararın bir bölümüne davacı idarenin 
katlanması gerektiği kabul edilmelidir. 
Türk Borçlar Kanunu’nun 51 ve 52. 
(BK 43-44) maddeleri uyarınca, talep 
edilen tazminattan uygun bir miktar 
hakkaniyet indirimi yapılmalıdır.”39 
Bu karar idare hukuku bakımından 
tatmin edici değildir. Çünkü, anlaşıl-
dığı kadarıyla, çalışma koşulları ve iş 
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yoğunluğu gibi hizmet kusuruna işaret 
eden hususlar “hakkaniyet indirimi”ne 
indirgenmiştir.

Bir başka kararında ise, bilirkişi 
raporu esas alınmış ve idarenin 6/8 
kusurlu olduğu, davalı kamu görevlisi 
doktorların ise kendi aralarında kusur 
oranlarının belirlenmesinin mümkün 
olmaması karşısında, kendilerine dü-
şen toplam kusur 2/8 olmak üzere 
hesaplanacak olan tazminattan davalı 
doktorların çalışma koşulları ve diğer 
hususlar da gözetilerek uygun bir mik-
tarda hakkaniyet indirimi yapılarak 
tazminata karar verilmesi gerektiği 
belirtilmiştir.40

Yine bir başka kararında da Yargı-
tay hizmet kusurunu tespit etmiş ve bu 
nedenle tam rücuyu kabul etmemiştir: 
“Davacı (idare), ormanda ağaç kesim 
işi yaparken ağaç devrilmesi sonucu 
hayatını kaybeden Y. B..’ın mirasçıları 
tarafından açılan davalar sonucu öde-
miş olduğu tazminatların olayda kusu-
ru bulunan davalılardan (kamu görev-
lileri) rücuen tahsilini talep etmiştir. 
(...)Mahkemece (ilk derece mahke-
mesi); kesim işini şartnamede belir-
tilen şekilde yapmayan kooperatifin 
kusurlu bulunduğu, buna göre; kesim 
işini yetersizliği açık olan kooperatife 
ihale eden ve kendi çalışanlarını yapı-
lan işin tehlikelerinden korunma nok-
tasında yeterince eğitmeyen davacı 
idarenin olayda hizmet kusurunun bu-

40 Y.4.H.D., 08/03/2018 tarih ve E. 2017/4941, K.2018/1674.
41 Y.4.H.D., 07/03/2017 tarih ve E. 2016/12437, K.2017/1449 sayılı kararı.
42 Bkz. Bahtiyar AKYILMAZ, “İdarenin Kusurlu Personeline Rücu Sorunu”, Gazi Üniversitesi Hukuk Fa-

kültesi “Sorumluluk ve Tazminat Hukuku Sempozyumu” (28-29 Mayıs 2009), Bildiriler kitabı, ss. 537-546, 
özellikle s. 538.

lunduğu, ayrıca hükmedilen tazminat 
miktarları gözetildiğinde davalıların 
ödeme güçlüğü içine düşeceklerinin 
açık olduğu hususları dikkate alınarak 
818 sayılı BK’nın 43. ve 44. maddeleri 
(6098 s. TBK m. 51, 52) uyarınca % 
25 oranında hakkaniyet indirimi yapı-
larak istemin kısmen kabulüne karar 
verilmiştir.(...) Somut olayda, dava 
konusu olayın gerçekleşme biçimi, 
davalıların olaydaki pozisyonları gö-
zetildiğinde mahkemece yapılan hak-
kaniyet indirimi az olmuştur. Daha 
yüksek oranda hakkaniyet indirimi uy-
gulanması gerekirken % 25 oranında 
hakkaniyet indirimi yapılması yerinde 
değildir. Kararın bu nedenle bozulma-
sı gerekmiştir.”41

Görüldüğü üzere idare, idari yargı-
da aleyhine hükmedilmiş olan tazmi-
nat miktarının tamamı üzerinden rücu 
talebinde bulunsa da, Yargıtay hizmet 
kusurunun var olup olmadığını bilirki-
şi eliyle tespit etmekte ve gerektiğinde 
hakkaniyet indirimi de yaparak, kamu 
görevlilerinin sorumlu tutulacağı taz-
minat miktarını belirlemektedir. 

Bu tablo karşısında bir yandan rücu 
davalarının da idari yargıda karara 
bağlanması gereği haklı olarak savu-
nulabilecek olsa da,42 Danıştay’ın bir 
devlet hastanesinde 24 haftalık gebe-
liğin hukuka aykırı bir şekilde sonlan-
dırılması neticesinde anne ve bebeğin 
hayatını kaybettiği olayda idarenin ku-
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surunun bulunmadığı yönünde verdiği 
karar Yargıtay’ın yukarıda yer verdi-
ğimiz kararlarıyla kıyaslandığında, 
Danıştay’ın idareyi koruma dürtüsünü 
bir kenara bırakmadığı sürece rücu 
davalarına Yargıtay tarafından bakıl-
masının daha isabetli olacağı da iddia 
edilebilir.

SONUÇ

Bu bildirinin son halinin hazırlan-
dığı günlerde Çorlu tren kazası ile ilgi-
li davanın duruşmaları yapılmaktaydı. 
Birçok kişi büyük bir üzüntüyle bu 
davayı takip etmektedir. Bu dava ceza 
davasıdır. Ülkemizde bu gibi olayların 
ertesinde ilk aklımıza gelen ceza dava-
ları olmakta ve bir “suçlu” arayışına 
girilmektedir. 

Konuya idare hukuku açısından 
bakıldığında, biri ya da birileri ceza 
yargılamasında suçlu bulunsa da bu-
lunmasa da, ya da birileri yargılanabil-
se ya da kimse yargılanamasa da “so-
rumlu”nun her halükarda idare olduğu 
görülmektedir. Ülkemizde idarenin 
sorumluluğunun altı belki de yeterince 
çizilmemektedir. İdarenin “sorumlu” 
olduğunun tespiti ile belki ceza yargı-
lamalarının da önünün açılması müm-
kün olabilir. 

Fransa’da kontamine kan davası 
ertesinde zamanın sağlık bakanı “so-
rumlu ama suçlu değil” (responsable 
mais pas coupable) demiş ve bu ifade-
si büyük tepkiye yol açmıştı. Aslında 
hukuki anlamda bu ifade elbette doğ-
rudur. “Suç” ve “suçlu” ceza hukuku 

kavramlarıdır ve idari yargıda idarenin 
sorumlu kabul edilmesi onu “suçlu” 
yapmaz. Ancak tepki, bu olayda Ba-
kanlığın kamu hizmetini olması ge-
rektiği gibi sunmadığının tespit edil-
miş olmasına rağmen bu cümlenin 
sarfedilmiş olmasınadır. Kamuoyu 
nezdinde idare sorumlu, bu cümleyi 
kuran yetkili de “suçlu”dur ve Fransız 
vatandaşları bu sorumluluğun idare 
tarafından sadece maddi olarak değil 
ama aynı zamanda ahlaki olarak da ta-
şınmasını talep etmektedir. 

Ülkemizde ise sorumluluk sade-
ce zararın karşılanması olarak düşü-
nülmektedir ki bu durum, idarenin 
sorumluluğu konusunu çok gerilere 
çekmekte, etik yargıdan tamamen 
uzaklaştırmaktadır. Oysa ki, tren kaza-
sına geri dönecek olursak, belli kişile-
rin “suçlu” bulunarak cezalandırılması 
elbette önemlidir ama en az bunun ka-
dar önemli olan bir konu da idarenin 
kusurunun ortaya konulması ile yap-
tırıma uğraması yani sorumluluğu-
na hükmedilmesidir. Bu şekilde hem 
böyle bir olayın bir daha gerçekleş-
memesi sağlanacak hem de bireylere, 
idarenin bile hukuka aykırı eylem ve 
işlemleri nedeniyle sorumlu tutulaca-
ğı, yani idarenin de sorgulanabilir ol-
duğu, hesap vermesi gerektiği mesajı 
verilecektir. 

Son olarak hizmet kusurunun ano-
nim olabileceği unutulmamalıdır. Ce-
zalandıracak kamu görevlisi buluna-
mayabilir çünkü asıl kusurlu idarenin 
işleyişidir. 
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Özet

Sosyal düzen, herkesin mutlu olduğu 
ve kişisel davranışların herkesi tatmin edici 
şekilde düzenlendiği bir ortamdır. Bu bakış 
açısıyla bakıldığında yalnızca, adaletli düzen 
içinde yaşayan adil insanlar mutludur.

Ne yazık ki, sosyal düzen var olduğu 
sürece, sosyal düzeni bozan hareketler de 
mevcut olacaktır. Böylece, hukuk düzeni 
tarafından korunan hakları suç aracılığı ile 
ihlal edilmiş olan mağdurların oluşmasına 
sebebiyet verilmektedir. Açıkçası, suç mağ-
duru olma olanak ve koşullarının geliştiği 
günümüzde, adaleti özleyen değil, adalet ta-
lep edenlerin sayısı gitgide artmaktadır. Do-
layısıyla, toplumdaki haksızlık duygusunun 
artması, hukuk düzeni ile toplum arasında 
bir gerilim doğurur. Toplumda ki adaletsizlik 
duygusunu doğuran şeyi düzeltmek veya bu 
duygunun doğmasına engel olma yolunda et-
kin ve verimli tedbirler alınması gerekmek-
tedir.

Zira, adalet duygusunun en çabuk zede-
leneceği alanlardan biri de ceza hukukudur. 
Ceza hukukunda asıl amacın mağdurun tat-
mini ve onun uğradığı zararların giderilme-
si olduğu esasından hareketle, suç mağduru 
olma olanak ve koşullarının geliştiği günü-
müzde, “Mağdurlar açısından adalet teceli 
ediyor mu?” sorusuna cevap aradığımız bu 

1 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Doktoru, E-Posta: osmansumer@hotmail.com

çalışmada; “Ceza adaleti sisteminin iyi işle-
yebilmesi açısından mağdur ve mağdur hak-
ları sisteminin bakış açısı önemlidir” hipote-
zinin sınanması amaçlamaktadır.

Çalışmamızda, “adalet” ve “mağdur” ile 
ilgili kuramsal ve düşünsel altyapıyı hazırla-
yan literatür taramasının ardından, “hedef-
ler ile vasıtalar arasındaki uyumsuzluk” ve 
“adalet mağdurları” arasındaki ilişki teorik 
olarak tespit edecektir. Bu bağlamda; yargı 
kararları örnekleri ve adalet istatistikleri üze-
rinden eleştirel boyutta tartışılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: sosyal düzen, suç, 
ceza hukuku, adalet, mağdur 
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Adalet, temelde sosyal mutluluktur. Bu sosyal düzen tarafından güvence al-
tına alınan bir mutluluktur. Aksi bir durumda toplumun ve kişilerin mutlu ola-
bilmeleri olanak dışıdır.2 Buradan hareketle “adalet”, kişilerin temel haklarının 
korunması talebi ve mevcut koşullarda gereklerinin, sürekli olarak, ülkeler ve 
dünya düzeyinde gerçekleştirilmesi talebi olmaktadır.3 Ayrıca, adaletin gerçek-
leştirilmesinde hukuk uygulaması esas alınmalıdır. Hukuka yön gösteren amaç 
olarak ele alındığında, adaletin her zaman ve her yerde geçerli olan, değişmez bir 
yapıya sahip olduğu kabul edilmektedir.4 Ancak, günümüzde artık adalet özleyen 
değil, adalet talep edenlerin sayısı gitgide artmaktadır.5

Hâlbuki adalet kavramı, değerler hiyerarşisinde yüksek bir konumda olup, 
iyilik gibi mutlak bir değer taşımaktadır. Doğrudan veya dolaylı olarak adalet-
sizce bir eylemin etkisini gördüğünde, işittiğinde veya okuduğunda adalete sa-
rılmaktadır. Bu açıdan adaletin anlamı, bir durum olmayıp, bir süreç; bir koşul 
değil, bir eylemdir. Adaletsizlik duygusunu doğuran şeyi düzeltmek veya bu 
duygunun doğmasına engel olma yolunda aktif bir süreç olarak algılanmalıdır.6 

Ne var ki, toplumsal düzen var olduğu sürece, toplumsal düzeni bozan hare-
ketler de mevcut olacaktır.7 Böylece, hukuk düzeni tarafından korunan hakları 
suç aracılığı ile ihlal edilmiş olan mağdurların oluşmasına sebebiyet verilmek-
tedir.8 Dolayısıyla, adalet duygusunun en çabuk zedeleneceği alan ceza hukuku 
olmaktadır.9  

Bu bağlamda; suç mağduru, ceza hukuku bakımından önemli sonuçlar doğu-
ran bir kavram olmaktadır. Suçun mağduru dendiğinde, akla ilk olarak suç fiili 
ile saldırıya uğrayan kişi ya da “suç kurbanları” gelir.10 Mağdur kavramı, suçtan 
zarar gören kavramı ile örtüşebilmektir. Ancak bu iki kavram bazen uyuştuğu 
halde bazen farklılaşabilmektedir. Suçtan doğrudan zarar gören kişiler mağdur, 
dolaylı zarar gören ya da suçla korunan hak ve menfaatin dışında kalan hakları 

2 Anıl ÇEÇEN, “Hukukta Norm ve Adalet”, A.Ü. Hukuk Fakültesi Dergisi, Sayı:1,Cilt:3, Ankara,1975, s. 96-97.
3 Ioanna KUÇURADİ, “Adalet Kavramı”, Adalet Kavramı içinde, (Derleyen: Adnan GÜRİZ), Türkiye Fel-

sefe Kurumu Yayınları, Ankara, 1994, s. 31. 
4 ÇEÇEN, a.g.m., s. 101.
5 KUÇURADİ, a.g.m., s. 28. 
6 Mustafa Tören YÜCEL, “Adaletsizlik Duygusu”, Adalet Kavramı içinde, (Derleyen: Adnan GÜRİZ), 

Türkiye Felsefe Kurumu Yayınları, Ankara, 1994, s. 93-94.
7 Hüsnü GİDER, Genel Kriminoloji ve Adalet Psikolojisi, Devrim Matbaası, Ankara, 1961, s. 9.
8 Yasemin IŞIKTAÇ, Adalet Psikolojisi, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2013, s. 297.
9 Ahmet MUMCU, “Günümüzde Türk Hukuk uygulamasında Adalet Kavramının Yeri”, Adalet Kavramı 

içinde, (Derleyen: Adnan GÜRİZ),Türkiye Felsefe Kurumu Yayınları, Ankara, 1994, s. 109.
10 Tuğrul KATOĞLU, “Ceza Hukukunda Suçun Mağduru Kavramının Sınırları”, A.Ü. Hukuk Fakültesi Der-

gisi, Sayı: 2, Cilt:61, Ankara, 2012, s. 657-659.
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zarar gören kimseler ise suçtan zarar gören olarak tanımlanmaktadır.11 O halde, 
suçun mağduru kavramından, sadece suç fiilinden zarar gören herkesi değil, aynı 
zamanda bu fiil ile ihlal olunan ve cezai korumanın konusunu oluşturan varlık ya 
da menfaatlerin sahiplerini anlamak gerekir.12 

Lakin ceza hukuku uzun yıllar tek taraflı davranarak, yalnızca sanıkla ilgi-
lenmiştir. Mağdurun hakları ancak XX. yüzyılın ikinci yarısından sonra ele alın-
maya başlanmıştır. Oysa, sanığın ve hükümlünün bir hukuk devletinde mutlaka 
sahip olması gereken haklarına dokunmadan, mağdurun korunması esas alınma-
lıdır.13 

Ceza hukukunda asıl amacın mağdurun tatmini ve onun uğradığı zararla-
rın giderilmesi esasından hareketle Merton’ un vasıtalar ile hedefler arasındaki 
uyumsuzluk yaklaşımını; ceza hukukunda mağdur hakları, istinaf kurumu, “mal-
varlığına karşı suçlar” içerisinde yer alan “hırsızlık, yağma, dolandırıcılık” suç-
larını yargı kararları örneklerinden, TÜİK Adalet İstatistikleri,14 Adalet Bakanlı-
ğı Adalet İstatistikleri Yayın Arşivi15 ile Adli İstatistikleri Yayın Arşiv verileri16 , 
hukuk felsefesi ve sosyolojisi açısından tartışmakta yarar görüyoruz.

Dolayısıyla suç mağduru olma olanak ve koşullarının geliştiği günümüzde, 
“Mağdurlar açısından adalet tecelli ediyor mu?” sorusuna cevap aradığımız ça-
lışmada; “Ceza adaleti sisteminin iyi işleyebilmesi açısından mağdur ve mağdur 
hakları sisteminin bakış açısı önemlidir.” hipotezinin sınanması amaçlanmaktadır. 

Çalışmamızın birinci bölümünde, Merton’ un hedefler ile vasıtalar arasında-
ki ihtilaflar yaklaşımına değinilecek, ikinci bölümde, Ceza Hukukunda mağdur 
hakları belirtilecek, üçüncü bölümde, istinaf kurumu ana hatlarıyla açıklanacak, 
dördüncü bölümdeyse, adalet ceza sistemindeki aşırı yük, uygulama örnekleri-
nin nicel yansımaları TÜİK ve Adalet Bakanlığı istatistiki verileriyle çalışma-
mızın hipotezi sınanacaktır. Beşinci bölümdeyse, “Malvarlığına Karşı Suçlar” 
içerisinde yer alan “hırsızlık, yağma, dolandırıcılık” suçları adalet istatistikleri 
ve yargı kararları örneklerinden hareketle iki alt başlıkta değerlendirilecektir.

11 Olgun DEĞİRMENCİ, “Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukukunda Mağdur Hakları”, Türkiye Barolar Birliği 
Dergisi, Sayı: 77, Ankara, 2008, s. 42.

12 KATOĞLU, a.g.m., s. 662.
13 Ferhat USLU, “Çağdaş Ceza Adaleti İçinde Mağdur”, Ankara Barosu Dergisi, Yıl: 71, Sayı: 2013/4, An-

kara, 2013, s. 247.
14 TÜİK Adalet İstatistikleri, http://www.tuik.gov.tr/VeriBilgi.do?alt_id=1070, (Erişim tarihi: 14.06.2019 15:18)
15 Adalet Bakanlığı Adalet İstatistikleri Yayın Arşivi, http://www.adlisicil.adalet.gov.tr/Home/SayfaDetay/  

adalet-istatistikleri-yayin-arsivi, (Erişim tarihi: 14.06.2019 17:25)
16 Adalet Bakanlığı Adli İstatistikleri Yayın Arşivi, http://www.adlisicil.adalet.gov.tr/Home/SayfaDetay/

adl-istatistikler-yayin-arsivi, (Erişim tarihi: 14.06.2019 16:22)
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1. Merton’ un Hedefler ile Vasıtalar Arasındaki Uyuşmazlık Yaklaşımı 

Gerginlik Teorisini sistematik olarak izah eden ilk düşün adamı Merton’ dur. 
Onun, “Social Structure and Anomie”17 adlı makalesi gerginlik teorisinin izahın-
da temel eser olarak değerlendirmektedir. Merton, Durkheim’ in anomi anlayı-
şından esinlendiği açıklamasında anomiyi, toplumsal hedefler ve onları başar-
mak için var olan vasıtalar arasındaki tutarsızlıktan meydana gelen bir durum 
olarak açıklamaktadır.18 Zira gerginlik teorisi, toplum hayatındaki çatışmalar 
üzerine kurulmuştur. Gerginlik teorileri insanların, kurallara itaat etmeyi isteme 
ve grup ya da toplum normlarını beynelmilel kılmalarından dolayı yaratılıştan 
ahlaklı olduğu varsayımıyla ortaya çıkarmaktadır. Gerginlik teorisyenleri, mev-
cut hedeflerin başarılmasındaki büyük gerilim yaşanmadıkça normlardan sapma 
olmayacağını, dolayısıyla çoğu insanların başarılı hedefler konusunda fikir birli-
ğinde olduğunu kabul etmektedirler.19

Merton, kişilik uyum tip modeli ile değişik toplumsal yapılarda sapmaların 
niteliksel ve niceliksel olarak nasıl bir değişiklik gösterdiğini ve toplumsal ya-
pının bireyler üzerinde olumlu ve olumsuz davranış yaratımında nasıl bir etkide 
bulunduğunu açıklamaya çalışmıştır.20 Öte yandan Merton, toplumsal bakımdan 
öne çıkarılan değerler ile bunlara erişmek için kullanılacak araçların sınırlı ol-
ması arasındaki gerilimlere gösterilen beş olası tepkiyi belirlemektedir. Uyum 
gösterenler, başarıya ulaşsınlar ulaşmasınlar, hem genel olarak benimsenmiş 
değerleri hem de bunları gerçekleştirmek için kullanılacak geleneksel araçları 
kabul ederler. Nüfusun çoğunluğu bu kategoriye girmektedir.21

2. Ceza Hukukunda Mağdur Hakları 

Melton’un hedefler ve vasıtalar arasındaki tutarsızlıktan meydana gelen itilaflara 
ilişkin yaklaşımı çerçevesinde, “Mağdurlar açısından adalet tecelli ediyor mu?” 
sorusuna cevap aradığımız çalışmada, “Ceza adaleti sisteminin iyi işleyebilmesi 
açısından mağdur ve mağdur hakları sisteminin bakış açısı önemlidir.” hipotezinin 
sınanması amaçlamaktadır. Bu bağlamda; 

17 Robert K. MERTON, “Social Structure and Anomie”, American Sociological Review, Volume 3, Issue 5, 
Washington D.C., 1938, s. 672-682.

18 Abdullah KORKMAZ-Bekir KOCADAŞ, Toplumsal Sapma, Doğu Kütüphanesi Yayınları, İstanbul, 
2006, s. 135.

19 KORKMAZ -KOCADAŞ, a.g.e., s. 135-141.
20 Zahir KIZMAZ, Bazı Sosyal Değişkenler Bağlamında Doğu Anadolu Bölgesinde Suç ve Suçluluk, Yayım-

lanmamış Doktora Tezi, Fırat Üniversitesi Sosyoloji Anabilim Dalı, Elazığ, 2002, s. 55.
21 Anthony GİDDENS, Sosyoloji, (Çeviren: Hüseyin ÖZEL), (Editör: Hüseyin ÖZEL- Cemal GÜZEL), Ay-

raç Yayınevi, Ankara, 2000, s. 188.
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1982 Anayasası’nın “hak arama özgürlüğü” başlıklı 36. maddesinde düzen-
lenen hak arama özgürlüğü; kişilerin yargı organları önünde davacı veya davalı 
olarak haklarını savunabilmek için başvurabilmesi ve bu organlar önünde adil 
ve hakkaniyete uygun bir şekilde yargılanma hakkının bulunması olarak tanım-
lanabilir. Buradan da anlaşılacağı üzere 1982 Anayasası’nın 36. maddesi hak 
arama hürriyeti başlığı taşımakla birlikte hak arama yolunun yalnızca bir yönü 
olan yargısal başvuru hakkına vurgu yaparak eksik bir düzenleme öngörmüş-
tür.22

Ayrıca,1 Haziran 2005 tarihinde yürürlüğe giren ceza adaleti sistemimizde, 
mağdurun korunmasına ilişkin ceza hukuku kurumlarının yanı sıra, mağdur hak-
larını düzenleyen, mağdura faile karşı yürütülen ceza yargılamasına katılma hak-
kı tanıyan usul hükümleri bulunmaktadır. Ceza Muhakemesi Kanunu ile mağdu-
ra soruşturma ve kovuşturma evresinde çeşitli haklar tanınarak, mağdurun ceza 
muhakemesinde daha fazla söz sahibi olması sağlanmıştır.23 Ceza Muhakemesi 
Kanunu’nun 234’üncü maddesinde düzenlenen mağdur hakları şunlardır.24 

Soruşturma evresinde;

1) Delillerin toplanmasını isteme,

2) Soruşturmanın gizlilik ve amacını bozmamak koşuluyla Cumhuriyet sav-
cısından belge örneği isteme,

3) Vekili bulunmaması halinde, cinsel saldırı suçu ile alt sınırı beş yıldan 
fazla hapis cezasını gerektiren suçlarda, baro tarafından kendisine avukat görev-
lendirilmesini isteme,

4) Müdafinin dosyayı inceleme yetkisine ilişkin 153 üncü Maddeye uygun 
olmak koşuluyla vekili aracılığı ile soruşturma belgelerini ve el konulan ve mu-
hafazaya alınan eşyayı inceletme,

5) Cumhuriyet savcısının, kovuşturmaya yer olmadığı yönündeki kararına 
kanunda yazılı usule göre itiraz hakkını kullanmadır.

