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I. Kavram 

Hukuki yöntemden anlaşılması gereken soyut olarak ya da somut bir olayda neyin 

hukuk olduğunun saptanabilmesidir. Hukuki yöntembilim bu işleyişin kuramıdır 

(Hukuk dogmasına karşıt olarak yürürlükteki hukukun kendisidir). Hukuki 

mantık, kavramların, önermelerin, çıkarımların ve yasa yorumlarının öğretisini 

içerir. Daha geniş anlamda geçerli hukukun ve hukukun kaynaklarının öğretisini 

de kapsar. Bunlar aracılığıyla yürürlükteki hukuk oluşturulabilir. Yüzyıllardır ayrı 

disiplinler olarak var olsalar da, meseleyi tarihsel açıdan bir ele alış, tüm bu 

içerden akraba olan alanlara uzanır. “Hukuki yöntembilimin gelişmesi hukuk 

kavramının gelişmesi ile sıkı sıkıya ilişkilidir, o olmaksızın anlaşılamaz” (Schröder 

2012 a, S. V). 

Yöntembilimin bu tek tek parçaları, erken Yeniçağ’da türdeş bir uzmanlık dalına 

evrilir. “Yöntem” (methodus) sözcüğünün kendisi bile ancak yavaş yavaş bugünkü 

anlamını kazanır. Ortaçağ’da çok seyrek, 1500’lerden bu yana ise sıkça kullanılır. 

Öncelikle kısacık bir ders kitabına sığar, sonra ise bir disiplinin bilimsel olarak 

düzenlenmesi ve sonunda da bilimsel bir bilgi usulüne dönüşür. “(Hukuki) 

yöntembilim” sözcüğü ise daha da yenidir. Ancak geç 18. yüzyılda hukuk bilimini 

öğretmede ve öğrenmede kılavuzluk anlamında bir “hukuki yöntembilim” ifadesi 

kabul edilir. Modern tanımına da öncelikle Friedrich Carl von Savigny tarafından 

bir derste sarf edilen “Jurisprudenz’in kendi özgün öğretimine ilişkin bir 

kılavuzluk” (1802/3) ifadesi ile yaklaşılır.  

 

II. Tarih 1500’den 1945’e 

1. Erken Yeniçağ (1500’den 1650’ye) 

a) Hukukun Tanımı ve Hukukun Kaynakları 

Ortaçağ’da ve erken Yeniçağ’ da “değer ile ilişkili” bir hukuk tanımı egemendir. 

Hukuk keyfi değil, aksine sadece adil ve mantıklı bir düzenlemedir. Buna göre, 

Aquinalı Thomas’ın tanımladığı gibi bir “yasa”, salt “toplum için endişelenmekle 

yükümlü olanın akla uygun bir düzenlemesi” dir (Aquinalı Thomas, qu. 90, art. 4). 

Bir yasa eğer doğal hukuka ya da açıklığa kavuşturulmuş tanrısal hukuka 

uymuyorsa artık yasa değildir. Pozitif hukuk, doğal hukukun en son biçimlenmiş 

bir görünümü olarak ortaya çıkar (Zasius, D. 1, 1, 2 § „Huius studii“, Nr. 41, S. 



Schröder/Yöntembilim, Tarihsel 8 

 

128). Hukukun ikinci kaynağı olan örf-adet hukuku da akla uygun “rationabilis” 

olmak, yani doğal ya da tanrısal hukukla çelişmemek zorundadır.  

b) Dar Anlamda Yöntembilim 

Üç ana alanın ayrılması söz konusudur, Topik (Argümantasyon kuramı), yorum 

kuramı ve hukukun bilimsel olarak saptanması veya üretilmesi. 

Topik, çıkarımların öğretisinin yani mantığın bir parçası olarak ele alınır. 

Genellikle klasik Aristocu “apodiktik” tümdengelimin çıkarımlarıyla “diyalektik” 

topik olanın arasında ayrım yapılır. “Apodiktik” olan kesin gerçeğe götürür. Bu, 

hukukta kuralların her şeyden önce istisnai olanın uygulanabilmesini sağlar. 

Böylece insan “modus BARBARA” ilk şekle de karar verebilir: Sözgelimi 

“çocukların bütün hukuki işlemleri geçersizdir. A bir çocuktur, yani...” Yeni hukuk 

kuralları getirmediklerinden bu çıkarımların büyük yararı yoktur. 

