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LAW AND PHILOSOPHY1 

  

Law and Philosophy (2015) C. 34, S. 1. 

Harel, Alon. The Duty to Criminalize [Suç Kılma Görevi], Law and Philosophy 

(2015) C. 34, S. 1: 1-22.  

Devletin bireyleri temel haklarına yönelik ihlallerden koruma görevi 

bulunmaktadır. Acaba bu görev, devletin bu tür ihlalleri suç kılarak cezai 

müeyyideye bağlama görevini de kapsar mı? Kapsadığını kabul ettik diyelim, bu 

görevin anayasal düzeyde düzenleme konusu yapılması gerekir mi? Harel bu 

makalesinde bu iki soruya da evet yanıtını vermekte ve bu yönde argümanlar 

ortaya koymaktadır. Ona göre hakların birer temenni düzeyinde kalmaması için 

bu tür ihlallerin ceza kanunlarında düzenlenmesi yönünde bir görevin anayasa ile 

yasakoyucular üzerine yüklenmesi gerekmektedir. Harel bu temeller üzerinden 

Alman Anayasa Mahkemesinin kürtaja ilişkin kararlarını değerlendirerek 

çalışmasını sonlandırmaktadır. 

Lee, Win-chiat. The Judgeship of All Citizens: Dworkin’s Protestantism About 

Law [Bütün Vatandaşların Yargıçlığı: Dworkin’in Hukuki Protestanlığı], Law 

and Philosophy (2015) C. 34, S. 1: 23-53. 

Hukuka yönelik Protestan bir yaklaşım olarak nitelediği görüşlerinde Dworkin, 

hukukun yorumlanmasının yargıcın tekelinde olmadığını, bütün vatandaşların 

hukuka yönelik yorum faaliyetinde bulunabildiklerini savunmaktadır. Bu 

makalede Lee, Dworkin’in bu tezinin bir açıklamasını ve savunusunu 

sunmaktadır. Bu savunu temellendirilirken Dworkin’in sosyal pratiklerin 

yorumlanmasına ilişkin genel protestan tutumundan ziyade özellikle ‘bütünlük 

olarak hukuk’ kavrayışı dâhilinde hukukun amir hükümlerinin doğasına yönelik 

açıklamalarına başvurulmaktadır. Lee’ye göre protestan tutum, bütünlük olarak 

hukuk kavrayışına içkindir. Yazar, hukuku ilgilendiren müzakerelerde 

vatandaşların geniş katılımına imkân tanınabilmesi için protestan tutumun 

kabulünün şart olduğunu savunmaktadır. 

                                                           
1 Hazırlayan: Furkan Kararmaz, Arş. Gör., Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Hukuk Felsefesi 

ve Sosyolojisi ABD. 
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Bertea, Stefano. A Foundation for the Conception of Law as Practical Reason 

[Pratik Akıl Olarak Hukuk Kavrayışına Yönelik Bir Temellendirme], Law and 

Philosophy (2015) C. 34, S. 1: 55-88. 

Alexy’nin pratik akıl ile hukukun bağlantılı olduğu yönünde öne sürdüğü 

argümanlar güncel hukuk felsefesi tartışmalarında önemli bir yer tutmaktadır. 

Bertea da bu makalesinde Alexy’nin yaklaşımını ele alır. Ona göre Alexy’nin söz 

konusu bağlantının varlığına yönelik tespiti haklı olmakla birlikte bu tespit zayıf 

bir argümanla temellendirilmiştir. Lee, çalışmasının ilk bölümünde Alexy’nin 

temellendirmesinin pratik aklın hukuk üzerindeki otoritesini, diğer bir deyişle, 

hukukçunun pratik aklın rehberliğini takip etme gerekliliğini olumsal kıldığını 

belirtmektedir. Bu halde söz konusu otorite veya gereklilik bireylerin tercihine 

bağlıdır. Bu eleştirisinden sonra Lee, bu otoriteyi yapısal bir gereklilik olarak 

ortaya koyan alternatif bir argüman vasıtasıyla mutlak olarak temellendirme 

gayretine girmektedir. 

 

 Law and Philosophy (2015) C. 34, S. 2. 

Hill, Adam. Stability, Assurance, and the Concept of Legal Guidance [İstikrar, 

Teminat ve Hukukun Rehberliği Kavramı], Law and Philosophy (2015) C. 34, S. 

2: 141-171. 

Yazara göre birçok hukuk kuramcısı, hukukun bireylerin davranışlarını 

yönlendirme işlevini yerine getirebilmesi için istikrar şartını yerine getirmesi 

gerektiğini savunmaktadırlar. Bu savunulara getirilen temellendirmeler genellikle 

rasyonel beklentiler kuramına dayandırılır. Yazar, bu temellendirmelerin istikrar 

ile hukukun rehberliği kavramları arasında bağlantı kurmakta başarılı olamadığını 

belirtir. Yazara göre hukukun rehberliği kavramı hâlihazırdaki gibi yorumlanmaya 

devam ettiği sürece hukukun bireylerin davranışlarını yönlendirebilmesi için 

istikrar arz etmesine gerek yoktur. Yazar hukukun rehberliği kavramına yönelik 

alternatif bir açıklama önerir. Ona göre kavram onun önerdiği şekilde anlaşıldığı 

takdirde istikrar hukukun rehberliği için zorunlu bir koşul olarak görülebilir. 

Duke, George. The Planning Theory and Natural Law [Planlama Kuramı ve 

Doğal Hukuk], Law and Philosophy (2015) C. 34, S. 2: 173-200. 

Bu makalede yazar, Scott Shapiro’nun Planlama Kuramı ile doğal hukuk kuramları 

arasındaki benzerlikler üzerinde duruyor. Bu benzerlikler birçok yazar tarafından 
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ailevi benzerlikler olarak yorumlanmıştır. Duke’e göre söz konusu benzerlikler 

arasında en önde geleni Scott Shapiro’nun tıpkı doğal hukuk kuramcıları gibi 

hukukun bir ahlaki hedefinin olduğunu öne sürmesidir. Dışlayıcı hukuki 

pozitivizmin bir savunucusu olan ve doğal hukuk kuramlarının temel kabullerine 

yönelik çok sayıda reddiye belirtmiş olan bir kuramcının böyle bir tez öne sürmesi 

dikkat çekici olmuştur. Yazar burada gerçekten ailevi bir benzerlik olup 

olmadığını araştırmak amacıyla Planlama Kuramı ve doğal hukuk kuramlarını 

karşılaştırma yoluna gitmektedir. Yazara göre bu karşılaştırma neticesinde 

Planlama Kuramının hukuk kurallarının otoritesini açıklamak bakımından zayıf 

bir alternatif olduğu ortaya çıkmaktadır. 

Notermans, Mathijs. Social Peace as conditio tacita for the Validity of the 

Positive Legal Order [Pozitif Hukuk Düzeninin Geçerliliği İçin Bir conditio 

tacita olarak Toplumsal Barış], Law and Philosophy (2015) C. 34, S. 2: 201-227. 

Notermans, Leiden Üniversitesi profesörlerindendir ve aynı zamanda Hollanda 

Yüksek Mahkemesi Araştırma Ofisinde’de görevli bulunmaktadır. Bu makalesinde 

Kelsen’in Saf Hukuk Kuramında bulunduğunu belirttiği bir paradoksal düalizmi 

ele almaktadır. Yazara göre Kelsen’in kuramında olan ve olması gereken bir yandan 

sıkı bir ayrıma tabi tutulurken öte yandan zorunlu bir ilişki içinde ele 

alınmaktadır. Bu meselenin ardından yazar Kelsen’in toplumsal barışı pozitif 

hukuk düzeninin geçerliliği için zımni bir şart olarak öne sürüp sürmediğini 

tartışmaktadır. Bu sorunu çözümlemek için yazar öncelikle Kelsen’in olan ve 

olması gerekeni neden ayırdığını ve aynı zamanda bunları neden ilişkili 

gördüğünü açıklamaya girişir. Ardından hukuki geçerliliğin şartları olarak 

belirtilen temel norm ve etkililik unsurlarının içinde sosyal barış şartının gizlenip 

gizlenmediğini ve gizlendiyse bunun nasıl yapıldığını araştırır. Çalışmanın sonuç 

bölümünde yazar, bu çalışmanın bulgularının Saf Hukuk Teorisinin yeniden 

değerlendirilmesi bakımından ne anlam ifade ettiğini ortaya koyar. 

 

 Law and Philosophy (2015) C. 34, S. 2. 

Montague, Phillip. Specification and Moral Rights [Belirleme ve Ahlaki Haklar], 

Law and Philosophy (2015) C. 34, S. 3: 241-256. 