 6) Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 253’üncü maddesine göre,25etkin pişman-
lık hükümlerine yer verilen suçlar ve cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar hariç 
olmak üzere, soruşturulması şikâyete bağlı suçlar ile şikâyete bağlı olup olmadı-

22 İbrahim Ö. KABOĞLU, Özgürlükler Hukuku, Afa Yayınları, genişletilmiş 4. Baskı Nisan 1998, İstanbul, s. 86.
23 Mağdur hakları İnceleme Raporu, http://www.tbmm.gov.tr/komisyon/insanhaklari/docs/2014/magdur_

haklari_  incelemeraporu.pdf, (Erişim tarihi: 17.06.2014 18:50), s. 25.
24 Ceza Muhakemesi Kanunu, http://www.ceza-bb.adalet.gov.tr/mevzuat/5271.htm, (Erişim tarihi: 

09.05.2014 12:42)
25 Ceza Muhakemesi Kanunu, http://www.ceza-bb.adalet.gov.tr/mevzuat/5271.htm, (Erişim tarihi: 

09.05.2014 12:42)
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ğına bakılmaksızın, kanunda sayılan uzlaşmaya tâbi suçlarda fail, “suçtan zarar 
gören gerçek kişinin veya özel hukuk tüzel kişisinin maruz kaldığı zararın tümü-
nü veya büyük bir kısmını ödemeyi veya gidermeyi üstlenmesi”, mağdur ya da 
suçtan zarar görenin de bunu kabul etmesi ile uzlaşma söz konusu olmaktadır. 

Kovuşturma evresinde;

1) Duruşmadan haberdar edilme,

2) Kamu davasına katılma,

3) Tutanak ve belgelerden vekili aracılığı ile örnek isteme,

4) Tanıkların davetini isteme,

5) Vekili bulunmaması halinde, cinsel saldırı suçu ile alt sınırı beş yıldan 
fazla hapis cezasını gerektiren suçlarda, baro tarafından kendisine avukat görev-
lendirilmesini isteme,

6) Davaya katılmış olma koşuluyla davayı sonuçlandıran kararlara karşı ka-
nun yollarına başvurma, Mağdur, on sekiz yaşını doldurmamış, sağır veya dilsiz 
ya da meramını ifade edemeyecek derecede malûl olur ve bir vekili de bulun-
mazsa, istemi aranmaksızın bir vekil görevlendirilir. Bu haklar, suçun mağdur-
ları ile şikâyetçiye anlatılıp açıklanır ve bu husus tutanağa yazılır. Diğer Mağdur 
hakları şunlardır;

1) Mağdurun onur ve saygınlığına uygun davranma, yargılamanın tüm aşa-
malarında mağdur ile irtibata geçen kişiler için bir yükümlülüktür. Bu; mağdu-
run çağrılmasından, tanık mağdurlar için dinlenmesine, yargılamanın aşamaları 
hakkında bilgilendirmeden, haklarının izah edilmesine kadar mağdur haklarının 
kullanılmasında temel alınacak bir yükümlülüktür.26

2) Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 253’üncü maddesine göre,27 etkin pişman-
lık hükümlerine yer verilen suçlar ve cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar hariç 
olmak üzere, kovuşturulması şikâyete bağlı suçlar ile şikâyete bağlı olup olmadı-
ğına bakılmaksızın, kanunda sayılan uzlaşmaya tâbi suçlarda fail, “suçtan zarar 
gören gerçek kişinin veya özel hukuk tüzel kişisinin maruz kaldığı zararın tümü-
nü veya büyük bir kısmını ödemeyi veya gidermeyi üstlenmesi”, mağdur ya da 
suçtan zarar görenin de bunu kabul etmesi ile uzlaşma söz konusu olmaktadır.

26 Mağdur hakları İnceleme Raporu, s. 41. 
27 Ceza Muhakemesi Kanunu, http://www.ceza-bb.adalet.gov.tr/mevzuat/5271.htm, (Erişim tarihi: 

09.05.2014 12:42)
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3) Mağdurun suçtan doğan zararını tazmin edebilmek için hukuk mahkeme-
lerinde ayrı bir dava açması gerekmektedir.28

4) Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 236’ncı maddesinin ikinci ve üçüncü fık-
ralarında, mağdurun korunmasına ilişkin düzenlemeye göre;29 

“(2) İşlenen suçun etkisiyle psikolojisi bozulmuş çocuk veya mağdur, bu suça 
ilişkin soruşturma veya kovuşturmada tanık olarak bir defa dinlenebilir. Maddî 
gerçeğin ortaya çıkarılması açısından zorunluluk arz eden haller saklıdır.

(3) Mağdur çocukların veya işlenen suçun etkisiyle psikolojisi bozulmuş olan 
diğer mağdurun tanık olarak dinlenmesi sırasında psikoloji, psikiyatri, tıp veya 
eğitim alanında uzman bir kişi bulundurulur. Bunlar hakkında bilirkişilere iliş-
kin hükümler uygulanır.”

5) 5726 sayılı Tanık Koruma Kanunu ile sayılan suçların yargılamasında ta-
nık olarak dinlenen kişilere koruma sağlanmıştır. Bu Kanun’un kapsamına tanık 
olarak dinlenen mağdurlar da girmektedir. Tanık Koruma Kanunu’nun 5’inci 
maddesinin birinci fıkrasında tanık koruma tedbirlerine yer verilmiştir. Buna 
göre;30 

“Bu Kanun kapsamında bulunanlar hakkında uygulanabilecek tanık koruma 
tedbirleri şunlardır: 

a) Kimlik ve adres bilgilerinin kayda alınarak gizli tutulması ve kendisine 
yapılacak tebligatlara ilişkin ayrı bir adres tespit edilmesi. 

b) Duruşmada hazır bulunma hakkına sahip bulunanlar olmadan dinlenmesi 
ya da ses veya görüntüsünün değiştirilerek özel ortamda dinlenmesi. 

c) Tutuklu veya hükümlü olanların durumlarına uygun ceza infaz kurumu ve 
tutukevlerine yerleştirilmesi.

ç) Fizikî koruma sağlanması.

d) Kimlik ve ilgili diğer bilgi ve belgelerin değiştirilmesi ve düzenlenmesi:

1) Adlî sicil, askerlik, vergi, nüfus, sosyal güvenlik ve benzeri bilgi ve kayıtla-
rının değiştirilmesi ve düzenlenmesi.

28 Mağdur hakları İnceleme Raporu, s. 34.
29 Ceza Muhakemesi Kanunu, http://www.ceza-bb.adalet.gov.tr/mevzuat/5271.htm, (Erişim tarihi: 

09.05.2014 12:42)
30 Tanık Koruma Kanunu, http://www.hukukimevzuat.com/?x=kanun&id=542, (Erişim tarihi: 11.05.2014 

13:37)
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2) Nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, pasaport, evlilik cüzdanı, diploma ve her 
türlü ruhsat gibi resmî belgelerin değiştirilmesi ve düzenlenmesi.

3) Taşınır ve taşınmaz mal varlığıyla ilgili haklarını kullanmasına yönelik 
işlemlerin yapılması.

e) Geçici olarak geçimini sağlama amacıyla maddî yardımda bulunulması.

f) Çalışan kişinin iş yerinin ya da iş alanının değiştirilmesi veya öğrenim 
görenin devam etmekte olduğu her türlü eğitim ve öğretim kurumunun değişti-
rilmesi.

g) Yurt içinde başka bir yerleşim biriminde yaşamasının sağlanması.

ğ) Uluslararası anlaşmalara ve karşılıklılık ilkesine uygun şekilde, geçici 
olarak başka bir ülkede yerleştirilmesinin sağlanması.

h) Fizyolojik görünümün estetik cerrahi yoluyla veya estetik cerrahi gerektir-
meksizin değiştirilmesi ve buna uygun kimlik bilgilerinin yeniden düzenlenmesi.”

3. İstinaf Kurumu

Türk hukukunda istinaf olarak kabul edilen kurumun hukuki niteliği değer-
lendirildiğinde; istinaf ve istinaf kavramlarına ilişkin tanımlamalar Ceza Muha-
kemesi Kanunu’nda düzenlenmiştir. Bu kanun ilgili maddelerine göre;31

1) İlk derece mahkemelerinden verilen hükümlere karşı istinaf yoluna başvu-
rulabilir. Ancak, on beş yıl ve daha fazla hapis cezalarına ilişkin hükümler, bölge 
adliye mahkemesince re ‘sen incelenir.(CMK md. 272/1)

2) Hükümden önce verilip hükme esas teşkil eden veya başkaca kanun yolu 
öngörülmemiş olan mahkeme kararlarına karşı da hükümle birlikte istinaf yolu-
na başvurulabilir.(CMK md. 272/2)

3) İstinaf istemi, hükmün açıklanmasından itibaren yedi gün içinde hükmü 
veren mahkemeye bir dilekçe verilmesi veya zabıt kâtibine bir beyanda bulunul-
ması suretiyle yapılır; beyan tutanağa geçirilir ve tutanak hâkime onaylattırılır.
(CMK md. 273/1)

4) Süresi içinde yapılan istinaf başvurusu, hükmün kesinleşmesini engeller. 
(CMK md. 275/1)

5) Bölge adliye mahkemesi karar ve hükümlerine karşı direnilemez; bunlara 
karşı herhangi bir kanun yoluna gidilemez. (CMK md. 284/1)

31 Ceza Muhakemesi Kanunu, http://www.ceza-bb.adalet.gov.tr/mevzuat/5271.htm, (Erişim tarihi: 
09.05.2014 12:42)
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6) İtiraz ve temyize ilişkin hükümler saklıdır. (CMK md. 284/2)

Hemen belirtelim ki, “5235 sayılı Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Böl-
ge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun” un 25 
ve Geçici 2’nci maddeleri uyarınca kurulan ve yargı çevreleri belirlenen bölge 
adliye mahkemeleri, 20/07/2016 tarihinde faaliyete geçmiştir. 

4.Adalet Ceza Sistemindeki Uygulama Örneklerinin Nicel Yansımaları

 Çalışmamızın hipotezi sınanırken, TÜİK Yaşam Memnuniyeti Araştırması32,-
TÜİK Adalet İstatistikleri,33 Adalet Bakanlığı Adalet İstatistikleri Yayın Arşivi34 
ile Adli İstatistikleri Yayın Arşiv verilerden35 yararlanılmıştır. Buradan hareket-
le, adı geçen istatistiklerinde belirlenen değişkenler arasındaki bir fonksiyonel 
ilişki olup, olmadığının belirlenmesi yönünde model kurulmuştur. Keza mode-
lin kurulması, incelenen olayın matematiksel kalıba sokularak ölçülebilir hale 
getirilmesidir. Modelin açıklayıcılık oranı, 0’a yaklaştıkça modelin uyumunun 
zayıflığını, 1’e yaklaştıkça modelin uyumunun iyiliğini göstermektedir.0,5-0,7 
arası orta düzeyli bir uyumu, 0,7-0,9 arası iyi derece uyumu, 0,9 üzeri çok iyi 
uyumu göstermektedir.

Belirtilen araştırma, istatistik yayın ve arşiv verileri ışığında genel durumu 
aşağıdaki tablolar ve grafiklerde ki gibidir. Tablo1’ de TÜİK tarafından, Ülke-
mizde yaşam memnuniyeti araştırması 2003 yılından itibaren her yıl düzenli 
olarak yapılmaktadır. Bu araştırmada yaşam memnuniyetinin genel olarak irde-
lendiği sorunların yanında temel kamusal hizmetlerden memnuniyet düzeyi de 
ölçülmektedir. Araştırma yapılan hanelerde 18 yaş ve üzeri her bireyle tek tek 
görüşülmekte, cevaplar tablet bilgisayarlara aktarılmaktadır.36 Bireylerin genel 
mutluluk algısını, toplumsal değer yargılarını, temel yaşam alanlarındaki genel 
memnuniyetini ve kamu hizmetlerinden memnuniyetini ölçmek, memnuniyet 
düzeylerinin zaman içindeki değişimini takip etmek üzere hazırlanan Yaşam 
Memnuniyeti Araştırması (YMA)’ nın 2003-2018 yılları kapsayan adli hizmetler 
ilişkin %’lik oranları görmekteyiz.37

32 TÜİK, Yaşam Memnuniyeti Araştırması, 2003- 2018, https://cse.google.com/cse?q=memnuniyet&cx=
 015200851248949254112%3Aqaug18judny&ie=ISO-8859-9&lang=tr, (Erişim tarihi: 22.06.2014 21:06)
33 TÜİK Adalet İstatistikleri, http://www.tuik.gov.tr/VeriBilgi.do?alt_id=1070, (Erişim tarihi: 14.06.2014 15:18)
34 Adalet Bakanlığı Adalet İstatistikleri Yayın Arşivi, http://www. adlisicil. adalet. gov.tr/Home/Say faDetay/

adalet-istatistikleri-yayin-arsivi, (Erişim tarihi: 14.06.2019 17:25)
35 Adalet Bakanlığı Adli İstatistikleri Yayın Arşivi, http://www.adlisicil.adalet.gov.tr/Home/SayfaDetay/

adl-istatistikler-yayin-arsivi, (Erişim tarihi: 14.06.2019 16:22)
36 Yaşam Memnuniyeti Araştırması 2012, TÜİK Matbaası, Ankara, 2013, s.III.
37 TÜİK, Yaşam Memnuniyeti Araştırması, 2003- 2018, https://cse.google.com/cse?q=memnuniyet&cx
 =015200851248949254112%3Aqaug18judny&ie=ISO-8859-9&lang=tr, (Erişim tarihi: 22.06.2014 

21:06)
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Genel Olarak Kamu Hizmetlerinden Memnuniyet, 2003-2018 (%)

Adli hizmetler

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Memnun 45,7 44,7 38,9 45,2 48,8 45,3 38,7 37,2 38,9 44,7 52,8 50,8 50,4 57,9 54,1 56,3

Orta 36,7 15,2 13,1 13,5 11 12,8 9,4 8,7 8,2 10,6 6,5 8,7 8,6 8,2 10,2 10,3

Memnun 
değil

17,5 13,1 13 11,1 9,6 10,8 10,2 9,6 9,6 9,9 9,5 12,2 10,8 9 10,1 11,2

Fikri yok - 26,9 35 30,1 30,7 31,2 41,7 44,6 43,3 34,9 31,2 28,4 30,2 24,8 25,6 22,3

Tablo1 TÜİK, Yaşam Memnuniyeti Araştırması, 2003- 2018, Genel Olarak 
Kamu Hizmetlerinden Memnuniyet, Adli Hizmetler % https://cse.google.com/
cse?q=memnuniyet&cx=015200851248949254112%3Aqaug18judny&ie=I-
SO-8859-9&lang=tr

Grafik 1 Adli Hizmetlerden Memnuniyet %, 2003-2018 (Çizgisel Grafik)
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Tablo 1’ye göre, 2003-2018 yılları arasında Adli hizmetlerden memnun olan-
ların oranında her yıl % 89,45’ lik bir artma vardır. Modelin açıklayıcılık oranı 
% 42,97’ dir. Trend etkisi %95 güven düzeyinde anlamlıdır. [F (1,14) =10.548, 
p=0.006>0.001] (Grafik1) 

2003-2018 yılları arasında Adli hizmetlerden orta memnun olanların oranın-
da her yıl % 88,69’ luk bir azalma vardır. Modelin açıklayıcılık oranı % 36,5’ dir. 
Trend etkisi %95 güven düzeyinde anlamlıdır. [F (1,14) =8.064, p=0.013>0.001] 
(Grafik1) 
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2003-2018 yılları arasında Adli hizmetlerden memnun olmayanların oranında 
her yıl % 24,89’ luk bir azalma vardır. Modelin açıklayıcılık oranı % 31,48’ dir. 
Trend etkisi %95 güven düzeyinde anlamlıdır. [F (1,14) =6.446, p=0.024>0.001] 
(Grafik1) 

2003-2018 yılları arasında Adli hizmetlerden fikri bulunmayanların oranında 
her yıl % 24,76’ lık bir artma vardır. Modelin açıklayıcılık oranı % 1,31’ dir. 
Trend etkisi %95 güven düzeyinde anlamlıdır. [F (1,14) =0.185, p=0.673>0.001] 
(Grafik1) 

Tablo 2’de; 1986-2018 yılları arasındaki Cumhuriyet Başsavcılıklarında so-
nuçlanan soruşturmalardaki şüpheliler hakkında verilen toplam karar sayısının 
karar türüne göre dağılım sayılarını görebilmekteyiz.

Cumhuriyet Başsavcılıklarında Sonuçlanan Soruşturmalardaki Şüpheliler Hakkında Verilen Karar Sayısının 
Karar Türüne Göre Dağılımı 

Yıllar  Uzlaşma İle
Kovuşturmaya Yer 

Olmadığı Kararı 
Verilen

Kamu 
Davası 
Açılan 

Yıllar  Uzlaşma İle
Kovuşturmaya 
Yer Olmadığı 
Kararı Verilen

Kamu 
Davası 
Açılan 

1986   527357 478087 2003   815558 795707

1987   543894 488002 2004   919158 872875

1988   563236 525822 2005   1152465 684020

1989   523557 527525 2006 52949 1406992 725210

1990   547967 567136 2007 48993 1509939 912892

1991   562477 613104 2008 1153 1452778 1067045

1992   578802 576752 2009 1442 1979855 2709403

1993   619369 601582 2010 3740 1996690 2881643

1994   647934 667256 2011 3719 1946182 2887798

1995   598263 607846 2012 5175 2175809 2871615

1996   622202 631520 2013 8414 2517621 3039395

1997   681110 665122 2014 8998 2977413 2928280

1998   766993 818235 2015 8485 3232401 3098036

1999   759307 818235 2016 13491 2940598 2545419

2000   734010 791951 2017 170179 3581449 2412 249

2001   776824 900573 2018 110189 4232866 2724011

2002   779691 791992

Tablo 2 Adalet Bakanlığı Adli İstatistikleri Yayın Arşivi, http://www.adlisi-
cil.adalet.gov.tr/Home/SayfaDetay/adl-istatistikler-yayin-arsivi
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Grafik 2 Cumhuriyet Başsavcılıklarında Sonuçlanan Soruşturmalardaki 
Şüpheliler Hakkında Verilen Karar Sayısının Karar Türüne Göre Dağılımı  
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bir artma vardır. Modelin açıklayıcılık oranı % 77,55’dir.  Trend etkisi % 95 güven düzeyinde 

anlamlıdır. [F (1,31) =116.708, p=0.144>0.001] (Grafik 2) 

Uzlaşma ile verilen kararı dosya sayısında her yıl ortalama 1806,3’lük bir artma vardır. 

Modelin açıklayıcılık oranı %  23,82 ’dir.  Trend etkisi % 95 güven düzeyinde anlamlıdır. [F 

(1,11) =2.472, p=0.0001<0.001] (Grafik 2) 

Tablo 3’de; 1969-2018 yılları arasındaki Mahkemelerdeki hâkim sayısı, mahkemelere 
gelen ve bir hâkime düşen dava sayılarını görebilmekteyiz. 

Mahkemelerdeki hâkim sayısı, mahkemelere gelen ve bir hâkime düşen dava sayısı 

Yıllar  Hâkim 
sayısı 

Mahkemelere 
gelen dava 

sayısı  

Bir hâkime 
düşen dava 

sayısı 
Yıllar  Hâkim 

sayısı 

Mahkemelere 
gelen dava 

sayısı  

Bir hâkime 
düşen dava 

sayısı 

1969 2844 2344645 824 1994 5975 3834115 642 

1970 2260 2480418 1098 1995 5963 3799466 637 

1971 2316 2565209 1108 1996 5960 3715400 623 

1972 2545 2581204 1014 1997 6119 3725541 609 

1973 2507 2500135 997 1998 5353 4101543 766 

1974 2565 2525507 985 1999 5587 4523665 810 

1975 2756 2554021 927 2000 5519 4787047 867 

1976 3009 2515523 836 2001 5623 5553378 988 

1977 3274 2751917 841 2002 5846 5388547 922 

1978 3434 2813606 819 2003 6330 5147072 813 

1979 3787 2806786 741 2004 5550 5340388 962 

1980 4028 2717746 675 2005 5867 5243991 894 

y = 1806,3x - 17466
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Uzlaşma ile Kovuşturmaya Yer Olmadığı Kararı Verilen Kamu Davası açılan

Tablo 2’e göre, kamu davası açılmasına yönelik yönelik karar verilen dos-
ya sayısında yıl ortalama 87098’lik bir artma vardır. Modelin açıklayıcılık ora-
nı % 79,1’dir. Trend etkisi % 95 güven düzeyinde anlamlıdır. [F (1,31) =76276, 
p=0.0001<0.001] (Grafik 2)

Kovuşturulmaya yer olmadığına karar verilen dosya sayısında her yıl ortala-
ma 95474’lük bir artma vardır. Modelin açıklayıcılık oranı % 77,55’dir. Trend 
etkisi % 95 güven düzeyinde anlamlıdır. [F (1,31) =116.708, p=0.144>0.001] (Gra-
fik 2)

Uzlaşma ile verilen kararı dosya sayısında her yıl ortalama 1806,3’lük bir 
artma vardır. Modelin açıklayıcılık oranı % 23,82 ’dir. Trend etkisi % 95 güven 
düzeyinde anlamlıdır. [F (1,11) =2.472, p=0.0001<0.001] (Grafik 2)

Tablo 3’de; 1969-2018 yılları arasındaki Mahkemelerdeki hâkim sayısı, mah-
kemelere gelen ve bir hâkime düşen dava sayılarını görebilmekteyiz.

Mahkemelerdeki hâkim sayısı, mahkemelere gelen ve bir hâkime düşen dava sayısı

Yıllar 
Hâkim 
sayısı

Mahkemelere 
gelen dava sayısı 

Bir hâkime 
düşen dava 

sayısı
Yıllar 

Hâkim 
sayısı

Mahkemelere 
gelen dava sayısı 

Bir hâkime 
düşen dava 

sayısı

1969 2844 2344645 824 1994 5975 3834115 642

1970 2260 2480418 1098 1995 5963 3799466 637

1971 2316 2565209 1108 1996 5960 3715400 623

1972 2545 2581204 1014 1997 6119 3725541 609

1973 2507 2500135 997 1998 5353 4101543 766

1974 2565 2525507 985 1999 5587 4523665 810
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1975 2756 2554021 927 2000 5519 4787047 867

1976 3009 2515523 836 2001 5623 5553378 988

1977 3274 2751917 841 2002 5846 5388547 922

1978 3434 2813606 819 2003 6330 5147072 813

1979 3787 2806786 741 2004 5550 5340388 962

1980 4028 2717746 675 2005 5867 5243991 894

1981 4028 2698282 670 2006 6044 5455920 903

1982 5547 2945506 531 2007 5875 5934915 1010

1983 4575 3091584 676 2008 6078 6064308 998

1984 4575 3105717 679 2009 6203 6211965 1001

1985 5183 3397225 655 2010 6236 6619412 1061

1986 5183 3803398 734 2011 6189 6645927 1074

1987 5183 3844183 742 2012 6371 6511186 1022

1988 5977 3742373 626 2013 7082 6393207 903

1989 5721 3281071 574 2014 7988 6498918 814

1990 5788 3356393 580 2015 7712 6587422 854

1991 5676 3470223 611 2016 8384 6718079 801

1992 5988 3456469 577 2017 8270 7045766 852

1993 5393 3518229 652 2018 9932 7369647 742

Tablo 3 Adalet Bakanlığı Adalet İstatistikleri Yayın Arşivi, http://www.adli-
sicil.adalet.gov.tr/ Home/SayfaDetay    /adalet-istatistikleri-yayin-arsivi

Grafik 3 Hâkim Sayısı
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Tablo 4’e göre, hâkim sayısında her yıl 105,71’lük bir artma vardır. Modelin 

açıklayıcılık oranı % 83,34’dir. Trend etkisi % 95 güven düzeyinde anlamlıdır. [F (1,48) 

=229.307, p=0.0001<0.001] (Grafik 3)  
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Bir hakime düşen dava sayısı

Tablo 4’e göre, hâkim sayısında her yıl 105,71’lük bir artma vardır. Modelin 
açıklayıcılık oranı % 83,34’dir. Trend etkisi % 95 güven düzeyinde anlamlıdır. 
[F (1,48) =229.307, p=0.0001<0.001] (Grafik 3) 
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Grafik 4 Bir hâkime düşen dava sayısı
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Tablo 4’e göre, hâkim sayısında her yıl 105,71’lük bir artma vardır. Modelin 
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Bir hakime düşen dava sayısı

Tablo 3’e göre, bir hâkime düşen dava sayısında her yıl 1,496’lık bir artma 
vardır. Modelin açıklayıcılık oranı % 1,83’dir. Trend etkisi % 95 güven düzeyin-
de anlamlıdır. [F (1,48) =1.056, p=0.309>0.001] (Grafik 4)

Grafik 5 Mahkemelere gelen dava sayısı 
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Tablo 3’e göre, bir hâkime düşen dava sayısında her yıl 1,496’lık bir artma vardır. 

