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HUKUK EĞİTİMİNE FEMİNİST BİR BAKIŞ VE YÖNTEM ARAYIŞLARI* 

Dilşad Çiğdem Sever**  

Özet: Hukuk eğitimindeki ana akım anlayış, nesnellik iddiasına karşın kendi ideolojisini 

taşımakta ve aktarmaktadır. Özgürlükçü, çoğulcu ve katılımcı olmayan, eleştirel düşünceyi 

teşvik etmeyen hukuk eğitimi, hukuk uygulamasında da etkisini göstermektedir. Feminizmin 

geliştirdiği eleştiri hem içerik, hem yöntem olarak alternatif bir eğitim ihtiyacını vurgular. Bu 

bağlamda, eleştirel pedagojinin çizdiği yoldan ilerleyen feminist pedagoji hukuk eğitiminde 

yeni bir yöntem arayışında yol göstericidir. Çalışmada Türkiye’de hukuk eğitiminde 

kadınların daha fazla temsil edilmesi gereği, norm odaklı yığmacı eğitim modeli yerine 

diyaloga dayalı ve alternatif modeller geliştirilmesi, müfredatların doğrudan veya örtük 

olarak cinsiyetçi ya da cinsiyete duyarsız yapısı, eğitim ve hukuk kültüründe dönüşüm 

olanakları ele alınmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Hukuk eğitimi, feminist hukuk teorisi, eğitim yöntemleri, eleştirel 

pedagoji, feminist pedagoji. 

FEMINIST APPROACH TO LEGAL EDUCATION AND SEARCHING FOR NEW 

METHODS 

Abstract: The mainstream approach to legal education claiming neutrality of education, 

carries and conveys its own ideology. Legal education, which originates from hierarchical 

relations and smothers critical thinking, also influences implementation of law. Feminist 

critics emphasizes a need of searching for a new educational method based on critical and 

feminist pedagogy. In this Article, the necessity of much more representation of women in 

law schools, efforts on developing dialog-based alternative models rather than norm-based 

filling (banking) educational method, openly or implicitly patriarchal or gender-blind 

structure of legal curriculum and possibility of transformation of educational and legal 

culture has been discussed. 

Keywords: Legal education, feminist legal theory, educational methods, critical pedagogy, 

feminist pedagogy.   
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Giriş 

Hukuk eğitimiyle ilgili yaklaşımlar bilginin ve hukukun nasıl tanımlandığıyla 

yakından ilişkilidir. Bu nedenle hukuk eğitimine ilişkin analizlerde hukukçuların 

bilgi üretme süreçlerindeki epistemolojik ve metodolojik tercihlerin belirleyici 

olduğu dikkate alınmalı; verilen derslerin içeriği, öğretim yöntemleri ile derslerde 

yararlanılan kaynakların değerlendirilmesi için bu tür tercihler de gözetilmelidir.  

Hukuk eğitiminin dokusunu belirleyen temel unsurlardan biri, hukuk 

fakültelerinde anaakım olarak varlığını koruyan hukuki pozitivizmdir. (Yüksel, 

2013: 8 vd) 19. ve 20. yüzyıllarda bilimsel düşüncenin geçirdiği dönüşümün 

hukuktaki yansıması olan hukuki pozitivizm, adalet ve değer gibi kavramları 

dışarıda bırakma iddiasıyla hukuk biliminin görevini yürürlükteki hukuk 

sisteminin tahlil ve açıklanması ile sınırlandırmıştır. (Keyman, 1978: 20) Bu 

bakımdan, doğal hukuka karşı gelişen ve liberal/faydacı gelenekten beslenen 

hukuki pozitivizmin en önemli öncüllerinden biri, hukukun ahlak ve siyaset gibi 

değere ilişkin alanlardan bağışık, özerk ve nesnel bir alan olması ve hukukçunun 

bilimsel pozitivizmin gözleme dayalı araştırma yönteminin de etkisiyle norma 

odaklanması gerektiği vurgusudur. Bu anlayışın eğitime yansıması sonucunda 

hukuk eğitimi de hukuk normu odaklı gelişmiş ve eğitimin nihai hedefi hukuk 

normunun öğretilmesi olmuştur. Zamanla pozitivizme sosyal teoride yönelen 

eleştirilere paralel olarak geliştirilen eleştirilerle hukuki pozitivizm de dönüşüme 

uğramıştır1.  Buna karşılık, pozitivizmin içinden de dışından geliştirilen eleştirilerin 

hukuk eğitiminde yansımasını bulmak güçtür.  

Hukukun mahkemelerde uygulanmasının öneminin görmezden gelindiğine ilişkin 

realist eleştiri ile hukukun yönetici sınıfların çıkarlarını yansıtan niteliğine ve 

ideolojik yapısına vurgu yapan eleştirel hukuk çalışmaları feminist hukukçular 

açısından bir başlangıç noktası olmuş; hukukun ideolojisinin ataerkil tahakkümü ve 

bu yöndeki kültür ve ideolojinin yeniden üretimini içerdiği vurgusu geliştirilmiştir. 

Bu perspektiften hukuk eğitimi var olan bu yapının meşrulaştırılması yoluyla 

sisteme rıza türetmenin sosyo-politik sürecinin bir parçası olarak okunabilecektir. 

(O’Brien ve McIntrye, 1986: 70 vd.) Buna karşılık hukuki realizm, eleştirel hukuk 

çalışmaları ve feminist hukuk kuramı hukuk eğitimine yeterli düzeyde yansımamış; 

örneğin hukukun mahkemelerce nasıl uygulandığına yönelik dersler Türkiye’de 

karşılığını bulmamıştır. Hukuka eleştirel ve feminist yaklaşımlar az sayıda 

                                                           
1 Hukuki pozitivizmin dönüşümü ve özellikle ahlak-hukuk ilişkisi bakımından farklı görüşler 

hakkında bkz. (MacCormick ve Weinberger, 1992; Uygur, 2003:145-176) 
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fakültenin müfredatında “Hukuk ve Siyaset”, “Hukuk ve Kadın” gibi isimler altında 

seçmeli derslerde yer bulabilmiştir. Oysa günümüzde hem bilgi üretme, hem de 

bilgiyi aktarma süreçleri bakımından realist, eleştirel ve feminist yaklaşımlar önemli 

eleştirileri dile getirir. Çalışmada hukuka ve hukuk eğitimine yönelik feminist 

eleştiri Türkiye özelinde hem hukuk mesleğindeki cinsiyet temsili, hem de eğitimin 

içeriği ve eğitim yöntemi ele alınarak değerlendirilecektir.  

I. Feminizm ve Hukuk İlişkisi  

Feminizmin kendi içinde farklı yaklaşımları içermesi ve tarihsel olarak geçirdiği 

dönüşüm, hukuka feminist yaklaşımlarda da karşılığını bulur. Birinci aşamada 

hukuk normlarını feminist bir perspektifle ele alan feminist hukuk çalışmaları, 

özellikle kültürel normların etkisiyle ataerkil bir sistemi kuran ve pekiştiren hukuk 

normlarının eleştirilmesine odaklanmıştır.2 Bu kapsamda kamusal-özel ayrımı 

doğrultusunda kadının hukuk normlarının temas etmediği bir alan olan özel alana 

hapsedilişi ve yasalardaki ataerkil değerler eleştirilmiş; bu tür normların ortadan 

kaldırılması ve eşit hak mücadelesi feminist hareket gibi hukukçuların da temel 

hedefi olmuştur.3  

İkinci aşamada ise bir yandan normların sosyal gerçeklik bakımından 

gerçekleştirilebilirliği, yani sosyal eşitsizliğin varlığı karşısında nötr görünen eşit 

düzenlemelerin fiilen yeterli olmadığı, diğer yandan da normun uygulanması 

aşamasındaki cinsiyetçilik konusu gündeme gelmiştir. Bu aşamada feminist hukuk 

çalışmaları feminist yasa yapma sürecine odaklanmıştır.4 Bu şekilde var olan ataerkil 

normlar karşısında hukuk normlarının görünüşte nötr olmasının eşitsizliği ortadan 

kaldırmadığı, sadece görünmez kıldığı, (Donnovan, 2010: 364) şeklî eşitliğin 

                                                           
2 Hukukun erilliğine ilişkin eleştiri getiren hukukçular 19. yüzyılın sonundan itibaren çeşitli 

ülkelerde seslerini çıkarmaya başlamıştır. Pekçok ülkedeki bu öncü kadınlara ilişkin 

karşılaştırmalı bir çalışma için bkz. (Mossman, 2006)  
3 Kadınlara seçme ve seçilme hakkı tanınmaması, aile hukuku bakımından getirilen eşitsiz 

kurallar (aile reisliği, mirasa ilişkin sınırlamalar, çalışma için izin, sözleşme yapmak için izin 

vb.), evlenmeye bağlı ehliyet sınırlamaları, ceza kanunlarındaki cinsiyetçi ve eşitsiz normlar, 

kadınlara farklı ücret verilmesi ya da kadınların belli işlerde çalışabilmelerine ilişkin 

sınırlamalar, doğrudan kadına karşı şiddete ilişkin normların yokluğu ya da kürtaj 

sınırlamaları bu kapsamda sayılabilecek örneklerden sadece bazılarıdır. 
4 Kadınlara seçme ve seçilme hakkı tanınmaması, aile hukuku bakımından getirilen eşitsiz 

kurallar (aile reisliği, mirasa ilişkin sınırlamalar, çalışma için izin, sözleşme yapmak için izin 

vb.), evlenmeye bağlı ehliyet sınırlamaları, ceza kanunlarındaki cinsiyetçi ve eşitsiz normlar, 

kadınlara farklı ücret verilmesi ya da kadınların belli işlerde çalışabilmelerine ilişkin 

sınırlamalar, doğrudan kadına karşı şiddete ilişkin normların yokluğu ya da kürtaj 

sınırlamaları bu kapsamda sayılabilecek örneklerden sadece bazılarıdır. 
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yetersizliği nedeniyle var olan eşitsizliklere duyarlı bir yasa yapma sürecine ihtiyaç 

duyulduğu vurgulanmıştır. Buna tipik örnek olarak da ceza hukukunda yaralama 

ve öldürmeye ilişkin normların kadınlar bakımından da eşit biçimde geçerli 

olmasına rağmen kadına karşı eviçi şiddetin5 özgül nitelikleri nedeniyle yetersiz 

olduğu, bu nedenle herhangi bir şiddet eylemi ile eviçi şiddet arasındaki farklılıkları 

gözeten bir norm ihtiyacı gösterilmiştir. 

