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HUKUKUN BİR SANAT OLARAK 

ÖĞRETİMİ* 

Ahmet Halûk Atalay – Gökçe Çataloluk  

Özet: XII. yüzyılda Iustinianus’un Digesta’sının 

Kuzey İtalya kütüphanelerinden birinde ortaya 

çıkması ile Roma Hukuku’nun “yeniden doğduğu” 

söylenir.  Hukuk tarihinin dönüm noktalarından 

biri sayılan bu olay,  hukuk öğretimini açısından da 

önemli bir gelişmeye yol açmıştır. Digesta’nın 

kopyalarının çıkarılmasıyla hukuk, 

evrenselleştirilebilir ve böylelikle öğretilebilir bir 

hal almıştır.  Bu gelişmenin ateşleyicisi ise 1088 

yılında kurulan Bologna Üniversitesi Hocalarından 

Irnerius’tur. Irnerius, yeniden dirilen bu temel eseri 

anlatmakla kalmamış; öğretisini dil, mantıksal 

analiz ve retorik gibi sanatlar üzerinde 

temellendirmiştir. Bugün Irnerius’un mirasının Kıta 

Avrupası ve özellikle ülkemiz hukuk fakültelerinin 

müfredatından neredeyse tümüyle silindiğini 

gözlemlemek mümkündür. Hukuk öğretimi, 

kuramsal bazı derslerle desteklenmiş teknik bir 

bilgiler bütünüyle sınırlanırken  (harmonizasyona 

yönelik olarak atılan adımlar yoluyla) 

evrenselleştirilebilen de ancak bu bütünün 

müşterek noktaları olarak kalmıştır. Oysa söz 

konusu noktalar, üzerinde kuramsal araştırmalar 

yapmaya müsait bir yekûn oluşturmaz.  Söze ilişkin, 

deyim yerindeyse “edebi” bir alan olarak hukukun 

doğru öğretimi, dilsel ve mantıksal analiz yetisini 

geliştirmeli ve Aristotelesteki anlamıyla retorik 

ilmini içine almalıdır. Hukuk Fakültelerini hukuk 

bilgisiyle donatık bireyler yetiştiren okullardan 

hukukçu yetiştiren kurumlara dönüştürmek için 

“Fener”in aydınlattığı yolu hatırlamak yerinde 

olacaktır. 

 

Anahtar Kelimeler: Irnerius, hukuk öğretimi, söz 

sanatları. 
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IUCERNA IURIS AND CONTEMPORARY 

TEACHING OF LAW AS AN ART  

 

Abstract: It is said that Roman Law went through a 

Renaissance after the lost book of Iustinanian 

Digesta had been found in a church in North Italy in 

XII. Century. This fact, being a cornerstone of legal 

history, led to an important progress in teaching of 

law. With the copies of Digesta law became 

universalized and therefore “teachable”. It was 

Irnerius of Bologna school who started this first fire. 

Irnerius not only thought this grand work, but also 

grounded his teaching on verbal arts, logical 

analysis and rhetoric. Today we can observe that the 

heritage of Irnerius has vanished from the textbooks 

of Continental Europe. Legal education is limited to 

technical data supported by theoretical lectures and 

therefore what can be universalized is (through 

harmonization attempts) merely the common points 

of this corpus. But this corpus does not suffice to 

make theoretical research on. Education of law, as a 

literal art should develop lingual and logical 

abilities and include rhetorics in an Aristotelian 

sense. To turn faculties of law from foundations that 

equip individuals with legal data into foundations 

that bring up lawyers, it is important to see in the 

light of Lucerna Iuris. 
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yazarların izniyle gerçekleştirilmektedir. 
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I. GİRİŞ 

Hukukun bir sanat olarak öğretimi düşüncesini bir Ortaçağ 

hukukçusuna bağlamak, hukuku öncesiz sonrasız bir yapı 

değil tarihselliği içinde bir sistem olarak kavramanın gereği 

sayılabilir. Muradımız, disiplinin bilimselliği konusunda 

bitmek tükenmez tartışmalara bir de sanatsallık bahsi 

eklemek pahasına; hukuk öğretimi geleneğinin hukukun 

neliğine ilişkin sanılandan daha fazla şey söylediğine 

dikkat çekmektir. Bunu sağlamak için ise öncelikle söz 

konusu geleneği değerlendirip daha sonra hukukun bir söz 

sanatı oluşunu tartışmak gerekecektir. 

