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G I R I Ş 

Hukuk, tabiatı icabı muhafazakâr karakterdedir. Genellikle, 
hukuk gevşek grup alışkanlıklarını, cemiyetin etik ve ahlâki değer
lerini sabit davranış kaideleri halinde dondurarak sosyal hayatta 
emniyet, kat'iyet ve istikrarı temin uğrunda değişmeye mukavim 
müesseseler yaratır. Ancak bu durum, her zaman gerek hukukun 
gerekse kendisi için var olduğu cemiyetin yararına işlemez. Nite
kim XIX. yüzyılın sonları ve XX. yüzyıl, hukukun muhafazakâr ka
rakterinin yarattığı zararlara karşı reaksiyonu yansıtmaktadır. 

XIX. yüzyıl başlarında Fransa'da Tef sirci Mektep (Ecole de 
L'Exégèse), Almanya da Mefhumlar İçtihadı Mektebi (Begriffsju
risprudenz) ve Anglo-Amerikan memleketlerindeki Tahlilci Mektep 
(Analytical School) mensupları muhafazakâr bir görüşle hukuk 
normlarını değişmeyen düzen kalıpları olarak kabul etmiş, huku
kun yaradılış ve gelişmesinde şeklî kaynakların dışında kalan sos
yal etkenlerin rolüne gözlerini kapamış ve böylece hukukî düşünce 
alanında bir tecerrüd devresi yaratmışlardır. Tedvin hareketlerinin 
gelişmesi de onlarda hukukun istenen her kalıba dökülebileceği ve 
cemiyetin hayatî meselelerinin sadece bu kalıpların iyi seçilmesi ile 
halledilebileceği hakkında sakat bir düşünce yaratmıştır '. Bu 
durum hukukun hayatla ve sosyal değişmelerle olan ilgisine son ve-
miştir. Gerçekte ise, hukuk sosyal değişmelere tâbi olarak değişen 
ve gelişen bir müessesedir- İnsanlar, meşhur Amerikan hukukçu
su Pcund'un da belirttiği gibi, adalete olan ihtiyaç ve özlemlerinin 
hukuk vasıtası ile tatmininin en etkili çare olduğunu eskiden beri 
kavramış olup 2, adaletin gerçekleşmesini sağlıyan hukukun, dev-

(1) Bu üç mektebin görüşleri için bkz. TOPÇUOGLU, H., Hukuk Sosyolojisi, An-
kara 1960, Giriş. 

(2) POUND, R., The Task of the Law, Lancaster 1944, sn. XI. 
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rinin ihtiyaç ve görüşlerinden etkilendiğini zaman zaman kavrayıp 
ortaya koymuşlardır. Nitekim XIX. yüzyıl sonlarına doğru hukuk 
hakkındaki içe kapanık, dar görüşün cemiyet meselelerini ortaya 
koymak ve halletmek hususunda ne kadar kısır kaldığı anlaşılmış 
ve hukukçular bu durum, karşısında yeni hal çereleri aramağa baş
lamışlardır. Bir kısmı tabiî hukuka başvurarak Çağdaş Tabiî Hu
kuku (veya Tabiî Hukuk Ronesansı) hazırlamışlar, bir kısmı ön
celeri sosyal ilimler, son zamanlarda ise davranış ilimleri adını alan 
etnografya, antropoloji, ekonomi, kriminoloji, sosyoloji ve psiko
lojiye başvurmuşlardır. Düsturcu ve içine kapanık eski hukuk an
layışına reaksiyonu ifade eden bu cereyana «Hukuk İlminde Sos
yolojik İsyan» veya «Hukuk İlminde Sosyolojik Reaksiyon» adları 
verilmektedir. Böylece XVIII. yüzyıl rasyonalizminin ve XIX. yüz
yıl tekâmülcü, faydacı, tarihçi v.s. adlarını alan tek yönlü düşünce
nin kaide, prensip ve metodlarında beliren kalıplara karşı savaşan 
devrimci hukuk düşüncesinin temsilcileri Almanya'da Serbest Hu
kuk Mektebi (Freirechtschule), Menfaatler İçtihadı Mektebi (lnte
ressenjurisprudenz), Fransa'da Serbest İlmî Araştırmalar Mektebi 
(Libre Researches Scientifique) veya İlmî Mektep (Ecole Scienti
fique) ve XX. yüzyıl başlarında A.B.D. de beliren Sosyolojik Hu
kuk İlmi Mektebi (Sociological Jurisprudence) mensuplarıdır. 

1930 yıllarına doğru A. B. D. de hukuk alanında Sosyolojik is
yanla yetinmeyen yeni bir cereyan belirmektedir ki, buna hukukta 
psikolojik isyan demek mümkündür. Bir mektep veya akım oldu
ğu kendi mensupları arasında dahi tartışma konusu olan 3 bu yeni 

(3) Hukukî realizmi mektep olarak kabul edenler için bkz. RADBRUCH, G., 
«Anglo - American Jurisprudence, (52 L Q. Rev) sh. 541; POUND. R:, The Cali 
for A Realistic Jurisprudence (44 Harv. L. Rev.); PAUL, J., The Legal Realism 
of Jerome N. Frank, The Hague 1959, Nijhoff; GARLAN, E. N. Legal Realism 
and Justice, New York, 1941. Hukukî realizmi bir akım olarak kabul edenler 
için bkz. COING, H., «Tendencies in Modern Legal Philosophy» (The George
town L. J.) sh. 531; KANTOROWICZ, H., «Some Rationalism Afcont Realism» 
(43 Yale L. J.) sh. 1240; CARPENTER, W. C, Foundation of Modern Jurispru
dence, 1958, sh. 221; BODENHEIMER, E., Jurisprudence, New Haven 1962, sh. 
116; TIMASHEFF, N. S., An Introduction to the Sociology of Law, Cambridge 
1939, sh. 58; FRIEDMAN, W., Legal Theory, London 1960, sh. 192; LLEWELLYN, 
K. N., «Some Rationalism About Realism» (44 Harv. L. Rev.)sh. 1223, 1224-25; 
YETEMA, H., «The Rational Basis of Legal Science» (31 Col. L. Rev.) sh. 925. 
Realistlerin tümü ele alındıkta müşterek özelliklerine ragmen, farklı düşünüş 
tarzları ve sistematik olmıyan çalışmaları bakımından bir mektep. teşkil etme-

2 



düşünüş tarzı «Hukukî Realizm» (Legal Realism)4 adını taşımak
tadır- İnceleme konumuz olan Amerikan realistleri, Amerikan Sos
yolojik Hukuk Mektebinin teleolojik ye etik hukuk anlayışına kar
şı olup, hukukun belirlilik ve bilinirliğine karşı şüpheci bir tutum 
takınırlar. Realistler hukuk araştırmalarının adalet tatbikatına ya
rarlı olması üzerinde durarak, hukuku yeni bir görüş açısından ele 
alıp bilhassa kazaî faaliyetle ilgilenirler5. Hukukî realizmde hukuk 
artık belirli sınırlar içersinde hâkimlerin, resmî veya yarı resmî 
hukuk memurlarının icraatından, realizmin kendine has deyimi ile, 
bunların, davranışlarından ibarettir. 

Amerikan hukukî realizminin neo - realizm veya felsefî realizm 
ile hiçbir ilgisi yoktur. Realistlerin realizmi, hukuk kaidelerinin ve 
değer hükümlerinin yerine müşahhas kazaî kararları ikame eden 
bir çeşit amprisizmdir. 

Hukuk nazariyatı ile tatbikatı arasındaki farklara işaret eden 
ve kazaî faaliyetteki aksaklıklara şiddetle çatan realistlerin hepsi 
aşırı davranışçı bir görüşü yansıtma/kla beraber, kendi aralarında 
da mutediller ve aşırılar olarak iki gruba ayrılırlar. Aşırı grubun 
başında aşırı psikolojik iddialarıyla Joreme Frank'ı; çeşitli hukuk 
kaide ve doktrinlerin gerçekle uygunluğunu inceleyenlerin başında 
ise sosyolojik eğilimli Karl N. Llewellyn'i görmekteyiz. 

inektedirler. Kanaatimizce, hukukî realizm kendilerine realist adını veren 
hukukçuların hukuk hakkındaki özel düşünüş ve metodlarını aksettiren bir 
akımdır. 

(4) Bugün «hukukî realizm» terimi gerek A.B.D. de gerekse İsveç'te hulyık ala
nında yeni bir düşünüş tarzını ifade etmek üzere kullanılmaktadır. Her iki 
düşünüş tarzı da pozitivist, amprik ve şüpheci tutumları bakımından birbir
lerine benzemekte ise de, esaslı noktalar bakımından farklıdırlar. İsveç huku
kî realizmi daha ziyade spekülatif ve felsefî karakterde olup kazaî faaliyetle 
ilgilenmemektedir. Başlıca temsilcileri A. Hâgerström (Inquiries into the Nature 
of Morals, (trans, by. C. D. Broad, ed. by. Olivecrona, Stockholm 1953), OLI-
VECRONA, Law as Fact, (Copehhagen, London 1959), A. W. LUNDSTED (Le
gal Thinking Revised, Upsala 1956) olup hukukun gaye ve maksadı yönünden 
yapılan bütün çalışmaların şahsî değerlendirmelerden ibaret olduğu kanaati 
ile bir hukuk ilminin mevcudiyetini reddederler. Olivecrona daha da ileri gi
derek ahlâkî ideallerin hukukun meydana gelişinde rol oynadıkları hususunda 
şüphesini belirtir. Kısacası, İsveç realistleri hukukun vakıavî özelliğini teyid 
ile hukukta ahlâkî değerleri bir kenara bırakırlar. 

(5) Coing, realistlerin dikkatlerini mücerret «norm»dan hâkimin iradesi ile etki
lenen karara çevirdiklerini böylece ilginin statik bir sistemden, yaşıyan bir 
adaletin formüle edilişine döndüğünü belirtir. Bkz. agm. sh. 524. 

3 



Araştırmamızda Önce realizmi hazırİıyan uzak' ve yajnn şart
lan, fikir ve görüşleri, sonra realistleri birleştiren özellikleri ince-
liyecek ve daha sonra da fikirlerini diğer realistlere nazaran insi
camlı ve oldukça sistematik bir şekilde ifade eden ve Amerikan Hu
kuk âlemini gerçekten sarsan ve etkiliyen Jerome Frank ve Karl N. 
Llewellyn üzerinde duracağız. 
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B Î R İ N C Î B Ö L Ü M 

AMERİKAN HUKUKÎ REALİZMİNİ HAZIRLAYAN 
FİKİRLER VE ŞARTLAR 

I 

AVRUPA HUKUK DÜŞÜNCESİNDE UYANIŞ 

§ 1. — Genel Olarak 

Bir asır kadar önce insanlar hukuka kendilerini dinî geçmişle
rinden kurtaran bir ilim olarak bakıyor ve hulkuku aklî hükümler 
toplamı olarak kabul ediyorlardı. Bu devrede hukuk kaidelerinden 
geçici hipotezler, sosyal davranışa yön veren normlar olarak değil, 
aksine sabitleşmiş hükümler, tabiat ve akim mahsulü bulunmakla 
otonom otoriteye sahip, hiç değişmeyecek hususlar olarak bahsedi
liyordu '. 

XIX. yüzyılın sonlarına doğru hukukun bu kendinden emin tu
tumuna karşı sıhhatli bir şüphecilik başlamıştır. Kısmen felsefî 
kısmen de sosyolojik karakterdeki yeni bir idealizm, yeni bir anla
yış hukuk düşüncesindeki tecerrüde son vermek, mefhumlar istib
dadını yıkmak, yetersiz mantıkî tefsir metodunun yerine cemiyet 
gerçekliğini, değişen sosyal hayatın icap ve ihtiyaçlarını gözönüne 
alacak2 yeni metodlar bulmak azminde idi. Hızla değişmekte olan 
XIX. yüzyılın sosyal ve ekonomik ilişki ve müesseselerinin ortaya 
çıkardığı yeni meseleleri ve bunlara cevap veremiyen özel hukuk 
kaideleri yerine yenilerinin yaratılması hususunda kanun koyucu-

(1) ROSTOV, E., The Sovereign Prerogative, New Haven 1962, sh. 8. 
(2) FRIEDMANN, W., age., sh. 189; GÜRKAN, Ü., Sosyolojik Hukuk İlmi, Ankara 

1961, sh. 5 - 6 . 
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ya ve hâkimlere gerekli ikazlarda bulunmak ve bihassa hâkimleri 
eskimiş ve yetersiz kalmış hukuk mefhumlarının baskısından kur
tararak, onlara sosyal ve hukukî gerçekliği, bu ikisi arasındaki iliş
ki durumunu doğrudan doğruya incelemek ve değerlendirmek ye
tenek ve görevinin verilmesi gerekmekteydi. 

Bu yeni hukuk anlayışının doğuş ve gelişmesinde önce cemiyet 
felsefesi şeklinde belirip Comte ve Spencer'in gayretleri ile gelişip, 
nihayet felsefeden ayrı bir ilim niteliği kazanan sosyolojinin hizm -
ti büyük olmuştur. Sosyolojiyi vakıalara ve hukuka tatbik görevi
ni ilk yüklenen hukukçulardan en başta geleni de Jhering'dir '. 

§ 2. — Rudolph von Jhering 

Jhering gerek Almanya'da «Serbest Hukuk Akımı» na ve bu 
akım içersinde ayrı bir varlık kazanarak özellikle mahkemelerde 
hukuk bulma metodları ile ilgilenip, hâkimleri kanunlara sıkı sı
kıya bağlanmaktan kurtarmayı gaye edinen «Menfaatler İçtihadı 
Mektebi» ne (Interessenjurisprudenz) ve gerekse A.B.D. de Pound 
dolayısı ile «Sosyolojik Hukuk İlmi Mektebine» (Sociological Ju
risprudence) clan etkileri bakımından XIX. yüzyıl hukuk dünyası
nın en önemli kişilerinden birisidir. 

Hernekedar Almanya'da hukuk düşüncesinde devrim gereği 
Tnermg'den önce «Tarihçi Mektep» mensubu Kirchmann'm kan
ların keyfî ve tesadüfi olduğunu, cemiyetin kendine has bir huku
ku bulunduğunu, pozitif hukukun bu ikinci çeşit hukuka yabancı 
kaldığını ve gerçek hukuk iminin cemiyette yaşamakta olan «tabiî 
hukuku» 4 meydana çıkarması gerektiğini belirtmesi ile başlamışsa 
da 5, hukukun gerçek hayatla ilgisinin ciddî bir şekilde incelenmesi 
şerefi gene Tarihçi Mektebe mensup olmakla beraber bu Mektebin 
hatalı görüşlerini, bilhassa kavramlar inşası yolu ile hukuk yara
tılmasının aşırılıklarını gören ve tenkit eden Jhering'e aittir. 

(3) Bkz. CARPENTER, W. S., age., sh. 219; SEAGLE, W., Men of Law, sh. 324; 
NUSBAUMM, A., «Fact Research İn Law (40 Col. L. Rev.) sh. 192. 

(4) Kirchmann-m tabiî hukuktan kasdı, klâsik tabiî hukuk anlayışından farklı 
olup, cemiyette fert ve gruplar arasındaki ilişkilere dayanan, sosyolojik an
lamda kendiliğinden ortaya çıkan hukuktur. 

(5) KIRCHMANN, R. von, İlim Olmak Bakımından Hukukun Değersizliği, (Çev. 
C Üçok) Ankara 1949, sh. 18. 

•6 



Jhering 1877 de yayınladığı «Hukukta Gaye» (Der Zweck im 
Recht) adlı eserinde hukukun mücerret hakları sınırlandıran bir 
sistem değil, cemiyette çarpışan menfaatleri uzlaştırmağa mahsus 
bir sistem olduğunu belirtmiştir. Jhering'e göre hukuk mefhumla
rı, kendiliklerinden yaratıcı bir kudrete sahip değildirler. Bir hu
kukî prensip diğerinden mantıkî istidlal yolu ile elde edilemez. Bu 
yolla yaratılmış olan hukukî kavramlar âlemi kendi kendine asla 
yeterli değildir. Cemiyet hukukçudan kendi ihtiyaçlarını tefsir ve 
tâyin etmesini bekleyemez6. Cemiyeti yaşatan ve işleten kudret ise 
beşerî irade, yani cemiyet mensuplarının birbirine zıt gayret ve 
faaliyetleri, menfaatleri arasındaki çatışmanın toplamı olan milyon
ların iradesidir7. Cemiyet bu beşerî iradeyi hukuk vasıtası ile di
siplin altına alır, çarpışan menfaatleri hukuk vasıtası ile ahenkli 
kılar. 

Jhering'e göre, hukukun hayatla bu kadar yakın ilgisi görüldük
ten sonra, artık hukukun tefsir, tatbik ve tamamlanmasında sırf 
mantıkî inşâlarla yetinilemiyeceği açıktır. Şu halde hukuk timini 
hukuk matematiğine çeviren mantığa tapınmayı terk ile hayatın 
kavramlar için değil kavramların hayat için var olduğunu ve yaşa
mağa hakkı olanın mantık değil, mantığa ister uysun ister uyma
sın, sosyal ilişkilerin ve adalet duygusunun istediği şey olduğunu 
anlamak ve kabul etmek gerektir3. 

Jhering'e göre her hak hukuken korunan bir menfaattir9. İşte, 
hakkın temelini teşkil eden bu menfaat kavramı, onu hukukun ga
yesini aramağa yöneltir. Bu gaye de cemiyetin yaşama şartlarının 
teminatını devlet cebri ile gerçekleştirmektir. Yaşama şartları ise 
fizik veya maddî hayat şartlan kadar şeref, din, san'at, ilim gibi 
ideal değerleri de kapsar. Ancak, yaşama şartları izafî karakterde 
olup zaman ve yer bakımından cemiyetlere göre değişir10. Huku
kun rolü de bu cemiyet şartlarını karşılamak ve gerçekleştirmek
tir. Böylece Jhering'in hukukun mahiyetinden ziyade gayesi ve 

(6) SEAGLE, W., age., sh. 324. 
(7) ÇAĞIL, O. M., «Jhering'in Hukuk Nazariyesinin Temel Fikirleri» (İ.Ü.H.F.M. 

C. XI, S. 3 - 4 ) sh. 244 - 45. 
"If? h 

(8) JHERING, R. von, Der Geist des römischen Rechts, XP, sh. 302, Topçuoğlu 
nak. age., sh. 20, d. n. 63; Jhering'in bu fikirlerinin biraz farklı şekilde 'tek
rarlandığım Frank'da da görmekteyiz. A o gn-nortt (Mİ 

(9) PATTERSON, E. W., Jurisprudence, New York 1953, sh'.'^sÜf!"1'*'''' """' 
(10) JHERING, R. von, Der Zweck im Recht, Leipzig 1893, f, s h ^ ï ^ 4%U,I"n 
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fonksiyonu üzerinde durması ile, hukukun hayatla ilgi ve teması
nın sağlanması hususunda yeni bir çığır açılmıştır ". 

Jhering'e göre hukukun değişmez, ebedî bir hayatı olduğu id
diası hak fikrinin tahkiri demektir. Gerçekte hukuk devamlı bir 
oluştur 12; o, «Kendi mazisini ifna ederek gençleşen ve ancak bu 
sayede yaşama şansına sahip olan bir müessesedir» B. 

Görülüyor ki Jhering, nazariyesinde sosyal gerçekliğe kısmen 
önem vermiş, hukuku yaratan gayenin a priori gai bir ideden ziya
de, realist bir görüş ile, beşerî ve amprik bir vakıa olduğunu belirt
miştir. İşte, onun hukuku gaî bir tefsire tâbi tutması, hukukun n° 
için var olduğu meselesini ortaya attığından, hukukun fonksiyonel 
açıklanması önem kazanmış ve bu fonksiyonel açıklama tarzı bil
hassa A. B. D. de fazlası ile belirgin bir hale gelmiştir. Araştırma 
konumuz olan realistlerle Jhering arasındaki başlıca çatışma, Jhe
ring'in sosyolojik anlayışa zıt olarak, hukuku sırf devletin yarattı-
pı bir husus olarak kabul etmesine M karşılık, realistlerin kazaî faa
liyet sonucu olarak beliren, kazaî faaliyetle yaratılan hukuk üzerin
deki ısrarlarından doğmaktadır. 

§ 3. — Menfaatler İçtihadı Mektebi Mensupları ve Diğer Sosyolo
jik Eğilimli Hukuikçular 

Almanya'da Jhering ile başlayan serbest hukuk veya hukukun 
serbest bulunuşu akımı Kantorowicz, Ehrlich, Adiokes, Schloss
mann, Köhler, Bülow ve Menfaatler İçtihadı Mektebi mensupları 
tarafından geliştirilmiştir. Bu hukukçular bilhassa hâkim ve hâki
min hukuk yaratma hususundaki yetkisi üzerinde durmuşlar ve hu
kuk yaratması gereğini belirtmişlerdir. Ehrlich «Hukuk Boşluk
ları Hakkında» (Über Lücken im Recht) adlı etüdünde hâkimin 

fil) POUND, R., «The Scope and Purpose of Sociological Jurisprudence» (22 Horv. 
L. Rev.) sh. 43. 

(12) Realistler, bilhassa Frank, hukukun belirli ve değişmez olduğu fikrine karşı
dırlar. Jhering'in Frank'ı doğrudan doğruya etkilediği hususunda delile rast-
lıyamadık ise de, birçok konularda Jhering'le aynı fikirleri paylaştığına şahit 
olmakta ve bunu Jhering'in Sosyolojik Hukuk İlmi Mensupları yolu ile Frank'a 
dolaylı etkisine bağlamaktayız. 

(13) JHERİNG, R. von, age., sh. 10 - 11. 
(14) Jhering'e göre «hukuk cemiyet şartlarını temine matuf bir garantinin teza

hür şeklidir ki, bu garanti devletin cebri vasıtasiyle yaratılır.» E. Hirsch nak. 
Hukuk Felsefesi ve Hukuk Sosyolojisi Dersleri, Ankara 1949, sh. 288. 
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kanun veya örf âdette önündeki meseleye tatbiki mümkün hüküm
ler bulamadığı hallerde nasıl çaresiz kalarak son derece genel ve 
sınırları belirsiz mefhumlardan faydalanma yolları aradığını belirt
miş 15, daha sonra da sosyal hayattaki değişmeler karşısında hâ
kimlerin kanunları yaratıcı bir tefsire tâbi tutmaları gereğinde ıs
rar etmiştir. 

A. B.D. de, ileride göreceğimiz üzere, kazaî faaliyet ve hukukta 
vakıaların incelenmesi ile meşgul olan hukukî realizmin kökleri 
Menfaatler İçtihadı Mektebine kadar uzanmaktadır. Jhering'in gaî 
tefsirinden l6 ve Ehrlich'in serbest kazaî kararlar nazariyesinden et
kilenen " bu Mektebin başlıca temsilcileri P. Heck, M. Rümelin, P. 
Oertman ve H. Stohl'dür. 

Mektebin ana gayesi, hâkimleri sıkı sıkıya kanunlara bağlılık
tan kurtarmak ls, gerektiği yerlerde onlara yardımcı olmak üzere 
hukuk bulma metodları sağlamaktır. Mektebin kurucularından 
Heck, Mefhumcu Mektebin müfrit dedüktif metodunun ve bu meto
dun sonucu olan tam, mükemmel ve boşluksuz kanun anlayışının 
sakatlığını ortaya koymuştur. Mektebin diğer mensupları da Co
de Civile ile başlayıp gelişen pozitivizm cereyanına karşı teşriî faa
liyet üzerinde durarak, Kanun koyucunun artık bir san'atkâr ol
maktan çok milletin sosyal hayattaki ilişki ve faaliyetlerinin bir 
düzenleyicisi bulunduğu gerçeğini ortaya koymuşlardır w. 

Herck'e göre menfaatler içtihadı nazariyesi hukukun pratik ga
yelerine hizmet etmek üzere meydana getirilmiş bir metodlar bütü
nüdür20; başlıca gayesi de hâkime kazaî faaliyetinde rehberlik et
mektir 21. 

(15) TOPÇUOĞLU, H., age., sh. 29. 
(16) BINDER, J., «Remarks on the Controversy About Legal Method in the Science 

of Private Law», «The Jurisprudence of Interests» (Trans, and ed. by. M. M. 
Schoch) Mass. 1948, sh. 281. 

(17) HECK, P., «The Jurisprudence of Interests», «The Jurisprudence of Interests», 
sh. 32. 

(18) HECK, P., agm., sh. 31. 
(19) RUMELİN, M., «Development in Legal Theory and Teaching During my Life

time» «The Jurisprudence of Interests», sh. 17 - 18. 
(20) Realistler de genellikle hukukî realizmin, kazaî faaliyete yardımcı metodlar bü

tünü olduğunu belirtirler. 
(21) HECK, P., agm., sh. 31. 
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Mektep içersinde mutedil bir anlayışı temsil eden Heck, kanun 
koyucunun hâkimden önce geldiği gerçeğini açıkça belirtir 22; ona 
göre hâkimin rolü kanun koyucuya cemiyette çarpışan menfaatle-
lin değerlendirilmesinde zeki bir yardımcı olmaktır". Öte yandan 
aşırı kanadın temsilcisi Stohll hâkimin karar verirken kanunlara 
uymakla yükümlü olmadığını, kaidelerin kararlar için kaynak teş
kil etmeyip sadece karara yardımcı fonksiyona sahip olduklarını 
iddia eder24. Mamafih, Heck'de kanunların günlük hayatın her an 
ortaya attığı meselelerin çeşitliliğini ve yeniliğini karşılamakta çok 
kere yetersiz ve hattâ bunlara zıt kaldıklarını kabul eder :s. Böyle 
durumlarda, bilhassa kanunların sustuğu veya boşlukları ihtiva et
tiği hallerde, modern kanun koyucu hâkime yeni kaideler yaratma 
ve hatalı kaideleri düzeltme yetkisini tanımalıdır26- Diğer taraftan 
Heck, 1914 de yazdığı «Hukukta Vakıa Araştırması» (Die Rechts
tatsachenforschung) adlı eserinde hukuk alanında sistematik vakıa 
araştırmalarının önemini belirterek, bu araştırmaların sonuçları
nın hukuk eğitiminde kullanılmasının faydasına işaret eder27. 

