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HuKuK FELsEFEsixix öNEvıi

Niyazi ÖrcrEM-

Hukuk Felsefesinin Teorik önemi:

Her şeyin öz ve esasıru, mahiyetini araştrrma arzusu insanm kaçınılmaz yaz-

gısıdrr. O halde hukukun da öz ve esasrru bilmek zorıındayu. Bu arüamda hukuk
felsefesi, felsefeden bağımsız düşiınülemez. Hukukı.ın ne olduğu sorusunu tekrar

tekrar giindeme taşıyarak büti.in tekniğin alhnda yatarı özi tartışmaya açan hukuk
felsefesi, hukuk bi.inyesinde birbirinden farklr konularda yapı_lan bütiin araşhrmalan,

hukuk fakültelerinde okuh.ılan onlarca teknik dersi birbirine bağlar ve orüan kuramsal

bir çerçevede ele alarak hukuku sistemleştirir.

M. Villey hukuk felsefesini "arşitektonik" bir bilim olarak belirler. Ona göre her

teknik bir veya birkaç "arşitektonik" bilime gereksinme duyar. Arşitektonik demek

kurucu, mimari bilim demektir. Nasıl bir evin yapılmasında önce mimar plaru çizerse,
hukukta da hukuk felsefesi, hukuk düzenlerinin ana planınr ğzer. Ev yapılrken mü-

hendisler, ustalar, kalfalar malzemeleri bir araya getirerek ev inşa ederler. Hukukta
da hukuk felsefesi, hukuk düzeninin plan:nı çizerek yasa koyucuya verir. Burada

siyaset ve siyaset felsefesi gündeme gelir. Bu plan çizilirken çağdaş değer yargılar1
kültür, insanlık değerleri, özgürlfü ve eşitlik anayasadan yasaya, oradan da ti.izük,

yönetmelik ve karamamelere geçerler.

Plan çizerkery o toplumun politik, ekonomik durumu, örf ve adetler belirleyici
faktörler, itici güçlerdir. Hukuk felsefesi böylece hukuku tiimel olarak ele alrr, onu

inceler ve yön_lendirir. Hukukun itici güçleri, sosyal realite o toplumun di.inya görü-

şüyle sentezleşir, hukuk olur. O di.irıya görüştine bağh bir adalet arüayışı mevcuttur.

O halde adalet değeri toplumun hukukunu saltlıkla etkileyecektir. Adalet anlayışnın
içinde politik tercihlerin olduğu yadsrrıamaz.

{- Prof. Dr. Niyazi ÖKTEM, Doğuş Üniversitesi, Hukuk Fakültesi.
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Hukuk Felsefesinin Pratik Önemi:

Hukuk felsefesi sadece teorik arüamda değerlendirilemez. Uygulamada da hu-
kukçular, hukuk felsefesinin kazandırdığı formasyonu kullanmak mecburiyetinde-
dırler. Zira iğnde yaşadığ hukuk kawaıT[nrn mahiyetini bilmeyen hukukçu, basit bir
hukuk teknisyenidir. Bir robottan ibarettir. Nasıl elektrik donanrml yapan elektrikçi
(elektrik teknisyeni), elektriğe egemen fizik ve kimya kurallarınr bilmiyors4 fizikçi
ve kimyacı değilse; hukuk felsefesini bilmeyen bir uygulayıcı da bir hukuk teknisye-
nidir, hukukçu değildir. Nitekim hukukçu-hukuk teknisyeni ayırımını vurgulamak
içindir ki Adalet Yüksek Okullan açılmış ve Adliye teşkilatının çeşitli yerlerinde görev
almak üzere hukuk teknisyerüeri, kAtipler yetiştirme yoluna gidilıniştir. Bir ülkede
yürürlükte bulunan hukuk normlarrnrn içerik bakımmdan araşhrmasını yaparüar
örf ve adetlerle, politikayla, ahlakla kesiştiği noktaları bilenler gerçek hukukçu ve
gerçek politika bilimcileridir. O halde gerçek hukukçu ve politika bilimcisi hukukun
ne olduğunu, mahiyetini bilecek; toplumda yürürlükte olan örf ve ade| diru ahlak
kurallarından hukuku ayırt edecektir.