Bu makalede, ahlaki haklara ilişkin ilkelerin formüle edilmesinde başvurulan 

yaklaşımlardan biri olan belirleme yaklaşımı eleştiriye tabi tutulmaktadır. Bu 
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yaklaşım kökünü Hohfeld’in görüşlerinde bulmakla birlikte Montague’nin 

çalışmasında esas olarak Hallie Liberto’nun görüşleri eleştirilmiştir. Hallie Liberto, 

Hohfeld’in hukuki haklara ilişkin geliştirdiği belirleme yaklaşımını ahlak alanına 

uyarlamıştır. Montague’ye göre hak ilkeleri, bireylerin belirli durumlarda bir 

hakka sahip olup olmadıkları konusunda verilecek kararlara temel teşkil ederler. 

Belirlenmiş ilkeler, bu tür durumlarda kararlara temel olma rolünü oynama 

gücüne sahip değillerdir. Bu durum belirlemeci yaklaşımın pratik zaafını 

oluşturur. Montague, belirlemeci yaklaşımın teorik düzlemde de çelişkili bir 

yapıda olduğunu savunmaktadır. Yazar hak ilkelerine yönelik, belirlemeciliğin 

taşıdığı zaafları taşımayan bir yaklaşım ortaya koyarak çalışmasını sonlandırır. 

Reeves, Anthony R.. Practical Reason and Legality: Instrumental Political 

Authority Without Exclusion [Pratik Akıl ve Hukukilik: İstisnasız Araçsal 

Politik İktidar], Law and Philosophy (2015) C. 34, S. 3: 257-298. 

Ahlaki ideallere dayanmayan bir sistemde yasaların bağlayıcılığı nasıl ortaya çıkar; 

yasallık pratik usavurumu belirleyebilir mi; ne ölçüde ve ne minvalde belirler 

soruları, Reeves’in makalesinin temel problematiklerini teşkil etmektedir. Reeves, 

ahlaki ideallere dayanmayan ve insan eylemleri için bağlayıcı nedenler üretebilen 

bir yasallık kuramı üretme iddiasındadır. Reeves’e göre Raz’ın kuramı ölçüsünde 

araççı ve aynı zamanda normatif bir yasallık kuramı ortaya koymak mümkün ve 

gereklidir. 

Sorial, Sarah. Hate Speech and Distorted Communication: Rethinking the Limits 

of Incitement [Nefret Söylemi ve Çarpıtılmış İletişim: Tahrikin Sınırlarını 

Yeniden Düşünmek], Law and Philosophy (2015) C. 34, S. 3: 299-324. 

Sorial’e göre nefret söylemine yönelik halihazırdaki hukuki yaklaşımın belirli 

kusurları bulunmaktadır. Bu kusurların temelinde nefret söylemine karşı hukuki 

eylem ve düzenlemelerin tahrik unsurunu esas alıyor olmasıdır. Bir söylem, tahrik 

edici nitelikte ise nefret söylemi olarak kabul edilmekte ve yazara göre bu ölçüt 

söylemin biçemini öne çıkararak içeriği geri plana itmektedir. Böyle bakıldığında 

ancak aleni ve su götürmez nefret ifadeleri bu kapsamın içerisine alınmakta, biçem 

olarak rasyonelleştirilmiş söylemler akademik veya politik tartışmaların ifade 

özgürlüğü bakımından kabul edilebilir parçaları olarak görülmektedir. Sorial’e 

göre biçemi ne olursa olsun her tür nefret söylemine karşı hukukun mücadele 

araçlarına sahip olması gerekmektedir. Bunu sağlayabilmek için Sorial, 

Habermas’ın çarpıtılmış iletişim kavrayışına başvurur. Bu suretle nefret söylemini 
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belirlemede alternatif bir ölçüt ve tahriki daha geniş yorumlama imkanı veren 

alternatif bir açıklama ortaya koyar. 

 

Law and Philosophy (2015) C. 34, S. 4 

Ewing, Benjamin. The Political Legitimacy of Retribution: Two Reasons for 

Skepticism [Kefaretin Siyasi Meşruiyeti: Şüphecilik İçin İki Gerekçe], Law and 

Philosophy (2015) C. 34, S. 4: 369-396. 

Bu çalışmada yazar kefaretçi ceza anlayışının politik meşruiyetini şüpheli kılan iki 

temel eleştiri ortaya koymaktadır. Yazara göre kefaretin yararlı olduğunun kabul 

edilmesi halinde dahi, buradaki yarar suçluların temel hürriyetlerinden yoksun 

bırakılmasını –ki cezanın kaçınılmaz sonuçlarından biridir- meşrulaştırmaya 

yetmemektedir. Yazarın ilk eleştirisi bu duruma dayanır. İkinci olarak, suçluların 

cezalandırılmasının somut bir devlet çıkarı teşkil ettiği durumda dahi, zorlamanın 

temel formlarının geniş kamusal ortaklığı haiz değerlerce meşrulaştırılması 

gerekliliği, kefaretçiliği temelsiz kılmaktadır. Yazara göre kefaretçilik, tartışmalı bir 

iyi kavrayışını kamu yararı ve vatandaşlık haklarının üzerinde tutmaktadır. 

Danaher, John. The Normativity of Linguistic Originalism: A Speech Act 

Analysis [Dilsel Orijinalizmin Normativitesi: Bir Sözeylem Analizi], Law and 

Philosophy (2015) C. 34, S. 4: 397-431. 

Danaher, Anayasa yorumuna yönelik orijinalist yaklaşımın önde gelen 

isimlerinden Lawrence Solum ve Jeffrey Goldsworthy’nin görüşlerini ele alıp 

eleştirmektedir. Bu yazarlara göre yargıçların ve diğer karar vericilerin orijinalist 

bir yaklaşıma sahip olması gerekmektedir ancak anayasanın orijinal içeriği 

iletişimsel içeriktir. Böylece anlam, olması gereken değil, olan bir şey olarak ortaya 

çıkmaktadır. Bu halde ahlaki beklentiler saf dışı bırakılmış ve dilsel beklentiler 

belirleyici kılınmış olur. Danaher’e göre bu düşünürler, iletişimin başarılı olmasını 

veri olarak almaları nedeniyle hataya düşmektedirler. Bu hata onların zımnen 

ahlaki beklentilerin yorum alanına girmesine imkan vermelerine neden 

olmaktadır. Yazar, orijinalizmin böylesi bir yorumunun, onun anayasal 

tartışmalardaki diyalektik rolünü oynamasına imkan vermeyeceğini 

savunmaktadır. 
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 Law and Philosophy (2015) C. 34, S. 5 

Hosein, Adam. Freedom, Sex Roles, and Anti-Discrimination Law [Özgürlük, 

Cinsiyet Rolleri ve Ayrımcılık Karşıtı Hukuk], Law and Philosophy (2015) C. 34, 

S. 5: 485-517. 

Yazarın bu çalışmadaki amacı özgürlük düşüncesinin ayrımcılığa yönelik 

yasaklamaların meşrulaştırılmasında oynayabileceği rolü vurgulamaktadır. Yazar, 

anayasa hukuku ve iş hukuku aracılığıyla kalıplaşmış cinsiyet rolleriyle mücadele 

etmede ve toplumsal değişime destek vermede Millci özgürlük kavrayışının 

önemli bir rol oynayabileceğini savunmaktadır. İfade özgürlüğü ve diğer 

özgürlüklere yönelik çoğunca bilindik liberal meşrulaştırmalar, Hosein’e göre, 

ayrımcılık karşıtı mevcut kuramların argümanlarının tükendiği noktada bir 

‘toplumsal dönüşüm argümanı’ ile onlara destek olabilir. 

Pevnick, Ryan. Should Civil Liberties Have Strict Priority? [Temel Özgürlükler 

Mutlak Üstünlüğe Sahip Olmalı mıdır?], Law and Philosophy (2015) C. 34, S. 5: 

519-549. 

Pevnick, birçok politik tartışmanın temelinde bulunan temel özgürlükler ve diğer 

toplumsal gayeler (fırsat eşitliği, ayrımcılığın önlenmesi vs.) çelişkisinde mutlak 

olarak temel özgürlüklere üstünlük tanınmasının temelsiz olduğunu iddia 

etmektedir. Yazara göre temel özgürlüklerin mutlak üstünlüğüne yönelik 

açıklamalar iki argümana indirgenebilir. Bunlardan ilki bu özgürlükler vasıtasıyla 

gerçekleştirilen ve sürdürülen faydayı öne sürerken ikincisi temel özgürlüklerin 

yurttaşların konumunu güçlendirdiğine dayanmaktadır. Yazar genel faydayı 

arttırmak için belirli bireylerin faydasını azaltacak tedbirlerin alınabileceğini öne 

sürerek ilk argümanın hatalı olduğunu belirtir. Yurttaşların konumunu 

güçlendirme ise temel özgürlüklerle çelişen diğer toplumsal gayelerin 

gerçekleştirilmesi ile de mümkün. Bu bakımdan yazara göre ikinci argüman da 

hatalıdır. Bu argümanların zayıflığını tespit ile Pevnick, temel özgürlüklerin 

mutlak üstünlüğe sahip görülmesinin yanlış olduğu sonucuna ulaşmaktadır. 

