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Hukuk Kuramı’nın ikinci yılının son sayısıyla 

karşınızdayız. Yıllarca, Türkiye şartlarında hukuk 

alanında kuramsal çalışmalara özgülenmiş bir derginin 

düzenli bir şekilde çıkıp çıkamayacağını tartıştık. İki 

yılda on iki sayıyı tamamladığımıza göre, 

kuşkularımızın yersiz olduğunu söyleyebiliriz. Eğer 

çiçeği burnunda Akademik Teşvik Yönetmeliği’nin 

işaret ettiği alanlara ve yayınlara yoğunlaşma kaygısı 

güdülmezse, Hukuk Kuramı uzun soluklu bir platform 

olmaya aday görünüyor. Bu on iki sayıya yazarlık, 

çevirmenlik ve hakemlik yoluyla katkıda bulunan ve 

her mecrada bizleri cesaretlendiren dostlarımıza 

teşekkür ediyoruz. 

Bu sayının ilk çalışması, Sezgin Seymen Çebi imzası 

taşıyan ‘Aristoteles’te Phronesis Kavramı ve Modern 

Hukukta Muhakeme’ başlıklı makale. Çebi bizleri 

kaynağını Aristoteles’te bulduğu pratik bilgelik 

yaklaşımına katılmaya çağırıyor. 

Dergide yer verdiğimiz bir başka çalışma, Ahmet 

Halûk Atalay’ın ‘Bir Hukuk Mantığı Var mıdır?’ 

başlıklı daha önce yayımlanmış bir makalesinin 

yeniden yayımı. Hukuki muhakemenin 

formelleştirilmesi yönündeki bir çabayı ortaya koyan 

makale, Türkçe hukuk literatüründe istisnai bir yere 

sahip. Bu nedenle yeniden yayımlayarak konuya ilgi 

duyanların ulaşmasına imkân sağlamak istedik. 

Yazarın bu yeniden yayım vesilesiyle kaleme aldığı bir 

‘özeleştiri’yi, makalenin hemen öncesinde 

bulabilirsiniz. 

Aralık 2013’te Anadolu Üniversitesi Hukuk 

Fakültesi’nde düzenlenen Tragedya ve Hukuk başlıklı 

toplantıda sunulan tebliğleri yayınlamaya devam 

ediyoruz. Fatma Süzgün Şahin, sunduğu tebliğe ait 

notları ‘Sisifos’a Dair Kısa Bir Değerlendirme’ 

başlığıyla paylaşıyor. 

Sunduğumuz bir sonraki çalışma da bir yeniden 

yayım. Gökhan Yavuz Demir’in hukuku ele alışa dair 

önerisini okuyucularımızla buluşturmak istedik. 

Demir’in önerisi geleneksel hukuk anlayışı açısından 

değerlendirilecek olursa radikal bir öneri. Ancak 

Hukuk Kuramı’nın ilk sayısından itibaren yer verdiği 

çalışmalara bakılırsa, hukuka edebi yaklaşımın 

kuramsal temellerine dair bu önemli çalışmanın 

yerinin tam da bu dergi olduğunu söyleyebiliriz. 

Sizlere sunduğumuz bir başka yeniden yayım, Ahmet 

Halûk Atalay ile Gökçe Çataloluk’un ortak çalışması. 

‘Hukukun Feneri ve Günümüzde Hukukun Bir Sanat 

Olarak Öğretimi’, on birinci yüzyılda Roma Hukuku 

öğretimi yapan Irnerius’un öğretim metodunun 

günümüz hukuk öğretimi için de aydınlatıcı olduğu 

iddiasında. 

Bu sayıda da bir çeviriye ev sahipliği yapıyoruz: 

Disiplinlerarası hukuk araştırmaları konusunda 

çalışmalar yapan Jan M. Smits’in ‘Hukuk ve 

Disiplinlerarasılık: Hukuk Araştırmalarının Kaçınılmaz 

Normatifliği Üzerine’ başlıklı makalesi. Makalenin 

hukukçu biliminsanlarının faaliyetlerine dair gittikçe 

artan tartışmalarımıza katkıda bulunacağını 

düşünüyoruz. Çeviri, Ertuğrul Uzun’a ait. 

Nihayet son çalışmamız, bildiğimiz kadarıyla 

Türkiye’de başka bir örneği olmayan ve yayım 

kurulumuzu oldukça heyecanlandıran bir girişim. 

Furkan Kararmaz’ın koordinatörlüğünde hazırlanan 

çalışmada, hukuk kuramı alanında uluslararası ilgiye 

mazhar İngilizce yayım yapan bazı dergiler tarandı ve 

önemli bulunan makaleler hakkında, bu makalelerin 

özetlerinden de faydalanılarak kısa tanıtımlar yapıldı. 

2014 yılına ait yayınların tarandığı bu çalışma, 

önümüzdeki sayılarımızda 2015 yılını ve belki de daha 

fazla dergiyi kapsayacak şekilde devam edecek. 

Kararmaz’ın yanında taramaya katkıda bulunan Dilara 

Buket Tatar, Harun Bodur ve Fatma Süzgün Şahin’e 

minnettarız. 
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