Mektebe karşı tenkitler, kaza kuvvetinin yetkisini aşarak teş
riî kuvvete müdahale edebileceği ve hâkimin cemiyette çarpışan 
menfaatleri, cemiyet gerçekliklerini kendi öngörüsü ile değerlen
dirmesinin tehlikeli bir sübjektivizme yol açabileceği n noktaların
da birleşmektedir . Gerçekte ise, Heck gibi mutediller hâkimin hu
kuk yaratma hususundaki rolünü kabul etmekle beraber, onun ka
za serbestisinin kanun koyucunun genel iradesi ile sınırlandığını 
açıkça belirtmektedirler. Diğer taraftan kanun koyucunun cemi
yet gerçekliklerini her zaman yerinde görüp karşılayamadığını; tec
rübelerin iyi bir hâkimin kaidelerin esiri olarak hareket etmediği 
hallerde, dâvalardaki ferdî özellikleri gözönüne alabildiğinden daha 
iyi ve âdil karar verebildiğini isabetle ortaya koyarlar. Esasen bun-

(22) HECK, P., agm., sh. 40. 
(23) HECK, P., «The Formation of Interests and the Jurisprundence of Interests» 

age., sh. 104. 
(24) HECK, P., agm., sh. 185 - 86; Realistlerin aşırı kanadı ve bilhassa Frank, 

StohlFun bu fikrini teyid eder görünmektedir. 
(25) Asın realistler genellikle, ister kanun ister emsal kaidesi olsun, kaidelerin 

sosyal değişmeleri karşılamakta daima yetersiz kaldıklarını iddia ederler. 
(26) HECK, P., «The Jurisprudence of Interests» sh. 41. 
(27) NUSSBAUM, A., agm. sh. 192; Aynı hususları onaltı yıl kadar sonra Frank 

ileri sürmüş ve bu konuda devamlı ısrar etmiştir. 
(28) Aynı tenkitlerin Amerikan realistleri için de ileri sürüldüğünü göreceğiz, 
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larin görüşünde kaza kuvvetinin hukuk yaratma yolu ile teşriî faa
liyeti tamamlıyabilmesini haklı kılan da işte bu son durumdur29. 

Mektep mensuplarının hâkimin hukuk yaratma hususundaki 
tezleri, metod ve teklifleri değerli ve faydalı olmakla beraber, hâki
min hukuku tefsir ve yaratma faaliyetinde keyfiliğe kaçmasını ön
leyecek objektif kıstasları sağlayamamaları en önemli eksiklikle
rindendir. 

Diğer taraftan, hukukun cemiyet gerçeklikleri ile temasını sağ
lamak isteyen sosyolojik fikir akımı yalnız Almanya'ya münhasır 
kalmamış, sosyolojik, fonksiyonel, realist adları altında, bir çeşit 
reform programı olarak çeşitli memleketlere yayılmıştır. Mama
fih bu akımın şiddeti heryerde aynı kuvvetle hissedilmemiş, mese
lâ İngiltere'yi hiç etkilememiş, İtalyan hukuk anlayışına pek az do
kunmuştur. Fransa'da ise Gény'nin tefsir metodları hakkında hayli 
ilgi çekici akademik çalışmaları reformu celbedecek atmosferi ya
ratamamıştır30. Fakat herşeye rağmen hukukun sosyolojik açıdan 
ele almışı teşebbüsleri devam etmiş, Post ve . Viııogradoff'un kar
şılaştırmalı etnolojik; Tarde ve Petrozhitsky'nin ve Max Weber'in 
kısmen psikolojik metod ve nazariyeleri daha önce belirttiğimiz 
mektep, nazariye ve hukukçularla beraber XX. yüzyıl modern hu
kuk düşüncesini hazırlamış, asrımızın başlarında A. B. D. deki hu
kukçuları etkileyerek önce Sosyolojik Hukuk İlmi Mektebinin ku
rulmasına, daha sonra da realist hukuk akımına yol açmıştır. 

II 

AMERİKAN HUKUK DÜŞÜNCESİNDE SOSYOLOJİK EĞİLİMLER 

§ 4. _ Genel Olarak 

Kara Avrupa'sında hukuk felsefesi ve hukuk ilminin gelişmesi 
XIX. yüzyılda Tarihçi Mekteple başlamış ve hukuk hakkında dev
rimci nitelik taşıyan fikirler Menfaatler İçtihadı Mektebi mensup-

(29) RUMELIN, M., agm., sh. 21 - 23. 
(30) POUND, R., «Fifty Years of Jurisprudence» (51 Harv. L. Rev.) sh. 444 - 64; 

WORTLEY, François Gény, «Modern Theories of Law» 1933, sh. 139. 
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lan, Jhering, Kantorowicz ve Ehrlich yoluyla içinde bulunduğumuz 
yüzyılın başlarında A. B D. ne sirayet etmiştir31. 

Alman Hukuk düşüncesinin ve özellikle Jhering'in Amerikan 
hukuk düşüncesindeki önemli etkileri, biraz da bu iki memleketin 
başlangıçlanndaki durumlannın benzerlikler göstermesinden ileri 
gelmiştir. Almanya Roma hukukunun adaptasyonuna karşı isyan 
edip siyasî birliğini sağlamağa çalışırken, A B.D. bağımsızlık ve 
birli ğini yeni kazanmış genç bir federal devlet olarak gittikçe endüs-
trileşen bir milletin ihtiyaçlarını karşılamak hususunda İngiliz 
common law'unu adapte etmekten doğan sıkıntılar içersinde bo
calamaktaydı. Almanya, Tarihçe Mektebin hukuk alanında bıraktı
ğı aşırılıkları temizlemeğ çalışırken, A. B. D. de hâlâ XVII. ve XVIII. 
yüzyıl tabiî haklar anlayışına vatan teşkil etmekte, tıpkı Almanya 
gibi common law'u istilâ eden hukuk kavramlarının baskısından 
bunalmaktaydı. Meselâ yeni bir endüstri ve sosyal değişmeler dev
rinin yeni ve karmaşık meseleleri halâ «akit serbestisi», «hukuka 
uygunluk» (due process of law) gibi mücerret anayasa kavramla
rının mantıkî tahlilleri yolu ile halledilmek isteniyordu M. 

XX. yüzyıl başlarında gerek Avrupa'nın serbest hukuk anlayı
şı gerek L. Ward, W. G. Sumner, E. A. Ross 33 gibi sosyologların 
hukukla ilgili fikirleri A.B.D. de hukukun mücerret muhtevasın
dan çok işleyişine bakajı sosyolojik, pragmatik ve fonksiyonel ka
rakterde iki yeni görüşe yol açmıştır: Hâkim Holmes'in öncülük 
ettiği, Pound ve hâkim Cardozo'nun kurduğu Sosyolojik Hukuk İl
mi Mektebinin görüşü34 ve gene hâkim Holmes'in öncülük ettiği 
davranışçı (behaviorist) psikologların etkilediği Amerikan Realist
lerinin görüşü 35. 

(31) A.B.D. deki durum, genellikle hukuk alanındaki muhafazakârlığa karşı bir 
isyanın ifadesi olup reformist bir hüviyet taşımaktadır. Bu konuda bkz. 
BADBRUCH, G., «Anglo American Jurisprudence» (52 Law Q. Rev.) sh. 530. 

(32) SEAGLE, W. A., age., sh. 328 - 29; FRIEDMANN, W., age., sh. 189. 
(33) Bkz. TOPÇUOĞLU, H., XIX. Yüzyıl Sosyologlarında Hukuk Anlayışı, 1961, 

sh. 206 - 29. 
(34) Bu mektep, özetle, pratik gayeler peşinde koşan ve tatbikî bir sosyolojik 

hukuk ilmi kurmağa gayret eden faydacı, fonksiyonel hüviyetli bir mektep 
olup, başlıca gayesi de cemiyette çarpışan çeşitli menfaatleri tatmin ve telif 
hususunda sosyolojik metodu hukuka tatbik etmektir. GÜRKAN, Ü., Sosyolo
jik Hukuk İlmi, Ankara 1961. 

(35) Realistler kazaî faaliyeti amprik açıdan ele alarak pozitif hukuk kaidelerin
den çok hâkimlerin ve kaza makamlarının karar ve davranışları ile İlgilenir-
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§ S. — Amerikan Realizminin Uzak Öncüleri 

A) John Dewey 

Amerikan realistlerinin uzak öncülerinin başında yeni bir man
tık anlayışı file J. Dewey'i görmekteyiz. Dewey'e göre insanlar çok 
kere ne yaptıklarını düşünmeden, alışkanlık veya kör bir tahmin
le hareket ederler. Bu bir çeşit sezgi metodu olup bazı durumlar
da faydalı olabilir. Diğer bir beşerî faaliyet tipi ise vakıaların tar
tılmasını, çeşitli alternatiflerin karşılaştırılmasını hedef tutan araş
tırıcı bir aklın kararı sonucudur. Böyle, ince bir muhakeme vetire
si sonucu verilen kararların ve bu kararların sonucu olan faali
yetlerin daha iyi olduklarını da tecrübeler ortaya koymaktadır. 
Böylece Dewey öncüllerle değil, sonuçlarla ilgilenen bir mantık ta
raftarıdır ki buna «enstrümental mantık» adını vermektedir36. De
wey'in düşünme vetiresini yansıtan bu mantık anlayışı, mantığın 
konusunu öncüller arasındaki formel münasebetler olarak anlıyan 
mantıkçıları hayrete düşürmüştür. 

Dewey'e göre kıyas esasına dayanan m,antık, düşünme vetire
sini açıklamaktan acizdir. Çünkü, ona göre, insan belirli bir kara
ra ulaşmak için önce gerekli araştırma ve toplamalara başvurur; 
bulup topladığı malzemeyi çeşitli yollarla kontrola tâbi tutar ve böy
lece mantıkî düşüncenin ham maddelerini toplamış olur. Bu arada 
bazı araştırma metodlarınm daha iyi işlediğini görür ve ayırır, di
ğer taraftan zıddiyet ve karışıklık yaratanları da bir tarafa bıra
kır. Böylece tabiî bir seçim yoluyla daha iyi sonuç veren, kullanıl
mağa daha elverişli olan metodlar yaşama şansına ulaşır. Fakat ba-

ler. L. Fuller realistlerin hâkime ve hâkimin verdiği kararlara dayanan case 
law'a üstünlük tanımalarının sebebini, bu hukukçuların kodifiye edilmiş hu
kukun esaslı incelemesini, yapmamış olmalarına bağlar. FULLER, L., «Legal 
Realism» (82 Univ. Pa., L. Rev.), sh. 221. L. R. GARLAN ise, realistlerin ka-
zaî kararlar üzerindeki ısrarlarını belirli ve müşahhas bir durumun karara 
bağlanması ile üniversel nitelik kazanan misâle, yani, tecrübeye olan güven
lerine dayandırır. Bkz. Legal Realizm and Justice, New York 1941, sh. 24. 
Modern hukukçulara göre, Amerikan realizmi hukuku nazarî zeminden müşa-
hadesi mümkün hukukî matematik zemine indirmiş, hukukun cemiyette nasıl 
işlediğine dair tasvirî malzeme sağlamıştır. Bkz. BEUTEL, F., «Elementary Se
mantics: Criticism of Realizm and Experimental Jurisprudence» (13 J. Legal 
Ed.) sh. 69 - 70. Realistlerden M. ADLER de» hukukî realizm cereyanını «hu
kuk hakkında kaba bir paragmatik amprik düşünce tarzı» olarak tarif eder. 
Bkz. «Law and Modern Mind; A symposium» (31 Col. L. Rev.), sh. 91. 

(36) DEWEY, J., «Logical Method and Law» (10 Cornell L. Q. Relv.) sh. 17-18, 25. 
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şanlı metod sadece seçilmekle kalmayıp, etkili işleyişinin sebepleri 
de zamanla keşfedilerek, başlangıçtaki basit mantikî ameliye veya 
metod ilmî bir nitelik kazanır. 

Bu durum hukuk düşüncesi için de varittir. Gerçekte insanlar 
öncüllerle düşünmeğe başlamaz. Hukukçu da kendine arzedilen 
ihtilâf karşısında çeşitli sonuçları düşünmekle işe girişir. Öncül
ler, bütün hukukî durumun tümünün tahlili sonucu yavaş yavaş 
belirirler. Hukukçu için mesele öncül vazifesi görecek bir beyan, 
genel bir prensip veya belirli bir vakıa bulmakdır. Esasen insan
ların, genellikle, belirsiz fakat peşin bir hükümle düşünmeğe baş
ladıkları ve daha sonra bu hükmü haklı kılacak veya çatışmakta 
olan hükümlerden doğru gözükenine götürecek prensipleri araş
tırdıkları da açıktır. Hiç bir avukat müvekkilinin dâvasını kıyas 
yoluna başvurarak ele almaz. Önce müvekkili lehine olacak sonuç 
ile işe başlayıp ondan sonra bu sonucu destekliyecek ve haklı kıla
cak delil ve vakıa durumlarını öncül olarak kullanır". 

Dewey'in kıyascı mantığın bazı durumlar için faydalı olduğu
nu göstermesi, fikir ve kararların hayatta ne şekilde işlediği ve iş-
liyeceği meselesinin araştırılmasının mantıkî insicama sahip bulun
ması kadar önemli olduğunu38 ortaya koyması, realistleri büyük öl
çüde etkilemiştir. 

B) John Chipman Gray 

Gray Tahlilci Mektebin hukuk nlayışan mütemayil olmakla 
beraber, bu mektebin kanuncu anlayışına karşı gelmiş ve teşriî 
faaliyeti hukukun merkezinden uzaklaştırıp, hukukun kaynağı de
recesine indirerek yerine hâkimin yaptığı hukuku koymuştur. 

Gray, hukukun meydana gelişinde mantığın önemini kabul et
mekle beraber bu vetirede büyük kişilerin, siyasî sempatilerin, eko
nomik nazariyelerin, hattâ peşin hükümlerin ve diğer hukuk dışı 
faktörlerin de rol oynadığını ortaya koyar. İşte Grayı'n hukukun 
meydana gelişinde mantıkî faktörlerin dışına çıkıp, mantık ve hu
kuk dışı faktörlerle ilgilenmesi realistlere zemin hazırlamıştır. 

(37) DEWEY, J., agm. sh. 17 v.d., HALL, J. Readings in Jurisprudence, Indiana 
1938, sh. 346 - 49. Frank'ın da aynı fikirde olduğunu ilerde göreceğiz. 

(38) DEWEY, J., agm. sh. 26. 
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Gray'in en büyük hizmetlerinden birisi de İngiliz ve Amerikan 
hukuk tarihinden aldığı misâllerle, hâkimin hukuk dışı faktörlere 
başvurarak kazaî yoldan hukuk yarattığını ve bu bakımdan huku
kun yaratılmasında hâkimin rolünü ortaya koymasıdır. Fakat bu 
hususta ileriye gittiği de gerçektir. Çünkü hukuku «mahkemelerin 
hukukî hak ve vazifeleri tayin hususunda koyduğu kaideler» 39 ola
rak tanımlamakla teşriî faaliyeti açıkça ihmal etmektedir. Teşriî 
faaliyet Gray'e göre ancak hukukun kaynaklarından birisi olabilir. 
O, bununla da yetinmeyerek, henüz kazaî tefsire tâbi tutulmayan ye
ni kanunları veya kanun maddelerini hukuk olarak kabul etmez. 
Ona göre cemiyetin teşriî ve kazaî organlarından yalnız kazaî or
gan neyin hukuk olduğunu tâyine yetkilidir. Çünkü «her hangi 
sözlü veya yazılı bir kanunu tefsir hususunda mutlak iktidara sa
hip kişi kanun koyucudur, yoksa bu kanunu ifade eden ilk kişi de
ğil» 40. 

Gray, mahkemelerin kanunları tefsir ederken kanun koyucu
nun maksadını gözönünde bulundurduklarını da kabul etmez. Mah
keme, şüpheli hallerde kanunu tefsir ederken «casus oınissi» yi 
doldurmakla bizzat teşriî faaliyette bulunur41. 

Gray'in kazaî faaliyet yoluyla hukuk yaratılması hakkındaki fi
kirlerinin modern sosyolojik hukuk anlayışı bakımından kısmen 
doğru olduğu bir gerçektir. Fakat mahkemeyi tek kanun koyucu 
sayması sakat ve aşırıdır. Mamafih bu aşırılığın realistleri ve bil
hassa Frank'ı fazlaca etkilediğine şahit olmaktayız. 

§ 6. — Sosyolojik Hukuk İlmi 

A) Roscoe Pound 

Hâkim Holmes'in öncülüğü ile başlayan42 sosyolojik Hukuk 
İlmi, A.B.D. de emsallere tapınan geleneksel hukuk anlayışını bü
yük ölçüde sarsmıştır43. Bu mektebin kurucusu Pound daha 1906 yı-

(39) GRAY, The Nature and Sources of Law (1 ed. 1909) § 191, (2. ed, 1927) sn. 84. 
(40) Kardinal Hoadley'den naklen, GRAY, age., (1909) § 369. 
(41) GRAY, age., § 370. 
(42) Hâkim Holmes'i daha sonra, hukukî realizmi hazırlıyan cepheleri üzerinde 

durarak inceliyeeeğimizden burada Sosyolojik Hukuk İlminin kurucusu Pound 
ve Cardozo'nm fikirlerini özetliyeceğiz. 

(43) YNTEMA, H., «The Implications of Legal Science» (İON. Y.U. L. Rev.) sh. 297. 
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linda hukuk alanında gereği hissedilen reformun yapılabilmesi için, 
önce, eskiden beri yerleşip kalmış hukukî mefhumların tenkit süz
gecinden geçirilmesi gereğini belirtmiş 44, daha sonra hukukî mese
lelerin yalnız case-metodla değerlendirilmesi hususundaki eksik ve 
sakat ısrarı tenkit etmiştir45. 

Pound, Amerikan hukuk düşüncesinde artık hukuku insan üs
tü bir aklın eseri veya kendi kendine yeterli ahlâkî birimler toplamı 
olarak değil, beşerî münasebetlerle igili ve beşer tarafından belirli 
bir maksada yöneltilen, zaman ve yere göre değişiklik gösteren 
bir husus olarak kabul edilmesi gereğine inanan yeni temayülün46 

ilk önemli öncülerinden birisi olmuştur. 

Pound ilk yazılarında, XX. yüzyılın başlarına kadar hukukun 
mahiyeti ve gayesi hakkındaki eski görüşleri «Felsefî Mektep», «Ta
rihçi Mektep» ve «Tahlilci Mektep» başlıkları altında toplıyarak in
celemiş, eksik ve sakat taraflarını göstermiş ve değerlerini kaybe
den bu eski görüşlerin yerine daha vaadkâr görüşlerin doğmakta 
olduğuna işaret etmiştir. XX. Yüzyılda beliren bu görüşler çeşit
li hareket noktalarına sahip olmakla beraber müşterek bir zemin, 
sosyolojik bir temel üzerinde birleşmektedirler47. «Sosyolojik Mek
tep» başlığı altında toplanabilecek olan bu görüşler çeşitli sosyal 
ilimlerin verilerinin ve metodlarının «telif ve terkibi» safhasına 
ulaşmış bulunmaktadır48. Klâsik veya geleneksel hukuk nazariye
lerinin hukuku hayattan uzaklaştırmalarına karşılık yeni görüşler, 
gelişmekte olan sosyolojinin de yardımı ile, hukukun sosyal hayatla 
ve cemiyette hâkimiyet için çarpışan menfaatlerle ilgisini sağlama
ğa çalışmaktadırlar. Bu yolla da XX. Yüzyıl hukuku fonksiyonel 
bir nitelik kazanmaktadır. 

Pound teşriî faaliyetin başarıya ulaşabilmesi için kanun koyu
cuların hukuk kaidelerinin taallûk ettiği veya edeceği sosyal vakıa-

(44) POUND, R., «The Causes of Popular Dissatisfaction with the Administration 
of Justice» A.B.A. Convention, 1906 (46 J. Am. Jud. Society) sh. 55. 

(45) POUND, R., «Mechanical Jurisprudence» (8 Col. L. Rev.) sh. 605. 
(46) YNTEMA, H., «Law and the Learning Theory», Through the Looking Glass 

of Legal Theory (53 Yale L. J.) sh. 338. 

(47) POUND, R., «Scope and Purpose of Sociological Jurisprudence» (24 Harv. L. 
Rev.) sh. 591 - 93. 

(48) POUND, R., agm. sh. 510 - 12. 
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iäfin neler olduğunu bilmeleri gereğini belirtir49. Bu sebeple» ce1 

miyetin gerek kanun koyucuyu gerekse hâkimleri aydınlatacak sos
yolog hukukçulara ihtiyacı vardır. Bunlar hukukun mücerred muh
tevasından çok hayattaki gerçekleşme imkânına ve işleyişine baka
cak, hukukun müeyyidesinden çok hizmet ettiği sosyal gayeyi gö
zetecek, hukuk kaidelerini sabit kalıplar değil fakat adaleti sağlıya-
cak rehberler olarak ele alacak pragmatik zihniyetli hukukçular 
olacaktır50. 

Pound, hukuku ulûhiyet, felsefî prensipler, sosyal mukavele, 
üstün otoritenin emri, çoğunluğun iradesi, iktisadî istismar veya 
kuvvet ile açıklayan 51 görüşleri reddederek, cemiyette çarpışan be
şer arzu ve taleplerini değerlendiren, uzlaştıran kaide ve prensipler 
toplamı, sosyal kontrolün özel ve en etkili bir çeşidi kabul eder52. 

Pound hukuk terimini dikkatli bir incelemeğe tabi tutarak üç 
anlamda kullanıldığını belirtir : 1) «Hukuki düzen», yani siyase-
ten teşkilâtlanmış cemiyetin kudretinin sistematik tatbikatı ile be
şerî faaliyet ve ilişkilerin düzenlendiği rejim, 2) İdarî ve kazaî faa
liyeti düzenliyen otoriter temelli kaide ve bunun yanısıra prensip, 
kavram ve standartlar toplamı, son olarak 3) kazaî ve idarî faali
yette ihtilâfların hallini tâyin eden muhakeme usulleri s\ 

Hukukçuların ve hukuk ilminin bilhassa ilgilendiği ikinci an
lamdaki hukuk, sadece tek bir elemandan, yani yazılı ve katı hu
kuk kaidelerinden ibaret olmayıp, bunların yetersiz kaldığı yer
lerde hukukî muhakemeye hareket noktaları gösteren ve doktrin
de gelişen prensipler, hukuk kaidelerinin tefsirine ait gelenekleri 
yansıtan teknik ve gene tefsir hususunda zaman ve yerin sosyal ve 
ekonomik düzeninin karmaşık yapısında beşerî arzu, menfaat ve 
talepleri değerledirip yansıtacak idealleri kapsar54. 

Görülüyor ki Pound, hukuku katı kanun ve emsal kaidelerin
den ibaret sayan görüşün eksiklerini giderip genişleterek ona sos-

(49) POUND, R., agm., sh. 513. 
(50) Sosyolog h u k u k ç u l a r ı n özell ikleri ve çal ışma p r o g r a m l a r ı için bkz . GÜRKAN, 

Ü„ age. , sh. 46 - 48. 
(51) POUND, R., An In t roduc t ion to the Phi losophy of Law, N e v H a v e n 1950, sh . 

60 - 66; Jus t i ce According to Law, New H a v e n 1958, sh. 46. 
(52) POUND, R., age., sh. 48; «A Compar ison of Idea ls of Law» (31 Harv . L. Rev.) 

sh. 1047 - 1060, 1063; «The Theory of Judicial Decision» (36 Harv. L . Rev.) 
sh. 641 - 43. 

(53) POUND, R„ age., sh. 51 - 55. 
(54) GÜRKAN, Ü., age., sh. 5 1 - 5 5 . 
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yolojik bir hüviyet kazandırmış ve böylece Amerikan hukuk düşün-
cesinde önemli bir devrim yapmıştır. 

Hukukun niteliğini ve elemanlarını açıkladıktan sonra, Pound, 
hukukun gayesini araştırır. Başlangıçta hukuktan emniyetin sağlan
ması, daha sonra mevcut düzenin korunması, yeni çağlarda iradeler 
ahenginin sağlanması beklenmiştir55. Günümüzün hukuku ise «be
şerî ihtiyaçlar bütününü» asgarî fedakârlık karşılığında tatminle 
mükellef sosyal bir müessese olarak belirmekte, buna uygun ola
rak hukuk ilmi de beşerî menfaatlerin 56 uzlaştırılması hususunda 
gerekli vasıtaları araştıran ve ortaya koyan bir «sosyal mühendis
lik» niteliği kazanmaktadır57. 