A. GELENEĞİN YENİDEN DOĞUŞU: XI. YÜZYILDA 

ÜNİVERSİTELER 

Roma hukukunun geç ortaçağda İtalya’nın kuzeyinde, 

Digesta’nın kayıp parçalarının birleştirilmesiyle yüzyıllar 

süren uykusundan uyandırılması, fantastik bir kitabın 

kehanet sahnesini andırır: Artık hiçbir şey eskisi gibi 

olmayacaktır. Zira Ortaçağ boyunca Roma hukukuna 

ilişkin bilgi, özet metinler ve okuma parçalarından ibarettir 

ve külliyatın bütün olarak ortaya çıkışıyla hukukçular 

(yargıçlar, noterler…) neredeyse bütün pratiklerini bu 

metinler üzerine kurmaya başlarlar. Roma Hukuku, deyim 

yerindeyse, yeniden doğmuştur. Aynı tarihsel sürecin, 

hukuk öğretimi, daha doğru bir ifadeyle hukukçunun 

yetiştirilmesi açısından ise anlamı daha büyüktür. Bugün 

Avrupa’nın ilk üniversitesi olduğunu kabul ettiğimiz1 

Bologna okulu (studium), öğretime XI. Yüzyılın başlarında 

öğretime başlamıştır. Tahmin edilebileceği üzere, okulun 

XI. yüzyılın sonundan XII. yüzyılın sonuna kadarki temel 

öğretim etkinliği ise, yeni ortaya çıkan Iustinianus metinleri 

üzerinde çalışmaktır2. Öyleyse, Avrupa üniversiter 

hayatının hukuk öğretimiyle başladığını saptamak yanlış 

olmaz.  

B. IRNERIUS’UN DIGESTA ÖĞRETİM METODU 

Bu büyük tarihsel adımın ardında, Digesta’nın kayıp bir 

bölümünü bir kilise kütüphanesinde bulduğu savlanan 

                                                             

1 Bologna Üniversitesi, kuruluş yılı olarak 1088’i kabul eder. 

Ancak bu tarihin kesin olmadığı, 1888 yılında bir yıldönümü 

kutlamasına uygun düşmesi için önerildiği yolunda V. 

Winroth s. 41-42. 

2 Errera, s. 79. 

Irnerius’un olduğu söylenir. Irnerius, diğer bir adıyla 

Guarneirus, Roma hukukuna hâkim bir hukuk bilginidir 

fakat günümüze kadar ulaşmış derli toplu bir eseri 

bulunmamaktadır. Onun yazdığı söylenen glossların 

derlemesi, Summa Codicis, Kantorowitz’in ifadesiyle, sönük 

ve bu büyük isme yakışmaz basmakalıplıktadır.3 Ona 

atfedilen fakat sahih bir rabıta bulunamayan bir başka eser, 

Quaestiones de juris subtilitatibus’tır.  Bu metinlerin bilimsel 

parlaklıkları olmaması, derslerde kullanılmak üzere 

hazırlanmış olmalarına bağlanabilir. Öte yandan, tam da bu 

nokta, Irnerius’un bugüne kadar gelen ününün kaynağıdır. 

Toskana Kontesi’nin teşvikiyle tahminen 1087 civarında 

hukuk öğretmeye başlayan Irnerius, Bologna Okulunun ilk 

hocası değildir. Ancak,   o güne değin uygulanan eğitim 

şeklinin ansiklopedik niteliği, bu ilk hukuk hocasının yeni 

bilgiler eşliğinde geliştirdiği öğretim metotlarıyla kökten 

değişmiş,  uzun süre aşılamayacak bir biçim almıştır.  

