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taslağını çizmektedir. Makale hukuk felsefesiyle felsefenin diğer alanları 

arasındaki bağlantıyı araştırırken hukuk felsefecilerini meşgul eden birçok 

endişenin ayırt edilebilirliğini de belirtmeyi amaçlamaktadır. Soyut noktalarını 

hukuk ile ahlakın ayrılabilirliği, hukukun üstünlüğünün doğası, hakların doğası, 
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Cambridge Üniversitesi’nde Hukuk Fakültesi’nde ders vermeme karşın, akademik 

derecelerimin çoğu ile pedagojimin ve araştırmalarımın tamamı felsefe üzerine. 

Uzmanlık alanlarımın ikisi, ahlak felsefesiyle politika felsefesi, Cambridge 

Üniversitesi’nin Felsefe Fakültesi’nin*** müfredatı ve araştırma alanı içinde 

kalırken, üçüncü uzmanlık alanım, hukuk felsefesi, başlı başına Hukuk 

Fakültesi’ne bırakılmış durumda. (Görebildiğim kadarıyla, Ross Harrison 

Cambridge Felsefe Fakültesi’nin son birkaç on yılda hukuk felsefesi konularında 

çalışmış tek üyesi.) Bu bakımdan Cambridge, Britanya ve Amerikan 

üniversiteleriyle benzeşmekte. Az sayıda istisna olsa da – Birleşik Krallık’ta Stirling 

Üniversitesi,  ABD’de Chapel Hill’deki Kuzey Carolina Üniversitesi, Kanada’da 

McMaster Üniversitesi akla ilk gelenler-İngilizce konuşan dünyadaki birçok 

üniversite hukuk felsefesini baskın bir şekilde hukuk fakültelerine tevdi etmiştir. 

İronik olarak, yukarıda anlatılan durumun nedeni hukuk ile felsefe arasındaki 

benzerliklerden kaynaklanmıyor. Esasında felsefe gibi, akademik bir disiplin 

olarak hukuk da son derece özdüşünümseldir ve kendi tarihiyle ilgilenir. Ek 

olarak, titizce açımlanmış argümantasyon ve incelikli ayrımların ayrıntılı 

açıklanması üzerine büyük önem atfeder. Dahası, başlıca felsefi meseleler hukukun 

muhtelif alanları içinde ortaya çıkar. Örneğin, ispat hukuku bilgi felsefesi ile 

uğraşan felsefecilerin boğuştuğu nice sorunları bünyesinde barındırır ve ispat 

hukuku alanında çizilen pek çok ayrım bilgi felsefesi literatüründe çizilenlere 

paraleldir.1 (Bundan dolayıdır ki, Larry Laudan ve Susan Haack gibi kimi seçkin 

bilgi felsefecilerinin ispat hukukunun genel konularında önemli çalışmalar üretmiş 

olmaları şaşırtıcı değildir.) Benzer şekilde, haksız filler hukukunda ve ceza 

hukukunda fazlasıyla öne çıkan nedensellik (illiyet) bağı problemleri hukuk 

felsefecileri tarafından metafizikçilerin nedensellik anlatılarını etkileyecek şekilde 

çözümlenmiştir.2 

Hukuk ile felsefe arasındaki bu yakınlıklar dolayısıyla, hukuk felsefesinin hukuk 

fakülteleri içinde konumlandırılması akla gayet yatkındır. Hem akıl yürütme 

yöntemleri hem de hukuk felsefesinin maddi (içeriksel) meselelerinin hukukçular 

için yabancı olmadıklarından dolayı, Birleşik Krallık ve ABD’deki başlıca hukuk 

                                                           
*** Cambridge Üniversitesi’nde her temel akademik araştırma alanı fakülteler halinde 

düzenlenmektedir. [ç.n.] 
1 Kabul edilmelidir ki-hukuki doktrinleri şekillendiren pratik baskılar ve diğer ayırt edici 

değerlendirmelerden ötürü-ortada belirgin kimi farklılıklar da vardır. 
2 Bu etkinin bilhassa belirgin bir görünümü John Mackie’nin The Cement of the Universe 

(Evrenin Çimentosu) kitabında H. L. A. Hart ve Tony Honoré’nin hukuki nedensellik (illiyet) 

kuramını (theory of legal causation) boylu boyunca ele almasıdır. (Mackie 1974, 5. Bölüm) 
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fakülteleri kendi himayeleri altında verilen jurisprudence derslerinin* doğal 

yuvalarıdır. Gerçekten de, Oxford’da ve diğer birçok Birleşik Krallık 

üniversitelerinde -hem hukuk felsefesini hem de politika felsefesinin kimi 

alanlarını kapsayan- jurisprudence her hukuk lisans öğrencisi için zorunlu derstir. 