Modelin açıklayıcılık oranı % 1,83’dir. Trend etkisi % 95 güven düzeyinde anlamlıdır. [F (1,48) 

=1.056, p=0.309>0.001] (Grafik 4) 

Grafik 5 Mahkemelere gelen dava sayısı  

 

Tablo 3’e göre, Mahkemeler gelen dava sayısında her yıl 102825’lik bir artma vardır. 

Modelin açıklayıcılık oranı % 92,85’dir. Trend etkisi % 95 güven düzeyinde anlamlıdır. [F (1,48) 

=681.178, p=0.0001<0.001] (Grafik 5) 

Tablo 4’de; “5235 sayılı Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye 

Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun” un 25 ve Geçici 2'nci maddeleri 

uyarınca 20/07/2016 tarihinde kurulan ve yargı çevreleri belirlenen Bölge Adliye 

Mahkemelerdeki savcı sayısı, Ceza Dairelerinden gelen ve Bir Savcıya Düşen Dosya Sayısını 

görebilmekteyiz. 

Bölge Adliye Mahkemelerinde Savcı Başına Düşen Dosya Sayısı, TÜRKİYE (2016-2018)  

Yıllar 
Bölge Adliye 
Mahkemeleri 
Savcı Sayısı  

Ceza Daireleri 
Gelen Dosya 

Sayısı 

Bir Savcıya 
Düşen Dosya 

Sayısı 

Bir Savcının Yıl 
İçinde Çıkardığı 

Dosya Sayısı 

2016 127 31 591 249 203 

2017 133 318 107 2392 1868 

2018 158 536 624 3396 2047 

Tablo 4 Adalet Bakanlığı Adli İstatistikleri Yayın Arşivi, http://www.adlisicil.adalet.gov.tr/Home/SayfaDetay/adl-
istatistikler-yayin-arsivi 

Tablo 5’de de; “5235 sayılı Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye 

Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun” un 25 ve Geçici 2'nci maddeleri 

uyarınca 20/07/2016 tarihinde kurulan ve yargı çevreleri belirlenen Bölge Adliye 

Mahkemelerdeki hâkim sayısı, Ceza ve Hukuk Dairelerinden gelen ve Bir hâkime Düşen Dosya 

Sayısını görebilmekteyiz. 

Bölge Adliye Mahkemelerinde Hâkim Başına Düşen Dosya Sayısı, TÜRKİYE (2016-2018)  
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Mahkemelere gelen dava sayısı 

Tablo 3’e göre, Mahkemeler gelen dava sayısında her yıl 102825’lik bir art-
ma vardır. Modelin açıklayıcılık oranı % 92,85’dir. Trend etkisi % 95 güven 
düzeyinde anlamlıdır. [F (1,48) =681.178, p=0.0001<0.001] (Grafik 5)

Tablo 4’de; “5235 sayılı Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye 
Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun” un 25 ve Geçici 
2’nci maddeleri uyarınca 20/07/2016 tarihinde kurulan ve yargı çevreleri belirle-
nen Bölge Adliye Mahkemelerdeki savcı sayısı, Ceza Dairelerinden gelen ve Bir 
Savcıya Düşen Dosya Sayısını görebilmekteyiz.

Bölge Adliye Mahkemelerinde Savcı Başına Düşen Dosya Sayısı, TÜRKİYE (2016-2018) 

Yıllar
Bölge Adliye 

Mahkemeleri Savcı 
Sayısı 

Ceza Daireleri 
Gelen Dosya Sayısı

Bir Savcıya Düşen 
Dosya Sayısı

Bir Savcının Yıl 
İçinde Çıkardığı 

Dosya Sayısı

2016 127 31 591 249 203

2017 133 318 107 2392 1868

2018 158 536 624 3396 2047

Tablo 4 Adalet Bakanlığı Adli İstatistikleri Yayın Arşivi, http://www.adlisi-
cil.adalet.gov.tr/Home/SayfaDetay/adl-istatistikler-yayin-arsivi



Osman SÜMER

HFSA29 299

Tablo 5’de de; “5235 sayılı Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge 
Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun” un 25 ve 
Geçici 2’nci maddeleri uyarınca 20/07/2016 tarihinde kurulan ve yargı çevreleri 
belirlenen Bölge Adliye Mahkemelerdeki hâkim sayısı, Ceza ve Hukuk Dairele-
rinden gelen ve Bir hâkime Düşen Dosya Sayısını görebilmekteyiz.

Bölge Adliye Mahkemelerinde Hâkim Başına Düşen Dosya Sayısı, TÜRKİYE (2016-2018) 

Yıllar
Bölge Adliye 

Mahkemeleri Hâkim 
Sayısı

Ceza ve Hukuk Daireleri 
Toplam Gelen Dosya 

Sayısı

Bir Hâkime Düşen 
Dosya Sayısı

Bir Hâkimin Yıl 
İçinde Çıkardığı 

Dosya Sayısı

2016 887 49709 56 45
2017 1066 647311 607 436
2018 1304 1081050 829 481

Tablo 5 Adalet Bakanlığı Adli İstatistikleri Yayın Arşivi, http://www.adlisi-
cil.adalet.gov.tr/Home/SayfaDetay/adl-istatistikler-yayin-arsivi

Tablo 6’e; 2009-2018 yılları arasındaki Cumhuriyet Başsavcılıkları soruştur-
ma evresindeki mağdur ve müşteki sayıları görebilmekteyiz. Ayrıca, TÜİK Ada-
let İstatistikleri,38 Adalet Bakanlığı Adalet İstatistikleri Yayın Arşivi39 ile Adli 
İstatistikleri Yayın Arşiv verilerine40 baktığımızda 2009 yılı öncesi Cumhuriyet 
Başsavcılıkları soruşturma evresindeki mağdur ve müşteki sayılarına ilişkin ve-
riye rastlanmamıştır.

Yıllar Cumhuriyet Başsavcılıkları soruşturma evresindeki mağdur ve müşteki sayısı

2009 6435756
2010 6552886
2011 6849265
2012 7444216
2013 7954964
2014 8369509
2015 8673615
2016 8693715
2017 9364010

2018 10221932

Tablo 6 Adalet Bakanlığı Adli İstatistikleri Yayın Arşivi, http://www.adlisi-
cil.adalet.gov.tr/Home/SayfaDetay/adl-istatistikler-yayin-arsivi

38 TÜİK Adalet İstatistikleri, http://www.tuik.gov.tr/VeriBilgi.do?alt_id=1070, (Erişim tarihi: 14.06.2014 15:18)
39 Adalet Bakanlığı Adalet İstatistikleri Yayın Arşivi, http://www.adlisicil.adalet.gov.tr/Home/Say faDetay/

adalet-istatistikleri-yayin-arsivi, (Erişim tarihi: 14.06.2019 17:25)
40 Adalet Bakanlığı Adli İstatistikleri Yayın Arşivi, http://www.adlisicil.adalet.gov.tr/Home/SayfaDetay/

adl-istatistikler-yayin-arsivi, (Erişim tarihi: 14.06.2019 16:22)
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Grafik 6 Cumhuriyet Başsavcılıkları soruşturma evresindeki mağdur ve 
müşteki sayısı
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Tablo 6’e göre, Cumhuriyet Başsavcılıkları soruşturma evresindeki mağdur ve müşteki 

sayısında her yıl 406536’lik bir artma vardır. Modelin açıklayıcılık oranı % 97,3’tür. Trend 

etkisi % 95 güven düzeyinde anlamlıdır. [F (1,18) =287.879, p=0.0001<0.001] (Grafik 6) 

 Tablo 7’te; 1986-2018 yılları arasındaki Cumhuriyet Başsavcılıkları iş yükü ortalama 

görülme süresini (gün) görebilmekteyiz. 

Yıllar 
Cumhuriyet Başsavcılıkları İş 

Yükü Ortalama Görülme 
Süresi (Gün) 

Yıllar 
Cumhuriyet Başsavcılıkları 
İş Yükü Ortalama Görülme 

Süresi (Gün) 

1986 68 2003 243 

1987 67 2004 268 

1988 73 2005 306 

1989 86 2006 333 

1990 91 2007 338 

1991 94 2008 346 

1992 103 2009 310 

1993 109 2010 310 

1994 115 2011 340 

1995 143 2012 364 

1996 155 2013 373 

1997 162 2014 378 

1998 159 2015 381 

1999 167 2016 425 

2000 185 2017 417 

2001 178 2018 411 

2002 212   

     Tablo 7 Adalet Bakanlığı Adli İstatistikleri Yayın Arşivi,  http://www.adlisicil.adalet.gov.tr/ Home/ 
SayfaDetay/adl-istatistikler-yayin-arsivi 

              Grafik  7 Cumhuriyet Başsavcılıkları iş yükü ortalama görülme süresi (gün) 
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Cumhuriyet Başsavcılıkları soruşturma evresindeki mağdur ve müşteki sayısı

Tablo 6’e göre, Cumhuriyet Başsavcılıkları soruşturma evresindeki mağ-
dur ve müşteki sayısında her yıl 406536’lik bir artma vardır. Modelin açıkla-
yıcılık oranı % 97,3’tür. Trend etkisi % 95 güven düzeyinde anlamlıdır. [F (1,18) 
=287.879, p=0.0001<0.001] (Grafik 6)

Tablo 7’te; 1986-2018 yılları arasındaki Cumhuriyet Başsavcılıkları iş yükü 
ortalama görülme süresini (gün) görebilmekteyiz.

Yıllar
Cumhuriyet Başsavcılıkları İş Yükü 

Ortalama Görülme Süresi (Gün)
Yıllar

Cumhuriyet Başsavcılıkları İş Yükü 
Ortalama Görülme Süresi (Gün)

1986 68 2003 243
1987 67 2004 268
1988 73 2005 306
1989 86 2006 333
1990 91 2007 338
1991 94 2008 346
1992 103 2009 310
1993 109 2010 310
1994 115 2011 340
1995 143 2012 364
1996 155 2013 373
1997 162 2014 378
1998 159 2015 381
1999 167 2016 425
2000 185 2017 417
2001 178 2018 411
2002 212

Tablo 7 Adalet Bakanlığı Adli İstatistikleri Yayın Arşivi, http://www.adlisi-
cil.adalet.gov.tr/ Home/ SayfaDetay/adl-istatistikler-yayin-arsivi
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Grafik 7 Cumhuriyet Başsavcılıkları iş yükü ortalama görülme süresi (gün) 
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Tablo 7’e göre, Cumhuriyet Başsavcılıkları iş yükü ortalama görülme süresinde (gün) 

her yıl 12,3’lük bir artma vardır. Modelin açıklayıcılık oranı 96,65’dir. Trend etkisi % 95 güven 

düzeyinde anlamlıdır. [F (1,31) =895.625, p=0.004>0.001] (Grafik 7)  

Tablo 8’de; 1986-2018 yılları arasındaki Ceza Mahkemeleri geneli ortalama yargılama 

süresini (gün) görebilmekteyiz. 

Yıllar Ceza Mahkemeleri Geneli Ortalama 
Yargılama Süresi (Gün) Yıllar Ceza Mahkemeleri Geneli Ortalama 

Yargılama Süresi (Gün) 

1986 174 2003 241 

1987 179 2004 210 

1988 145 2005 234 

1989 195 2006 244 

1990 197 2007 246 

1991 184 2008 258 

1992 186 2009 250 

1993 181 2010 266 

1994 175 2011 291 

1995 189 2012 229 

1996 191 2013 231 

1997 209 2014 231 

1998 205 2015 231 

1999 219 2016 274 

2000 237 2017 281 

2001 194 2018 276 

2002 232   

     Tablo 8 Adalet Bakanlığı Adli İstatistikleri Yayın Arşivi, http://www.adlisicil.adalet.gov.tr/Home/SayfaDetay/adl-
istatistikler-yayin-arsivi 
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CUMHURİYET BAŞSAVCILIKLARI İŞ YÜKÜ ORTALAMA GÖRÜLME SÜRESİ 
(GÜN)

Tablo 7’e göre, Cumhuriyet Başsavcılıkları iş yükü ortalama görülme süresin-
de (gün) her yıl 12,3’lük bir artma vardır. Modelin açıklayıcılık oranı 96,65’dir. 
Trend etkisi % 95 güven düzeyinde anlamlıdır. [F (1,31) =895.625, p=0.004>0.001] 
(Grafik 7) 

Tablo 8’de; 1986-2018 yılları arasındaki Ceza Mahkemeleri geneli ortalama 
yargılama süresini (gün) görebilmekteyiz.

Yıllar
Ceza Mahkemeleri Geneli Ortalama 

Yargılama Süresi (Gün)
Yıllar

Ceza Mahkemeleri Geneli Ortalama 
Yargılama Süresi (Gün)

1986 174 2003 241

1987 179 2004 210

1988 145 2005 234

1989 195 2006 244

1990 197 2007 246

1991 184 2008 258

1992 186 2009 250

1993 181 2010 266

1994 175 2011 291

1995 189 2012 229

1996 191 2013 231

1997 209 2014 231

1998 205 2015 231

1999 219 2016 274

2000 237 2017 281

2001 194 2018 276

2002 232

Tablo 8 Adalet Bakanlığı Adli İstatistikleri Yayın Arşivi, http://www.adlisi-
cil.adalet.gov.tr/Home/SayfaDetay/adl-istatistikler-yayin-arsivi
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Grafik 8 Ceza Mahkemeleri Geneli Ortalama Yargılama Süresi (Gün) 
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Tablo 8’e göre, Ceza Mahkemeleri geneli ortalama yargılama süresinde (gün) her yıl 

3,2477’lik bir artma vardır. Modelin açıklayıcılık oranı % 76,01’dir. Trend etkisi % 95 güven 

düzeyinde anlamlıdır. [F (1,31) =98.196, p=0.0001<0.001] (Grafik 8) 

Tablo 9’da; 1986-2018 yılları arasındaki Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılıkları iş yükü 

ortalama görülme süresini (gün) görebilmekteyiz. 

Yıllar 
 Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı 

İş Yükü-Ortalama Görülme 
Süresi (Gün) 

Yıllar 
 Yargıtay Cumhuriyet 

Başsavcılığı İş Yükü-Ortalama 
Görülme Süresi (Gün) 

1986 119 2003 192 

1987 79 2004 198 

1988 31 2005 159 

1989 35 2006 232 

1990 86 2007 447 

1991 134 2008 479 

1992 124 2009 473 

1993 110 2010 482 

1994 98 2011 576 

1995 117 2012 317 

1996 158 2013 251 

1997 169 2014 277 

1998 193 2015 293 

1999 231 2016 616 

2000 266 2017 1539 

2001 230 2018 1168 

2002 198   

Tablo 9 Adalet Bakanlığı Adli İstatistikleri Yayın Arşivi,  http://www.adlisicil.adalet.gov.tr/ 
Home/SayfaDetay/adl-istatistikler-yayin-arsivi 

Grafik 9 Cumhuriyet Başsavcılıkları iş yükü ortalama görülme süresi (gün) 

y = 3,2477x + 165,55
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CEZA MAHKEMELERİ GENELİ ORTALAMA YARGILAMA SÜRESİ (GÜN)

Tablo 8’e göre, Ceza Mahkemeleri geneli ortalama yargılama süresinde (gün) her 
yıl 3,2477’lik bir artma vardır. Modelin açıklayıcılık oranı % 76,01’dir. Trend etkisi 
% 95 güven düzeyinde anlamlıdır. [F (1,31) =98.196, p=0.0001<0.001] (Grafik 8)

Tablo 9’da; 1986-2018 yılları arasındaki Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılıkları 
iş yükü ortalama görülme süresini (gün) görebilmekteyiz.

Yıllar
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı İş Yükü-

Ortalama Görülme Süresi (Gün)
Yıllar

 Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı İş Yükü-
Ortalama Görülme Süresi (Gün)

1986 119 2003 192

1987 79 2004 198

1988 31 2005 159

1989 35 2006 232

1990 86 2007 447

1991 134 2008 479

1992 124 2009 473

1993 110 2010 482

1994 98 2011 576

1995 117 2012 317

1996 158 2013 251

1997 169 2014 277

1998 193 2015 293

1999 231 2016 616

2000 266 2017 1539

2001 230 2018 1168

2002 198

Tablo 9 Adalet Bakanlığı Adli İstatistikleri Yayın Arşivi, http://www.adlisi-
cil.adalet.gov.tr/ Home/SayfaDetay/adl-istatistikler-yayin-arsivi
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Grafik 9 Cumhuriyet Başsavcılıkları iş yükü ortalama görülme süresi (gün) 
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Tablo 9’a göre, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılıkları iş yükü ortalama görülme 

süresinde (gün) her yıl 22,92’lik bir artma vardır. Modelin açıklayıcılık oranı % 50,07’dir. 

Trend etkisi % 95 güven düzeyinde anlamlıdır. [F (1,31) =31.089, p=0.0001<0.001] (Grafik 9)  

Tablo 10’da; 2001-2018 yılları arasındaki Yargıtay Ceza Genel Kurulu ve Ceza 

Dairelerinde davaların ortalama yargılama süresini (gün) görebilmekteyiz. 

Yıllar 

Ceza Genel 
Kurulu Ortalama 
Yargılama Süresi 

(Gün) 

Ceza Daireleri 
Ortalama 
Yargılama 

Süresi (Gün) 

Yıllar 

Ceza Genel 
Kurulu Ortalama 
Yargılama Süresi 

(Gün) 

Ceza Daireleri 
Ortalama 

Yargılama Süresi 
(Gün) 

2001 79 77 2010 112 509 

2002 88 139 2011 201 336 

2003 43 283 2012 103 307 

2004 59 348 2013 220 328 

2005 93 339 2014 359 354 

2006 76 346 2015 493 306 

2007 120 391 2016 247 473 

2008 155 359 2017 494 505 

2009 170 399 2018 812 526 

Tablo 10 Adalet Bakanlığı Adli İstatistikleri Yayın Arşivi, http://www.adlisicil.adalet.gov.tr/Home/SayfaDetay/adl-
istatistikler-yayin-arsivi 

Grafik 10Yargıtay Ceza Genel Kurulu ve Ceza Dairelerinde davaların ortalama yargılama 

süresi  (gün)  
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YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI İŞ YÜKÜ-ORTALAMA GÖRÜLME SÜRESİ 
(GÜN)

Tablo 9’a göre, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılıkları iş yükü ortalama görül-
me süresinde (gün) her yıl 22,92’lik bir artma vardır. Modelin açıklayıcılık oranı 
% 50,07’dir. Trend etkisi % 95 güven düzeyinde anlamlıdır. [F (1,31) =31.089, 
p=0.0001<0.001] (Grafik 9) 

Tablo 10’da; 2001-2018 yılları arasındaki Yargıtay Ceza Genel Kurulu ve 
Ceza Dairelerinde davaların ortalama yargılama süresini (gün) görebilmekteyiz.

Yıllar
Ceza Genel Kurulu 
Ortalama Yargılama 

Süresi (Gün)

Ceza Daireleri 
Ortalama Yargılama 

Süresi (Gün)
Yıllar

Ceza Genel Kurulu 
Ortalama Yargılama 

Süresi (Gün)

Ceza Daireleri 
Ortalama Yargılama 

Süresi (Gün)

2001 79 77 2010 112 509

2002 88 139 2011 201 336

2003 43 283 2012 103 307

2004 59 348 2013 220 328

2005 93 339 2014 359 354

2006 76 346 2015 493 306

2007 120 391 2016 247 473

2008 155 359 2017 494 505

2009 170 399 2018 812 526

Tablo 10 Adalet Bakanlığı Adli İstatistikleri Yayın Arşivi, http://www.adlisi-
cil.adalet.gov.tr/Home/SayfaDetay/adl-istatistikler-yayin-arsivi
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Grafik 10Yargıtay Ceza Genel Kurulu ve Ceza Dairelerinde davaların orta-
lama yargılama süresi (gün)  
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Tablo 10’a göre, Yargıtay Ceza Dairelerinde davaların ortalama yargılama süresinde 

(gün) her yıl 15,233’lik bir artma vardır. Modelin açıklayıcılık oranı %  49,38’dir. Trend etkisi 

% 95 güven düzeyinde anlamlıdır. [F (1,16) =15.605, p=0.0001<0.001] (Grafik 10)  

Yargıtay Ceza Genel Kurulunda davaların ortalama yargılama süresinde (gün) her yıl 

30,314’lik bir artma vardır. Modelin açıklayıcılık oranı % 64,16’dür. Trend etkisi % 95 güven 

düzeyinde anlamlıdır. [F (1,62) =28.644, p=0.0001<0.001] (Grafik 10)  

5. Malvarlığına karşı işlenen Suçlar 

Çalışmamızın hipotezi sınanırken, “Malvarlığına Karşı işlenen Suçlar” (5237 sayılı 

T.C.K. Md.141-169)/ “Mal aleyhinde cürümler” (765 sayılı T.C.K. Md. 491-524),“Hırsızlık” 

(5237 sayılı T.C.K. Md.141-147)/ (765 sayılı T.C.K. Md. 491-507),“Yağma” (5237 sayılı 

T.C.K. Md.148-150/ (765 sayılı T.C.K. Md. 495-502) ile “Dolandırıcılık” (5237 sayılı T.C.K. 

Md.157-159)/ (765 sayılı T.C.K. Md. 503-504) suçlarına ilişkin TÜİK ve Adalet Bakanlığı 

istatistikleri ile yargı kararları örneklerinden yararlanılmıştır. Bu bölümde,  Malvarlığına Karşı 

İşlenen Suçlar Adalet İstatistikleri ve yargı kararları örnekleri olarak iki alt başlıkta ele 

alınacaktır. 

5.1. Malvarlığına Karşı İşlenen Suçlara İlişkin Adalet İstatistikleri 

Çalışmanın, “Ceza adaleti sisteminin iyi işleyebilmesi açısından mağdur ve mağdur 

hakları sisteminin bakış açısı önemlidir.” hipotezi sınanırken, “Malvarlığına Karşı işlenen 

Suçlar” (5237 sayılı T.C.K. Md.141-169)/ “Mal aleyhinde cürümler” (765 sayılı T.C.K. Md. 

491-524)  ile bu kapsamda alan “Hırsızlık” (5237 sayılı T.C.K. Md.141-147)/ (765 sayılı T.C.K. 

