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HART-DWORKİN TARTIŞMASININ ANA HATLARI

Ahmet Ulvi rUn«BAĞ-

Giriş:

Hukuk felsefesi alanında köklü kadim ve derinbir tarhşma vardrr: Doğalhukuk
i|e hukuki pozitizıizm tarhşması. İlglnç olan nokta söz konusu tarhşmanrn kuşaklar
boyu -bu arılayışların içerigi tarhşmann en şiddetli olduğu dönemderç 13. 1nizyıldan
giinümüze ciddi biçimde degişmiş olmakla birlikte- süregelebilmiş olmasıdır. Eski-
lerin uzlaşmazlığınr yenilerin büyük bir hevesle benimsemeleri, gerçekten ilginçtir.
Kökleri buim olmayan -eğer maksatlı olarak ileri sürüldügü gibi yalıhlmış tarih,
kültiir ve uygarlık mümki.irıse (!) bizim drşrmızda bulunan- bu tarhşmanın, diğer
pek çoğu ile aynı biçimde sanki Resepsiyon'un zorunlu bir öğesiymiş gibi ülkemizde
tam arüamıyla özümsenmiş ve aramrzdaki bir tarhşmaya dönüştiirütmüş olması da
ayrı bir hayret noktasıdrr. Türk hukuk tarihinin uzun ve ilginç serüvenine özenli
bir gözle bakılırsa benzer birçok ömek kolaylıkla bultınabilir. Belki de bu bağlamda
Türk hukukunu kendine özgü ve diğerlerinden köklü olarak farklı kılanın, yabancı
unsurlann benimsenmesinin yanında hazmedilmesindeki, yani onların bizimki
haline getirilmesindeki mükemmellik olduğu söylenebilir. Bu yabancı hukuklann
kendi otantiklikleri içerisinde almdıkları arı]amına gelmez; ancak rastlanhlar, yarılış
arüamalar, ideolojik tercihler vb. birçok etki Türk hukukunul belirlemiş ve yine de
o özgiin bir hukuk olarak varhğmı sürdürebilmiştir.

Bu bağlamdaki son tartrşmanrn Hart-Dworkin tarhşmasınrn özü bu maka-
lenin içeriğini oluşfurmaktadrr.2 Aslında tartrşma taşılncı kavramlarrn4 doğal
hukuk-huku|<ı pozihvizm, srğmadrg, grbi -gi.inümüzde Locke ya da Austin ile

" Prof. Dr. Ahmet Ulvi TÜRKBAĞ, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Hukuk Fel-
sefesi ve Sosyolo;'isi Anabilim Dalı.

1 A. U. Türkbağ "Hun İmparatorluğu'ndan AB'ye Huktık Tarihimizin Kırılma Noktaları",
Hukuki Perspektifler Dergisi HPD, İstanbul 2004, ss. 13-20.

2 Tartışmanrn temel metinleri olarak bkz. H. L. A. Hart,The Concept of Law, Oxford: Oxford
University Press, ].961 ile R. Dworkin, Takiııg Rights Seriously, Duckworth: Harvard Uni-
versity Press, 1978.
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kuramsal olarak ttirnüyle hemfikir olanlar bulunmamaktadrr-, sözü edilen temel

karakterlerle olan, Hart ve Dworkin ile de sınırlı değildir (en azından Fuller, Finnis
ile Raa MacCormick bağlamında uzun bir adlar zincirinde salınan taraftarlarla

muhaliflere de teşmil edilebilir).3 Tartışma ilk bakışta keyfilikten tiimüyle arrrunlş/

kesin, uyuşmazlığa mahkeme tarafrndan uygulanmadan önce de sonucu öngörü-

lebilir kurallardan oluşan bir hukuk düşü ile ne den_li belirsiz görünürse göri.iırısiiı:ı,

kişilerin rsmarlama hakkaniyet beklentilerini karşılayan, "biçimsel" değil de "gerçek"

adaleti yerine getiren bir hukuk düşü arasındaki mücadele gibi göriiırmektedir. Ancak

ona yakrndan bakıldığında dogmatik hukuk açrsından önemli sonuçlar doğuracak,

kişilerin menfaatlerini kökten değiştirecek ölçüde "geıçek",2005 tarihli bir Yargıtay

Hukuk Genel Kurulu kararrna konu olacak kadar hukukumuz açısından da gtincel

olduğu görülecektir.