Irnerius sadece yeniden bir araya getirilen hukuk 

metinlerini öğretmiyordu. Onun öğrettiği; bu metinlerin 

nasıl okunacağı, bu genel ve soyut ifadelerin nasıl 

değerlendirileceği, somut ve tekil uyuşmazlıklara nasıl 

uygulanacağı gibi çok daha önemli hususlardı. Ancak bu 

hususları öğrenmek için, öğrencinin ortaçağ eğitiminin 

triviumuna; yani gramer, retorik ve mantık üçlüsüne 

hâlihazırda hâkim olması bekleniyordu.4 Daha önce 

kendine özgü bir yeri olmayan hukuk eğitimi, Irnerius’un 

elinde Corpus Iuris Civilis’in artes sermonicales5 ile 

buluştuğu yeni ve özerk bir sözsel öğretim alanı olarak 

yeniden doğmuş ve kendisine bugüne kadar gelecek olan 

“Lucerna iuris”(hukukun feneri) lakabının takılmasına 

neden olmuştur. Onun sanatı, benzetme yerinde olacaksa, 

Corpus Iuris Civilis vasıtasıyla bir hukukçu corpusu yaratma 

sanatıydı. Bu ise hukuk ilminin, hocanın ellerinde hukuk 

uygulamasından ayrılması ve görece özerkleşmesi 

anlamına gelir (Digesta’da ius’un kullanımı hem 

3 Kantorowitcz, Buckland, s. 33. 

4 Ortaçağın yedi bölümlü eğitim sisteminde trivium, bir sonraki 

adım olan geometri, aritmetik, astronomi ve müzikten oluşan 

quadriviuma hazırlardı. 

5 Mantık, retorik, gramer ve hatta poetik. 
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hukukçuluk mesleğini hem de hukuk sanatını karşılar.6 ). 

Lucerna Iuris, iş ilişkileri için gittikçe daha büyük önem 

taşıyan bu yeni bilgi türünü ve icra sanatını Alplerin 

kuzeyinden gelen ve sayıları gittikçe artan öğrencilere7 

öğreterek sadece üniversitenin ve hukuk okulunun 

kurumsal olarak ortaya çıkışına vesile olmamış, 

kendisinden sonra gelen, ünlü dört hukuk doktorunun8  

yetişmesine de katkıda bulunmuştur.9 Öyle ki Irnerius’un 

öğretim sanatı konusunda bildiklerimiz ve aşağıda 

değineceğimiz hususlar,  bu dört doktorun pratiklerinden 

çıkarsama yapılarak aktarılmıştır. 

Hocanın sınıfta yaptığı çalışmalara ilişkin elimizdeki sınırlı 

bilgi, onun şu değerlendirmesiyle başlar: 

“İlkin size her bölümün özetlerini vereceğim; ikinci olarak 

bölümde kapsanan her bir yasanın anlamının açık bir 

bildirimini sunacağım; üçüncü olarak metni onu düzeltme 

amacıyla okuyacağım; dördüncü olarak kısaca her bir 

yasanın içeriğini yineleyeceğim; beşinci olarak kimi genel 

tüze ilkeleri ekleyerek görünürdeki çelişkileri çözeceğim. 

“10  

Görüldüğü üzere yöntem, yasaların teker teker ele alınarak 

yorumlanmasıyla başlıyor, yani bir anlama faaliyetiyle. 

Metnin kopukluklar ve muhtemel tahrifatları tamir eden 

hoca, içeriği bu haliyle yineliyor. Son olarak ise karşı 

karşıya bulunan anlamı, sistemin bütünüyle harmonize 

ederek öğrencileri ayrıntıda bilgilendiriyor ve onlara ince 

ayrımları görmeyi öğretiyor. Dersin diğer bir kısmında 

öğrencileri iki gruba ayıran öğretmen, taraflardan iddia, 

diğerine savunma görevi verir, kendisi de yargıç makamına 

geçerek argümanları değerlendirirdi. Bu, bugünün moot 

courtlarına çok benzeyen bir uygulamadır. Örnek bir olay 

alıntılayalım: 

Titius Seiusa bir at satmıştır. Seius atı alır fakat parasını 

vermez, bunun yerine kendisi ödeme yapmazsa onun 

yerine ödeme yapacak bir kefil gösterir. Seius’un gerçekten 

                                                             

6  Asal, 4. Bölüm, s. 21. 

7 Bizzat eğittiği öğrencilerin sayısı tam belli olmamakla birlikte, 

13. yüzyıla gelindiğinde onun ekolünce eğitilen öğrenci sayısı 

10.000’e varmıştı. 