Sonuçları bilinebilir olan topik çıkarımlar daha yararlıdır. 16. ve 17. yüzyılın 

zengin topik- alanyazını, Aristoteles tarafından kurulan ve Cicero ve Boethius 

tarafından da geliştirilen Antik Topik’e dayanır. Daha sonra argümantasyonun bir 

dizi ‘Topoi’si (loci, Yerler ) vardır, tıpkı eşit olanın, aynı olanın, karşıt olanın, 

tutarlı olanın, ama daha çok da tanrısal ve insani olanın da referansı gibi. Tüm bu 

topoi belli düsturlarla ilişkilidir, bunlar bir çıkarımın öncülleri olarak 

yapılandırılabilir. Böylece örneğin “benzer olan” (simile) “benzerlere benzer 

davranma” düsturu ile ilişkilidir. Buradan da şu çıkarımlara varılabilir: “Ruh 

hastaları aynı çocuklar gibidir. hukuki işlemleri çocuklarınki gibi geçersizdir. 

Aynılara aynı davranılır, öyleyse...”. “a simili” topos’u hukukta en sık 

kullanılanıdır. Karşılaştırılabilir içerik yalnızca insani tanıklığın ya da otoritenin 

toposudur. Buna “her sınanmış uzman kendi disiplininde güvenilesidir”, düsturu 

dahildir, hepsinden önce özellikle uzmanların çoğu ya da önde gelenleri bunun 

üzerinde uzlaşıyorsa böyledir. Anılan örnek, Aristo tarafından kurulmuş ve 17. 

yüzyılın sonuna dek egemen olan olasılık kuramı öğretisini kesinkes karşılar. 

İnsani tanıklığın toposu, koşulları 16. yüzyıl incelemelerinde bolca ele alınan 

“communis opinio” kuramı için bir dayanak oluşturur.  

Bugüne dek eski Topik’in doğru kavranışı Theodor Viehweg’in 1954 tarihli 

“yeniden keşif” ile geliştirdiği Topik kuramı nedeniyle zorlaşmıştı. Viehweg, 

“Topoi” ile genel hukuki ifadeleri yani, çelişkili olaylarda argüman olarak 

yerleştirilebilecek olan “ortak alanlar”ı anlar. Bunun eski Topik ile bir ilgisi yoktur. 

Kendiliğinden bitmiş hukuk kuralları sunmaz, aksine çıkarımlar için öncüller 
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sunar, adeta somut hukuk içeriği ile doldurulmak zorunda olan örneklerdir 

bunlar. Daha önceden Topoi olarak adlandırılan, analoji ve “argumentum a 

contrario” gibi, bugün belli argümantasyon biçimleridir. Ama tekmil hukuk 

kuralları değildir. Bununla örtüşen Viehweg’in, uyumlulaştırılmış ve hiyerarşik 

olmayan düşünmeyi erken Yeniçağ’ın sistematik hukuk düşüncesine dayandıran 

saptamalarıdır.  

 “Yasa yorumu” kuramı, Roma hukukunun farklı kurallarındaki köklü dayanakla 

(öncelikle Digestalar 1, 3 ve 50, 17) gelişmiştir. Bu konuyla ilgili ilk özel 

araştırmalar geç Ortaçağ’dadır. Kapsayıcı tanımlamalar ise 16. yüzyıla aittir. 

16. yüzyılın ve erken 17. yüzyılın hukukçuları yorumu, daraltıcı ve genişletici 

olarak birbirinden ayırırlar. Daraltıcı yorum, yasanın “mens”inden  yola çıkarak 

açıklanmasında, genişletilmesinde ve kısıtlanmasında ortaya çıkar. Başkaca 

süreçlerin aksine erken Yeniçağ’da söze göre yorum, amaca göre yorumdan daha 

önemli olmuştur. Genişletici yorumun özel anlamında, yasanın “mens” ile uyumlu 

düşünceye genişletilmesi beklenir. Bu durumun da toposun ‘a simili’ kullanımı 

bakımından bugünkü analojiden ayırt edilmesi güçtür. 16. yüzyıl hukukçuları için 

ise bu sorun değildir, çünkü onlara göre her iki usulün de farklı kökleri (burada 

yorum öğretisi, orada Topik) belirgindir. Eski Topik unutulduktan sonra, analoji 

ve genişletici yorumun nasıl ayrışacağı bir tartışmanın konusu olabilir. Genişletici 

yorum ve analojinin, gerçek sınırlama sorununa zaman ötesi bir çözüm yoktur, 

çünkü analojinin ve yasa yorumunun eriminin varlığının düşüncesi her zaman 

tarih ile kol kola gelişir. 