Md. 491-507), “Yağma” (5237 sayılı T.C.K. Md.148-150/ (765 sayılı T.C.K. Md. 495-502) ile 

“Dolandırıcılık” (5237 sayılı T.C.K. Md.157-159)/ (765 sayılı T.C.K. Md. 503-504) suçları 
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Tablo 10’a göre, Yargıtay Ceza Dairelerinde davaların ortalama yargılama 
süresinde (gün) her yıl 15,233’lik bir artma vardır. Modelin açıklayıcılık oranı 
% 49,38’dir. Trend etkisi % 95 güven düzeyinde anlamlıdır. [F (1,16) =15.605, 
p=0.0001<0.001] (Grafik 10) 

Yargıtay Ceza Genel Kurulunda davaların ortalama yargılama süresinde (gün) 
her yıl 30,314’lik bir artma vardır. Modelin açıklayıcılık oranı % 64,16’dür. 
Trend etkisi % 95 güven düzeyinde anlamlıdır. [F (1,62) =28.644, p=0.0001<0.001] 
(Grafik 10) 

5. Malvarlığına karşı işlenen Suçlar

Çalışmamızın hipotezi sınanırken, “Malvarlığına Karşı işlenen Suçlar” (5237 
sayılı T.C.K. Md.141-169)/ “Mal aleyhinde cürümler” (765 sayılı T.C.K. Md. 
491-524),“Hırsızlık” (5237 sayılı T.C.K. Md.141-147)/ (765 sayılı T.C.K. Md. 
491-507),“Yağma” (5237 sayılı T.C.K. Md.148-150/ (765 sayılı T.C.K. Md. 495-
502) ile “Dolandırıcılık” (5237 sayılı T.C.K. Md.157-159)/ (765 sayılı T.C.K. 
Md. 503-504) suçlarına ilişkin TÜİK ve Adalet Bakanlığı istatistikleri ile yargı 
kararları örneklerinden yararlanılmıştır. Bu bölümde, Malvarlığına Karşı İşlenen 
Suçlar Adalet İstatistikleri ve yargı kararları örnekleri olarak iki alt başlıkta ele 
alınacaktır.

5.1. Malvarlığına Karşı İşlenen Suçlara İlişkin Adalet İstatistikleri

Çalışmanın, “Ceza adaleti sisteminin iyi işleyebilmesi açısından mağdur ve 
mağdur hakları sisteminin bakış açısı önemlidir.” hipotezi sınanırken, “Malvarlı-
ğına Karşı işlenen Suçlar” (5237 sayılı T.C.K. Md.141-169)/ “Mal aleyhinde cü-
rümler” (765 sayılı T.C.K. Md. 491-524) ile bu kapsamda alan “Hırsızlık” (5237 
sayılı T.C.K. Md.141-147)/ (765 sayılı T.C.K. Md. 491-507), “Yağma” (5237 
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sayılı T.C.K. Md.148-150/ (765 sayılı T.C.K. Md. 495-502) ile “Dolandırıcı-
lık” (5237 sayılı T.C.K. Md.157-159)/ (765 sayılı T.C.K. Md. 503-504) suçları 
ilişkin, TÜİK Adalet İstatistikleri41, Adalet Bakanlığı Adalet İstatistikleri Yayın 
Arşivi42 ile Adli İstatistikleri Yayın Arşiv verilerinden43 hareketle, değişkenler 
arasındaki bir fonksiyonel ilişki olup, olmadığının belirlenmesi yönünde model 
kurulmuştur. Bu bağlamda; 

Tablo 11’de; 2002-2011 yılları arasındaki Malvarlığına Karşı işlenen suçlarda 
Mağdur ve Müşteki sayılarını görebilmekteyiz. Ayrıca, TÜİK Adalet İstatistikleri, 
Adalet Bakanlığı Adalet İstatistikleri Yayın Arşivi ile Adli İstatistik Yayın Arşiv 
verilerine baktığımızda 2002 yılı öncesi ve 2011 yılı sonrası malvarlığına karşı 
işlenen suçlarda mağdur ve müşteki sayılarına ilişkin veriye rastlanmamıştır.

Yıllar
Malvarlığına Karşı İşlenen Suçlarda Mağdur 

Ve Müşteki Sayısı
Yıllar

Malvarlığına Karşı İşlenen Suçlarda 
Mağdur Ve Müşteki Sayısı

2002 149641 2007 255344

2003 184036 2008 270707

2004 171804 2009 1183206

2005 259761 2010 1420343

2006 251590 2011 2638307
   

Tablo 11 Adalet Bakanlığı Adli İstatistikleri Yayın Arşivi, http://www.adlisi-
cil. adalet.gov.tr/Home/Sayfa Detay / adl-istatistikler-yayin-arsivi

Grafik 11 Malvarlığına Karşı işlenen suçlarda Mağdur ve Müşteki sayıları
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ilişkin, TÜİK Adalet İstatistikleri40, Adalet Bakanlığı Adalet İstatistikleri Yayın Arşivi41 ile 

Adli İstatistikleri Yayın Arşiv verilerinden42 hareketle, değişkenler arasındaki bir fonksiyonel 

ilişki olup, olmadığının belirlenmesi yönünde model kurulmuştur. Bu bağlamda;  

Tablo 11’de; 2002-2011 yılları arasındaki Malvarlığına Karşı işlenen suçlarda Mağdur 

ve Müşteki sayılarını görebilmekteyiz. Ayrıca, TÜİK Adalet İstatistikleri, Adalet Bakanlığı 

Adalet İstatistikleri Yayın Arşivi ile Adli İstatistik Yayın Arşiv verilerine baktığımızda 2002 

yılı öncesi ve 2011 yılı sonrası malvarlığına karşı işlenen suçlarda mağdur ve müşteki sayılarına 

ilişkin veriye rastlanmamıştır. 

Yıllar 
Malvarlığına Karşı İşlenen 

Suçlarda Mağdur Ve Müşteki 
Sayısı 

Yıllar 
Malvarlığına Karşı İşlenen 

Suçlarda Mağdur Ve Müşteki 
Sayısı 

2002 149641 2007 255344 

2003 184036 2008 270707 

2004 171804 2009 1183206 

2005 259761 2010 1420343 

2006 251590 2011 2638307 

            Tablo 11 Adalet Bakanlığı Adli İstatistikleri Yayın Arşivi, http://www.adlisicil. adalet.gov.tr/Home/Sayfa Detay /  
adl-istatistikler-yayin-arsivi 

Grafik 11 Malvarlığına Karşı işlenen suçlarda Mağdur ve Müşteki sayıları 

 

Tablo 11’e göre, malvarlığına karşı işlenen suçlarda mağdur ve müşteki sayısında her 

yıl 219065’lik bir artma vardır. Modelin açıklayıcılık oranı % 64,59’dir. Trend etkisi % 95 

güven düzeyinde anlamlıdır. [F (1,8) =14.592, p=0.005>0.001] (Grafik 11)  

Tablo 12’da; 1986-2018 yılları arasındaki “Malvarlığına Karşı işlenen Suçlar” (5237 

sayılı T.C.K. Md.141-169)/ “Mal aleyhinde cürümler” (765 sayılı T.C.K. Md. 491-524) Açılan 

                                                           
40 TÜİK Adalet İstatistikleri, http://www.tuik.gov.tr/VeriBilgi.do?alt_id=1070, (Erişim tarihi: 14.06.2014 15:18) 
41 Adalet Bakanlığı Adalet İstatistikleri Yayın Arşivi, http://www.adlisicil.adalet.gov.tr/Home/Sayfa Detay/adalet-
istatistikleri-yayin-arsivi, (Erişim tarihi: 14.06.2019 17:25) 
42 Adalet Bakanlığı Adli İstatistikleri Yayın Arşivi, http://www.adlisicil.adalet.gov.tr/Home/SayfaDetay/adl-
istatistikler-yayin-arsivi,  (Erişim tarihi: 14.06.2019 16:22) 
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41 TÜİK Adalet İstatistikleri, http://www.tuik.gov.tr/VeriBilgi.do?alt_id=1070, (Erişim 
tarihi: 14.06.2014 15:18)

42 Adalet Bakanlığı Adalet İstatistikleri Yayın Arşivi, http://www.adlisicil.adalet.gov.tr/Home/Sayfa Detay/
adalet-istatistikleri-yayin-arsivi, (Erişim tarihi: 14.06.2019 17:25)

43 Adalet Bakanlığı Adli İstatistikleri Yayın Arşivi, http://www.adlisicil.adalet.gov.tr/Home/SayfaDetay/
adl-istatistikler-yayin-arsivi, (Erişim tarihi: 14.06.2019 16:22)



Hedefler ile Vasıtalar Arasındaki Uyumsuzluk Bağlamında: “Adalet Mağdurları” 

HFSA29306

Tablo 11’e göre, malvarlığına karşı işlenen suçlarda mağdur ve müşteki sayısın-
da her yıl 219065’lik bir artma vardır. Modelin açıklayıcılık oranı % 64,59’dir. 
Trend etkisi % 95 güven düzeyinde anlamlıdır. [F (1,8) =14.592, p=0.005>0.001] 
(Grafik 11) 

Tablo 12’da; 1986-2018 yılları arasındaki “Malvarlığına Karşı işlenen Suç-
lar” (5237 sayılı T.C.K. Md.141-169)/ “Mal aleyhinde cürümler” (765 sayılı T.
C.K. Md. 491-524) Açılan dava ile 2003-2018 yılları arasındaki karara bağlanan 
dava sayısı oranlarını görebilmekteyiz. Ayrıca, TÜİK Adalet İstatistikleri, Adalet 
Bakanlığı Adalet İstatistikleri Yayın Arşivi ile Adli İstatistik Yayın Arşiv veri-
lerine baktığımızda 2003 yılı öncesi malvarlığına karşı işlenen suçlar -karara 
bağlanan dava sayılarına ilişkin veriye rastlanmamıştır.

Yıllar
Malvarlığına karşı 

işlenen suçlar-Karara 
bağlanan dava sayısı

Malvarlığına karşı 
işlenen suçlar-

Açılan dava sayısı
Yıllar

Malvarlığına karşı 
işlenen suçlar-Karara 
bağlanan dava sayısı

Malvarlığına 
karşı işlenen 
suçlar-Açılan 
dava sayısı

1986 60242 2003 163277 197478

1987 60652 2004 206330 245160

1988 75649 2005 324914 352237

1989 78739 2006 297227 280785

1990 70456 2007 249622 235494

1991 73039 2008 264957 258307

1992 75069 2009 584547 598604

1993 75223 2010 496584 530811

1994 93946 2011 642199 542387

1995 101078 2012 626960 660310

1996 105421 2013 694212 620980

1997 103885 2014 623426 577900

1998 108155 2015 577118 573843

1999 102179 2016 472362 490717

2000 109696 2017 452494 515071

2001 153006 2018 526632 529972

2002 164719

Tablo 12 Adalet Bakanlığı Adli İstatistikleri Yayın Arşivi, http://www.adlisi-
cil. adalet.gov.tr/Home/Sayfa Detay / adl-istatistikler-yayin-arsivi
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Grafik 12 Malvarlığına karşı işlenen suçlar-karara bağlanan dava sayısı ve 
açılan dava sayısı
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dava ile 2003-2018 yılları arasındaki karara bağlanan dava sayısı oranlarını görebilmekteyiz. 
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Tablo 12’a göre, “Malvarlığına Karşı işlenen Suçlar” ından (5237 sayılı T.
C.K. Md.141-169)/ “Mal aleyhinde cürümler” inden (765 sayılı T.C.K. Md. 491-
524) açılan dava sayısında her yıl 19740’lik bir artma vardır. Modelin açıklayı-
cılık oranı % 81,03’dir. Trend etkisi % 95 güven düzeyinde anlamlıdır. [F (1,31) 
=132.418, p=0.0001<0.001] (Grafik 12)

Karara bağlanan dava sayısında her yıl 26216’lik bir artma vardır. Modelin 
açıklayıcılık oranı % 51,27’dir. Trend etkisi % 95 güven düzeyinde anlamlıdır. 
[F (1,14)=14.713, p=0.02>0.001] (Grafik 12)

Tablo 13’da; 1986-2018 yılları arasındaki “Hırsızlık” (5237 sayılı T.C.K. 
Md.141-147)/ (765 sayılı T.C.K. Md. 491-507) suçlarından, açılan dava ile 2003-
2018 yılları arasındaki karara bağlanan dava sayısı oranlarını görebilmekteyiz. 
Ayrıca, TÜİK Adalet İstatistikleri, Adalet Bakanlığı Adalet İstatistikleri Yayın 
Arşivi ile Adli İstatistik Yayın Arşiv verilerine baktığımızda 2003 yılı öncesi 
hırsızlık suçu-karara bağlanan dava sayılarına ilişkin veriye rastlanmamıştır.

 Yıllar
 Hırsızlık Suçu-Karara 
bağlanan dava sayısı

 Hırsızlık Suçu-Açılan 
dava sayısı

 Yıllar
 Hırsızlık Suçu-
Karara bağlanan 

dava sayısı

 Hırsızlık Suçu-
Açılan dava sayısı

1986 44668 2003 140504 167759

1987 47660 2004 175936 209557

1988 63433 2005 293492 318749

1989 66981 2006 214090 203767

1990 59197 2007 180897 161319

1991 62003 2008 181219 168636

1992 64412 2009 160722 257989
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1993 63881 2010 261289 261963

1994 80642 2011 213707 253408

1995 86862 2012 306997 332923

1996 91971 2013 292621 243957

1997 90292 2014 238936 216537

1998 92773 2015 225611 213916

1999 85770 2016 171840 178882

2000 91854 2017 163789 191272

2001 131191 2018 193802 203495

2002 138951

Tablo 13 Adalet Bakanlığı Adli İstatistikleri Yayın Arşivi, http://www.adlisi-
cil. adalet.gov.tr/Home/Sayfa Detay / adl-istatistikler-yayin-arsivi

Grafik 13 Hırsızlık suçu-karara bağlanan dava sayısı ve açılan dava sayısı
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dava ile 2003-2018 yılları arasındaki karara bağlanan dava sayısı oranlarını görebilmekteyiz. 
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Tablo 13’e göre, “Hırsızlık” (5237 sayılı T.C.K. Md.141-147)/ (765 sayılı 
T.C.K. Md. 491-507) suçlarından açılan dava sayısında her yıl 7146’lik bir artma 
vardır. Modelin açıklayıcılık oranı % 69,3’dir. Trend etkisi % 95 güven düzeyin-
de anlamlıdır. [F (1,31) =69.891, p=0.0001<0.001] (Grafik 13)

Karara bağlanan dava sayısında her yıl her yıl 1120’lik bir artma vardır. Mo-
delin açıklayıcılık oranı % 1,05’dir. Trend etkisi % 95 güven düzeyinde anlamlı-
dır. [F (1,14) =0.148, p=0.706>0.001] (Grafik 13)

Tablo 14’de; 1986-2018 yılları arasındaki “Yağma” (5237 sayılı T.C.K. 
Md.148-150/ (765 sayılı T.C.K. Md. 495-502) suçlarından açılan dava ile 2003-
2018 yılları arasındaki karara bağlanan dava sayısı oranlarını görebilmekteyiz. 
Ayrıca, TÜİK Adalet İstatistikleri, Adalet Bakanlığı Adalet İstatistikleri Yayın 
Arşivi ile Adli İstatistik Yayın Arşiv verilerine baktığımızda 2003 yılı öncesi 
yağma suçu-karara bağlanan dava sayılarına ilişkin veriye rastlanmamıştır.
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Yıllar
Yağma Suçu-Karara 
bağlanan dava sayısı

Yağma Suçu-
Açılan dava 

sayısı
Yıllar

Yağma Suçu-Karara 
bağlanan dava sayısı

Yağma Suçu-
Açılan dava 

sayısı

1986 2115 2003 4066 9808

1987 2443 2004 9633 12257

1988 2398 2005 10407 11751

1989 2360 2006 11562 11699

1990 2492 2007 11333 11066

1991 2523 2008 10558 10156

1992 2858 2009 19388 27437

1993 3204 2010 23493 27929

1994 3537 2011 21716 28692

1995 3892 2012 27059 29515

1996 3594 2013 30185 32354

1997 3594 2014 38523 43094

1998 4109 2015 29821 36508

1999 4661 2016 28109 28208

2000 4412 2017 24840 28305

2001 5939 2018 26448 31842

2002 7655

Tablo 14 Adalet Bakanlığı Adli İstatistikleri Yayın Arşivi, http://www.adlisi-
cil. adalet.gov.tr/Home/Sayfa Detay / adl-istatistikler-yayin-arsivi
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Grafik 14 Yağma suçu-karara bağlanan dava sayısı ve açılan dava sayısı  

 

Tablo 14’a göre, “Yağma” (5237 sayılı T.C.K. Md.148-150/ (765 sayılı T.C.K. Md. 

495-502) suçlarından açılan dava sayısında her yıl 1165,8’lik bir artma vardır. Modelin 

açıklayıcılık oranı % 78,97’dir. Trend etkisi % 95 güven düzeyinde anlamlıdır. [F (1,31) 

=116.442, p=0.005>0.001] (Grafik 14) 

Karara bağlanan dava sayısında her yıl 1767,69’luk bir artma vardır. Modelin 

açıklayıcılık oranı % 74,57’dir. Trend etkisi % 95 güven düzeyinde anlamlıdır. [F (1,14) =41.052, 

p=0.062>0.001] (Grafik 14) 

Tablo 15’de; 1986-2012 yılları arasındaki “Dolandırıcılık” (5237 sayılı T.C.K. Md.157-

159)/ (765 sayılı T.C.K. Md. 503-504) suçlarından açılan dava ile 2003-2012 yılları arasındaki 

karara bağlanan dava sayısı oranlarını görebilmekteyiz. Ayrıca, TÜİK Adalet İstatistikleri, 

Adalet Bakanlığı Adalet İstatistikleri Yayın Arşivi ile Adli İstatistik Yayın Arşiv verilerine 

baktığımızda 2003 yılı öncesi dolandırıcılık suçu-karara bağlanan dava sayılarına ilişkin veriye 

rastlanmamıştır.  

Yıllar 
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Dolandırıcılık 
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Yıllar 
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sayısı 

Dolandırıcılık 
suçu-Açılan 
dava sayısı 

1986   12735 2003 18580 19814 

1987   9940 2004 20678 23256 

1988   9598 2005 20965 21670 

1989   9130 2006 21436 17986 
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Grafik 14 Yağma suçu-karara bağlanan dava sayısı ve açılan dava sayısı 

Tablo 14’a göre, “Yağma” (5237 sayılı T.C.K. Md.148-150/ (765 sayılı T.
C.K. Md. 495-502) suçlarından açılan dava sayısında her yıl 1165,8’lik bir artma 
vardır. Modelin açıklayıcılık oranı % 78,97’dir. Trend etkisi % 95 güven düze-
yinde anlamlıdır. [F (1,31) =116.442, p=0.005>0.001] (Grafik 14)
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Karara bağlanan dava sayısında her yıl 1767,69’luk bir artma vardır. Modelin 
açıklayıcılık oranı % 74,57’dir. Trend etkisi % 95 güven düzeyinde anlamlıdır. 
[F (1,14) =41.052, p=0.062>0.001] (Grafik 14)

Tablo 15’de; 1986-2012 yılları arasındaki “Dolandırıcılık” (5237 sayılı T.C.K. 
Md.157-159)/ (765 sayılı T.C.K. Md. 503-504) suçlarından açılan dava ile 2003-
2012 yılları arasındaki karara bağlanan dava sayısı oranlarını görebilmekteyiz. 
Ayrıca, TÜİK Adalet İstatistikleri, Adalet Bakanlığı Adalet İstatistikleri Yayın 
Arşivi ile Adli İstatistik Yayın Arşiv verilerine baktığımızda 2003 yılı öncesi do-
landırıcılık suçu-karara bağlanan dava sayılarına ilişkin veriye rastlanmamıştır. 

Yıllar
Dolandırıcılık suçu-

Karara bağlanan dava 
sayısı

Dolandırıcılık 
suçu-Açılan 
dava sayısı

Yıllar
Dolandırıcılık suçu-Karara 

bağlanan dava sayısı

Dolandırıcılık 
suçu-Açılan dava 

sayısı

1986   12735 2003 18580 19814

1987   9940 2004 20678 23256

1988   9598 2005 20965 21670

1989   9130 2006 21436 17986

1990   8676 2007 20294 18109

1991   8415 2008 21107 21436

1992   7745 2009 46758 66295

1993   7992 2010 65142 78312

1994   9437 2011 470912 84138

1995   9477 2012 125985 96888

1996   9454 2013 102410 103687

1997   9918 2014 103703 98784

1998   11208 2015 95935 100133

1999   11694 2016 90990 97665

2000   13329 2017 102092 127825

2001 15786 2018 116364 121710

2002 18033

Tablo 15 Adalet Bakanlığı Adli İstatistikleri Yayın Arşivi, http://www.adlisi-
cil. adalet.gov.tr/Home/Sayfa Detay / adl-istatistikler-yayin-arsivi
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Grafik 15 Dolandırıcılık suçu-karara bağlanan dava sayısı ve açılan dava 
sayısı
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1998   11208 2015 95935 100133 

1999   11694 2016 90990 97665 

2000   13329 2017 102092 127825 

2001  15786 2018 116364 121710 

2002  18033    
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Grafik 15 Dolandırıcılık suçu-karara bağlanan dava sayısı ve açılan dava sayısı 

  

Tablo 15’a göre, “Dolandırıcılık” (5237 sayılı T.C.K. Md.157-159)/ (765 sayılı T.C.K. 

Md. 503-504) suçlarından açılan dava sayısında her yıl 3601,7’lik bir artma vardır. Modelin 

açıklayıcılık oranı % 73,02’dir. Trend etkisi % 95 güven düzeyinde anlamlıdır. [F (1,31) =83.912, 

p=0.006<0.001] (Grafik 15)  

Karara bağlanan dava sayısında her yıl 8234,9’luk bir artma vardır. Modelin 

açıklayıcılık oranı % 12,88’dir. Trend etkisi % 95 güven düzeyinde anlamlıdır. [F (1,14) =2.069, 

p=0.172>0.001] (Grafik 15) 

5.2. Mala karşı işlenen suçlara ilişkin yargı kararları örnekleri 

Melton’ un hedefler ve vasıtalar arasındaki tutarsızlıktan meydana gelen itilaflara ilişkin 

yaklaşımı çerçevesinde, suç mağduru olma olanak ve koşullarının geliştiği günümüzde, 

“Mağdurlar açısından adalet tecelli ediyor mu?” sorusuna cevap aradığımız çalışmada, “Ceza 
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Tablo 15’a göre, “Dolandırıcılık” (5237 sayılı T.C.K. Md.157-159)/ (765 sa-
yılı T.C.K. Md. 503-504) suçlarından açılan dava sayısında her yıl 3601,7’lik bir 
artma vardır. Modelin açıklayıcılık oranı % 73,02’dir. Trend etkisi % 95 güven 
düzeyinde anlamlıdır. [F (1,31) =83.912, p=0.006<0.001] (Grafik 15) 

Karara bağlanan dava sayısında her yıl 8234,9’luk bir artma vardır. Modelin 
açıklayıcılık oranı % 12,88’dir. Trend etkisi % 95 güven düzeyinde anlamlıdır. 
[F (1,14) =2.069, p=0.172>0.001] (Grafik 15)

5.2. Mala karşı işlenen suçlara ilişkin yargı kararları örnekleri

Melton’ un hedefler ve vasıtalar arasındaki tutarsızlıktan meydana gelen iti-
laflara ilişkin yaklaşımı çerçevesinde, suç mağduru olma olanak ve koşullarının 
geliştiği günümüzde, “Mağdurlar açısından adalet tecelli ediyor mu?” sorusuna 
cevap aradığımız çalışmada, “Ceza adaleti sisteminin iyi işleyebilmesi açısından 
mağdur ve mağdur hakları sisteminin bakış açısı önemlidir.” hipotezinin sınan-
ması amaçlamaktadır.