8 Bulgarus, Ugo, Jakobus, Martinus.  

9 Araştırma görevlisi yetiştirmenin üniversitenin asli görevleri 

arasından çıkarılmasına sebep olabilecek kadro tartışmaları 

esnasında hukuk fakültelerinde, diğer fakültelerden farklı bir 

de temerrüde düşmesi neticesinde Titius kefile başvurur. 

Ancak onu bir sürpriz beklemektedir, Seius’un kefili erkek 

değil, erkek giysileriyle dolaşan bir kadındır. Buradaki soru 

elbette Titius’un bu durumda parasını alıp alamayacağıdır. 

Metnin bundan sonrası mahkeme tutanaklarını andırır, 

taraflar kendi argümanlarını ileri sürer ve karşı tarafınkileri 

çürütmeye çalışırlar. Kadın, kadın olduğu için 

Senatusconsultum Vellenianum uyarınca Titius’a karşı 

sorumlu olmadığını ileri sürer. Titius iki argüman kullanır. 

İlki kadınlar kadar ehliyetsiz olan evlatlıkların kendisi 

paterfamilias olduğu zaman, birini dolandırdığında sorumlu 

tutulacağına ilişkin hükümdür. İkincisi ise Digesta’da 

yeralan, kadınların ihanet içinde olmadıkları sürece 

korunacaklarına ilişkin düzenlemedir. Ona göre bu kadın 

ihanet içindedir. Ancak yargıç konumundaki öğretmen bu 

argümanların hiçbirini kabul etmez ve kadını haklı bulur, 

sorumluluktan kurtarır. Sınıfta bu türden canlandırmaların 

dışında soru cevap formları da kullanılır.11 Bu yolla hukuk 

metinleri analiz edilir. 

Görüldüğü üzere, hukuk eğitimi, başlangıcında da 

bugünkü yöntemleri kullanmıştır. Ancak orada bu 

kullanımın bütünselliğine dikkat etmek gerekir. Mesele 

hiçbir zaman sadece Digesta’nın öğretilmesi değildir, iyi 

argümanın kazandığı bir yetenek geliştirme programı da en 

az bunun kadar önemlidir. 

Irnerius’un yaşamı hakkında aslında çok az bilgiye sahibiz. 

Hatta kimi zaman gerçekten yaşayıp yaşamadığı da 

sorgulanmıştır. Ancak bizim için önemli olan Irnerius’un 

tarihte gerçek bir kişi olarak varolup olmaması yahut 

adının gerçekten Irnerius mu olduğu değil, kişiliğinde 

temsil ettiği ve yukarıdaki örnekte gözlemlenebilen 

öğretmen “ışığı”tır. Öyleyse, bundan sonra değinilecek 

konulara bu ışığın değmesi için kaynağının bir metafor 

olduğunu kabul etmek mümkündür.  

 

“usta-çırak” ilişkisi olduğundan sık sık dem vurulmuştu. Oysa 

böylesi bir bu gelenek, ancak hocanın hususiyetlerini 

asistanına aktarabildiği bir ortamda yani bir sanat yahut 

zanaatin öğretilmesi sürecinde ortaya çıkabilir. Sennett, s. 94-

97. Bu bakımdan bizim bu geleneğe sandığımız kadar aşina 

olmadığımız savlanabilir. 

10 Artz, s. 242. 

11 Winroth, s. 5. 
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II. EDEBİ BİR TÜR OLARAK HUKUK 

Hukuk ve edebiyat adını taşıyan disiplin, ülkemizde 

oldukça geç de olsa kendine bir yol bulmayı başardı. 