Bu aşamada ortaya çıkan bir başka eleştiri de cinsiyetçi yargı kararları olmuştur. Bu 

kararlarda görünürde eşitlikçi olan norm yargıç tarafından uygulanırken olay 

cinsiyetçi biçimde anlaşılır ve/veya bir yandan da norm ataerkil sistem gözlüğüyle 

yorumlanır. Bu nedenle feminist hukukçular sadece norma değil, yargı kararlarına 

odaklanan çalışmalar yürütmeye başladılar.6   

Tüm bu süreçte feminizm ve hukuk arasında kurulan ilişkideki ortak payda ise 

hukukun ister norm, ister yorumlama/uygulama aşamasında olsun ataerkil 

değerlerin ve eşitsizliklerin taşıyıcısı ve hatta kimi zaman pekiştiricisi konumunda 

olduğudur. Bu vurgu, hukukun eşitlik konusundaki ideolojik yapısında da kendini 

gösterir. Kadınların hangi nedenle farklı muameleye tâbi tutulacağı konusunda 

işleyen ideolojik yapı günümüzde hem yasalarda, hem de mahkeme kararlarında 

yansımasını bulurken, LGBTİ bireyler söz konusu olduğundan daha da açık biçimde 

ortaya çıkar. 7      

                                                           
5 Aileiçi şiddet terimi domestic violence karşılığı olmadığından ve bir aileyi öncül olarak kabul 

ettiğinden eviçi şiddet terimi kullanılmıştır. Ancak Bell Hooks eviçi şiddet teriminin de 

yetersizliğine işaret ederek bunun yerine ataerkil şiddet terimini önermektedir. (Hooks, 2012: 

78)  
6 Türkiye’de kadına karşı şiddette koruma tedbirlerinin yetersiz kalmasında ya da cinsel 

şiddet ya da kadın cinayetlerinde yargı kararlarındaki cinsiyetçilik önemli bir eleştiri 

olmuştur. Türkiye’de bu yönde çalışmalara örnek olarak ceza hukuku alanında Türkan Yalçın 

Sancar (2013); medeni hukuk alanında Aydın Şafak (2014) ve Filiz Kerestecioğlu; iş hukuku 

alanında Kadriye Bakırcı, anayasa hukuku alanında Ece Göztepe ve Bertil Emrah Oder’in bu 

yöndeki çalışmaları ile feminist hareketin içinde yer alan ve adı burada anılamayan çok 

sayıda yazar sayılabilir. 
7 Türkiye’de bu konuda Anayasa Mahkemesi’nin kadın-erkek eşitliği bakımından 

muhafazakar ataerkil değerler doğrultusunda verdiği çok sayıda kararı bulunmaktadır. Bu 

çalışmanın sınırını aşmakla birlikte bir zafer olarak sunulan kadının soyadı meselesinde dahi 

Anayasa Mahkemesi’nin kendi ideolojisini sürdürdüğünü görmek mümkündür. Anayasa 

Mahkemesi’nin kararlarıyla ilgili bkz. (Sever, 2013a: 34-50). LGBTİ bireyler bakımından ise en 

çok mahkeme kararına konu olan mesele eşcinsellerin evliliğine ilişkin olmuştur. Her ne 

kadar başta ABD Yüksek Mahkemesi olmak üzere konuyla ilgili çok önemli kararlar 

verilmişse de AİHM’in Sözleşmede evlilik hakkının kadın ve erkeklere tanınmasına karşılık 

tarihsel yorumla kadın “ile” erkeğin evlenebileceği şeklinde anlamasında da benzer bir 
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Feminist hukuk kuramı açısından betimlenen bu iki aşama hem feminizm tarihi, 

hem de hukuk teorisinin tarihsel gelişim süreciyle birlikte okunması gereken 

süreçlerdir. Feminist hareketler bakımından iki aşamayı ifade eden birinci ve ikinci 

dalga feminizm arasındaki farkta da benzer bir süreci izlemek mümkündür. 19. 

Yüzyıldan itibaren gelişen birinci dalga feminizm, daha çok kadın eşitsizliğine 

vurgu yapılması ve eşit siyasi, ekonomik vb. hak veya fırsat talepleriyle 

şekillenmiştir. Dünya Savaşlarından sonraki durgunluğun ardından 1960’lardan 

itibaren güçlenen ikinci dalga feminizm ise eşitlik odaklı olmanın ötesinde özgürlük 

vurgusunu da içerecek şekilde kadınlık kavramı ve kültür, eviçi emek, eviçi şiddet, 

kadın cinselliği, doğum kontrol, kürtaj, annelik kurumu ve çocuk bakım hizmetleri, 

lezbiyen anneler, anaerkil toplum yapısı, kültürel dönüşümün sağlanması gibi pek 

çok konuda farklı tartışma ve talepleri içermiştir.8   

Feminist hukuk kuramının nüvelerini birinci dalga feminizmde bulmak mümkünse 

de asıl gelişme ikinci dalga feminist çalışmalarda olabilmiştir (Ecevit ve Karkıner, 

2011: 159). Bu aşamada özellikle cinsiyetçi yargı kararları eleştiri konusu olurken, 

cinsiyetçi yorumlama sorununun kökeninin hukuk eğitimi olduğu gerçeği yok 

sayılamayacaktır. Bu nedenle ikinci dalga feminizmin hukuk fakültelerindeki 

akademisyenlerin hukuk eğitimini sorgulamaları bakımından önemli bir etkisi 

olmuştur.  

Diğer yandan, 1990’larda ikili cinsiyet rejiminin ve toplumsal cinsiyet 

kavramsallaştırmasının kendisine bir eleştiri içeren ve kadınlık olgusunu da 

sorgulayan queer9 teori alanındaki çalışmaların yoğunlaşmasıyla birlikte daha önce 

hukuk gündeminde yer almayan LGBTİ bireylere ilişkin tartışma ve talepler ile 

heteronormativitenin hukuka yansımaları gündeme gelmeye başlamıştır.  

                                                           
ideolojiyi görmek mümkündür.  Bu yönde kararlara örnek olarak; Schalk ve Kopf v. 

Avusturya, 30141/04, 24.6.2010;  Vallianatos vd. v. Yunanistan, 29381/09 ve 32684/09, 

7.11.2013; bir transeksüelin nüfus değişikliği için evliliğine son vermesine gerek olmasının 

AİHS’i ihlal etmediğine ilişkin Hämäläinen v. Finland,  37359/09, 16.7.2014.  
8 Birinci ve ikinci dalga feminizm ve Türkiye’nin bu kapsamda değerlendirilmesi için bkz. 

(Tekeli, 1998: 337-347). Çalışmanın sınırlarını aşmakla birlikte ikinci dalga feminizmin içinde 

çok farklı eğilim ve bakışaçılarının bulunduğunu söylemek gerekir. Kültürel feminizm, 

radikal feminizm ve sosyalist feminizmin farklı eşitlik tahayyülleri ve hedef/önerileri 

bulunmaktadır. Ayrıntı için bkz. (Donnovan, 2010: 69-175) 
9 Queer bir yandan marjinal kabul edilen cinsel kimlikleri ortak bir çatı altında birleştiren 

kavram olarak , diğer yandan geleneksel gey ve lezbiyen çalışmalarından doğmuş ve 

gelişmekte olan bir teori modeli anlamında kullanılır. Queer teori biyolojik cinsiyet, 

toplumsal cinsiyet ve arzular arasındaki uyumsuzluğa odaklanarak ikili cinsiyet yapısını 

reddeder. Ayrıntı için bkz. (Jagose, 2015) 

http://en.wikipedia.org/wiki/Schalk_and_Kopf_v_Austria
http://en.wikipedia.org/wiki/Schalk_and_Kopf_v_Austria
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Queer teori hukuk özneleri başta olmak üzere hukukun türettiği ayrımlar ve 

ikiliklere kökten bir eleştiri getirir. Örneğin Butler’a göre, “hukuki özneler belli 

dışlayıcı pratikler yoluyla üretilir”; cinsiyet söz konusu olduğunda ikili cinsiyet 

rejimi hukuki iktidar tarafından üretilen bir ayrıma dayanır (Butler, 2010: 44-45). 

Yani hukuk sistemlerinin LGBTİ bireyleri koruma mekanizmalarının yetersizliğinin 

dışında cinsiyet eşitliğini sağlamak amacıyla yapılan düzenlemeler de LGBTİ 

bireyleri dışlayan ve ayrımcılık içeren bir yapıyı beraberinde getirebilir.10      

Feminist hukuk kuramı aynı zamanda hukuk kuramı bakımından yaşanan 

dönüşümle de ilişkilendirilebilir. Hukukun ne olduğu ve nasıl ele alınması 

gerektiğine ilişkin tartışmalar bakımından hukuki pozitivizme yöneltilen eleştiriler 

(Barnett, 1998: 95-121) ve bu doğrultuda ortaya çıkan eleştirel hukuk çalışmaları11 ile 

hukuki realizmi de bu bağlamıyla dikkate almak gerekir. Hukukun sadece özerk ve 

nötr bir normlar topluluğu olmaktan öte siyasi bağlamıyla ele alınması ve taşıdığı 

politik değerleri dikkate alma vurgusuyla 1970’lerden itibaren önemli çalışmalar 

üreten eleştirel hukuk çalışmaları, hukukçular bakımından teorik bir açılım 

sağlamıştır.12 Özellikle hukuk ve ideoloji arasındaki ilişkinin vurgulanmasıyla 

birlikte ataerkil düzenin hukuk sistemine yansımalarını inceleyen feminist hukuk 

kuramı eleştirel hukuki düşüncenin bir sonucu olarak değerlendirilebilir.13  

Bunun dışında, hukuku bir gerçeklik olarak ele alan ve bu bakımdan sadece normlar 

değil, yargı kararları ve yargılama süreci konusunda önemli çalışmalar yapılmasına 

yol açan hukuki realizm de feminist hukuk teorisi bakımından tarihsel bir nokta 

                                                           
10 Bunun Türkiye’deki örneklerinden biri 2005 yılında yürürlüğe giren Türk Ceza 

Kanunu’nun 122. maddesinin son halinde ayrımcılık ve nefret suçunun ancak cinsiyet 

nedeniyle işlenebilmesi, cinsel yönelim ya da cinsel kimlik ayrımcılığının suçun kapsamı 

dışında bırakılmasıdır. Benzer şekilde 2016 Nisan’da yürürlüğe giren 6701 sayılı Türkiye 

İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanununda da cinsiyet yönelim ya da cinsel kimlik 

ayrımcılık temelleri arasında sayılmamış ve Anayasa’dan farklı olarak 3. Maddede eşitlik 

ilkesi ve ayrımcılık yasağı sınırlı sayıda sayma yöntemi kullanılmıştır. Bu şekilde eşitliği 

sağlamaya bir güvence olarak getirildiği söylenen yasanın kendisi ayrımcı bir nitelik 

taşımaktadır ve bu eksende yasanın anayasaya aykırılığından bahsedilebilir.  
11 Bu konuda bir çalışma için bkz. (Collins, 1987: 387-410) 
12 Eleştirel hukuk çalışmaları ile feminist yaklaşımla ilgili bir çalışma için bkz. (Kramer, 1995)    
13 Genellikle eleştirel hukuk çalışmaları (EHÇ) ve az da olsa eleştirel hukuk teorisi gibi 

kavramlarla anılsa da güç ilişkileriyle çeşitli şekillerde ilişki kurulan, bu anlamda da sürekli 

yenilenen ve farklı açılardan bakan bir hukuk eleştirisi (ya da eleştirileri) anlamında eleştirel 

hukuk düşüncesinden bahsetmek mümkündür. Bu nedenle Adam Gearey eleştirel hukuk 

çalışmalarının sönümlendiği eleştirisine karşılık “EHÇ öldü, çok yaşa EHÇ!” benzetmesine 

yer vermekte ve feminist yaklaşımlı çalışmaları da bu kapsamda değerlendirmektedir. Bkz. 