Bütün bunlara karşın, hukuk felsefesi, esasında, felsefenin bir dalıdır. Politika 

felsefesi ve ahlak felsefesiyle-ve daha sınırlı olarak felsefenin diğer birçok alanıyla-

ciddi ölçüde örtüşmekle birlikte çok sayıda ayırt edici konu ve ilgiye hitap eder. 

Çok kabaca, hukuk felsefesi iki ana bileşene bölünebilir: kavramsal yahut 

kuramsal-açıklayıcı taraf ile normatif yahut önkayıtlayıcı (preskriptif) taraf. Bu iki 

kategori arasında hayli miktarda iç-içe geçme olmasına karşın, bunlar buluşsal 

(höristik) amaçlar adına kullanışlı bir şekilde ayrılabilir.  

Kuramsal-Açıklayıcı Soruşturmalar 

Hukuk felsefecileri kavramsal yahut kuramsal-açıklayıcı bir soruşturmaya 

giriştikleri zaman, hukuk düzenlerinin işleyişlerine dâhil olmuş başlıca bir tür 

varlığın veya özelliğin doğasını açımlamayı amaçlarlar. Muhtemelen bu 

soruşturma tarzının en bilinen örneği hukukun bizzat kendi doğasına ilişkin 

olandır. Hukuki pozitivistler (ben dâhil) nicedir hukuk ile ahlakın ayrılabilirliği 

üzerinde ısrarcı bir tutum sergiliyor. Yani,  hukuk alanıyla ahlak alanı arasında-bu 

alanlar arasında tipik olarak sayısız zorunsuz bağlantı olsa da-kayda değer zorunlu 

bağlantı olmadığını savunuyorlar. Hukuki pozitivistlerin karşısında hukuk ile 

ahlakın zorunlu olarak önemli şekillerde bağlandığını öne süren birçok çizgiden 

doğal hukukçu felsefeciler bulunur. Hukuki pozitivistler ve doğal-hukukçular 

arasındaki tartışmalar hukuk felsefesinde yüzyıllardır büyük önemi haizdir ve 

kısmen bunun sebebi de bu tartışmaların çok yönlü olmasıdır. (Hukuk ile ahlak 

arasındaki herhangi bir iddianın tastamam sunulması, ahlaki alanın ilgili karşıtlık 

sınıflamasına bağlıdır: ahlakilik-gayrı-ahlakilik, ahlakilik-ihtiyatlılık, ahlakilik-

normatif olmayan olgusallık [Kramer 1999, 1. Bölüm; 2004, 7. Bölüm].) 

                                                           
* Yazar burada ‘jurisprudence dersleri’ diyor. Jurisprudence kavramı İngilizce’de ‘legal 

philosophy’ kavramıyla çoğunlukla eş anlamlı kullanılmakla birlikte, bu makalede olduğu 

gibi nüanslı kullanımları da olabilmektedir. Böylesi hallerde ‘jurisprudence’ hukuk 

felsefesine ek olarak hukuka ilişkin ahlak felsefesi ve politika felsefesi konularını da 

kapsayan bir anlamı haizdir. Ben bu makalede ‘legal philosophy’ yerine ‘hukuk felsefesi’, 

‘jurisprudence’ yerine ‘hukukbilim’ karşılıklarını kullanıyorum. Okuyucu ‘hukukbilim’ 

kavramını hukukun muhtelif dallarının doktrinel açıklamalarını kapsayacak şekilde değil, 

yukarıda zikredilen dar anlamıyla okumalıdır. [ç. n.] 
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Hukukun üstünlüğü tartışmaları hukuk ile ahlak ilişkisine dair ihtilaflarla 

yakından bağlantılıdır. Öylesi bir hukuk düzeninin karakteri için ayrı ayrı zorunlu 

ve birlikte yeterli koşullar olarak kurgulanan hukukun üstünlüğü, en iyi şekilde 

Amerikalı hukuk kuramcısı Lon Fuller tarafından yorumlanmıştır (1969, 2. bölüm). 