Pound'un Amerikan hukuk düşüncesinde yarattığı devrimden 
istifade eden realistler de hukukun cemiyet gerçeklikleri ile olan iliş
kileri ve hukuku etkiliyen çeşitli faktörlerin incelenmesi üzerinde 
durmuşlar; hukukun kaidelerle açıklanması yerine yeni ve değişik 
açıklama çeşitlerine başvurmuşlardır. Realistler, Pound'un hukuk 
ilmine hizmetlerini kabul ve takdir etmekle beraber otoriter hukuk 
kaidelerine fazla önem vermesini ve hâkimin hukuk yaratma yetki
sini reddetmesini58 tenkit ederler ki bu tenkit sosyolojik temayül lü 
her hukukçu tarafından paylaşılmaktadır. 

B) Benjamin Nathan Cardozo 
Amerikan hukuk düşüncesinde kazaî faaliyetin ve mahkemele

rin fonksiyonunun sosyolojik açıdan ele alınışı Cardozo ile başla
mıştır denebilir59. 1913-1932 yılları arasında Yüksek Mahkeme üye
si bulunan Cardozo, Avrupada hukukun gelişmesinde mahkemele
rin ve hâkimlerin rolünü kabul eden cereyanın A.B.D. ki temsil
cisi olmuştur. Gény, Menfaatlar içtihadı mektebi mensupları, Hol-

(55) GÜRKAN, Ü., age., sh. 63 - 69. 
(56) POUND'un menfaatler nazariyesi için bkz. GÜRKAN, Ü., age., sh. 70 - 86. 
(57) POUND, R., An Introduction to the Philosophy of Law, sh. 97 - 99; Justice 

According to Law, sh. 30; «Law and State Jurisprudence and Politics» (57 
Harv. L. Rev.) sh. 1920 - 23. 

(58) POUND, R., «Commen Law and Legislation» (21 Harv. L. Rev.) sh. 384, 388; 
«The Theory of Judicial Decision» (36 Harv. L. Rev.) sh. 945-48; LLEWELLYN, 
K. N., «On Reading and Using Newer Jurisprudence» (40 Harv. L. Rev.) sh. 
585 - 86. 

(59) Cardozo'yu bu yolda takip edenlerin başında Llewellyn ile Frank gelmekte
dir. Ancak Frank, Cardozo'nun mahkemelerin faaliyeti ile ilgilenmesini tak
dir etmekle beraber bu ilgisini sırf temyiz . mahkemelerine dayandırmasını 
tenkit eder. 
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mes Vê Pound'dan edindiği nazarî bilgileri kendi tecrübeleri ile kay
naştıran Cardozo, hukukun gelişmesini sağlıyan faktörlerin başın
da mantık, tarih, örf âdet, menfaat ve genel kabule mazhar hareket 
kaidelerini görür. Bu faktörlerin herbiri sosyal menfaatin önem, 
veya değerine göre ön plâna geçer. En esaslı sosyal menfaatlerden 
birisi, hukukun kararlı ve âdil olmasıdır. Bunun sağlanabilmesi 
için de emsallere bağlılık gerekir. Cardozo, her makûl hukukçu gi
bi, hâkimin ihtilâfları, hâl hususunda evvelâ kanun veya emsal kai
delerine başvurmasını ister. Fakat gerektiğinde sosyal refah ve 
menfaat uğruna emsal ve kaidelere bağlılıktan sarfınazar edilebilir. 
Bu hal bilhassa kaidelerin müphem olması veya kanunda boşluk 
bulunması halinde önem kazanır. İşte burada hâkim, hukuku ol
gunlaşmış bir meyva gibi dalından devşiremiyeceği için, toplumun 
hayrını ve taleplerini karşılayacak hukuku yaratıcı bir faaliyetle bu
lacaktır 60 Esasen kanun maddeleri ve emsaller, hukukun ilk ve son 
kaynağı değildir; asıl kaynak bu emsal ve kaidelerin gerisinde kay
naşan çeşitli ilişkiler alışkınlıklar ve kıymet telâkkileridir"1. Böy
lece hâkim, hukukun temelini teşkil eden kıymet telâkkilerini cemi
yette arayıp bulacak ve hükmünde ifade etmeden önce dğerlendire-
cektir. Bu değerlendirmeyi yaparken de gerekli bilgiyi tıpkı kanun 
koyucu gibi hayatın kendisinden, tecrübelerden öğrenecektir. Ge
rek kanun koyucu gerek hâkim için hukukun yaratılmasında meto
dun seçimi, değerlerin takdiri ve gayeyi tâyin edecek prensip müş
terektir. Aniak yetkilerde fark vardır ve hâkimin yetki sınırı ka
nun koyucununkinden daha dardır; o ancak kanun boşluklarının 
varlığı halinde ve yalnız önündeki dâva için kaide yaratabilecektir 62. 
Kısacası hukuk kendisi için değil fakat sosyal gayeler için bir vası
ta olduğundan, hâkim hukuk yaratma siyasetiyle mutlaka ilgilene
cek 63, hukuku bulmakla yetinmeyip yapacaktır da. 

Diğer taraftan hukukta nihaî katiyetlere ulaşılamaz; bir nesil 
için faydalı ve iyi olan kaideler diğer bir nesil için eksik ve fayda-

(60) CARDOZO, B. N., The Na tu re of Jud ic ia l Process , N e w H a v w n 1941, sh. 17 - 18, 
104. 

(61) Cardozo 'ya göre b u n l a r henüz h u k u k değilse bi le h u k u k u n çeki rdeği d u r u 
m u n d a d ı r . Bkz. age., sh. 19; The Growth of the Law, N e w H a w e n 1946, sh. 137. 

(62) CARDOZO, B . N., age., sh. 112 - 13. 
(63) LLEWELLYN, K. N., «Some Real ism About Realism - Responding to Dean 

Pound» (44 Harv. L. Rev.) sh. 1222, 1236. 
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sız olabilir64. Zamanın ihtiyaçları, değişen hayat şartları hukuku 
daima değişmeğe zorlayacağından hâkim hukuk kaidelerini zaman 
zaman kontrole tabi tutup gayesine hizmet edip etmediğini, cemi
yette değişen ihtiyaçları karşılayıp karşılanmadığını araştıracak
tır65. Bu noktada Cardozo, etik, sosyal ve ekonomik şartlardaki 
değişmelerin yaratığı gelişme arzusu ile insanlardaki emniyet duy
gusunun talep ettiği kararlılık arzusunun hukuk yoluyla uzlaştırıl
ması gereğini de belirtmektedir. Her mevcut olan şeydeki bu değiş
me ve muhafaza ruhu uzlaştınlmadan adalet sağlanamaz. Adalet 
Cardozo'ya göre, cemiyette çarpışma halinde bulunan değerlerin 
(ekonomik, kültürel, etik v. s.) uzlaştırılmasiyle sağlanabilir. İşte 
kültürlü iyi bir hâkim bu çeşitli değerleri ve değerleri yaratan men
faatleri derecelendirebildiği nisbette adaleti ve dolayısiyle kararlı
lık ile gelişme arasındaki ahengi sağlayabilecektir M. 

Cardozo'nun modern hukuk ilmine ve realistlere en büyük hiz
metlerinden biri de kazaî faaliyette, dolayısı ile hukukun yaratılma
sında ve geliştirilmesinde şuuraltı, yani psikolojik elemanların ro
lünü ortaya koymasıdır67. Bir ihtilâfın etrafında toplanan kişiler
de, ister hâkim, ister davalı veya davacı olsun, şuuraltında sevgi, 
nefret, peşin hüküm, tercih, gizli arzu ve insiyakler mevcut olup. 
doğrudan doğruya veya dolayısı ile kazaî faaliyeti etkilemektedir. 
Bu durum bilhassa hâkim yönünden önemlidir- Şu halde hâkim
leri insan zihnini ve sükûnetini karıştıran şuuraltı eğilim ve cere
yanlardan haberdar kılarak, adaleti soğukkanlı, objektif ve gayrı 
şahsî bir şekilde gerçekleştirmelerini sağlamak gerekmektedir 68. 

Görülüyor ki Cardozo, sosyolojik bir anlayışla, hukukun kanun 
koyucu veya hâkim tarafından tesbit edilmeden önce cemiyette ken
diliğinden mevcut olduğunu görmek ve aşırı pozitivistlere (kanun
culara) karşı hukukun yaratılmasında hâkimin rolünü belirtmekle, 

(64) CARDOZO, B. N., The Nature of Judicial Process, sh. 151, 
(65) CARDOZO, B. N., The Growth of the Law, sh. 117. Cardozo'nun bu konuda

ki fikirleri Llewellyn ve Frank tarafından hassasiyetle incelenmiştir. 
(66) CARDOZO, B. N., The Paradoxes of Legal Science, sh. 57 - 59 Frank da hâ

kimin adaleti sağlıyabilmesi için vakıa, delil ve beyyineleri takdir hususunda 
yeterli eğitime sahip bulunması gereği üzerinde durmuştur. 

(67) Cardozo'nun mutedil bir şekilde işlediği bu konu, aşırı psikolojik zihniyetli 
realistler ve bilhassa Frank tarafından mübalağalandırılmıştır. 

(68) CARDOZO, B. N., The Nature of Judicial Process, sh. 168. Bu hususun bütün 
kaza organlarına teşmilinde Franklin etki ve hizmetlerini ileride göreceğiz. 

20 



ısrarlarını bu konuda toplıyan realistler için kolaylık' sağlamış ol
maktadır. 

III 

HUKUKİ REALİZMİN ÖNCÜSÜ : OLIWER WENDELL 

HOLMES Jr. (1841 — 1935) 

§ 7.— Kişiliği 

XIX. yüzyılda hukuk insan aklının kanunnâmelerde kolaylık
la keşfedilebileceği katılaşmış kaideler toplamı, mekanik bir reh
ber telâkki ediliyordu. Fakat bu anlayış ilmî görüşlerin öne çıkması 
ile sarsılmıştır. A.B.D. de hukukun katılaşmış kaideler olarak anla
tılışına ilk hücum hâkim Holmes'in 1881 de yayınladığı «The Com
mon Law» adlı eseriyle başlamış ve hukuk ilminde sosyojojik isya
nın ilk işaretini vermiştir69. 

Hukuk mesleğine anayasa asistanlığı ile başlayan Holmes 1882 
de Massachusets Temyiz Mahkemesine, 1902 de de Federal Yüksek 
Mahkeme üyeliğine tâyin edilerek70 kendini hâkimlik mesleğine vak
fetmiş, nazarî bilgilerini hâkimlik tecrübeleri ile birleştirerek yayın
ladığı çeşitli yazıları ile Amerikan hukuk düşüncesinde yeni bir çı
ğır açmıştır. 

Holmes'i etkileyen düşünürlerin başında paragmatik görüşleri 
ile James ve Wright gelir. Bentham ve Mill'in sosyal fayda hak
kındaki kanaatlerini benimseyen Holmes, hâkimlerden bu sosyal 
faydaları tartıp önlerine gelen meselelere tatbik etmelerini ister71; 
Montesquieu'nun etkisi altında kalarak, hukuk ve cemiyet arasın
daki bağıntıları araştırır72 ve insanların her devir ve cemiyette fark
lı felsefe ve ilim anlayışına sahip olduklarını73 ve bunun hukuk an-

(69) GURVITCH, G., Sociology of Law, London 1947, Kegan P a u l sh. 123. 
(70) FRANKFURTER, F . , «The Ear ly Wri t ings of O. W. Holmes» (44 Harv . L. Rev.) 

sh . 718 - 720. 
(71) COHEN, M. R., «Just ice Holmes and t h e N a t u r e of Law» (31 Col. L. Rev.) sh. 

356. 
(72) HOLMES, O. W., «Law and the Court» «The Mind and F a i t h of Ju s t i c e Holmes» 

(Ed. by. M. L e m e r ) N e w York 1954, sh. 370. 
(73) HOLMES, O. W., «Montesquieu» age. , sh. 373. 
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îayışlarmı etkilediğini kabul eder. Nihayet, J. Marshall'm tarih 
konusundaki fikirlerinden mülhem olarak hukuk ile tarih arasın
daki ilgiyi araştırıp, Darwin, Huxley'e ve Bagehot'la birlikte, huku
ku medeniyetin ve cemiyette çarpışan menfaat ve arzulardan zafer 
kazanarak fiiliyet sahasına geçen inançların toplamı kabul eder Ti. 

Holmes'in pragmatizm ile pozitivizmi telifi, mefhumculuğa 
karşı isyanı ve hukukta kıyas yoluyla mantığın aşırı kullanılışına iti
razı, yüzyılımızın başlarında formalizme ve hukuku çevreleyen ef
saneye karşı çeşitli açılardan çeşitli silahlarla hücum, eden hukuk
çuları etkileyerek 75 bir taraftan Sosyolojik Hukuk timinin kurulu
şunu hazırlamış, diğer taraftan da realist akıma yol açmıştır. 

§ 8. — Holmes'in Pozitivist Pragmatizmi 

A) Hukukta Mantığın Aşırı Kullanılmasına itiraz 

Amerikan hukukçusu L. Fuller hukuk dünyasındaki positivis
mi «olan ile olması gereken hukuk arasında kesin bir ayırımın ya
pılması» 76 olarak tanımlar ki bu Holmes'in hukuk anlayışına tama
men uygun düşer. Hukukun mekanik anlayışına karşı olan ve bi
linebilen şeylerden gayrısma inanmayı reddeden Holmes'in dikka
tini tecrübeye çevirerek, benimsemiş olduğu pozitivist felsefeyi ba
şarılı bir şekilde hukuka tatbik ettiğine şahit olmaktayız-

Zamanının kritik atmosferinden etkilenen77 Holmes çevresine 
tenkitçi gözlerle bakmayı öğrenmiş ve bu sayede hukuk âleminin 
ve nazariyatının batıl ve atıl inançlarla yüklü olduğunu görmüştür. 
Şöyle ki, kitaplardaki hukuk mantıkî hipotezler ve etik fikirlerle, 
tatbikattaki hukuk ise gösterişli dinî iddialarla dolu idi. Zamanın 
meşhur hâkimleri halâ İngiliz common law hükümlerini Amerikan 
cemiyetinin her an değişmekte olan yapısına kıyas yoluyla uydur
mağa çalışıyorlardı. Bu "sebeple Amerikan kaza organına ve barosu-

(74) HOLMES, O. W., «Law and the Court» age., sh. 390. 
(75) COHEN, J., «Towards Realizm İn Legisprudence. (59 Yale L. J.) sh. 886 - 87. 
(76) HOLMES, O. W., «Natural Law» (32 Harv. L. Rev.) sh. 44. 
(77) Holmes'in temasta bulunduğu kişilerin çeşitli dinî inançlara sahip olması dinî 

itikadını, bilfiil iştirak ettiği dahilî harb ise ahlâkî kanaatlarını sarsmış, bu da 
ona şahsî ahlâk anlayışlarının universal veya objektif bir etik sistem yaratma
ğa yetmiyeceğlni öğretmiştir. Bkz. HOWE, M. de W., «The Positivism of Justice 
Holmes» (64 Harv. L. Rev.) sh. 538. 
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na XVIII. yüzyıldan miras kalan hukukun insanî ilişkileri düzen
leme hususunda mutlak ve katı prensiplerden müteşekkl olduğu 
kanaati hâkim bulunmaktaydı. Bilhassa anayasa hukuku sahasın
da hâkimin önüne gelen her ihtilâfı bu prensipleri bilmek ve bun
lardan sonuçlar çıkarmak yolu ile halledebileceğine inanılmaktay
dı. Bu anlayış, geometri veya ahlâkta olduğu gibi, amprik bilgi ge-
rekmeksizin, sonuçların doğruluğu isbatı gerektirmeyen belirli 
prensiplerden elde edilebileceğine dair eski saf rasyonalist inanışı 
yansıtmaktaydı78. 

Bu hatalı görüşlere karşılık Holmes hukukun yaratıcı bir spe
külasyon imkânına sahip olduğuna inanmaktaydı. Nitekim, «şüp-
hesizlik katiyetin ölçüsü değildir»79 diyerek dikkatini ve çalışmala
rım geleneksel hukuk anlayışının yeniden tahlil ve tenkidine hasret
miştir 80. Bir taraftan hukukta mantığın aşırı kullanılışına karşı sa
vaşırken bir taraftan da hukukta yerleşip kalmış olan ahlâkî pos-
tulaların değer ve geçerliklerini incelemeğe başlamıştır. 

Holmes'e göre hukuk asla matematik gibi postulalardan ve sırf 
mantıktan ibaret değildir. Coke'un ileri sürdüğü «mantık hukukun 
hayatıdır» kanaati tamamen yanlıştır. Gerçekte «hukukun hayatı 
mantıkî değil tecrübî olmuştur» 81. İnsanlar hukuka nazariye ile 
değil, müşahhas davalarla yaklaşmışlar ve ancak uzun bir zaman 
geçtikten sonra elde ettikleri sonuçları sistemleştirerek nazariyeler 
kurmuşlardır82. Bu bakımdan mantıktan ancak hukukun gayesine 
hizmet hususunda faydalanılabilir. Fakat müşahhas ihtilâflarla iliş
kisi dikkate alınmayan, gelenek ve müesseselerinin pratik gayele
ri tahlile tabi kılınmayan, sırf mücerret sembollerden çıkarılan, 
mantıkî istihraçlara dayanan bir hukuk ve hukuk anlayışı ilerlemeğe 
engel olmakla kalmayıp sosyal bir tehlike teşkil eder. Hukuktaki 
mantıkî hipotezlerin müşahede ve tecrübe ile devamlı kontrolü ea-

(78) COHEN, M. R., «Mr. Justice Holmes and the Nature of Law» sh. 354. 

(79) HOLMES, O. W., Collected Legal Papers, sh. 311. 
(80) FRANK, J., «Mr. Justice Holmes and Non - Euclidean Legal Thinking» (17 

Cornell L. Rev.) sh. 571. 
(81) HOLMES, O. W., The Common Law, Boston, 1923 (3rd. ed.) sh. 1. Holmes'ta 

bu ibaresi bir taraftan mantığa dayanan Austinci tahlil metodunu yıkmış, 
diğer taraftan realistler için bir başlangıç noktası teşkil etmiştir. 

(82) HOLMES, O. W., «Law in Science and Science in Law» (12 Harv. L. Rev.) 
sh. 44. 

23 



yesindedir ki hukukî faaliyette takribi bir gerçeklik veya adalet sağ
lanması ümid edilebilir S3. 

Holmes, hukuk kaidelerinin doğuş ve gelişiminin ciddî bir araş
tırmasının bizi yerleşip kalmış emsallerin çok daha gerilerine, geç
miş çağların tatbikat ve alışkanlıklarına kadar götürdüğünü belir
tir84. Böylece alışkanlıklar, zamanın ihtiyaçları, hâkim ahlâkî ve 
politik nazariyeler, âmme müesseselerinin siyaseti, hâkimlerin şu
ur altı ve hattâ alelade kişilerle paylaştığı peşin hükümler, beşerî 
ilişkileri tanzim eden kaidelerin yaratılışında mantık ve kıyastan 
çok daha etkili rol oynamış ve oynamaktadır S5. 

B) Hukuk ve Ahlâk Ayırımı - Hukuk Nedir Meselesi 

Holmes hukuk ve ahlâkın birbirinden farklı mahiyete sahip ol
duğunu belirtmekle Amerikan hukukî pozitivizminin kurucusu ol
muştur. Holmes, hukukla ahlâkın karıştırılmasının daima hatalı 
sonuçlara sebep olacağını ısrarla beyan eder. Ona göre çok defa 
ahlâkî kavramlar cins farkı dikkate alınmaksızın olduğu gibi huku-
kuka aktarılmaktadır. Meselâ hak, vazife, hata ve ihmâl terimleri 
ahlâk ve hukuk alanında farklı anlamlar ifade eder. Diğer taraftan 
ahlâksız ve kötü kişi dahi ahlâk sahibi iyi bir insan kadar hukukun 
himayesinden faydalanmakta ve hatta hukukun pek sık kullandığı 
hile, ızrar gibi terimlerin anlamını çok daha iyi bilmektedir. Şüp
hesiz hukukun gelişmesinde ahlâkın rolü olmuştur. Fakat hukukun 
kendine has özelliklerini, mahiyet ve fonksiyonunu anlıyabilmek 
için ahlâktan ayrılması, ahlâktan hukuka aktarılan vazife, hile. v?-
rar ve kasıd gibi terimlerin hukukta hangi anlamda kullanıldıkları
nın belirtilmesi gereklidir86. Aksi takdirde ahlâksız, kötü kişinin 
hukuktan faydalanmasını açıklamağa imkân yoktur. 

Holmes hukuku, bilhassa ihlâl edildiği takdirde doğuracağı so
nuçlar bakımından ele alır ve ahlâk ile hukukun farkını daha iyi 
belirtmek üzere «hukukî vazife» terimi üzerinde durarak bunun ah-

(83) HOLMES, O. W., age., sh. 2, Collected Legal Papers, sh. 477, dn. 7. 
(84) HOLMES, O. W., «The Path of the Law» (10 Harv. L. Rev.) sh. 469, 472. 
(85) HOLMES, O. W., The Common Law, sh. 1. 
(86) HOLMES, O. W., «The Path of the Law» sh. 459 - 60. Holmes ahlaken takbih 

edilen hususların her zaman hukukî mes'uliyeti gerektirmiyeceğini, fakat ah
laken cevaz verilen bazı hususların ise hukukî mesuliyet konusu olabileceğini 
de belirtir. 
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lâksız kişi için ne ifade ettiğini araştırır : Bu şahıs için önemli olan 
hukukun kendine yüklediği vazifeyi ifa etmediği veya istenilen şe
kilde yerine getirmediği takdirde ne gibi bir sonuçla karşılaşacağı
nı önceden bilmektir. Bu da mahkemelerin vereceği muhtemel ka
rara bağlıdır. Demek ki bu şahıs bakımından ahlâki endişeler söz 
konusu değildir87. Bu durum karşısında hukuk «mahkemelerin 
yaptığı» şey, hukuk ilmi de bir kehanet, yani mahkemelerin verecek
leri kararın önceden kestirilmesi olmaktadır89. Şu halde hukukçu 
için hukuku bilmek ve öğrenmek Anglo-Amerikan dünyasında altı-
yüzyıldan beri kabul edilen anlaşma, kanun ve mahkeme kararları
nı incelemek, gelecek için faydalanmak üzere geçmişin bu dağınık 
kehanetlerini sistemleştirmek olmaktadır89. Şu halde artık modern 
hukuk ilmi, hukuku geçmişi ve bu günkü hali ile, sosyal fonksiyonu 
ve gerçekleştirmeğe çalıştığı gayesi ile ele alacak, bunun için de ta
rih, felsefe sosyoloji ve ekonomi gibi sosyal ilimlerden faydalanma 
yoluna gidecektir90. 

Diğer taraftan hukukun avukat yazıhanelerinde ve mahkeme
lerde çıraklık ederek sırf pratik çalışmalarla öğrenileceği kanaatına 
da veda etmek gerekmektedir. Bu günün modern hukuk ilmi kuv
vetli bir nazariye ile91 hukukçuyu takviye edip onu emsaller içer
sinde boğulmaktan kurtarmalı ve ona hukukî postu)alan tenkit ye
teneğini sağlamalıdır92. 

C) Holmes'in Fikirlerinin Değerlendirilmesi 

Holmes gerek Anglo-Amerikan, gerekse Avrupa hukuk düşün
cesinde takdir edilmekle beraber, hukuk ve ahlâk ayrımı gereğinde-

<87) HOLMLS, O. W., agm. sh. 461. Holmes meslek erbabı için hukuk öğrenmenin 
gayesinin mahkeme önüne çıkabilmek için gerekenleri öğrenmek ve insanla
ra onları mahkemelerden uzak tutacak konuları öğretmek; halk için ise, ken
disinin üstünde olan devlet kudreti ile karşılaşmamak için gerekenleri bil
mek, böyle bir durumla karşılaştığı takdirde kötü sonuçlardan nasıl kaçınıla
cağını öğrenmek olduğunu belirtir. Bkz. agm. sh. 457. 

(88) HOLMES, O. W., agm., sh. 461. Holmes'in bu ibaresi realistler için başlıca da
yanak noktası olmuştur. 

(89) HOLMES, O. W., agm. sh. 458. 
(90) HOLMES, O. W., «Your Business as Thinkers» «The Mind and Faith of Justice 

Holmes» sh. 30. 
(91) HOLMES, O. W., «Law in Science and Sicence in Law» sh. 452. 
(92) COHEN, M. R., agm. sh. 360. 
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ki ısrarı kısmen hatalı bir tefsirin, kısmen de realistlerin benimse
dikleri bu konudaki aşırı tutumları91 sonucu şiddetli tenkitlere ma
ruz kalmıştır. Gerçekte Holmes, iddia edildiği üzere, ahlâkın sos
yal hayatta ve hukuktaki rolünü inkâr etmiş değildir. Aksine, hu
kukun ahlâkî hayatın şahidi ve harici teminatı bulunduğunu açıkça 
teyid etmiş %, hukuk ve ahlâk ayırımındaki ısrarının tek sebebinin 
hukukun mahiyetini ve işleyişini anlamak ve öğrenmek yönünden 
kolaylık sağlanması için olduğunu defalarca belirtmiştir '5 Bu bakım
dan Holmes'in ahlâk ve hukuk ayırımının modern hukuk ilmine 
hizmeti büyük omuştur-

Holmes'in hukuku «mahkemelerin yaptığı şey» olarak tanım
laması da gene aynı sebeplerden tenkidi davet etmiştir%. Tenkit
ler bilhassa böyle bir tarifin hukuku hâkimlerin ve kaza mercileri
nin davranışları derecesine indirerek hâkimlerden beklenen şuur
lu araştırmalara sed çekeceği üzerinde toplanmaktadır. Aslında 
Holmes'in bu tanımından anlaşılması gereken, hukukun kitaplarda 
ve düsturlarda kalan değil, fakat müşahhas ihtilâflar ve mahkeme-
ler kanalıyla cemiyette gerçekleşme imkânına ulaşan kaidelerin asıl 
hukuku teşkil ettiği olmalıdır. 