‘Edebiyatta hukuk’ (law in literature) çalışmaları olsun, 

‘edebiyat olarak hukuk’ (law as literature) çalışmaları 

olsun12; bahis konusu iki disiplini birbirini anlamlandırmak 

için araç olarak görerek söze alan açmaya çalışıyorlar. İki 

disiplinin de birbirini araçsallaştırmasının doğru bir tutum 

olup olmadığı bir yana,  bu çalışmalar bağlamında ortaya 

atılan belki de en kışkırtıcı önerme, hukukun da bir 

edebiyat türü olduğu… Gerçek hayattaki hukuk 

deneyimiyle örtüştürmeye çalışınca rahatsız edici 

gelebilecek bu iddia (kim bir “kurgu” gereği olarak 

“gerçek” bir hüküm  giymeyi kabullenebilir ki?) hukukun, 

yukarıda değinilen sözsel sanatlara dayalı kökenleri 

irdelendiğinde, üstelik hukukun da kendince bir kurgusu 

olan bir büyük anlatı olduğu düşünüldüğünde anlam 

kazanabilir. Ancak bu iddiayı tümüyle sahiplenmeden 

evvel birkaç özel konuya değinmekte fayda vardır.  

A. SÖZ VE HUKUK 

Sözün hukukla ilişkisinin ne kadar hayati olduğunu 

anlamak için öncelikle hukukun hakikatle olan ilişkisine 

değinmek gerekir. 

 Hukuk sisteminin, yargılamanın teşkil ettiği çekirdeğinin 

dışında kalan alanlarına bir göz atıldığında, ilk ele alınması 

gereken, yasama faaliyetinin alanıdır. Sistem kuramsal 

yöntemle düşünüldüğünde yasama, salt hukuksal değil 

aynı zamanda siyasi bir faaliyettir, bu nedenle hukukun 

sadece hukuk dinamikleriyle işleyen çekirdek alanının 

dışında kalır.13 Yasama faaliyetinin çıktıları olarak hukuki 

düzenlemeler,  kendini dilsel olarak iyi ifade etmelidir. Bu 

konuda bir zaaf olsun olmasın, yazılı genel ve soyut 

düzenlemelerin tekil ve somut durumlara uygulanması için 

anlamaya yönelik sözsel bir faaliyet olarak yoruma 

gereksinim duyulur.  

  Hukukta dilden bahsedildiğinde akla gelen ikinci mesele, 

hukukun temel edimi olan uyuşmazlıkların çözümüdür. 

Ortaya çıkan uyuşmazlığın çözümünün yargı evreninde 

                                                             

12 Ward, s. 3. 

13 Luhmann, s. 428. 

14 Uzun, s. 70. 

sağlanması için uyuşmazlığın iki tarafının savlarının ‘dile’ 

getirilmesi gerekir. Bildik yargılama şemasında tarafların 

yargı makamına sağladığı veri ve kanıtlar, yargı 

makamının olayın esasına ilişkin olarak taraf olmayan 

makamlardan talep ettiği belge ve raporlar, sona erdirilecek 

uyuşmazlığın hikâyesini yeniden kurgulamak içindir. Bu 

kurgunun ortaya çıkarılması sırasında ise iki tarafın da 

kurgularının değerlendirilmesi gerekir. Böyle bakıldığında, 

kurgulardan oluşturulmuş yepyeni bir kurgu, bir anlatı, 

karara esas alınacaktır. Öyleyse hukukun hakikatle olan 

ilişkisi, aslında bir ikna ilişkisidir demek yanlış olmaz, zira 

Amerikan Realistlerinin ileri sürdüğü üzere, hiçbir zaman 

uyuşmazlık konusu olayın bulunduğu yer ve zamanda 

fiilen bulunması mümkün olmayan Yargıç14, aslında önüne 

gelen “hikâyeleri” değerlendirerek bir sonuca varmak 

zorundadır. Ancak hukukun hakikatle olan ilişkisinin 

gevşekliğine işaret eden bu saptama, beraberinde 

yöntemsel bir keyfilik iddiası taşımaz. Tam tersine, 

yargılamadaki ikna etme/olma süreçleri, mantıksal bir 

bütünlük içerir.  