Fuller bir yönetim düzeninin sadece ve sadece izleyen maddeleri sağladığı 

takdirde bir hukuk rejimi sayılabileceğini savunmuştur: (1) genel normlar 

kanalıyla işlemesi; (2) normların, davranışları otoriteler tarafından bu normlara 

referansla değerlendirilecek olan kişilere ilan edilmesi; (3) normların geriye 

dönük/makable şamil (retrospektif) olmak yerine ileriye/geleceğe dönük olması 

(prospektif); (4) normların otoriteler tarafından dile getiriliş seklinin anlaşılmaz, 

muğlak olmaması, (en azından hukuki uzmanlık sahibi kişilerce) anlaşılabilir 

olması; (5) normların bir diğeriyle mantıksal olarak tutarlı olması, ve onlar 

tarafından yüklenen yükümlülüklerin beraberce yerine getirilebilmesi; (6) 

normların yetki alanı içindeki kişilerin kabiliyetlerinin büsbütün ötesinde olan 

davranış kipleri gerektirmemesi; (7) normların içeriklerinin, süpürürcesine ve ikide 

bir dönüştürülmek yerine, aşinalık kazandıracak kadar uzun bir müddet zarfında 

büyük oranda değiştirilmemesi; ve (8) normların genel olarak buyurduğuyla 

uyumlu olarak etki meydana getirmesi ve dolayısıyla normların formüle 

edildikleri şekliyle (kitaplardaki yasalar) uygulamaya konuldukları şekillerin 

örtüşmesi (uygulamadaki yasalar). Fuller’ın, kendisine ait bu sekiz hukukilik 

ilkesinin “hukukun içsel ahlakını” oluşturduğuna inanmasına karşın, bu ilkeler 

aslında etik olmaktan ziyade şekli ve usuli ilkelerdir. Yine de bir politik ahlak 

ideali olarak Hukukun Üstünlüğü’nün* idari boyutu en iyi şekilde Fuller’a ait 

hukukiliğin ilkelerinin etik talimatlar olarak yeniden ayrıntılı açıklanması 

vasıtasıyla formüle edilebilir (Kramer 2007, 142-86). Mevzubahis ilkeler bu şekilde 

yeniden ayrıntılı açıklandığında, doğal olarak rolleri yalnızca kuramsal-açıklayıcı 

olmaktan çıkar. Bunun aksine, bir hukuk düzeni olmak sıfatıyla herhangi bir 

hukuk düzeninin varlığı için zorunlu ve yeterli koşul olarak ilk hayat buluşlarında 

hukukun üstünlüğünün özünün felsefi bir anlatısını oluştururlar. 

Hukuk düzenlerinde işlemekte olan başlıca diğer varlık ve özelliklere (haklar, 

özgürlükler, erkler, otoriteler, ödevler, vd.) dair hukuk felsefesinde daha sayısız 

kavramsal yahut kuramsal-açıklayıcı soruşturmalar vardır. Burada ilgili 

tartışmalardan sadece bir tanesini daha açmakla yetinmeliyim. 

                                                           
* Prof. Kramer, ‘hukukun üstünlüğü’ ile ‘Hukukun Üstünlüğü’nü birbirlerinden ayırt eder. 

İlk kavram, politik mahiyeti ne olursa olsun bir hukuk düzeninin varlığı için zorunlu ve 

yeterli koşulları anlatırken, ikinci kavram liberal-demokratik değerleri ifade edici ve 

ilerletici bir hukuk düzenini anlatır. Bkz: Kramer 2007, 142-86 [ç. n.] 
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Hukuki hakların doğası üzerine yapılan birçok analiz iki geniş kampa 

bölünmüştür: Çıkar Kuramı yorumları ve İrade Kuramı yorumları (Kramer 1998; 

2001; 2008; 2010). Çıkar Kuramı’nın (benim de dâhil olduğum) taraftarları 

aşağıdaki iki tezi genellikle benimsemiştir: 

(I) Hakka bağlılaşık olan ödevin, fiili olarak uygulanabilir hale geldiğinde, 

X’in, dengede olması durumunda tipik olarak bir kişinin veya bir 

topluluğun yahut bir hayvanın çıkarını oluşturan durumunun bir yönünü 

normatif bir şekilde koruması X’in bir hukuki hakkı elinde bulundurması 

için zorunlu ancak yetersiz koşuldur.  