Holmes'in hukukun kaynak, mahiyet ve varlık sebeblerini ta
rih ve sosyoloji ve hattâ etnoloji ve filoloji97yoluyla açıklaması, tah
lilci mektebin mantığa dayanan anlayışını yıkarak hukuk ilminin 
fonksiyonel açıdan ele alınmasını sağlamıştır. Bununla beraber 
Holmes, iddia edildiği üzere hukukta mantığın rolünü de inkâr et
miş değil ancak aşırı ve yanlış kullanılmasına itiraz etmiştir 9\ 

(93) HOLMES, O. W., Cgllected Legal Papers sh. 170; HOWE, M. de W., agm. sh. 
541. Holmes hukukta mutlak bir kıymetin mevcudiyetini kabul etmediği için 
çeşitli hücumlara maruz kalmış, haksız yere bir cynic olarak tavsif edilerek 
Hobbes ve Hitler'e dahi benzetilmiştir. Bkz. FRIEDMANN, W., age., sh. 454. 

(94) Aynı fikir için bkz. COHEN, M. R., agm., sh. 357. 
(95) Aynı fikir için bkz. LUNDSTEDT, A. V., Legal Thinkig, Revised, Upsala; 1956, 

sh. 391. 
(96) Tenkıd için bak. FULLER, L., «Reason and Faith in Case Law». (59 Harv. L 

Rev.), sh. 383. 
(97) Bkz. LERNER, M., The Mind and Faith of Justice Holmes, sh. 46» - 47. 
(98) Holmes'in «The Common Law» adlı eserinde birçok hukukî meselelerin mantık 

yoluyla nasıl halledileceğine dair misâller mevcuttur. Bkz. COHEN, M. R., 
«The Place of Logic in the Law» (29 Harv. L. Rev.) sh. 622; «Justice Holmes 
and Nature of Law» (31 Col. L. Rev.) sh. 356. 
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Holmes'in Amerikan hukuk düşüncesine en büyük hizmeti, 
başlangıçtaki gaye ve ihtiyaç ortadan kalktığı halde sırf alışkanlık 
ve muhafazakârlık sonucu olarak tatbiklerinde ısrar edilen kaide 
ve emsallerin terki gereğini ortaya koymasıdır. Diğer taraftan, 
hukukun insanlar tarafından yapılan ve geliştirilen bir mües
sese olduğunu, tatbik edildiği ve tatbik edilebildiği nisbette etkili 
kılınabileceğini göstermekle ve nihayet hukuk nazariyatına olan ih
tiyacı belirtmekle Amerikan hukuk düşüncesinde uzun bir zaman 
ihmal edilmiş bu konuların gözönüne alınmasını sağlamıştır. 

IV 

AMERİKAN HUKUKÎ REALİZMİNİN GELİŞMESİ 

§ 9. — Genel Olarak 

1930 yıllarına doğru birbirinden farklı hareket noktalarına ve 
görüşlere sahip olmakla beraber birçok bakımlardan müşterek özel
likler gösteren Amerikan hukukçuları yavaş yavaş önem kazanma
ğa başlamışlardır. Bir mektep veya cereyan olup olmadıkları halâ 
tartışma konusu olan, fakat gerçekte henüz bir mektep niteliği ka-
zanamıyan bu genç hukukçuların hukuk anlayışına, kendi deyişle
ri ile, hukukî realizm adı verilmektedir. 

Realistler, Sosyolojik Hukuk İlmi mensuplarının açtığı yoldan 
giderek ve Holmes'in şüpheciliğinden kaynak alarak hukuk hakkın
da tam bir bilgiye ulaşmak ve bunun sonucunda Amerikan huku
kunda gerekli reformlar yapmak istemektedirler. Hukukî realizm, 
meşhur temsilcilerinden Llewellyn'in deyimi ile, bir fermantas
yon'u ifade etmektedir. XX. yüzyılda menfaatler âleıni genişle
miş, insanlar hukuku çevreliyen hayat ilişkileri ile yeniden ilgilen
meğe başlamışlardır. Şimdiye kadar idealistler hukuk uğruna ne 
yapılması gereği ile uğraşırlarken, ralistler artık hukuk adına ne 
yapılmakta olduğunun bilinmesi zamanın geldiğine inanmaktadır
lar99. Diğer taraftan modern Amerikan hukukunda kazaî kararlar 
daha çok önem kazanmaktadır. Bu durum geleneksel hukuk naza
riye, mefhum ve metodlarının ve kazaî faaliyet hakkındaki görüş-

(99) ADLER, M., MICHAEL, J., «The Trial 0 f an Issue of Fact» (34 Col. L. Rev.) 
sh. 1124. 
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lerin tenkitçi bir açıdan yeniden ele alınmasını gerektirmekte
dir 10°. Realistlere göre tabiî hukukçular, sosyolojik temayüllü hu
kukçular, antropolog ve sosyologlar pozitif hukukla ilgilenmişler, 
fakat bunun amprik ve tecrübî araştırmasını yapmamışlar, pozi
tif hukuk kaidelerinin gerçek hayatla ve insan davranışı ile ilgi ve 
uyuşma derecesini araştırmamışlar101, kaidelerden önce gelen sos
yal vakıaların varlığını görememişlerdir. Cemiyet hayatı kelime ve 
kaidelerden önce hareketle ilgilenmiştir. Bugün kararların gerisin
de hâkimler durmaktadır. Hâkimler insan oldukları cihetle beşerî 
özelliklere ve zaaflara sahiptirler. Hâkimin verdiği karar ve yarat
tığı kaidelerin ötesinde beşerî fiiller, vakıalar ve bu karar ve kai
delerden doğrudan doğruya veya dolayısı ile etkilenen insanlar 
mevcuttur. Medeniyet ilerledikçe, menfaatler alanı genişledikçe ce
miyetteki vakıalar daha da karmaşık bir hal alır. Bu durum hu
kuk kaidelerine ve eski kaziyelere karşı şüphe yaratır. İşte şimdi
ye kadar ihmâl edilen yukarıdaki bütün hususların şüpheci bir tu
tumla ele alınıp, yeniden incelenmesi realistlerin başlıca fonksi
yonu olmaktadır 102. 

Böylece realistler dikkat nazarlarını eski nazariye ve teorilerin 
tenkidine ve kitaplardaki hukuktan ziyade işlemekte olan hukuka 
yani kazaî faaliyete çevirmişlerdir. Bunun sonucunda da mahke
melerin ve hâkimlerin incelenmesi önem kazanmıştır l9i. 

(100) YNTEMA, H., «The Rational Basis of Legal Science» (31 Col. L. Rev.) sh. 925. 
Birinci Cihan Savaşının ve 1930 depresyonunun sonuçları Amerikan cemiye
tini, hukukî müesseselerini sarsmış ve ortaya halli gerekli yeni meseleler çı
karmıştır. Bu durum da eski hukukî müessese ve kaideler hakkında şüphe ve 
tenkitleri celbetmiştir. 

(101) MOORE, U., CALLAHAN, C, «Law and Learning Theory: A Study in Legal 
Control» (53 Yale L. J.) sh. 2. Burada sosyolog ve Sosyolojik eğilimli hukuk

çuların hukukun sosyal gerçeklikle ilgili çalışmalarının inkâr edildiği veya 
bilinmediği açıktır. 

(102) LLEWELLYN, K. N., «S0me Realism About Realism: Respondingto Dean 
Pound» (44 Harv. L. Rev.) sh. 1222 - 23. 

(103) Hâkimin davranışını hukukun özü olarak ortaya koyan Bingham olmuş, 1912 
ve 1914 yıllarında hukukun mahkeme kararlarından ibaret olduğunu; nomina
list bir görüşle kaidelerin gerçek bir varlığa sahip bulunmayıp hukukçuların 
zihinlerindeki sübjektif fikirler olduğunu ileri sürmüştür. BINGHAM, «What 
is Law?» (11 Mich, L. Rev.) sh. 109; «Legal Philosophy and the Law» 
(9 İ II. L. Rev.) sh. 96, 114; DIAS' R. w. M., Jurisprudence, London 1964, 
sh. 480. 
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Realistler kendilerinin şimdiye kadar hiç bir hukukçunun do
kunmağa cesaret edemediği meseleleri deştiklerini iddia ederler104. 
Bu iddia kısmen doğrudur. Gerçekten hukukun işleyen prensipleri
nin doğru bir şekilde formüle edilmesinde, mahkeme tatbikatı yo
luyla sosyal gerçeklik ilişkisinin amprik ve fonksiyonel açıdan araş
tırılmasında realistlerin rolü büyük olmuştur. Diğer taraftan hu
kuk sosyolojisinin gelişmesi, hukukun tecrübî görüş açısından ele 
alınması, gereğini ortaya koyduğundan, realistler bu yolda çalışa
rak akit mefhumu, icab ve kabul, akdin şibih akitle ilişkisi; haksız 
fiillerde kusur, zarar ve illiyet; mülkiyet bahsinde mülkiyet mefhu
munun teferruatı; komşuluk haklarına tecavüz; ceza hukukunda 
ızrar ve teşebbüs; anayasa hukukunda due process of law (huku
ka uygunluk prensibi), federal anayasa muvacehesinde eyaletlerin 
haklan, akit hürriyeti gibi konuları inceliyerek aydınlığa ulaştır
mışlardır 105. 

XX. yüzyılın moda olan psikanaliz, behaviorist psikoloji, is
tatistik ve behaviorist (davranış) ilimlerden106 etkilenen realistler 
toplu olarak ele alındıklarında, genellikle Pound ve Cardozo gibi 
mutedil pragmatistlerle, M. R. Cohen, L. Fuller, H. Kantorowicz 
gibi mutedil rasyonalistlere karşı bir tepkiyi ifade ettikleri görü
lür 107. 

(104) YNTEMA, H., «Rati0nal Basis of Legal Sicence» (31 Col. L. Rev.) sh. 926. 
(105) GARLAN, E. N., age., sh. 8. 
(106) Realistler hukuku behaviorist bir ilim olarak kabul ettiklerinden ve sık sık 

behaviorist ilimlerden söz açtıklarından bu konuyu açıklamakta fayda gör
mekteyiz. Behaviorist ilimler Amerika'da Behaviorial Research Council'in 
(Davranış Araştırmaları Konseyi) hazırladığı listeye göre onaltı branşa ayrıl
maktadır: Antropoloji, sosyoloji, tarih, ekonomi, siyasî ilimler, hukuk, psiko
loji, eğitim, muhasebe teorisi, sibernetik, dil, sign - behaviour, game theory 
(oyun teorisi), karar teorisi, değerler araştırması ve genel sistemler teorisi. 
Konsey'in ifadesine göre bugünkü behavigrismin 1913 de J. B. Watsonla baş
layan psikolojik behaviorism ile ilgisi yoktur. Henüz behaviorist ilimlerin 
kendisi ve sosyal ilimlerle münasebet ve farkı açıklığa ulaşmış değildir. Be
haviorist ilimlerin tanımlanmasında da birleşme yoktur. Bir kısmı bunları si
yasi ilimlerle, bir kısmı insanın müşahadesi kabil davranışlarına uygun olarak 
hükümet fenomeni ile tanımlamağa çalışır. Genellikle ikinci tarif kabul edil
mektedir. 

Gerçekten de behaviorist ilimler dikkatlerini insana ve davranışlarına 
çevirmektedir. Bkz. DAVIS, K. C, «Behavioral Sciences and Admiristrative 
Law» (17 J. Legal Ed.) sh. 139 - 140. 

(107) PATTERSON, E. age., sh. 538. 
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Sayıları bir hayli kabarık olan realistlerin başında Bingham, 
Moore, Clark, Corbin, Yntema, Hutcheson, Robinson, Frank ve 
Llewellyn gelir. Frank ve Hutcheson hâkim olup diğerleri hukuk 
eğitimcileridir. Adları geçen realistlerin realizmden 10S kasıdları hu
kukî inceleme ve araştırmalarının münhasıran kaza organ ve me
murlarının davranışları üzerinde toplanmasıdır. Diğer taraftan «re
alizm» terimini «metod» terimi ile birleştirdikleri de görülmektedir. 

Realistlerin farklı hareket noktalarına sahip olduklarına evvel
ce işaret etmiştik. Bunların bir kısmı Pound'un hukukun fonksi
yonu ve sosyal organizma (cemiyet) ile ilgisi üzerindeki araştırma
larından etkilenerek pragmatik ve fonksiyonel bir tutumla huku
kun müessesevî ve antropolojik incelemesine başvurmuşlardır. Me
selâ Llewellyn, antropolog Hoebel'in de yardımı ile, hukuku antro
poloji yönünden ele alıp Cheyenne kızılderililerinin hukuk sistemi
ni inceliyerek, hukukî müeyyidelerin çeşitli kültürlerde nasıl değiş
tiğini araştırmıştır109. Arnold da hukuku ekonomik nizam yönün
den bir müessese olarak incelenmiştir no. Radin de aynı yolu takip 
ederek ilkel cemiyetlerden başlıyarak hukuk kaidelerinin diğer kai
delerden - din, ahlâk, örf ve adet ve moda - farklılaşmasını ve zaman
la cemiyetin organize kuvveti tarafından desteklenen ve görevlen
dirilen muayyen kişilerin görevi haline gelişini inceler ve böylece 
Common Law sisteminde haksız fiiller, akit, mülkiyet ve ceza hu
kuku kaide ve müesseselerinin tarihî ve antropolojik tasvirlerini 
verir uı. Diğer bir kısım realistler de hukuku sosyal ilimler m, psi
koloji ve psikiyatri açısından incelerler "\ 
(108) POUND'a göre pozitivist sosy0loji, neo - Kantist rölativizm, Freudeu psikoloji, 

fenomonoloji ve ekonomik tefsir çeşitli realist teorilere yol açmıştır. Ancak 
A.B.D. deki realizm felsefî olmaktan uzaktır. Pound Amerikan realistlerini 
içersine alan aşağıdaki hukukî realizm çeşitlerini ayırır: Frank, Arnold ve 
Robinson-un temsil ettiği psikoigjik realizm; Llewellyn'in septik realizmi; 
Yntema, Radın ve Hutcheson'un temsil ettiği pozitivist ve fenomenolojik 
realizm Bu realizm çeşitlerinin müşterek özellikleri muayyen bir ihtilâfta 
muayyen bir hâkimi etkileyen herşeyi hukukun kaynağı kabul etmeleridir. 
POUND, R. Jurisprudence, Minn. 1959, Vol. I., sh. 247, 250. 

İİ09) LLEWELLYN, K. N., HOEBEL, E. A., The Cheyenne Way, Norman 1941. 
(110) ARNOLD, T., The Symbols of Government, New Haven 1935; The Folklore of 

Capitalism, New Haven 1937. 
(111) RADIN, M., The Law and Mr. Smith, New Y,0rk 1938. 
(112) ADLER, M. J., «Conclusion: Law and Social Science» «Crime, Law and Social 

Science, New York 1933. 
(113) Bkz. J. FRANK, BÖLÜM II, ROBINSON, E. S., Law and Lawyers, 1935; 

ARNOLD, J., age., 
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Bazı yazarlar realistleri Pound un kurduğu fonksiyoncu hukuk 
öhlayışınm sol kanadı olarak ileri sürerler. Gerçekte realistler Sos
yolojik. Hukuk İlmi mensupları gibi hukukta sosyal kuvvet ve fak
törlere önem vermekle beraber, hukukta belirlilik ve katiyetin var
lığını reddetmek ve hâkime hukuk alanında başlıca yeri vermekle 
onlardan ayrılırlar. 

Diğer taraftan realistleri iki ana gruba ayırmak da mümkün
dür114: 1) Hukukta kısmî belirlilik ve katiyetin varlığını kabul edip 
çalışmalarını başlıca temyiz mahkemeleri ve hukuk kaideleri üze
rinde toplayan mutedil realistler ki başlıca temsilcileri Llewellny'-
dir; 2) Hukuku Psikoloji ve psikanaliz açısından ele alıp, hukukta 
belirlilik ve katiyeti reddederek, çalışmalarını bidayet mahkemeleri 
ve vakıalar üzerinde toplıyanlar. Bu ikinci aşırı kanadın başlıca 
temsilcileri, Frank, Robinson ve daha mutedil görüşe sahip olan 
Arnold'dur. 

§ 10. — Realistlerin Başlıca Özellikleri 

Paton gibi bazı düşünürler realistlerin ancak hukukta reddet
tikleri noktalar bakımından bir birlik teşkil ettiklerini ileri sürer
ler 115. Fakat bu doğru değildir. Nitekim Llewelyn, realistlerin çe
şitli görünüşler arzetmelerine rağmen başlangıç noktalarının bir 
bakıma müşterek olduğunu ve vardıkları sonuçlar arasında içten 
bir bağlılık bulunduğunu belirtir. Llewelyn'e göre realistleri birleş
tiren özellikler şunlardır : 

1 ) Relistler akıcı ve hareketli bir hukuk anlayışına sahip olup, 
hukukun kazaî yoldan yaratıldığına inanırlar. 

2) Hukuku sosyal gayeler için bir vasıta kabul ederler. 

3) Hukuktan daha çabuk değişen hareketli bir cemiyet haya
tı anlayışına sahip olup, bunun sonucu olarak cemiyete hizmetle 
mükelef mevcut hukukun cemiyetin ihtiyaç ve gerçeklikleriyle ne 
derece uyuşma halinde bulunduğunun devamlı kontrolü hususun
da ısrar ederler. 

(114) Frank'da realistleri «kaideci - şüpheci» ve «vakıaeı - şüpheci» olarak ikiye 
ayırır. 

(115) PATON, A., Textbook of Jurisprudence, New York 1953 sh. 24. 
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4) Hukukta inceleme kolaylığını sağlamak üzere olan ve olma
sı yereken hukuk arasında geçici bir ayrımın yapılmasını kabul eder
ler. Mahkemelerin ne yaptığını iyice bilmek suretiyle ne yapmaları 
gerekeceğinin tâyin edilebileceğine inanırlar. 

5 ) Hukukta eskiden beri yerleşip kalan kaide ve mefhumlara 
karşı şüpheci bir tutuma sahiptirler. 

6) Bir bakıma bu güvensizliğin sonucu olarak, hukukun kazaî 
yoldan yaratılmasında kaide, emsal ve mefhumların tek kaynak ol
duğunu belirten nazariyeyi reddederler. 

7) İnceleme kolaylığı için dava ve hukuk gruplarını daha dar 
kategoriler içersinde toplamak isterler. 

8) Hukukun herhangi bir kısmının daima sonuçları bakımın
dan değerlendirilmesinde ısrar ederler. 

9) Yukarıda belirtilen bütün hususların yeniden düzenli ve 
programlı bir şekilde incelenmesi gereğine inanırlar 116. 

Llwellyn bu listedeki fikir ve özelliklerin yeni ve realistlere ait 
olmadığını, fakat ilk defa toplu olarak bir grup hukukçu tarafın
dan ahenkli, sebatlı ve ısrarlı bir şekilde incelendiğini belirtir. 

Llewellyn'in realizmin geliştiği ilk yıllarda tesbit ettiği bu özel
likleri ve realistlerin daha sonraki yıllardaki çalışmalarının tümünü 
inceledikten sonra onların belli başlı dört müşterek özelliğe sahip 
bulunduklarını görmekteyiz : 

A) Mevcut Hukukî Nazariye, Mefhum ve Kaidelere Güvensiz
lik : 

Bazı yazarlar hukuki realizmin nazarî temelini «menfi tutum» 
olarak özetlemektedirlerl". Gerçekten Holmes'in hukuktaki postu-
lalara karşı şüpheli ve tenkitçi11S tutumu, realistlerde had safhaya 
ulaşmıştır. Realistler XVII, yüzyıldan miras kalan rasyonalist hu
kuk felsefesinin ve teorilerinin Amerikan hukuk eğitiminin spekü-

(116) LLEWELLYN, K. N., agm., sh. 1235 - 37. 
(117) Bkz. GARLAN, E., age., sh. 9. 
(118) Holmes'in hukuk ilminin tenkitçi bir asitle (cynical acid) yıkanması gereğini 

belirtmesi realistleri büyük ölçüde etkilemiştir. Bkz. HOLMES, O. W., Collec
ted Legal Papers, sh. 174. 
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latif, edebî ve skolâstik kalmasına sebebiyet verdiğine inanmak
ta w ve bunların mutlaka yeniden inceleme ve kontrole tâbi tutul
masını istemektedirler. Teknik ve müsbet ilimler daima ilerlediği 
halde, dikkatini geçmişe çeviren, hükümet imi olan hukuk bir ka
rarda kalmaktadır. Bunun sebebi, hukukta tam aklîleşme safha
sına ulaşılamamasıdır 120. Hatalı ve eksik hukuk eğitimi hukukçu
ların büyük bir çoğunluğunda hukukun kaide, emsal ve mefhum
lar sisteminden ibaret bulunduğu, hâkimin mantık yoluyla adalet 
icra eden bir makina olduğu ve nihayet hukukun tamamen yerleş
miş ve yetkinleşmiş bulunduğu kanaatini yaratmış, onların huku
kun gelişmesi ve değişmesi meselesini ihmâl etmelerine sebebiyet 
vermiştir m. 

Bütün bu görüşler özellikle hukukta mantığın kullanılışına 
karşı şiddetli tenkitleri davet etmiştir. Mantığa ve mantıkî for
müllere karşı bu hücum, realistlerin Einstein'm Euclid geometri
sini nakleden izafiyet teorisini keşfetmeleriyle başlamıştır. Euclid 
geometrisinde iki paralel çizginin asla birleşmiyeceği nasılki 
Einstein'a kadar aksi isbat edilmeyen bir postula olarak yerleşip 
kalmışsa, hukuk sahasında da bir çok prensip ve mefhumlar ge
lenekle yerleşmiş mantikî postulalar olarak yaşamıştır ve «hukuk
çu bir Einstein» 'e kadar yaşamağa edecektir m. Ancak realistlerin 
mantığın kendisine değil, fakat kazaî faaliyette karar istihsali 
için tek vasıta olduğuna dair inanışa karşı olduklarını belirtmek ge
rekir. Onlara göre hukukun kontrolü hususunda ve bilhassa gelişti
rilmesine mantık ve kıyas yeterli değildir. 

Bütün bunları gözönüne alan realistler hukukçudan hukukta 
yerleşmiş bütün prensip, mefhum ve kaideleri ve bunlara ait na
zariyeleri tenkit süzgecinden geçirmesini123, ve kazaî kararların 
istihsalini ve hukukun geliştirilmesinde mantık ve kıyasın yetersiz 

(119) YNTEMA, H., «The Rational Basis of Legal Science» sh. 934. ARNOLD, realist
lerden cemiyetin işlemekte sandığı hukukî prensiplerin çoğunun işlememekte 
ylduğu gerçeğini ortaya koyarak cemiyetin kendini aldatmasına son vermele
rini ister. Bkz. The Symbols of Government, sh. 7. 

(120) ARNOLD, T., age., sh. 1 -2 . 
(121) HUTCHESON, J. C , «The Judgement Intuitive: The Function of Hunch In 

Judicial Decision» (14 Cornell L. Rev.) sh. 274, 275. 
(122) Bkz. OLIPHANT H., HEWITT, A., Introduction to Ruef «From Physical to 

the Social Sciences» Baltimore 1929, 
(123) Bkz. ISAACS, How Lawyers Think (23 C01. L. Rev.) sh. 555. 
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kaldığı yerlerde diğer sosyal ilimlerin yardımına başvurmasını 
isterler m. 

ı 

B) İşleyen Hukukun İncelenmesi ve Hukukun Kaza Organ
larının Davranışları ile Açıklanması : 

Realistlere göre hukukî gerçekliğin müşahadesi ancak işleyen 
hukuk, yani kazaî faaliyet yoluyla mümkündür ve hukukun kazaî 
faaliyette işleyişinin objektif tahlili hukuk ilminde tecerriide son 
verecek tek vasıtadır125. Bu tahlili başarabilmek ve ilerde belirebi-
lecek bir ihtilafın sonucunu önceden kestirebilmek için, hukukçu
nun duruşma sırasında kararı etkileyebilecek bütün faktörlerin bil
gisine sahip olması gerekmektedir. Şu halde hukukçu kanunlarda 
veya emsallerde formule edilmiş beyanlardan ziyade, kazaî faali
yetin her kademe ve safhasındaki memurların ve bilhassa hâkimle
rin davranışlarına, yaptıklarına önem vermelidir. İşte bu nokta 
bizi bütün realistlerin birleştiği hukuk anlayış ve tanımına ulaştır
maktadır. Şöyle ki, hukuk hâkimlerin ve diğer resmî hukuk me
murlarının davranışlarının ifadesi olan tasvirî bir genellemeler top
lamıdır. Kazaî faaliyette mühim olan mahkemelerin müstakbel dav
ranış ve kararlarının önceden kestirilmesi olduğundan, hukukçu
luk artık bir keşfetme, kehanette bulunmaktır. Hukuk kaideleri bu 
keşfetme ve önceden kestirme faaliyetine ancak yardımcı olup, hâ
kime veya diğer hukuk mensuplarının faaliyetine etki derecesine gö
re önem, kazanır 126. Kaidenin bir anlam ifade edebilmesi için mah
keme muamelesiyle uygunluk arzetmesi gerekir. Fakat bir mahke
menin verebileceği karar hukukî kaide ve emsallere dayanmak su
retiyle tahmin edilemez 127. Birçok hallerde kararı etkileyen faktör
ler arasında hâkimin doğru ve yanlış hakkındaki sezgisi veya tahmi
ni rol oynamaktadır m. 