1. Kural Temelli Hukuk Anlalnşrnrn Ana Hatlan:

Hukuki pozitivizmi bu biçimde adlandırmak aslında taraftarlarından çok kar-

şıtlarının kullandığı bir tarzdır; ancak, bir haksızlık da sayılmaz. Çiinkü pozitivizm
ya|rıızcabelirli bir kurum tarafindan -bu kurumun kendisi de belirli hukuk kural-

larına göre kurulmuş olmak kaydıyla_ belli bir prosedüre uygun olarak çıkanlmış
kuralların "hukuk" olarak kabul edileceğini öngörür. Pozitivizmin özü sayılabilecek

bu ifade aslında onun diğer bir asli özelliğini de gizll olarak içinde barındrrr ve bir
kuralın hukuk olup olmadığı ile ilgili herhangi bir kuşkuda yapılacak incelemenin

sınrrlarınr da belirler; yani inceleme kuralı çıkaran kurum ve btınun kuralı çıkarırken
izlediği şekil-usul ile sırurlı olacakhr. Austin ve Kelsen'in hukuk kuramına armağan-

larırun öziınü bu yöntem oluşturmaktadır. Bir Hukuk kuralıru din, ahlak, gelenek,

görgu kurallan gibi diğer tiim sosyal kural türlerinden ayıran nokta yalnızca (ya|-

ruzca _çi.inkü 'Ayrılık Tezi" yaıihukuk ve ahlakın ayrılığı, farklı bir yaklaşıma izin
verrnez/ ancak normativizmin'kurallar hiyerarşisinde' öngördü$i kapalr denetim

bıınazarar vermez) kimin tarafindary nası| hangi yöntem ve usullerle yapıldığıdır.
Bu ise eldeki kuralın geleceğine deği| geçmişine bakmayı gerektirir. Burada soy testi

"pedigree" belirleyici olur.] Bir kuralın hukuk olup olmadıS, onun yapılış sürecine

bakarak kesinlikle saptanabilir.

3 Yine adı geçenlerin teme] metinleri olarak bkz. |. Finnis, Natural Law aııd Natııral Rights,

Oxford: Oxford University Press, 1980; L. L. Fuller, Tl,ıe Morality of Lazo, New York: Yale

University Press, 1969;J,Raz,Tlıe Coııcept a Legal Systenı,2.bsm., Norfolk: Clarendon
Press, 1997 (ayrıca ayn| yazar|n, Tha Aııthoritıı of Lnziı, New York: Oxford University Press,

2002; The Moralitv of Frecdonı, Norfolk: Clarendon Press, 1988); N. MacCormick, Legal

Reasoııiııg and Legal Theorv, Oxford: Oxford University Press, 1977 .

4 R.Dworkin, n.g.!l,,s. 17;I.G.MurphyveJ.L.Coleman, Philosophyof Laııı,Aıılııtrodııction
to Jurisprudeııcc, London: Westview Press, 1990, ss. 19-33.
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Bu manhğa normativizm iki özgpnve önemli katkıda bulunmuştw: Geçulilikve
etkililik.s Aslında geçerlilik Austin'in buluşudur ama onu belirleyerç geliştiren ve bir
ölçüde de olsa mucidinin yaklaşımındanuzaklaşhran, ancak dahauygulanabilir kı]an
Kelsen'dir. Yeni Kantçı formalizmi ile o, hukuk kurallarınr belirli bir hiyerarşi içine
yerleştirmiş uluslararasr hukuktan "Temel Norm"un egemenliğındeki iç hukuka dek
uzanan kademeli bir'kurallar evreni' öngörmüştiir. Bu "normatif realite" (!) basamak-
lannda yer alan her kural varLk nedenini, zorla uygulanma güci.ınğ meşruiyetini üst
basamaklardaki kurallardan aldığndan, üsteki kurallara uygun olmak zorundadır ki,
geçerlibirhı:kuk kurah olarak varlığıru sürdürebilsin. Geçerliliğin saptanması kuralın
içeriğine bakılmasınr gerektirir, ancak bu kapalı bir denetim mekanizmasıdır. Yani
kural bu piramidal yapıda yer almayan herhangi bir ölçüte göre değerlendirilmez.