 (II) X’in hakka bağlılaşık olan ödevin yerine getirilmesini talep etmeye 

veya onun yerine getirilmesinden feragat etmeye yetkin (ehil) ve yetkili 

olması X’in belirlenmiş bir hukuki hakka sahip olması için ne zorunlu ne 

de yeterli koşuldur. 

İrade Kuramı’nın taraftarları ise karşıt olarak şu tezi ileri sürerler: 

(İ) X’in hakka bağlılaşık olan ödevin yerine getirilmesini talep etmeye veya 

yerine getirilmesinden feragat etmeye yetkin (ehil) ve yetkili olması X’in 

belirlenmiş bir hukuki hakka sahip olması için hem zorunlu hem de yeterli 

koşuldur. 

Çıkar Kuramı’nın her iki tezinin formülasyonunda kullanılan X değişkeni, İrade 

Kuramı’nın tezinde karşılık gelen değişkenden daha geniş bir alanı kapsar. Sonraki 

değişken sadece akli melekeleri büyük ölçüde yerinde olan ergin insanları 

kapsarken, önceki değişken bütün insanları (ölmüş ve doğmamış olanlar dâhil), 

toplulukları ve birçok hayvanı kapsar. 

Çıkar Kuramı ve İrade Kuramı bir noktada hemfikirdir. Her iki kuram da sırf belli 

bir hakkın X’e yarar sağlaması eğiliminde olması olgusunun X’in o hakka sahip 

olması için yeterli bir koşul olmadığını kabul eder. Ayrıca gerekli olan, belirlenmiş 

hakkı X’e bahşeden bir hukuki düzenlemenin -bir yasa, yargı kararı, anayasal 

hüküm, idari düzenleme, hukukun içine katılmış ahlaki ilke3, sözleşme veya başka 

bir otorite sahibi hukuki normun- varlığıdır. 

Ne var ki diğer bütün bakımlardan bu iki hukuki hak kuramı doğrudan çatışır. 

Çıkar Kuramı X gibi birisi için yarar sağlayacak bir hakka bağlılaşık bir hukuki 

                                                           
3 Ahlaki ilkelerin hukukun içine nasıl katılabileceği üzerine hukuki-pozitivist bir anlatı için, 

bkz. Kramer 2004, ilk dört bölüm. 
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ödev var olmadıkça, X’in belirlenmiş bir içeriğe sahip herhangi bir hukuki hakka 

hiçbir zaman sahip olamayacağını söylerken, İrade Kuramı bir hukuki hakka sahip 

olmak için böylesi herhangi bir zorunlu koşulu reddeder. Benzer şekilde, İrade 

Kuramı X’in bir hukuki ödevden feragat/ödevi yerine getirme konusundaki 

yetkinliği (ehliyet) ve yetkililiğinin X’in o ödeve bağlılaşık olan hukuki hakka 

sahip olması için ayrı ayrı zorunlu ve birlikte yeterli olduğu konusunda ısrar 

ederken, Çıkar Kuramı böylesi bir yetkinlik (ehliyet) ve yetkililiğin ne zorunlu ne 

de yeterli olduğunu ileri sürer. Bu anlaşmazlıkları çok kabaca özetleyecek olursak, 

Çıkar Kuramcıları için bir hukuki hakkın özü onun hakkın sahibinin esenliğinin bir 

yönünü güvence altına alma eğilimine dayanırken, İrade Kuramcıları için bir 

hukuki hakkın özü sahibine kayda değer seçimler yapması için kimi fırsatlar 

vermesine dayanır. Çıkar Kuramcılarının gözünde bir hukuki hakkı elinde 

bulunduran için tahakkuk eden başlıca gereksinim güvenliktir. İrade 

Kuramcılarının gözünde ise başlıca gereksinim kontroldür. 