16. yüzyılın yorum kuramının temel tutumu zamanın değerle ilişkili, akıl ve 

adalete bağlı hukuk tanımıyla örtüşür. Yasaların “mens”leri “ratio” ile bir 

tutulmuştur. Bunlar zamanın değerler kurgusunda kendi yerlerini bulur. Her 

şeyden önce doğal hukuk, açıklanmış tanrısal hukuk ve benimsenmiş Roma 

hukuku “ius commune”yi bastırabilir. Tanrısal-doğal hukuku ve hukukun 

kaynakları öğretisini egemenliği altına alan Roma hukukunun bu sayede yorum 

öğretisinde önceliği vardır. Böylece örneğin ülkesel ve yerel hukukun statüleri 

ratio ile uyum sağlayamadıkça dar yorumlanmalıdır. Sadece “ratio” için yasa 

koyucunun iradesi dar içeriğe sahiptir. Buna göre eski sözcüklerin ve göreneklerin 

açıklanması, ortaya çıkış tarihini sorgulayan tarihsel yorum bakımından tanıdık 

değildir. 

Hukuk biliminin kuramı 16. yüzyılda ve erken 17. yüzyılda daha az gelişmiştir. O, 

aslında eşyanın düzeni ve tanımıyla ilgilenir. Bir bilimin ortak düzeni için üç antik 
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yorum öğretisinden Galen’inki miras kalır: Analitik, bozucu olan, amaçtan araca 

ilerleyen; sentetik, birleşik olan, bir disiplinin en yalın ögelerinden başlayan ve 

sonra daha karmaşığa doğru ilerleyen; ve kavram sistematik (dihairetik), nihai 

olan, ilgili bilimin temel kavramıyla daima ileri türlere ve alt türlere ayırandır (son 

ikisi bugün de aksiyomatik örn. sınıflandırıcı yöntem olarak tartışılır). 

Hukukçuların sistematik denemelerinde Cicero tarafından önerilmiş olan ve 16. 

yüzyıl hümanistlerince en çok rağbet gören kavramsal sistematik (dihairetik) 

yöntem öne çıkarılır. Roma hukukunun gereğince, eksikli de olsa dizgeleştirilmesi 

hemen hemen Sebastian Derrer (gest. 1541), Conrad Lagus (gest. 1546), Nicolaus 

Vigelius (1529-1600), Hugo Donellus (1527-1591) ve Johannes Althusius (1557-1638) 

tarafından yapılmıştır.  17. yüzyıl boyunca, Jurisprudenze ve Roma hukukunun 

uzlaşılmış düzenine daha iyi uyum sağlayan analitik yöntem ön plandadır. 

Tek başına meselelerin ortaya konması için Philipp Melanchthon belli bir sorunun 

ifadesinin belli bir Topoi sıralamasında ele alınabildiği “yalın temanın yöntemi”ni 

geliştirir (Tanım, türler, biçimler, nedenler, etkiler vs.). Bu dayanıklı, bugün de hala 

geçerli olan düzen şeması hukukçularca derhal benimsenir ve uzun süre başarıyla 

savunulur.  

Hukukun “içsel” sisteminin bir saptanmasıyla yeni hukuk kuralları üretilebilir. 16. 

ve 17. yüzyılın hukukçularına bu yabancıdır. Onlar, keşif ve araştırmayı tanımayan 

topik düşünce ile uğraşmaz, bunun yerine dünyadaki tüm hakikatlerin çoktan 

keşfedildiğinden ve bunların sadece yerlerinin (topis) saptanması gerektiğinden 

söz eder. Bu amaca, uzlaşılmış bir düzen usulü ile erişilebilir. Ara sıra yeni hukuk 

tanımlarının yaratılıyor olması, tartışmalı değildir. Bunda yalnızca uygun 

yöntemsel yaklaşım eksik kalır. 

2. Akıl Hukuku ve Erken Pozitivizm (1650’den 1800’e) 

a) Hukuk Tanımı ve Hukukun Kaynakları Öğretisi 

17. yüzyılın ortalarından beri düalist bir hukuk tanımı gelişir. Pozitif hukuk ve 

doğal hukuk, öncesine göre belirgin bir biçimde ayrışır. Bu erken pozitivizm her 

yerde ilerleyen ampirik düşünce ile açıkça birlik halindedir. Ama aynı zamanda 16. 

ve 17. yüzyılın güvenli bir hukuku her şeyden daha önemli kılan burjuva savaşı ve 

din savaşları ile de ilişki içindedir. İş artık, pozitif hukukun adalet ve akıl ile 

ilişkisinden çıkar. Yasa ve pozitif hukuk yasa koyucunun emrinden fazlası değildir 

(Burjuva egemeninin buyrukları, Pufendorf 1673 /1997, lib. 2, cap. 12, § 1, S. 80). 
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Buna göre de örf-adet hukukunun geçerliliği yasa koyucunun onayına bağlıdır. 