(Gearey, 2006: 585-603) 
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olarak işaretlenmelidir.14 Amerikan hukuki realizmi metodolojik olarak sadece 

hukukun ne olduğuna odaklanması nedeniyle pozitivist bir yaklaşıma sahipken, 

konusu ve ideolojisi bakımından ise pozitivist değildir (Keyman, 1978: 24). Bu 

bakımdan, feminist hukuk kuramı ile realistler arasında metodolojik bir fark 

bulunmakta birlikte konu ve ideoloji bakımından benzerlik gösterirler. Feminist 

hukuk kuramı, hukuku ataerkil düzenin bir unsuru olarak politik anlamıyla ele 

almış ve öncelikle normlardaki eşitsizliklere odaklanmışsa da, bunun ötesinde 

hukuk sisteminin içindeki cinsiyetçiliğe daha bütüncül ve yargıyı da içerecek şekilde 

eleştiri yöneltmiştir. Bu nedenle de feminist hukuk kuramı kendi metodolojisini 

geliştirme çabası içindedir.15 Metodoloji konusundaki tartışmalar ise sadece hukuka 

ilişkin bilgi üretilmesi değil, eğitimi de kapsayacak niteliktedir. Bu nedenle önce 

hukuk eğitiminin cinsiyet açısından durumu, saha sonra eğitimin içeriği ve yöntemi 

incelenecektir.   

II. Türkiye’de Hukuk Fakültelerinde ve Hukuk Mesleğinde Cinsiyet 

Liberal feminizmin kadınlara ilişkin reform taleplerinden ilki kadınların kamusal 

bir alan olan eğitim sistemine dâhil edilmeleriydi. Osmanlı’da Tanzimat döneminin  

modernizm hedefi bakımından “iyi bir anne ve eş” olma aracı olarak kız çocukların 

okula gitmesi özendirilmeye başlanmıştır. 1913’ten itibaren ilköğretim düzeyinde 

eğitim kız çocukları için zorunlu hale gelmiş; 1914 yılında Darülfünun’da haftanın 

belirli günleri herkese açık dersler verilmiş, 1921 yılında üniversitelerde karma 

eğitime geçilmiştir. (Şentürk, 2015: 3-4) Hukuk eğitimi alan ilk kadın olan Süreyya 

Ağaoğlu 1921’de Darülfünun’da eğitim görmeye başlamış ve Türkiye’nin ilk kadın 

avukatı olmuştur.16 Türkiye’deki ilk kadın asistan olarak İstanbul Üniversitesi 

Hukuk Fakültesi’nde 1936’da göreve başlayan Türkan Rado aynı zamanda 

Türkiye’deki ilk kadın hukuk profesörü ve dünyadaki ilk kadın Roma Hukuku 

profesörü olmuştur. Bu şekilde pek çok ülkeye göre erken sayılabilecek bir tarihte, 

eğitimin hem sınıfsal dönüşüm, hem kalkınma aracı olarak görülmesi nedeniyle, 

                                                           
14 Hukuki realizmi konu ve ideoloji bakımından bir benzerlik üzerinden feminizmle 

bağlantılandırmak mümkünse de feminist hukuki realizmi ayrı bir teorik alan olarak görmek 

de mümkündür. Bu yönde bir çalışma için bkz. (Quinn, 2012: 1-56) Benzer bir değerlendirme 

eleştirel hukuk çalışmaları bakımından da yapılabilecektir. Kendisini ve feminist hukuk 

kuramını eleştirel hukuk çalışmaları kapsamında konumlandıran feminist hukukçular 

bulunduğu gibi eleştirel çalışmalardan farklı bir yerde konumlanan ve örneğin reformist olan 

bir feminist hukuk kuramı da aynı ölçüde mümkündür. Farklı feminizmlerden bahsedildiği 

gibi farklı feminist hukuk kuramından da bahsedilmelidir.   
15 Feminist hukuk yöntemi hakkında bir çalışma için bkz. (Barlett, 1990: 829-888) 
16 Ağaoğlu’nun hayatı hakkında bkz. Ankara Barosu Hukuk Gündemi 2013 özel sayısı. 

(http://www.ankarabarosu.org.tr/siteler/ankarabarosu/hgdmakale/2013-1/12.pdf)  

http://www.ankarabarosu.org.tr/siteler/ankarabarosu/hgdmakale/2013-1/12.pdf
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kadınların üniversitedeki varlığına ilişkin doğrudan ayrımcı normlar kabul 

edilmemiştir. Buna rağmen, Türkiye’de ilköğretimden itibaren okullaşmada cinsiyet 

temelli eşitsizlik varlığını hala sürdürmektedir.17   

Hukuk fakültelerinde öğrenci oranlarına bakıldığında 2014-2015 yılında okuyan 

kadın öğrencilerin oranı %50’dir.18 Hukuk alanında kadınların yaşadığı sayısal 

eşitsizlik lisans öğrenciliği bakımından değil, yükselme ve yöneticilik seviyesinde 

yaşanmaktadır. 

 

Grafik 1 

  

(Kaynak: YÖK Yükseköğretim Bilgi Sistemi) 

 

2014-2015 verilerine göre profesörler arasında kadın oranı %24, doçentlerde %26, 

yardımcı doçentlerde %39, öğretim görevlilerinde %45, araştırma görevlilerinde ise 

%50’dir.19 Bu sayıların gösterdiği en önemli sonuç araştırma görevliliğinde eşit 

                                                           
17 Bu konuda bir çalışma için bkz. (Özaydınlık, 2014: 93-112)  
18 Bu konuda bir çalışma için bkz. (Özaydınlık, 2014: 93-112)  
19 Yükseköğretime ilişkin verilerden 2004-2013 yıları arasındakiler ÖSYM’nin 

istatistiklerinden, 2013 sonrası veriler ise YÖK’ün istatistiklerinden alınmıştır. ÖSYM ve YÖK 

verilerinde uzman ve okutman sayıları da bulunmakla birlikte bunlar genelde hukuk 
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orana gelen kadınlar, öğretim üyesi olma aşamasına gelindiğinde ve her üst 

kademede daha da azalmaktadır. Her ne kadar bu rakam akademide kadınların 

arttığı ve ileriki yıllarda daha fazla kadının yükseleceği anlamında 

yorumlanabilecekse de yükselmek için yeterli sayılabilecek bir süre olan on yıl 

öncesinde, 2004-2005 eğitim yılında da durumun çok benzer olması bu analize 

imkân tanımaz. 

Grafik 2 

  

(Kaynak: ÖSYM İstatistikleri) 

 

Kadın istihdamında kademe yükseldikçe gözlenen düşmenin aynısının hukuk 

fakültelerinde de benzer şekilde yaşandığı görülmektedir. 

Grafik 3 

                                                           
mesleğine ilişkin dersler vermedikleri ve akademik yükselme sistemine dahil olmadıkları için 

verilerde kullanılmamıştır. Öğretim görevlisi kadrosu da bu şekilde düşünülebilecekse de 

hukuk fakültelerinde öğretim üyesi eksikliği nedeniyle araştırma görevlisi yerine öğretim 

görevlisi kadroları tercih edilebildiğinden öğretim görevlisi verisi kullanılmıştır.   
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(Kaynak: YÖK Yükseköğretim Bilgi Sistemi ve ÖSYM Yükseköğretim İstatistikleri) 

 

2004-2014 arasında unvana göre kadınların oranına bakıldığında 2004’te %17 olan 

kadın profesör oranı düzenli olarak yükselerek 2014’te %24’e çıkmış; benzer şekilde 

yardımcı doçentlerde de oran %28’den %39’a çıkmışsa da unvana bağlı bir kadro 

olan doçentlik bakımından durum tam tersidir; 2004’te %35 olan kadın oranı 2014’te 

%26’ya düşmüştür. On yıllık doçentlik rakamlarına bakıldığında 2004’te 33’e 61 olan 

kadın-erkek doçent sayıları 2014’te 53’e 148 oranına gerilemiştir.  

Rektör sayılarına bakıldığında durum daha çarpıcıdır: 2014 yılında 176 

üniversiteden sadece 12’sinde, yani %6,8’inde kadın rektör bulunmaktadır. Devlet 

üniversitelerinde ise bu oran %5,8 düzeyindedir. (TÜİK, 2014) Dekan sayılarına 

bakıldığında 72 hukuk fakültesi dekanından sadece 11’i kadındır ve 11 kadından 

sadece biri devlet üniversitesinde, geri kalanı vakıf üniversitelerindedir.20   

                                                           
20 Yükseköğretime ilişkin verilerden 2004-2013 yıları arasındakiler ÖSYM’nin 

istatistiklerinden, 2013 sonrası veriler ise YÖK’ün istatistiklerinden alınmıştır. ÖSYM ve YÖK 

verilerinde uzman ve okutman sayıları da bulunmakla birlikte bunlar genelde hukuk 

mesleğine ilişkin dersler vermedikleri ve akademik yükselme sistemine dahil olmadıkları için 

verilerde kullanılmamıştır. Öğretim görevlisi kadrosu da bu şekilde düşünülebilecekse de 

hukuk fakültelerinde öğretim üyesi eksikliği nedeniyle araştırma görevlisi yerine öğretim 

görevlisi kadroları tercih edilebildiğinden öğretim görevlisi verisi kullanılmıştır.   
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Hukukla ilgili mesleklere bakıldığında 2014 sonu itibariyle avukatların %40’ı 

kadındır.21  Yargıçlık mesleğinde ise lisans düzeyinde neredeyse yarı yarıya olan 

kadın oranı 2014 itibariyle %26’da kalmıştır. (Adalet Bakanlığı, 2013: 82). 