Yine de, bir yanda Çıkar Kuramı’nın akideleri diğer yanda İrade Kuramı’nın 

akidesi arasındaki açık içlemsel farklılıklara karşın, bu iki yarışan analiz geniş bir 

durumlar yelpazesi üzerinde kaplamsal olarak eşdeğerdirler. Buna karşın, -asgari 

ücret yasaları, çocuk hakları, ceza hukuku hakları gibi- kimi diğer olgulara 

uygulanma durumunda birbirlerinden uzaklaşırlar ki bu son olgular herkesin 

hemfikir olduklarından çok daha fazla dikkat çeker. (Biz felsefeciler anlaşmak için 

çabalarız, fakat anlaşmaya ulaştığımızda da onu bir hayli sıkıcı buluruz.) 

Aynen hukukun üstünlüğünün doğası hakkındaki hukukbilimsel tartışmaların 

Hukukun Üstünlüğü’nün doğası hakkındaki politik ahlak tartışmalarıyla paralel 

olduğu gibi, hukuki hakların doğası hakkındaki hukuk felsefesi tartışmaları da 

kimi politika felsefesi tartışmalarıyla paraleldir. Bilhassa “Çıkar Kuramı” 

başlığının hukuki haklar üzerine geliştirilen anlatılara uygulanabileceği kadar 

ahlaki haklar üzerine geliştirilen anlatılara da uygulanabileceğinden dolayı bu 

başlık altında birçok farklı öğreti ileri sürülmüştür. Nitekim, örneğin en çarpıcı 

biçimi Joseph Raz tarafından politika felsefesi içinde geliştirilen belli bir pozisyon 

çoklukla haklara dair Çıkar Kuramı olarak sınıflandırılmıştır (Raz 1986, 165-92). 

Yine de, Çıkar Kuramı’nın Razcıl ayrıntılı açıklaması ile yukarıda aktarılan 

ayrıntılı açıklama arasındaki örtüşmeye karşın, ikincisi ağırlıklı olarak kuramsal-

açıklayıcı hukukbilimsel bir anlatıdır. Akideleri kısmen hukuki hakların doğasının 

genel bir serimlemesini oluşturur. Bilhassa, benim Çıkar Kuramı yorumumun 

yaptığı her türlü hukuki ödevin yönelimi için dayanak belirtmektir. Diğer bir 

deyişle, hukuki ödevin kime borçlu olunduğunu saptayan genel değerlendirmeleri 
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anlatır. Eğer birisi hukuki ödevin borçlu olunduğu kişiyse, o kişi o ödeve bağlılaşık 

olan hukuki hakkı elinde bulundurandır. Böylelikle, yüksek bir genellik 

seviyesinde, Çıkar Kuramı her türlü hukuki hakkı elinde bulunduranları 

tanımlamaya olanak sağlar. 

Ahlaki Soruşturmalar 

Şimdi de hukuk felsefecilerini zapt eden normatif yahut önkayıtlayıcı (preskriptif) 

konulara geçelim. Esasen politika felsefesi alanına ait olan bu konular, hukuki 

kurumları merkezi olarak içerdikleri için hukuk felsefecileri tarafından sıklıkla ele 

alınır. Bu çeşit meseleler arasında şunlar bulunur: Ne ölçüde ve hangi şekillerde, 

insan faaliyetleri hukuki düzenlemeye tabidir? Kişilerin belli şekillerde muameleye 

muhatap olmak için temel hukuki hakları elinde bulundurup bulundurmadığı 

hususunda son sözü kim -yasama organları, mahkemeler veya yürütmeye bağlı 

memurlar- söylemeli? Yasal gerekliliklere uyan kapsamlı olarak uygulanabilir bir 

ahlaki yükümlülük var mıdır? Cezaların uygulamaya konması için uygun genel 

dayanak nedir? Yargıçlar ve idareciler maddi adalet kazanımını geliştirmek adına 

usuli adalet gerekliliklerinden ne zaman sapma gösterebilir? Hukuki-yönetimsel 

bir düzen ne zaman maddeten (içeriksel olarak) adildir? Bu soruların bir kısmı 

yetki sahası odaklı soruşturmalar olarak kurgulanabilse de, felsefeciler onları 

belirli bir yetki sahasından mücerret kurgularlar (kendileri nihayetinde bu 

sorulardan birkaçının cevabının yetki sahaları boyunca çeşitli derecelerde ve 

meşru olarak değişkenlik gösterdiği sonucuna varsalar dahi). 