Aslında “genel rıza” yetmelidir, yasal olarak yürürlükten kaldırılmış bir örf-adet 

kuralı daha keskin istemlere bağlıdır.  

Doğal hukuk, artık salt insani akıl aracılığıyla ortaya koyulabilir hale gelmiştir. Bu 

da çok büyük bir içerik genişliğini beraberinde getirir, ama aynı zamanda 

kökenindeki tanrısal meşruluğu yitirmesine de neden olur. Böylece pozitif hukuk 

en geç olarak 18. yüzyılda pratik hukuk kullanımında önceliği alır. Doğal hukuk 

artık pozitif hukuku hırpalamaz, aksine sadece onun arkasında ikincil hukuk 

kaynağı olarak kalır. 

b) Dar Anlamda Yöntem Öğretisi  

Tarihin keşfi (hukukun pozitifliği) ve akıl, bir de onun karşıtlığı aydınlanmanın 

hukuk kuramını aşar geçer. Topik yitip gider. Buna karşın bir yandan pozitif 

hukukun yorumu tarihselleştirilir, bir yandan da doğal hukuk öğretisi 

sistematikleştirilir ve verimli bir hukuk bilimi yapılandırılır. 

Topik, 17. yüzyılın doğa bilimsel devriminin, ampirizminin ve onun kendinden 

emin akıl gereksiniminin kurbanıdır. Onun emirlerinin sadece formel olduğu ve 

kritik sorunlarda yanıtları olmadığı anlaşılır. Böylece bir benzerlik çıkarımının akla 

yatkınlığı, gerçek benzer ile (örn. çocuk ile ruh hastası) karşılaştırılabilirliğine 

bağlıdır. Meselenin bu olup olmadığı topik tarafından bilinemez, aksine tarih, akıl 

ve deneyim ile bilinebilir. Jurisprudenz’in sınırlı olanaklarına göre akıl ve deneyim 

ile daha güvenli incelemelere varılması gerçi gitgide “analoji” olarak tanımlanır – “ 

argumentum a simili” ve “argumentum e contrario”. Yetkinliğin belirtisi olarak 

topos, eleştiriye de girer. “Communis opinio” artık kendisi için daha yüksek bir 

olasılık içeremez, aksine akıl ve deneyim tarafından sınanmalıdır. Bundan başka o 

“bir ön-karar”dır. Bilimsel tartışmadan çıkarılan “communis opinio”, koşulsuz 

olmayan hukuk yaşamının pratiğine karşın, uzaklaştırılır. 

Erken pozitivizmin bu etkisi ile her şeyden önce sadece pozitif hukuk ile ilişkisi 

olan yorum kuramı ön planda durur. Christian Thomasius (Thomasius, 3. Ana 

parça Nr. 34, S. 166) “gramer” ve “lojik” yorum arasında yapılan ayrımla, metnin 

gerçek anlamını araştırır. Bu 17. yüzyıl sonrasında uygulanan bir tasarım olarak 

alışılmış gündelik konuşmanın mantığına aittir. İlgili sınıflama kendisini derhal 

uygulatır ve Almanya’da geç 19. yüzyıla dek ve Fransa’da daha uzun süre egemen 

kalır. Mantıksal yorum buna karşın açıklayıcı, genişletici ve sınırlayıcı olabilir. 
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Gündelik dilin anlamı da artık 16. yüzyıldaki gibi gerçek anlamını aşamaz. Burada 

da yeni hukuk öğretisinin pozitivist eğilimlerinin etkisi vardır. 