(124) Misâl için bkz. MOORE, U., «Xhe Rational Basis of Legal Institutions» (23 Col. 
L. Rev.) ve «An Institutional Aproach to the Law of Commercial Banking» 
(38 Yale L. J.); OLjIPHANT, H., «A Return to Stare Decisis» (14 A.B.A.J.) sh. 
159; FRIEDMANN, W., age., sh. 201; GARLAN, E., age., sh. 9. Mantığa karşı 
hücum için bkz. Jerome Frank, Bölüm II. 

(125) YNTEMA, H., «Legal Science and Reform» (34 Col. L. Rev.) sh. 207 vd. 
(126) FRANK J., What Courts Do in Fact?» (24 111. L. Rev.) sh. 645. 
(127) MOORE, U., SUSSMAN, G., «Legal and Institutional Methods Applied to the 

Debiting of Direct Discount» sh. 564; MOORE, U.; HOPE, «An Institutional 
Approach to the Law of Commercial Banking» sh. 703, 705. 

(128) IIUTCHESON, J. C , C , Jr., agm. sh, 278. 
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a. Hukukun Tanımlanması 

Şu hale göre artık hukuku insanların faaliyetlerini tanzim eden 
kaideler olarak tanımlamaktan vazgeçip yeni bir tanım bulmak ge
rekmektedir. Mutedil bir realist olan Cook'a göre «hâkimlerin geç
mişteki davranışları hukuk kaide ve prensipleri olarak» tanımlana
bilir 129. Radin ise, Amerikan hukukunun Avrupa hukukundan fark
lı olarak mahkeme karar ve kayıtlarından süzülerek hasıl olduğunu 
beyanla, hukuku mahkemelerin gerçekte yaptığı şey olarak belir
tir130. Frank ve Llewellyn de hukuku hâkimlerin ve çeşitli kaza 
memurlarının yaptıkları şey olarak ileri sürerler u ı. 

Bütün bu tanımlamalardan realistlerin hukuku kazaî faaliyet 
yoluyla yaratılan dinamik bir sosyal fenomen 132 olarak anladıkları 
açıktır. 

b. Kazaî Faaliyete Verilen Önemin Sebebleri 

Görülüyor ki realistlerin hukuk inceleme ve araştırmaları kazaî 
faaliyet ve mahkemelerle başlayıp gene bunlarla bitmektedir. An
cak bu sahadaki ısrarları bir tesadüf veya kaprisin sonucu olmayıp 
tarihî ve sosyal şartlara dayanmaktadır. Şu halde bu şartlar üze
rine eğilmek gerekmektedir: 

1) Anglo-Amerikan hukukunun diğer modern hukuk sistemle
rine nazaran başlıca özelliği mahkeme kararlarından doğan huku
ka önem vermesidir. Hukukun yüksek bir otoritenin, kanun koyu
cunun eseri olduğu nazariyesi hiçbir Amerikan hukuk felsefecisi
ni cezbetmemiştir- Çünkü Amerikan siyasî teşkilâtı ayni ülkede 
iki ayrı hükümetin (federal ve federe) kendi hukukî fonksiyonla
rını icra edebileceklerini isbat etmiştir. Diğer taraftan her iki hü-

(129) COOK, W. W., «Scientific Method and the Law» (13 A.B.A.J.) sh. 308. 
(130) RADIN, M., «Case Law and Stare Decision» (33 Col. L. Rev.) sh. 211. Diğer 

taraftan Radin cemiyette ahlâk, moda, din vs. kaidelerinin de mevcut olduğu
nu, bunlardan bir kısmının hukuk kaidesi Qİabileceğini, ancak hukuk kaidesi 
diye adlandırılabilmesi için mahkeme veya mahkeme ile uzaktan veya yakın
dan ilgili polis, şerif, gardiyan veya diğer hukuk organlarıyla herhangi; bir 
ilgisi bulunması gerektiğini belirtir. Bkz. The Law and Mr. Smith, sh. 9. 

(131) Frank ve Lllewellyn'in hukuk anlayış ve tanımlamalarını ilerde teferruatı ile 
inceliyeceğimizden burada fazla üzerinde durmuyoruz. 

(122) Meselâ Radin hukukun karmaşık bir sosyal mekanizmanın idare tekniği oldu
ğunu açıkça belirtir. Bkz. Law as Logic and Experience. New Haven 1940, 
sh. 163. 
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kûmetin emretme yetkileri diğerinînkiyİe sınırlandığından, bu hu
susta bir ihtilâfın hal mercii mahkeme olmaktadır. Bu durum kar
şısında tek bir kanun koyucu fikri Amerikan hukuk anlayışına ya
bancı kalmakta ve hukuk kanun koyucudan çok mahkemenin, hâ
kimin emri kabul edilmektedir135. 

2) Diğer taraftan, Amerikan hukuk müesseseleri diğer Avrupa 
ülkelerininkine nazaran gençtir. Bu sebeple A. B. D. nin kuruluş yıl
larında hâkimlerin hukuk yaratmaları halâ unutulmamış olduğun
dan 134 eski İngiliz Common Law'unun yeni şartlara uydurulması ko
nusunda kazaî yoldan kaide yaratılması bir vakıa olarak yerleşmiş 
bulunmaktadır135. 

3) Federal yüksek mahkemenin fonksiyonları sınırlı olmakla 
beraber, Anayasanın 14. Amendmentinin Yüksek Mahkemeye ka
nunların Federal Anayasaya uygunluğunu takdir yetkisini tanıma
sı, kazaî kuvvetin teşriî kuvvete üstünlüğü sonucunu yaratmıştır u6. 

4) Her eyaletin farkı bir hukuk anlayışını geliştirmesi sonucun
da, eyaletler arasındaki hukukî ihtilâflar, eyalet mahkemelerinin 
hukuku tefsir edişlerindeki farktan hasıl olmakta, bu da gene hâ
kimin yaptığı hukuk anlayışını desteklemektedir137. 

Yukardaki şartlardan bilhassa üçüncüsü, yani hâkimlere Ana
yasa ve kanunları tefsir ve Anayasaya aykırı kanunları ilga yetkisi
nin tanınması Amerikan hukukçularını ve özellikle realistleri huku
kun yaratılmasında hâkimin rolü üzerinde düşünmeğe yöneltmiştir. 
Ancak kazaî yoldan hukuk yaratılması, diğer bir deyimle hâkimin 

(133) GOODHART, A. L., Some American Interpretation of Law, «Modern Theories 
of Law», (Ed. by W. I. Jennings) 1933, sh, 2; D(IAS, R.W.M., Jurisprudence, 
London 1964, sh. 472. 

(134) DIAS, R.W.M., age., sh. 472; HUGHES, G.B.J., Jusprudence, London 1955, sh. 
145. 

(135) Common law zamanla sosyal ihtiyaçların yarattığı hukuk dışı örf ve âdetin is
tilasına uğrar, hâkimler de hukukun hayatla irtibatını temin hususunda bu 
yeni örf adeti kullanırlar. Bkz. HUSIK, I., Philosophical Essays (Ed. M.C. 
Nahm; L. Strauss) Oxford 1952, sh. 334. 

(136) Amerikan mahkemeleri İngiliz mahkemelerine nazaran daha önemlidir, ingil
tere'de son söz Parlâmento'ya ait olduğu halde A.B.D. de Kongre aynı yetkiye 
sahip değildir. Bu sebeple hukuk Amerikalıların nazarında Yüksek Mahke
menin kabul ettiği şeydir. Bak. JOLOWICZ, H. F., Lectures on Jurisprudence, 
London 1965, sh. 130. 

(137) GOODHART, A. I., age., sh. 3. 
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hukuk yaratması bütün Amerikan hukukçularınca kabul edilmiş 
değildir. Bu konuda başlıca üç görüşle karşılaşmaktayız. 

1 ) Coke, Hale ve Blackstone'un temsil ettiği en eski görüş, mah
kemelerin sadece hukuku bulmak ve beyan etmekle yükümlü oldu
ğunu belirtir. Bu görüş hâkimi başkalarının yaptığı hukuku tat
bik eden mütehassıs bir idareci durumuna indirerek onun yaratıcı 
herhangi bir rolü olabileceğini reddeder. 

2) Bentham, Austin, Holland, Gray ve Brown gibi hukukçular 
ise mahkemelerin hukuk yarattığı görüşünde ısrar ederler. Bent
ham mahkemelerin hukuk yaptığını teyidle kalmayıp, bu hukukun 
makable şamil olduğunu dahi ileri sürer. Gray, mahkemelerin hu
kuk yaratma faaliyetini daha da mübalağalandırarak kanunları hu
kukun kynağı derecesine indirir ve herhangi bir kanunun, mahke
mede belirli bir dâva dolayısı ile tefsir edilmedikçe hukukî nitelik 
kazanamıyacağını iddia eder138. 

3) Bilhassa XX. yüzyıl hâkim ve hukukçularının temsil ettiği 
mutedil görüş ise mahkemelerin belirli şartlar altında ve sınırlı 
olarak hukuk yaratabileceği tezini ileri sürerlerIM. 

Realistlerin hemen hemen hepsi ikinci şıkta beliren aşırı görü
şü kabul ile tek kanun koyucunun kaza organları olduğunu iddia 
ederler 14°. 

(138) Bkz. CARDOZO, B. N., The Nature of Judicial Process, sh. 51; PATTERSON, 
E., age., sh. 300 - 302, HUSIK, J., age.; sh. 366. 

(139) Meselâ meşhur Amerikan hukukçusu L. Hand hukuk yaratma faaliyetinde bir 
hiyerarşinin mevcudiyetine ve bu hiyerarşide hâkimin daha aşağı kademede 
bulunduğuna işaret eder ve hâkimin örf ve âdetin yardımı ile sosyal irade
nin tamamlayıcı organi olmak hasebiyle temsilî bir karaktere sahip bulundu
ğunu belirtir. Bkz. «The Speech 0 f Justice», (29 Harv. L. Rev.) sh. 617.CAR
DOZO da hukuk yaratma faaliyetinde teşri organ ile kaza organının yetkile
ri arasında fark bulunduğunu; mahkemelerin ancak kanun boşluklarının mev
cudiyeti halinde kaide yaratabileceğini ve bu kaidenin ancak önlerindeki mu
ayyen ve müşahhas davaya ait olduğunu belirterek bu konuda İsviçre Medenî 
Kanunun 1. maddesini orta yol olarak ileri sürer. Bkz. age., sh. 113, 121 ve 
Lecture IV. 

(140) Radin, kanun vazunın kendi iradesini hâkime yükleyemiyeceğini, ancak ma
kûl bir çerçeve içersinde yönetici bir lisan kullanabileceğini; ancak bu yö
netmenin makbul olmadığı durumlarda hâkimin tamamen serbest bulunduğunu 
açıkça belirtir. Bkz. «The Theory of Judicial Decision or How Judges Think» 
(11 A.B.A.J.). 
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C) Hukukta İlmî Metod Kurma Gayreti 
Oliphant, Moore, Cook' ve Yntema gibi realistler hukukî prob

lemlerin halli konusunda ilmî bir metod kurmağa çalışırlar 141. Bü
tün realistler, hukuk sahasında dikkatin, gevşek hukukî genelleme
ler yerine müşahadesi mümkün vakıalar üzerinde toplanması gere
klinde birleşirler. Bunun için yapılacak ilk iş hukukta «olan» ile 
«olması gereken» i ayırmak ve olması gerekeni sağlamak için önce 
olanı iyice incelemek ve öğrenmektir. Realistlere göre A. B. D. de 
hukuk eğitimi klâsik geleneğin tesiri altında skolâstik, edebî ve spe
külatif karakterde kalmış, bu da hukuk alanında bir taraftan kıs
mî bir kısırlığa yol açmış, diğer taraftan da humanist cereyanın 
gecikmesine sebep olmuştur. Şu halde hukukun diğer sosyal ilim
lerle temasını sağlayıp onu amprik bir ilim haline sokmak zamanı 
pelmiştir. Bu durumda da realistler önce hukukta «doğru» ve ada
lete hakkındaki eski mücerret değerlerle çarpışmak zorundadır
lar 142. Artık hukukta tecrübî ve vakıa kontrolüne dayanan bir me
todun bulunması ve sosyal ortamda müessesevî bir oluşum halin
de işleyen hukukun fonksiyonel bir tefsirinin yapılması zamanı gel
miştir 143. Bu sebeple Yntema vakıaların sistematik müşahedesi, 
tahlil ve tenkidi hususunda tabiî ilimer metoduna hâkim olan ruh 
ve esasın hukuk ilmine tatbikini ister, Bunun için, ilk iş olarak hu
kuk hakkında peşin hükümlerden, önceden edinilmiş bilgilerden 
kurtulmak gerekir 144. Mamafih Yntema diğer realistlere nazaran 
hukuk ilminde nazariyenin önemini kabul eder. Çünkü hukku kak 
delerini inceleyen «rasyonel bir hukuk ilmi» «amprik bir hukuk il-

(141) Nitekim Oliphant, Cogk ve Yntema 1929 yılında hukuk öğretimini terkederek 
John Hopkins Üniversitesinde bir «Hukukî Araştırma Enstitüsü» kurmuşlar 
ve amprik istatistiki mahiyette neşriyatta bulunmuşlardır. Ancak bu enstitü
nün ömrü pek kısa olmuştur. Diğer taraftan Moore d? Y?le Üniversitesinde» 
Beşerî ilişkiler Enstitüsü»nü kurmuş ve burada hukukî düzenin vakıavî prob
lemlerini incelemiştir. 

(142) YNTEMA, H., «The Rational Basis of Legal Science» sh. 934 - 35, RADIN, M., 
Legal Realism., (31 Col. L. Rev.) sh. 827. 

(143) LLEWELLYN, K. N., «Some Realism About Realism», sh. 122. Radin de hukuk 
ilminde tecrübenin önemini kabul eder. Ancak diğer realistlerin hâkim, avukat 
gibi hukukçuların tecrübelerine dayanmalarına karşılık, Radin günlük hayatını 
yaşayan halkın hukukî tecrübelerim de nazarı itibara alır. Bak. Law as Logic 
and Experience, sh. 13, 17. 

(144) YNTEMA, H., «Some Implications of Legal Science» sh. 281, 283. 
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mi» için ilk şarttır145. Yntema'ya göre adalet tatbikatının ilmî ince
lemesini sağlamak için şu hususlara önem verilmelidir : Ferdî il
mî araştırmaların teşviki, hukukun işleyişine ait ilk elden bilginin 
sistematik ve ekonomik bir şekilde tedariki ve nihayet idarî tek
nikle tamamlanan tecrübeler için bir çeşit ilmî laboratuvar niteli
ğinde ilmî bir araştırma enstitüsünün kurulmasıI46. 

Moore da hukukî araştırmalarda ilmî metodun gereği üzerinde 
durarak, hukuki sembollerle bunlara itaat vakıası arasındaki İlişki
lerin ne olduğunu araştırır. İlmi metodun uygulanabileceği tasvirî 
veya vakıavî bir hukuk ilmi kurmağa çalışır w. 

Cook hangi yolla hukukta ilmî araştırma yapılabileceği üzerin
de durur. Bunun için pozitif veya matematik ilimlerle sosyal ilim
lerin ayrımını yaptıktan sonra, hâkimin verdiği kararın bir «değer 
hükmü», kadar bir «vakıa hükmünü» de taşıdığını ileri sürer. Şöy
le ki, hâkim, tıpkı bir fizikçi gibi «bu dâvada şöyle veya böyle ka
rar verirsem,, bu karar cemiyette ne gibi sonuçlar yaratır» diye dü
şünür. Böylece hâkimde, tıpkı fizikçi gibi, halletmek zorunda ol
duğu bir vakıa problemi ile karşı karşıyadır. Demek ki fizik veya 
tabiî ilimlerdeki illet-netice münasebeti hukuk ilmi için de câri
dir *48. 
(145) YNTEMA, sırf nazariyenin hukuk ilminin gelişmesi bakımından tehlike teş

kil ettiğini ve söz konusu tehlikenin hukukta yerleşmiş hipotezlerin gerçeklik 
ve doğruluklarının araştırılmasına sed çekilmesi olduğunu belirtir. Bak. agm., 
sh. 304. 

(146) YNTEMA burada Pound'un «Anachronism in Law» (3 J. Am. Judic. Soc. sh. 
146) ve Cadozo'nun »A Ministry of Justice» (35 Harv. L. Rev. sh. 113) kazaî 
faaliyeti etkili kılacak bir çeşit adalet bakanlığının kurulması hakkındaki gö
rüşlerini müdafaa etmektedir Bkz. «Legal Science and Reform» sh. 222 - 23. 

(147) Bu konuda bkz. MOORE, U.; HOPE, «An Instituional Approach to the Law of 
Commercial Banking» Moore, bu makalede hâkimlerin karar vermek için hu
kuk kaidelerinin kelime anlamlarından çok cemiyetin müesseseyi normlarına 
ve ahlâk telâkkilerine önem verdikerini belirtir. MOORE, U., SUSSMAN, Le
gal and Institutional Methods Applied to the Debiting of Direct Discounts; 
(23 Col. L. Rev.) 

(148) COOK, W. W., The Possibilities of Social Study as a Science, «Essays on Re
search in the Social Sciences» Washington 1931, sh. 27, 45. Cook bir makale
sinde «Biz hukukçular fizik bilginleri gibi objektif fiziki fonomenlerin incelen
mesi ile meşgulüz. Ancak elektron, atom veya seyyarelerin hareketleri yerine 
insanların davranışları ile ilgilenmekteyiz. Hukukçu olarak bizler cemiyetin 
muayyen resmî memurlarının - hâkim, kanun vazıı ve diğerleri! - ilerdeki muh
temel davranışlarını tahmin etmek üzere geçmişte nasıl davrandıklarını bil
mek isteriz» demektedir. Bkz. «The Logical and Legal Basis of the Conflict of 
Laws» (33 Yale L. J.) sh. 457 - 475; Goodhart, Some. Am. Inter, sh. 18. 
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Oliphant ise sosyal ilimlere ve hukuka, bunların mutaları 
adedî karekterde olmayıp, gaye ve idealleri ihtiva ettiği için, tabiî 
ve fizikî ilimler metodunun tatbik edilemiyeceğini belirtir. Olip
hant'm. hukuktaki ilmî metoddan kasdı sonuçlar hakkında mutlak 
doğrulukdan çok sübjektiflikten uzak bir objektiflik elde etmektir. 
Hukuk ilminde bu objektifliğin sağlanması için uyulması gereken 
ilmî metod, kazaî kararların incelenmesi olmaktadır w. 

Görülüyor ki realistlerin çoğunluğu hukuk araştırmalarını 
mümkün olduğu kadar sosyal ve tabiî ilimler metodları yardımı ile 
hukukî vakıalara 150 dayandırarak hâkimin neler yapmakta olduğu
nun yakından incelenmesi gereğinde ısrar etmektedirler ^'\ 

D) Psikoloji ve Çeşitli Psikolojik Nazariyelere Başvurma 

Cardozo'nun kazaî faaliyet yolu ile hukukun yaratılmasında ve 
geliştirilmesinde şuuraltı elemanların rol oynadığı hakkındaki gö
rüşünün 15? realistlerin çoğu tarafından benimsendiğini ve işlendiği
ni görmekteyiz. 

Realistler, hukukun ne olduğunun bilinmesi için hukukun işle-
viş halinde incelenmesini ileri sürdüklerinden hâkimin ve jüri üye
lerinin karar verme faaliyetinde psikolojik durumlarının araştırıl
masını ön plâna almaktadırlar m. 

Son zamanlarda gelişen davranışçı (behaviorist) ve Freudcu 
psikoloji, realistleri büyük ölçüde etkileyerek onları hukuk alanın
da psikolojik araştırmalara yöneltmiştir. İyi ve yerleşmiş bir psi
koloji ilminin hâkimler ve devlet memurlarına kendi fiil ve karar
larının ferd ve cemiyet üzerindeki etkilerini bilmek, hususunda iyi 

(149) OLIPHANT, H., «Fact, Opinions, and Value Judgements» (10 Texas L. Rev.) 
sh. 127 - 132. 

(150) LUNDSTEDT de hukukun tecrübeye, vakıaların teker teker ve birbirleriyle 
ilişki halinde müşahadesine dayanan bir ilim olduğunu belirtir. Bkz. --»e., 
sh. 126. 

(151) Frank bu konudaki incelemelerin yalnız temyiz mahkemesi hâkimlerine has-
redilmesinden şikâyetçidir. Bkz. Bölüm II. 

(152) CARDOZO, B. N., The Nature of Judicial Pracess, sh. 168. 
(153) POUND, realistlerin kazaî faaliyette mantık dışı veya gayrı akil elemanların 

rolünü belirtmelerinin îiIX. yüzyıl hukuk ilminin eksikliğini tamamladığını 
belirtir. Bak. Jurisprudence, Vol. I, sh. 268 - 69; «The Call for a Realistic, Ju
risprudence» sh. 705. 
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bir rehber olacağı şüphesizdir. Nitekim, Kara Avrupa'smdaki hâ
kimler de kararlarında hissiyat ve sezginin rol oynadığını açıkça 
belirtmektedirler 154. 

Mutedil realistler de kazaî faaliyetin incelenmesinde psikoloji
nin önemli fakat kullanılması çok güç bir vasıta olduğunu belirtir
ler. Bu sebeple psikolojik tahlillerin etkisini arttırmak ve ampriz-
me önem vermek gereğinde ısrar ederler 15\ 

Aşırı psikoloji taraftarları ise hukuku sırf psikoloji ve daha 
ileri gidenleri de psikanaliz )56 ile açıklamağa teşebbüs ederler. Bun
lar, hukukun akıl mahsulü olduğunu ve hukukta aklın varlığını in
kâr etmemekle beraber, bilhassa davranışçı psikolojinin etkisi al
tında, hukukun, zihnî faaliyetin dış tezahürleri olmaksızın takip 
edilemiyeceğini belirterek, «zihin» veya «akıl» terimleri verine 
«davranış» terimini ikame ederler. Bu durumda hukuk artık bir 
etki ve tepki vetiresi olarak açıklanmaktadır157. 

Hukukun psikolojik açıklamasında en önemli ve oriiinal görüş
ler Frank ve Arnold tarafından ileri sürülmüştür. Frank'ı ilerde in-
eliyeceğimizden, burada kısaca Arnold üzerinde duracağız. Arnold,, 
bütün hukukî ve kazaî problemlerin sonunda psikolojik olduğunu, 
bu sebeple hukuk ilminin psikoloji ile birleştirilmesi gereğini ileri 
süren psikoloji profesörü E. S. Robinson'unm etkisinde kalarak, 
hukukî kaide ve müesseseleri semboller, psikolojik saikler için 
ikameler veva maskeler olarak ileri sürer. Arnold'a göre sosyal ha
yat kollektif hayal, inanç ve idealler toplamıdır1. Sosyal müessese-

(154) JONES, J. W., Historical Introduction to the Theory of Law, Oxford 1956, 
sh. 196. 

(155) RADIN, M., «Legal Realism,» sh. 828; LLEWELLYN de hukukun anlaşılması 
için hâkimlerin ve diğer kaza memurlarının psikolojik durumlarının göz-
önünde bulundurulması gereğini belirtir. Bkz. «A. Realistic Jurisprudence-The 
Next Step» (30 Col. L. Rev.) sh. 456. 

(156) Bkz. Frank, Bölüm II. 
(157) Çağımızın meşhur hukukçularından LUNDSTEDT de hukuku tamamen süb

jektif bir husus olarak görür; hukukun gerisinde tek gerçeklik olarak resmî 
memur ve fertlerin fiillerini etkileyen son derece karmaşık psikolojik tera
kümleri kabul eder. Meselâ mükellefiyeti, ahlâki vazifeye ait sübjektif hissi
yata dayandırır. Bu f =beple objektif hukuk veya kaide ihtimalini tanımaz. 
Ancak Amerikan realistlerinin çoğu gibi «kaide» terimini bertaraf etmez ve 
kaideyi hukukî düzenin dayanağı olarak kabul eder. Bkz. JONES - J. W., 
age., sh. 201 - 202. 

(158) ROBİNSON, E. S., Law and Lawyer, New York 1935, sh. 72. 
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lerin kurulup yaşıyabilmesi için sosyal etkiye sahip inanç ve hayal
ler gereklidir. Ancak bunların kaideler halinde dondurulup, dogma
tik şekilde anlaşılması faydadan çok zarar yaratır. Çünkü bu an-
yış tarzı sembolllere esir olma sonucunu doğurur. Bu esaretten tek 
kurtuluş yolu ise sembollere karşı tenkitçi bir tutum takınmak ve 
onları iyice gün ışığına çıkarmaktır. Fakat hukukçular bu gerçek
ten kaçmakta, tahlil sonucunda hukukun etkenliğini kaybedeceğin
den korkmaktadırlar. Amerikan hukuk fakülteleri ve mahkemeleri, 
hukukun insan üstünde prensipler ve idealler toplamı olduğuna da
ir meatfizikte ısrar ederek, mevcud hukuk doktrin ve kaidelerinin, 
dâvaların tartışma ve tasnifinde birer metod ve vasıta teşkil ettiği
ni açıkça kabulden çekinmektedirler 155. 