  

 Law and Philosophy (2015) C. 34, S. 6 

Laborde, Cecile. Religion in the Law: The Disaggregation Approach [Hukukta 

Din: Ayrıştırma Yaklaşımı], Law and Philosophy (2015) C. 34, S. 6: 581-600. 
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Din özgürlüğü hukuk içerisinde ayrıca belirtilmeli midir? Laborde bu çalışmasında 

bu soruya yönelik iki farklı yaklaşımı ele almakta ve üçüncü bir yaklaşım önererek 

çalışmasını sonlandırmaktadır. Laborde’a göre din özgürlüğünün 

formülasyonunda iki farklı yaklaşım takip edilmektedir. Birinci yaklaşım, hukukta 

din özgürlüğüne doğrudan yer verilmeden vicdan özgürlüğü üst başlığının dini de 

kapsayacak şekilde ifadelendirilmesidir. İkinci yaklaşımda din özgürlüğü hukukta 

düzenlenmekte ancak din farklı toplumsal iyilere ulaşmanın bir aracı olarak ele 

alınmaktadır. Laborde bu iki yaklaşımın din özgürlüğüne yönelik esaslı bir 

kuramın gereklerini karşılamadığını belirtmekte ve kendi ‘ayrıştırma’ kuramını 

ortaya koymaktadır. 

Glasgow, Joshua. The Expressivist Theory of Punishment Defended 

[Dışavurumcu Ceza Kuramına Savunu], Law and Philosophy (2015) C. 34, S. 6: 

601-631. 

Dışavurumcu ceza kuramlarında ceza norma aykırı eylemi yapan kişiye yönelik 

duygusal tepkinin dışavurumu olarak kabul edilmektedir. Glasgow’a göre 

dışavurumcu ceza kuramları, seksenler ve doksanlarda büyük rağbet görmüş 

ancak iki binli yılların başından itibaren bu kuramlara yönelik bir eleştiri dalgası 

başlamıştır. Glasgow bu makalesiyle söz konusu eleştirileri yanıtlamayı ve bunlara 

karşı dışavurumcu kuram için savunular geliştirmeyi amaçlamaktadır. 

Knight, Carl. Justice for Foxes [Tilkiler İçin Adalet], Law and Philosophy (2015) 

C. 34, S. 6: 633-659. 

Carl Knight, bu makalesinde Ronald Dworkin’in Justice for Hedgehogs [Kirpiler İçin 

Adalet] kitabında ayrıntılandırdığı değerlerin birbirleriyle çatışamayacağı 

yönündeki önermesini eleştirmektedir. Eşitlik ve fayda değerleri üzerinde duran 

Knight, bu değerlerin birbiriyle çatışan sonuçlar öngördüğü durumların söz 

konusu olabileceğini belirterek Dworkin ile tartışır. Bu değerlerin gerçekten birbiri 

ile çatışmadığını söylemek için fayda ve eşitlik kavramlarını yeniden düşünmek 

gerektiğini ancak Dworkin’in kuramının bu tür yeniden düşünme etkinlikleri için 

elverişli araçlar içermediğini belirtir. Faydanın bir değer olmadığı önerilerek bu 

problemden kurtulmak mümkündür ancak Knight’a göre Dworkin’in eşit ilgi ve 

saygı yaklaşımı eşitliği olduğu kadar faydayı da içermektedir. 
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Eung-Jung, Katherine Kim. Acceptability, Impartiality, and Peremptory Norms 

of General International Law [Devletler Genel Hukukunun Emredici 

Normlarının Kabul Edilebilirliği ve Tarafsızlığı], Law and Philosophy (2015) C. 

34, S. 6: 661-697. 

Devletler Genel Hukukunun emredici normları (jus cogens) deniz haydutluğu, 

soykırım, köle ticareti gibi konularda yasaklar getiren ve ihlali kabul edilemez olan 

kurallardır. Uzlaşıma dayalı olduğu kabul edilen devletler genel hukukunda 

uzlaşıma dayalı olmayan bu tür normların varlığı Eun-Jung’a göre üzerinde 

durulması gereken bir sorunsaldır. Eun-Jung, bu çalışmada jus cogens’in rıza 

gerektirmeyen bağlayıcılığını tarafsızlık temelli bir argüman ile açıklamaya 

çalışmaktadır. 

 

OXFORD JOURNAL OF LEGAL STUDIES2 

 

Oxford Journal of Legal Studies, C. 35, S. 1 

Carmine Conte. From Only the ‘Bottom-up’? Legitimate Forms of Judicial 

Reasoning in Private Law [Sadece Aşağıdan Yukarı mı? Özel Hukukta İçtihat 

Şekilleri], Oxford Journal of Legal Studies (2015), C. 35, S. 1, S. 1-30. 

Yazar makalede “aşağıdan yukarıya” ve “üstten alta” arasındaki ikilemliğini özel 

hukuk içtihatları açısından incelemektedir. Yazar Avusturya Yüksek 

Mahkemesi’nin üstten alta içtihadının özel hukukta kullanılmasının gayri meşru 

olduğuna, bu içtihattan hareket eden Birk’in sebepsiz zenginleşme modeli gibi tüm 

savların kabul edilemez olduğuna, sebepsiz zenginleşme metodolojisinin tehlikeli 

özellikler taşıdığına ve çelişki sonuçlara yol açacağına dair güncel savlarını 

değerlendirmektedir. Yazar bu savlara karşı çıkmaktadır. Ona göre “üstten alta” 

içtihadı açık değildir. Kavram hukuki ve teorik açıdan meşru bir akıl yürütme 

içerebilir. Eğer sözcük hukuki ya da yerleşik içtihat anlamlarına geliyorsa, onun 

hukuki kullanımı tabi ki gayri meşrudur fakat Birk’in sebepsiz zenginleşme 

metodolojisi bunu içermemektedir. Aksine sözcük teorik içtihat anlamına geliyorsa 

o zaman Birk’in düşüncesi bunu içermektedir ve meşrudur. Yazar mahkemenin 

tehlikeli ve çelişkili sonuçlar savlarına karşı çıkmaktadır. Yazara göre sebepsiz 

                                                           
2 Hazırlayan: Dilara Buket Tatar, Arş. Gör., Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Hukuk Felsefesi ve 

Sosyolojisi ABD. 
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zenginleşme yaklaşımı, tarihe uygunluk göstermekte ve kurgulardan kaçınmayı 

amaçlamaktadır böylece mantıki birlik ve tutarlılık yaratmaktadır. Yazar Birk’in 

sebepsiz zenginleşme savlarını Ortodoks hukuki tekniklere uygulayarak makaleyi 

sonlandırmaktadır.  

Luke Rostill. Relative Title and Deemed Ownership in English Personal 

Property Law [İngiliz Ferdi Mülkiyet Kanununda Göreceli Hak ve Hak Sahibi 

Sayılma], Oxford Journal of Legal Studies (2015), C. 35, S. 1, S. 31-54. 

Makalede yazar İngiliz mülkiyet hukukunun iki temel meselesini incelemektedir: 

(i) Genel olarak bir kişi, bir şeyin zilyetliğini ele geçirirse, o taşınabilir nesne 

üzerinde hak sahibi olur ve (ii) hak sahipliği görecelidir. Bu iddia göründüğü 

kadar apaçık değildir. Bir soruya cevap vermekte engeller ortaya çıkmaktadır: Söz 

konusu bu hak, mülkiyet hakkı mıdır yoksa başka bir hak mıdır? Önde gelen 

mülkiyet hakkı teorisyenlerine göre (i) ve (ii) de bahsedilenden kasıt mülkiyet 

hakkıdır. Fakat yazar makalede İngiliz yasasına uyan “taşınır bir nesnenin 

zilyetliğini almak, onun maliki olmanın şartlarından biridir” şeklinde daha makul bir 

alternatifin olduğunu savunmuştur. Yazara göre kendi savı, önemli sayıda davayla 

doğrulanmıştır. Yine ona göre kendi savı akılda tutulursa, birinin taşınır malı 

zilyetliğine almanın mülkiyet hakkından söz etmenin koşulu olduğunu ve fakat 

malik sıfatı sağlamadığı daha iyi anlayabilecektir.    

Sacha Garben. Confronting the Competence Conundrum: Democratising the 

European Union through an Expansion of its Legislative Powers [Yetki 

Sorunsalıyla Yüzleşmek: Avrupa Birliğinin Yasama Yetkilerinin 

Genişletilmesiyle Demokratikleştirilmesi], Oxford Journal of Legal Studies 

(2015), C. 35, S. 1, S. 55-89.  

