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Bir Yanlış Anlama: Hukuk Eleştirisi 

 

Eleştiri anaakımlaşabilir mi? Soruyu daha doğru şekilde şöyle ifade edebiliriz: 

Anaakım haline geldiyse eleştiri hâlâ eleştirme potansiyelini taşıyor mudur? 

Türkiye’de hukuka ilişkin eleştirel bir perspektif ortaya koymaya çalışanlar 

bugünlerde eleştirilerini yöneltebilecekleri bir nesneden yoksun kalmış gibiler. Bu 

durum ikili bir ruh hali yaratıyor: Bir yandan muhataplarını mevcut hukuk 

sisteminin tutarlılık, öngörülebilirlik, bütünsellik iddiasında bulunması gerektiğine 

ikna etmeye çalışmak; öte yandan, aslında bu iddialarda bulunan hiç bir hukuk 

sisteminin bu gerekleri karşılayamayacağını dile getirmek. Türkiyeli eleştirel 

hukukçular, eleştiri nesnelerini kendileri oluşturma görevini de üstleniyorlar. En 

tepeye taşıdığı kayayı gerisin geri yuvarlanmış bulup, ertesi gün yeniden tepeye 

çıkaran Sisifos gibi... Albert Camus, Sisifos’u anlamsızlığın simgesi olarak 

görmemiş miydi? Hukuku dekonstrükte edenler hukukun sahibi olunca, hukuku 

gerçekten dekonstrükte etmesi beklenen eleştireller ilk önce bir inşa faaliyetine de 

ortak olmak durumunda kalıyorlar. Böylece hukuk eleştirisi iki şekilde 

anaakımlaşıyor: Anaakım hukukçular, bir hukuk olmadığına ilişkin eleştiriyi çok 

çabuk kabul ediyor. İkincisi, enerjilerini hukuk fikrinin inşasına yönelten 

eleştireller, anaakımın bir parçası oluyorlar. “Bakın bu bir trajedidir”. 

Yirmibirinci yüzyılın ilk çeyreğinde hukuk eleştirisi için hem mümbit bir zemin 

hem de handikap yaratan durum budur. Eleştirinin anaakımlaşması... Hukuk 

düşünenler, handikaplardan kaçınabilirlerse, heyecanlı bir hukuk tartışması bizi 

bekliyor demektir. 

* 

Bu sayımızda hukukun ve eleştirinin kıyılarında dolaşan, ikisi hakemli üç yazı ile 

karşınızdayız. 
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“Soho Bildiğiniz Gibi yahut Ustura Mackie’nin Gözleri - Brecht’in Hukuk 

Kuramına Katkısı Olabilir mi?” başlıklı makalesinde Gökçe Çataloluk, hukukun 

sınırlarında dolaşırken Brecht’ten yardım alıp alamayacağımızı sorguluyor. 

Çataloluk’un da isabetle teşhis ettiği üzere “hukuk kuramı alanında son on yıl 

içerisinde çalışılan en popüler konuların düşman ceza hukuku, olağanüstü hal ve 

olağanüstü yargı olduğu” bir ortamda Agamben’in, Schmitt’in, Benjamin’in, 

Hobbes’un masasına Brecht’in tarihsel materyalizmini de koyarak tartışmaya var 

mısınız? 

Çiğdem Sever “Hukuk Eğitimine Feminist Bir Bakış ve Yöntem Arayışları” başlıklı 

makalesinde hukuk ideolojisi ve eğitimindeki ataerkil ve “cinsiyete duyarsız” 

eğilimi hem görünür kılıp hem de alternatif arayışına giriyor. Sever, sayının 

eleştirel temasına epistemolojik, metodolojik ve feminist bir katkıyla destek 

sunuyor. Editör yazımızın girişinde ifade ettiğimiz, yirmibirinci yüzyıl hukuk 

kuramı için imkan yaratan atmosferin ortaya çıkmasını sağlayan zeminlerden 

birinin de feminist perspektif olduğuna/olacağına ilişkin bu hatırlatmayı 

dergimizin sayfalarına taşıyoruz. 