Bu kapsamda ceza hukukunda mağdur hakları, “Malvarlığına Karşı Suçlar” 
içerisinde yer alan “Hırsızlık, Yağma, Dolandırıcılık” suçlarını yargı kararları 
örneklerinden hareketle değerlendirecektir. Çalışmamız kapsamında belirlediği-
miz;

Yargıtay 10. Ceza Dairesi E. 2004/18933,K. 2005/19582,T. 26.12.2005 ka-
rarında;

Suça konu otomobili katılan Murat’la birlikte satın aldıklarını ve bedelinin 
büyük bir kısmını ödediğini, buna rağmen Murat’ın bu otomobili eşi olan katılan 
Ayla üzerine tescil ettirdiğini, aracın kendisine ait olduğunu ileri süren sanığın 
yasal yollara müracaat hakkı varken, alacağını tahsil etmek için otomobili alıp 
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götürmekten ibaret eyleminin kendiliğinden hak almak suçunu oluşturup oluş-
turmadığının, ayrıca 5237 sayılı TCK.nun 144/1. maddesinin ( b ) bendine uyup 
uymadığının tartışılması gerekir.

Hırsızlık suçundan sanık İdris hakkında Tokat Asliye Ceza Mahkemesi’nce 
yapılan yargılama sonunda 4.7.2003 tarih ve 2002/713 esas 2003/417 karar sa-
yılı beraat kararı verildiği; hükmün katılan vekili tarafından süresi içinde temyiz 
edildiği, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca bozma isteğiyle dava dosyasının 
tebliğname ekinde 1.10.2004 tarihinde Dairemize gönderildiği anlaşıldı. Dosya 
incelendi, gereği görüşüldü:

Suça konu 60 AH 065 plakalı otomobili katılan Murat’la birlikte satın al-
dıklarını ve bedelinin büyük bir kısmını ödediğini, buna rağmen Murat’ın bu 
otomobili eşi olan katılan Ayla üzerine tescil ettirdiğini, aracın kendisine ait 
olduğunu ileri süren sanığın yasal yollara müracaat hakkı varken, alacağını 
tahsil etmek için otomobili alıp götürmekten ibaret eyleminin kendiliğinden hak 
almak suçunu oluşturup oluşturmadığının, ayrıca 5237 sayılı TCK.nun 144/1. 
maddesinin ( b ) bendine uyup uymadığının tartışılmasında zorunluluk bulun-
ması, Bozmayı gerektirmiş, katılan vekilinin temyiz itirazları bu nedenle yerinde 
görülmüş olduğundan hükmün istem gibi BOZULMASINA 26.12.2005 tarihinde 
oybirliğiyle karar verildi.

Yargıtay 6. Ceza Dairesi E. 1986/4560,K. 1986/8379,T. 25.9.1986 kara-
rında;

Sanığın tişortu çalıp gitmekte olduğunu gören tanığın müştekiye haber ve-
rip sanığı göstermesi üzerine, müştekinin onu takiple 150 metre kadar mesafede 
yakaladığı, böylece sanığın suçu işlemesinden sonra aralıksız takip edilerek ya-
kalandığı anlaşılmakla eylemin tam teşebbüs derecesinde kaldığı anlaşılmıştır.

 Hırsızlığa eksik teşebbüsten sanık A. hakkında yapılan duruşma sonunda, 
TCK. nun 491/ilk, 61, 522/1, 525; 647 sayılı Kanunun 4-6. maddeleri gereğince 
18.000 lira ağır para cezasıyla mahkûmiyetine, 2 ay genel güvenlik gözetimi 
altında bulundurulmasına ve cezasının teciline dair, Ankara Beşinci Sulh Ceza 
Mahkemesi`nden verilen 2.10.1985 tarihli hükmün Yargıtay`ca incelenmesi o 
yer C. Savcısı tarafından istenilmiş olduğundan, dava evrakı C. Başsavcılığı`n-
dan bozma isteyen 5.5.1986 tarihli tebliğ name ile 12.5.1986 tarihinde daireye 
gönderilmekle okunarak, gereği görüşülüp düşünüldü: Müştekinin duruşmadaki 
açıklamasına ve savunmaya göre, sanığın tişörtü çalıp gitmekte olduğunu gören 
tanığın müştekiye haber verip sanığı göstermesi üzerine, müştekinin onu takiple 
150 metre kadar mesafede yakaladığı, böylece sanığın suçu işlemesinden sonra 
aralıksız takip edilerek yakalandığı anlaşılmakla eylemin tam teşebbüs derece-
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sinde kaldığı gözetilmeden isabetli bulunmayan gerekçe ile yazılı biçimde hüküm 
kurulması, Bozmayı gerektirmiş, C. Savcısının temyiz itirazı yerinde görülmüş 
olduğundan hükmün tebliğ name uyarınca açıklanan nedenle BOZULMASINA, 
25.9.1986 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Yargıtay 6.Ceza Dairesi E. 2001/11705,K. 2001/10687,T. 13.9.2001 kara-
rında;

Gezginci satıcı olan sanıkların, satışa sundukları tost makinası, fritöz, tencere 
gibi eşyaları satın almak istemediklerini açıkça bildiren mağdurlara, kendileri-
nin ( ticaret odasında kayıtlı olmayan ) “p...ticaret’in satış elamanı olduklarını, 
yirmi milyar liralık reklam gideri yerine vatandaşlara hediye olarak fırın, mü-
zik seti, televizyon vereceklerini” söyleyip önceden hazırladıktan kapalı zarfları 
çektirdikleri; bir kısım mağdura müzik seti, bir kısmına da fırın çıktığı, “ancak 
bunları teslim alabilmeleri için bir şeyler satın almaları gerektiği” yolunda ayrı 
ayrı kandırıp inandırarak gerçek değerinin çok üstünde tutarlarla belge imzala-
tıp peşin ödemelerde bulunmalarını sağladıktan, böylece eylemlerinin tck. Nun 
503/1. Maddesinde tanımlanan dolandırıcılık suçlarını oluşturduğu gözetilme-
lidir.

Dolandırıcılıktan sanık Hasan, Mehmet Hanifi ve Nihat haklarında yapılan 
duruşma sonunda: Beraatlerine dair ( Batman Asliye Ceza Mahkemesinden ) ve-
rilen 2.2.2000 tarihli hükmün Yargıtayca incelenmesi O Yer C.Savcısı tarafından 
istenilmiş olduğundan dava evrakı C.Başsavcılığından onama isteyen 2.7.2001 
tarihli tebliğname ile 13.7.2001 tarihinde daireye gönderilmekle okunarak gere-
ği görüşülüp düşünüldü:

Sanık Hasan’ın, Mahir, Arzu ve Zekiye ile ilgili eylemlere katılmadığı; anılan 
yakınanların anlatımları, mahkemenin 1999/3 esas sayılı dava dosyasıyla sap-
tanmış olması ve diğer sanıklar Mehmet Hanifi ve Nihat’ı suça azmettirdiğine 
ilişkin varsayım dışında herhangi bir kanıt bulunmaması karşısında; dosya ve 
duruşma tutanakları içeriğine kararın dayandığı gerekçe ve takdire göre Cum-
huriyet Savcısının temyiz itirazları yerinde görülmemiş olduğundan sanık Hasan 
hakkındaki usul ve yasaya uygun bulunan hükmün tebliğname gibi ( ONANMA-
SINA ),

Cumhuriyet Savcısının sanıklar Mehmet Hanifi ve Nihat’la ilgili hükme yö-
nelen temyizine gelince; Gezginci satıcı olan sanıkların, satışa sundukları tost 
makinası, fritöz, tencere gibi eşyaları satın almak istemediklerini açıkça bildi-
ren mağdurlar Mahir, Arzu ve Zekiye’yi kendilerinin ( Ticaret Odasında kayıtlı 
olmayan ) “P.. Ticaret’in satış elemanı olduklarını, yirmi milyar liralık reklam 
gideri yerine vatandaşlara hediye olarak fırın, müzik seti, televizyon verecekle-
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rini” söyleyip önceden hazırladıkları kapalı zarfları çektirip “mağdurlar Arzu 
ve Mahir’e müzik seti, Zekiye’ye fırın çıktığı, ancak bunları teslim atabilmeleri 
için bir şeyler satın almaları gerektiği” yolunda ayrı ayrı kandırıp inandırarak 
gerçek değerinin çok üstünde tutarlarla belge imzalatıp peşin ödemelerde bu-
lunmalarını sağladıkları, böylece; sergilenen hileli söz ve davranışlarıyla on-
ların irade ve karar özgürlüğünü etkileyip yanıltarak haksız çıkar sağladıkları 
ve eylemlerinin TCK.nun 503/1. maddesinde tanımlanan dolandırıcılık suçlarını 
oluşturduğu halde, yazılı biçimde hüküm kurulması,

Bozmayı gerektirmiş, C.Savcısının temyiz itirazları bu itibarla yerinde görül-
müş olduğundan hükmün açıklanan nedenlerle isteme aykırı olarak ( BOZUL-
MASINA ), 13.9.2001 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Örneklerini sunduğumuz “Malvarlığına Karşı Suçlar” içerisinde yer alan 
“Hırsızlık, Yağma, Dolandırıcılık” suçlarına ilişkin yargı kararlarından yola çı-
karak, mağduriyetin zamanında ve etkin bir şekilde giderilmesi, toplumsal algı 
açısından önem taşınmaktadır. Aksi takdirde Merton yaklaşımda belirttiği gibi, 
toplumsal hedefler ve onları başarmak için var olan vasıtalar arasındaki tutarsız-
lıklardan dolayı anomi durumun oluşturması kaçınılmazdır. Böylelikle toplum-
sal düzen ve birliğinin devamı zarara görür.

Nitekim suç mağduru olma olanak ve koşullarının geliştiği günümüzde, mağ-
durlar açısında adaletin tecelli etmediği durumda, taraflar arasında husumet duy-
gusunun artarak devam etmesi neticesinde oluşan huzursuzluk toplumun bütün 
bireylerine sirayet edecektir.

Son Söz Yerine

Suç mağduru olma olanak ve koşullarının geliştiği günümüzde, adaleti özle-
yen değil, adalet talep edenlerin sayısı gitgide artmaktadır. Dolayısıyla, toplum-
daki haksızlık duygusunun artması, hukuk düzeni ile toplum arasında bir gerilim 
doğurur. Toplumda ki adaletsizlik duygusunu doğuran şeyi düzeltmek veya bu 
duygunun doğmasına engel olma yolunda etkin ve verimli tedbirler alınması ge-
rekmektedir.

Zira Merton, toplumsal hedefler ve onları başarmak için var olan vasıtalar 
arasındaki tutarsızlıktan dolayı, bireyler kendi amaçlarına yasal yollardan ulaş-
mada başarısızlığa uğraması durumunda, normlardan sapma göstereceğini de-
ğerlendirmektedir. Böylece, oluşan gerilimden dolayı toplum hayatında çatışma-
lar oluşacaktır. 

Bu bağlamında, mağdurun korunmasına ilişkin ceza hukuku kurumlarının 
yanı sıra, mağdur haklarını düzenleyen, mağdura faile karşı yürütülen ceza yar-
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gılamasına katılma hakkı tanıyan usul hükümler ile ceza Muhakemesi Kanunu 
ile mağdura soruşturma ve kovuşturma evresinde çeşitli haklar tanınarak, mağ-
durun ceza muhakemesinde daha fazla söz sahibi olması sağlanmıştır.

Bu noktadan hareketle, “Mağdurlar açısından adalet tecelli ediyor mu?” 
sorusuna cevap aradığımız çalışmada TÜİK Yaşam Memnuniyeti Araştırması 
(YMA), TÜİK Adalet İstatistikleri, Adalet Bakanlığı Adalet İstatistikleri Yayın 
Arşivi ile Adli İstatistik Yayın Arşiv verileri ile yargı kararları örnekleri kulla-
nılmıştır

TÜİK Yaşam Memnuniyeti Araştırması (YMA)’ nın 2003-2018 yılları kap-
sayan adli hizmetler ilişkin %’lik oranları incelediğimizde; adli hizmetlerden 
memnun olanların oranında her yıl % 89,45’lik bir artma, yine fikri bulunma-
yanların oranında da her yıl % 24,76’ lık bir artma vardır. Orta memnun olanla-
rın oranında ise her yıl % 88,69’ luk bir azalma, yine memnun olmayanların ora-
nında da her yıl % 24,89’ luk bir azalma bulunmaktadır. 

TÜİK Adalet İstatistikleri, Adalet Bakanlığı Adalet İstatistikleri Yayın Arşivi 
ile Adli İstatistik Yayın Arşiv verilerini incelediğimizde ise; Cumhuriyet Baş-
savcılıklarında sonuçlanan soruşturmalardaki şüpheliler hakkında verilen kovuş-
turulmaya yer olmadığına karar verilen kararlarda her yıl ortalama 95474’lük 
artma, yine uzlaşma ile verilen kararlarda da her yıl ortalama 1806,3’lük bir 
artma bulunmaktadır.

Öte yandan mahkemeler gelen dava sayısında her yıl 102825’lik bir artma 
vardır. 2018 yılı itibariyle bir hâkime düşen dava sayısı 742 dosyadır. Bölge Ad-
liye Mahkemelerinde Savcı Başına Düşen Dosya Sayısı 3396 dosyadır. Bölge 
Adliye Mahkemelerinde Hâkim Başına Düşen Dosya Sayısı 829 dosyadır.

Diğer yandan Cumhuriyet Başsavcılıkları iş yükü ortalama görülme süresi 
411 günü, Ceza Mahkemeleri geneli ortalama yargılama süresi 276 günü, Yargı-
tay Cumhuriyet Başsavcılığı iş yükü-ortalama görülme süresi 1168 günü, Ceza 
Dairelerinde davaların ortalama yargılama süresi 526 günü, Yargıtay Ceza Ge-
nel Kurulunda ise davaların ortalama yargılama süresini 812 günü bulmaktadır. 
Cumhuriyet Başsavcılıkları soruşturma evresindeki mağdur ve müşteki sayısı 10 
221 932 kişidir. Bu kadar ağır iş yükünün bulunduğu sistemin, etkin ve verimli 
bir adalet hedefine, mevcut vasıtalarla ulaşmasının yetersiz olacağı düşünülmek-
tedir.

İş yükünün Avrupa Birliği standartlarında olacak şekilde, mahkemelerin gi-
derek artan işgücüyle sürdürülebilir biçimde başa çıkabilmelerini temin etmek 
amacıyla insan ve finans kaynaklarının artırılması, mahkemelerin bölgelerinin 
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belirlenmesi ve mahkeme ihtisaslaşmasının daha da geliştirilmesi konusunda 
yardımcı olacak biçimde göz önünde tutmalıdır. İlk derece mahkemelerindeki 
hâkim ve savcı açığı kapatılmalıdır. Hâkimler ve savcılar idari görevlerinden 
kurtarılmalıdır. Davaların aşırı uzun sürmesi durumunda oluşacak zararın tazmi-
ni için mekanizmalar oluşturmalıdır

Ayrıca, karara bağlanmak üzere yıllarca mahkeme dosyaların Yargıtay’da 
beklememesi, Yargıtay’ın iş yükünün azalması yönünde, mahkeme kararlarının 
bir kez daha incelenmesi, denetlenmesi, adli hataların ortadan kaldırılarak, doğ-
ru ve adil kararlar verilmesine hizmet edecek, Ceza Muhakemesi Kanunu’nda 
hukuki düzenlenmesinde bulunan istinaf kurumuna ilişkin Bölge Adliye Mahke-
melerinden ihtiyacı karşılayacak şekilde ülkenin tamamında yaygınlaştırılması 
gerekmektedir. 

Yine, suçu önleyecek kadar “nitelikli” ve “tatminkâr” bir uzlaşma kurumu-
nun, “objektif” ve “zorlama olmaksızın” sağlanabilmesi uzlaşım kültürü sadece 
hukuk sistemindeki yükü azaltmakla kalmayacak, insanlar arasındaki insani di-
yaloğun ve hukuki olgunluğun gelişmesinde de katkı sağlayacağı, hayata geçiril-
mesi başta mağdurlar olmak üzere, toplumda adalet duygusunun yerleşmesinde 
yardımcı olacağı düşünülmektedir.

Görülüyor ki, hedefe ulaşmada vasıta olarak kullanılan yöntemler önem arz 
etmektedir. Dolayısıyla, mağdurlara suç sonrası yaşadıkları olumsuz dönemde 
destek olmak, rehberlik hizmeti sunmak, suç sonrası mağduriyetler yaşamasının 
önüne geçmek vb. mağduriyetlerin giderilmesi açısından; 

- Suça maruz kalan kişilerin bilgilendirilmeli,
- Adli süreçte bilgilendirici ve koruyucu uygulamalar geliştirilmeli,
- Mağdura Yaklaşım Kılavuzu hazırlanmalı,
- Mağdurlara yönelik müdahale programları geliştirmeli,
- Mağdurların ikincil örselenmelerinin engellenmesine yönelik çalışmalar ya-

pılmalı,
- Psiko-sosyal destek hizmetleri verilmeli,
- Mağdur Hakları Kılavuzu hazırlanmalı,
- Bu alanda çalışmalar yürüten kamu ve sivil toplum kuruluşlarını desteklen-

meli, 

Bu bağlamda, mağdurun tatmini ve onun uğradığı zararların giderilmesi, ceza 
adalet Sistemine duyulan memnuniyetsizlik ve yaşanan hayal kırıklıkların son 
bulması yönünde hedef ve hedefe götüren vasıtalar gözden geçirilmeli ve gün-
celleştirilmelidir.
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Özet
Aquinolu Thomas’a göre hukuk, toplum-

la ilgili kaygı taşıyan birinin ortak iyi adına 
ilan ettiği akıl buyruğu, yönetmeliğinden 
başka bir şey değildir. İster doğal hukuk is-
terse insanların oluşturduğu pozitif hukuk 
olsun her ikisinin de kaynağı akıldır. Aqu-
inas şöyle der: “Yasanın görevi buyurmak 
ve yasaklamaktır. Göstermiş olduğumuz 
gibi buyruk akıldan çıkar. Bu nedenle yasa 
akla ait bir şeydir.” “Yasa, insan eylemleri-
nin bir kural ve ölçüsü (regula et mensura) 
olduğu için, zorunlu olarak akla bağlıdır.” 
Aquinas’ın genel hukuk kuramında aklın te-
mel alınması, “ortak iyi” ya da ortak yararın 
amaçlanması ve belli bir otoritenin zorunlu-
luğu, muhatap olan toplum tarafından bilin-
mesi ve tanınması gibi konular dikkat çeki-
cidir. Aquinas yasayı, nihai amacı mutluluk 
olan insan davranışının kuralı olarak belir-
ledikten sonra, hedeflenen ortak mutluluğa 
“ortak yarar” ilkesine uyularak varılacağını 
belirtir.

Anahtar Sözcükler: Thomas Aquinas, 
doğal hukuk, pozitif hukuk, ortak iyi, sonsuz 
yasa, tanrısal doğal hukuk  

1 Prof. Dr., Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi, E-posta: 
alitaskin58@gmail.com

Giriş

Hristiyanlığın ilk yüzyılından XIII. 
yüzyıla kadar Grek felsefesine karşı 
oluşan direnci kırarak, klasik felsefe-
nin Hristiyan dünyasında profesyonel 
anlamda meşruiyet kazanmasını sağ-
layan Thomas Aquinas (1225-1274) 
hukuk felsefesi tarihinin de önemli 
filozoflarından biridir. Aziz Thomas 
olarak da bilinen filozof, Ortaçağ 
felsefesinin önde gelen Aristoteles 
yorumcularındandır. Aristoteles’in ras-
yonel teoloji kurgulamalarında kul-
lanılan mantığını ve felsefi çözümle-
melerini diğer Ortaçağ filozofları gibi 
Thomas Aquinas da güçlü bir biçimde 
kullanmıştır. İbn Rüşd (1126-1198) 
ve Thomas Aquinas çağın en büyük 
Aristoteles yorumcuları ve Aristote-
lesçileri olarak bilinirler. Çağına göre 
“akılcı” diye nitelendirilebilecek bir 
filozof olan Thomas Aquinas, muhali-
fi olduğu söylense de, gerek İbn Rüşd 
ve İbn Sina (980-1037) gibi İslam 
filozoflarından gerekse Aristoteles, 
Augustinus, Sözde Dionysos (V-VI. 
Yüzyıl) ve Boethius (477-?) gibi batılı 
filozoflardan etkilenmiş bir düşünür-
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dür. İtalya’da ve Paris’te Aristotelesçi 
felsefenin temsilcisi olarak görev yap-
mış, Varlık ve Öz Üzerine (De ente et 
Essentia), Aristoteles Üzerine Yorum 
(Commentaire sur Aristote) adlı eser-
leri Paris’te iken kaleme almıştır. Bu 
eserler, sentez ve yeniden yorumlama-
lardan oluşan, İbn-i Sina, Aristoteles 
ve Sözde Dionysos’un etkisiyle yaz-
dığı, özgün olmayan eserlerdir. Tho-
mas’ın, bu bildiride ele alacağımız hu-
kuk konusunu da içine alan en önemli 
eseri Teoloji Özeti ya da Teoloji Risa-
leleri (Summa Theologica), olgunluk 
döneminin ürünüdür.2 Özgün ve kısa 
adıyla “Summa” olan eserin genel 
yöntemi ve içeriği, olası itirazlar ve 
karşı çıkışlara açıklayıcı ve “kanıtlayı-
cı” cevaplarla sonuçlandırılmış “me-
selelerden” oluşmaktadır. Filozofun 
hukuk konusunu en detaylı ele aldığı 
eser de bu eserdir.

Hukuk felsefesine geçmeden önce 
Aquinas’ın genel felsefesi ve akıl-i-
nanç felsefe-teoloji ilişkisi konusunda-
ki yöntemine bakmak uygun olacaktır. 
Yukarıda da işaret edildiği gibi Aqui-
nas sıkı bir Aristotelesçidir. İman-akıl, 
felsefe-teoloji arasında yaptığı ayırım 
o döneme göre radikal sayılabilir. Aziz 
Thomas’a göre akıl ile iman birbirin-
den ayrı düşünülmesi gereken iki yeti-
dir. Akıl ile iman ayrı olmakla birlikte 
uzlaşmaları mümkün hatta kimi zaman 

2 Metinde, büyük ölçüde St. Thomas Aquinas’ın The Summa Theologica, translated by Fathers of the Eng-
lish Dominican Province künyeli eseri ile Mete Tunçay’ın Batı’da Siyasal Düşünceler Tarihi - Eski ve 
Orta Çağlar, Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2012 adlı eserinden yararlanılmıştır. Dipnotlarda, İn-
gilizce olan birinci eser “Summa”, ikinci eser ise “Tunçay çev.” ya da “çev.” olarak gösterilmiştir.

3 Etienne GILSON, Ortaçağda Felsefe, çev.: Ayşe Meral, İstanbul 2007, s. 515.

zorunludur. Thomas’a göre filozof 
akılla, teolog vahiyden yola çıkarak 
öğretilerini açıklarlar. Ona göre akılla 
anlamlarına nüfuz edemeyeceğimiz, 
“anlamasak da oldukları gibi kabul 
etmek zorunda olduğumuz” iman il-
keleri metafizik ilkelerdir. Her ikisi de 
“hakikat” olduğu için sonunda birbir-
leriyle uzlaşırlar. Birbirlerinden farklı 
olmaları aynı sonuca ulaşmalarına en-
gel değildir. Bütün zamanların klasik 
teologlarının Aristoteles mantığından 
ve klasik teleolojik neden öğretisinden 
çıkardıkları “rasyonel teoloji” inşasını 
açık bir biçimde Aquinas’ta da rahat-
lıkla görebiliyoruz. O, iman ile aklın 
uzlaşmalarının doğal olduğunu söyle-
mekle birlikte, herhangi bir şekilde çe-
lişmeleri durumunda, vahiy için yanıl-
ma söz konusu olmayacağından, akıl 
ya da felsefe vahye tabi olmalıdır der.3 
Bu görüş zaten bütün çağların egemen 
teoloji görüşüdür. Aquinas için saf ve 
ilk iman için doğrudan ve dogmatik bir 
kabul yeterlidir; ama felsefe yoluyla 
ilahi hakikatin ve hikmetin kavranma-
sı vahyin bazı ilkelerinin açıklanması 
da gereklidir. Yani doğal teoloji de 
vahyin ışığında bir teoloji de olmalı-
dır. Thomas’ın genel çerçevesi çizilen 
bu felsefe anlayışı hukuk anlayışına 
da aynen yansımıştır. Filozof, aşağıda 
açıkladığımız yasa tanımları ve türleri 
ile Tanrısal yasanın izin verdiği ölçüde 
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aklı ve insan pratiğini kaynak kabul 
eden bir hukuk öğretisi sunar.