Yazara göre yapılması gereken ilk şey, mevcut yetki kümelerinin sağlam bir elden 

geçirilmesidir. Zira var olan düzenlemeler, devamı arzu edilen demokrasi, 

ikincillik ve ulusal çeşitlilik gibi önemli değerlere hizmet etmemektedir. Yazara 

göre böyle bir kabulden hareket edilmezse, üye ülkelerin yetki alanlarında ne 

olumsuz ne de olumlu anlamda Avrupa Birliği entegrasyonu sağlanabilecektir. 

Dahası bu alanlardaki Avrupa entegrasyonunun sağlanmasına yarayan 

hükümetler arası mekanizmalar, daha az hesap verilebilir olacaktır. Yazara göre bu 

sorunun temel nedeni, yetki sınırının bir yöntem olarak işe yaramamasıdır. Çünkü 

sınıfsal federalizm yaklaşımı, özellikle AB nezdinde başarısızlığa uğramaya 

mahkumdur. Zira AB’nin hukuki düzen DNA’sında yazılı olan işlevle 

uyumsuzdur. Bu yüzden yazara göre, AB’nin eylemiyle yetki sınırları 
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dağıtılmalıdır. AB’nin yetkilerinin kaçınılmaz genişliğinin açıkça kabul edilmesi 

yerine bu yetkilerinin icrasını içeren yasamı sürecinin demokratikleştirilmesi 

gerekir. Buna ilişkin olarak yazar, birçok öneriye yer vermiştir. Bir taraftan AB’nin 

resmi yasama yetkilerinin güçlendirilmesini; öte yandan da ulusal meclislerin 

teklif edilen AB mevzuatını tekrar gözden geçirmelerine ilişkin siyasi yetkilerinin 

kuvvetlendirilmesini önermiştir.  

Lee A. Bygrave. Information Concepts in Law: Generic Dreams and Definitional 

Daylight [Hukukta Bilgi Kavramları:Kapsamlı Rüyalar ve Tanımsal Günışığı], 

Oxford Journal of Legal Studies (2015), C. 35, S. 1, S. 91-120. 

Yazar makalede “veri” ve “bilgi” gibi temel bilgi kavramlarının hukuki önemini 

incelemektedir. Hukuk uygulamasının, bu kavramlara olan ilgisinin nasıl arttığını 

betimlemiştir. Yazara göre söz konusu bu gelişme, kanunun koyucunun kapsamlı 

rüyalarını yansıtmaktadır. Yani bu durum, kanun yapımında teknoloji ya da 

medya kurallarından ziyade kapsamlı terminolojinin kullanılmasıyla teknolojik 

değişimlere ayak uydurma isteğinden doğmaktadır. Yazara göre, temel bilgi 

kavramlarının mevzuata ilişkin önemi artarken, onların anlamları konusundaki 

hukuki tartışma tatmin edicilikten çok uzaktır. Özellikle biyolojik materyal ve bilgi 

arasındaki ayrıma meydan okuyan teknolojik gelişmeler, hukukçuların bu 

kavramların anlamlarını daha büyük bir titizlikle irdelemelerini gerektirmektedir. 

Dolayısıyla yazara göre, mevzuattaki teknolojik tarafsızlık ilkesi, yeniden gözden 

geçirilmelidir. Böylece bilgi dünyasını yakalamayı amaçlayan hukuk, tesadüfen 

biyolojik dünyaya girmeyecektir.      

Ana Carolina, Alfinito Vieira Alex Graser. Taming the Biased Black Box? On the 

Potential Role of Behavioural Realism in Anti-Discrimination Policy [Önyargılı 

Kara Kutuyu Evcilleştirme? Ayrımcılık Karşıtı Politikada Davranışsal Realizmin 

Potansiyel Rolü], Oxford Journal of Legal Studies (2015), C. 35, S. 1, S. 121-152. 

Ayrımcılık yasağı uzun zamandır birçok hukuki sistemde yer almaktadır ve 

ayrımcılık yasağına ilişkin kurallar giderek artmaktadır. Fakat toplumsal psikoloji 

göstermektedir ki, bu politika gerçekçi olmayan önermelere dayanmaktadır. Bu 

yüzden birçok örnekte başarısız olmaya mahkumdur. Hukukçular bu konuda 

içgüdülerini göstermeye ve çok sayıda bireysel politikayı tartışmaya başlamıştır. 

Yazarlar makalede, toplumsal bilişin uygulanmasıyla, ayrımcılık yasağının 

anlaşılması ve ayrımcılık yasağına dair birçok reform imkanının sunulmasının 

yolunun açılacağını belirmektedir. Bunun için de kapsamlı bir çerçeve çizmeyi 

amaçladıklarını ifade etmektedir.    
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Donald Feaver, Benedict Sheehy. The Political Division of Regulatory Labour: A 

Legal Theory of Agency Selection [Düzenleyici İşlemlerin Siyasi Yanı: İdari 

Otoritelerin Seçimine Dair Hukuki Bir Teori], Oxford Journal of Legal Studies 

(2015), C. 35, S. 1, S. 153-177. 

Yazarların makaledeki amacı idari otorite seçiminin hukuki bir teorisini 

anlatmaktadır. Teori, idari otoriterlerin devletin yürütme organı tarafından 

yaratıldığı durumda, neden idari otorite seçimine dair belli hukuki usullerin 

seçildiğini incelemektedir. Teorinin temelinde yürütme organının idari otorite 

şekillerini, kendi kontrolünü maksimize etmek ve hukuki ve siyasi hesap 

verilebilirliği minimalize etmek arasındaki siyasi optimal dengeyi sağlamak için 

seçtiği fikri yatmaktadır. Optimal denge, konu temelli belirlenmektedir. Örneğin 

düzenleyici işlemlerin artması, devletin yürütme organına stratejik olarak 

kendisini devre dışı bırakma ve hukuki hesap verilebilirliği minimize etme seçimi 

imkanını sağlamaktadır. Aynı zamanda hükümetin idari koluna etkili siyasi bir 

kontrol vermektedir. 

Christopher McCrudden. Human Rights Histories [İnsan Hakları Tarihleri], 

Oxford Journal of Legal Studies (2015), C. 35, S. 1, S. 179-212. 

Yazar makalede, insan hakları tarihindeki güncel eğilimler ekseninde Samuel 

Moyn’un Son Ütopya: Tarihte İnsan Hakları kitabını incelemektedir. Yazara göre 

insan hakları tarihçeleri arasında insan haklarının doğuşu ve yayılmasına dair 

nedenleri açıklamayı hedefleyen bir tartışma yürütülmektedir. Fakat yazara göre 

bu tartışma, devamlılık ya da radikal devamsızlık gösteren mevcut insan hakları 

pratiğinden çok uzaktır. Moyn’un devamsızlık tezi ve tartışması bu tartışmanın bir 

örneğidir. Moyn haklı olsa da olmasa da, önemli olan insan haklarının tarihinin 

belirlenmesi değil, hakların anlamlarının hukuka uygulanması ve siyasi 

meşruiyetinin sağlanmasıdır. Yazar makalede Moyn’in kitabının iki neden ötürü 

ikna edicilikten uzak olduğunu ileri sürmektedir. İlk olarak Moyn, insan 

haklarının tarihinin hem devamlı hem de devamsız olduğuna dair daha dengeli bir 

sav geliştirilebilirdi. İkinci olarak yazara göre Moyn, insan haklarına normatif bir 

zemin sağlamak için ikna edici bir sav ileri sürememiştir.  Oysa yazara göre insan 

haklarının tarihini incelemeye girişmek, doğa ve insan haklarına uygunluğu 

konularında daha derin bir düşünüşü gerektirmektedir.   
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Samuel Scheffler. The Moral Justification for the Right to Make Full Answer 

and Defence, [Dağıtıcı Adalet, Temel Yapısı ve Özel Hukuktaki Yeri], Oxford 

Journal of Legal Studies, C. 35, S. 2, S. 213-235. 