Tablo 1: Cinsiyet Dağılımına Göre Hâkim Savcı Oranları 

Yıl Erkek Yargıç 

sayısı 

Erkek Yargıç 

Oranı 

Kadın Yargıç 

sayısı 

Kadın Yargıç 

Oranı 

2010 9.027 % 77,2 2.664 % 22,8 

2011 9.092 % 77,1 2.694 % 22,9 

2012 9.389 % 75,2 3.094 % 24,8 

2013 10.056 % 73,9 3.547 % 26,1 

2014 10.895 %73,6 3.915 %26,4 

(Kaynak: Adalet Bakanlığı 2014 Faaliyet raporu: 77) 

Kadın yargıçların durumu ile akademisyenlerin durumunda bir benzerlik görmek 

de mümkündür. 2013 verilerine göre22 287 ağır ceza mahkemesi başkanından sadece 

dokuzu, 131 adalet komisyonu başkanından ise sadece üçü kadın yargıçtır. Anayasa 

Mahkemesi’nde hiç kadın üye yoktur; başkanı kadın olan Danıştay’da 17 daireden 

dördünde daire başkanları kadındır. Yargıtay’da ise Hukuk Daireleri içinde 23 

başkanın dördü kadındır; ceza dairelerinde ise hiç kadın başkan yoktur.23  HSYK’nın 

19 üyesinin sadece ikisi; HSYK’da görevlendirilen 161 yargıcın sadece yedisi 

kadındır. Bu tür fiili eşitsizlik göstergeleri karşısında AİHM yargıçlarının seçiminde 

                                                           
21 TBB verilerine göre 31.12.2014 tarihi itibariyle 35216 kadın, 51765 erkek olmak üzere 86.981 

avukat bulunmaktadır. http://www.barobirlik.org.tr/Detay39218.tbb  
22 Adalet Bakanlığı’nın 2014 faaliyet raporunda bu verilere yer verilmediğinden 2013 raporu 

verileri kullanılmıştır.  
23 Yüksek mahkemelerde daire başkanlarına ilişkin veriler Danıştay’ın ve Yargıtay’ın web 

sitesinden alınmıştır. Buna karşılık ilgili istatistiklerde ya da kurum web sitelerinde üyelerin 

tamamına ilişkin herhangi bir veri bulunamamıştır.  

http://www.barobirlik.org.tr/Detay39218.tbb
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olduğu gibi cinsiyet eşitliğinin gözetilmesine ilişkin ilkesel kararlar alınması 

gereklidir.24  

Hem akademide, hem de adalet teşkilatındaki bu rakamların gösterdiği, mesleki 

anlamda yükselme ve yöneticilik söz konusu olduğunda kadınların daha 

dezavantajlı konumda olduğudur. Ancak, hukuk mesleğinin daha fazla sayıda 

kadın tarafından temsil edilmesi eşitlik bakımından önemli bir gösterge olmakla 

birlikte hukuk mesleğinde kadınların varlığı tek başına daha eşitlikçi ya da feminist 

yaklaşımların varlığının göstergesi değildir. Bu nedenle hukuk eğitimi özelinde 

kadınların temsilinin yanı sıra verilen eğitimin niteliği ve müfredatların içeriğinin 

ve yöntemin de değerlendirilmesi gerekir. 

III. Hukuk Eğitiminin Cinsiyeti  

Sosyal bilimlerde feminist çalışmalar çok daha erken tarihlerde başlamışsa da hukuk 

fakültelerinde hukuka feminist bir perspektiften bakma çabası çok daha geç 

tarihlerde başlamıştır. Dünyada 1980’lerden itibaren gözle görülür olmaya başlanan 

feminist hukuk çalışmaları Türkiye’de hâlâ yeni sayılabilecek bir akımdır. Hukuk 

eğitiminin cinsiyeti dendiğinde geniş bir alan ifade edilmekteyse de, bu çalışma 

kapsamında eğitimin nesnellik ve tarafsızlık iddiasıyla hukuki düşünce içinde 

kökleşmiş belli ikiliklerin etkisine değinilecektir.  

1. Hukukun ve Hukuk Eğitiminin Nesnellik İddiası 

Eleştirel hukuk çalışmalarının pozitivizm bakımından getirdiği önemli 

eleştirilerden biri hukukun nesnel ve tarafsız bir alan olduğu kabulüne yöneliktir. 

Yukarıda da kısaca değinildiği üzere, hukuki pozitivizmin birinci önermesi, 

hukukun şekli koşulları taşıyan, yani geçerli kurallardan oluştuğudur. Bilimsel 

pozitivizmden etkilendiği açık olan bu önermeye göre hukuk, ancak tek gözlenebilir 

gerçek olan hukuk normlarıyla anlaşılabilir ve bu nedenle başta siyaset olmak üzere 

diğer alanlardan özerk bir alan olmalıdır. Bu varsayımın kendisi devletin çok daha 

az şeklî olan müdahalelerinin anlaşılması bakımından yetersiz olduğu gibi, takdir 

yetkisi ve bu yetkinin denetlenmesi meselesinin ihmal edilmesine neden olmuştur. 

Hukukla ahlak arasında yapılan bu ayrım özel alan ile hukuk arasındaki bağlantıyı 

                                                           
24 Avrupa Konseyi ilk olarak 2004 yılında 1649 (2004) sayılı tavsiye kararıyla taraf devletlerin 

önereceği yargıç adaylarında cinsiyet dengesinin gözetilmesi gerektiği belirtilmiş; 1426 (2005) 

sayılı karar, 1627 (2008) sayılı tavsiye kararı ve 1841 (2011) sayılı tavsiye kararı ile tek 

cinsiyetçi aday listeleri ancak bu cinsiyetin hakimlerin %40’ından az temsil edilmesi ya da bu 

kuraldan sapmayı gerektirecek özel koşulların varlığı halinde dikkate alınacağı düzenlenmiş 

ve bu kuralların ardından %20’lerde olan kadın yargıç sayısı %42’ye yükselmiştir.  
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koparır ve hukukun herkes için tarafsız ve nesnel olduğu ve eşitliğin gerçekleştiği 

varsayımına dayanır. Bu varsayım da mahkemelerdeki uyuşmazlıkların ve verilen 

kararların arkaplanında yatan siyasetin görünmez hale gelmesi işlevini görür. 25   

Pozitivizmin bir diğer temel varsayımı ise hukukun, devletin sınırlandırılması 

bakımından objektif sınırı oluşturmak için kurulan rasyonel bir sistem olduğu 

yönündedir. Hukuk devletine ilişkin tartışmaların odağında olan bu önermeyle 

hukuk rasyonel, nesnel, tutarlı ve belirlilik içeren bir sistem olarak tanımlanır. Bu 

tanımıyla hukuk, kapalı ve mantıksal bir sistemdir; bu sistem içerisinde kurallarca 

belirlenen mantıksal araçlarla doğru kararlar çıkarsanabilecektir. (Stubbs, 1986: 65) 

Bu şekilde hukuk, siyasi iktidarın desteklenmesi ve meşrulaştırılması işlevine 

sahiptir. Yani, hukuk ile devlet arasındaki bağlantılar yeniden kurgulanır ve 

devletin sınıfsal ya da eşitsiz yapısı daha az görünür bir hal alır ya da başka bir 

görünüme sahip hale gelir. (Prosser, 1982: 2-3)   

Pozitivizmin bu iki önermesi doğrultusunda hem hukuka ilişkin bilgi üretme, hem 

de yasa yapma, yasanın uygulanması ve yargısal karar alma süreçlerinin ideolojiden 

arınmış, nötr ve nesnel bir süreç olduğu iddiasının eleştirisi hukuk kuramında 

önemli bir yere sahip olmuştur. Pozitivizmin hukukun kurallardan ibaret olduğu 

şeklindeki en temel önermesi, dönemin bilimsel pozitivizm anlayışından 

kaynaklanmakla birlikte aynı zamanda politik bir etkinin sonucudur: Seçilenlerin 

iradesini ifade eden genel ve soyut kanunların varlığı, Fransız devriminin özgürlük 

ve eşitlik sloganları bakımından önemli bir güvence sayıldığı gibi (Keyman, 1978: 

20) ilk bakışta güvenilir ve öngörülebilir bir hukuk düzeni ihtiyacını da 

karşılayabilecek potansiyelde görünmüştür. Bu bağlamda pozitivizmin hukuka 

ilişkin önermeleri de pozitivizmin kendi ideolojisini oluşturur.  

Pozitivizmin bahsedilen bu ideolojisi hukuk eğitiminde de kendini gösterir ve 

hukuk eğitiminin kendisinin nesnel ve tarafsız bir süreç olduğundan bahsedilir. Bu 

varsayım hukuk eğitimine eleştiri yöneltilmesini de güçleştiren koşulları türetir. 

Hem bilgi üretme süreçleri, hem de bu bilginin aktarılma süreci bilgiyi 

üreten/aktaran kişinin zihinsel süreciyle belli seçimler içerir ve bu tür seçimlere 

dayalı bir eğitimin nesnellik iddiası bazı konuların görmezden gelindiğinin fark 

edilmesini güçleştiren bir duvar oluşturur. Cinsiyet eşitliği bakımından şekli 

eşitliğin yetersizliği, dolaylı ayrımcılık sorunu, kadına yönelik şiddet, LGBTİ 

                                                           
25 Eşitliğin ideolojik yapısına ilişkin bir çalışma için bkz. (Sever, 2015: 29-58) 
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ayrımcılığı gibi cinsiyete ilişkin konular ile başka dezavantajlı gruplar (yaşlı, engelli, 

çocuk vb.) bunlardan sadece bazılarıdır.  