Erkin ve Siyasal Yaşamın, İnsan-
lar Arasındaki Eşitsizliğin Doğallığı

Hukuk ve siyaset felsefelerinin bir-
birine yakın olması çoğu zaman bir-
likte ele alınmalarını da gerekli kılar. 
Bu ilke Aquinas’ın siyaset ve hukuk 
anlayışı için de geçerlidir. Yeniçağ fi-
lozoflarında görülen siyaset ve hukuk 
felsefelerinin kimi örneklerini Thomas 
Aquinas önceden vermiştir. O, birey, 
aile ve toplum üzerine temel düşünce-
lerini çoğunlukla Aristoteles felsefesi-
nin izinde yürüyerek doğal çözümle-
melerle sunar. Önce ailede, sonra da 
toplumda bir düzen olmasını doğal bir 
gereklilik olarak görürken, aileyi oto-
ritenin ve düzenin bir ilk örneği/pro-
totipi olarak tanır. Köle-efendi ilişkisi 
de günün gereksinim ve koşullarına 
göre düzenlemesi yapılan bir hukuki/
siyasi uygulamadır. Filozof, bu temel 
örneklerden yola çıkarak egemenli-
ğin uygulanması ve yönetim biçimle-
rinin ortaya çıkışına değinir. Aquinas 
kölenin efendiye, kadının da erkeğe 
tabi olmasının doğal bir yasa olduğu-
nu öne sürer. Bu tezi, büyük ölçüde 
insanlar arasında doğalarından gelen 
bir eşitsizliğin var olduğunu kabul et-
mek gerektiği düşüncesine dayandırır. 
İnsanlar ruh ve akıl yönünden farklı 
doğada yaratılmış olabilirler. İrade 
özgür ve birey hareket etme serbestisi-

4 Bkz. Summa, 92. Soru, 2. madde; 96. Soru, 3. madde, son değerlendirme.
5 Summa, 96. Soru, 4. madde; Tunçay çev., s. 441. İnsanın toplumsal hayvan olması ve bir düzene gerek 

duyması, 72. Soru, 4. madde.

ne sahip olacağı için yeteneklerini de 
farklı yönde kullanabilir ve geliştire-
bilir. Dolayısıyla herkesin her konuda 
eşit olması beklenemez. Bu farklılıklar 
hukuk uygulamalarında da farklılıklar 
doğurabilir, doğal olarak.4 Toplumsal 
yaşamın doğal ve gerekli olduğunu 
Aristoteles’in meşhur “insan toplum-
sal bir hayvandır” görüşünün etkisi al-
tında ortaya koyan Aquinas, toplumun 
ortak yararı ve düzenin sağlanması 
için içlerinden çıkan birini egemen 
yapmasını ve ona tabi olmasını do-
ğal ve gerekli görür. Ona göre ailenin 
yetkilendirilmiş bir bireyi ve egemeni 
olduğu gibi, toplumun da bir egemeni 
olması zorunludur.5

Sosyal Düzenlemelerin de Yasa-
nın da Kaynağı Akıldır

Siyaset-hukuk ilişkisine değin-
diğimiz kısa girişten sonra Thomas 
Aquinas’ın saf hukuk teorisine geçe-
biliriz. Aquinas’ın hak ve adalet kav-
ramlarını etimolojik, epistemolojik ve 
etik açılardan irdelediği eseri Summa 
Theologica’nın ikinci bölümü, 90 ile 
97. sorunlar/meseleler içerisinde, çok 
sayıda soru ve cevapla hukukun ne-
liği, türleri, adalet, hak, iyi, ortak iyi 
gibi kavramsal çözümlemeler, yasa-
ların türleri, zorunluluğu ve sonuçları 
gibi konular hakkında önemli bilgiler 
yer almaktadır. Eserde yer alan bütün 
konular, Aristoteles’in Nikomakhos’a 
Etik ve Politika eserlerinde yer alan 
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konular ışığında, olası karşı çıkışlara 
yanıtlarla ele alınmakta ve diyalektik 
bir yöntemle sonuçlandırılmaktadır.

Aquinolu Thomas’a göre hukuk/
yasa, toplumla ilgili kaygı taşıyan bi-
rinin ortak iyi adına ilan ettiği “akıl 
buyruğu yönetmeliğinden” başka bir 
şey değildir. O yasanın niteliklerini ve 
birincil kaynağını şu sözlerle ortaya 
koyar: “Yasanın görevi buyurmak ve 
yasaklamaktır. Göstermiş olduğumuz 
gibi buyruk akıldan çıkar. Bu nedenle 
yasa akla ait bir şeydir. Yasa, insan ey-
lemlerinin bir kural ve ölçüsü (regula 
et mensura) olduğu için, zorunlu ola-
rak akla bağlıdır.”6 “Yasa, bir kimse-
nin uyarınca belirli eylemleri yapmaya 
zorlandığı ve başka birtakım eylemleri 
yapmaktan alıkonduğu bir eylem ku-
ralı ya da ölçüsüdür. Yasa (lex) sözcü-
ğü bağlamak (ligando) sözünden gelir; 
çünkü insan yasayla belirli bir eylem 
ölçüsüne bağlanır. Fakat insan eylem-
lerinin kuralı ve ölçüsü, bu eylemlerin 
birinci ilkesi olan akıldır… Eylemi uy-
gun ereğine yönelten akıldır.” Aquinas 
aklın bu belirleyiciliğine ilişkin görü-
şünü de Aristoteles’e dayandırır.7 Şu 
tanım da yasayı başka açıdan gören bir 
tanımdır: “Yasa, pratik aklın mükem-
mel bir topluluğu yöneten “Prenste 
(tecelli eden) belli bir buyruğudur.”8

 Aquinas, hukukun kaynağı olarak 
aklı görürken, bireysel, toplumsal ve 

6 Summa, 90. Soru, sonuç kısmı.
7 Summa, 90. Soru, itirazlara cevaplar; Tunçay çev., s. 443-44.
8 Summa, 91. Soru 1. madde (son değerlendirme)
9 Summa, 90. Soru 2. maddenin sonucu olarak değerlendirme; çev., s. 445.

evrensel hukukun “ortak yarar” ilke-
sine dayanarak yaygınlaştırılması gibi 
konuları Hristiyan öğretiye ters düş-
meden, zaman zaman öğretiyle bağ-
lantısını kurarak açıklamaya çalışır; 
şöyle ki: “Yasa nihai amacı mutluluk 
olan insan davranışının kuralı olduğu 
için, ortak mutluluk da zorunlu ola-
rak ortak yarardan çıkar.”9 Filozof bu 
görüşünü Aristoteles’in Ethika’nın V. 
bölümünde yer alan “Ortak siyasal ey-
lemle topluluğun yararını sağlayan ve 
koruyan şeyi biz yasal ve adil diye ad-
landırırız” sözlerine dayandırır.

Herkes Kendisi İçin Yasa Yapa-
bilir

Pozitif, doğal, bireysel, bölgesel ve 
evrensel hukuk türlerinin varlığını ka-
bul eden Aquinas, doğal hukukun bir 
postulat olarak kabul edildiğini ve var-
lığının kesin olduğunu söyler. Teorik 
ve pratik akıl ayrımı yapan Aquinas, 
yasanın daha çok pratik aklın bir so-
nucu olduğunu belirtir. Çok yönlü bir 
hukuk anlayışına sahip olan Thomas 
Aquinas’ın doğal hukuk teorisyenleri-
nin önemli temsilcilerinden olduğunu 
özellikle belirtmek gerekir. O, herhan-
gi bir konuda yasa bulunmadığı zaman 
her ulus ya da topluluğun kendi yasa-
sını yapabileceklerini, yapmaları ge-
rektiğini söylerken, yasa yapmada es-
nek bir tavır ortaya koyar. Bu konuda 
Pavlus’un Romalılara Mektubu’nda 
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yer alan “yasası olmayan uluslar, ya-
sanın işlerini doğallıkla yaptıkları za-
man, onların ayrıca yasası olmayarak 
kendi kendilerine yasadırlar” sözünü 
naklederek her toplumun belirli kural-
lar çerçevesinde kendi yasasını yapa-
bileceğini belirtir. Aristoteles’in “yasa 
yapıcının ereği, insanı erdeme götür-
mektir, ” herkes bir başkasını erdeme 
götürebilir o halde herkesin aklı bir 
yasa yapabilir” sözleriyle de bu konu-
daki görüşünü destekler.10 Sıkça örnek 
verdiği Sevillalı bir Hristiyan ermi-
şi olan İsidorus’un (560-636) “Yasa, 
halk tarafından kurulan ve yaşlıların 
–topluluğun da rızasıyla- şu veya bu 
sorunda verdikleri karara uygun olan-
dır” sözünden hareketle, yasa yapmak 
herkesin görevi değildir, şeklinde bir 
sınırlama getirir.

Yasa İlan Edilerek Meşruiyet 
Kazanır

“Yasa, üzerlerine konulduğu kim-
selere uygulanacak bir kural olduğun-
dan, zorlayıcı erki elinde tutmasını 
sağlamak için ilan edilmesi ve yasaya 
bağlı olanların gözlerinin önüne geti-
rilmesi gerekir.”11

Yasa Tanrısal Aklın Bir Ürünüdür

Aquinas akıl temelli modern bir 
hukuk anlayışını savunur. Onun genel 
hukuk kuramına göre akıl temel alın-
malı, hukukta “ortak iyi” ya da “or-
tak yarar” amaçlanmalı, bir otoriteye 

10 Bkz. Summa, 90. Soru 3. madde; çev., s.446.
11 Tunçay çev., s. 448.
12 Summa, 91. mesele.

dayanmalı ve ilgili toplum tarafından 
bilinmeli ve tanınmalıdır. (Summa 
Theologica, 90. Mesele, 1. Tartışma) 
aynı başlığın ikinci maddesinde de, 
yasa, nihai amacı mutluluk olan insan 
davranışının kuralı olarak belirlenir 
ve hedeflenen ortak mutluluğa “ortak 
yarar” ilkesine uyularak varılacağı be-
lirtilir. Akla verdiği bu otoriteye rağ-
men, “sonsuz yasa” açıklamasında, 
“…Dünyanın tanrısal güç (divina pro-
videntia) tarafından yönetildiği var-
sayılınca, bütün evren topluluğunun 
tanrısal akıl (ratione divina) tarafından 
yönetildiği açıktır” diyen Aquinas’ın 
doğa düzeninde ve hukuka ilişkin te-
mellendirmede mutlak otoritenin “tan-
rısal akıl” olduğu ortaya çıkar. Hu-
kukun kaynağı konusunda aklı temel 
aldığını söyleyen Aquinas nihai nokta-
da tanrısal aklı belirleyici olarak görür. 
Nitekim o, sonsuz yasa (lex aeternal), 
doğal yasa (lex naturalis), insan yasası 
(lex Humana), tanrısal yasa (lex divi-
na) şeklinde yasa çeşitlerini sayarken, 
diğer yasa türlerinin güvencesi olarak 
tanrısal yasayı şart koşmuştur.12

Yasa Türleri

Ebedi/Sonsuz Yasa: “Dünyanın 
tanrısal güç (divina providentia) tara-
fından yönetildiği varsayılınca, bütün 
evren topluluğunun tanrısal akıl (ratio-
ne divina) tarafından yönetildiği açık-
tır. Bundan ötürü, yaratılmış şeylere, 
evrenin Prensi olan Tanrı tarafından 
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yol gösterilmesi yasa niteliğindedir. 
Biz buna sonsuz yasa diyoruz.”13

Doğal Yasa: Evrende var olan her 
şeyi tanrısal düzene tabi olarak gören 
Aquinas’a göre akıllı varlık olan insan, 
tanrısal akıldan pay almış olarak, hem 
kendi eylemlerini hem de başkalarının 
eylemlerini denetler. İnsanların, tan-
rısal aklın kendisinde belli bir payları 
olur ve ondan uygun eylem ve ereklere 
karşı doğal bir eğilim kaparlar. Akıllı 
yaratıkların sonsuz yasaya bu katılışı-
na doğal yasa denir.”14 Buradan açıkça 
anlaşılacağı gibi Aquinas, doğal yasa 
olarak tanrısal düzeni anlamaktadır. 

İnsan Yasası: Gerek duyulması du-
rumunda, insan aklının doğal yasanın 
öncüllerinden de yararlanarak, yine 
kendi aklıyla oluşturduğu yasaya insan 
yasası denir. İnsan yapımı bu yasanın 
temelinde yine doğa olmalıdır. Thomas 
Aquinas bu konuda Cicero’nun şu sö-
zünü referans alır: “Yasa ilk başlangı-
cında doğadan kaynak alır, sonra yarar-
lı oldukları anlaşılan ölçüler de görenek 
yoluyla yerleşerek buna eklenir. Son 
olarak, ihtiram (saygı) ve kutsallık, 
doğadan kaynak alan ve görenekle 
yerleşene ek bir yaptırım sağlarlar.” 
Görüldüğü gibi hukukun kaynakları 
arasında doğa, gelenek, görenek, saygı 
ve kutsallık bulunmaktadır.

İlahi/Tanrısal Yasa: Thomas Aqu-
inas, doğal ve insan yapımı yasaların 
daha çok pratik sorunlara çözüm üret-

13 Summa, 91. soru 1. madde sonuç olarak; çev., s. 449.
14 Summa, 91. Soru 2. madde; çev., s. 450.
15 Summa, 91. Soru 4. madde; çev., s. 451.
16 A.g.y.

mek için var olduklarını söyleyerek, 
daha yüce hedeflere ulaşmak, gerçek 
mutluluğu yakalamak ve karşılıksız 
iyilik yapmak için yüce bir yasaya ih-
tiyaç duyulduğunu belirtir. Ona göre 
yasanın belli bir ereği belli bir hedefi 
vardır. Günahtan uzaklaşmak da dâhil 
Tanrı katında makbul olmak için doğa 
ve akıl ürünü yasalar yeterli değildir. 
Bu görüşünü şöyle özetler: “İnsan bir 
sonsuzluk kutsanmışlık ereğine layık 
görüldüğü, bu da göstermiş olduğu-
muz gibi, doğal insanlık yetileriyle 
orantılı olmayı kat kat aştığı için, bu 
ereğe yalnızca doğal yasa ve insan ya-
sasıyla değil, aynı zamanda tanrısal 
olarak verilmiş bir yasayla da yönetil-
melidir.”15 Sadece görünen eylemlerin 
değil ruhsal ve iç eylemlerin de düz-
gün olması gerekir; bunu sağlayacak 
olan da yine Tanrısal yasadır Aqui-
nas’a göre. Hiçbir şeyin cezasız kal-
maması için tanrısal yasa gereklidir. 
Augustinus’un da dediği gibi, insan 
eliyle yapılan yasalar gerçek anlamda 
kötülüğü önleyemezler, der Aquinas.16

Yasanın Amacı

Thomas Aquinas’a göre yasanın 
gerçek amacı, kendisine tabi olanı 
kendi erdemlerini aramaya götür-
mektir. Erdem ise sahibini iyi yapan 
şeydir. Bir yasa ne için konulmuşsa o 
amaca uygun olarak kişinin mutlulu-
ğunu sağlar. Bu mutluluk kimi zaman 
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mutlak kimi zaman da görelidir. Yasa 
koyucunun amacı mutlak iyi ise o yasa 
iyiliğe götürür, amaç yarar ise o yasa 
insanlara her zaman mutluluk ve iyilik 
getirmez. Aquinas’ın bu görüşlerinde 
Augustinus’un etkisinde kaldığı görül-
mektedir. Augustinus’un İtiraflar’ın-
dan aldığı “bütüne iyi uymayan bütün 
parçalar aşağılıktır” sözünü “bütün” 
için bireyin öz çıkarını terk etmesi ge-
rektiği yönünde kaynak gösterir. Yurt-
taşlar erdemli olmadıkça topluluğun 
refahı da sağlanamaz. Yasa evrensel 
ve tanrısal olana uygunluk gösterme-
lidir. Yasalarda tanrısal bilgelikten pay 
alma koşulu aranmalıdır.17

Bütün Yasalar Sonsuz Yasadan 
Çıkar

Thomas Aquinas, yönetimin her 
türünde, yöneten kimsenin kendisine 
bağlı olanları bağlayıcı hüküm ve ya-
saları olup onları bağladığı gibi ya da 
bir eserin mimarının koyacağı ilkele-
rin kalfaları bağladığı gibi sonsuz yasa 
da diğer bütün yasa yapanları bağlayı-
cı bir niteliğe sahiptir. Doğru akla uy-
gun olduğu kabul edilen bütün yasalar 
sonsuz yasadan çıkarlar. Bu görüşte de 
Aquinas, Augustinus’un şu sözünü re-
ferans gösterir: “İnsan yasasında son-
suz yasadan çıkarılmış olmadıkça adil 
ya da yasal olan bir şey yoktur.”18 

17 Summa, 93. Soru, 1. madde; çev., s. 453.
18 Bu görüş Aristoteles’in Politika’daki şu görüşüyle benzerlik taşır: “Her çeşit bilgi ve etkenlikte amaçlanan 

erek, iyilik’tir. Bu, özellikle onların en yükseği, devletin ve yurttaşların etkenlikleri için doğrudur. Dev-
lette amaçlanan iyilik adalettir, buysa bütün topluluğun iyiliği için olandır. Şimdi, bir toplulukta adaletin 
herkesin iyiliği demek olduğu besbellidir. Bkz. Aristoteles, Politika, çev. Mete Tunçay, Remzi Kitabevi, 
İstanbul 2007, s. 91

19 Summa, 93. Soru, 5. madde; çev., s. 454.

İnsan yasası ancak doğru akla uy-
gun olduğu ölçüde yasa değeri taşır. 
Aquinas’ın akla verdiği değer ve aklı 
ölçüt kabul ettiğine ilişkin bu tür cüm-
lelere eserinde çok sık rastlanmak-
tadır. Ancak, her ne kadar aklı temel 
ölçüt kabul ettiğini söylese de, Au-
gustinus’un görüşleri ve Hristiyan öğ-
retinin işaret ettiği doğrultuda her tür 
yasanın kaynağı olarak Tanrı’yı göste-
rir. Nitekim Romalıların XIII. Mektu-
bunda geçen “Çünkü her türlü erk Rab 
Tanrı’dandır” derken, her türlü mutlak 
hüküm ve egemenliğin Tanrı’ya ait 
olduğunu kabul etmesi bu düşünceyi 
desteklemektedir.19

Doğal Yasa

Doğal yasa pozitif yasa tartışması 
hukuk felsefesinin kadim problemle-
rinden biridir. Pozitif hukuku tek seçe-
nek olarak görenlerce sıkı eleştirilere 
tabi tutulan doğal hukuk pratikte geniş 
bir uygulama alanı bulur. Doğal haklar 
ve doğanın yasası insanların hakları, 
insan onuru, insanın masumiyeti gibi 
kabuller doğal hukukun yaygınlığının 
kanıtı olarak gösterilir. Günümüzde 
de üstü kapalı (zımnen) ya da açıktan 
etkisini sürdüren doğal hukukun savu-
nucularından biri olan Thomas Aqu-
inas’ın doğal hukuk teorisi ve buna 
bağlı olarak geliştirdiği modern hu-
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kuk teorilerine ışık tutacak “ortak iyi” 
amaçlı pozitif hukuku bugün de temel 
ilke kabul edilen birçok hususu içinde 
barındırır. 

Doğal yasa dediği ilkeler çerçeve-
sinde insanın iyinin peşinde olması, 
yaşamını doğa düzenine uygun olarak 
düzenlemesi gerektiğinin bilincinde 
olması, bizi insanın doğal düzenin 
bir parçası olduğu sonucuna götürür. 
Aquinas, insanın cinsel istekleri, üre-
me istekleri çevresini düzene koyma, 
barış içinde yaşama gibi kimi dürtü 
ve istekleri ile de doğaya uygun akıllı 
bir hayvan olduğu görüşünü savunur. 
Birçok konuda olduğu gibi burada da 
filozofun Aristoteles’in izinde yürü-
meye devam ettiği görülüyor. İnsanın 
akıllı doğası hep iyiye yönelmesine, 
bilgisizlikten kurtulmak için öğren-
me çabası içinde olmasına neden olur. 
Bunların yanında, insan birlikte yaşa-
mak durumunda olduğu kişilerin hak 
ve hukukuna riayet etmesi gerektiğini 
de bilir. Klasik teolojik görüş doğanın 
bir düzene sahip olduğu kabulünden 
hareket eder. Düzenli doğaya uygun 
hareket etme güdüsüne sahip olan in-
san da düzenin ve barışın yanında ol-
makla mutlu olacağını bilir. İnsanın 
doğal istek ve gereksinimleri arasın-
da barışı, esenliği ve düzeni sağlayıcı 
olarak Tanrı’ya inanma ve onu arama 
vardır. Aquinas’a göre, “Doğal yasa-
nın kurallarının düzeni, bizim doğal 
eğilimlerimizin düzeni ile birebir ça-
kışır.”20 Sadece yaşama değil, insanın 

20 Summa, 95. Soru, 2. madde; çev., s. 454.

ereksel bazı hedefleri de vardır. Bu 
onun “iyi”nin peşinde olduğu anla-
mına gelir. Yukarıda da değinildiği 
gibi, insanın akıllı olması doğal olarak 
iyinin peşinde olduğunun da bir gös-
tergesidir. Bu tür çözümlemeler, “ev-
renin bir düzene sahip olduğu” kabulü 
ile evrende kötülüğün egemen olduğu 
tezine karşı savunulan iyimser bir ev-
ren tasarımının da temel tezleri olarak 
kabul edilir. 