Nihayet “Nefret Söylemi ve Nefret Suçları: LGBT Bireyler Konuşuyor” başlıklı 

yazılarında Ebru Ertekin ve Senem Uçar hukukun bir başka sınırından bakıyorlar 

meseleye. “Bir derste bizlere ‘Size 'Hey sen!' diye sesleneniniz olmadığında ne 

olur?’ diye bir soru yöneltildiğinde, bu sorunun soruş biçiminin oldukça basit, 

içeriğinin ise fazlaca derin olduğu gerçeğiyle yüzleştik. Çünkü bir seslenene sahip 

olamadığımızda sesimizi duyuramayacak, ötekileşecek ve var olamayacağız” 

ifadesinden hareket eden iki meslektaşımız, hukuk kuramı tartışmamıza bir ses 

taşıyorlar. Taşıdıkları ses, ahlâk ve “normallik” adına bastırılmaya, boğulmaya ve 

son iki yıldır gaz bombaları ve plastik kurşunlarla susturulmaya çalışılan bir 

“gökkuşağı”nın sesi olunca, hukuk aynı anda yağmurla güneşe ev sahipliği 

edebilir mi, sorusunu da hukuk eleştirisine dahil etmek zorunlu oluyor. 

* 

2012’de kaybettiğimiz İtalyan yazar Antonio Tabucchi’nin “Önemi Olmayan Yanlış 

Anlamalar” öyküsünden bir alıntı: 

Bir ara elindeki öğrenci kartını sallayarak Federico [Yunan ve 

Roma Edebiyatı öğrencisi] geldi, altüst olmuş bir hali vardı; 

soluk soluğaydı, dili dolaşıyordu, kendinden geçmişti: Onu 

yanlışlıkla Hukuk’a kaydetmişlerdi, nedenini anlayamıyordu. 
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Yatıştırmak için sekreterliğe beraber gittik; kibar ve soğukkanlı 

bir memur karşıladı bizi, binlerce öğrencinin geçip gittiğini 

görmüş ufak tefek bir ihtiyardı; Federico’nun kartını ve kaygılı 

yüzünü inceledi: Çözümü olmayan küçük bir yanlış anlama, 

dedi, dert etmeyin. Federico apışıp kalmıştı, kıpkırmızı 

kesilerek adam baktı ve kekeledi: Çözümü olmayan küçük bir 

yanlış anlama mı?! Ufak tefek ihtiyar bozuntuya vermedi, 

kusura bakmayın, dedi, dilim sürçtü, önemi olmayan küçük bir 

yanlış anlama, demek istemiştim, Noel’den önce kaydınızı 

düzelteceğim, bu arada arzu ederseniz, Hukuk derslerine 

girebilirsiniz, hiç değilse vakit kaybetmezsiniz. Kasıklarımızı 

tutarak dışarı çıktık: önemi olmayan küçük bir yanlış anlama! 

Ve Federico’nun öfkeli hali karşısında hep beraber kahkahayı 

bastık. 

Olaylar ne de gariptir. Bir kaç hafta sonra bir sabah, Federico 

önemli bir adam tavrı takınarak Goliardico’ya geldi: Hukuk 

felsefesi dersinden çıkmıştı, girmiş olmak için, boş durmamak 

için girmişti derse. Eh dostlarım, inanmamak serbest, ama bir 

saatte o ana kadar hiç anlamadığı bazı sorunların bilincine 

varmıştı, bunun yanı sıra Grek klasikleri dünya hakkında 

hiçbir şey öğretmiyorlardı, Hukuk’ta kalmaya karar vermişti, 

üstelik Yunan ve Roma edebiyatını da zaten biliyordu (Antonio 

Tabucchi, “Önemi Olmayan Yanlış Anlamalar”, Önemi Olmayan 

Küçük Yanlış Anlamalar içinde. Çev.: Münir H. Göle. İstanbul: 

Can Yayınları, 2006, ss.14-24). 

“Hukuk felsefesi dersinde bir takım sorunların bilincine varmış” olmak şimdilik 

şöyle dursun, bir yanlış anlama veya hata sonucu hukuk fakültelerine gelen 

öğrenciler üzerine siz de kafa yordunuz mu? Ya, çok doğru bir şey yaptığını sanıp, 

yanılgısını sonradan fark edenler üzerine... Hangisi daha iyi? Hangisi olmak 

isterdiniz? Sahi siz hangisisiniz?  
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