New York Üniversitesi Felsefe Bölümü Profesörü Samuel Scheffler makalesine, 

John Rawls’un teorisinde, adalet ilkelerinin rolünün, temel toplumsal, siyasi ve 

ekonomik kurumları ele alarak toplumun temel yapısını şekillendirdiğini 

belirterek başlamıştır. Ayrıca Rawls’un teorisinde adalet ilkelerinin, özgür ve eşit 

insanlar için dayanışmanın adil kurallarını belirlediğini belirtmiştir. Yazara göre 

bazıları bunu, Rawls’un sosyal sözleşmeyi ve belki de özel hukukunun tümünü 

dışladığı şeklinde yorumlamıştır. Fakat yazara göre Rawls’un temel yapıya dair 

vurgusundaki güdüsü ve yaptığı kapsamlı nitelendirmeler dikkate alınırsa, onun 

teorisinin bu şekilde yorumlanması savunulamayacaktır. Yine de özel hukuku 

dışladığı kabul edilse bile, Rawls, özel hukukun tasarımının ve işletiminin, temel 

özgürlüklerin, ekonomik kaynakların ve fırsatların dağıtılmasını düzenleyen 

adaletin iki ilkesine göre düzenlenmesi gerektiğini belirtmiştir. Bu yüzden aslında 

özel hukuku ele almıştır. Yazara göre bu durum, özel hukukun tasarımı 

konusunda dağıtıcı değerler dışında başka bir değere yer olup olmadığına dair bir 

tereddüt yaratmaktadır. Eğer dağıtıcı adalet, tüm temel toplumsal kurumlar 

üzerinde eşit düzenleyici yetkiye sahip temel normatif bir kategori olsaydı, bu 

durumda diğer değerler için hiç yer bırakmamak sorunsuz görülebilirdi. Fakat 

yazara göre dağıtıcı paradigmanın, özel hukukun ya da özgür ve eşit insanlardan 

oluşan bir toplumun adil kuralları konusunda en iyi yorumu olduğunu 

varsaymamalıdır. Ayrıca dağıtıcı olmayan değerlerin, toplumun kurumsal yapısını 

düzenleyen adalet ilkeleri hakkında nasıl bilgi verdiği düşünülmelidir. Özel ya da 

kamu hukuku fark etmeden hukukun ne kadarının sadece temel özgürlüklerin, 

ekonomik kaynakların ve fırsatların dağıtımına dayanan adalet ilkelerine göre 

düzenlendiği sorusu sorulmalıdır.  

Denise Meyerson.The Moral Justification for the Right to Make Full Answer 

and Defence [Cevap Verme ve Savunma Hakkının Ahlaki Temellendirilmesi], 

Oxford Journal of Legal Studies, C. 35, S. 2, S. 237-265. 

Yazar makaleye “neden suçlanan birini dinlemeden mahkum etmek adil değildir?” 

sorusuyla başlamıştır. Makalede yazar, kişinin kendini savunmasına dinleme 

fırsatı verilmesinin, adil yargılamanın özüne dair bir unsur olduğu savını 

tartışmaktadır. Yazara göre bu görüşün savunucuları, Kant’ın mantığı ekseninde 
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insan onuruna saygının, katılımın değerinin içsel kaynağı olduğunu belirtmiştir. 

Fakat yazar, kendi savının farklı olduğunu söylemiştir. Yazar katılımın ilişkisel ve 

sembolik boyutlarına vurgu yapmaktadır. Yazar ilk olarak insanların sonuçlar 

kadar süreçleri de önemsediğini gösteren sosyal psikoloji araştırmalarından 

yararlanmıştır. İkinci olarak ise, kişilere sürecin adil olduğuna dair fikir verenin ne 

olduğu sorusu sorulduğunda, belli usullerin, grup otoriteleriyle etkileşim kalitesini 

arttırdığını ve bunun değerli olduğunu belirttiklerini gösteren sosyal psikoloji 

araştırmalarından faydalanmıştır. Öyle görünmektedir ki, kişiye dinlenme fırsatı 

verilmesi gibi belli tipte davranışlar otoritenin elindedir. Bu tipte davranışlar, grup 

durumunun sembolik işareti olarak işlev görülmekte ve karşılığında öz saygının 

desteklenmesine sağlamaktadır. Yazar sonuç olarak, neden öz saygıyı desteklemek 

üzere usuli düzenlemelerin yapılmasının adaletin bir gerekliliği olduğunu 

açıklamaktadır. 

Kimberley Brownlee. Freedom of Association: It’s Not What You Think 

[Örgütlenme Özgürlüğü: Düşündüğünüz Gibi Değil], Oxford Journal of Legal 

Studies, C. 35, S. 2, S. 267-283. 

Makalede yazar örgütlenme özgürlüğünün bizim anlamaya meylettiğimiz şekilde 

olmadığını göstermiştir. Yazara göre standart liberal düşüncenin aksine, 

örgütlenme özgürlüğü, kabul ettiğimiz toplumu seçmeye ilişkin genel ahlaki bir 

izin değildir. Ayrıca ifade özgürlüğü ve din ve vicdan özgürlüğü gibi diğer 

bireysel özgürlüklere benzer bir talep hakkı da değildir. En fazla (i) kişiye rızanın, 

gerekliliğin ve ağırlığın sınırlarına dair konularda örgüt kurmaya ilişkin verilen 

çok kısıtlı bir ahlaki izin  (ii) kişinin örgütsel katkılarının gerekli olmadığı 

durumlarda örgüt kurmamasına dair şartlı ahlaki bir izin (iii) sadece rıza, ihtiyaç, 

zarar ve saygı gibi meşru kaygılara saygı gösteren haksız örgütleri koruyan zoraki 

bir ahlaki talep hakkıdır. Makalede yazar ayrıca örgütlenme özgürlüğünün bizim 

düşünme eğiliminde olduğumuz kadar değerli olmadığını göstermektedir. Yazara 

göre temel toplumsal ihtiyaçlarımızı koruyan ve örgütsel kontrolün ön koşulu olan 

pozitif örgütlenme talep hakları, ikincil kalmaktadır.  

Adam Perry. The Internal Aspect of Social Rules [Toplumsal Kuralların İçsel 

Yanı], Oxford Journal of Legal Studies, C. 35, S. 2, S. 283-300.   

Yazara göre bir toplumun varlığını devam ettirmesi için, toplumun üyelerinin belli 

bir tutum sergilemesi gerekmektedir. Fakat bu tutumun ne olduğunun belirlemek 

çok zordur. Yazar makalede aradığımız tutumun “kabul”le bağdaşması gerektiğini 

göstermek için hareket felsefesinin güncel çalışmalarına dikkat çekmiştir. Yazara 
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göre bu kabul, her inançta farklılaşmaktadır. Bu fikre dair bir çıkarım, toplumsal 

kuralın altında yatan bu tutumun, usul hukukunda kullanıldığı şekliyle yapılması 

gerekene işaret eden bir “varsayım” ya da “kurgu”ya benzer olduğudur. 

Alexander Hoogenboom. In Search of a Rationale for the EU Citizenship 

Jurisprudence [AB Vatandanlığı İçtihadı için Bir Mantık Arama Çalışması], 

Oxford Journal of Legal Studies, C. 35, S. 2, S. 301-324.    

Yazara göre gayet iyi bilinmektedir ki Adalet Divanı serbest dolaşım içtihadının 

altında yatan temel paradigma ‘piyasa (ekonomi) vatandaşlığı’ndan AB 

vatandaşlığına kaymıştır. Yazara göre serbest dolaşımı ve eşit davranma haklarını 

ekonomik bir bağ olarak teşvik etmek artık gerekli değildir ve buna izin 

verilmemektedir. Örneğin öğrenciler, eğitime ulaşım ve öğrenci bursu alınması 

gibi konularda ev sahibi üye ülkelerin vatandaşlarından kendilerine eşit 

davranılmasını talep etmektedir. Fakat bu durum önemli sorunlara sebebiyet 

vermektedir. Buradaki klasik mantık serbest dolaşım ve eşit davranma hakkının 

üye ülke vatandaşlarına ülkelerinin Avrupa entegrasyonun korunmasına –ortak 

pazarın kurulmasına- yaptıkları katkıdan dolayı bir mukabele olarak verildiğidir. 

Mahkemenin vatandaşlık konusundaki içtihadını açıklamaya muktedir yeni bir 

‘hedef’ ya da ‘mantık’ gerekmektedir. Bu makalenin amacı Mahkemenin Immanuel 

Kant’ın ufuk açıcı çalışması Zum ewigen Frieden’nda ifade ettiği vatandaşlığa 

kozmopolit bir bakışa dayanan AB vatandaşlığı içtihatları için kavramsal bir 

çerçeve çizmektir. Bu makalede yazar, Kant’ın kozmopolit misafirperverlik 

hakkının, dünya insanları arasındaki etkileşimi garanti etmek üzere barış ve refah 

ile nitelenen evrensel bilincinin geliştirilmesi fikriyle kurulduğunu ileri sürmüştür.  

Claire Kilpatrick. On the Rule of Law and Economic Emergency: The 

Degradation of Basic Legal Values in Europe’s Bailouts [Hukuk Devleti ve Mali 

Aciliyet Üzerine: Avrupa Mali Kurtarmalarında Temel Hukuki Değerlerin 

Yozlaşması], Oxford Journal of Legal Studies, C. 35, S. 2, S. 325-353.  

‘Borçlu ülkeler’deki AB ülke borçlarını düzenleyen kurallar hukuk devletini ciddi 

derecede tehlikeye atmaktadır. Yazarın analizi bu eksendedir. O’na göre hukuk 

devleti anlayışı, AB ekonomik krizinden etkilemektedir. Böyle bir iddiada olan 

yazar, kendi yaklaşıma karşıt AB incelemelerinde de yer alan iki farklı hukuk 

devleti anlayışı geliştirmekte ve bunu hukuk devleti ve aciliyete ilişkin ilgili 

literatürü kullanarak yapmaktadır. Bu anlamda özellikle Fuller ve Waldron’a 

değinmektedir. Böylece hem mevcut kuralları destekleyen hem de Adalet Divanı 

ve Avrupa Ombudsmanı önündeki kurallara karşıt şekli ve usulü bir hukuk 
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devleti eleştirisi yapabilmektedir. Yazara göre işletmecilik, mali kısıtlamada açıkça 

görülebilmektedir. Mali kısıtlama hem hukuka hem de yeni yönetişime özgü 

kurumsal bağlılıktan ayrılmaktadır. 