Bu, yorumsal araçların çoğalmasında ve yeniden değerlendirilmesinde 

belirginleşir. Her şeyden önce eğer mesele bir hukuk kuralının adaleti ve akla 

uygunluğu ise, o zaman yasanın buyruğunu çıkaranın iradesine başvurulur. Bunu 

saptamak için tarihsel bir araştırma gerekir, Tomasius’tan beri tarih, yorumun 

ilkyardım gereçliğine terfi eder. Bu yüzden bugüne dek bilinen bakış açılarından 

sözcük anlamı, bağlam, “ratio” en çok da bu sonuncusu tarihsel yasa koyucunun 

amacı olarak anlaşılır. Eğer bunlar saptanamıyorsa, yorumcu kendisine akla yatkın 

gelen ereği koyabilir. Doğal hukuk, hukukun kaynakları öğretisindeki gibi ikincil 

konumdadır. Yeni yorum ilkeleri eskiden beri tanınan olayların önceye göre başka 

türlü çözülmelerine götürür. Böylece Ortaçağdan aynı sorun miras kalır. Sözgelimi 

ekinin biçilmesi ile ilgili bir yasak unun öğütülmesine de genişletilebilir mi sorusu 

buna ilişkindir. Bu daha 16. yüzyılda büyük oranda reddedilir, çünkü yasak 

“irrasyonel”, yani özgürlüğü sınırlandırıcı ve bu nedenle de genişletmeye 

elverişsiz olarak gözükür. 18. yüzyılda genişletme istisnasız kabul edilir, çünkü 

yasa koyucunun iradesi bir besin maddesi kıtlığını önlemeye yönelik olarak 

değerlendirilir. 

18. yüzyıl hukuk biliminde aklın keşfi büyük bir rol oynar. İlk kez üretken bir 

hukuk kuralı ve sistem yapısı gelişir. Rasyonel, açık yöntemin zaferi Descartes’ten 

beri ön plandayken, şimdi Jurisprudenz’te de bazı ilkeler ve aksiyomlar 

aracılığıyla çıkarımlar sentetik bir hukuk elde etmede de öne plandadır. Onun yeri 

her şeyden önce yeni doğal hukuktur. 18. yüzyılın büyük doğal hukuk sistemleri, 

(her zaman uzlaşılmış olmasa da) en üst hukuk ilkelerinden çıkarılmış istisnasız 

rasyonel yapılardır. Bunlar ara sıra açık, kıyasi yöntemin, her şeyden önce sekiz 

ciltlik Christian Wolff’un “Ius Naturae”sinde olduğu gibi ortaya konulmasına 

yarar. Buna karşın pozitif hukukta rasyonel ilkelerden çıkarılmış böyle bir hukuk 

yapısı başkaca durumlarla beraber gündeme getirilir, çünkü tanıma göre bu, salt 

yasa koyucunun bir emridir ve “çıplak keyfilik” olabilir (Pufendorf 1672 / 1998, lib. 

2, cap. 3, § 24, S. 163). Burada açık yöntemin pozitif hukuka uygunluğu 

tartışmasızdır. Wolf-Okulu bunu savunur, ama pozitivist düşünceli yazarlarca 

güçlü bir karşı duruşa uğrar. 

Aydınlanma hukukçuları eski düzen ve temsil şemasına pek ilgi 

göstermemişlerdir. Bu, artan bir oranda skolastik ve kısırlık olarak görülür ve 18. 

yüzyılda zaman içinde silinir. 
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3. Tarihçi Hukuk Okulu (1800’ten 1870’e) 

a) Hukuk Tanımı ve Hukukun Kaynakları 

1800’den sonra 19. yüzyılın ikinci üçte birlik dönemine dek tarihçi hukuk 

okulunun hukuk kavramı kabul gördü. Bundan sonra artık doğal hukuk ile pozitif 

hukuk arasında değil, aksine pozitif, -ampirik, tarihsel olarak belirli hukuk 

arasında düalizm vardır. Doğal hukuk, hukuka kaynaklık etme özelliğini yitirir. 

Felsefi-politik bir kuram olarak kalır. Pozitif hukuk yalnızca yasa koyucunun 

iradesi ve emrinden oluşamaz. Daha çok “halkın ruhu” tarafından halkın onayını 

gereksinir, bu yüzden de artık keyfi ve rastlantısal değildir, aksine “içsel bir 

zorunluluk” olarak getirilmiştir (Savigny 1815, S. 6). Halk ruhunun içsel aklı 

kendisi tarafından yaratılmış hukukça bildirilir, böylece bütündeki hukuk, -tek 

olmasa da- “akla uygun“ olarak ortaya çıkar (Puchta, § 2, S. 5), ve yeknesak, içsel 

düzenlenmiş sistemle de birleştirilir. 