Cezalandırmayla ilgili sorun hukuk felsefecileri tarafından kafa yorulan normatif 

meselelerin karmaşıklıklarını örneklemeye hizmet edebilir. Kimi felsefeciler 

cezaların ileriki suç faaliyetini daha az şedit bir yaptırımın sağlayacağından daha 

etkin caydırması bakımından ahlaken gerekçelendirilmiş olduğu görüşündedirler. 

(Böylesi felsefeciler için herhangi bir spesifik suç-tipine karşılık gelen ceza-tipinin 

şiddeti hakkında bir tavan değer [1] cezalandırıcı sertliğin her seviyesinin suç 

azaltıcı etkisinden ötürü faydadaki artışlar ve [2] sertliğin her seviyesinin başlatma 

eğiliminde olduğu doğrudan acı ve yaygın endişeden ötürü faydadaki düşüşler 

arasında bir denge kurularak verilir.) Diğer kuramcılar cezaların müstahak 

olunması veya mağdurların hakları ve haysiyetini yeniden tasdik etmek için 

gerekli olması bakımından ahlaken gerekçelendirilmiş olduğunu ileri sürerler. 

Başkaları ise cezaların bir topluluğun çeşitli fena davranış kiplerine yönelik tiksinti 

ifade etmesi bakımından ahlaken gerekçelendirilmiş olduğunu savunurlar. (Bu 

felsefeciler cezaların küçük düşürücü rolünü övgüyle karşılarlar zira onlara göre 

cezaların bu rolü hem kişilerin suç faaliyetinde bulunma hususundaki ters 
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eğilimlerini pekiştirir, hem de kişilerin suçlulara karşı intikam içgüdülerini 

doyurur ve böylelikle yatıştırır.) Daha başka kuramcılar cezaların yanlış yapanları 

mahrum kılma yolu olarak ahlaken gerekçelendirilmiş olduğunu iddia ederken, 

daha da başkaları aksine cezaların bir düzeltici (ıslah edici) tedbirler rejimiyle yer 

değiştirmesi gerektiğini ifade ederler. 

Cezalandırma meselesinde felsefecilerce alınan pozisyonlar-özellikle değişik 

pozisyonların çok farklı şekillerde çoklu olarak birleşebilmelerini de göze alırsak-

üstteki paragrafça tüketilmiş değildir; fakat hukuk felsefecileri arasındaki 

çekişmelerin çoğunun odağı olan normatif konuların çok yönlülüğü hakkında bir 

fikir iletir. Bu konularla baş etmede görülen herhangi bir gelişim, geniş kapsamlı 

tartışmalarla meydana gelir. Şimdi etrafında bu tarz bir tartışmanın benzer şekilde 

döndüğü bir politik ahlak meselesi daha ele alalım. 

Hukuki haklarla ilgili kimi normatif sorunlar en iyi maddi (içeriksel) meseleler 

olarak sınıflandırılırken, aynı nitelikli diğer sorunlar da en iyi usuli meseleler 

olarak sınıflandırılır. Yargısal haklarla bağlantılı birçok usuli mesele arasında en 

öne çıkan ve çekişme konusu olan büyük olasılıkla kişilerin hukukun verdiği temel 

yetkilerinin tanımlanması hususunda belirleyici sözün kime ait olması gerektiği 

konusudur (Kramer 2008, 421-27). Konu üzerindeki ihtilaf özellikle çok sayıda 

ulusal anayasada bulunan temel haklar kataloğunun koruduğu veya bahşettiği 

sivil özgürlükler ve sivil haklar üzerinde odaklanma eğiliminde. Bu konuda kolları 

sıvayan filozoflar kişilerin sahip olması gereken hukukun verdiği temel 

yetkilendirmeleri belirlemeyi değil, mevzubahis yetkilerin içeriklerinin 

belirlenmesi gereken forumu saptamaya çalışmaktadırlar. 