Çünkü aksi ayrılık tezine aykırı olurdu. 1982 AY 1,48f,2'nlr. l.ısa bir incelemesi
normativizm netleşmesi açrsından yararlrdır. Anayasa değişiklikleriyle anayasaya
aykırılığın şkil bakımından ileri sürülmesinde 1,4&l2'nırı getirdigi ölçütler; teklif ve
oylama çogunlugu, ivedilikle görüşülmeme şarh ya da son oylama çoğunlugu gibi
tiimüyle biçimsel ölçütlerdir ve Kelsen'in piramidindeki üsti.in hukuk kurallarının
başlıcalanndan biri olan anayasa kuralında yer aldıklan için, normativist anlayışla
futarlıdırlar. Esas bakımından denetim ise piramidin herhangi bir basamağındaki
kuralrn içeriğinin yine aynı yapıda yer alan diğer bir kuralın içeriğiyle karşılaştınl-
masından ibarettir ya da dar arüamda böyle görülebilir. Dolaysıyla kapalı kurallar
sistemine kanun koyucunun yasalaştırması biğmindeki doğal girişin dışında bir
szma normativizm genel çerçevesinde mümki.in değildir.

Etkililik ise çok farklı bir alana gönderTne yapar/ dikkatini normatif realiteden
sosyal realiteye yöneltir. Bu, içerisindeki kurallardan herhangi birinin deSL pirami-
din bir büti.in olarak uygulanryor olmasmr gerektirir. Bu bir hukuk sisteminin tümü
için getirilen bir ölçütttir ve Kelsen in sisteminin fü kara deliğinden birini oluşfurur.

Çihkü hukuku yalıızca kurallardan ibaret saymak gibi ciddi bir iddia ile yola çıkan
Kelserç sistemin tamamr için kuralının dışın4 olgusal alana (aslırıda doğal olarak)
başvurmak zorundadır. Tam bu noktada onun'kural'ırı drşrna ikinci çıkışına da
değinmek gerekir. Ulusal hukuklann tepesinde yer alan "Temel Norm" hukukq
Kelsen in ayırmak için olağanüsti.i çaba harcadığr ideoloji ve ahlakn kararüık ya da
belirsiz koridorlan içine gönderir. Bu ise hukuki pozitivizmin özi.:ne yani keyfilikten
uzak kesin ve belirli bir hukuk sistemi yaratmak amacına ti.imüyle terstir.

Aslında bu gelinen nokta bir son deği| bir başlangıçtır; Harfu:ı -açıkça ilan
etmemekle beraber- aktif ve pasifleriyle birlikte devraldığr düştinsel mirastır. Ön-
celikle hukukun uygulandığı biçimiyle kuramsal bir çerçeveye oturtulmasr gerekir.
Bu çerçeve hukuki poziüvist-normativist temellere de uygun olmalrdır. Dolapsıyla

5 A. Güriz, Hukuk Felsefesi, 6. bsm., Ankara: Siyasal Kitabevi, 2003, ss. 337-344.
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hukuk kurallardan ibaret olmalıdır. Ancak ona göre bu kurallar hiyerarşik d2ilimin
dryında nitelik olarak da birbirlerinden farklrdırlar. Hatta onlann bu hiyerarşik görü-

nümlerinin nedeni niteliksel farklılıklarıdır. Bu bağlamda hukuk kurallarr birincil ve

ikincilkııra|lar olmak i.izere ikiye ayrılrlar; ancak ikincil kurallar da kendi içlerinde

üç türdür. Hukukun yapı ve işleyişiyle kural tiirleri arasında sıkı bir ilişki vardır,
Hart'ın belirleyici öğesi, kurammın anahtan kural ttirleri ve burllann işlevleri arasırıda

yaptığı ayrımdrr.