Tarihçi okulda örf adet hukuku birincil hukuk kaynağıdır. Yasa koyucunun 

onayını gereksinmez ve yasayı da yürürlükten kaldırabilir. Tarihçi okul yandaşları 

halkın örf adet hukukunu tarih içinde yasa tarafından gitgide baskılandığını fark 

etmemiş değildir. İlgileri bu nedenle hukukçu – örf adet hukuku olarak geçer. Eğer 

hukukçu, hukuku hukuk pratiği ile değil de aksine hukuk dizgesinden kuramsal 

türev olarak oluşturmuşsa, bu durumda ”bilimsel hukuk” olarak özel, üçüncü bir 

hukuk kaynağı ortaya çıkar. 

b) Dar Anlamda Yöntembilim 

Halk ruhu öğretisi yasa yorumu ve hukuk bilimi kuramı için farklı sonuçlara 

sahiptir. Tekil hukuk kuralının yorumunun tarihsel-müfessir olması gerekirken, 

hukukun bütününün içsel aklı hukuk bilimi tarafından mantıksal-sistematik olarak 

geliştirilir. 

Hepsinden önce genç Savigny’nin, tabi başkaca erken 19. yüzyıl yazarlarının da 

yorum kuramı, hukuk metinlerinin saf İncil tefsirciliğinden sıyrılmaya başlar. 

Yorumcu yalnızca yasanın metninden ve bağlamından ne çıkacaksa onu göz 

önünde bulundurabilir. Daha sonra Savigny 19. yüzyılın ortasındaki hukukçuların 

genelinde olduğu gibi yasanın metnine sıkı sıkıya bağlılığı biraz yumuşatır. Yasa 

yorumu üzerine yazdığı ünlü metni “Bugünkü Roma Hukuku Sistemi” nde 

yorumun dört unsurunu adlandırır: Gramer, tarih, mantık ve sistematiklik; bunlar 

“kusurlu” yasaları daha özelleştirerek bir amaç gerçekleştirmek üzere onu 

tamamlarlar. Yasa metninin düzeltilmesine, “ratio” dayanaklık eder. Yorumun 
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araçları Thomasius’un daha öncesinde tanıdığı gibi yerli yerindedir. Yeni olan 

bağlamın temsil ettiği “sistematik” unsurdur. Savigny buradan yorum öğretisinde 

çok dikkatli bir gereksinim çıkarır, kendi asal anlamını bilimsel hukukun 

tümünden bilimsel hukuk üretme işlemiyle kazanır.  

Savigny’nin dört unsuru “canones”, çağdaş alanyazında bağımsız olarak 

alıntılanır, ama çağdaş literatür bağlamı ve daha büyük tarihsel ilişkiler kural 

olarak belirsizdir. Savigny’nin öğretisini doğru biçimde kurabilmek için bir 

yandan, hermenötik geleneğin bazı noktalarında nasıl izleniyorsa öyle açık 

olunmalıdır. Öte yandan çağdaşlarını - her zaman ayrıcalıklı değil- o zamanın 

geçerli yorum öğretisinin bir değişkeni olarak görmüşlerdir. Bugün daha az dikkat 

edilen ama önemli temel ilkeleri hakkında 19. yüzyılın ortalarında süregiden 

yeknesaklık egemendir. Aslında yasa düşüncesini (bundan ayrılamaz güncel 

objektif bir anlam) elde edebilmek için, araçlar arasında bir sıradüzen olmaz. 

Bunun yerine “düşünce” kanıt olarak özgürce tartılmalıdır. Burada alışılmış 

sözcük anlamının gerisinde kalınabilir ya da o aşılabilir. 

Tarihçi okul, verimli, mantıksal-sistematik hukuk bulma öğretisi ile tarihçi okul 

pozitif hukuk bilimini kurar. Bu kuram genellikle Puchta ve Jhering’e mal edilir, 

ama genç Savigny’de de vardır. Yasalardan ve örf adet hukukundan “soyutlama” 

yoluyla bulunmuş normlardan daha genel geçerli hukuk kavramları ve ilkeleriyle 

boşlukların doldurulması ve tek başına yetersiz hukuk kurallarına yaramasından 

yola çıkılmıştır. Mantıksal olarak bakıldığında tamamlanmamış bir tümevarım söz 

konusudur. Bu alışıldık belirsizlik, halk ruhu öğretisi temelinde -aynı genel çağdaş 

mantıkta- sistematik hukuk kuralları bağlamının idealist tasarımını aşar. Bu 

bakımdan 19. yüzyılın Alman hukuk bilimi, hukuk kavramları dizisi ve ilkelerinin, 

maddi sözleşmenin, hukuki ehliyetin, kişilik hakkının vd. nasıl bugüne dek 

geldiğini keşfeder. 