Öte yandan çözümü var eden de yine sözdür:  yargıcın 

anlatısı yani karar. Anayasanın 141. maddesi uyarınca 

bütün mahkemelerin bütün kararlarının gerekçeli 

yazılması zorunluluğu, yargının işlevsel açıdan görece 

özerkleşmesini sağlar. Karar verme zorunluluğunu 

dengeleyerek yargıca niçin verdiği şekilde bir karar 

verdiğini anlatma ve bu kararı akla uygun hale getirme 

serbestisi15 sağlayan gerekçe16, sözün ikna ediciliğinin 

sınanacağı en önemli mecradır. Öyle ki fiziken var olsa da 

bir gerekçe niteliğini taşımayan gerekçelerle yazılan 

kararları karar olarak tanımak için bir “gerekçe”miz yoktur.  

B. HUKUK MANTIĞI VE ARGÜMANTASYON 

Yargılama sürecinin taraflarının ikna çabalarının ve kararın 

argümantasyon kuralları uyarınca kurgulandığı söylenir. 

Burada argümantasyon, düzenli bir iddiayı kanıtlama, 

15 Bu serbestinin sınırları, elbette, normlarla çizilmiştir. Yargıç, 

gerekçesinde normlara dayandığı sürece nispeten az, 

normlardan uzaklaştıkça nispeten fazla çaba gösterecektir. 

16 Luhmann, s. 311. 
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delillendirme, yahut gerekçelendirme anlamındadır17, 

mantıksal yaklaşım ise bu tür bir gerekçelendirmeyi 

mantığın şekli kuralları uyarınca yapmaktır. Hukuk 

argümantasyonu hukuk anlatısının önemli bir parçasıdır. 

Zira yargı, sadece kararları vasıtasıyla konuşmaz, aynı 

zamanda argümantatif metinlerden beslenir (retorik 

bahsinde değinilen savunma, iddianame ve benzeri 

metinler). Bu metinlerde savunulan hususların 

doğruluğunu oluşturan, gerekçelendirmenin kendisidir.18  

Öyleyse, hukukun aktörlerinin temel işlevlerini yerine 

getirebilmeleri için argümantasyon yetisine sahip olmaları 

gerekir ve bu yeti, hukuk öğretiminin hayati bir parçası 

olmalıdır.  

C. HUKUKTA RETORİK 

Hukuku edebi bir tür olarak ele almaya ilk gerekçe 

yaptığımız retorik temel, aslında hukuksal 

argümantasyonu salt mantıksal değerlendirme anlayışına 

tepki olarak doğmuştur19. Oysa aynı sebeple retorik 

kullanıldığında daha önceki açıklamalardan 

anlaşılabileceği üzere, ister yargıç olsun ister jüri, bir 

dinleyici kitlesini ikna edebilecek “argümanların içerik ve 

kabul edilebilirliğin kontekste dayanan yönlerine vurgu” 

20yapılır.  

 Ortaçağda triviumun bir öğesi olarak sözünü ettiğimiz 

retorik sanatının kökeni, çok daha gerilerde, Antik 

Yunan’da aranmalıdır. M. Ö.’den önce 450 civarında 

Sirkakusa ve Leontini’deki dalgalı politik iklimden kaçarak 

Atina’ya gelen Gorgias21 ve tilmizleri, zengin ailelerin 

çocuklarına (özellikle mahkemelerde başkaları adına 

savunu yapmaları ve agorada kendilerini göstermeleri için) 

22 sanatlarını öğretmeye başladıklarında bu en çok 

Sokrates’in öfkesini üzerine çekmişti. Aslında dinleyici ya 

da okuyucuyu bilgilendirme, harekete geçirme gibi amaçlar 

da taşıyan retorik, Platon’un diyaloglarında güzel sözlerle 

göz boyama, kandırma sanatı olarak anılır. Oysa eğitim 

için, bu sanatın adını taşıyan bir kitap yazan Aristoteles’ten 

                                                             

17 Uzun, Metodoloji,  s. 7. 

18 Uzun, s. 8. “Her anlamlandırmanın bir yorum olduğunu da 

dikkate alarak hukukî yargıların doğruluğu sorununun 

yorumun doğruluğu sorunu olduğunu, yorumun 

doğruluğunun ise ancak ve ancak ‘gerekçelendirme’yle 

sağlanabileceğini söyleyebiliriz.” 