Tüm yapının temelini ve hukuku bir sistem haline getirme görevini ikincil
kuralların ilki olan tanıma kuralı yerırıe getirir. Bu kural -farklı bağlamda da olsa

Temel Norm'un bir muadili olarak- bir ülkede neyin hukuk kurah olduğunu ya
da olmadığınr ayırt etmeyi sağlayacaktır. Ama çok önemli bir işlevi daha vardır.

Belirtildiği gibi diğer ikincil normlarla 4eğiştirme ve yargılama kurallarıyla- birlikte
hukuku manhksal tutarlı bir büttin haline getirir. Bu sayede yurttaşlar ona içsel

bakabilmekte yani hukuka yal,nızca yaptrrrmlarından korktuklan için uymamakt4
onu davraruşlarına bir rehber ve eleştirilerine bir neden olarak almaktadırlar. Birincil
kurallar ise doğrudan k§ilere getiren kurallar toplamından oluşmaktadır.

Onları sistemleştiren ikincil kurallar bulunduğundan, birincil kuralların bir karmaşık

yığın olarak sorun yaratmasr söz konusu değildir.

Ancak kural ttirlerinin aynmlaşmasıyla oluşan ve kendine yeterli kapalr bir sistem

gibi göriinen bu yapının aslında böyle tutarlı olmadığıru Hart da itiraf eder, ama ona

göre bu olgu hukuk içn bir çel§ki degildir. Yani Hart aynı anda hem "hukukun birincil
ve ikincil kurallar birliğınden" oluştuğunu hem de açık dakulu olduğunu yani kurallar
sonucu gerektirecek bir düzerüeme öngörmediğinde -penumbral cases, uf7< davalarda
ya da gölge alanda-, bir "kanun boşluğu" bulunduğıında -ki bu doğaldır- hAkimin
hukuk yarahcı takdirini kullanacağınr ve davayr karara bağlayacağını söyler.

Konu doktrinimizde "kantın boşluğu" ile "hukuk boşluğu" kavramları tartış-

ması bağlamında dü$.imlenmektedir. MK 1'in düzerüemesinde hAkim kanunda
uyuşmazhğa ilişkin bir hüküm bulamadığında ortaya kanun boşluğu çkmaktadır.
Ancak eğer örf ve adet hukukunda da hüküm bulamazsa, bu kez hukuk boşluğun-
dan söz edilebilir. Yani hukuk boşluğu için bir adım daha ileri gitmek gerekir. Thm

bu noktada Anglosakson hukuk kuramında, d6hil olduğumuz Kara Avrupasr'ndan
farklı olarak takdir ile hukuk yaratmanın aynı sözcük (discretion) ile ifade edildigini
de belirtmekte yarar vardır. Böylece Hart'a göre hukukun tanrma kuralı ile saptanan

sistematik yapısına hAkimin hukuk yarafrnası teorik ya da pratik olarak bir zarar
vermez; bir çelişki olmadıS gibi kullanımrrun da çok ciddi sorurılar doğurduğu
görülmemiştir.6 Ancak en azından bir kişi, R. Dworkiry bu konuda onunla aynr

6 H. L. A. Hart, a.g,y., ss. 138-150.
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düşi.incede değildir ve bu ayrıhk Hart'rrı teorisine en kapsamlı eleştirinin de çıkış
noktasını oluşturmuştur.