Kabaca ifade edecek olursak, bu felsefeciler arasındaki tartışmanın can alıcı noktası 

temel hukuki haklar, özgürlükler, erkler ve bağışıklıkların içeriği üzerine tasarruf 

bildirecek yetkili kişiler olarak, seçilmemiş görevliler (özellikle yargıçlar) ile 

seçilmiş görevlilerin (özellikle yasakoyucuların) yarışan liyakatlerine aittir. Yine de 

ihtilafların böylesi kabataslak bir tasviri alınan pozisyonların basitçe dikatomik 

olduğunu ima etmesi bakımından yanıltıcıdır. Aslında hem kuramsal seviyede 

hem de uygulamalı kurumsal seviyede hayli çok sayıda pozisyon alınmıştır. 

Yelpazenin büyük ölçüde Amerikan hukuk düzeniyle bağdaştırılan bir ucunda, 

yapılışında usuli hata barındırmayan yasaları anayasal hükümlerde yer bulan 

politik ahlaka dayanarak geçersiz kılabilme gücüyle donatılmış mahkemeler 

bulunur. Geçersiz kılıcı kararlar mahkemelerin kendilerince bozulmadıkça, bunlar 

sadece anayasal değişikliklerle kaldırılabilir. Yelpazenin yakın zamana kadar 
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büyük ölçüde İngiliz hukuk düzeniyle bağdaştırılan diğer ucunda ise, mahkemeler 

yapılışında usuli hata barındırmayan yasaların hukuki geçerliliğini sorgulamakla 

donatılmamışlardır. Bu iki pozisyon arasında çeşit çeşit alternatifler vardır ve 

bunların kimileri Kanada ve Yeni Zelanda gibi ülkelerde somutlaşır. (Waluchow 

2007, 129-30). Örneğin, mahkemeler yasaların anayasallığını yahut anayasaya 

aykırılığını ölçüp biçmeye yetkilendirilmiş olabilirken anayasaya aykırı buldukları 

herhangi bir yasanın yürürlüğe girmesini geri çevirme yetkisine sahip değildirler. 

Benzer şekilde, mahkemeler yasama organından anayasaya uygunluğu şüpheli 

olan yasaları yeniden değerlendirmesini talep edebilir; yasama belli bir zaman 

zarfında aykırılık iddia edilen yasaya desteğini teyit etmediği takdirde, 

mahkemeler akabinde ilgili yasayı hukuki geçerlilikten yoksun addedeceklerdir. 

Yine bir başka olasılık mahkemelerin anayasaya aykırılık gerekçesiyle yasayı 

geçersiz kılmak için her bir seferde ancak sınırlı bir zaman dilimi için yetkili 

olmalarıdır. Eğer geçersiz kılınan yasa belirli bir zaman diliminde ilgili yasama 

organı tarafından yürürlükten kaldırılmazsa mahkemeler akabinde yasaya 

yürürlük kazandırmakla yükümlüdür. Bunlar ve başka birçok muhtemel 

düzenleme yelpazenin Amerikan ve İngiliz uçları arasında yer alır. Yargısal 

denetim ve yasamanın üstünlüğü üzerine yapılan tartışmaların paydaşları kimi 

zaman seçeneklerin çeşitliliğini gözden kaçırıyorlar, fakat bu çeşitlilik bu 

tartışmalara yapılan katkıların ikna ediciliğini değerlendirmek isteyen herkes 

tarafından akılda tutulmalıdır. 

Mevzubahis kuramcılar arasındaki fikir teatisinin bir bölümü ampirik yönelimli 

olsa da diğer yönler aksine karmaşık normatif ve felsefi sorular üzerinde 

yoğunlaşır. Yargısal denetim savunucuları için kişilerin hukukun verdiği temel 

yetkilerinin belirlenmesi ve korunması için uygun forumun saptanması öncelikli 

olarak o yetkilerin doğru şekilde algılanmasında ve her daim sonuç doğurmasında 

yargının güvenilirliğine bağlıdır. Diğer bir deyişle, yargısal denetim savunucuları 

araçsal olmayan endişeleri katiyetle büsbütün görmezden gelmese de, çoğu esasen 

mahkemelerin araçsal rolüne yoğunlaşmıştır. Karşıt olarak, yargısal denetim 

muhalifleri dikkatlerini temelde, kişilerin son derece tartışmalı meselelerde 

kendilerinin (seçilmiş temsilciler vasıtasıyla) karar vermelerine izin verilmesinin 