Böylesi bir hukuk üretiminin Tarihçi Okulu ne denli karakterize ettiği güncel 

hukuk tarihi alanyazını bakımından çelişkilidir. Tartışmasız, 19. yüzyılın erken ve 

orta dönem hukukçuları sadece “formel” tümevarım ve analoji çıkarımları 

çalışmamışlar aksine “materyal” adalet ve yerindelik denetimi yapmışlardır. Bu 

şöyle bir yanılgıya mantıksal-sistematik bir hukuk bilimi bulunamadığı yanılgısına 

götürmemelidir (temsili “kavramlar içtihadı” olarak elbette yetersiz ve 

yanıltıcıdır). Kavramlarla argümantasyon yapmak, soyutlamak ve inşa etmek 19. 

yüzyılın ortalarına dek her yerde kabul görür. İdealist tarihçi okulun mantıksal 

operasyonlarını hatalı gören ve “teleolojik” düşünce talep eden yeni, pozitivist bir 

hukuk kavramı yerleştirilmesi ise uygun bulunmaz. 
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4. İmparatorluk ve Weimar Cumhuriyeti (1870’ten 1933’e) 

a) Hukuk Kavramı ve Hukukun Kaynakları Öğretisi  

Bu saf pozitivist kavram 19. yüzyılın son otuz yıllık diliminde ortaya çıkar. Hukuk 

artık yasa koyucunun veya organize olmamış bir hukuk toplumunun iradesinin 

açıklamasıdır. Bu sayede 17./18. yüzyılın iradeci hukuk kavramı yeniden kabul 

edilir, genel olarak pozitif hukuk ve doğal hukukun erken düalizmi geliştirilir. 

Yasa ve örf adet hukukunun kavramları buna göre biçim değiştirir. 

Bunlara üçüncü bir hukuk kaynağı olarak “yargıç hukuku” da eklenir. Hukuk yasa 

koyucunun keyfi, rastlantısal bir ürünü olarak göründüğünden, sistematik birliği 

de artık garanti edilemez. Boşluklar pozitif hukukun içsel mantığından 

oluşmamıştır (sadece uzun süredir artık doğal hukuk değildir), aksine hukukun 

uygulayıcısı tarafından oluşur. Yeni hukuk, tikel olaya ve benzer olaylara emsal 

teşkil etmeksizin yargıç tarafından konulur. 

Tek başına olunca hukuk kavramının üç değişkeni ayırt edilebilir. İdealist olana 

göre pozitif hukuku “akla uygunluk” ve “doğruluk” bakımından en azından 

uğraşan; tarihsel- sosyolojik olana göre hukuku kendi edimsel ortaya çıkış 

nedenleriyle açıklayan (menfaatler içtihadı da sözgelimi böyle); ve son olarak da 

normatif olana göre normun kendisine denk gelen (saf hukuk öğretisi). İlk ikisi 

arasında elbette karışık bir form ve arabuluculuk denemesi vardır. 

b) Dar Anlamda Yöntembilim 

Hukuk kavramının ilgili değişkenlerine göre hukuk yorumu kuramında üç farklı 

yönelim oluşur, idealist olan (objektif yorum kuramı), tarihçi olan (“sübjektif” 

yorum kuramı) ve normatif olan. Farklar, tarihçi yorum araçlarının değerlerinin 

karşılaştırılmasında her şeyden önce “ratio legis”in ereğinin anlaşılmasında ayırt 

edilebilir. Bir yasanın tarihsel amacının, sübjektif kuramı için ölçülüyken, objektif 

olanda mantığa gelir. Toplumsal değer tasarımlarının dönüşümü de hesaba 

katılmalıdır.  

Bir yorum ya da hukukun saptanması praeter legem olarak yasa boşluklarının 

giderilmesi için gereklidir. Farklı hukuk tanımlarına göre ne zaman bir boşluk 

olacağı tartışmalıdır. Yasada bir şeyin eksik olup olmadığı tarihçi yasa koyucu ile 

sınanmalıdır (sübjektif kuram) veya güncel gereksinime göre yapılmalıdır (objektif 

kuram). Katı pozitivist saf hukuk öğretisi boşluğun varlığı konusunda da 

kavgacıdır. Anlaşmazlık boşlukların nasıl doldurulacağı konusunda ortaya çıkar: 

Soru tek başına hukuk koyucunun anlaşılması ile mi veya yöntemsel araçların 
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analojisi ile mi olacağıdır. Yasanın tamamlanmamışlığı anlamına gelen dışsal 

boşluklardan, dilin belirsizliğinden ortaya çıkan içsel boşlukların ayırılması 

olanaklıdır. Her şeyden önce serbest hukuk hareketi (serbest hukuk) bu soruna 

dikkat çeker. Böylesi belirsizlikler bağlam, tarih ya da yasanın amacı ile 

açıklanamazlar, sonra yargıçsal olarak açıklanabilir, yargıçsal bir hukuk yaratımı 

zorunlu hale gelir.  

