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Hukuk kuramı alanında yazılan bir kitap ister salt betimsel ister sorun odaklı 

olsun temelde okuyucusuna iki şey vaat eder: bir kuram alanının tanıtılması ve 

somut problemlere ilişkin öneriler. Çalışmanın türüne göre bu ikisinin göreli 

ağırlığı değişebilir. Betimsel bir çalışma bizim kuramsal bilgi birikimimizi ve alana 

aşinalığımızı arttırırken somut problemlere ilişkin doğrudan öneriler 

getiremeyebilir. Veyahut sorun odaklı bir çalışmada kuramsal çerçeve salt araç 

olarak kullanılmış ve uygulama önerilerine göre geri planda kalmış olabilir. Ancak 

bir çalışma yeni bir kuram oluşturma iddiasıyla yazılmışsa o çalışmadan bu iki 

vaadi de belirli bir düzeyde yerine getirmesi beklenir. Wintgens da “Bu kitap akıl ve 

ilke temelli bir yasama kuramı olan Legisprudence kuramının genel çerçevesini ortaya 

koymaktadır” diyerek Legisprudence’a böyle bir iddia ile başlar (s. 2). 

Wintgens’ın kuramını adlandırırken legisprudence kelimesini tercih etmesi, 

‘jurisprudence’a yapılan gönderme aşikâr olmakla birlikte, salt bir kelime 

oyunundan ibaret değildir.  Prudence kelimesi buradaki kullanımında ‘ihtiyatlılık’, 

‘sakınganlık’ gibi anlamlara işaret eder. Gerçekten de Wintgens’ın kuramı ele 

alındığında göze çarpan temel ilke veya talep yasama faaliyetinde sakınganlıktır. 

Bu tutum, kitaba doğrudan yansır, öyle ki Legisprudence bir yasa yapma 

kuramından ziyade yasa yapmama kuramıdır denilebilir. Bu bakımdan 

Legisprudence genel itibariyle liberal bir kuramdır. Yatay toplumsal ilişkiler içinde 

yer aldığı varsayılan bireyin kendi ‘özgürlük kavrayışı’ doğrultusunda yaşama hak 

ve kabiliyetine sahip olduğu savunulur. Wintgens’ın şu sözleri hem bu temel ilkeyi 

hem de Legisprudence kuramının özünü ortaya koyar (s. 3): “Özgürlük kavrayışı her 

bireyin kendine özgü olan ve ahlaki otonomisinin de temeli olan kavrayıştır. Özgürlük 

hakkında bir kavrayış ise bireye dışarıdan dayatılan bir özgürlük kavrayışıdır. Yasa koyucu 

yaptığı her yasa ile bireylerin özgürlük kavrayışları yerine kendi özgürlük kavrayışlarını 
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bireylere özgürlük hakkında bir kavrayış olarak dayatmaktadır. Legisprudence yaklaşımının 

temelini oluşturan talep de bu yer değiştirmenin her seferinde meşrulaştırılması talebidir.” 

Wintgens’ın kitabındaki gayreti bu talebin temellendirilmesi üzerinde 

yoğunlaşmıştır. Dokuz bölümden oluşan kitabın ilk yedi bölümü bu amaca 

özgülenmiş olup son iki bölümde ise yasama ilkeleri ve yasakoyucunun 

yükümlülükleri yer alır.  

Kuramın ve kitapta ele alınacak hususların kısa bir tanıtımının yapıldığı ilk 

bölümden sonra Wintgens, yasama kuramları düzleminde Legisprudence’ı 

temellendiren yaklaşımın karşı kutbuna koyduğu legalizmi ve legalizmin 

metafizik temellerini ele alarak bunlarla hesaplaşır. Bu bölümde okur, Wintgens’ın 

zengin bir Ortaçağ felsefesi birikimine sahip olduğuna ve tümeller tartışması başta 

olmak üzere bu dönemin temel tartışmalarının yasa düşüncesine etkisini esaslı bir 

biçimde ortaya koyduğuna şahit olacaktır. Wintgens bu bölümde incelikli bir 

çalışmayla Hobbes ve Rousseau’yu Descartes’a ve Descartes’ı da Scotus ve William 

gibi Ortaçağ ilahiyatçılarına mirasçı çıkarır. Bu silsileyi ve terekenin içeriğini 

Wintgens şöyle özetler (s. 36): “Tanrının kadir-i mutlaklığına ilişkin nominalist 

yorumun bir sonucu realitenin normatif bakımdan boş olmasıdır. Bu durum normativiteyi 

kendi iradesini dayatabilecek bir dış kaynağa bağlı kılar. Bu kaynak bu türlü davranma 

otoritesine sahip herhangi bir şey olabilir. […] Bu kaynağın yükümlülüğün normatif 

kategorisi ile birleşmesi hukuku oluşturur.” Normativiteye ilişkin bu türlü bir kavrayış 

Wintgens’a göre vekâleti temel alan bir yasama anlayışının hâkimiyetine yol 

açmıştır. Vekâletçi yasamada yasakoyucu Tanrı’nın veya halkın vekili olmakla 

yasama otoritesini kazanır. Bu otoritenin kazanılması ve meşrulaştırılması aynı 

zamansızlık anında gerçekleşir. Bu zamansızlık yasama eylemini ve yasamanın 

meşruiyetini bağlamdan koparır. Wintgens vekaletçi modelin karşısına mübadeleci 

modeli çıkararak yasamayı yeniden bağlama oturtmaya çalışır. Bu hedef 

doğrultusunda üçüncü bölümde bireyin, dördüncü bölümde rasyonalitenin ve 

beşinci bölümde özgürlüğün bağlam-bağımlı karakterini ortaya koyar ve 

temellendirir. 