Hukuk eğitiminin nesnellik iddiası aynı zamanda öznel deneyimlerin dışlanmasına 

yol açar. Oysa hukukun insanlar üzerinde doğrudan etkileri olmasının yanı sıra, 

hukuk uygulaması da öznel koşulları dikkate almayı zorunlu kılar. Oysa hukuk 

eğitiminin (hukuk yazınının) dili, soyut, kişisellikten uzak, deneyim aktarılmasına 

izin vermeyen bir dildir. Bu tür öznelliklere ve özneleşmeye ilişkin çabaların sadece 

feminizmle ilgili derslerde olması öğrenciler açısından çelişkili bir duruma yol 

açmaktadır. (Çağlar Gürgey, 2014: 101) Bu nedenle hukuk derslerinin tamamında 

öznelliklere yer verilmesi farklı disiplinlerle karşılaşmalara imkân tanıyacak ve 

hukukun uygulanması aşamasındaki sorunlu alanların görünür kılınmasını 

sağlayacaktır.  

2. Hukukun İşleyişindeki İkilikler ve Cinsiyet 

Liberalizmin hukuk alanındaki önemli bir görünümü de hukukun kamusal/özel, 

olağan/olağanüstü gibi belli ikilikler üzerinden tanımlanmasıdır. Bu ayrım eviçi 

şiddet ya da cinsiyet temelli doğrudan/dolaylı ayrımcılık gibi pek çok sorunun 

görmezden gelinmesine yol açmıştır. Kamusal/özel ayrımı bağlamında hukukun 

düzenleme alanı esas olarak kamusal alanı içermiştir. Özel alana ilişkin örneğin aile 

hukuku düzenlemeleri de kamusal alan bakımından önemli bulunduğu ölçüde 

dikkate alınmış ve genellikle ataerkil düzenin inşasını destekleyen nitelikte 

olmuştur. Hatta “özel alan”a ilişkin olduğu kabul edilen konularda, yargı, lafzî 

yorumu aşan nitelemelerle belli ataerkil öncüllere göre hareket etmiştir. Örneğin 

cinsel saldırı suçunda herhangi bir istisna getirilmemiş olmamasına karşın pek çok 

ülkede tecavüz suçunun evlilik içinde işlenemeyeceği şeklinde mahkeme kararları 

verilebilmiştir.26 Bu kararların bir yönü özel alana bakmamaya yönelikken, bir diğer 

yönü de yargıcın yorumlama ya da hukuk yaratma sürecinde kendi veya toplumsal 

ahlaki değerlerinin normu şekillendirmesidir ve bu noktada karşımıza başka 

ikilikler de çıkmaktadır.  

Bir diğer ikilik ahlak ve kültürel norm alanı ile hukuk arasında ya da siyaset ile 

hukuk arasında yapılan ayrımdır. Oysa –sadece yasa değil, diğer düzenleyici 

işlemleri de içerecek şekilde- hukuk normunun kabul edilme süreci ile normun yargı 

ve yürütme tarafından uygulanması aşamasında siyaset ve kültürel normlar ile 

hukuk normları arasında önemli bazı karşılaşmalar yaşanır. Normun kendisindeki 

                                                           
26 Türkiye’de ceza hukuku alanındaki örnekler için bkz. (Sancar, 2013: 107-117);  Britanya 

örneği için. bkz. (Collins, 2013: 84 vd.)  
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siyasa veya değerin tespiti daha kolay olmakla birlikte, uygulama aşamasındaki 

geçişkenliğin gözlenmesi ve analizi daha güçtür. Örneğin eşitlikle ilgili bir 

uyuşmazlıkta farklı muamelenin hangi durumda haklı görülebileceği 

değerlendirmesi bir mahkemece yapılan hukuki bir muhakeme gibi görünse de 

kararın arka planı tamamen değer alanından oluşmaktadır. Genel anlamda devletin 

özel hayata, daha da özelde cinsel hayata ve cinsiyete özgü olarak yaptığı 

düzenlemelerde27 kültürel normların etkisini daha fazla görmek mümkündür. 

Uygulamada da cinsel suçlar, boşanma, kadına karşı şiddetle ilgili davalar ve bu tür 

davalarda kültürel değerlerin etkisi (toplumsal meşruluğun şiddet içeren suçlarda 

ceza indirimi sebebi olarak uygulanabilmesi, aile hukukunda “namus” üzerinden 

değerlendirmeler vb.) bu tür geçişmelere örnektir. Benzer şekilde adalet ile hukukun 

birbirinden bağımsız kavramlar olarak ele alınması da bu ikiliklerin bir başka 

görünümüdür. Buna karşın hukuk eğitimi işin bu kısmına değinmeksizin bu 

ikilikleri tamamen birbirinden farklı ve bağışık alanlar olarak konumlandırarak 

kendi ideolojisini taşımış olmaktadır.    

IV. Hukuk Eğitiminde Yönteme İlişkin Feminist Eleştiri 

Feminist eğitimciler eleştirel pedagojinin yol açıcı çalışmalarını takip etmişlerdir. Bu 

anlamda tıpkı eleştirel hukuk çalışmalarının feminist hukuk kuramına yol açmış 

olması gibi, feminist pedagojinin de eleştirel pedagojinin açtığı yoldan ilerlediği 

söylenebilir. Eleştirel pedagojinin önemli isimlerinden biri olan Freire eğitimin 

özgürleştirici, eşitlikçi ve demokratik bir kurum olması gerektiğini belirtir.28 

Freire’nin ezilenlere ilişkin tespit ve önerileri cinsiyete dayalı ilişkileri içermemekle 

birlikte eğitimin iktidar ilişkilerinin yeniden üretimini içerdiği eleştirisi feminist 

pedagoji için de bir başlangıç noktası oluşturur.29 Eleştirel pedagojiye göre “insanları 

öğrenen kişilere dönüştürmekten kaçınmak için pedagojinin amacı özgelişme 

olmalıdır”. (Spring, 2014: 47) Freire’nin özgürleştiren eğitim pratiği insanileşmeyi 

hedefler; bu eğitim insandışılaşmanın fark edilmesinin bir aracıdır. Bu ise ancak 

diyalog yoluyla ve eğitim araçlarının da öznel ve tarihsel koşullar dikkate alınarak 

hazırlanması yoluyla mümkündür. (Freire, 2006: 27) Bu nedenle eleştirel pedagoji 

yığmacı eğitim olarak isimlendirilen ve öğrencinin öğrenme sürecinde bir nesne 

                                                           
27 Bu konuda tarihsel bir çalışma için bkz. (Berkowitz, 2013) 
28 Freire’nin 1974 yılında yazdığı Eleştirel Bilinç için Eğitim isimli kitabı bu açıdan önemli bir 

yol haritası olmuştur. (Freire, 2005) Bunun dışında Freire’nin Ezilenlerin Pedagojisi isimli 

kitabı da Türkçeye çevrilmiştir.   
29 Eğitime feminist eleştiriler eğitimde cinsiyet eşitsizliğini bir iktidar sorunu olarak ele 

almakla birlikte iktidar analizlerinin farklılaştığını belirtmek gerekir. Bu konuda bkz. 

(Sayılan, 2012: 17 vd.) 
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haline getirildiği, bu şekilde bilgi ile öğrenen arasında yabancılaşma yaşanan 

yönteme karşı çıkar.30 Çünkü yığmacı yöntem bireyin özgelişimini değil, bireyi 

yabancı hedeflere uygun olarak değiştirmeyi hedefler. Bu tür bir eğitimin nesnesi 

haline gelen kişi kendini ya da varoluşunu belirleyen toplumsal koşulların 

bilincinde olamayacağı bir dünyada yaşar ve Freire buna “sessizlik kültürü” der.  

(Spring, 2014: 59, 65) Eleştirel eğitim kuramcıları insanların özgür olmadıkları ve 

güç asimetrileriyle dolu bir dünyada yaşadıkları vurgusuyla birlikte sorunların 

bireyle toplum arasındaki etkileşimli ortamın sonucunda ortaya çıktığı öncülüyle 

yola koyulurlar. Bu eksende eleştirel pedagoji eğitimi endoktrinasyon ya da öğretim 

yeri olarak değil, kültürel dönüşüm alanı olarak görür ve öğrencilerin 

güçlendirilmesini amaçlar. (McLaren, 2011: 277-278) Eğitim kurumlarındaki bilginin 

nötr ve tarafsız olduğu iddiasını da eleştiren bu kurama göre öğretimde önplana 

çıkarılan ya da dışlananlarda sessiz bir mantık işlemektedir. Bu bağlamda, 

Habermas’ın bilgi sınıflandırmasından yararlanılarak teknik bilgi, pratik bilgi ve 

özgürleştirici bilgi olmak üzere üç ayrı bilgi türünden bahsedilir. Özgürleştirici bilgi 

teknik ve pratik bilgi arasındaki aykırılığı uzlaştırmaya yönelir. Bu şekilde bilgi, 

“soyutlanmış anlamsal bir ürün” biçiminde olmayacak, öğrencinin kendi yaşam 

deneyimiyle ilişkilenebilecek ve diğer yandan kuramsallaşabilecektir.  (McLaren, 

2011: 292, 356) Bu tür bir bilginin oluşabileceği zemin ise daha demokratik, eleştirel 

düşüncenin teşvik edildiği bir ortamda mümkündür.31 Eleştirel pedagojinin bu 

eleştirileri kadınlar açısından ve hukuk eğitimi özelinde de karşılığını bulur. Hukuk 

eğitimi de kendi ideolojisini taşırken “öteki” olarak tanımlanabilecek hukuk özneleri 

ya da konuları dışlayıcıdır; bu bakımdan sessizlik kültürünü destekleyen bir yapı 

haline gelebilmektedir. Bunun en bariz örneğini pratikte dinamik ve hukuk 

sisteminde dönüştürücü işleve sahip insan hakları alanında görmek mümkündür: 

Alternatif hak kuramları ya da yeni hak türlerine odaklanmanın mümkün olduğu, 

özgürlükçü ve yenilikçi bir düşünüş biçimini getirebilecek bu alan genellikle tarihsel 

                                                           
30 Yığmacı eğitim yöntemine Freire bankacı eğitim modeli ismini de vermekte, kimi zaman da 

anlatıcı eğitim demektedir. Çünkü bu yöntemde eğitim anlatan-anlatılan ilişkisi biçimindedir 

ve eğitim tıpkı tasarruf yatırımı edimine benzer: Öğrenciler yatırım nesnesi, öğreten 

yatırımcıdır. (Freire, 2006: 48-58)  
31 Çalışmanın sınırlarını aşmakla birlikte eleştirel pedagojinin neo-liberal politikalar 

karşısında dönüştüğü ve eleştirel tutumunu bu defa küreselleşme ve neo-liberalizmin 

eğitimdeki etkilerine yönlendirdiğini de belirtmek gerekir. Bu yönde çalışmalara örnek olarak 

bkz. (McLaren vd, 2006; Giroux, 2008). Eğitime daha sol bir bakışı içeren ve kendisine eleştirel 

olmaktan öte radikal ya da devrimci eleştirel pedagoji diyen bu akım sadece bireysel bir 

kurtuluş ve özgürleşme değil, toplumsal özgürleşmeyi de kuramının merkezine alır ve 

devlet-eğitim ilişkisini de sorgular. Eleştirel pedagojiye bu bakımdan yapılan eleştiriler 

hakkında bkz. (Rikowski, 2011: 121-140)  
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dönüşüm ve belli mahkeme kararları üzerinden yığmacı bir yöntemle 

anlatılmaktadır. Ya da insan haklarının insan ihtiyaçları ve insanlık onuru gibi 

kavramlarla bağlantılı olarak anlaşılması ve düşünülmesi32 hukuk eğitimi 

bakımından radikal sayılabilecek bir öneridir.  