2. Kuralr Aşan Hukuk Yaklaşrmr:

Dworkin'in itirazının temel noktası hukuk ile kuralı eşitleyip ardından da
hAkimin hükmiinü, hukuk yarahcı takdirini kabul etmektir. Çi.inkü hAkim tanrma

kuralı ile belirlenmiş olan yasa koyucu değildir, Bu çelişkinin giderilmesi için iki
biçimde düşi.inülebilir:

a) Tanıma kuralı hAkimin hukuk yaraho takdirini içerecek ölçüde genişletilip
formüle edilebilir.

b) Hukuku kurallardan ibaret saymaktan vazgeçi|ip, kuralln ötesinde bazı
ölçütlerin de hukuk olduğu kabul edilebilir.

Dworkin takdir kavramında düğümlenen bu olasılıkları oldukça ayrırıtılı ve ola-

bildiğince rafine argümanlarla Hakları Ciddive Almak adlı temel yapıtlanndan ilkinin
"Kurallar Modeli I ve II" adlı bölümlerinde tartışır.7 O nihai yanrhru vermeden önce

anahtar kavram olan takdir kavramrnr bir incelemeye tabi tutar ve ttirlerini saptar.

Analizine giirılük dilde, hayatta takdir kavramrnr irdeleyerek başlayan Dworkin
öncelikle takdirin hiçbir zaman tam bir serbestliği ya da keyfiliği ifade etmek için
kullanrlmadığını saptar. Takdir daima fındıklı halka tatlısı (doughnut) gibi belirli bir

çerçevenin ortasırıda yani sınırlr bir alanda söz konusu olur. Ancak ona göre başta Hart
olmak üzere hukuki pozitivistlerin ona verdikleri hukuk ötesi ya da hukuk aşıcı ro|
onu bir ti.ir keyfilikle eş arılamlı kılarak yalnızca onların kural temelli yaklaşımlarıyla
deği} bizatihi takdir kavramrnrn sözcük arüamı ve günlük dildeki kullanımıyla da
bağdaşmaz. Thkdirin üç ti.irü vardrr: "Özet|e itk zayıf ttırde takdiri kullanacak kişıye

bir standart, bir ölçüt dAhilinde seçim yapması söylenir. Ömeğin okul müdürü, ya-

r§maya hazırlamak için öğretmene en çalışkan beş öğrenciyi seçmesini söylediğinde,
öğretmenin'en çalışkan' ölçüti.i ile yaphğı seçim takdiridir; yani çevresi standartla
suırrlı belli bir alandadır . İkiııci zoyıf Ejrde karar verecek merci, o konudaki son merci

ve makam olmasrndan dolayı takdire sahiptir ve olay onun öniine gelene dek belli
bir olgunluğa ulaşhrıldığından sırurlıdır. Ancak Dworkin'e göre takdirin kullanrmı,
yıkandaki iki tiir ile sırurlı değildir: 'Thkdir yetkisini ya|rıızcabir görevlinin kendisini

yetkili kılan standartları uygularken muhakemesini kullanması gereküğini belirtmek
ya da bu muhakemeyi denetleyecek hiç kimse olmadığıru söylemek için kullanmr-
yofluz a}mı zamanda sadece görevlinin söz konusu yetkiyi veren standartlarla bağlı

olmadığ bazr konulan belirhnede de kullanryoruz.' İşte bu'bazıkonula1 güçlii takdir
ti.iri.inü saptamaktadır. Güçlü takdirde yine kişiden seçim yapmasr istenir ancak bu

7 R. Dın,orkin, o.g.y., ss. ] 4-45 ve ss. 46-80.
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kez ilk zayıf Ejrde olduğu gibi bir standartla bağlılık söz konusu değildir. Ömeğin
okul müdürü öğretmenden beş öğrenci göndermesini istediğinde, bir sınırlama ge-

tirmediğinden (tek snrrlama gönderilenlerin öğrenci olmasıdır) takdir güçlüdür. Bu
takdirin srnrn ancak genel akıl ve adalet ölçüleridir. Yani hukukta geçen makul ve
mantıklr, basiretli adil gibi ifadeler oldukça geniş olan bu takdir alan:nr oluştuıurlar.
HAkimin MK 1 anlamında hukuk yaratması da guçlü takdire ömektir çünkü o ka-
nun mantığı ve diğer emredici mevzuatla bağh olmakla birlikte, takdiri zayıflatacak
ölçüde yakın ya da belirli bir standartla bağlı değildir."8