Wintgens, kitabının üçüncü bölümünde bireyin bağlam-bağımlılığını 

temellendirirken liberal birey anlayışından köklü bir biçimde ayrılır. Kartezyen 

özne ve metodolojik birey anlayışlarının eleştirisine yönelik olan bu bölümde 

yazar, önermelerini ağırlıklı olarak George Herbert Mead’den ve genel olarak 

sembolik etkileşimcilik kuramından devşirir. Wintgens’ın şu sözleri bu bölümdeki 

tartışmayı özetler niteliktedir (s. 69): “[Kartezyen görüş] özneyi diğerlerinden ve 

tümüyle hakikatten koparan bir yaklaşıma sahiptir.[…] [Mead’e göre] bilinç ilksel ve 
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bağımsız bir veri olarak ele alınamaz. Aynı zamanda ‘önce birey sonra topluluk gelir’ de 

denilemez. Bu çifte iddia, müstakil bilinç ve öznenin ontolojik olarak bağlı sosyal varlıklar 

olduğu kabulünü ortaya koymaktadır.” 

Kitabının dördüncü bölümünde Wintgens, Descartes ve Aristoteles’in rasyonalite 

yaklaşımlarını tartışarak modern rasyonalite anlayışıyla hesaplaşır. Wintgens’a 

göre kartezyen mantık kesinlik ve hakikat arasındaki ilişkiye, kesinliği belirleyici, 

hakikati belirlenen olarak görecek şekilde başaşağı bakmış ve modern düşüncenin 

standart hikayesi bu başaşağı bakışla kurgulanmıştır. Yazara göre bu bakış 

ontolojinin silikleşmesine ve felsefenin epistemolojikleşmesine neden olmuştur. O, 

kartezyen mantığa karşı çıkarak rasyonalitenin tedrici ve bağlam-bağımlı bir 

karaktere sahip olduğunu savunur. Bu savunusunda özellikle Aristoteles’ten ve 

Perelman’ın argümantasyon kuramından argümanlar devşirir ve kullanır. Son 

kertede Wintgens’a göre rasyonellik belirli bir konuda belirli bir özneye göre ve 

belirli bir düzeyde ortaya çıkar. Bir at diğer bir ata göre ‘daha at’ olabilir, hukukçu 

rasyonaliteyi filozoflardan öğrenecek değildir, aksine filozof hukukun 

rasyonalitesini öğrenmek isterse hukukçuların alemine girmelidir. 

Beşinci bölüm, özgürlüğün bağlam-bağımlılığı üzerinedir ve bu bölümün 

bitmesiyle birlikte Legisprudence kuramının felsefi, tarihsel ve sosyo-psikolojik 

dayanakları ortaya konulmuş olmaktadır. Bu bölümde Wintgens, hukukun hem 

başlangıç noktası hem de nihai ilkesi olarak gördüğü özgürlüğün ancak 

somutlaştırılarak kullanılanılabilecek bir kavram olduğunu belirtir. Dolayısıyla 

işlevsel ve tartışılabilir olan özgürlük kavramı değil, özgürlük kavrayışlarıdır.  

Özne, özgürlük kavrayışı doğrultusunda yaşarken kendi özgürlük kavrayışlarına 

sahip öznelerle karşılaşır. Bu karşılaşmalar çatışmalara neden olabilir. Özgürlük 

kavrayışlarının çatışması da söz konusu olabilir. Wintgens yine sembolik 

etkileşimcilik kuramına paralel biçimde bu tür çatışmaların eylemeyi anlamlı kılma 

imkanı yarattıklarını savunur. Ona göre çatışma, Hobbes’un veya Rousseau’nun 

düşündüğü biçimde toplumu yıkıma götürmez ve her tür çatışmanın özgürlük 

kavrayışlarını yok etme pahasına öngörülerek engellenmesi zararlıdır. Zira böylesi 

bir yola girmek toplumsal etkileşimi yok ederek bireyin -bağlam-bağımlı olduğu 

ikinci bölümde belirtilmiş olan- kendiliğinin oluşmasını imkânsız kılacaktır. 