Feminizm bakımından bu alternatif eğitim modeli, eğitimin cinsiyetçiliği yeniden 

üreten yapısının ortadan kaldırılarak, kadınlık deneyimlerinin de eğitime dâhil 

edilebileceği eşitlikçi bir özgürleşme süreci olarak görülmüştür. Hukuk fakülteleri 

özelinde ise bu eleştirel yaklaşımlar geç denilebilecek tarihlerde tartışılmaya 

başlanmıştır. Bunun nedenlerine bakıldığında, hukuk mesleğine içkin 

muhafazakârlık (Bodenheimer, 1948: 221-236), uzun yıllar hukuk fakültelerinin 

sayıca erkek-egemen olması ve hukuk fakültelerine ancak ikinci dalga feminizmin 

etki edebilmesi sayılabilir.  

Hukuk eğitimine eleştirel yaklaşım dendiğinde önemli isimlerden biri de Duncan 

Kennedy olmuştur. Eleştirel hukuk çalışmalarının bir temsilcisi olan Kennedy 

hukuk-siyaset arasındaki ilişkiye benzer biçimde hukuk eğitiminin siyasi 

karakterine vurgu yapmış; (1983: 1-16) hukuk fakültelerindeki hiyerarşinin kırılması 

gerekliliğine ilişkin radikal olarak nitelenen öneriler geliştirmiştir (Kennedy, 1982: 

591-615). Kennedy ilk yılından itibaren hukuk fakültesinin görünürde katılım 

(pseudo-participation) altında pasifize edici niteliğinin hukukun içeriğine ilişkin de 

pasif bir tutuma yol açtığını, hukuk fakültelerinde pedagojik bir muhafazakârlığın 

söz konusu olduğunu ve eleştirel (sol) pedagoji ya da alternatif bir teorik tutumun 

pek görülmediğini belirtir. (1982: 594) Ona göre, hukuk eğitimi hukuku şu şekilde 

gizemlileştirir: Hukukçu olmayanlarca anlaşılamayacak ve diğer muhakeme 

türlerinden ayrıştırılmış bir hukuksal muhakemenin öğretilmesi ve hukuki 

meselelerin birbirinden bağımsız ve ilişkisellik olmadan ele alınması yoluyla ve 

hukukçu gibi düşünmenin çoğu zaman uygulamadan kopuk olmasıyla. (1982: 596)  

Kennedy’nin bu eleştiriler sonucunda ürettiği önerilere göre; hukuk müfredatları 

yeniden yapılandırılarak disiplinlerarası derslere ve klinik uygulamalara yer 

verilmeli ve son yılda öğrencilerin seçimine dayalı bir yapı oluşturulmalı33, 

fakültenin içinde hoca-öğrenci, hoca-hoca ve öğrenci-öğrenci arasındaki 

hiyerarşinin azaltılması için maaşların eşitlenmesi, fakültedeki işlerin dönüşümlü 

olarak herkesçe yapılması, öğrencilerin ve akademisyenlerin alımında cinsiyet, sınıf 

                                                           
32 Bu konuda bkz. Galtung, 2013.  
33 Buna göre üç seçenek sunulacaktır: Bir araştırma enstitüsünde veya hukuk kliniğinde 

yoğun biçimde çalışmak ya da bir/birden çok uygulama alanı seçerek o alanda çalışmak. (s. 

614)  
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ve azınlık durumuna bağlı öncelikler getirilmelidir. (1982: 615) Bu öneriler kabul 

görmese de 1980’lerden itibaren dünyada hukuk eğitimine özgülenen dergilerin 

varlığı ve birbirinden farklı açılardan yeni eleştiri ve deneyimlerle hukuk eğitimi, 

üzerinde çalışılan akademik bir alan olarak gelişmeye başlamıştır. 

Türkiye’de hukuk eğitimine yönelen eleştiriler ise daha geç tarihlere karşılık gelir. 

2000’lerden itibaren konuşulmaya başlanan hukuk eğitimi özellikle çok sayıda 

hukuk fakültesi açılmasıyla gündem olmaya başlamıştır. Bu nedenle öncelikle 

hukuk fakültesi sayısının fazlalığı ve buna karşılık akademisyen sayısının azlığı, 

sınıfların kalabalık olması gibi nicel sorunlara değinilmiştir. Bunun dışında 

müfredatın yeterince güncellenmemesi ya da eğitimin kalitesi ve denetimsizliği, 

pozitivizmin baskınlığı gibi sorunlar dile getirilmişse de eğitimin içeriğine yönelik 

radikal eleştiriler yönlendirildiğini söylemek güçtür.  

Hukuk eğitiminin cinsiyetçi ya da cinsiyete duyarsız yapısı da hukuk eğitimine 

yönelen nitel eleştirilerden biridir. Bu konuda 2013 yılında Ankara’da altı hukuk 

fakültesinden 483 öğrenciyle yapılan ve öğrencilerin cinsiyet eşitliği algısıyla ilgili 

saha çalışması hukuk öğrencilerinin yeterince eşitlikçi olmadığı ve aynı zamanda 

birinci sınıflarla dördüncü sınıfların cevaplarında çok belirgin farklılıklar 

bulunmadığını göstermiştir. Bu saha çalışmasının içeriği bu çalışmanın sınırlarını 

aşmakla birlikte bazı sonuçlar hukuk eğitimi adına çarpıcıdır: Anayasa Mahkemesi 

tarafından 1990 yılında iptal edilen34 ve kadının çalışmak için eşinin iznini almasına 

yönelik hükmün eşitlik ilkesine aykırı bulmayanların oranı %32’dir. Yine 2001 

yılında yeni Medeni Kanun’la kaldırılan aile reisliği kurumunun eşitlik ilkesine 

aykırı olmadığını düşünenler %27, kararsızlar ise %17’dir. Mini eteğin tecavüz suçu 

bakımından haksız tahrik sayılmasına “kesinlikle katılmıyorum” cevabını 

verenlerin oranı sadece %75’tir; Anayasa Mahkemesinin en çok eleştirilen ret 

kararlarından biri35 olan cinsel saldırı suçunun bir seks işçisine karşı işlenmesinin 

indirim sebebi olmasını %77 eşitliğe aykırı bulmuş, %9 kararsız kalmış, %14 ise 

aykırı bulmamıştır. Genel anlamda eşitlik algısını belirleyen unsur ise öğrencilerin 

cinsiyeti ve özel hayattaki eşitlikçi tutuma sahip olup olmadığıdır. Bu rakamların ve 

sonuçların gösterdiği, hukuk öğrencilerinin cinsiyet eşitliği konusunda hukuk 

eğitiminden pek fazla etkilen(e)mediğidir. (Sever, 2013: 11-12)  

Bu sonuçların önemli bir nedeni, hukuk eğitiminde kullanılan ders materyallerinin 

veya müfredatın cinsiyetle ilgili konulara hiç değinmemesi ya da çok az 

                                                           
34 AYM, 29.11.1990, E. 1990/30, K. 1990/31.   
35 AYM, 12.1.1989, E. 1988/4, K. 1989/3. 
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değinmesidir. Örneğin sürekli gündemde olan ve çok sayıda ulusal/uluslararası 

düzenlemeye konu olan kadına karşı eviçi şiddet konusu medeni hukuk 

kitaplarında yer bulmadığı gibi ceza hukuku kitaplarında da kapsamlı olarak 

bahsedilmeyen konulardan biridir. Cinsiyet eşitliği konusuna yer verilebilecek 

anayasa hukuku, idare hukuku, iş hukuku ya da ceza hukuku derslerinde de 

konunun yeterli düzeyde incelendiğini söylemek güçtür. Diğer yandan belli bir 

cinsiyete ya da temsilcilerine ilişkin ifadeler de cinsiyetçilik içerebilecek ve/veya 

gerçek durumu yansıtmaktan uzak olabilecektir. Boyle’un ifade ettiği gibi bu durum 

hukuk eğitiminin “örtük müfredatı” olarak nitelenebilir. Bu örtük müfredat 

cinsiyete ilişkin konularda altı şekilde ortaya çıkabilir: (1) Görünmezlik (invisibility), 

(2) Klişeler kullanma (stereotyping), (3) Seçicilik ve oransızlık, (4) Gerçekdışılık, (5) 

Parçalara ayırma ve izole etme, (6) Cinsiyetçi dil. (Boyle, 1986:100) Bu bakımdan, 

eşitlik ya da kadına karşı şiddet gibi en temel konuların hukuk kitaplarında 

yeterince yer bulmayışı birinci örneğe, kadınlara ilişkin eşitsiz toplumsal cinsiyet 

şablonlarını pekiştiren örnekler36 ikinci örneğe konu olabilecektir. Diğer yandan 

konularda ve örneklerde cinsiyet ya da kültürel normlara ilişkin seçimler, konuların 

bütününü görmeyi engelleyen anlatım tarzları, şekli eşitliği eşitliğin erken tarihlerde 

gerçekleştirilmesi olarak gösteren örnekler ve kullanılan dilin kendisindeki 

cinsiyetçilik hukuk eğitiminin cinsiyet açısından ideolojik karakterinin bir parçası 

olarak okunabilecektir. Müfredatlarda ayrı bir insan hakları dersi ya da bireysel 

başvuru yoluna ilişkin derslerin var olmaya başlaması en azından cinsiyet/cinsel 

yönelim/cinsel kimliğe dayalı ayrımcılık türlerinin işlenmesi ihtimali bakımından 

bir gelişme olabilecektir. Ancak hukuk eğitimi konusunda feminist eleştiri, hukuk 

fakültelerindeki kadın temsili, müfredat ya da eğitimde kullanılan içeriğin ötesinde 

hukuk eğitiminin içerisinde kurulan ilişkileri ve öğrenme yöntemlerini sorgulamayı 

da kapsar.  