Annette van der Merwe, Ann Skelton. Victims’ Mitigating Views in Sentencing 

Decisions: A Comparative Analysis [Mahkumiyet Kararı Vermede Kurbanların 

Cezaların Hafifletilmesine İllişkin Fikirleri: Karşılaştırılmalı Bir Analiz], 

Oxford Journal of Legal Studies, C. 35, S. 2, S. 355-372.   

Yazarlar makalede yargılamada öne sürülen kurbanlar için ya da kurbanlara karşı 

olan hafifletici fikirlere dair savları incelemektedir. Güncel bir Güney Afrika 

temyiz davasını ele almışlardır. Bu davayı, benzer bir Yeni Zelanda temyiz 

mahkemesi kararıyla karşılaştırmışlardır. Daha sonra İngiltere ve Galler’deki 

hukuki durumu araştırmışlardır. Yazarlara göre kurbanların cezaya ilişkin 

tavsiyeleri, genel bir kural olarak atlanmalıdır. Fakat Güney Afrika ve Yeni 

Zelanda’nın aksine, belli tipte kurbanlar, suçluya daha hafif bir ceza verilmesini 

talep ettiğinde İngiltere ve Galler’deki yargılamada bu durum dikkate 

alınmaktadır. Bu, bir istisna oluşturmaktadır. İngiltere ve Galler’deki birçok 

davada kurbanın gördüğü zararlar ve kurbanın ihtiyaçları göz önünde 

tutulduğunda, cezada bunlara göre iyileştirilmeye gidilmektedir. Bu anlamıyla 

ıslah edici adalet yaklaşımı mahkûmiyetteki aşağı sınırların korunması için adil 

ödül gereksinimiyle harman edilmiştir. Böylece orantılılık, kesinlik ve tutarlık 

ilkeleri garanti altına alınmıştır. Güney Afrika mahkemesi makul bir şekilde bu 

karşılaştırmalı hukuki gelişmeleri dikkate almıştır. En azından karmaşıklıkları 

aydınlatmaya yönelik öneriler içeren bir emsal karar vermiştir. Ama daha 

önemlisi, kurbanların cezanın hafifletilmesine yönelik fikirleri mahkûmiyet 

sürecinde değerlendirilmiştir. 

DJ Galligan. Concepts the Currency of Social Understanding of Law: A Review 

Essay on the Later Work of William Twining [Hukukun Toplum Tarafından 

Anlaşılmasının Değeri: William Twining’nin Son Çalışması Üzerine Bir 

İnceleme Yazısı], Oxford Journal of Legal Studies, C. 35, S. 2, S. 373-401.    

Yazara göre son çalışmalarında William Twining, hukuka dair tüm teorik 

yaklaşımların tutarlı bir bütünde birleştirilmesi amacına hizmet eden genel hukuk 

teorisi kavramını geliştirmiştir. Bu girişimin merkezinde analitik hukuk teorisi ve 

ampirik kanıt arasındaki ilişki yer almaktadır. Twining analitik hukuk teorisinin 

ampirik kanıtı yeteri kadar hesaba katmamasını eleştirmektedir. Yazara göre 

Twining genel hukuk teorisi geliştirmeye yönelik uygun bir çerçeve çizerken, 
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makalesindeki savı hukukun toplum tarafından anlaşılmasının analitik hukuk 

teorisi kullanılmadan sağlanamayacağıdır. Twining’e göre Max Weber tarafından 

önerildiği şekliyle yorumlayıcı toplumsal teori aracılığıyla yaklaşılması 

gerekmektedir. Bu yaklaşımın iki temel avantajı vardır: Genel hukuk teorisi, 

hukukun toplum tarafından anlaşılmasının sağlamıştır ve analitik hukuk teorisinin 

toplumsal anlamanın karşısında olmak yerine ona katkı sağladığını göstermiştir.  

Candice Delmas. False Convictions and True Conscience [Hatalı Kanaat ve 

Doğru Vicdan], Oxford Journal of Legal Studies, C. 35, S. 2, S. 403-425.   

Yazara göre toplum genel olarak, vicdani muhalif olmakta ve itaatten ziyade sivil 

itaatsizlik göstermektedir. Daha vicdanlı gözükmekte ve daha az stratejik 

davranmaktadır. Kimberley Brownlee Conscience and Conviction: The Case for Civil 

Disobedience, (Vicdan ve Kanaat: Sivil İtaatsizlik Örneği) adlı eserinde bu standart 

resme karşı çıkmaktadır. Brownlee’ye göre sivil itaatsizlik, dile getirilişinden 

dolayı vicdani itirazdan daha vicdanlı addedilebilir. Brownless’e göre vicdani 

kanaat, yeterince sözlüdür ve vicdandan ayrılmaktadır-karmaşık durumlara 

yeterince cevap verme ahlaki yetilerini içermektedir-. Yazar bu inceleme yazısında 

Brownlee’nin kanaat bakışının çok dar olduğu ileri sürmektedir. Zira sözlü 

ifadenin bir veya daha fazla koşulunu yerine getirmese de Brownlee, yazarın 

kanaat olarak sınıflandırmak istediği birçok temel inancı dışlamaktadır. 

Brownlee’nin vicdana bakışı eksiktir çünkü yapısal adaletsizlik tarafından sürekli 

olarak üretilen vicdani gelişimin önündeki engelleri görmezden gelmektedir. 

Makalede de yazar ihtiyat, öz irdeleme, empati, uyanıklık, ikirciklik gibi söz 

konusu bu engelleri tanımlamakta ve bu engellere karşı durmaya yönelik bazı 

taktikler önermektedir.  

 

Oxford Journal of Legal Studies, C. 35, S. 3 

Elise Bant, Michael Bryan. Fact, Future and Fiction: Risk and Reasonable 

Reliance in Estoppel [Gerçek, Gelecek ve Kurgu: Estopelde Risk ve Makul 

Şüphe], Oxford Journal of Legal Studies, C. 35, S. 3, S. 427-452.    

Yazarlar, makalede temsili ve sözleşmeli estoppel, yeminli ve şahsi estoppele dair 

estoppel doktrinine zemin teşkil eden yaygın kanıyı ele almıştır. Yazarlara göre 

sözleşme dışı bağlamda davacı tarafından yasaya aykırı risk alınması durumu, her 

olayda hukuk tarafından verilecek uygun kararla çözüme bağlanmalıdır. Doktrinel 
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terimlerle bu konu, davalı tarafından öne sürülen bir varsayım olarak “alacaklının 

makul şüpheye göre hareket etmesi gerekir” şeklindeki ortak bir gereklilikle 

çözülmüştür. Yazarlar makul şüphe ihtiyacını karşılamak için, güvene dayalı 

estoppele dair tutarlı ve birleşik bir doktrin geliştirmenin yolunun hala açık 

olduğunu belirtmiştir.   

Benjamin Farrand. Lobbying and Lawmaking in the European Union: The 

Development of Copyright Law and the Rejection of the Anti-Counterfeiting 

Trade Agreement [Avrupa Birliğinde Lobicilik ve Kanun Yapımı: Telif 

Hukukunun Gelişmesi ve Sahtecilik Karşıtı Ticaret Anlaşmalarının Reddi], 

Oxford Journal of Legal Studies, C. 35, S. 3, S. 427-452.       

Yazarın makaledeki amacı telif hukukunun gelişimine yönelik disiplinler arası bir 

analiz yaparak  “lobicilik” kavramını açıklamaktır. Ayrıca yazar, neden ve nasıl 

bazı lobicilerin tercihlerinin kanun yapımında dikkate alınması açısından 

diğerlerinden daha başarılı olduğu da açıklamıştır. Yazara göre başarılı lobinin 

anahtarları bilgi değişimi, kanun yapım sürecinin erken aşamalarında (gündem 

belirlenirken) konuların çerçevesini çizebilme ve bir konuya siyasi dikkat çekme 

yeteneğidir. Sadece telif reformuna ilişkin yasal girişimlerin kanunlaşmasında 

olduğu gibi (Information Society, Enforcement and Term Extension Directives) 

başarılı olunmamakta, Sahtecilik Karşıtı Ticaret Anlaşmaları (ACTA)’nda olduğu 

gibi bazı kanun girişimleri de başarısız olmaktadır. Yazara göre yasa yapım süreci, 

basit bir “büyük işletme istediğini alır” durumu değil, siyasi dikkatin seviyesinin 

değiştirilmesi meselesidir. Eğer bir konuya gösterilen dikkat düşükse ve oy 

verenler diğer konulara göre o konuya daha az önem veriyorsa, endüstri 

temsilcileri etkili yasa çıktıları alabilir. Eğer konuya gösterilen dikkat yüksekse ve 

seçmenlere göre önemliyse, bu olasılık düşer. Yazara göre telif hukuku 

düzenlemelerine bu şekilde yaklaşılırsa, AB yasa yapım sürecinde lobiciliğin 

rolünü anlamak daha kolay olacaktır.   