Şimdi Dworkin'e göre birinci ve ikinci hjr zayfi takdir gerçekten de "takdir"
sözcüğünün günlük dildeki ve hukuk alanındaki kullanımına uygundur. Ancak
güçlü takdir hem sözcüğiın anlamrna hem de yakıızca kurallar modelini kabul
eden hukuki pozitivist görüşe değil, genel hukuk uygulamasına da aykırıdır. Çiin-
kü takdire böyle hukuku aşan, hukuk ötesi bir arılam verildiğinde taraflar ex post

facto, o|ay sonrasr oluşfurulan bir ölçüte tabi tutulmuş olacaklardır. Bu ise öncelikle
kanunlann geçmişe dokunmaması ilkesine ters düşmektedir. Dahası ti.imüyle hAkim
tarafından konulan bir kural söz konusu olduğundan kur,.vetler ayrıhğ ilkesiyle de
bağdaşmamaktadır.

Ancak hukukta takdire ya da boşluk doldurmaya gereksinim olduğu da bir
"olgu"dur. Bu nedenle Dworkin sorunun çözümü için hAkimleriry kanunun sustuğu
ya da uygulanmasr gereken kuralların açık bir adaletsizliğe götürdügü durumlarda
mahkemelerin sorunu nasıl çözdüklerini inceler. Bu konuda köşe taşı olabilecek iki
davayr (Riggs ve Palmer ile Herırıingsen ve Bloomfield Motors [ııc,) ve mahkemelerin
burüardaki davraruşını görüşüne kanıt olarak sunar. Böylece pozitivistlere hukuk
realitesindeo yargılamadan karut getirerek onlarr kendi silahlarıyla vurduğunu
düşiınmektedir.

İlKnae büyükbabasınrn vasiyeti gereği mirasçısı olan genç büyükbaba yeniden
evlenince, vasiyeti değiştirmesinden korkup onu öldürmüştür. Bu olayda hukuki
sorun geçerli bir vasiyetnamenin bulunmasına karşılık varisin, kendi miras bıraka-
nınr öldi.irmesi durumunda miras hakkını alıp alamayacağıdır. O gi.inün New York
Eyalet yasaları içinde bu durum düzenlenmemiştir.g Bu olayda dava mahkemesi

şöyle bir mantık yürütmüşti.ir: Eğer genel olarak sözleşmelerin ve özelde ölüme
bağlı tasarruflarrn geçerliliği hakkındaki hüküm|er "sözebağ|ı" yorumlanırsa mi-
rasın, murisin katiline verilmesi gerekir. Ancak, "ti.im yasa ve sözleşmelerin işleyiş

8 A. U. Türkbağ, "Böyle Yazıldı Böyle Uygulansın: HAkimin Takdir Yetkisinin Teori ve
Pratiği", Ankaro Barosıı Hııkuk KurııItaıJı,2006, C,lI, ss.572-573; R. Dworkin, Takiııg Rights
Scrioıısly, ss. 31 -33.

9 MK 578 de bu olasılık "Mirastan Yokstınluk" kurumu çerçevesinde düzenlenmiştir.
Buna göre miras bırakanı kasten ve hukuka aykırı olarak öldüren ve öldürmeye teşebbüs
edenler, mirasçı olmayacakları gib| öliime bnğlı tasnrruJla dabir hak elde edt,mezler.
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ve sonuçları Common Law'ın geııel ae teıııel ilkeleri doğrultusunda kontrol edilebilir.
Hiç kimsenin kendi hilesinden kazanç sağlamasına veya kendi yanhşrndan üstiirılük
elde etmesine veya iddiasuıı kendi haksızlığına dayandırmasına ya da kendi suçu
ile mal elde etmesine izin verilmez."