1. Monologdan Diyaloga: Sokratik Yöntem Üzerine Eleştiriler 

Geleneksel hukuk eğitimi açısından önemli bir güçlük Türkiye’de kurulduklarından 

bu yana hukuk eğitiminin diğer bölümlere göre daha kalabalık sınıflarda yapılması, 

kitlesel ve tek yönlü bir eğitim türü olmasıdır. Bu özellik hukuk eğitiminin öğrenci 

katılımının güç olduğu ve ödev, proje, grup çalışması vb. alternatif araçların 

kullanılamadığı bir eğitim olmasına yol açmıştır. Öğrenme açısından derste 

dinlemek öğrencinin bir kitaptan okumasından çok daha etkili olmakla birlikte, 

                                                           
36 Aile hukuku özelinde bu tür örneklere yer veren bir çalışma için bkz. (Aydın Şafak, 2014: 

92-93). 
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sözün bu gücü ile iktidar arasında nasıl bir ilişki olduğu da sorgulanmalıdır. 

(Ranciére, 2014: 14)  

Hukuk eğitiminde tek yönlülük sorununu çözmenin aracı ise öğrenciye soru sorarak 

derse katılımını sağlama, yani sokratik yöntemle öğretme olarak görülmüştür. Bu 

noktada şu sorunun sorulması gerekmektedir: Bazı öğrenciler için bir ölçüde 

monologdan diyaloga geçmeyi sağlasa da sokratik yöntem gerçek anlamda katılımı 

sağlayan, öğrenim sürecini aktif ve etkileşimli hale getirebilen bir yöntem midir?  

Sadece Türkiye’de değil, pek çok ülkede hukuk fakültelerinde kalabalık sınıflarda 

eğitim verilmesi nedeniyle sokratik yöntem yaygın olarak kullanılmış ve başka 

yöntem arayışları geç tarihlerde ortaya çıkmıştır. Diğer yandan akademisyenlerin 

pedagojik formasyonu olmaması, üniversitede öğretim ve eğitim süreçlerine ilişkin 

bölüm bulunmaması nedeniyle bu konuda fazla akademik çalışma ya da saha 

çalışması yapılmaması akademisyenlerin eğitim modelleri ya da yöntemleri üzerine 

odaklanmasını güçleştiren etkenlerdir.  

Sokratik yönteme yöneltilen en önemli eleştirilerden biri bu yöntemde eğitimin 

öğrencinin “hocanın istediği cevapları vererek oyunu kazandığı, doğru cevabı 

veremediğinde aşağılanabileceği, iletişim değil, rekabet üzerine kurulu, hukuk 

fakültesi sınıflarında hukukun gizemlileştirilmesi (mystification) ve 

insansızlaştırılmasına (dehumanization) yol açan, farklı görüş ve bakış açılarının 

engellendiği bir ortam” (Torey, 2004: 101) içinde yürütülmesidir. Sokratik yöntem 

bilginin aktarılmasıyla bilgiye giden bir yol olmakla birlikte özgürleştirici ve 

muhakeme gücünü artırıcı bir yöntem değildir. (Ranciére, 2014: 35) Sokratik yöntem 

dayanışmacı ve işbirlikçi bir ortam yerine rekabetçi bir ortamı beraberinde 

getirmesinin yanı sıra “hoca”nın sorduğu soruya yanıt vermesi beklenen öğrenci ile 

akademisyen arasında oluşan hiyerarşik ilişki öğrencinin kaçınılmaz biçimde 

“kaybetmeye” mahkûm olduğu bu yöntemi eleştirellikten daha da 

uzaklaştırmaktadır. Hukuk eğitimi bu şekilde öğrencilere “duygularını ve 

toplumunu (community) unut, hatta bir kadınsan deneyimlerini unut” mesajı 

vermektedir; (Torey, 2004: 108) bu bakımdan da “objektivist epistemoloji, hukukun 

hukuku” haline gelmektedir (Herden, 1994: 558).  

  Hiyerarşik ortamla birlikte farklı düşüncelerin dile getirilmesindeki güçlük ve 

eleştirel yaklaşımlara kapalı olma gibi sorunlar pek çok ülkede dile getirilen 

sorunlardandır. Bir makalesinde Kullman (1994: 118-120) hukuk öğrencisiyken 

yaşadığı bir deneyimi aktarır: Tecavüz suçu anlatılırken sınıftaki gülüşme ve 

yorumların aşağılayıcı olduğunu belirten kadın öğrencinin herkesi nasıl rahatsız 
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ettiğini anlatır. Daha sonra Rawls hakkında feminist bir eleştiri getiren makale 

hakkında yazarken de benzer bir rahatsızlığı hissettiğini ve daha sonra bu ikisinin 

benzer niteliğini fark etmesini anlatan Kullman, hukuk fakültelerinde dişil sesi 

bastırmanın ve statükoyu eleştirmeksizin özümsemenin hukuk mesleği bakımından 

ürkütücü bir özellik olduğunu belirtir. Bu ortam içerisinde pasif alıcı konumundaki 

hukuk öğrencisinin aldığı eğitimi ve daha üst kategori olarak hukuku sorgulayıcı 

bir tutum sergilemesi güçleşir. Ayrıca, bu öğrenme ortamı cinsiyet rolleri ya da 

cinsel yönelim veya kimlikleri ve/veya başka dezavantajları nedeniyle bazı 

öğrencilerin daha pasif hale gelmesine de yol açabilir. (Herden, 1994: 556)  

Sokratik yöntemin bir başka sorunlu noktası ise öğrencinin gelişimine dair bir geri 

dönüşü içermemesidir. Bu yöntemin uygulandığı sınıflarda başarı esas olarak 

öğrencinin kendi öğrenme becerisine bağlıdır. (Kennedy, 1982: 601) Oysa daha az 

kişilik sınıflarda ve öğrencinin bilgi düzeyini ölçmenin farklı yolları kullanılarak 

öğrencinin gelişiminin izlendiği durumlardaki başarı oranı çok daha yüksek 

olabilecektir.    

2. Alternatif Eğitim ve Değerlendirme Yöntemleri Arayışları 

Hukuk eğitiminin nihai hedefinin muhakeme gücü yüksek ve bu akıl yürütmeyi iyi 

biçimde ifade edebilen hukukçu yetiştirmek olduğu konusunda bir uzlaşıdan 

bahsetmek mümkündür. Buna karşın hem geleneksel yöntemlerin yaygınlığı ve 

formalist anlayışın baskın gelmesi, hem de kalabalık sınıflarda öğretim üyelerinin 

üzerindeki yoğun iş yükü gibi pek çok etkenin sonucunda hukuk eğitimi, 

öğrencilerin sınav dışında yazması ya da tartışması gerekmeyen, sınav kağıdına 

yazdıkları üzerinden değerlendirildiği, derse gelmeden önce ilgili kaynakları 

okumanın istisnai olduğu, katılım adına sokratik yöntemin uygulandığı bir eğitim 

modelidir. Bu eğitim modelinde öğrencinin eleştirel ve sorgulayıcı bir tutum ve akıl 

yürütme geliştirmesi güçtür; hukukun uygulayıcısı olduğunda nasıl bir yöntem 

izleyeceği hakkında pek az bir birikim ve deneyime sahiptir. Bu model içerisinde 

hukuk öğrencisinin hukuka bütüncül bir yaklaşım geliştirmesi ve olaylar ile hukuk 

alanları arasındaki bağlantıları görmesi güçtür.  

Bilgiyi aktaran-bilginin aktarıldığı kişi şeklindeki ayrıma dayalı ve belli türde bir 

yazılı sınavda bir doğru cevaba puan verilmesi üzerinden yürüyen eğitim modelleri 

konusundaki bir başka tartışma –özellikle de kalabalık sınıflarda- bu ilişki biçiminin 

bilginin aktarıldığı öznelerin aynı düşünme biçimi ve zekaya sahip olduğunu 

varsayması, farklılıkları görmezden gelmek zorunda olması ve çoğulcu 

olmamasıdır (Ranciére, 2014: 56 vd.). Tek tip öğrenci ve düşünme biçimini öncül 

olarak kabul eden bu yaklaşım, hukukun ideolojinin aktarılmasında rol oynadığı 
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gibi ataerkil hukuk sisteminin sürdürülmesi ve sorgulanmamasını da beraberinde 

getirebilmektedir.  

Bu modelin getirdiği bir diğer çelişki de demokrasi ve eşitlik gibi kavramların 

anlatıldığı bu eğitimin kendisinin eşitlikçi ve demokratik bir yapıda olmamasıdır. 

Öğrencilerin deneyimleri ile aktarılanlar arasındaki muhtemel çelişkiler örneğin 

eşitlik ya da ayrımcılık yasağı gibi kavramların içselleştirilmesini güçleştirir. 

Hiyerarşik yapının bu denli katı olması ve eğitimin biçimi öğrenciye statükonun 

meşruluğunu öğretme işlevi görür. (Boyle, 1986: 104) Öğrencilere soyut bireycilik ve 

liberal eşitlikçilik paradigması içerisinden öğretilen hak ve eşitlik kavramları gerçek 

deneyimi görmezden gelir ve bu halleriyle statükonun desteklenmesine yol açar. 

(Weiss, 1992: 77) Bu bakımdan, içeriği ve yöntemiyle ataerkil hegemonyanın 

pekiştirilmesinin aracı haline gelebilen hukuk eğitiminde “meşru” bilginin ne 

olduğunun sorgulanması hukuk özelinde daha da önem taşır. (O’Brien ve McIntyre, 

1986: 76) İçerik ile biçim arasındaki kaçınılmaz ilişkisellik dikkate alındığında adalet 

ve siyaset ile hukuk arasındaki bağlantıların görünür kılınması ve hukukun 

gizemlileştirilmeksizin anlaşılmasına yönelik arayışlar belli bir yöntem arayışını da 

beraberinde getirir.  

