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Editör’den… 

 

Hukuk Kuramının, üçüncü yayım yılına girdiği bu sayısında ''hak'' sorunuyla ilgili 

iki çalışmaya sayfalarını açıyor. Esra Demir Gürsel ''Hudoyberganova-Özbekistan ve 

Leyla Şahin-Türkiye Kararlarına İlişkin Bir Değerlendirme'' başlıklı makalesinde 

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komitesi'nin Hudoyberganova-Özbekistan ve 

İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi'nin Leyla Şahin - Türkiye kararlarına ilişkin bir 

değerlendirme sunuyor. Makale, iki farklı ülkede yüksek eğitim kurumlarında 

örtünme yasaklarını konu alan bu iki karar ekseninde, din özgürlüğü ve dinini 

dışa vurma özgürlüğü arasındaki ayrımı ele alıyor. 

Burçin Aydoğdu ''Nasrettin Hoca'yla Hohfeld Atomizmine Giriş'' başlığını verdiği 

çalışmasında Hohfeld'e yaraşır bir sadelikle hohfeldiyen mantığın ana 

kavramlarının bir uygulanışını sunuyor.  

Bu sayımızla birlikte Aralık 2015'te Eskişehir'de Anadolu Üniversitesi Hukuk 

Fakültesinin düzenlediği ve içeriğini,  merhum Vecdi Aral'ın yapıtlarının okunup 

tartışıldığı; katılımcıların Aral’ın herhangi bir metnini inceledikleri ya da genel 

olarak yazılarında yer verdiği herhangi bir temanın izini sürdükleri sunuşların 

oluşturduğu ''Aral Okumaları'' toplantısının bildirilerinin yayımına başlıyoruz. Bu 

sayımızdaki ilk metin Yasemin Işıktaç'ın ve ''Ahlak Felsefesi Açısından Aral'ın 

Okuduklarını Okumak: Max Scheler'' başlığını taşıyor. İrem Burcu Özkan ise 

“Vecdi Aral’ın Yayımlanmış Eserleri Hakkında” adlı çalışması ise Aral’ın 

yapıtlarını açıklayarak tüm çalışmalarının ayrıntılı bir dökümünü sunuyor.   

Türkçe hukuk yazınında yeni bir konu: Adliye ve Duruşma İncelemesi... Özlem 

Gökbulut ile Ayşegül Çetinkaya adlı iki hukuk fakültesi öğrencisinin kaleme aldığı 

gözlem metinleri, öğrencilerden birine ''pastane açarım ben'' dedirtip, diğerini 

''hakimlerin gururunu okşamalısınız'' uyarısına muhatap eden bir yargısal süreç 

kesitini serimliyor. Gözlem raporlarının metod ve değerine ilişkin bilgiler veren 

Murat Arabacı'nın sunuşundan anladığımız kadarıyla, bu konunun Türkçe hukuk 

yazınına katılmasını lisans eğitiminde konuya yer veren Gülriz Uygur'a borçluyuz. 

Değerli meslektaşımızın öngörülü katkısını burada bir kez daha minnetle 

selamlamış olalım....  

Bu sayıdaki çeviri metni Oğuzhan Bekir Keskin’e ait. Bu sayede, Matthew H. 

Kramer’ın ''Hukuk Felsefesi Nedir?'' başlıklı çalışması Türk okuruyla buluşuyor. 



v Hukuk Kuramı, C. 3, S. 1, Ocak-Şubat 2016 

Kitap incelemesinde Furkan Kararmaz, Luc Wintgens'in legalizme karşı 

''legisprudence''ının vesayetçi yasama eleştirisi bağlamında kurduğu yasama 

metodolojisi ve dayandığı uslamlamaları Türk okurun gündemine taşıyor. 

Çoğunluğunu Hukuk Kuramı yazar ve editörlerinin oluşturduğu bir kitap 

duyurusuyla sunuşu noktalamak isterim: Çağdaş Hukuk Düşüncesine Giriş... Kitap, 

editörü E. Uzun'un önsözünde dile getirdiği gibi '' (...) alameti farikası kibrin ve 

rekabetin körüklediği kişisel husumetler olan akademyada, bilimsel ve felsefi üretimin 

bireysel çaba ve çalışmanın yanında, dost meclislerindeki sohbetlerle desteklenmesinin 

önemini gösteren somut bir kanıt oluşturuyor''. 

Ahmet Halûk Atalay 

 