İkinci davada ise otomobilin hatalı üretiminden dolap kazada yaralanan Hen-
ningsery hiçbir pozitif hukuk metnine dayandıramam,akla birlikte, üretici firmadan

otomobilindeki hasarm yanında tedavi masraflarrnr da talep etmekteydi. Firma ise

ortada bir sözleşme olduğu, bu sözleşmede üreticinin hatalı üretimden dolayı doğan
zararlardan sorumlrıluğunun yaklızca "hatalr parçaln degiştirmekle sııırlandırıld|bru",
Henningsen'rn bunu imzaladığını ve böyle bir sırurlamanın yapılamayacağuır öngö-

ren herhangi bir yasa maddesi bulunmadığmdan da sözleşmenin geçerli, davacının
tedavi masraflarına ilişkin talebininse haksız olduğunu ileri sürüyordu.

Dworkin mahkemenin bu iki karşıt savı değerlendirirken altı ilkeden yararlan-
dığını belirterek bunlan özetlemektedir. Burılardan önemli olanlar bir öykü oluştu-
racak biçimde şöyle sıralanabilir: "(...) Bir sözleşmeyi okumadan imzalamayı seçen

kişi, olumsuz sonuçlarına da katlanrr. (Ancak) Sözleşıne Özgürlügü ilgilendiğimiz
alanda hiçbir sınırlamaya izin vermeyecek ölçüde kesin bir doktrin değildir. Oto-
mobilin, giirüük yaşamımızın yaygırl ve gerekli bir parçası ve onun kullanımının da
sürücü, yolcular ve herkes için bu denli tehlikeli olduğu bizimki gibi bir toplumda;
üretici, otomobillerinin yaprm, servis ve sahmıyla ilgili olarak özel bir sorıımlıılıık
altındadır. Sonuç olarak mahkemeler satış sözleşmelerirıı, tiiketici ae kınuı yararulıı,ı

adil biçimde ele alınıp alınmadığını görmek için dikkatle incelemek zorundadrrlar.
AngleAmerikan hukuk tarihinde mahkemeleinbizzat kendileriniru haksızlık ue

adaletsizliğe alet edilıııeleriııe iziıı ııerıneı1ecekleri temel düsturundan daha bilinen ve

sağlam bir ilke (yoktur)." |0

Dworkin'in bu davalardan çıkardığı sonuçlara geçmeden önce değinilmesi
gereken ilginç bir nokta vardır. İlk dava olan Riggs ve Palmer 1889 taritılidir. Ancak
bununla ikiz denebilecek bir olay 2005 tarihli bir Yargıtay Hukuk Genel Kurulu
kararına konu teşkil etmiştir.l| Bu davadaki sorun sigcırtalı eşini, onun mirasından
ya da ay|ığından yararlanmak için deği| tiimiiyle farklı bir nedenle öIdiiren kndının,

"ölüm aylıSna" hak kazanıp kazanamayacağı sorunudur. Tıpkı eski New York
eyaleti yasaları gibi 506 Sayılı SSK/66, 68 maddelerinde de bu konuya açıklık getiril-
memiştir. MK 578 murisi öldi.irmeyi bir yoksurüuk sebebi olarak düzenlemiştir. Ayıı
doğrultuda bir hüküm de5434 sayılı ESK/77'devardır. Hukuk Cenel Kurulu Kararı

10 A. U. Türkbağ, Kaıııtlananıayaııı Kaıııtlnnıak, Roıınltl Dıııorkiıı'iıı Hııkıık Kurnnıı, İstanbul:
Der Yayınları,2010, s.76; R. Dıvorkin, a.g.ı1., ss.23-24.