Küçük gruplarda ya da daha kamusal alanlarda kişisel deneyimlerin aktarılması ve 

anlamlandırılmasına dayalı olan ve bu şekilde deneyim ile teori arasındaki 

bağlantıyı görünür kılan bir yöntem olarak kullanılan bilinç yükseltme37 yöntemi 

hukuk eğitimi bakımından da değerlendirilebilecektir. (Barlett, 1990: 864; Matta, 

1988: 268) Her ne kadar bu kavram feminizmin içinde de farklı şekillerde ele alınmış 

ya da eleştirilmişse de bilinç yükseltme tek başına birinin diğerine aktardığı bir 

ilişkiyi değil, karşılıklı öğrenme ve aktarmayı, deneyimle bilgi arasında bağlantıları 

görmeyi hedefleyen bir yöntemdir. Bu yöntemin hukuka ilişkin bilgi üretme süreci 

ve hukuk eğitimine aktarılması insani deneyimler ile hukuk normu ve uygulaması 

arasındaki bağlantıların fark edilmesine olanak sağlayacaktır.  

                                                           
37 1970’lerde kadın hareketi açısından önemli bir kavram olan ve praksis fikrinden gelen bilinç 

yükseltme kavramı, özel alanın politik olduğunun deneyimlerle görünür kılınması ve kadın 

hareketinin tabandan örgütlenmesi amacıyla sadece sosyalist ve radikal feministler değil, 

daha geniş bir yelpaze tarafından kullanılan bir kavram olmakla birlikte politik içeriğini 

kaybedip terapi görünümüne yaklaşması ve radikal feminizmin eleştirilmesiyle birlikte daha 

az kullanılan ve eleştirilen bir yöntem olmuştur. Buna karşılık kavram hukuk eğitimi özelinde 

öznelerin hukukla kurdukları ilişki ve deneyimlerin görünür kılınması anlamıyla 

kullanılabilecektir. (Kavram için bkz. Donovan, 2010: 163-171)  
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Tercih edilen yöntem aynı zamanda öğrenme iklimini de etkileyecek ve daha özgür, 

çoğulcu ve demokratik bir ortamda eleştirel düşüncenin gelişmesi mümkün 

olabilecektir. Feminist ve eleştirel pedagoji, sadece kadınların, LGBTİ bireylerin ya 

da güç ilişkisinde başka dezavantajlı kişilerin temsil edilmesinden öte eğitim 

modelinin yeniden şekillenmesinde bir yöntem arayışını ifade eder. Hukuk 

eğitiminde kadınların ve farklı cinsel kimlik ya da yönelimlerin sesinin duyulması 

aynı zamanda hak ve eşitlik kavramlarının içselleştirilmesi bakımından önem taşır. 

Bir örnek vermek gerekirse, günümüzde ayrımcılık literatüründe ve pek çok davada 

önemli bir yere sahip olan dolaylı ayrımcılık kavramı, görünürde eşit norma rağmen 

fiili eşitsizliğin devam etmesi durumuna karşılık gelir. Geleneksel hukuk eğitimi 

içerisinde bahsedilmeyen ve hukukun siyasetten bağımsız olduğu önermesini 

yıkabilecek nitelikteki bu kavramın aktarılması ve hatta uygulamada kavramın 

davalarda kullanılması öğrencilerin başka disiplinlerin bilgisine ve yöntemlerine 

(istatistiki veri kullanma, sayısal veri karşılaştırma, simülasyon vb.) aşina olmasını 

gerektirir.  

Hukuk eğitiminin soyut kavramlar dizisi olmaktan öte öğrenim sürecinde 

uygulama ve hukukun insani yönünün açığa çıkarılmasının bir aracı olarak hukuk 

klinikleri yöntemi giderek yaygınlaşmıştır. Hem kliniklerde, hem de ders içi 

uygulamalarda grup çalışmalarını teşvik etmek ve öğrenen-öğreten ikiliğini aşarak 

öğreten yerine grup liderlerinin varlığı ilişkilerde ve öğrenme yönteminde bir 

dönüşüme yol açabilecektir. (Weiss, 1992: 80) Bu kapsamda sınıfların oturma 

düzeninin de bu doğrultuda planlanması ve sınıfların kürsü-amfi ya da konuşan-

dinleyen biçimindeki mimariler yerine dairesel olarak tasarlanması da getirilen 

önerilerden biridir.  

Hukuk öğrenimine yönelik bir başka eleştiri de kalabalık sınıfların da etkisiyle 

ölçme-değerlendirmenin sadece yazılı sınavlara dayalı olmasının yanı sıra 

sınavlarda sorulan soruların “ya hep, ya hiç” biçiminde formüle edilmesidir. 

(O’Brien ve McIntyre, 1986: 79) Farklı yorumlara ya da düşünceye ve eleştirel bakış 

edinmeye izin vermeyen bu formülasyon tek tip düşünmeye yol açacak bir 

yöntemdir. Bunun yerine, alternatif görüşlerin tartışılabileceği soru türlerinin tercih 

edilmesi öğrencilerin öğrenme süreçlerini de dönüştürebilecek bir etkendir.  

Öğrenme süreçlerinin politik yapısını, kültürün bilgi ve uygulama üzerindeki 

etkisini görmeden öğretim süreçlerini sorgulamak da güçtür. Bu alternatif arayışları 

elbette yine kültürel etkenler ile eğitim sistemine ilişkin unsurlarla da 

şekillenecektir. Öğrencinin daha aktif olduğu hukuk kliniklerinin açılması, sunum 

ve ödev içeren seminer benzeri derslerin varlığı ile erken denebilecek bir yaşta 
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hukuk eğitimi alan öğrencilerin sorgulama becerilerinin geliştirilebilmesi için tarih, 

sosyoloji, felsefe ve mantığa ilişkin bilgilerin kazandırılması, ders kaynaklarının 

çeşitlendirilmesi ve öğrencinin ders öncesi okuma alışkanlığı edinmesi 

önerilebilecek yöntemlerinden bazılarıdır.  

Sonuç 

Hukukun feminist eleştirisi sadece hukuk kurallarındaki eşitsizliği ya da hukukun 

uygulanmasındaki cinsiyetçiliği değil, aynı zamanda verilen hukuk eğitiminin 

niteliği ve yöntemine ilişkin eleştiri ve arayışları da içerir. Feminist hukuk teorisinin 

eleştirel hukuk çalışmalarının ardılı olması gibi, feminist pedagoji de eleştirel 

pedagojinin görüşlerinden yararlanarak eğitime yönelik eleştirilerde cinsiyete 

vurgu yapmıştır. Bu nedenle, hukuk eğitimine yönelik eleştiriler eleştirel ve feminist 

hukuk kuramından bağımsız düşünülemez. Hukuk eğitiminde baskın olan 

pozitivizmin hukukun nesnelliği ve siyaset-ahlak-kültür gibi alanlardan ayrıştığı 

varsayımlarının yansımasını hukuk normlarının öğretilmesine dayalı yığmacı 

eğitim modeli olarak ve eleştirel düşüncenin ya da yenilikçi/eleştirel görüşlerin yer 

almadığı muhafazakar eğitim yapısında görmek mümkündür. Bu yapı hukuk 

eğitiminin genel ve soyut anlatısı içerisinde cinsiyet sorununun görünmez hale 

getirilmesine ya da yok sayılmasına yol açar ve ideolojik olmama iddiasındaki 

hukuk eğitimi kendi ideolojisini üretir. Bu bakımdan, özel alanın politik olduğuna 

yönelik feminist slogan, eğitimin politik niteliğinde de karşılık bulur.  

Feminist pedagoji belli bir eğitim yöntemini zorunlu olarak beraberinde 

getirmemekle birlikte, öğreten-öğrenen ilişkisinde, öğrenim ortamı ve sürecinde bir 

dönüşüm ihtiyacını vurgular. Bu bakımdan, hukuk eğitiminde içerik kadar 

hukukun nasıl anlatıldığı da feminizm açısından tartışmalı olan konulardandır. 

Kalabalık amfilerde, eleştirel düşünceye imkan tanımayan bir öğrenme ortamında, 

hiyerarşik ilişkiler içinde, çoğu zaman “ya hep, ya hiç” biçimindeki yazılı sınavlarla 

ölçmeye dayalı, katılımcılık adına sadece sokratik yönteme yer veren hukuk eğitimi 

öznelliklere kapalı ve öğrencilerin pasif konumuyla statükonun kabulüne yol açan 

bir niteliğe bürünür.  

Hukuk fakültelerinde derslerin cinsiyete duyarsız ya da genel olarak iktidar 

ilişkilerinin sorgulanmadığı bir içeriğe sahip olması da dikkate alınması gereken bir 

unsurdur. Bu şekilde hukuk fakülteleri derslerde söyledikleri, söylemedikleri ve 

söyleme biçimleriyle cinsiyet bakımından “örtük bir müfredat”a sahiptir. Bu tür bir 

müfredat, Freire’nin sessizlik kültürü dediği kültürü pekiştirir ve hukukun içinde 

yer alan cinsiyetçiliğin ve eşitsizliğin görünmez kılınmasına katkı sunar.  
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Eleştirel ve feminist pedagoji öğrenim süreçlerini karşılıklı bir öğrenme ve diyalog 

süreci olarak görür. Bu sürecin en önemli hedeflerinden biri de hem öğrenme 

kültüründe, hem öğrenilen alanın kültüründe bir dönüşüme yol açma kapasitesidir. 

Üniversitenin bilgi üretmeye elverişli bir kültürü de içermesi gerektiği 

düşünüldüğünde cinsiyete dayalı iktidar ilişkilerine yönelen bir eleştiri olarak 

feminizmin hukuk eğitimi özelindeki eleştirisi sınıflarla ve öğretim teknikleriyle de 

sınırlı değildir. Sınıfın içindeki ilişkiler, sınıfın dışında ve gündelik pratiklerdeki 

ilişkilerden bağışık olmadığı gibi, öğrenci ile akademisyenler arasındaki ilişki 

akademisyenlerin kendi arasındaki ilişkiden ya da akademisyen ile üniversite 

arasındaki ilişkiden de etkilenir. Bu bakımdan, feminizmin işaret ettiği eleştirilerin 

hukuk özelinde sadece hukuk ve feminizmle ilgili seçmeli derslere özgülenmesi bu 

ilişkilerin dönüşmesi ya da daha çoğulcu, demokratik ve özgürlükçü bir eğitim için 

yeterli değildir. Hukukun içindeki ikiliklerin ötesine geçen, özneleri ve öznellikleri 

görünür kılan, eşitlikçi bir iklimde “meşru” bilginin sorgulandığı özgürlükçü bir 

eğitim modeli zaman içerisinde hukuk kültürü ve üniversite kültüründe de bir 

dönüşümü getirebilecektir. 
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