Arnold'a göre hukuk, birbirine zıt hissi semboller toplamı ol
duğu için tanımlanamaz I6°. Diğer taraftan hukuk, insanın kendisi 
için yarattığı bir dünya cennetidir. Böylece hukuk ilmi de mantıkla 
idare edilen bir dünya hakkında gerçekleşmemiş bir rüyayı temsil 
etmektedir !61. Bu hukuk ilmi veya tekniği de bir sembol olup, çar
pışma halinde bulunan idealleri ahenkli kılmak üzere mahkemele
rin gerisine yerleştirilmiş mantıkî bir cennet rüyasından başka bir 
şey değildir 16?. Şu halde hukuk ilmi bir çeşit gerçekten kaçışın ifa
desi olmaktadır. 

Arnold'a göre hukukun fonksiyonu, cemiyeti yöneten kuvvetle
re hürmet ve riayet sağlıyan merasim ve usulleri temin etmektir. Bu 
sebeple hukukçunun bu merasimleri iyice müşahade ve tahlil etme
si gerekmektedir 16\ 

Diğer taraftan sembollerin tanımlanmasının ve birbirinden ay
rılmasının mümkün olmayışı sebebi ile, sosyal sembollere dayanan 
bütün sosyal ilimlerin sosyolojik bir tasvir düzeyinde birleştirilme
si ve bundan böyle hukukun siyaset ve ekonomiden ayrılmasına son 
verilmesi zamanı gelmiştir 164. 

(159) ARNOLD, T. W., The Symbols of Government, New Haven 1935, sh. 34 - 45 
(160) ARNOLD, T. W., age., sh. 36. 
(161) ARNOLD, T. W., age., sh. 35; «Apologia for Jurisprudence» (44 Yale L. J.) 

sh. 737. 
(162) ARNOLD, T. W. age., sh. 45. Arnold'a göre hukuk ilmi, hukukun idare ettiği 

devlete inananların ümid ve endişelerini aksettiren bir sahnedir. Bkz. agni., 
sh. 729. 

(163) ARNOLD, T. W., age., sh. 45. 
(164) Arnold bütün sosyal ilimlerin bir semboller sosyolojisi halinde birleşti

rilmesini istemektedir. Bkz. GURVITCH, G., age., sh. sh. 146. 
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Arnold'a göre hukuk ilmi aklî kılınamaz. Gerek ceza gerek özel 
hukuk dâvalarında mahkemelerin fonksiyonu tamamen merasim
lere dayanmakta olup, ihtilâfların hallinde aklî bir tutumdan tama
men uzaktır. Mahkemelerin gerçek fonksiyonu delillerin ve vakıa
ların takdiri değil, hükümet faaliyetinin gerisindeki ideallerin dra
matize edilmesinden ibarettir 163. Bu durumda hukukçunun görevi 
de vatandaşlar için çeşitli idealleri gözönünde bulundurarak, onla
rı hukukun sabit olduğu kadar akıcı ve diğer taraftan hukukun ce
miyet hayatı için aslî ve evrensel olduğu kadar şartların icab ettir
diği yerlerde farklı yönlere tevcih edilmiş bulunduğu hususunda ay
dınlatmaktır m. 

Görülüyor ki Arnold, diğer realistlere nazaran, hukuk hakkın
da daha geniş bir anlayışa sahip olup, hukukta inanç, korku, ümid 
gibi duyguların ve çeşitli sosyal ekonomik baskıların ve sembolle
rin önemini görmüş ve belirtmiştir. Ancak bu konuda mübalağaya 
kaçtığı da bir gerçektir. Diğer taraftan sembolleri sübjektif değer
lerle karıştırması ve özellikle sembollerin birbirinden ayrılmasını 
reddetmesi büyük bir hatadır. Bütün sosyal ilimleri bir semboller 
sosyolojisi halinde birleştirme teşebbüsü ise tamamen hayâldir. 
Çünkü sosyal ilimlere temel olarak ileri sürdüğü sosyoloji dahi, bu
gün bilgi, hukuk, din iktisat sosyolojisi gibi bölümlere ayrılmış bu
lunmaktadır 167. 

Amerikan realistlerinin hukuk hakkındaki görüşlerinin başlıca 
özelliklerini özetlemiş durumdayız. Tüm olarak tenkidini ise akı
mın başlıca ve en tanınmış temsilcisi Frank ve Llewellyn! incele
dikten sonraya bırakmağı daha doğru bulmaktayız. 

(165) HILL, W. P., «The Psychological Realism of Thurman Arnold» (224 U. Chi. L. 

Rev.) sh. 379. 

(166) ARNOLD, T. W., agm., sh. 752. 

(167) GURVITCH, G., age., sh. 147. 
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İ K İ N C İ B O L U M 

JEROME NEW FRANK (1889 — 1957) 

§ 11. —Kişiliği 

Jerome Frank 10 Eylül 1889 da New York'da doğmuştur. Ba
bası da bir hukukçu olduğundan, hukuka karşı ilgisi küçük yaşlar
da beliren Frank orta eğitimini ve Üniversite eğitimini Chicago'da 
tamamlamış, 1912 yılında Chicago Hukuk Fakültesinden doktor 
unvanını almıştır. Aynı yıl baro imtihanını kazanarak avukatlığa 
başlamış ve bilhassa şirketler hukuku alanında ihtisaslaşmış, libe
ral eğilimi ve çalışkanlığı ile kısa zamanda tanınmıştır. 

1929 yılında New York'a geçen Frank bir taraftan avukatlık ya
parken bir taraftan da tatbikattan edindiği tecrübelerle psikanaliz 
metodunu birleştirerek «Law and Modern Mind» (Hukuk ve Modern 
Zihniyet) adlı ilk eserini yazmıştır. 1930 da yayınlanan bu eser Ame
rikan hukuk dünyasında fırtınalar koparmış, çeşitli tartışmalara yol 
açmıştır. Kitabın davet ettiği şöhret, onun, önce New York Sosyal 
Araştırmalar Fakültesinde hocalığa, 1932 de de Yale Hukuk Fakül
tesinde doçentliğe tâyinine sebep olmuştur. 

Şöhreti kısa zamanda Amerika'ya yayılan Frank 1933 de Tarım 
Bakanlığı Hukuk şubesine aday gösterilmişse de tayini çıkmamış, 
fakat kısa bir süre sonra Tarım Bakanı tarafından Tarım Bakanlığı 
Genel Müşavirliğine tâyin edilerek devlet teşkilâtında görev almıştır. 
Bu görevinden 1=935 de istifa ederek Washingtonda P.W .A. hesabı
na tren yollarının yeniden teşkilâtlandırılması ile meşgul olmuştur. 

1936 da tekrar avukatlığa başlıyan Frank', A. B. D. nin en bü
yük tren yollan özel teşebbüsü olan Union Pasific'in yeniden teşki
lâtlandırılmasına yardım etmiştir. Bu faaliyetleri onun şirketler 
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maliyesi alanındaki bilgisinin memleket çapında kabulünü sağla
mıştır. Böylece 1937 de .Başkan Roosevelt tarafından Securities and 
Exchange Commission'a memur, 1939 da ise başkan tâyin edilmiştir. 

Görüş ve davranışları Başkan Roosevelt'in New Deal siyasetine 
uygun düşen ' Frank 1941 de A.B.D. Circuit Court of Appeals 2 ikin
ci bölgesine hâkim olarak tâyin edilmiştir. 

1941 Mayısından ölüm tarihi 13 Aralık 1957 ye kadar, Frank bir 
taraftan federal hâkim olarak çalışırken diğer taraftan Yale Hukuk 
ve New York Sosyal Araştırmalar Fakültesinde misafir profesör 
olarak ders vermiş ve bu arada sosyal ilimler alanındaki çeşitli kon
feranslara iştirak ederek hepsi de dikkati çeken altı eser ve sayısı 
altmışı geçen makale ve eser tenkitleri yazmıştır \ 

Yeni ve aşırı fikirleri ile Amerikan hukukunda sarsıntılar yara
tan Frank karşımıza iyi bir tatbikatçı, iyi bir devlet memuru ve ya
zar olarak çıkmaktadır. Aşırı ve çok kere yapıcılıktan yoksun ten
kitlerine, kusurlu taraflarına rağmen, Fank'm adaleti hukuka üstün 
tutması ve bu yoldaki fiilî ve fikrî faaliyetleri ona Amerikan hu-

-kuk dünyasında önemli bir yer sağlamıştır. Frank'm, hayatın ve 
buna paralel olarak hukukun da değiştiğini ve değişmeğe mecbur 
olduğunu görmesi, hukukun sosyal ilimler ve psikoloji ile yakın 
ilgisini belirtmesi hukuk sosyolojisi yönünden gerçekten değer ta
şımaktadır. Diğer taraftan kararlarında ve muhalefet şerhlerinde 
ifade ettiği fikirleri de onun dinamik karakterini ve hümanist ta
rafını açıkça aksettirmektedir. 

Frank'm hayatını ve kişiliğini kısaca gözden geçirmiş bulunu
yoruz. Bundan sonraki kısımlarda, onun özellikle araştırma alanı
mız bakımından önemli olan fikir ve görüşlerini belirtmeğe çalışa
cağız. . . . . : _ : „ • . . ; . .L : . * . : 

(1) Bkz. : SEAGLE, W-, «If Men Were Angels», Book Review, (29 Va. L. Rev.) sh. 
664. 

(2) A.B.D. de 3 Mart 1891 tarihinde kurulan ve her kaza bölgesinde gezici bölge 
mahkemeleri için temyiz mahkemesi görevi ifa eden federal mahkemelere ve
rilen ad. 

(3) Who's Who in America (1954 - 1955 ed.). 
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T E N K İ T G E R E Ğ İ 

§ 12. — Genel Olarak 

Başlangıçta kullandığı «hukuki realizm» terimini Llewellyn'den 
aldığını belirten Frank, diğer realistler gibi, realist bir mektebin 
varlığını reddeder. Ona göre Llewellyn, Cook, Yntema, Oliphant, 
Hutcheson, Bingham ve kendisi gibi realistler geleneksel hukuk an
layışı ile uyuşmazlıklarını ifadede; mahkeme kanalı ile adaletin te
cellisinde reform arzusu ile tahrik edilen şüphecilikte benzerlik gös
teren bir grup hukukçuyu temsil etmektedirler. Hattâ, «realizm» 
teriminin dahi bu hukukçuların fikirlerini yansıtmadığına inanan 
Frank, daha sonra bunun yerine «yapıcı şüphecilik» (consturictive 
skepticism)4 terimini ikame eder. 

Frank, menfi tutumları ile benzerlik gösterdiklerini belirttiği 
realistleri (kendi deyimi ile «yapıcı şüphecileri) iki gruba ayırır : 
(a) Llewellyn'in başlıca temsilcisi olduğu «kaideci şüpheciler» (ru
le skeptics) hukukta belirlilik ve kat'iyeti sağlama gayesini güder
ler. Bunlara göre müşavir veya avukatın bir ihtilâf zuhurunda, 
mahkemenin vereceği kararı önceden kestirip müvekkiline haber 
vermesinde sosyal fayda mevcuttur. Bunların faaliyeti müsbet hu
kuk kaidelerinin (kanunlarda veya emsaller deki kaideler) karar
ların önceden kestirilmesinde tam, güvenilir kaynaklar olmadığını 
ortaya koymuştur. Kaideci şüpheciler, mahkeme kararlarındaki 
şeklî hukuk kaidelerinin, diğer bir deyimle «kâğıt kaidelerinin» 
(paper rules) gerisindeki gerçek kazaî davranışları ifade eden 
«gerçek kaideleri» keşfedebileceklerine ve bu «gerçek kaidelerin» 
müstakbel ihtilâfların çözümünün önceden kestirilmesinde güve
nilir vasıtalar teşkil ettiğine inanırlar. Bu sebeple de dikkatlerini 
temyiz mahkemeleri üzerinde toplıyarak asıl hukukun yaratıldığı 
bidayet mahkemelerini ihmal ederler5, (b) ikinci grup «vakıacı 
şüpheciler» (fact skeptics) de birinci gruptakilerle hem fikir olarak 
«kâğıt kaideleri»nin gerisinde mahkeme kararlarını etkileyen men
faatler ve diğer faktörlerle ilgilenmekle beraber dikkatlerini bida
yet mahkemeleri üzerinde toplarlar. Vakıacı şüpheciler, şeklî hu-

(4) FRANK, J., Law and Modern Mlud, London 1949, sh VIII. 
(5) FRANK, J., age., sh. IÂ. 
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kuk kaideleri ne derece açık, kesin ve bunların gerisindeki yekne
saklık ve davranışlar ne derece keşfedilebilir olursa olsun, müstak
bel mahkeme kararlarının önceden kafiyede kestirilmesinin müm
kün olamıyacağına kanidirler. Çünkü kararların dayanacağı vakı
alar 6 son derece kaypak ve değişkendir. Hukukta belirlilik ve ka
tiyetin sağlanamaması, yani mahkeme kararlarının önceden kesti
rilememesi, bu ikinci grup realistleri katiyet ve belirliliğe ulaşma 
çabasını terkederek, kazaî faaliyette adaletin nasıl sağlanacağı me
selesine yöneltmiştir7. Bunun sonucunda, bidayet mahkemesinde 
muhakeme sırasında vakıaların değerlendirilmesi, hâkim, jüri ve 
avukatın tutumları, psikolojileri, düşüncelerini etkileyen sosyal, si
yasî, iktisadî, felsefî fikir ve akımların incelenmesi ön plâna alm-
mılştır8. 

Frank'a göre A. B. D. nin kaza sisteminde gereği hissedilen re
form, gayri aklî ve şuuraltı elemanların bidayet mahkemelerinde oy
nadıkları rol dikkate alınmaksızın başarılamaz. Ayrıca kazaî faali
yet yolu ile hukuk yaratılmasında mahkemenin rolü gereğince belir
tilip, hukuk alanını kaplıyan geleneksel görüşün aksaklıkları ten
kit edilmedikçe hukukun bugünkü mahiyet ve fonksiyonu da anla
şılamaz 9. 

§ 13. — Hukukta Kat'iyet Efsanesi 

Frank'ın 1930 da yayınladığı «Law and Modern Mind» 10 adlı 
eseri ve müteakkip baskılarının yarattığı şok halâ devam etmekte
dir. Hukuku psikolojik (daha doğrusu psikanaliz) açıdan ele al
dığı bu kitap, onun nazariyesinin belkemiğini teşkil eder. Bundan 
sonra yazdığı kitap ve makaleler ve hattâ kaleme aldığı karar veya 
muhalefet şerhleri de bu ilk eserinin eksiklik ve hatalarını düzelti
ci ve tamamlayıcı niteliktedir. 

(6) Amerikan kaza sisteminde «vakıa» (fact) terimi maddî delil ve şahadetle is-
batı gereken durumlar için kullanılır. 

(7) FRANK, J., age., sh. IX. 
(8) FRANK, J., age., sh. XÏII - XIV, XXVI; «Cardozo and the Upper - Court Myth» 

(13 Law and Cont. Problems) sh. 369. 
(9) FRANK, J., age., Chapter IV. 

(10) Bu kitap yalnız hukukçuları değil psikologları da meşgul etmiştir. A.B.D. de 
bulunduğumuz 1961 - 63 yıllarında Söz konusu kitabın psikoloji öğrencilerine 
eser incelemesi olarak verildiğine bizzat şahit olmuş bulunmaktayız. 
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«Law and Modern Mind» in daha ilk sahifelerinden başİıyarak 
Frank, hukukta «temel efsane» (the basic myth) dediği hukukta ve
ya hukuk kaidelerinde kat'iyet, istikrar ve kesinlik arama arzusu
nu tanımlamakta ve tenkit etmektedir. 

Frank'a göre cemiyette hayatın korunması, mülkiyetin doku
nulmazlığı, kısacası adaletin tecellisi hukuktan ve hukukçulardan 
beklenmektedir. Buna rağmen halkta hukukçulara karşı şüph& • 
bir hoşnutsuzluk sezilmektedir. Bu hoşnutsuzluğun sebebi, hukuk
çuların hukuku karmaşık bir hale koydukları inancına dayanır. 
Halka göre hukukçular san'at ve desiseden kaçınsalar, hukuk açık, 
doğru ve kat'î olacaktır. İnsanların çoğunda, hukuk kitaplarının 
herhangi bir hukukî meseleyi halledebilecek logaritma cetvelleri gi
bi düzenlenebileceği kanaati yaşamaktadır11. 

Hukukun günümüzde de, her zaman olduğu gibi, belirsiz ve de
ğişken oluşu halkı korkutmakta ve hukukçuların ihmalkâr ya da 
kötüniyetli kişiler olduğu inancına yöneltmektedir. Gerçekte ise 
hukukun bu durumu, beşerî ilişkilerin en karmaşık cepheleri ile 
ilgilenmesinden ileri gelmektedir. En durgun cemiyetler de bile hu
kuk kaidelerinin her meseleyi halledecek şekilde vaz'ı sağlanama
mışken, değişmelerle dolu modern cemiyetlerde donmuş, sabit kai
delerden müteşekkil bir hukuk sistemi yaratmak asla mümkün de
ğildir. Yeni istihsal vasıtaları, seyahat ve ikamet tarzları, kredi ve 
mülkiyet şekilleri, sosyal adalet anlayışı, sosyal âdet, alışkanlık ve 
idealler, kısacası daima değişen hayat şart ve ilişkileri, bunların her 
an ortaya atacağı meseleleri halledecek mutlak ve kat'î kaideler ya
ratma ümidine son vermektedir. Bu durumda ihtiyacımız olan hu
kuk da esasen akıcı ve yumuşak olmalıdır12. Bu gün, hukukun hâ
kim ve diğer hukukçuların yardımı ile cemiyetin değişen şartlarına 
göre gözden geçirilip düzenlenmesi en başta gelen ihtiyaçlarımız-
dandır. Böylece hukukun değişken ve sabit olmayan karakteri talih
sizlik değil, aksine bir sosyal fayda teşkil etmektedir13. 

(11) FRANK, J., age., sh. 5. 
(12) Hukukta istikrar ve değişme arzu ve probleminin incelenmesi ve halli çabası 

Frank'a münhasır değildir. Aynı konu Maine, Holmes, Pound, Demoque, Gény, 
Gmelin, Bingham ve bilhassa Cardozo tarafından de ele alınmıştır. Ancak 
Frank'ın bu konuyu psikoloji ve psikanaliz açısından incelemesi bir yenilik 
teşkil etmektedir. 

(13) «Bugün artık tabiî ilimlerde dahi mutlak bir katiyetten bahsedilemezKen... 
hukuktan, hattâ nisbî bir katiyet ummak saçmadır.» Bkz. FRANK, J. age., 
sh. 7 . 
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Gerçek bu olduğu halde, hukukçuların kendileri de meslekten 
olmıyanlar gibi, hukukun elastikî ve değişken karakterini anlıya-
mamakta hattâ hukukun sabitliği hususunda ısrar etmektedirler14. 
Esas görevleri halk için faydalı olan hukuk kaidelerindeki gerekli 
değişmeyi yaparak onlara canlılık vermek olduğu halde, hukukçu
lar kaidelerin sabit kılınabileceğinde inat etmektedirler. 

< 
Acaba hukukçular sabit ve katı kaideler üzerinde niçin bu ka

dar durmaktadırlar. Frank bunu şu şekilde açıklamaktadır : Hu
kukçunun gerçek görevi hukukta değişmeyi gerçekleştirmektir. 
Kendi idrak edemediği halde, meslekden olmıyan kişinin menfaati, 
sabit ve katı bir hukuk sistemiyle pek az korunabilir. XX. yüzyılın 
her an değişen hayat şartları karşısında hukuktaki yeni akım 
statik emniyetten, yani müktesep hakların korunmasından, dinamik 
emniyete başka bir deyişle, yeni teşebbüslere girişen kişilerin men
faatinin korunmasına, doğru gelişmektedir. Buna rağmen gerek 
müvekkil gerekse avukatı ilânihaye tesbit edilmiş bir hukuka öz
lem çekmektedirler. Bu tenakuz niçin ? İnsanlar niçin faydasız ve 
gerçekleşmesi imkânsız mutlak bir istikrar ve kat'iyet rüyasını de
vam ettirmektedirler. Aldanmaya karşı bu arzu niçin yaşıyor u . ? 

§ 14. — Hukukî Kat'iyete Karşı Özlemin Kaynağı 
Bu noktadan itibaren Frank «temel efsane» adını verdiği, hu

kuktan istikrar ve kat'iyet beklemenin psikanaliz açısından iza
hına girişir ve bu arada, diğer realistler gibi, kaideye tapınmayı şid
detle tenkit eder16. 

Frank'a göre efsanenin temeli " insanların çocukluk yıllarında-
dır. Erginlik yıllarının hayâl ve rüyalarının çocukluk yıllarındaki 
tecrübe ve hayallerin sonucu olduğunu psikoloji ortaya koymuş, 

(14) .Hukukun teyid ve tatbikinde kazaî faaliyet esas itibariyle geometri bilgisine 
sahip olmamıza benzer... Davaların büyük bir kısmında hukukî meselelerin 
halli matematik problemlerin hallinde olduğu kadar kaf i ve kesindir.» ABBOT, 
«Justice and Law, FRANK, nak. age., sh. 9 - 10. 

(15) FRANK, J., age., sh. 10. v.d. 
(16) Frank açıklamalarında Flügel, Miller, White'in fikirlerinden ve Piaget'in şu 

eserlerinden faydalanmıştır: The Language and Thought of the Child; Judge
ment and Reasoning in the Child; The Cild's Conception of the World, FRANK, 
nak. age., sh. 326, d.n. 1. 

(17) Frank bu efsanenin diğer açıklamaları bulunduğunu da belirtir ve misâl ola
rak dinî inançları, meslekî alışkanlıkları, iktisadî tefsirleri, nefsi koruma in
siyakini vs. yi gösterir, bkz. age., Chapter XVIII, Appendix I. 
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Freud'cu mektep yetişkinlerdeki duygusal aksaklıkların ilk çocuk
luk yıllarında, zamanında halledilemiyen veya yanlış halledilen 
problemleri yansıttığını. açığa çıkarmıştır. ' Şu halde hukuktaki ef
sanenin ve yetişkinlerde ki bu efsane ile ilgili inadın anlaşılması için 
ilk çocukluk devresine eğilmek gereklidir. 

Çocuk doğumla birlikte emin ve sakin ana rahminden çeşitli 
istemlerin câri olduğu, yeni bir çevreye itilir. Işık, ses, temas ve 
kokular dünyası, doğum öncesi ahenk ve sükûneti sona erdirmiş
tir. Başlangıçta «hayat kavgası» nisbeten basittir. Çünkü çocuğun 
ihtiyaçları az olup asgarî gayret sarfetmesiyle giderilmektedir. Bu 
devrede anne ve baba çocuğun dileklerini hemen yerine getirmeğe 
hazır, beklemektedirler. 

İlk yıllarda çocuk için tesadüf diye bir şey yoktur. Her «ni
çin» ve «neden» için cevap mevcuttur; herşeyede düzen ve kaide 
hâkimdir. Fakat şuuru geliştikçe, çocuk dış âlemde cereyan eden 
şeylere karşı kudretsizliğinin farkına varır; anî ve yeni şeyler çocuk 
düşüncesini alt üst ederek, ona görünmeyen ve bilinmeyen şeylerin 
korkusunu aşılar. Bu devrede çocuk, hayatın kapris ve zulmüne kar
şı ebeveyninin himayesine baş vurur ve onlarda iktidarın varlığına 
kani olur. İşte ebeveynin iktidarına bu aşırı inanç çocuğun geliş
mesinde önemli ve esaslı rol oynar. Normal ailelerde anne şefkati, 
baba ise katiyet, emniyet, hatasızlık, kanun ve icrayı temsil eder. 

Zaman ve tecrübeler çok geçmeden çocuğun babaya aşırı gü
venini sarsar. Babanın da bilmediği, yapamadığı ve başa çıkama
dığı şeyler ve insanlar vardır ve hadiselerin çoğu onun kontrolü 
dışında cereyan etmektedir. Nihayet, çocuk babanın birçok haller
de çaresiz ve mağlup, yani beşerî bir mahlûk olduğunu idrak eder; 
böylece korku yeniden başlar. Artık o, halâ bir yerde hadiseleri 
kontrol eden, karanlık noktaları aydınlatan, belirsizi belirli yapan 
B i r i si n i n varlığını aramaktadır. Böyece, sırası ile babanın ye
rine rahip, öğretmen, grup liderleri ve idareciler ikâme edilir. 

Çok geçmeden bunlara karşı inanç ta sarsılır, fakat çocukta, o 
ilk yıllardaki baba otoritesine karşı istemde bir azalma olmaz. Bu 
defa baba ikameleri gittikçe daha-mücerret ve gayrı şahsî olmağa 
başlar. Yıllar geçtiği halde, çocukta baba ile eski ilişkinin yeniden 
sağlanması, belirsizlik ve kargaşalıktan kaçma dileği yaşamakta 
devam eder. En sonunda babanın yerine hukuk ikame edilir. 

Baba çocuk için nasıl herşeyi bilen yanılmaz hâkirji, belirli ha-
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reket tarzları için kaide koyucu ve gerektiğinde cezalandırıcı ise, 
hukuk da neyin doğru neyin yanlış olduğunu şaşırmadan tâyin et
mesi ve kabahatlara cezalandırıcı kaideler koyucu olması bakımın
dan aynı şeydir. Bu hali ile hukuk «Yanılmaz-Hâkim-Baba»nın bir 
ikamesi olmakta ve yetişkinde çocukluktan kalma istikrar, kesin
lik ve belirlilik özlemini temsil etmektedir18. 