Desmond Manderson. Klimt’s Jurisprudence—Sovereign Violence and the Rule 

of Law [Klimt’in Jurisprudence’i-Egemen Şiddet ve Hukuk Devleti], Oxford 

Journal of Legal Studies, C. 35, S. 3, S. 515-542. 

Yazar makalede Gustav Klimt’in kayıp başyapıtı olan Jurisprudence’in uzun bir 

analizini resmin toplumsal ve hukuksal içeriğini zengin bir şekilde ele alarak 

yapmaktadır. Yazara göre resim, gözler üzerinde olan acı çeken çıplak bir adamdır. 

Agamben Jurisprudence’in ürkütücü bir şekilde ‘egemenlik ve çıplak hayat’ 

arasındaki ilişkiyi yakaladığını ve 20. yüzyıl boyunca resmin düzmecelerinin 
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çıktığını ve resmin rafine edildiğini iddia etmiştir. Yazara göre hukuki modernliğin 

önemli bir figürü olması açısından Klimt’in eseri belki bir ilk olarak 

değerlendirilebilir ve belki de hala en tutarlı olanıdır. Fakat Klimt, Agamben’nin 

hukuki şiddet sahasına örnek değildir, hatta onu karmaşıklaştırmakta ve 

sorgulamaktadır. Yazara göre Klimt, Viyana’da gerçekleşen zamanının en önemli 

iki kültür olayından -Aeschylus’un Oresteia’sının ilk performansı ve Sigmund 

Freud’un Rüyaların Yorumu adlı kitabının ilk baskısı- yararlanarak, resminde, 

resmin insan, hukuk ve egemenle ilişkisi üzerine üç ayrı yorum sunmaktadır. 

Görsel bir illüzyon gibi Klimt’in resimleri üç farklı fakat eşit derecede gerekli 

açıların arasında havada asılı durmaktadır: Kendi olarak hukuk (toplumsal), bizim 

düşündüğümüz şekilde hukuk (felsefi), olabileceği şekliyle hukuk (siyasi). Onlar 

arasındaki ilişkiye dair hayli dolu bir çalışma olan bu resim için en uygun isim de 

ancak Jurisprudence olabilirdi.   

Giuseppe Dari-Mattiacci, Carmine Guerriero. Law and Culture: A Theory of 

Comparative Variation in Bona Fide Purchase Rules [Hukuk ve Kültür: İyi 

Niyetli Satın Almada Karşılaştırmalı Varyasyonlar], Oxford Journal of Legal 

Studies, C. 35, S. 3, S. 543-574. 

Karşılaştırmalı hukukta anahtar soru, neden farklı hukuki sistemlerin aynı soruna 

farklı hukuki çözümler öngördüğüdür. Bu soruya yanıt vermek için yazarlar, 

özgün karşılaştırma yöntemini kullanarak, malına el konmuş asıl sahiple çalıntı bir 

malı iyi niyetle satın alan arasındaki çatışmanın farklı ülkelerde nasıl çözüldüğünü 

incelemiştir. Bu temel bir hukuki tercih yapmanın en ilkel yoludur: Sahibin 

mülkiyet haklarının korunması ve alıcının sözleşmeye duyduğu güvenin 

arttırılması arasındaki denge. Yazarlar dört önemli teoriyi sınamıştır: Fonksiyonel 

denklik, hukuki kökenler, siyasi ekonomi ve kültürel ekonomi. Yazarlar, kendine 

güven kültürünün, hukukun bu alanındaki karşılaştırmalı varyasyonların anahtar 

belirleyicisi olduğu sonucuna ulaşmıştır.   

Francisco J. Urbina, Incommensurability and Balancing [Kıyaslanamazlık ve 

Denge], Oxford Journal of Legal Studies, C. 35, S. 3, S. 575-605.  

İnsan hakları konusunda hüküm verilirken denge testlerinin kullanılmasına 

getirilen yaygın bir itiraz, haklar konusunda kazançlar ve kayıplar açısından 

niceliksel bir karşılaştırma yapılmasının mümkün olmadığı ve yalnızca rasyonel 

bir kriter olarak kamu yararının kullanılmasıdır. Bu noktada yazar, 

kıyaslanamazlık itirazının kapsamını açık bir şekilde belirlemek ve ona dair yaygın 

bazı yanlış kanıları gidermek için genel bir çerçeve çizmektedir. Bu açıdan 
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kıyaslanamazlık itirazı ve onun karşısında yer alan denge savunularını bir araya 

getirmektedir.  

Farrah Ahmed, Tarunabh Khaitan. Constitutional Avoidance in Social Rights 

Adjudication [Sosyal Hakların Hükme Bağlanmasında Anayasal İlga], Oxford 

Journal of Legal Studies, C. 35, S. 3, S. 607-625.  

Jeff King Yargılamada Sosyal Haklar adlı eserinde, sosyal hakların hükme 

bağlanmasında sınırlı, kademeli ilerlemeye dayanan (incrementalist) ve adli bir 

yaklaşıma dair çok güçlü bir sav ortaya atmıştır. Yazarlar, King’in önerilerinin 

haklı olduğunu belirtmektedir. Yazarlara göre King kademeli ilerlemeye dair 

önerilerinin, sistematik idari yetersizlikleri olan hukuki sistemlere 

uygulanabilirliği konusunda fazla dikkatlidir. Hindistan tecrübesinin örnek bir 

olay olarak kullanılması yazarlara göre bu dikkatin yitirildiğini göstermektedir. En 

azından King’in kademeli ilerleme stratejilerinden biri olan anayasal ilga, böyle bir 

yargıya varmak açısından yeterince dikkat çekicidir.  

 

Oxford Journal of Legal Studies, C. 35, S. 4 

Brian Opeskin. Models of Judicial Tenure: Reconsidering Life Limits, Age 

Limits and Term Limits for Judges [Adli Görev Süresi Modelleri: Hakimlerin 

Yaşam Süresi, Yaş Sınırları ve Zaman Sınırlarının Değerlendirilmesi], Oxford 

Journal of Legal Studies, C. 35, S. 4, S. 627-663. 

Yazara göre görev süresi, yargı bağımsızlığının önemli bir unsuru ve hukuk 

devletinin sağlanmasında kilit bir ilkedir. Fakat buna rağmen görev süresi, ülkeler 

arasında önemli derecede farklılık göstermektedir. Yazar makalede üç seçkin 

temyiz mahkemesinin –Birleşik Devletler Yüksek Mahkemesi, Avusturalya Yüksek 

Mahkemesi ve Güney Afrika Anayasa Mahkemesi- tarihsel gelişimini ve 

deneyimlerini ele almaktadır. Yazara göre söz konusu bu mahkemeler, görev 

süresi, yaşam süresi, yaş ve zaman sınırları açılarından mevcut modellere örnek 

teşkil etmektedir. Yazara göre yargıda görev süresinin belirlenmesine ilişkin 

tatminsizlik insanlığın yaşam süresinin uzamasıyla, yetersizliğe ilişkin artan 

farkındalığa yaş ve yaş ayrımcılığına dair değişken tutumların eşlik etmesiyle 

artmaktadır. Bu gelişmeler farklı modellerde görev süresi sorunların giderilmesine 

yönelik anayasal ve yasal reformla yapılmasıyla sonuçlanmaktadır. Fakat yazara 

göre modeller arasındaki seçim ve her modelin anahtar parametreleri, karmaşık 
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siyasi tercihleri yansıtmaktadır. Yazar makaleyi, yaş ve zaman sınırlarına dair 

yapılacak melez anlaşmaların yarışan siyasi amaçlar arasında uygun bir uzlaşma 

sağlayacağını belirterek bitirmektedir.  

Nicola Lacey, Hanna Pickard. To Blame or to Forgive? Reconciling Punishment 

and Forgiveness in Criminal Justice [Kınamak ya da Bağışlamak? Ceza 

Adaletinde Ceza ve Affın Uzlaşması], Oxford Journal of Legal Studies, C. 35, S. 

4, S. 665-696. 