içkin önemi üzerinde toplar. Böylesi eleştirmenler ampirik bulguları ve araçsal 

değerlendirmeleri elbette tamamen göz ardı etmese de, demokratik özgerçekleşim 

(kendini gerçekleştirme) değerine daha fazla ağırlık verirler. Onların gözünde, can 

alıcı soru kimin en erdemli kararı vereceği değildir. Can alıcı soru daha ziyade 

karar alıcı gücün, insanların temel eşitliğini-sıradan yurttaşlarla yargı görevlileri 

arasındaki temel eşitlik dâhil-yansıtmasını sağlamak adına nasıl taksim 
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edileceğidir. İnsanların hukuk tarafından bahşedildikleri temel yetkiler hakkında 

birbirleriyle şiddetli anlaşmazlık yaşadıkları bir durum göz önüne alındığında, tek 

eşitlikçi çözüm her bir kişinin söz sahibi olmasını sağlayan uygun demokratik 

usullerin benimsenmesinde yatar.  

Yargısal denetim yanlıları şiddetli anlaşmazlıkla ilgili argümanın temel önermesini 

kabul eder, fakat onu argümanın vardığı sonucun aleyhine döndürür. İnsanlar 

arasındaki yoğun anlaşmazlıklar, o anlaşmazlıkların nasıl giderileceğini de kapsar. 

Yargısal denetim uygulaması tabi ki meseleye tartışmalı bir yaklaşımdır, fakat aynı 

şekilde uygulamanın terki de öyle; ve doğrusu kimi ülkelerde, uygulamanın terki, 

yargısal denetimin kendisinden daha da hararetli bir tartışmaya yol açardı. 

Dolayısıyla, yargısal denetim karşıtları yaygın anlaşmazlıklara değindikleri ve 

insanlar arasındaki farklılıkların yasama erkince çözülmesi gerektiğini 

savundukları zaman, kendi pozisyonlarının ona ait kısıtlara açık olduğunu gözden 

kaçırıyorlar. Yasama sahasına müracaat çeşitli tartışmacı tarafların mücadele 

edebileceği bir tarafsız bölge teşkil etmez. Daha ziyade böylesi bir müracaatın 

tavsiye edilebilirliği bu tip mücadelelerin verilme sebebi olan temel meselelerden 

biridir.  

Kısa Sonuç Tespitleri 

Bu kısa makalede çok fazla sayıdaki tartışmanın ancak az bir kısmından bahsettim. 

Dahası, bu makalenin değindiği az sayıdaki tartışma bile burada karmaşıklıklarını 

büyük ölçüde belirsizleştirecek şekilde son derece üstünkörü bir tarzda anlatıldı. 

Yine de, hukuk felsefecileri tarafından ele alınan sorunlar üzerine onların giriftliği 

ve zenginliği hakkında bir fikir edinilecek kadar bahsedilmiştir.  

Bu makalede kuramsal-açıklayıcı meselelerle baş etmek için vurgulanan yöntem 

hukukbilimsel olarak kayda değer olguların (hukukun üstünlüğü veya bir hukuki 

hakkı elinde bulundurmak gibi) var olmaları için zorunlu ve yeterli koşulları 

belirtmek iken, politik ahlak meseleleriyle baş etmek için vurgulanan yöntem o 

meseleleri yöneten akraba ahlaki ilkeleri tanımlamaktı. Böylesi yöntemlerin bizzat 

kendileri ihtilaflıdır -özellikle birinci yöntem- ve bunlar hukuk felsefecileri 

arasında çekişme konusudur. Bu felsefeciler bir diğeriyle yalnızca envai çeşit 

sorunun yanıtları hakkında değil; ayrıca ele alınacak sorular ve onları ele alma 

teknikleri hakkında da çatışırlar. Diğer felsefeciler gibi, hukukbilim kuramcıları da 

bir diğeriyle maddi (içeriksel) meseleleri olduğu kadar yöntembilimsel meseleleri 

de neredeyse aynı hararetle tartışırlar.  Hukuk felsefecilerinin hem felsefeci hem 
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hukukçu olarak eğitildiklerini göz önüne alırsak, aralarındaki anlaşmazlıkların 

sayısızlığı ve süregiderliği fazlasıyla öngörülebilirdir! 
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