Demek ki Frank 'a göre, insanların çoğunda çocukluk yılların
dan kalan sükûnet arzusu onları, hayattaki değişmelere karşı ısrar 
ve inatla hukuktan istikrar, mutlak kat 'iyet ve belirlilik istemeğe 
zorlamaktadır'9. 

Frank hukukun temel efsanesi hakkındaki açıklamasını biraz 
daha ileriye götürerek, hukukî gerçekliğin mahiyeti hakkında hu
kukçuların gerek kendilerini gerek halkı bir bakıma aldatmalarını, 
hukukçuların hukuk mantığını ve lisanını özel ve farklı bir şekilde 
kullanmalarına bağlar. Hukukçular diğer insanlara nazaran gerek 
kullandıkları lisanda gerek tatbikatlarında zıddiyet ve ihtilâfları uz
laştırmağa daha çok zorlanmaktadırlar. Ayrıca bunlar çocukluk 
özlemlerinin etkisi ile kelime aldatmacasına kelime fetişçiliğine sap
maktadırlar. Kelimecilik ve kelime sihirbazlığı20, hukukta hayalî bir 
kat'iyet ve kesinlik, devamlılık ve birlik üzerindeki inatçı ısrar, 
nahoş durumlardan kaçma arzusu hep bu çocukça düşüncenin işa-

(18) FRANK, J., age., sh. 13 - 20. 
(19) Frank, hukukçuların çoğunun değişmeye şuursuzca karşı olduklarını belirtir 

ve bu konuda şu misâli verir: 1890 tarihinde Kongre «ticareti kısıtlıyacak.... 
her akit ve tertibi» gayri kanunî kılan Sherman Kanununu vezetmiştir. 
1896 - 1904 tarihleri arasında Yüksek Mahkeme, kendine gelen davalarda bu 
hükmü, «ticareti gayrımakûl surette kısıtlıyacak akitlerin menedilmesi» ge
rektiği şeklinde tefsire zorlanmışsa da, çoğunluk ısrar ve inatla bu «makûliyet 
kaidesini, kullanmaktan kaçınmıştır. Fakat 1911 de Standart Oil ve Tobacco 
davalarında bahsi geçen hüküm ticari makûl hudutlar dışında kısıtlayacak 
akitlerin gayrıkanunî olduğu şeklinde tefsir edilmeğe başlanmıştır. Bunun se
bebi 1911 de ilk kararlara iştirak eden yaşlı üyelerin bir kısmının ölümü bir 
kısmının da emekli olmaları sebebi ile yerlerine modern fikirli genç üyelerin 
tayin edilmeleridir: Ancak burada Yüksek Mahkeme üyelerinin değişmesi 
dikkate alınmadığından, fikir değiştirir görünmesi, hukukun değişken karak
terinden şikâyetleri arttırmakta ve zahiren tenakuz arzetmektedir. Bkz. age., 
sh. 22 - 23. 

(20) Frank, hukukta yerleşmiş olan fazilet, hürriyet, demokrasi gibi terimlerin za
mana göre değişen elverişli remizler olduğunu, fakat hukukçuların bunları 
çok kere tarif ve tasnife çalışılan durumlardan daha gerçek varlığa sahip bi
rimler gibi kullanmalarından şikâyet eder. Bkz. age. sh. 84. 
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retleri olup hukukî düşünceyi etkilemekte, hukukçuları olduğu- ka
dar halkı da hukuk hakkında yanlış kanaate yöneltmektedir. 

II 

JEROME FRANK'IN HUKUK ANLAYIŞI 

§ 15. — Kazaî Yoldan Yaratılan Hukuk 

Frank dogmatizmin, kaidelere tapınmanın en başta gelen düş
manlarından biridir. Üzerinde durduğu diğer önemli bir konu da, 
gerek hukuk sosyolojisini gerekse Amerikan hukukçularını yakından 
ilgilendiren, mahkemelerin hukuk yaratına yetkisidir. 

Frank geleneksel ve muhafazakâr hukuk görüşünün, hukuku 
hatırlanmayan zamanlardan beri kanun koyucuların tâyin, tesbit 
ve değiştirebildikleri bir kaideler toplamı olarak takdim ettiğini be
lirtir. Bu görüşte kanun koyucuya kanun yapma ve değiştirme yet
kisi açıkça tanınmıştır; fakat hâkim hukuku ne yapabilir ne de de
ğiştirebilir. Ancak onu tatbikle yükümlüdür. Hukuk kazaî karar
lardan önce yapılmış ve hazırdır, hâkim ancak hukuku «beyan» 
eder. Fonksiyonu basit olup hukuku nakleden ağızdan başka birşey 
değildir. Kazaî kararlar sadece hukukun ne olduğuna delil teşkil 
ederler. Diğer taraftan önceki bir kararın başka bir mahkeme veya 
aynı mahkeme tarafından iptali, bu kararın bir zamanlar hukuk 
sayıldığı ve şimdi o hukukun yeni bir kararla değiştiği demek değil
dir. Önceki karar olsa olsa ancak hatalı bir kaide ortaya koymuş
tur. Yeni bir karara da asla yeni bir hukuk kaidesi olarak bakıla
maz. Hâkim yeni bir kaide yaratmağa teşebbüs ederse, münhasıran 
kanun koyucuya ait yetkiyi gasbdan suçlu olur21. 

Frank bu sakat görüşe karşı doğru olanın hâkimin yaptığı hu
kuku gerçek hukuk olarak kabul eden görüş olduğunu ileri sürer. 

(21) Frank bu sakat görüşe misâl olarak Blackstone'un hâkimlerin hukuku beyan
la yetkili kılınmış ve ancak hukuku desdeklemek ve tefsir etmekle görevlen
dirilmiş bulunduğu hakkındaki fikirlerini gösterir. Blackstone'a göre eski bir 
karardaki hukuk kaidesinin «akıl ve mantığa aykırı» lığından dolnyı terki ha
linde, yeni karar veren hâkim yeni bir hukuk kaidesi yaratmış olmayıp, an
cak eski karardaki kaideyi yanlış tefsirden kurtarmış ve korumuştur. Bkz. 
age., sh. 32 - 33. ~ 
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Ona göre kanun koyucu bir besteciye benzer. Eserinin tefsiri daima 
başkalarına, özellikle mahkemelere aittir. Esasen common law'in 
büyük bir kısmı hâkimlerin eseridir. Bu bakımdan bir common 
law kaidesini değiştiren veya genişleten hâkim teşriî faaliyete de
vam ediyor demektir. Hattâ tefsir dahi bir çeşit kanun yapmadır 22. 

Frank eski ve muhafazakâr anlayışın arkasında gene hukukun 
temel efsanesinin yattığını belirtir. İnsanlar teşriî yoldan yapılan 
değişmeleri dahi hoşnutsuzlukla karşılamaktadırlar. Çünkü mev
cut hukuka dayanarak faaliyete girişmekte, müstakbel değişmele
rin menfaatlerine zarar vereceğinden korkmaktadırlar. Diğer taraf
tan teşriî yoldan hukukun değişmesi yavaş olduğu halde, hâkimin 
kararlarında yarattığı hukuk çabuk ve anîdir, işte bu, hukukun 
önceden kestirilmesini daha da güçleştirdiğinden büsbütün hoş gö
rülmemektedir. Su halde hukuktan mutlak istikrar, kat'iyet ve 
tahmin edilebilirlik bekliyenlerin, kazaî yoldan hukuk yapılmasına 
tahammül edememeleri ve varlığını inkâra çalışmaları tabiîdir". 
Aslında hukukun belirli olmayışı normaldir ve insanların çoğu hu
kuk kaideleri yönünden sonucunu bilmeden ve bilmeğe lüzum gör
meden muamele ve tasarruflarda bulunmaktadırlar. 

Bu durumda hâkimin vaotiRi hukukun meslekden olmayan-
Inrca inkârı bir çeşit kendi kendini aldatmadan ibarettir. Fakat 
hukukçuların aynı konudaki ısrarı tehlikeli sonuçlar doğurabile
cek niteliktedir. Cünkı'i tecrübeleri ile hâkimin hukuku değiştir
diğini ve yarattığını gören halkta, meslekî yemine ihanet edildi
ği, teşriî yetkinin Kastedildiği kanaati uyanacak ve bövlece hâ
kimlere ve kararlarına karşı güvensizlik ve hürmetsizlik belire
cektir. Bu kabil ithamları cevaplandırmak ise hâkimlerin kendi 
lıukuk varatma yetkilerini bizzat inkâr ettiklerinde pek çok güç
leşecektir. 

Hâkim hukuk varatmak ve bu yaratıcı faaliyetini devam, et
tirmek zorundadır24. İster meslekten ister meslek dışında- ol-

(22) FRANK, J., «Word and Music: Some Remarks on Statutory Interpretation» 
(47 Col. L. Rev.) sh. 1260 - 69» Hâkimler... kaideleri tefsir ve tatbikte bir de
receye kadar yaratıcı sanatkârdırlar» agm. sh. 1259. 

(23) FRANK, J., age., sh. 34 - 45. 
(24) FRANK, J., Guiseppi et al. v. Walling 144 F. 2d 608 (2d Cir. 944) davasında, 

Avrupa hukukunda kodifikasyon yolu ile kazaî yoldan hukuk yapmanın ber
taraf edilmek istendiğini ancak kanunların boşlukları havi olması sebebiyle, 
mahkemelerin kanunları bertaraf etmeyip tefsir yoluyla tamamladıklarını be-
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sun, yetişkin kişilerin gerçeği görmeleri ve beyan etmeleri gerek
lidir. Artık, hâkimin hukuk yaratamıyacağı inancının, hukukun 
kat'i ve değişmez olduğu efsanesinin bir devamı bulunduğunu 
belirtmek zamanı gelmiştir25. 

§ 16. — Hukuk Nedir? 

Frank gerçekte, hukukun tam bir tanımını yapmanın müm
kün plamıyacağı kanaatındadır. Fakat müşavirine veya avukatı
na danışan kişi yönünden meseleyi ele almak gerekince, ona gö
re, hukukun tanımı şu olmaktadır : Belirli vakıalar karşısın
da bu vakıalara dayanan ve kişinin hukukî durumunda değişik
lik meydana getiren bir mahkeme kararıdır. Herhangi bir mah
keme bu vakıaları dikkate alıp bir karara bağlamadıkça, bu va
kıalara ilişkin bir hukuk mevcut değildir. Şu halde mahkeme 
kararından önce bahsedilen hukuk, hukukçuların belirli kişi ve 
belirli vakıa durumları karşısındaki fikirlerinden ibarettir. Bun
lar ise, gerçekten hukuk olmayıp, mahkemenin ne yolda karar 
vereceğine dair tahminlerdir. Şu halde hukuk Frank'a göre; (a) 
gerçek hukuk, yani aynı veya benzer vakıa durumlarına ilişkin 
eski bir mahkeme kararı veya (b) muhtemel hukuk, yani gelece
ğe ait belirli bir kararın tahminidir26. 

Genellikle, avukatına «hukuk» hakkında danıştığında, mü
vekkilin bilmek istediği mahkemelerin geçmişte nasıl karar ver
dikleri değil, gelecekte nasıl karar verecekleridir. Meselâ mü
vekkilin «şu şekilde tevarüs ettiğim mal vergiye tâbi midir?», 

lirtir. A.B.D. de tefsir yoluyla hukuk yaratılmasında tereddütler mevcut ol
duğu halde, Avrupa hukukunda kanunların tefsiri sırasında kazaî yoldan hukuk 
yaratıldığının kabul edildiğini ileri sürerek şu misâlleri verir: KISS, «Equity 
and Law» «The Science of Legal Method (Trans. 1917) sh. 146; LAMBERT, 
«Methods for Codes» age. sh. 42ü. Hâkim Jackson da İsviçre MK. nun tefsir 
yoluyla mahkemelerin hukuk yaratılmalarına cevaz verdiği kanaatındadır. 
Bkz. State Tax Commission v. Aldrich, 316 U.S. 174, 202, d.n. 23, 62 S. Ct. 
1008, 86 L. Ed. 1358, 139 A.L.R. 1436. ' 

(25) FRANK, J. age., sh. 41. 
(26) FRANK, J., age., sh. 46; «Are Judges Human?» sh. 262. Frank çok yerde «hu

kuk» terimini müphem bulduğundan, onun yerine (1) mahkemelerin yaptıkları 
şey veya (2) hukukî hak ve vazifeler demeği tercih eder. agm. sh. 262; Courts 
on trial, sh. 66 - 67. ARNOLD'da hukukun tanımlanamıyacağı, fakat kişilerin 
tanımlamadan asla vazgeçmiyecekleri kanaatındadır. Bkz. The Symbols of 
verment, sh. 36. 
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«Şu şahıs veya şirketle şu konuda yaptığım anlaşma beni şu ka
dar sene rekabetten menedecek midir?» şeklindeki suallerine 
avukatın «Bu mal vergiden muaftır». «Anlaşma hukuken bağlayı
cı değildir» yolunda vereceği cevaplan, gerçekte, kazaî faaliyetin 
sonuçları hakkındaki tahminlerden ibarettir. Bundan dolayı 
Frank, hukuk tatbikatını bir «tahmin san'atı» olarak tanımla
maktadır. 

Görülüyor ki Frank'a göre «hukuk» eskiden verilmiş mahke
me kararlan ile geleceğe ait karar tahminlerinden ibaret olup, 
hukukun «kaideler» olarak tarifinden tamamen farklıdır. Ancak 
Frank kaidelerin varlığını büsbütün inkâr etmemektedir. Kaide
ler bir dereceye kadar hukukun yaratılmasında rol oynar, fakat 
ne hukukun ne de kazaî faaliyetin bütünü demek değildir. Kazaî 
faaliyet sadece kaidelerle açıklanamaz. Kaidelerin buradaki rolü 
ikinci derecededir27. Kaideler kararların tahmininde hukukçuya 
rehber ve yardımcıdır; fakat bunun ötesinde ne her mesele için 
tek sureti hâl şekli, ne de inanıldığı gibi katiyet ve kesinlik krite
ridir 28. Şu halde avukat müvekkiline hizmette, kaidenin mahdut 
bir rol oynadığını bilmelidir. Hâkim de bu konuda dikkatli olma
lı ve Mill'in belirttiği üzere «kaideye karşı gelmektense hastasının 
ölmesini tercih eden doktor»a benzemekten kaçınmalıdır29. 

Frank'a göre müstakbel kararların tahmininde kaidelere gü-
venememenin sebebi, kazaî faaliyette hâkimin şahsiyetinin esaslı 
faktör olarak rol oynamasıdır. Hukuk kaidelerinin katiyet ve is
tikrar yaratması ancak bütün hâkimlerin kişiliklerinin aynı, hiç 
olmazsa benzer bulunması halinde mümkün olabilirdi ,?. 

(27) FRANK, J., Law and Modern Mind, sh. 47, 274; «Hidrojen nasıl tek başına su 
değil ancak suyun bir unsuru ise, kaideler de hukuk için aynı şeydir. «Bkz. 
age., sh. 132; «Are Judçes Human?» sh. 4 4 - 4 5 . 

(28) FRANK, J., age., sh. 276. Ayrıca bkz. In re Fried et al. 161 F. 2d 453, sh. 
463 - 464; Guisseppi v. Waling, sh. 621 - 622. 

(29) FRANK, age., sh. 313. Frank, kaideciliği başka bir yönden de tenkit ile 
«idare edenlerin despotizminden kaçan insanların kaidelerin despotizminde 
sığmak aradıklarım» ifade eder. Bkz. United States v. Forness et. al 125 F 2d 
928 (2d. Cir. 1942) sh. 183. 

(30) FRANK, J., age., sh. 133. Frank fikirlerine hürmet ettiği Cardozo'yu «karar
ların onda dokuzunu tahmininde kaidelere güvenilebileceğini» belirtmesi se
bebiyle tenkit eder. Gene Cardozo'nun kaidelerin bir çok hallerde hâkimin 
basiretini kullanmasına yer vermiyecek derecede açık olduğu hakkındaki fik
rini de yanlış bulur. Frank'a göre Cardozo, hâkimin kaideler yönündeki basi-
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Demek ki bir kaide, hernekadar hukuk hakkında bir şeyler 
ifade ederse de, hukukun kendisi değildir. Hukuk, müşahhas da
valarda olan veya olacak olan şeydir. 

Frank'ın kaidecilere karşı tahammülü yoktur31. Bu sebeple 
kaidelere ve hukukta katiyete inanan tanınmış Amerikan hukuk
çusu Beale'nin görüşüne çatar. Bealizm adını verdiği bu görüş 
bir çeşit «hukukî muhafazakârlık», «kaide fetişizmi» ve «hukukî 
absolutizm»dir. Beale'nin hukuktan birlik, genellik, devamlılık 
eşitlik, belirlilik ve saflık, yani insan üstü özellikler aramasını 
saçma bulan Frank, mahkeme kararlarını hukuk olarak kabul et
memesini de şiddetle tenkit ederek onu «kelime sihirbazlığı», 
«verbomania» ve «skolâstisizm» ile suçlar. 

Dogmatik zihniyetli hukukçuların kelimeye tapışı35 Frank'a 
göre, hukuk tatbikatında başlıca metodlardan biri ola gelmiştir-
Hukukçular bir türlü, kaide, prensip, formül ve standartlarda ifa
de edilen «kutsal kelimelere» tapmaktan vazgeçememişlerdir. Mu
hafazakâr zihniyetli hukukçular ihtilâfların, kelime modellerinin 
hâkimlerce yeniden düzenlenmesi ile çözüldüğünü sanmaktadır
lar33. Halbuki, hayattaki değişmelere tâbi olarak beliren, gelişen 

retini görmemekte (meslek hayatının büyük kısmını temyiz mahkemelerinde 
geçirmiş olmasından dolayı), vakıaları değerlendirmedeki rolünü ihmâl etmek
tedir. Bkz. Courtson Trial, sh. 58; Law and Modern Mind, sh. 237; «Cardozo 
and upper CourtMyth» sh. 369; «If Men Were Angels», sh. 285 - 93. 

(31) Esasen FRANK, kat'i ve kesin surette vaz edilmiş kaidelerin ihtilâfları önle
mekten çok artıracağına inanır. Bkz. «Are Judges Human?» sh. 238. 

(32) FRANK kelimeye tapanlarla Eflâtun arasında bir benzerlik görür. Eflâtun, iyi 
ve güzel şeylerin bozulup öldüğünü, iyi kişilerin kötülüklere saptığım müşa-
hade etmiş, değerlerin zevali kendisine acı verdiğinden, değerleri ebediyen 
korumak için dahice bir yol bulmuştur, »güzel» güzel çiçekler veya gençler 
solup, ihtiyarlayıp, çirkinleşse de baki kalır. «İyi» içinde aynı şey varittir. 
Bu terimler değişmez birimleri ifade eder. Meselâ «mutlak güzellik» gelişme 
veya gerilemeğe uğramaksızm her yer ve zamanda aynı kalır. Böylece ideleri 
veya üniversalleri temsil eden ölümsüz birimler herşeyin esası olup tek ger
çekliktir. Bu suretle Eflâtun, sevmediği, dayanamadığı tesadüf ve kelimelerde
ki değişmelerden kendini kurtararak, «saflık, ölümsüzlük ve değişmezlik ale-
mi»ne ulaşmış olur. Bu soyutlama ve kelimeler filozofun kat'iyet için kullan
dığı bir vasıta olmuştur. İşte, hukukun, arzuları ile uyuşmadığını gören Bealist-
ler de kelimeler yolu ile hayalî bir tatmine ulaşır ve hukukta birlik, devam
lılık evrensellik kelimelerini kullanmakla bunları gerçekten sağladıklarını sa

nırlar. Bkz. Law and Modern Mind, sh. 53 - 62. 
(33) FRANK, J. age., sh. 48 - 55. 

57 



ve değişen bu ihtilâfların halli ancak mahiyetlerine nüfuz ile müm
kündür. 

Diğer taraftan Bealistlerin veya muhafazakârların kelime si
hirbazlıkları, kelimeleri kullanışlarındaki ustalıkları dinleyici ve
ya okuyucuda hissi tahrikler veya «narkotik» etkiler yaratarak 
istenilen başarıyı sağlar34. Ancak bunların kelimeciliği ve kaide-
ciliği hukukî düşüncenin yerinde saydığı bir «Kayıplar Ülkesi »ne 
(Wasteland) yol açmaktadır. Artık hukuku bu karanlık çağların 
eskimiş zihniyetinden, hayalî kat'iyet ve belirlilik rüyasından 
kurtarmak zamanı gelmiştir35. O halde şu gerçeğin açıkça belir
tilmesi gerekmektedir : Kaide, gerek kanun koyucu tarafından 
kanunlarda, gerek hâkim, tarafından emsallerde ve gerekse hu
kuk bilginleri tarafından kitaplarda beyan edilmiş olsun, hukuk 
değil ancak hâkimin önünde rüyet etmekte olduğu dava için ya
ratacağı hukukun kaynaklardan birisidir. Hâkimi eski bir emsal 
kaidesini takibe zorlayan herhangi bir kaidenin yokluğu da hu
kukun kaidelerden değil «kararlardan» ibaret olduğunu doğrula
maktadır. Şu halde hâkim nezaman bir davayı karara bağlıyorsa 
hukuk yapıyor demektir36. 

A) Emsallere Bağlılık Hayali 

Frank, hukukçuların emsallere sıkı sıkıya bağlılığını ve bu 
yolla istikrarı sağlıyacaklarını sanmalarını tenkit eder. Emsaller, 
hâkimlerin geçmişte rüyet ettikleri davalardaki hattı hareket 
tarzlarının yeni davalara tatbiki için kullanılmaktadır. Fakat ön
ceki davalarda karara bağlanan husular pek ender olarak gerek
çede gösterilmektedir. Eğer hâkimler gerekçelerinde karar süre
cini baştan sona kadar samimiyetle belirtmiş olsalardı, emsallere 
güvenilebilirdi. Her karar kendilerine dayandığı vakıalarla bir
likte bir bütün teşkil ettiğinden, emsâlleşen karar tek başına bir 
anlam taşımaz. Kararlarda hâkimin «ne yaptığını söylediğine» de-

(34) FRANK, J., If Men Were Angels, sh. 213-14; «What Courts do in Fact.» sh. 
279 - 80; Courts On Trial, 349 - 50. 

(35) FRANK, J., age, sh. 63, 66, Appendix II Notes on Rule - Feticism and Realism, 
sh. 264 vd., Chapter XIII. Mechanistic Law, Rules; Discretion; The Ideal Jud
ge, sh. 118 v.d. Frank, kaideler üzerinde duran Pound'un ve bilhassa takipçi
si Dickinson'u kelime ve kaide fetişçiliği ile itham ve tenkit etmektedir. Bkz. 
age., sh. 140 - 141, 264 - 74; «Are Judges Human?» sh. 19 - 23. 

(36) FRANK, J., age., sh. 127, 128. 

58 



gii, «ne yaptığına»37 bakmak gerektiğinden, birçok hallerde de 
gerekçenin bundan yoksun bulunmasından dolayı emsallere aşırı 
güven bir hayâldir. 

Gerçekte, önündeki davayı rüyet eden hâkimin kararı özel 
bir tecrübenin mahsulü olmaktadır. Emsallerin yeni davalara tat
bikinde kullanılan kazaî mantığın ve prensiplerin fonksiyonu, tıp
kı dilde olduğu gibi, halihazırda geçmiş olan hadiseleri tasvirden 
ibarettir. Bu prensipler ise genellikleri ve müphemlikleri dolayısı 
ile bizi gereğince aydınlatamamaktadır3S. Hâkimin kararında 
beyan ettiği kaide, hâkimin o kararı verirken yaşadığı tecrübe 
tekrar canlandırılmadıkça anlaşılamaz ki bu da esasen imkânsız
dır. Gerekçe, dolayısı ile emsal, bize bu tecrübeyi nakledemez; bu 
sebep lede hiç kimse hâkimin emsale konu olan davadaki vakıala
ra karşı reaksiyonunu kestiremez. Şu halde emsallerden ancak 
kıyas yolu ile faydalanılmaktadır ki eksikliği açıktır39. 

Emsallerin temyiz mahkemesi kararlarında istikrar ve kat'-
iyeti satlıyacağı da yanlıştır. Çünkü temyiz mahkemesi için vakı
aların değerlendirilmesi ve tesbiti diye bir mesele yoktur. Bu gö
rev bidayet mahkemesine aittir. Temyiz mahkemesinin yapacağı 
iş, önüne gelen davanın vakıalarının emsal teşkil eden davanın 
vakıaları ile uygunluk arzedip arzetmediğini araştırmak, arzedi-
yorsa, zamanın şartları itibariyle, o emsal kaidesini bu yeni dava
ya tatbik etmek, değiştirmek veya terketmektir. Bunu ise hiç bir 
muktedir avukat önceden kestiremez40. 

Frank, Dickinson gibi kaidelere mutlak güveni olan bir hu
kukçunun dahi «hâkimin şahsî temayülü»nün, kararını etkiledi
ğini kabul ettiğini belirtir. Ayrıca pek çok hukukçu tecrübeleri 
sonunda, davaların sonucunu kestirmede emsallerin güvenilir kay
naklar olmadığını anlamış bulunmaktadırlar. Holmes, Cardozo, 
Hand ve Hutcheson gibi tecrübeli hâkimler, hâkimin «soğukkanlı 

(37) OLIPHANT da emsaller yönünden, dikkatin hâkimlerin sözlü davranışlarına 
vocal - behavior) çevrildiğinden şikâyetle, önemli olanın sözlü-olnııyan-dav-
ranışlar (non - vocal behavior), yani hâkimin vakıalara karşı reaksiyonları ol
duğunu belirtir. Bkz. «To Return to Stare Decisis» sh. 161. 