11 Esas no: 2005l't0-364, Karar no: 20051390, Tarih: 15.06.2005, Legal Hukıık Dergisi, İstanbul:
Legal Yayıncılık, Ekim 2005, ss. 3726-3730.
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ile Karşı Oy yazılarından anlaşıldığı gibi burada sorun iki temel hukuk ilkesinden
(kuralındaıı değil!)hangssinin geçerli olduğu noktasında düğrimlenmektedir. Burılar
"hiç kimsenin kendi kusurundan yararlanarrıayacağı" ilkesi ile "herkesin toplumun
bir üyesi olarak sosyal güvenlik hakkına sahip olduğu ilkesidir." Yargıtay olayda
ilkini tercih etmiş ve eşini haksız tahrik sonucu öldürdüğü ceza mahkemesi kararı
ile saptanmrş olan kadını "ölüm aylığı" almaktan yoksun kılmışhr.

Ne denli canlı ve ne denli gerçek oldukları Yargıtay kararından da arüaşılan
bu iki ömekten Dworkirı, hAkimleriru Hart'ın iddia ettiği gibi hukukun açık doku-
lu olmasmdan dolayı üçt:ncü takdir tiirü olan güçlü takdire sahip olmadıklarını,
kuralların sustuğu durumlarda en azrndan her külti.iri.in hukukunda kabul edilmiş
belirli ilkelerle bağh olduklarını çıkarır. Hatta ona göre kurallara uyulmasının ya da
burıların bağlayıcı olmasırun nedeni dahi bu ilkelerin varlığıdır. Eğer hukukta ilkeler
bu denli önemli bir rol o}muyorsa/ bu durumda da hukukun Hart'rn belirttiği gibi
kurallardan oluştuğunu ileri sürmek, gerek pratik gerçekler gerekse teorik tutarlılık
açısından doğru olmayacakhr,

Gelinen bu nokta Hart'ın teorisinin çok önemli bir kavramınrn daha sorgulan-
masrnr gerektirmektedir. Kurallarrn ve hukukun temelinde yer alan tanma kurah,
ilkeleri belirlemekte ne ölçüde yeterli olacakhr? Bu soruya ilkelerin nitelikleri dikkate
alındığında verilecek yanıt, tanıma kuralınrn ilkeleri saptamada yetersiz kalacağıdır.

ÇiiLnkü özet|e, ilkeler kurallara göre çok daha belirsiz ve elastiktirler. Sosyekültiirel
bir süreçte uzun bir zamarıda oluşurlar, değiştirilmeleri de oluşma süreçleri gibi
uzun ve belirsizdir. Ağırlıkları ya da önemli denebilecek boyutları dolayısıyla, her
davada sonucu belirleme ya da kararı etkileme düzeyleri farklıdır. Thruma kuralı
ise ömeğin "TBMM'nin anayasal prosedürlere göre yasalaştırdığı her şey Türkiye
Cumhuriyeti'nin hukukunu oluşturur" ğbi net ve açık bir kural olmak zorundadrr.
Dworkin'in ızunuzun tarhşhğı gibi eğer taruma kuralı ilkeleri de içerecek biçimde
genişletilirse,bukez de hukuku diğer sosyal kurallardan ayırmada kullanılacak bir
ölçüt olma işlevini, yani temel işlevini yitirecektir.

Dolayısıyla tanrma kuralı hukukta böylesi önemli rol oynayan ilke boyutunu
kapsamada yetersiz kalınca, onun halen hukukun temel taşı olarak kabul edilmesi
olanaksız hale gelmektedir. Bu durumda ise açıklamalannın a$rlık merkezini taruma

kuralı üzerine kuran Hart'ırr teorisi temelini yitirmekte, dahası kural kavramlru esas

alan diğer kuramlar da bu eleştiriden paylarınr almaktadırlar.

Doğal olarak tarnşmanrn devam ettiği yaklaşık 30 yılhk siirede Har(ın, Dworkin'in
bu eleştirilerine verdi$ yanrtlar vardır. Hatta arhk tarhşmanın çok daha geniş bir
alanda sa;v:ısız taraftarlar arasında ve sayrsrz versiyonla süregeldiği de söylenebilir.
Ancak öz, y.ukarıda belirtildiği biçimini korumaktadır.

I
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