19 Feteris, s. 29. 

itibaren, Roma tarihinden ilk üniversitelere ve oradan da 

günümüze kadar, retorik temel bilgi/yetenek alanlarından 

biri olarak karşımıza çıkacaktır.  Bu alanla en sıkı ilişkinin 

yargılama faaliyeti nedeniyle hukuk tarafından kurulması 

da doğaldır. Zira savunmadan iddiaya ve gerekçelendirme 

bağlamında hüküm makamına kadar her yargının her 

parçasında, ikna gereklidir. Bu nedenle, retorik,  özellikle 

yargılamada sözlü ifadenin büyük önem taşıdığı 

(avukatların açılış ve kapanış konuşmalarına şöyle bir göz 

gezdirmek yeterlidir) ABD’de bugün de hukuk fakültesi 

eğitim programının bir parçasıdır.  

III. HUKUK SANATININ ÖĞRETİMİ 

İrnerius’un Digesta öğretmeye başlamasının ardından 

geçen 900 yıllık sürede hukuk elbette değişti, sistemik 

olarak farklılaştı ve bir toplum sistemi olarak özerkleşti. 18. 

Yüzyıl dolaylarında yasama ve yürütmenin etkilerinde 

görece soyutlanan yargı örgütüyle beraber kendi sınırlarını 

kendi tayin edebilen sistem, merkezinde yer alan 

mahkemelere kıyısında yeralan hukuk eğitimi vasıtasıyla 

aktör yetiştirmeye de devam etti. Üstelik sistemik 

bütünleşme ve farklılaşma, içerik olarak bazı değişiklikler 

getirse ve üniversite yapılanması pek çok yapısal 

dönüşümden geçse de hukuk eğitiminin temelinde yer alan 

pratik bugüne taşındı. Bu pratik, sistemin karakterini 

oluşturan,  tekil ve somut sorunları genel ve soyut 

kurallarla çözümleme edimidir.  

Hukuk eğitiminin temel meselesi, sistemin bu 

karakteristiğini pozitif hukuk birikimi ile beraber 

kullanılabilir hale getirmektir. Bunu sağlamak için iki ana 

hat takip edilir: 

1. Evrenselleştirilebilir rasyonel hukuk içeriğinin 

öğretimi: 

Evrenselleştirilebilir hukuk bilgisi konusunda Roma 

hukuku geleneği, hem Kıta Avrupası hem de common law 

sistemleri açısından ortak bir kaynak sunar. Bu anlamda, 

20 Feteris,  s. 29. 

21 Diakov-Kovalev, s. 326 

22 “Sofistlerin eğitimindeki ilk amaç, gençleri siyasal ve sosyal 

görevlere hazırlamaktı, ancak bunun yanında onlara akademik 

düzeyde dil ve edebiyat eğitimi vererek bilimsel v edebi bir 

yaşam tarzı edinmelerini sağlamak da aynı derecede 

önemliydi”  Dürüşken, s. 2001. 
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Digesta’nın birleştirilmesi, hukukun öğretilebilir olmasının 

ilk adımıdır. İdeal olarak ortalama bir Latince bilgisini de 

gereksinen temel Roma hukuku dersi, bu ortak kaynağı 

tarihselliği içerisinde öğrenebilmek için zorunludur. Zira 

hukuk sistemi toplumsal bir boşluk içerisinde ve diğer 

sistemlerden tam bağımsız bir şekilde gelişmez. “Hukukun 

genel ilkeleri” ancak tarihsel bir perspektif içerisinde tam 

anlamıyla anlaşılabilir ve karşılaştırmalı hukuk 

çalışmalarına zemin oluşturabilir. Bir örnek vermek 

gerekirse ratio decidendi ve karar gerekçesi yahut karşı oy 

yazısı ile obiter dictumun karşılıklı konumu irdelenmek 

istendiğinde yargıcın karar verme zorunluluğunu bir genel 

ilke olarak tanıyor ve değerlendirebiliyor olmak gerekir.  