Hukuk felsefesiyle uğraşmanın bir başka pratik yarafl da hukuk bilimi çalış-
malarında hangi yöntemin saptanacağının belirlenmesi durumunda ortaya çıkar.
Hukuk kuralınrn olaylara uygulanmasında "nedensel" yöntem yerine, "olmasl
gerekeni" deyimleyen normatif yönteme başvurulur. Doğa bilimlerinde sebep-sonuç
bağı (nedensellik) vardır; bilim adamr nedensellik bağı içinde oluşan doğa olaylarıru
gözlemler ve bunlardan genel kurallar çıkarır. Hukuken bu yönteme başvurulur,

çiinkü sosyal olaylarda da "nedensellik" ilkesi ana kuraldrr, Hukuk sosyal olayların
sonucudur, hukukun nedeni sosyal olaydır. Ama hukuk uygularurken "olmasr
gereken"e uy"ılup uyulmadığı olayınabakılrr. "Olması gereken"i deyimleyenhukuk
kuralına uyup uymam€ının saptanması söz konusudur. Uyulmadığı takdirde kişiyi
yaphrım bekler. Hukukçu normatif yöntemin kurallarıru bilecek, ttimdengelim an-
layışı içinde hukuk kuralıru olaya uygulayacakhr.

Hukukçu, hukuk felsefesiyle genel kültürle donahlmış olarak, yürürlükteki
hukuku demokratik ortam içerisinde eleştirecek; haklı ve haksız yarılarını objektif
bir biçimde kamuoyuna açıklayacakhr. Haksrz davanın sa\runucusu olmayacak;
insanlık ve adalet uğruna çaba gösterecektir. Hukukçu bilimsel bir yöntemle, küldir
ve felsefeyle hukuk normlarıru tarhp değerlendirecektir. Hukukçu çağdaş değerlerirç
aklırı, mantığırı, felsefenin, külti.inin bakış açısı içinde hukuk düzeniyle sosyal realite
arasındaki bağı saptayacak; norrnlann gerçek adalet değerine uygun olup olmadığıru
araşhracaktır. Yürürlükteki hukukun gerçek hukuk olup olmadığırıın incelenmesi
hukukçular için kaçırulmaz bir ödevdir. Çağımızın deneyleri açıkça ortaya koymuş-
fur ki, hukuk olarak yürürlükte olan şeyin gerçekten de hukuk olup olmadığıru
sorTnayan/ hukuku ya|nız fiili bir şey, kanun koyucu ve toplum tarafindan önceden

,l
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verilmiş bir olgu olarak kabul eden hukukçu, mesleğini gereği gibi yapmamakta;
mesleğinde yanılmaktadır.

Demokratik toplumlarda hukuku oluşturarılar politikacılar olduğuna göre,
yukarıdaki mülahazalar onlar için de öncelikle geçerlidir.

Tekrarlayalım ki bunların ölçutii de çağdaş değeı:ler, adale| özgürlük ve eşitlik
düşi.incesidir. Hukuk ve politika bilimi veya disiplini tek başırıa güce dayalı bir düzen
olmayıp, aynl zarrıarıda ahlak ve adalet açsından bağlayıcı bir düzendir. O haldq
hukuk ve politika felsefesi adalet kavramrnrn mahiyetini, içeriğini ve kapsamrru,
adalete uygun davranışuı ne olduğunu, metodik bir biğmde araşhrmak zorundadrr.
Böyle bir araşhrma ve çahşman:n i.iliinü olan hukuk ancak kendi içinde tutarlı olabi]ir.
Hukuk di.izeninin bir yerinde çağdaş değerler ve adalet anlayışı varkery diğer yerinde
çağdşı bir düşi:nceye yer vermemiz mümkün değildir. Hukuk felsefesiyle hukuka
etik ve mantıki (tutarlı ve sistemli) bir görünüm vermek zorunlu bir çalışmadır.

Bütiin arüatılarüar göz öniine alındı$nda bir disiplin olarak "hukuk felsefesi"nin
önemi daha net ortaya çıkacakhr. Yukarıda srralanarr nedenlerle, teoriden pratiğe
öğretimden uygulamaya hukuk sisteminin bütiiniine nJJfuzeden yapısıyla ve kazan-
dırdıgı bakış açısıyla hukuk felsefesi, hukuk fakültelerinin müfredatınn belkemiğini
oluşturmalıdır.
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