Legisprudence, eş deyişle ‘yasamanın sakınganlığı’ tam da bu noktada 

gerekçelendirilmektedir. Özgürlük, yasaların problem çözmeyi evvela sosyal 

etkileşime ve öznelerin kendilerine bırakacak şekilde yapılmasını gerekli 

kılmaktadır. 
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Altıncı ve yedinci bölümlerde Wintgens, legalizmin hukuk yaklaşımına ve bu 

yaklaşımla aynı düşünsel temellere sahip olduğunu belirttiği hukuk bilimine karşı 

eleştirilerini toparlar ve özellikle meşruiyet konusu üzerinde durur. Yazarın tırnak 

içerisinde belirttiği hukuk bilimi, nesnesi ile aynı temellere sahip olduğundan 

işlevsizdir. Wintgens sadece formalist yaklaşımları değil doğal hukuk görüşlerini 

de meşruluk meselesi üzerinden eleştirir. Gerek formel geçerlilik ölçütleri gerekse 

aşkın geçerlilik ölçütleri, meşruluğun aktif karakteriyle, diğer bir deyişle 

meşruluğun bir meşrulaştırma sürecini gerekli kıldığı gerçeği ile 

bağdaşmamaktadır. 

Son iki bölümde Wintgens, Legisprudence kuramının ilkelerini ve uygulamaya 

yönelik talep ve uyarılarını dile getirir. Yasa koyucuya anayasaya uymak, anlamı 

açık bir terminoloji kullanmaya çalışmak, çelişki ve boş laftan kaçınmak, 

bütünlüklü bir değerler setine bağlı kalmak ve saçma, adaletsiz ve işe yaramaz 

yasama yapmaktan çekinmek görevlerini yükler. Yasa ile düzenlemenin son çare 

olarak görülmesini diğer bir ilke olarak ortaya koyar. Yasa yapma etkinliğinin ve 

yapılacak olan yasanın içeriğinin, yasanın yapılma zamanının, yasanın normatif 

yoğunluğunun, ayrı ayrı ve birlikte meşrulaştırılması gerekliliği de yine 

Legisprudence ilkeleri olarak belirtilip açıklanmaktadır. Yasa yapıcı bu 

meşrulaştırmayı yaparken yasanın konusuna giren gerçeklik alanına ilişkin veriler 

ortaya koymalıdır. Yasanın ilgilendirdiği kişilerle görüşmeler yapılmalı, 

uzmanların görüşüne başvurmalı, yabancı ülkelerdeki uygulamaları incelemeli, 

yasaları sürekli yeniden gözden geçirmeli, meşrulaştırmayı tüm sürece yaymalı, 

muhtemel sonuçları öngörmeli... 

Uzun sözü kısası Wintgens, sözgelimi Fuller’in veya Finnis’in eserlerinde başka 

isimlendirmelerle görebileceğimiz “hukukun içsel ahlakı” ilkelerine benzer ilkeler 

belirterek kitabını bitirir. Son iki bölüme kadar olan ve yukarıda da acz ile 

özetlemeye kalkıştığım zengin tarihi, felsefi ve psikolojik arkaplan ve de legalizme 

yönelik incelikli eleştirilerin ardından bu son bölümleri okumak bir kopukluk 

hissine veyahut açıkça söylemek gerekirse hayal kırıklığına neden olabilir. Antik 

Yunan düşüncesinden, Ortaçağ manastırlarına; oradan İspanyol Altın Çağı’na, 

derken Descartes’a, Hobbes’a Husserl’e, Puchta’ya ve nice heyecan verici 

duraklara uğrayan 230 sayfalık serüvenin ardından faturanın refah devletine 

kesilmesi de eserin yayın tarihi bakımından anakronik görülebilir. Ancak, 

belirtmek gerekir ki, kitabın sadece son iki bölümünü okuyan biri böylesi bir hayal 

kırıklığı yaşamayacaktır zira Wintgens bu bölümlerde yetkin bir yasama 

metodolojisi ortaya koymaktadır. 
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Wintgens’ın Legisprudence kitabı, müstakbel hukuk felsefesi çalışmaları 

bakımından ilham verici ve ufuk açıcıdır. Hukukçunun anlam dünyasında 

efsanevi bir karakter olan ve salt politik aktör olarak görülen yasakoyucunun aynı 

zamanda ve ağırlıklı olarak bir hukuki aktör olduğunun vurgulanması ve 

temellendirilmesi eseri özgün ve değerli kılan diğer bir özelliğidir. Kitap, gerek 

akademik çalışmalarda gerekse öğretim müfredatında yargı odaklılığın hâkim 

olduğu günümüzde yasama yöntembilimi alanındaki eksikliğimizi ve bu alandaki 

imkânları göstermesi bakımından önemlidir.  

Ülkemizde hukuk yöntembilimi maalesef öğretimde de uygulamada da geri 

planda kalmıştır. Hukuki ve idari pratiklerimizdeki salaşlık ve başına buyruklukta 

yöntem eksikliğinin ve duyarsızlığının da önemli payı bulunmaktadır. 

Legisprudence’ın ve bu çalışma alanındaki diğer eserlerin tanınırlığının artmasının 

ülkemizde hukuk yöntembilimi alanında yapılacak yeni çalışmalar için ilham 

kaynağı olacağını umarım. 