2. Hukuk uygulaması: 

Hukuk fakültelerinde pozitif hukuku kural ve ilkeleriyle 

beraber öğreten dersler olduğu kadar bu normatif birikimi 

olgusal problematik halinde öğrenci karşısına getiren 

dersler de bulunur. Hemen her pozitif hukuk dersi için 

öngörülen bu pratik dersler, muhakemeyi olduğu kadar, 

uygulama yetilerini de yerleştirmeyi amaçlar.   Tam da bu 

nokta, hukukun sadece bir “bilim” öğretim süreci 

olmadığını vurgular. Zira pratik, aynı araçlarla, 

uygulamayı tekrar ederek öğrenmeyi de gerektirir ve bu 

edimler tüm sanat ve zanaatlerin  öğretiminin bir 

parçasıdır. 23 

 Öyleyse hukuk öğretebilme çabası, hem rasyonel, evrensel 

hukuk birikimini (ki bu konuda “çıktıları birleştirmek” 

isteyen Bologna sürecinin de temelidir) hem de bu içeriğin 

tekil olaylara uygulanması için temel dilbilim, mantık ve 

söz sanatlarını gereksinir. Söze ilişkin bu pratikler ise, 

yukarıda değinildiği anlamıyla “edebi”dir ve hukukun 

edebi bir tür (de) olduğu iddiası anlam kazanır. 

 

IV. SONUÇ 

Avrupa yükseköğretimini yeknesaklaştıran Bologna 

düzenlemelerine en çok itirazın hukuk fakültelerinden 

gelmiş olması (söz gelimi Almanlar staatsexamenı kaldırmak 

istemediklerinden ve 3 + 2yi hukuk için yeterli eğitim süresi 

                                                             

23 Sennett, s. 218-226. 

24 Mayer, Ziegele. 

görmediklerinden oldukça uzun tartıştılar.)24 sadece 

hukukçuların mesleki deformasyondan kaynaklanan 

statükoculuklarıyla açıklanamaz. Disiplinin yukarıda tasvir 

edilmeye çalışılan sanatsal özellikleri, hukuk eğitiminin de 

ustadan çırağa aktarılan, üzerinde çalışılarak geliştirilen 

mesleki yetilere dayandığını/dayanması gerektiğini ortaya 

koymaktadır.  

Öyleyse hukuk fakültelerinde verilen eğitiminde problem 

çözme ve bunu mantıksal çerçevede gerekçelendirme, 

gerekçelendirmeyi de mümkün olan en ikna edici şekilde 

kurgulamayı mümkün kılacak sanatları müfredata dahil 

etmek gerekir. Oysa ülkemizde zorunlu ders statüsünde 

retorik ya da hukuk mantığı gibi dersler bulunmaması bir 

yana, Avrupa’nın yeni 3+ 2 düzenlemelerinde “soft skills” 

türünden bu dersler müfredattan kaldırılmıştır. 

   Bu görünüm içerisinde muradımızı anlatabilmek için 

Irnerius’un fenerine ihtiyaç duymamız da anlam kazanır. 

Digesta’nın kayıp kitabının bulunmasıyla işlevsel ağırlık 

noktası olan uyuşmazlık çözmeyi ve buna dayanak 

sağlayabilmesi için yorum etkinliğini odağına alan hukuk 

eğitimi; bugün, standart bir müfredatın mümkün olan en 

kısa sürede öğretilmesini amaçlar bir hal almıştır.  Oysa 

hukukun bir edebi tür olarak öğretilmesi, bilim olarak 

öğretimini içermekle beraber bundan çok daha fazlasını 

gereksinir. Bologna sürecine girilmesinden yüzyıllarca 

öncesinin İtalyasında, Irnerius’un fenerinin aydınlattığı 

Bologna Okulu’ndan öğrenecek çok şeyimiz olduğu 

aşikârdır. 
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