Doğal Yasa Evrenseldir

Akılcı felsefenin genel ve vazgeçil-
mez ilkelerinden birisi de, teorik akla 
göre, herkesin üzerinde uzlaşacağı 
kimi evrensel standart ilkelerin varlı-
ğıdır. Mantık ve matematik ilkelerin 
birçoğu bu türdendirler. Kanıtlanması 
mümkün olmamakla birlikte gerekli 
de olmayan bazı aksiyom ve postulat-
ların varlığı bu tezin güçlü bir şekilde 
savunulması için kullanılmıştır. Bu 
tezlerin savunucularından biri de hiç 
kuşkusuz Thomas Aquinas’tır. Aklı 
teorik ve pratik olarak ikiye ayıran 
Aquinas, her iki akıl türünün ilkelerin-
de de evrensel kuralların varlığını ve 
geçerliliğini kabul eder ve şöyle der: 
“İster teorik isterse pratik olsun, aklın 
genel ilkeleri söz konusu olduğu sü-
rece, herkes için tek bir gerçeklik ya 
da doğruluk ölçütü olduğu ve bunun 
herkesçe eşit ölçüde bilindiği açık-
tır.” Bir üçgenin iç açıları toplamının 
iki dik açıya eşit olduğu tümel olarak 
doğrudur fakat bu sonucu herkes bil-
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mez. Şu bir gerçektir ki, herkes akla 
göre hareket etmek zorunda olduğunu 
bilir. Uygulamada farklılıkların olması 
ortak bir gerçeğin olmadığı anlamına 
gelmez. Aquinas’a göre doğal yasanın 
doğruluğu ve evrenselliği konusunda 
hiç kimsenin şüphesi olamaz. Zamana 
ve yere, insanların kapasiteleri ve ge-
reksinimlerine göre bazı farklılıkların 
ya da bilinen yanlışların yapılması, 
bir şeyin doğruluğunu ortadan kaldır-
maz. Borç ödemenin gerekli olduğu 
herkesçe bilinmesine rağmen düşman 
tarafından kullanılacaksa bunun ger-
çekleşmemesinin makul karşılanması 
gibi istisnaların bulunması genel duru-
mu değiştirmez. Tikel durumlar tümel 
gerçeklerin tanınmasını engellemez. 
Bu düşüncenin kimi durumlarda yü-
rürlükteki yasaların “maslahat gere-
ği” askıya alınmasına da örnek teşkil 
edebileceği söylenebilir. Soygunculuk 
doğal yasaya aykırı olmakla birlikte, 
Almanların bunu bir zamanlar kötü 
saymadıklarına dair söylentileri Gai-
us Julius Caesar’ın De Bello Gallico’ 
(Gallia Savaşı) da zikrettiğini örnek 
verir Aquinas.21

Thomas Aquinas’ın doğal yasaya 
uygun gördüğü şeylerden birisi de ör-
tünme ile ilgilidir. İnsanı doğa bir ör-
tüyle korumadığı için doğa anlamında 
insan ihtiyacına göre giyinebilir. Bir 
başka doğal düzen kuralı da “her şey 
üstüne ortak mülkiyet ve herkes için 
eşit özgürlük” ilkesidir. Aquinas’a 

21 Bkz. Summa, 95. Soru, 4. madde; çev., s. 456.
22 Çev., s. 457.

göre ne özel mülkiyeti ne de köleliği 
doğa koymamıştır. Bunlar insan yaşa-
mının kolaylaştırılması ve bazı yarar-
ların elde edilmesi için benimsenmiş 
şeylerdir. Bu örneklerle doğal yasa de-
ğiştirilmemiş, ihtiyaca göre bazı şeyler 
eklenmiştir demek lazımdır.22

İnsan Yasası

Bütün iyimser bakışına, evrende 
tanrısal bir düzenin varlığına inanma-
sına, insanın doğal olarak bu düzenin 
uyumlu bir parçası olduğu yönündeki 
kanaatine rağmen Aquinas’ın pozitif 
hukukun gerekliliğe ilişkin önemli tes-
pitleri olduğunu da görmekteyiz. Her 
ne kadar olması gerekenin doğal oldu-
ğu, erdemli yaşamın amaç olduğuna 
ilişkin bir eğilimin insanda var oldu-
ğu bir gerçek olsa da, farklı doğalarda 
olan insanı bu doğallığa sevk etmek 
için “belli bir disiplinin var olması” da 
bir gerekliliktir. Başkalarının yardımı 
olmadan ideal görünen erdeme ulaşa-
cak kişi sayısı çok sınırlıdır, Aquinas’a 
göre. Erdemli yaşama doğru yönelme-
de ve bu yaşamın gereklerine göre ya-
şamada birbirimize ihtiyacımız vardır. 
Ailede başlayan eğitim ve yönlendir-
menin benzerini toplum yaşamında 
da sürdürmek gerekir. Basit anlamda 
insan ahlâkının ve pratiğinin bir örne-
ği olan bu erdemler genelleştirilerek 
yasalara dönüştürülmelidir. İyilikle 
erdem yoluna, doğal yola gelmeyen-
leri disiplinle ve korkutarak getirmek 
gerekir. Bu yolla bu eğitimsiz ve kö-
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tülüğe yönelen “arızalı” insanları ya-
pacakları “kötülüklerden” alıkoymak 
gerekir. Toplumun huzurunu kaçırarak 
düzeni bozanlara karşı önlem alınır-
sa, geri kalan kısım da rahat ve huzur 
içinde yaşar. Bu yolla sakındırılan ve 
engellenen kişiler zamanla eğitilmiş 
olurlar ve öğretilenleri benimseyerek 
iyi yaşamın parçası olurlar der, Aqu-
inas. Önce ceza korkusu ve disiplin 
sonra da herkesin huzur ve güvenini 
sağlayan toplum düzeni. İşte bu düzen 
insan yapımı pozitif hukukun ta ken-
disi olmaktadır. Bu konuda da Aristo-
teles’in görüşlerine dayanır Aquinas. 
Politika’dan yaptığı şu alıntı bu tezin 
en büyük destekçisi gibi görünmekte-
dir: “İnsan, erdemin mükemmelliğine 
erişince hayvanların en iyisidir ama 
yasaya ve adalete bakmadan yoluna 
giderse hepsinden kötü olur, çünkü in-
sanın, öteki hayvanlardan ayrı olarak, 
aşağılık tutkularını ve zalimliğini yü-
rütmesine yarayan akıl silahı vardır.”23

Thomas Aquinas’a göre yasalar 
doğal yasadan kaynaklandığı sürece 
akla uygundurlar. Augustinus’un De 
Libero Arbitrio adlı eserinden yaptığı 
“adil olmayınca yasa yoktur” sözünü 
dayanak göstererek yasanın geçerliliği 
adalete uygun olmasına bağlıdır der, 
Aquinas. Çünkü adalet aklın buyruğu 
ile örtüşme anlamına gelir. Aklın buy-
ruğu doğal yasa anlamına gelir, dola-
yısıyla adalet doğal yasaya uygunluk 
demektir. Herhangi bir insan yasası 
doğal yasadan ayrılırsa artık o yasa 

23 Summa, 95. Soru, 1. madde; çev., s. 458.

olmaktan çıkmış bir “yasa sapıklığı” 
olmuştur. Doğal yasalar genel ilkeleri 
ortaya koyar. Bu genel ilkelerden tikel 
yasalar çıkarılır, önce genelin bir planı 
ve anayasası bulunur ki, bu doğal ya-
sadır. Buradan da daha özel yasalara 
gidilir.

İnsan Yasasının Bölümleri

İnsan yasasının bazı nitelikleri 
vardır. En başta belirtilmesi gereken 
husus, insan yasasının doğal yasadan 
çıkarıldığı ilkesinin kabul edilmesidir. 
İnsan yasası şu üç temel yasayı kapsar: 
Pozitif hukuk (ius positivum), ulus-
lar hukuku (ius gentium) ve medeni 
hukuk (ius civile). Bu ana dalları be-
lirtilen hukuk türleri kendi alanlarında 
insan hayatının ticaret, bireysel haklar, 
toplumsal ilişkiler uluslararası ilişkiler 
gibi bütün alt yasaları içlerinde barın-
dırırlar.

İnsan yasasının ikinci temel niteli-
ği, halkın ortak refahına yönelmiş ol-
masıdır. Halk için Tanrı’ya dua eden 
rahipler, topluluğu yöneten yöneticiler 
ve halkın güvenliğini sağlayan asker-
ler. Bunların her biri için özel yasalar 
olmalıdır.

İnsan yasasının üçüncü temel nite-
liği ve koşulu yönetici tarafından ilan 
edilmiş olmasıdır. Aquinas’ın tercihi 
tek kişinin yönetimi olmakla birlik-
te, aristokrasi doğrudan ya da dolaylı 
yollardan demokrasi olan yönetimler-
de de yasanın yürütme tarafından ilan 
edilmesi ile anlam kazanır. Tiranlığı 
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yasasız bir yönetim olarak nitelen-
diren Thomas Aquinas, İsidorus’un 
“soyluların ve halkın ortak yapımı” 
olan bir modeli savunduğunu söyle-
mek mümkündür. 

Yasanın dördüncü niteliği ise insan 
eylemlerini yönetmesidir. Örnek ”Ju-
lius’un zina ile ilgili yasası” ve Cor-
nelius’un öldürme ile ilgili yasası. Bu 
yasalar üzerinde çalışan kişilerin adla-
rıyla anılır.

 “Özgünlük Sorunu”

Thomas Aquinas’ın hukuk felsefe-
sinde özgünlük konusunun gerçekten 
bir sorun olup-olmadığı tartışmaya de-
ğer gibi görünmektedir. Bu tartışma-
ya geçmeden önce özgünlüğün neden 
aranan bir şey olduğu, nereden kay-
naklandığı, imkânı ve önemi üzerinde 
biraz durmak gerektiği kanısındayım. 
Türk Dil Kurumu Türkçe Sözlük’te, 
“yalnız kendine özgü bir nitelik ta-
şıyan, ibdai;  bir buluş sonucu olan, 
nitelikleri bakımından benzerlerinden 
ayrı ve üstün olan, çeviri olmayan, asıl 
olan, orijinal,24 ifadeleriyle karşılanan 
özgünlük, belirtilen anlamlar çerçeve-
sinde hangi kişi ya da eser için söz ko-
nusu olabilir, şeklinde aykırı bir soruy-
la irdelenebilir. Sözcüğün anlamlarına 
bakıldığında, gerçek anlamda hiçbir 
zaman hiçbir filozof ve öğretisi için 
özgünlükten söz etmenin mümkün ol-
madığı öne sürülebilir. Belki öncelik 
sonralık anlamında bir değerlendirme 
yapılabilir; ama mutlak anlamda öz-

24 Türk Dil Kurumu Türkçe Sözlük, 11. Baskı, Ankara 2011, s. 1869.

günlüğün hiçbir eserde olmadığı ra-
hatlıkla söylenebilir. Birçok disiplinin 
duayeni/başlatıcısı kabul edilen Aris-
toteles için tam anlamıyla bir özgün-
lükten söz edilemez, bu değerlendir-
meler onun için de yapılabilir, doğal 
olarak. Nitekim onun da düşüncelerini 
ortaya koyarken kadim kültürlerden 
esinlendiğini, onları kaynak gösterdi-
ğini, görüyor, biliyoruz.

Bu kayıtları koyduktan sonra, Or-
taçağın önemli teolog-filozofu Tho-
mas Aquinas’ın hukukun kaynakları 
konusundaki özgünlüğü tartışmasına 
geçebiliriz.

Yeni tez/tezler ortaya attığı yolun-
da Aquinas için iddialı sözler söyle-
menin sorunlu olacağını belirtmekte 
yarar var. Hukukun kaynağına koşullu 
da olsa “doğru aklı” koyarken, çağının 
özelliklerine göre özgün ve iddialı ol-
duğu söylenebilirse de çoğunlukla et-
kisinde kaldığı ve önemli eserlerinden 
alıntılarla bunu gösterdiği Aristoteles 
felsefesinin bir yansıması olarak görü-
rüz onun öğretisini. Pagan kültürle bir-
likte Tevrat ve İncil, her iki dini kültü-
rün taşıyıcıları olan filozof, teolog ve 
entelektüellerin Aquinas’ın kaynakları 
olduğu bilindiğine göre onun tam an-
lamıyla özgün olduğunu söylemek isa-
betli olmayacaktır. Onun adını andığı 
birçok Batılı filozofla birlikte, hukuk 
teorisinde adları geçmemiş olsa da 
İbn Rüşd, İbn Sina hatta Gazali gibi 
filozoflardan habersiz olması düşünü-



Ali TAŞKIN

HFSA29 329

lemez. Teolojik yaklaşım ve değerlen-
dirmelerde dinlerin birbirleriyle örtü-
şen kimi öğreti ve yorumlarda ortak 
savunuları olduğu bilinmektedir. Bu 
bağlamda birçok teologda var olan do-
ğal, tanrısal ve pozitif hukuk ilkeleri 
biraz daha ayrıntılı biçimde Thomas 
Aqinas’ın felsefesinde yer almıştır de-
nilebilir.

Çağını ve ortaya koyduğu akıl te-
melli teorisini düşündüğümüzde, Aqu-
inas’ın Hristiyan dünyasının akıl-i-
nanç, doğal felsefe-teolojik felsefe 
ayrımı konusunda önemli bir boşlu-
ğu doldurduğu söylenebilir. Sentezci 
yönü ağır basmakla birlikte, pozitif 
hukuku önemli görmesi, çığır açıcı ve 
cesaretlendirici bir teori ortaya koy-
ması Thomas Aquinas’ı ayrıcalıklı bir 
yere oturtmuştur diyebiliriz.

Özgünlüğü tartışılsa da Thomas 
Aquinas, sıradan bir teolog, filozof ve 
hukuk teorisyeni değildir. Kilisenin 
ciddi baskı ve tehditlerine karşın aklı 
ve felsefi akıl yürütmeyi ön planda 
tutan doğal ve pozitif hukuku dengeli 
bir biçimde yaşam alanına dâhil eden 
Thomas Aquinas’ın hukuk teorisinin 
özgünlüğünü tartışmanın çok gerekli 
olmadığı yönündeki kanaatimizi de 
belirtmekte yarar var. 
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Özet

Adalet kavramı hukuki, felsefi, politik, 
sosyal ve ekonomik olanla ilişkili tüm de-
ğerlendirmelerde sürekli karşımıza çıkan, 
yaşadığımız dönemde oluşan yeni sorunlar 
ve farklı yaklaşımlarla birlikte yeni tartış-
maların ortaya çıkmasına vesile olan bir 
kavramdır. Hukukun spesifik bir amacı var 
mıdır? Örneğin, hukuk adaleti bulmayı he-
defler mi? Hukuki dolayım olmadan adale-
tin peşine düşülebilir mi? Hukukun şiddetle 
olan ilişkisi nedir? Hukuk ile adalet, hukuk 
ile yaşam arasındaki ilişkide şiddeti nereye 
koyabiliriz? Bu ve benzeri sorular konu ile 
ilgili hem geleneksel hem de güncel tartışma 
başlıklarını oluşturmaktadır. Bu soruların 
hepsi birbirini perçinleyen içerikleri ifade 
ediyor olmakla birlikte esas olarak bu ça-
lışmada, hukuk aracılığıyla anlam ve işlev 
kazanan “Adalet nedir?” sorusu çağdaş dö-
nemdeki tartışmalar çerçevesinde cevaplan-
dırılmaya çalışılacaktır. Bunun için Walter 
Benjamin’in Şiddetin Eleştirisi Üzerine (Zur 
Kritik der Gewalt) adlı metni temel alına-
caktır. Bunun sebebi, Benjamin’in metni-
nin hukuki temellere dayanmayan ve şiddet 
içermeyen bir adalet anlayışı arayışıyla hem 
hukuksal statüyü hem de şiddet sarmalını 
alışılmışın dışında ele alarak yeni tartışmala-
ra zemin hazırlamış olmasıdır. Çalışmamın 
temel savı, hukukun işleyişi ile adalet ara-
yışı farklı zeminlere konumlanıyor olsa dahi 
adalet adına hukuku dışarıda bırakamayaca-

1 Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Felsefe Bölümü, Doktora Öğrencisi, E-posta: damla_ucak@
hotmail.com

2 Ahmet CEVİZCİ, Büyük Felsefe Sözlüğü, Say Yayınları, İstanbul 2017, s. 20.

ğımız ya da hukuku adaletin tam karşısına 
yerleştiremeyeceğimizdir.

Anahtar Kelimeler: adalet, hukuk, ikti-
dar, şiddet, “başka”

***

Adalet temelde “bir toplumda de-
ğerlerin, ilkelerin, ideallerin, erdem-
lerin cisimleşmiş, somutlaşmış, hayata 
geçirilmiş olması; herkesin hak ettiği 
ödül ya da cezayla karşılaşması hali; 
bir kimsenin haklarıyla başkalarının 
hakları arasında uyum bulunması, hak 
ve hukuka uygun olma durumu; devle-
tin farklı hatta karşıt çıkarları olan in-
sanlar arasında hakka uygun bir denge 
oluşturması” olarak tanımlanır.2 Bu ta-
nımlarda hukuku işaret eden nüansları 
çok kolay yakalayabiliriz. 

Öncelikle “haklar arasında uyum 
bulunması”, “devletin hakka uygun bir 
denge oluşturması” tanımları hukuku 
akla getirmekte; adaletin hukuk aracı-
lığıyla sağlanabileceği fikrini yansıt-
maktadır. Diğer taraftan “hakka uygun 
olarak ödül ya da ceza belirlemek” 
adalet ve hukuku birbirine yakınlaş-
tırmasının yanısıra hukuk ve şiddet 
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arasındaki ilişkiye vurgu yapmaktadır. 
Bu yanıyla adalet ve hukuk arasındaki 
ilişkiyi şiddet kavramını da dâhil ede-
rek tartışmak faydalı olacaktır.

Benjamin, Şiddetin Eleştirisi adlı 
metninde adalet ve hukuk ilişkisini bu 
bağlamda tartışmakta; şiddet eleştirisi-
nin görevini şiddetin hukuk ve adaletle 
ilişkisini ortaya koymak olarak belirle-
mektedir.3Almanya’da Weimar Cum-
huriyet Dönemine denk gelen 1921 
yılında yazılan bu metin; ayaklanma-
ların bastırıldığı, savaş sonrası yıkım-
ların ve ekonomik bunalımın olduğu, 
halka karşı askeri müdahalelerin ya-
şandığı ve sivil hakların askıya alındı-
ğı bir tarihtir. Bu yönüyle Benjamin’in 
yaklaşımlarını, kastedilen dönemin bir 
kritiği olarak okumak da mümkündür.

Bu metinde Benjamin, hukukun 
adaletle eş değer tutulmasını eleştirir, 
doğal hukuk ve pozitif hukuk ayrımın-
dan hareket ederek her ikisinin de ada-
leti sağlayamadığını, dahası hukukun 
adalete hizmet etmediğini iddia eder. 
Benjamin’e göre hukukun gücü ken-
disinden kaynaklandığında şiddettir. 
Bu yanıyla adalet ve hukuk arasında 
olduğu iddia edilen yakınlık, temelde 
hukuk ve şiddet arasında vardır. Benja-
min hukuku güvence altına alabilecek 
tek şeyin şiddet olduğunu, hukukun 
adil olduğu için değil, şiddet aracılı-
ğıyla geçerlilik kazandığını, hukuk 

3 Walter BENJAMIN, “Şiddetin Eleştirisi Üzerine”, Şiddetin Eleştirisi Üzerine içinde (Derleyen: Aykut 
ÇELEBİ), Metis Yayınları, İstanbul 2014, s. 19.

4 BENJAMIN, 2014, s. 20.

aracılığıyla adil olmayan eylemlerin 
dahi meşru zemininin sağlandığını or-
taya koyar. 

Benjamin şiddeti belirleyen araçla-
rın hukuksallığını tartışma amacında-
dır. Bu tartışmayı şu şekilde yürütür: 
Amaç-araç ilişkisinde şiddet, araçtır 
ve şiddetin hangi amaçlar çerçevesin-
de haklı hangilerinde haksız olduğu 
verili değildir. Ayrıca bu konuya dair 
bir veri, şiddete başvurulan amaçları 
tartışsa dahi şiddetin kendisini sorun-
sallaştırmaz. Benjamin’e göre ise şid-
detin adil amaçlara hizmet ettiğinden 
şüphe duyulmayan bir durum oluştu-
ğunda bile uygulanan şiddetin ahlâki 
olup olmadığını sormak gerekir. Bu 
sorunun göz ardı ediliyor olması, Ben-
jamin’in tespitleriyle, ilk olarak doğal 
hukukla ilişkilidir çünkü doğal hukuk 
adil amaçlara ulaşmak için şiddet kul-
lanımını haklı bulur. Pozitif hukuk tezi 
ise şiddet kullanımının hukuka uygun 
olması gerektiğini savunur. Bu yanıy-
la Benjamin hâkim olan görüşü şöyle 
açıklar: “Adil amaçlara ancak ve an-
cak hukuka uygun araçlarla ulaşılabi-
lir, hukuka uygun araçlar da ancak adil 
amaçlara hizmet eder.”4

Doğal hukuktan farklı olarak po-
zitif hukuk, uygulanan şiddetin ge-
rekçesini talep eder ve bireyin kendi 
amacına uygun olarak uygulayabile-
ceği şiddetin önüne geçmeyi hukuk-
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sal amaçlar çerçevesinde engeller. Bu 
engel, sadece haklı olmayan amaçların 
önüne geçmeyi değil, hukukun ken-
disini koruma gayesiyle ilişkilidir. Bu 
sebeple hukuk, şiddet tekelini eline ge-
çirir.5 Bu durumun istisnai bir örneği, 
örgütlü işçi sınıfının şiddet kullanma 
hakkına sahip olmasıdır. Devlet, işçi 
sınıfına birtakım haklarını kazanabil-
mesi için grev hakkı tanır ama aynı 
zamanda grev sebebinin hukuka ay-
kırı olduğunu ifade etme gücünü elin-
de bulundurur. Bu yönüyle hukukun 
amacı, sağlıklı çalışma koşullarında 
çalışmayan ya da adil bir ücret alma-
yan işçilerin uğradığı haksızlığı engel-
lemek değil, işçilerin başvurabileceği 
şiddeti önlemektir. Burada Benjamin, 
mevcut olan iktidarın ve tehdit edici 
unsur olan siyasal grevin aynı kaderi 
paylaştığını ve her ikisinin de hukuk-
sal iktidarın parçası olduğunu belirtir.6 
Siyasal grev, talep edilen hakların elde 
edilmesi sonrasında eski düzene geri 
dönüşü baştan kabul eder ve hakla-
ra dair değişiklikler yaratırken hukuk 
kurar. Bu yanıyla Benjamin’in şiddete 
dair ilk belirlemesi şiddetin, yasa ko-
yucu (rechtsetzende) olduğudur.

Benjamin’in üzerinde durduğu bir 
diğer nokta, militarizmdir. Devlet, zor 
kullanarak bireyleri şiddet kullanmaya 

5 BENJAMIN, 2014, s. 23.
6 BENJAMIN, 2014, s. 27.
7 BENJAMIN, 2014, s. 26.
8 Niobe, Yunan mitolojisinde bulunan bir kadın kahramandır. Homeros mitolojik destanına göre, Niobe’nin 

on iki çocuğu vardır ve çocuklarının sayısı çok olduğundan iki çocuğu olan Leto’ya karşı övünmektedir. 
Zeus’tan, Artemis adında bir kızı ve Apollo adında bir oğlu olan Leto, durumu öğrendiğinde Niobe’den in-

zorlar. Yurttaşlar hukuksal bir amaç 
çerçevesinde yasalara tabi kılınır, zo-
runlu askerlik mefhumu ile yurttaşlar 
yasa koruyucu bir işlev görür. Bu yö-
nüyle şiddet yasa koruyucudur (rech-
terhaltende).7 Kolluk güçleri ise huku-
ku kuran ve koruyan ayrımını ortadan 
kaldırır çünkü hukuki bir düzenleme-
nin olmadığı durumda, hukuk adına 
hareket ettiğini iddia eder. 

Benjamin’e göre şiddetin bir diğer 
özelliği, önceden planlanıyor olması-
dır. Örneğin, Benjamin’e göre öfke, 
her ne kadar şiddet patlaması olarak 
yaşansa da önceden planlanmamıştır, 
bu sebeple şiddet dışı bir unsurdur. Bu 
durumda Benjamin için şiddet, plan-
lanmış bir şekilde yasa koyan ve yasa 
koruyan bir mefhumdur. 

***

Yasa koyan ve yasa koruyan şiddet, 
hukuk teorisini akla getirir ve metnin 
devamında Benjamin’in mitik şiddet 
olarak adlandıracağı şiddet türünün 
parçalarını oluşturur. Mitik şiddet, 
şiddet döngüsünü yeniden üretir, yasa 
koyar ya da yasayı korur. Bu yönüyle 
mevcut düzeni devam ettirir. Benja-
min’e göre Niobe efsanesi bunun iyi 
bir örneğidir.8 Benjamin, efsanede Ni-
obe’nin cezalandırılmasını hukuk kur-
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maya yönelik bir şiddet olarak okur. 
Niobe’nin Leto’ya meydan okuması 
aslında kadere meydan okumaktadır 
çünkü Niobe’nin Leto’nun karşısında 
zafer kazanması, kaderi tersine çevir-
mesi ve iktidar kazanacak olmasıyla 
ilişkilidir. Bu yanıyla efsanenin so-
nunda Niobe’nin aldığı ceza, insan ve 
Tanrı arasındaki sınırı hatırlatır. 