Yazarlar makaleye “Bir hatayla karşılaştığınızda ne yaparsınız? Kınar mısınız ya da 

bağışlar mısınız?” sorusuyla başlamaktadır. Yazarlara göre insanlar özellikle daha 

ciddi suçlarla karşılaştığında ve bu suçlar, psikolojik ya fiziksel tramvaya ve hatta 

ölüme yol açtığında, doğal olarak bu suçları işleyenleri kınar. Yazarlara göre 

bilhassa Birleşik Krallık ve Amerika Birleşik Devletleri’nde hakkaniyete vurgu 

yapan öfke dolu kamusal kınama ifadeleri ve intikam için çağrılar çok 

yaygınlaşmıştır. Buna bağlı olarak çağdaş ceza felsefesi, cezalandırıcı (ödettirici) 

geleneğin, modern anlamda bilinen şekliyle “adalet” modelinin, dirilişine tanık 

olmuştur. Diğer yandan yazarlara göre insanlar, ciddi suçlar işlemiş olsa bile 

birbirini devamlı affedebilmekte ve affetmektedir. Bu noktada yazarlar evrimsel 

psikologların iddialarına atıf yaparak, intikam ve affın, insanlara istismara karşı 

alternatif cevaplar sunduğunu ve tekrar suç işleme riskini azalttığını ve bunun da, 

evrensel bir insani adaptasyon olduğunu ileri sürmektedir. Yazarlara göre 

insanlar, doğuştan iki yetiye de sahiptir: Kınamak ve öç almak ya da affetmek ve 

ilişkileri düzeltmek. Peki hangisi seçilmelidir? Yazarlara göre evrimsel psikolojiye 

bakılırsa, affetme seçilmelidir. Zira onlara göre kınamak ya da affetmemek, liberal 

toplumun siyasi değerleriyle uyuşmamaktadır. Ayrıca onlara göre affetmenin, 

gelecekteki tekerrür suçları azaltmakta faydası olabilir. Bu anlamıyla yazarlar ceza 

felsefesinin yönünü ve ceza adalet teorisini ve pratiğini, rehber bir ideal olarak 

affetmeye çevirmektedir.   

Jane Stapleton. An ‘Extended But-For’ Test for the Causal Relation in the Law of 

Obligations [Borçlar Hukuku Nedensellik İlişkisinde Bir “Genişletilmiş 

Olmasaydı” Testi], Oxford Journal of Legal Studies, C. 35, S. 4, S. 697-726. 

Yazar makalede hangi türden ilişkilerin, geleneksel borçlar hukuku tarafından 

nedensellik ilişkisi olarak tanımlanacağı sorusunu cevaplamaktadır. Yazar 

makalede “neden”in metafizik doğasını tanımlamamaktadır. Bunun yerine yazar, 

hukukun belli bir faktör ve belli bir fenomenin varlığı arasındaki ilişkiyi “nedensel” 

olarak tanımlaması için neyin zorunlu olduğunu indirgemeci olmayan bir 
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yaklaşımla ele almaktadır. Birinci bölümde bu ilişki için basit bir test 

öngörmektedir-“genişletilmiş olmasaydı testi”. Bu testle yazara göre, teorik 

karmaşıklıklara ve yeterlilik setleri kavramına dayanan nedensellik sorunlarına –

Wright’ın NESS hesabı gibi- girmeden ilerlenebilir. İkinci bölümde yazar, tüzel 

kişiliğin ayrılmasına ilişkin ilkelerin ne kadar önemli olduğunu ve hukuki 

sorumluluğun teorik çıkmazlarını çözebileceğini göstermektedir. Böylece 

geleneksel borçlar hukukunun neden “nedensellik”i bu makalede tanımlandığı 

şeklinden daha geniş bir ilişki olarak tanımlamayı seçmediği görülebilecektir.  

Mark Dsouza. Retreat, Submission, and the Private Use of Force [Geri Hamle 

Yapmak, Boyun Eğme ve Gücün Özel Kullanımı], Oxford Journal of Legal 

Studies, C. 35, S. 4, S. 727-753.  

Meşru olmayan tehditle karşılaşan bir insanın, kendini savunmak için güç 

kullanmak yerine geri hamle yapmasının mı yoksa boyun eğmesinin mi gerekli 

olduğu konusunda ülkeler arasında farklı yargısal uygulamalar vardır. Bu konu 

hakkında ilkesel durumu savunanlar (i) geri hamle yapma ödevinin felsefi kaynağı 

(eğer varsa); (ii) özel olarak korunması gereken menfaatler ve (iii) savunucunun 

hangi özel güçleri kullanmasının mümkün olduğu konularında anlaşmazlığa 

düşmektedir. Yazar makalede geri hamle ya da boyun eğmeyi öngören kuralların 

özel güç kullanımına dair sınırları olması gerektiğini belirtmektedir. Zira devlet, 

kendi yargı alanında meşru gücü tekelinde bulundurmaktadır. Yazara göre özel 

güç konusundaki bu sınırlamalar iki aşamada ortaya çıkmaktadır. İlk aşamada 

sınırlandırma, tehdidinin güç kullanılmadığı takdirde kaçınılmaz olduğu 

durumlarda özel güce erişimle sınırlıdır. İkinci aşamada sınırlandırma,  özel olarak 

gösterilen gücün, devletin kendisinin meşru olarak uygulayabileceği gücü 

aşmamasıdır. Daha sonra yazar, belli menfaatlerin özel olarak savunulması 

gerekip gerekmediğini incelemektedir. Son olarak da yukarıdaki fikirlerinden 

hareketle geri hamle yapılması ve boyun eğilmesine dair bir model çizmektedir.  

Samuel Beswick. ‘Losses in Any Event’ in the Case of Damage to Property 

[Mülkiyet İhlalinden Doğan Zararda ‘Herhangi Bir Olayda Uğranılan Kayıplar’], 

Oxford Journal of Legal Studies, C. 35, S. 4, S. 755-775.   

Lordlar Kamarası ve Temyiz Mahkemesi yakın zamanda verdiği birçok kararında, 

erken 20. yüzyıl deniz hukuku içtihatlarına dayanarak, müteakip olayların, 

mülkiyete ihmali olarak ihlal edilmesinde verilen zararların belirlenmesinde ilgisi 

olmadığına karar vermiştir. Bu ilke, mülkiyetin ihlaliyle zararların doğmuş olması 

fakat başka kategoride bir zararın doğmamış olması durumlarında uygulanan 
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‘değişmez ikincil bir kural’ olarak tanımlanmıştır. Yazara göre hukuk açısından 

uygun ve tutarlı olan mülkiyetin ihlali durumunda karşılan zararların tespitiyle 

görevi olan mahkemenin, ilgili müteakip olayların etkisini de göz önünde 

bulundurmasıdır. Buradan mahkemenin daha güncel kararlarında, önceki 

içtihatları yanlış yorumladığı sonucu çıkmaktadır. Zira mahkeme, istisnai nitelikte 

bir ikincil kural belirlemiştir ki yazara göre bu kural, Kıta Avrupası hukukun 

zarara ilişkin ilkeleriyle uyumlu değildir. Yazara göre ‘herhangi bir olayda yaşanan 

kayıplar’, mülkiyet ihlalinde doğan kaybın tespitiyle ilişkilidir. Bu yüzden yazar 

farz olunan ikincil kuralın göz ardı edilmesini ve müteakip olayların ilgisinin 

tanınmasını önermiştir.  

NW Barber. The Significance of the Common Understanding in Legal Theory 

[Hukuk Teorisinde Ortak Anlayışın Önemi], Oxford Journal of Legal Studies, C. 

35, S. 4, S. 777-798.   

Makalede yazar bir kurum ya da ilkenin ortak anlaşılışının, o kuruluşun yerini 

belirlemede rol oynaması gerektiği belirtilmektedir. Yazar makaleye ortak 

anlaşılışa dair ileri sürülen iddiaları gözden geçirmekle başlamaktadır. Yazara göre 

bir teorisyenin niçin ortak anlaşılışa önem vermesi gerektiğine dair en az üç sebep 

vardır. İlk olarak, o kurumun yeri, yönelinen toplum tarafından anlaşılabilir 

nitelikte olmalıdır. İkinci olarak toplumsal kurumlar, toplumsal kurallarla tayin 

edilir ve insanların inançları, eğilimleriyle şekillenir. Toplumsal kurumların ortak 

anlaşılışı kısmen onların doğasını ve hareketlerini de belirler. Son olarak ortak 

anlaşılış, kurumun ya da ilkenin önemli özelliklerini gösterir: Yazara göre 

‘kalabalığın bilgeliği’ savına dayanmak insanların önemli ve değerli olduğunu 

düşündüklerine dikkat göstermeyi sağlar. Yazar tüm bunları belirttikten sonra, bu 

savların sınırlamalarını ele almaktadır. Fakat yazara göre tüm bu sınırlanmalar, 

ortak anlaşılışının kurumların ve ilkelerin yerini tespitte bir rolü olduğunu 

göstermektedir. Yine de ortak anlayıştan ayrılan (savunmayan) teorisyenler için de 

serbesti vardır ve bu fenomenlerin başarılı yorumlanması için böyle bir ayrılış 

gereklidir. 