Hukuk biliminin kuramında İmparatorluk ve Weimar Cumhuriyeti hukukçuları 

tarihçi okuldan devraldıkları yeni iradeci-pozitivist hukuk tanımından açıkça 

ayrılırlar. Elde bulunan hukuk materyalinden yapı ve ilke yaratarak çıkarılan 

mantıksal-sistematik hukuk bulgusunu, “kavramlar-içtihadı” olduğundan 

reddederler. Üretici bir hukuk bilimi istemi sonlanır; bilimsel hukuk bulgusu 

yerine yalın hukuk çalışması geçer. Her iradenin altında yatan bir amaç 

olacağından her yerde esas olan bir amaç vardır. Kavramları inşa etmek 

erekbilimseldir, hukuk düzeni artık zaman ötesi varlık-, “öz” kavramları değildir, 

aksine her defasında değişen amaçlarla yeniden yapılandırılmalıdır. Daha büyük 

bir hukuk alanının teleolojik sistemleştirmesi örnekleri, için erken 20. yüzyılın 

hukuk bilimi yetersiz değildir. 

5. Nasyonal Sosyalizm (1933-1945) 

a) Hukuk kavramı ve Hukukun Kaynakları  

Nasyonal sosyalist hukukçular “halkçı” bir hukuktan söz ederler. Hukukun “esas 

kaynağı”, Nasyonal Sosyalizm’in değer temsillerini himaye eden halkın bilincidir. 

Bu yeni değer içerikli Hukuk tanımı hukukun kaynaklarının biriciklikleriyle 

çelişkilidir. Yasanın “önder emri” olarak halk iradesine karşıt olması, onu 

yadsıması ve farklı örf adet ya da “halk hukuku”nun da önünde gittiği 

tartışmasızdır. Yalnızca eski ve eksikli yazılı hukukta “halkın” hukukunun sırası 

gelebilir. Sonunda var olduğu sürece önder-hukuku uygulanmıştır. Yargıçsal norm 

denetimi burjuva anayasa devletindeki gibi de yoktur. NS- hukukçuları bir 

yargıcın kendi değerlendirmelerini ve her halde uyguladığı bir yargıç hukukunu 

da reddeder.  

b) Dar Anlamda Yöntembilim 

Ulusal ve otoriter hukuk kavramı arasındaki çelişki, yasa yorumu kuramında 

sürdürülür. “Ulusal” görüşe göre, yasalar nasyonal sosyalist saikle 

yorumlanmalıdır. Başka bir görüşe göre ise yasa koyucunun, yani “önderin” irade 

ve amacı, vardır. İlk görüş daha büyük bir ilgi görür, çünkü eski, 1933 öncesi 
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çıkarılmış yasalar, “ulus”un düşüncesiyle daha kolay uyuşabilecektir. Ama yeni, 

nasyonal sosyalist yasalar “ulusal” yorum, ile ırk- ve toplum ideolojisine atıf 

aracılığıyla idareyle olası uzlaşmasıyla “iyileştirilir”. Yasa boşlukları da ulusal-

nasyonal sosyalist hukuk ilkelerinin uygulanmasıyla doldurulur. 

Hukuk bilimi kuramı da parçalanmıştır. Bir yanda daha eski meşru ve teleolojik 

düşünce durur, bir yanda da bir “halkçı” hukuk bilimi gelişir. Bu her şeyden önce 

Carl Schmitt’in “somut düzen düşüncesi” ile bağlıdır ve hukukun 

sistematikleştirilmesine ilgi kaybolurcasına olay hukuku ile sonuçlanır. Medeni 

hukukta “tipolojik” süreç, kavram inşasında ilerler. Ceza hukukunda farklı 

yazarlar pozitif hukukla ilgili olmayan buyruklarla ilişkili bir “özlerin öğretisi” 

propagandası yaparlar. Bu öğretilerin irrasyonelliği açıktır ve yandaşlarınca 

yalanlanmaz. 
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