Anayasa hukuku açısından bakıldı-
ğında ise hukukun belirlediği sınırlar 
hem hukuku kuran hem de kurulan hu-
kuka uyması gereken taraflar arasında 
“eşit” görünür. Ancak hukuki anlamda 
sadece taraflardan birinin şiddet uygu-
layabiliyor olması, bu eşitliğin gerçek 
olmadığının göstergesidir çünkü “[h]
ukuk kurmak, iktidar kurmaktır, bu 
anlamda şiddetin dolaysız tezahür ediş 
eylemidir.”9

Hukukun bir iktidar kurma pratiği 
olarak nasıl uygulandığının en açık ör-
neklerini olağanüstü hal dönemlerinde 
görmekle birlikte olağan kabul edilen 
durumlarda dahi belirgin uygulamala-
rına rastlarız. Bu durum, iktidar ola-
nın, şiddetin araçlarını kullanabilen ve 
uyguladığı şiddeti meşrulaştırabilen 
imkânlarının yanısıra kendisini yıka-
bilecek şiddetten korktuğu yorumunu 
doğrular. Bu yönüyle iktidar, kendisi 
için tehlike gördüğü durumlarda hu-

tikam almaya karar verir, Artemis ve Apollo’dan Niobe’nin çocuklarını öldürmelerini ister. Artemis, Nio-
be’nin kızlarını, Apollo ise oğullarını öldürür. Ölen çocukların cenazeleri dokuz gün yerde kalır. Zeus, ce-
nazelere saygı gösteren herkesi taşa çevirir. Niobe, yaşadıkları sonrasında kahrolur ve acısını dindirmeleri 
için Tanrılara dua eder. Sonunda Zeus ona merhamet eder ve onu ağlayan bir kayaya dönüştürür.

9 BENJAMIN, 2014, s. 36.
10 Carl SCHMITT, Siyasal Kavramı, Çev.: Ece Göztepe, Metis Yayınları, İstanbul 2014, s. 57.

kuku evrensel bir adalet anlayışına 
göre değil, kendi varlığını sürekli kı-
labilmek için kullanabilmektedir. Ör-
neğin, hukuki dayanaklarla bir kişi 
kamu görevlisi olma, üniversiteye 
girme, mesleğini icra etme hakların-
dan mahrum kalabilir. Öyle ki, top-
lum içinde dışlandığı ve yok sayıldı-
ğı bilinen kimi gruplar, iktidar olanın 
değişmesiyle birlikte farklılaşmakta, 
geçmişte yok sayılan, bugün daha ka-
bul edilen bir hale dönüşebilmektedir. 
Bu yanıyla hukuk aracılığıyla, toplum 
içinde daha makul ve makbul görülen 
düşünme tarzları ve yaşama şekilleri, 
belli bir toplum tarzının politik olarak 
kabul ettirilmesine dair uygulamalar, 
toplumun nasıl düşünmesi ve nasıl 
yaşaması gerektiğine dair belirleme-
ler sağlamlaştırılmaktadır. Bu noktada 
Benjamin’in görüşünü daha açık kı-
labilmek için Carl Schmitt’in siyasal 
kavramı faydalı olabilir. 

Schmitt’in düşüncesinde, dost/düş-
man ayrımı, devlet ile siyasal olanın 
farklı konumlara yerleşmesine sebep 
olan tayin edici güçtür. Schmittçi an-
lamda “siyasal düşmanın, ahlâki açı-
dan kötü, estetik açıdan çirkin, ekono-
mik açıdan rakip olması gerekmez.”10 
Önemli olan başka olmasıdır. Bu baş-
ka’ya karşı geliştirilen siyasal birlikse 
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dost ve düşman ayrımını belirleyen 
egemen güçtür, devlettir. Devlet, bi-
reysel özgürlükler karşısında önce-
liklidir, farklılıkların yan yanalığı, 
çoğulculuk gibi kavramlar devletin 
varlığının devamını sağlama konu-
sunda elverişsizdir. Böylece normatif 
ve rasyonel olan, politik alandan dış-
lanmış olur. Farklı olanı aynılaştırma 
çabası siyasal bir tutum olarak değer-
lendirildiğinden, politika başka’yı yok 
etmeye dönüşmekte; bunu mümkün 
kılacak en etkili araçsa şiddet olmak-
tadır. Bu düşüncesinin bir yansıma-
sı olarak Schmitt, Weimar Almayası 
döneminde Anayasanın Cumhuriyet 
karşıtı partilere izin veren tarafsızlığı-
nı eleştirmiş ve bu partilerin kapatıl-
masını istemiştir. Bu örnek üzerinden 
baktığımızda, partilerin kapatılmasına 
imkân tanıyacak bir yasanın oluştu-
rulması ve partilerin kapatılması, bu 
partilerin savunduğu fikirleri destek-
leyen insanların yaklaşımlarını değiş-
tirmeyecektir. Bu insanların varlığına 
rağmen partilerin kapatılıyor olması, 
devletin hukuk aracılığıyla makbul 
görmediği sesleri susturma çabasının 
bir göstergesidir. 

Otoriter bir anlayışa zemin hazırla-
yan bu yaklaşımların somut ve en uç 
diyebileceğimiz hallerini ise Agam-
ben’in “hukuk tarafından terk edilen”, 

11 Giorgio AGAMBEN, Kutsal İnsan, Çev.: İsmail Türkmen, Ayrıntı Yayınları, İstanbul 2013, s. 40.
12 AGAMBEN, 2013, s. 40.
13  AGAMBEN, 2013, s. 28.
14 AGAMBEN, 2013, s. 104. Bu yaklaşım, Arendt’in “hakka sahip olma hakkı” düşüncesiyle yakından iliş-

kilidir. Konuyla ilgili olarak Arendt’in Totalitarizmin Kaynakları adlı kitabına bakılabilir. 

“dışarıdaki ile içeridekinin birbirinden 
ayırt edilemediği eşik alana bırakılan 
ve burada tehdit edilen” kişileri me-
sele ettiği metinlerinde görürüz.11 Bu 
durum, Agamben tarafından hukukun 
belirleyiciliği ile bağ kurularak in-
celenmiş; istisna hali ve kutsal hayat 
kavramsallaştırmalarıyla ele alınmış-
tır. İstisna halinden kastedilen, Agam-
ben’in sözleriyle;

“(...) bir yasaklama ilişkisidir. Ya-
saklı kimse, gerçekte, tam anlamıy-
la hukukun dışına atılan ve hukukla 
ilgisi koparılan birisi değil; hukuk 
tarafından terk edilen, yani hayat ile 
hukukun, dışarıdaki ile içeridekinin 
birbirinden ayırt edilemediği eşik ala-
na bırakılan ve burada tehdit edilen bir 
kişidir.”12

“(...) tamamen dışarıya terk edilen 
bir şey değil, dışarıda tutulan bir şey-
dir.”13

Kutsal hayat (homo sacer) ise öl-
dürülebilen ama kurban edilemeyen, 
iktidar olan tarafından öldürülmesinin 
meşru olduğu, cinayete kurban git-
meden öldürülebilen hayattır.14Agam-
ben’in düşüncesine göre, öldürülebilir 
insanları/hayatları belirleyen egemen-
dir, iktidardır. Bunu tesis edebilmek 
için ise hukuk düzeninin geçerliliğini 
askıya alır ve hukukun istisnadan çe-
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kilmesini sağlar. Örneğin mülteciler, 
insan ile vatandaş arasındaki süreklili-
ği koparmak suretiyle ulus-devlet için 
tanımlanması zor olan bir alana işaret 
ederken, bir kişinin bir devletin vatan-
daşı olmadığı durumda her türlü koru-
madan yoksun kaldığını gösterir.

Agamben’in istisna hali tanımla-
ması, Schmitt’in olağanüstü haline 
denk düşmektedir; yasa vardır ama 
uygulanmamaktadır. Agamben istis-
nanın kural haline gelmesi durumunda 
Schmitt’in olağanüstü hal kuramının 
çökeceğini iddia eder. Nitekim Nazi 
Almanyası’nı ve ABD’nin savaş tut-
saklarına karşı uygulamalarını örnek 
göstererek, devletlerin kasıtlı olarak 
kalıcı olağanüstü hal yaratmalarının 
sıklıkla başvurulan yöntemlerden biri 
olduğunu belirtir.15Agamben’in Sch-
mitt’in olağanüstü haline ilişkin tes-
piti, olağanüstü halin hukukla olan 
bağını sürdürdüğüdür, olağanüstü 
halde hukukun dışına çıkılır ancak 
bu kuralsızlık hali, yeniden kuralı 
işler kılacaktır. Bu yanıyla Schmitt 
için olağanüstü hal, sadece egemenin 
kararıyla oluşabilir. Bu noktada, Sch-
mitt’in düşüncesinde olağanüstü halin 
iç savaşla, ayaklanmayla ve direnme 
hakkıyla olan ilişkisine yer olmadığını 
söyleyebiliriz. Peki, egemenin kara-
rıyla oluşmayan olağanüstü haller na-
sıl incelenebilir?

15 Giorgio AGAMBEN, “Olağanüstü Hal”, Şiddetin Eleştirisi Üzerine içinde (Derleyen: Aykut ÇELEBİ), 
Metis Yayınları, İstanbul 2014, s. 166.

16 BENJAMIN, 2014, s. 28.
17 BENJAMIN, 2014, s. 33.
18 Walter BENJAMIN, Tarih Kavramı Üzerine, Metis Yayıncılık, İstanbul 2014a, s. 43.

Benjamin’in düşüncesinde bu so-
runun cevabı, ilahi şiddetle ilişkilidir. 
Schmitt’in olağanüstü hal kavrayışı, 
Benjamin’in görüşü üzerinden de-
ğerlendirildiğinde mitik şiddetin bir 
örneğidir. Benjamin ise önce hukuku 
kuran sonra kurduğu hukuku koruyan 
şiddetin döngüselliğinde adaleti tesis 
etmenin imkânsız olduğunu düşünür. 
Bu sebeple hukuksal şiddetin16 ve 
hukuku kuran, koruyan devlet şidde-
tinin17 yok edilmesini önerir. Bu yok 
etme eylemi ise ilahi şiddettir. Ancak 
kastedilenin sadece yıkma, yok etme 
olmadığı akılda tutulmalıdır. İlahi şid-
deti, mitik şiddetten ayıran temel un-
sur, mevcut düzeni bozmasıdır. Tarih 
Kavramı Üzerine adlı metinde yer alan 
sekizinci tez Schmitt’in yaklaşımı ile 
olan farklılığı gözler önüne serer:

“Ezilenlerin geleneği gösteriyor ki, 
içinde yaşadığımız olağanüstü hal, is-
tisna değil, kuraldır. Buna denk düşen 
bir tarih anlayışına ulaşmak zorun-
dayız. O zaman açıkça göreceğiz ki, 
gerçek olağanüstü hali yaratmak, bize 
düşen bir görevdir.”18

İstisna durumlar için başvurulacak 
yöntem, egemen tarafından kalıcı hale 
dönüşmüş ve kural haline getirilmiştir. 
Bu durum, Benjamin’in tespitleri ile 
“geçmişe doğru sıçrayışların kuralları 
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hâkim sınıfın koyduğu bir arenada ger-
çekleştiği”19, “tarihsel ilerleme fikriyle 
insanlığın homojen ve boş bir zaman 
içinde durmadan yol aldığı tasavvu-
rundan ayrıştırılamayan”20 bir kalıcı-
lıktır. Bu sebeple yapılması gereken 
kalıcılaşan bu olağanüstü hali yıkacak, 
hukukla olan bağı tamamen koparacak 
yeni bir olağanüstü hal yaratmaktır ve 
bu ilahi şiddettir. 

Benjamin ilahi şiddetle ilgili iki ör-
nek verir: İlki, Korah kabilesine yöne-
lik şiddettir.21 Benjamin’e göre, Tanrı 
tarafından uygulanan bu şiddet bir 
tehdit unsuru taşımaz, önceden plan-
lanmaz, ceza değil kefarettir çünkü bi-
linmeyen, yazılı olmayan bir yasanın 
ihlal edilmesi söz konusudur; kefaret 
ödeyenler, hukuka tabi kılınmaz, hu-
kuktan kurtarılır.22 İkincisi ise proleter 
genel grevdir çünkü bu grev, iktidarın 
manipüle edici etkilerine karşı uyanık 
olmaya davet eden, devlet kurumlarını 
askıya alan, bozduğu düzenin yerine 
bir yenisini geçirmeye kalkışmayan, 
bu sebeple de şiddet içermeyen bir 
olaydır. Bu iki örnek aracılığıyla Ben-
jamin’in mitik şiddet ve ilahi şiddete 
dair şu açıklamaları anlaşılır hale ge-
lebilir:

19 BENJAMIN, 2014a, s. 47.
20 BENJAMIN, 2014a, s. 46.
21 Tevrat’a göre Gatan ve Aviram ile birlikte hareket eden Korah, Musa’ya başkaldırır. Musa halka seslenerek 

şöyle der: “Rab yepyeni bir olay yaratırsa, yer yarılıp onları ve onlara ait olan her şeyi yutarsa, ölüler di-
yarına diri diri inerlerse, bu adamların Rab’be saygsısızlık ettiklerini anlayacaksınız.”(Tevrat, Bap 16:30). 
Musa konuşmasını bitirir bitirmez Korah, Datan ve Aviram’ın altındaki yer yarılır. 

22 BENJAMIN, 2014, s. 38.
23  BENJAMIN, 2014, s. 38.

“Mitik şiddet hukuk yaratıyorsa, 
ilahi şiddet hukuku yok eder; ilki sı-
nırlandırır, ikincisi sınırları ortadan 
kaldırır; mitik şiddet hem yükümlü-
lük hem de kefaret getirir, ilahi şiddet 
kefareti ortadan kaldırır; mitik şiddet 
tehditkârdır, ilahi şiddet vurucudur; 
ilki kanlıdır, ilahi şiddet kan dökme-
den öldürücüdür. (...) İlki kurban ister, 
ikincisi kurbanları kabul eder.”23

Benjamin mitik şiddeti egemenle, 
iktidar olanla, ilahi şiddeti ise adaletle 
ilişkili görür. Bu yanıyla Benjamin’e 
göre adaletin, hukuka ve hukuktan bir 
hak talebine indirgenemeyen, belirle-
nemeyen yapısı sebebiyle ilahi olanla 
ilişkilendirildiğini söyleyebiliriz. 

***

Benjamin’in hukukla bağı kopar-
mak gerekliliğine varan yaklaşımı, 
benzer tespitlerden hareket eden Sch-
mitt için hukukla bağı sağlamlaştırma 
amacına varır. Derrida ise adaleti tekil 
olanla ilişkili düşünmesi ve hukukla 
bağı kopartmayan yaklaşımıyla Ben-
jamin ve Schmitt arasında konumlan-
dırılabilir. Ancak Derrida’nın hukukla 
kurduğu bağın, Schmitt’in düşünce-
sinden çok farklı olduğunu akılda tut-
mak gerekir.
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Derrida Yasanın Gücü: Otoritenin 
Mistik Temeli adlı yazısında adale-
ti ilahi şiddet olarak adlandırmaktan 
kaçınır ve ilahi şiddetin şiddetsiz bir 
olaya gönderme yapmasını eleştirir.24 
Derrida’ya göre şiddetsiz bir anı ya 
da olayı aramak boş bir çabadır çün-
kü şiddet içermeyen bir ilişki formu 
imkânsızdır. Bu yanıyla Derrida’ya 
göre, Benjaminci ilahi şiddet de şid-
det içermektedir. Bu sebeple şiddete 
bulaşılmadığı iddia edilen bir eylemde 
bulunulamaz ve adalet kesintiye uğrar. 
Böylece adalet hep geleceğe devredi-
len, ulaşılamayan, bilinmeyen, bekle-
nen ancak ufukta görünmeyen başka 
bir ihtimale dair umudu besler.

Adaletin ne olduğunun bilinmiyor 
olması, onun icra edilmesi için bir yol, 
yöntem ve yasa belirlemeyi imkân-
sızlaştırır. Bu yüzden hukuk ve adalet 
arasındaki ilişkide sorunsallaştırılacak 
olan hukuktur. Hukuk önceden kuru-
lan koşulları varsayar ve kendisinden 
hareketle karar mercii olmaya devam 
eder. Bu noktada, Derrida hukukun 
yorumlanabileceğini ve değiştirilebi-
leceğini düşünür. Bu düşünce, Derri-
da’nın ifadesiyle hukukun yapıbozu-
ma uğratılmasıdır. Derrida’ya göre, 

24 Jacques DERRIDA, “Yasanın Gücü: Otoritenin Mistik Temeli”, Şiddetin Eleştirisi Üzerine içinde 
(Derleyen: Aykut ÇELEBİ), Metis Yayınları, İstanbul 2014, s. 19.

25 Jacques DERRIDA, “Japon Bir Dosta Mektup”, Çev.: Medet Atıcı, Mehveş Omay, Toplumbilim Jasques 
Derrida Özel Sayısı içinde, Bağlam Yayınları, İstanbul 1999, s. 189. Çeviride kullanılan yapıçözüm ifade-
si, metinde bir bütünlük olması amacıyla yapıbozum olarak değiştirilmiştir. 

26 Werner HAMACHER, “Afformatif Grev”, Şiddetin Eleştirisi Üzerine içinde (Derleyen: Aykut ÇELEBİ), 
Metis Yayınları, İstanbul 2014, s. 148.

“Yapıbozum olayı tekildir, her 
durumda bir imza ve bölgesel bir dil 
gibidir. Bir edim ya da işlem olmadı-
ğını belirtmek gerekir. İnsiyatifi elinde 
tutan ve bunu bir nesneye, bir metne, 
bir izleğe uygulayacak olan bir özneye 
denk düşmez. Yapıbozum olur, bu öz-
nenin ya da hatta modernliğin kararını, 
bilincini ya da değerlendirmesini bek-
lemeyen bir olaydır.”25

Derrida hukuku yapıbozuma tabi 
tutarak, hukukun genelliğinin karşısı-
na adaletin tekil deneyimini çıkartır. 
Bu noktada, Benjamin ve Derrida’nın 
adalete yaklaşımlarındaki benzerliği 
görürüz. Her iki düşünür de adaleti 
tekillikle ilişkilendirir. Benjamin için 
hukukun askıya alınması evrenselleşti-
rilebilir bir belirlenim değil; tanımlan-
mayan, tahmin edilmeyen, geleceğe 
dair birtakım belirlemelerde bulunma-
ya kalkışmayan tarihsel bir olaydır. Bu 
yönüyle hukukun ötesindeki adaleti 
açığa vurur ve her seferinde kendi bi-
ricikliğini, geleceği açık bırakan sınır 
mantığını, tekilliğini öne çıkartır. Ha-
macher’e göre bu tekillik Benjamin 
için adaletin bir belirlenimidir.26

Derrida’nın Benjamin’in yakla-
şımından esas farkı ise, Benjamin’in 
düşüncesinde hukuku yıkmak gerekir-
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ken Derrida’nın yaklaşımında hukukla 
olan bağın korunuyor olmasıdır. Şöyle 
ki, hukuk, belirlenemez olan adaleti 
belirlemeyi amaçlar. Bu yanıyla adil 
olan ve olmayan arasında bir kararın 
verilmesi mümkün olmaz çünkü Der-
rida’ya göre belirlenen bir kural oldu-
ğunda, orada verilen bir karar yoktur: 
“Karar olarak karar anı, her zaman 
sonlu bir aciliyet ve acele anı olarak 
kalacaktır.”27 Derrida’ya göre, bu ka-
rar anı, adaleti sağlamaya yönelik ser-
gilenen her sorumlu davranışta yeni 
bir eylem alanı oluşturur. Örneğin, bir 
yargıcın kararının adil olabilmesi yal-
nızca hukuk kuralını takip etmesiyle 
değil, başka’nın tekilliğini duymaya, 
dinlemeye çalışmasıyla mümkündür. 
Bununla beraber, Derrida yargıcın hu-
kuku tamamen göz ardı etmemesini, 
hem hukuku hem de tekil olayları göz 
önünde bulundurarak karar vermesini 
önerir. Bu yönüyle Derrida, Benja-
min’den farklı olarak hukuku tama-
men olumsuzlamaz. Derrida adaleti 
kendi biricikliğine, o biriciklikte ada-
letin tecelli edeceğine, bir rastlantıya, 
bir olayda yer alan bireylerin sorum-
luluk alma arzularına terk etmemeye 
uğraşır.

Derrida’nın yapıbozum fikrine yar-
gıç üzerinden değil, sanık üzerinden 
de yaklaşabiliriz. Sanık hukukun şid-
detini askıya alan müdahalelerde bulu-

27 DERRIDA, 2014, s. 75.
28 Kopuş davalarıyla ilgili olarak Jacques Verges’in Savunma Saldırıyor adlı kitabına başvurulabilir.
29 Giorgio AGAMBEN, İstisna Hali, Çev.: Kemal Atakay, Otonom Yayıncılık, İstanbul 2006, s. 78.

nabilir mi? Kopuş davalarını bu soru-
nun bir cevabı olarak düşünebiliriz.28 
Kopuş davalarında yargılananların tek 
beklentisi, hukukun adalete hizmet 
etmediğini gözler önüne sermektir. 
Sanık, kendisini yargılayanları sanık 
sandalyesine oturtur. Bunu yaparken 
hukuku temsil edenlerden “adalet ola-
rak hukuka” saygı talep eder. Bunun 
tarihteki ilk örneği, Sokrates’in savun-
masıdır. Sokrates kendisini yargılayan-
ları gülünç duruma düşürür, tutarsız 
iddialarını ortaya döker. Savunmasını 
kendisi için değil, Atinalılar için yapa-
cağını belirtir. Bu yönüyle Sokrates’in 
eylemi, ilahi şiddeti akla getirir çünkü 
bir hak talebinde bulunmaz; onun hu-
kukla olan bağı hakkını almak değil, 
adil olmayanı açığa çıkartmaktır. 

***

Temelde hukukun varoluş sebe-
binde adalete ulaşma amacını görürüz 
ve kimi durumlarda hukukun barış 
arzusuna göre şekillendirildiğine ve 
adalete ulaşmak için etkili bir yöntem 
olduğuna tanık oluruz. Bu yanıyla hu-
kukun çatışmaları önleme gücünün 
olduğunu belirtmek gerekir. Yine de 
hukuk adaletin tam olarak sağlanacağı 
iddiasından öte Agamben’in deyişiyle 
“adalet olmaktan çok bizi adalete gö-
türen bir kapıdır.”29 Hukukun ötesinde 
bir adalet olduğu fikrini unutmadan ve 
adaleti başkalığa saygı, yok edilmeye 
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çalışılan tekilliğe yer açmak olarak 
düşünerek, hukuku adil olana yakın-
laştırmak hukukun yapıbozumudur. 
Bunu mümkün kılmanın bir yolu, hu-
kuki pratiklerin arkasında saklı duran, 
fark edilmemiş çelişkileri göstermeye 
çalışmak ve hukukun yapısına dair 
soruların yeniden düşünülmesini sağ-
lamaktır. Örneğin, hukuki yorumu et-
kileyen otorite kaynaklarını incelemek 
ve bu kaynakların hukukun kapsamı 
içinde olanı ve hukuk dışını belirleme 
gücünü sorunsallaştırmak önemlidir. 
Bu yolla başka’nın baskılanmış tarihi 
ortaya çıkabilir. Bu durum, hukukun 
içinde kalarak hukukun yerinden edi-
lebileceği anlara işaret eder çünkü her 
düşünce kendi karşıtını içinde barındı-
rır ve baskın düşüncelerin değişebilme 
imkânını saklı tutar. Bu yaklaşım, daha 
çoğulcu bir hukuk anlayışına ulaşmayı 
mümkün kılabilir. 
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