(38) YNTEMA da kararın hissi bir tecrübenin sonucu olduğunu, prensip ve mantı
ğın karar vermede ikinci derecede rol oynadığını belirtir. Bkz. «The Hornbook 
Method and the Conflict of Laws» (37 Yale L. J.) sh. 468. 

(39) FKANK, J., age., sh. 148 - 51. 
(40) FRANK, J., age., sh. XIII. 
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mantık mekanizmasını» kullanmak suretiyle, emsallerden çıkar
dığı prensipleri önlerindeki davanın vakıalarına tatbik edip kara
ra ulaştığı kanaatinin bir hayâl olduğunu görmüş ve açıklamış
lardır 41. 

Frank'a göre emsallere bağlılığın yarattığı bir tehlike de ge
leceği kontrol endişesidir. Hâkimler kararlarının birer emsal ola
rak hizmet görebileceğine ve gelecekteki ihtilâfların hallinde hâ
kimlere rehber teşkil edebileceğine inandıklarından4-1, emsalleri 
kendi kararlarının açıklanmasında kullanmakla yetinmeyip, bun
ların müstakbel etkilerini de belirtmeğe çalışırlar. Kararlarının 
özünü teşkil eden kaideyi formüle ederlerken hem geçmişe hem 
geleceğe bakmağa kendilerini mecbur hissederler. Diğer taraftan, 
bunlar, vardıkları sonuca uygun düşecek eski emsaller, başka bir 
deyişle «kelime örnekleri» (Words-patterns) bulamadıklarında, 
önlerindeki dava için âdil olsa dahi, gene gelecekteki davalar için 
zararlı sonuçlar doğuracağı korkusu ile yeni bir kaide yaratmak
tan çekinirler. 

Frank'a göre, kararda beyan edilen kaidenin hukukun temeli, 
istikrar ve kat'iyetin esası olduğu endişesinin tuzağına yakalanan 
hâkim, önündeki davanın özelliklerine göre taraflar için âdil ola
cak kararı -istikbal korkusu içersinde- vermekten kaçınır. Böylece 
«hukuka göre adaletsizlik» (injustice according to law) yaratıl
mış olur43. 

Böyle bir adaletsizliğin en acı tarafı, geleceği kontrol ve ge
lecek için faydalı olma endişesine dayanmasıdıır. Geleceğe bu ka
dar önem vermek, bu gün istenilen hal suretini, adaleti ihmal de
mektir. Esasen gelecekte ortaya çıkabilecek ihtilâflar asla bu 

(41) FRANK, J., age., sh. 151, 153. 
(42) FRANK, Vatandaşlığa kabul dilekçesine taallûk eden bir davâde, temyiz mah

kemesinin vereceği kararın bir emsal teşkil edip, müstakbel ihtilâfların hallin
de zarar verici sonuçlar doğurabileceği endişesini, kendisi de açıkça hisset
mektedir. Bkz. Repouille v. United States, 165 F. 2d 152 (2d. Cir. 1947) sh. 154. 

(43) İflâs meselesine taallûk eden bir davada, Frank emsallere bağlılık hususunda 
mahkemelerin dikkatli olmaları, fakat bazı hallerde adalet uğruna geleneğe 
karşı koymaları ve emsal kaidesini değiştirmeleri gereğini belirtir. Bkz. in Rg 
Barnett, 124 F 2d. 1005, 1011 (2d. Cir. 1942). OLIPHANT da emsallere bağlılığın 
iyi ve zararlı iki veçhesi olduğunu, zararlı tarafın gerekli değişmelere sed çe
kerek hukuk sisteminde sertlik ve katılık yaratması olduğunu söyler. Bkz. agm. 
sh. 72 
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günden halledilemez. Yapılacak iş, günün meselelerini gène gü
nün şartlarını göz önüne alarak karara bağlamaktır. Geleceğe 
hâkim olunamıyacağı cihetle, günü mümkün olduğu kadar doğru 
teşhis etmek ve güne uygun âdil çözüm şeklini bulmak en doğru 
yoldur. 

Frank emsallerle ilgili olarak şu sonuca varır : Geleceği tayin 
endişesi, gerçekleşmesi imkânsız birlik, emniyet ve kat'iyet özle
minin, yani ilk çocukluk yıllarında çocuğun tanzim ve kontrol 
ettiği bir dünya arzusunun hukuktaki tecessümüdür. Böyle bir 
dünyayı korumak ve devam ettirmek için muhakeme kayıtlarının 
doğru zabtı hususunda büyük gayretler sarfedilmekte, sonuç ola
rak ta kararlar ve gerekçeler mümkün mertebe mantıkî ve müm
kün mertebe az psikolojik hüviyet kazanmaktadır. 

B) Kodifîkasyon 

Frank, insanlardaki sabit kaidelere özlemin, yani hukukî is
tikrar ve emniyet kaygısının, onları mevcud ve gelecek bütün ih
tilâfları halledecek kaideler toplamı demek olan kanunnâmeler 
yapmağa zorladığını ileri sürer. Meselâ, Büyük Frederick buna 
tevessül etmiş, muhtemel her ihtilâfı gözönüne alan, şüpheye ve 
hâkim yönünden tefsire mahal bırakmayan bir kodun hazırlan
masını istemiştir. Tatbikat böyle bir teşebbüsün imkânsızlığını 
ortaya koymuş; Frederick'in hâkime şüphe halinde yardımcı ol
masını öngördüğü «kraliyet komisyonu» ciltler dolusu yardımcı 
kaide ısdarına mecbur kalmıştır. Sonunda komisyon ilga edilmiş 
ve hâkime hayattaki değişmeleri gözönüne alarak kanunları tef
sir yetkisi açıkça tanınmıştır. 

Napoleon'un da aynı yoldaki teşebbüsü akim kalmış, Code 
Napoleon'un mevcut ve muhtemel bütün ihtilâfları halledeceği 
ümidi45 kısa zamanda sönmüştür. 

Frank'a göre, kodifîkasyon bir değer taşısa dahi, hukukta 
mutlak bir kat'iyet ve kesinlik sağlıyamaz. Tesawur edilebilecek 
bütün ihtilâfları kapsıyan mükemmel bir kod başarma teşebbüsü, 

(44) FRANK, J., age.. 153 - 56. 
(45) FRANK, Fransa da endüstri devriminin henüz başlamadığı İhtilâl sonrası N 

poleon devresinde, siyasî ve sosyal yönlerden istikrar arzeden ortamın, Code'ı 
hazırlandığı sıralarda, bu ümidi desteklediğine işaret eder. age., sh. 187. 
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devam edegelen hukukî kat'iyet ve istikrar rüyasının devamı olup, 
kaynağını Allahdan sadır olan mutlak kaideler sistemine ilişkin 
dinî inançtan almaktadır46. dinî inançtan almaktadır46 

Frank, Avrupa hukuk tarihinin tam ve mükemmel bir kod 
hazırlanmasının imkânsızlığını ortaya koyduğuna haklı olarak 
işaret eder. Ona göre, iyi bir kod, içinde bulunduğu ortamın şart
larına, uyabilmelidir. Nisboten durgun cemiyetlerde bile hadise
lerin gelecekteki gelişimlerini kestirmek mümkün değildir. Mo
dern cemiyetlerde ise değişmelerin vüsat ve süratinin sebep oldu
ğu kanun boşlukları, kazaî yoldan hukuk yaratılmasını şart kıl
maktadır47. Nitekim bugün Avrupa'da geleceği de şekilleyecek 
kod tanzimi konusundaki aşırı telâkki sona ermiştir48. Meselâ is
viçre Medeni Kanunu sade ve yumuşak prensipler vezetmiş, te
ferruatı düzenlemekten kaçınmıştır. Bu kanun, «bütün ilişkilerin 

(46) FRANK'da, hukuk yoluyla istikrar, emniyet ve kat'iyete ulaşma dileğinin diğer 
bir açıklama şekli de dindir. Ona göre, insanlar bilinmiyenden, hayat kavgasın
dan değişiklik ve yeniliğin yarattığı endişelerden kurtulmak için Allaha ve di
ne sığınırlar. Hukuk tarihi ve din ile hukuk arasındaki yakın ilgiyi ortaya ko
yar. İlkel devirlerde, din ve hukuk aynı şeydir. Eski Yunan'da ise hukuk dinin 
bir safhasıdır. Bu açıklamadan sonra Frank, bu günkü modern hukukun dinin 
bir ikamesi olmadığını belirtir. Din eski nüfuz ve itibarım kaybettiğinden hu
kuk da artık ilâhileştirilmeyip «babalaştırılmaktadır.» Bkz. age., sh. 197-98, 203. 

(47) FRANK, «Serbest Hukuk» cereyanının hukukun kodifikasyonun bahis konusu 
olduğu memleketlerde ortaya çıkan meselelere bir cevap olarak geliştiğine 
işaret eder ki doğrudur. Bkz. age., sh. 283. Zamanımızın modern Avrupa'lı hu
kukçuları da Frank'ın görüşünü teyid etmektedirler. Meselâ mirasta iade ve 
tenkis'e taallûk eden doktora tezinde J. A. MULLER, günü göz önüne alarak 
çıkarılan her kanunun, yürürlüğe girdiği anda dahi eskimiş ve günün şart ve 
ihtiyaçlarına nazaran geride kalmış olduğunu belirtir. Bu durumda hâkimin 
görevi maddeleri günün her an gelişen şart ve icaplarına göre tefsir etmek 
olmaktadır ki, böyle bir tefsir de kanunun muhtevasına dahildir, (bununla 
Müller hâkimin hukuku tamamladığını veya yarattığını ifade etmek istemek
tedir.) Müller böyle bir davranışın endişe yarattığını, fakat İsviçre Federal 
Mahkemesinin hayatın gerektirdiği doğru hukuk uğruna, pozitif hukuk kai
delerine ve kanunun lâfzına aykırı kararlar verdiğini iftiharla belirterek mi
sâller vermektedir (Meselâ BGE 55 I 397; 65 II 143; 61 II 259). Bkz. Das Ver
hältnis von Ausleichung und Herabsetzung im Schweizerichen Erbrecht, Bern 
1949, sh. 2. 

(48) «Ebedî olmayı gözeten kanunlar kadar hiçbir şey, süratle değişmemektedir.» 
DEMOGUE, «Analysis of Fundamental Notions, «Modern French Legal Philo
sophy» sh. 452, FRANK nak. age., sh. 190. 
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tanzimini öngören bir kaideler mecmuasından çok, bir hukukî 
prensipler taslağı,» görünüşündedir48. 

Frank, tenkitlerine rağmen, günümüzdeki kodifikasyon hare
ketine ve faydasına karşı değildir. Ancak, ona göre iyi bir kanun 
-bütün sosyolojik zihniyetli hukukçuların kabul ettiği gibi- beşerî 
ilişkilerin çokluk ve karmaşıklığına, hayatın ve hadiselerin akıcı
lığına cevap vermek üzere, hâkimlere hukukun hayata uymasını 
sağlıyacak serbestiyi tanıyan yumuşak prensipleri ihtiva etmeli
dir 50. 

§ 17. — Gerçeğe Ulaşma veya Kurtuluş Yolu 

Frank'm bütün bu açıklamalarından çıkan sonuç, emsal ve
ya kanunlardaki kaidelere aşırı bir güvenle sarılıp, hukukta mut
lak bir kat'iyet ve istikrar aramağa son vermektir. Gerçeğe ulaş
ma veya kurtuluş yolu da, bundan böyle çocukça düşünüş tarzını 
ve hayali bir tarafa bırakmaktır ki tedricen mümkün olabilecek
tir. İnsanlar kendilerini baba otoritesine karşı özlemden kurtak-
dıkta, etraflarında seyreden hadiseler açıklığa kavuşacak, böylece 
ebedî gerçekler yerine ihtimâller üzerinde durulacak, hayale yer 
vermeyen hukukî realizm de gelişecektir. Bu vetirede insanlara 
yardımcı «yapıcı şüphe» olacaktır. Esasen «ilmî şüphe» gelişen 
medeniyetin işareti olup, tevarüs edilen her hukukî dogmanın so
nuna bir sual işareti koymayı gerektirmektedir51. 

Frank'a göre gerçeğe ulaşma mücedelesi yalnız hukukun de
ğil, bütün modern ilmin, dogmalar arasından amprik yolla gerçe
ği bulmanın ve bunun üstünde otoriteden kurtulmanın mücade
lesidir. Böylece şüphecilik, yani gerçek sanılan her şeyin ve her 
dogmanın esasının araştırılması ve kontrola tâbi tutulması Frank'-
ın realizminin esasını teşkil etmektedir. 

Frank'a göre ilmin her alanda ilerleyişi XIX. yüzyılın sonla
rında ve XX. yüzyılın ilk yıllarında ilmi şüphenin belirmesiyle 

(49) GENY, F., «Technic of Codes», «Science of Legal Methods», sh. 547, FRANK 
nak. age., sh. 192. 

(50) FRANK, J. age., sh. 191 - 192. Nitekim Frank, A.B.D. de teşriî faaliyetin ön
lenmez olduğunu kabul ile, kodifikasyon taraftarlarına Avrupa'daki ıslah edil
miş tecrübeden faydalanmalarını tavsiye eder. Ayrıca bkz. Appendix VI No
tes on Codification. 

(51) FRANK, J., age., sh. 159, 245. - t 
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başlar52. Bu devrede insanlar şeylerin mahiyeti hakkındaki bilgi
lerinin yetersizliğini anlamışlar ve yeniden araştırma yoluna baş 
vurmuşlardır. Hukukun ilerlemesi ise, tabiî ilimlerin ve metodla-
rının gelişmesinden örnek alınarak XX. yüzyılda başlamıştır. Tec-
rübecilik hukuk için de gerekli ve faydalıdır. Bunun için hukuk
çuların, tabiî ilimlerdeki ilmî ruhu yakalamaları ve konularına 
tatbik etmeleri gerekmektedir. Ancak bu zor bir iştir. Çünkü bu 
ruh, onları istikrarı garantiye bağlanmış, emniyete alınmış bir 
dünya isteyen çocukça özlemlerini terke çağırmaktadır53. 

İlmî şüpheciliğin yayılması ile ortaya çıkacak ihtimaller bel
ki tatminkâr olmıyacaktır. Ancak ilmî ruha sadık kalmakla, bil
ginin ve çevreye hakimiyetin sınırlı olduğu bilinebilir. Bu sayede 
korkulan vukuu muhtemel tehlikelere karşı uyanık olunabilir ve 
sonunda belirsizliğin derecesini azaltarak, mümkün kat'iyet ve 
kesinliği sağlamak ümid edilebilir. Şu halde kurtuluş yolu, huku
kî kaziyeleri matematik gerçekler gibi kabulden vazgeçmek, ihti
mallerle yetinmek, ikamelerden uzaklaşmak, tecrübeci ve realist kı
sacası, « y e t i ş k i n » olmaktır54. 

(52) FRANK, modern ilimlerin gelişmesini baltalıyan düşünce şeklinin plâtonizm ol
duğu kanaatındadır. Eflatun'dan önce yunan ilmi süratle ilerlemiş, izafiyetçi-
lik (rölativizm) ve sıhhatli şüphecilik insanları, düşüncelerinde otoritenin 
hâkimiyetinden kurtarmış ve onlara - Eflâtun'un sebep olduğu gecikmenin ar
dından - yüzyıllarca sonra dahi modern ilmin esasını teşkil eden hadiselerin 
müşahade ve tahliline yöneltmiştir. Eflâtun kendinden önceki filozoflardan 
atom teorisini, izafiyetçilik ve pragmatizmin ilk şekillerini öğrendiği halde, 
bunları - ilerletmek yerine geriletmiştir. Pratogoras ve Heraclitus'un öğrettik
lerinin aksine, o mevcut şeylerin daima değiştiğini, mutlağın yokluğunu, bü
tün standartların yer ve zamana göre izafî değer taşıdığını inkâr ile hassele
re dayanan dünyanın gerçek olmadığını ileri sürmüş böylece «platonizm»in 
doğumuna ve ilim dünyasının yerinde saymasına sebep olmuştur. Bkz. age., 
sh. 93 - 94. 

(53) FRANK, J., age., sh. 98. 
(54) FRANK, age., sh. 98 - 99, Appendix III Science and Certainty: An Unscienti

fic Conception of Science; The Scientific Spirit and Economic Dogmatism, 
«Science for Democracy», New York 1946, sh. 21. Frank'a göre hukuktan 
kat'iyet ve istikrar beklemekten vazgeçen hukukçu cemiyete daha iyi hizmet 
edebilir. Onun bu tutumu anarşi değil, hayattaki değişmelere uygun hukuki 
değişmeler için aklî ve dengeli bir düzey hazırlar. Ona göre cemiyetin ihtiyaç 
duyduğu yetişkin hukukçuya en iyi misâl de hâkim Holmes'dir. Bkz. «Mr. 
Justice Holmes and Non - Euclidean Legal Thinking, sh. 568, 578. 

64 



Ill 

K A Z A Î F A A L İ Y E T 

§ 18. — Genel Olarak 

İyi bir tatbikatçı olan Frank'ın kazaî faaliyet hakkındaki gö
rüş ve tenkitleri ilgi çekici olduğu kadar isabetlidir de. Bu konu
da da, Frank hukukun temel efsanesinin mahkeme tatbikatını55 

ve hâkimin rolünü yanlış yansıttığı kanaatındadır. 

Ona göre, ne halka ne de müstakbel hukukçulara mahkeme
lerin hükümet faaliyetindeki önemli rclü hakkında yeterli bilgi 
verilmemektedir. Bilhassa demokrasilerde hiçbir hükümet orga
nının faaliyetinin esrar havası içersinde kalmaması gerekmekte
dir. Buna rağmen kazaî faaliyet halk için esrarını muhafaza et
mektedir. Sebebi ise, hukukçuların adliye teşkilatının gerçeklik
lerini birbirlerine dahi açıklamaktan kaçınmalarıdır 5\ 

İddia edildiğinin aksine, kazaî faaliyet mükemmel olmaktan 
çok uzaktır. Kazaî faaliyette hâkim, insan olması sebebiyle, beşe
ri zaaflarla malûldür ve bu durumu kararlarına da tesir eder. Bu 
gerçeği, kazaî faaliyet ve teşkilâta saygısızlık yaratır diye açıkla
maktan korkmamak gerekir. Aksine, gerçeği belirtmek, kazaî faa
liyetin daha etkili ve faydalı kılınması hususundaki reformları 
sağlar. Fakat Amerikan hukukçularının çoğu halâ gaflet içersinde 
gerçeği görememektedirler. 

Frank, vasat bir hukukçuya göre, mahkemenin fonksiyonu
nun önündeki davada, sade ve basit bir şekilde önce vakıaları de
ğerlendirmek ve sonra da vakıalara uyacak kaideyi tesbit etmek 
olduğunu belirtir. Gene böyle bir hukukçu için iki çeşit mahke
me vardır, Bidayet mahkemesi (trial court) ki yukarıdaki iki 
fonksiyonu ifa eder; temyiz mahkemesi (court of ,appeals) de 
temyiz edilen kararlarda bidayet mahkemesinin hukukta (yani 

(55) FRANK'ın, üzerinde durduğu bidayet mahkemeleridir ve sık sık kullandığı 
«Adliye hükümeti» (Court - house government) tâbirinden muradı da bu mah
kemelerdir. Bkz. Courts on Trial, sh. 1. 

(56) FRANK, hukukçuların bu tutumuna karşı, alaycı bir dille, onların çoğunun 
kazaî kararların meydana gelişinde bir çeşit leylek hikâyesine inandıklarını 
söyler, age., sh. 2. 
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kaidede) hata yapıp yapmadığını kontrol eder; vakıların değer
lendirilmesi, tayin ve tesbiti ile hemen hiç ilgilenmez. Bu tip hu
kukçuların yanında, mahkemelerin fonksiyonlarını inceleyen hu
kuk kitaplarının çoğu da kazaî faaliyetteki başlıca güçlüğün, ihti
lâflara tatbik edilecek kaidenin tayini olduğunu ileri sürer. Frank 
bahsi geçen hukukçu ve kitap yazarlarının, gerçekteki güçlüğün 
kaide değil vakıa tesıbiti olduğunu göremediklerini belirtir. Bida
yet mahkemelerindeki vakıa değerlendirmesi, kazaî faaliyetin en 
güç safhasını teşkil etmekte, yetersizliği sebebiyle adaletsizlik do
ğurmakta ve bu yüzden de en çok reforma muhtaç bulunmakta
dır 57. 

Nazariyesinin merkezini teşkil eden bidayet mahkemeleri ve 
vakıa değerlendirmesi hakkında bu genel bilgiyi verdikten sonra, 
Frank bidayet mahkemelerinin yapısının, fonksiyonunun ve faali
yet tarzının ince tahlil ve tenkitlerine girişir. 

§ Ï9. — Mahkemeler Gerçekte Ne Yapar? 

Frank, kazaî faaliyette halâ hâkimin tesbit ve tayin ettiği va
kıalara emsal veya kanunda bulduğu kaideyi tatbikle, hukukta is
tikrar ve katiyetin, kararlarda tahmini mümkün kılacak birliğin 
yaratılacağı kanaatinin yaygınlığından şikayet eder. Eğer kaide
lere her türlü davada güvenilebilinse, karar verme vetiresi kolay
laşacak ve yukarıdaki ümidler gerçekleşebilecektir. Fakat kaide
ler kararlar için ancak bir rehber durumundadır. Ancak bazı is
tisnalar dışında, hâkimlerin kendileri de bütün hukuk kaide 
prensip, mefhum, öncül ve standartların aslında bir hayal oldu
ğunu görememektedirler. Böylece yapma karakterleri gözönüne 
alınmadan kullanılan kaideler çok geçmeden hukukî gelişmeye 
zararlı dogmalar haline gelmektedir58. Gerçek kazaî adalet, kai
delerin yerine göre psikolojik manivelalar, zihnî köprü ve merdi-

(57) FRANK, J., age., sh. 4. 
(58) FRANK, hâkimden beklenilenin, adalet uğruna kullandıkları bütün kaidelerin 

yapma olduğunu bilerek adalet dağıtmaları olduğunu belirtir (age., sh. 167). 
Hâktmin vazifesi, çarpışan beşeri menfaatleri telif ve hukukun sosyal refahı 
desteklediğini kabul ettiği menfaata öncelik tanımak olup, bunun için önce
den mevcut kaideleri şartlara göre tadil veya tebdil ile teşriî faaliyette bu
lunmaktadır, age., sh. 120 - 121. 

66 



Venler, hale intibakı sağlıyan vasıtalar ve düşünüş şekilleri oldu
ğunu bilen basiretli hâkimlerce sağlanabilir59. 

Mahkeme faaliyetinde ve kararlarda, kaidelerden birlik ya
ratması beklenilemiyeceği gibi, hukukî hak ve vazifelerin ne ola
cağını bilmek te ümid edilemez. Çünkü : 1 ) Kaidelerin pek çoğu 
iyice yerleşmemiş olup müphemdir. 2) Bazı kaideler açık ve 
kesin olduğu halde, vakıaların değerlendirilmesindeki çeşitli fak
törler sebebi ile bu kaideler de güven sağlıyamazlar ve son ola
rak 3) İlerde görüleceği üzere, hâkimin veya jürinin muhakeme 
sırasında vakıalar hakkındaki sübjektif tahminleri önceden kes-
tirilemiyeceğinden hangi hukuk kaidesinin kullanılacağı da bili
nemez (0. 

A) Vakıaların Değerlendirilmesi 

Şu halde kazaî faaliyette vakıaların değerlendirilmesi son de
rece önemli olmaktadır. Ancak Frank bu değerlendirmenin ob
jektif kılınamıyacağında ısrar eder. Çünkü kazaî faaliyet beşerî 
zaaf ve hatalarla malûl kişilere dayanmaktadır. 

Kazaî faaliyet halkın ve hukukçuların çoğunun düşündüğün
den farklı cereyan etmektedir. Hukukun temel efsanesinin yarat
tığı basitleştirilmiş nazariyeye göre, bidayet mahkemesi hâkimi
nin kararı, maddî hukuk kaidesinin muhakeme. sırasında tayin 
ve tesbit edilen vakıalara tatbik edilmesine dayanır. Frank bu ge
leneksel nazariyeyi, kaideyi K, vakıaları V ve mahkeme kararını 
MK. ile göstererek şöyle formüle eder: KXV = MK.61. Burada mah
keme kararının K ve V nin mahsûlü olduğuna ve herhangi bir ihti
lâfta K ve V nin bilinmesi halinde MK. nin tammin edilebileceğine 
inanılmaktadır*2. Nisbeten basit ve istikrarlı cemiyetlerde .kaideler 

(59) FRANK, J. age., sh. 167. 
(60) FRANK. J., «Are... Judges Human?» sh. 47 - 48; «What Courts do in Fact1?» 

sh. 645, 650. Bu üç şık ilerde vakıaların değerlendirilmesi, hâkimin şahsiyeti, 
şahadet ve jüri bahislerinde teferruatı ile görüleceğinden, burada üzerinde 
durmayacağız. 

(61) FRANK'ın orjinal formülü şöyledir: R (rule = kaide) x F (facts = vakıları) = D 
(decision = karar). Anlaşılmasını sağlamak için kaideyi K, kararı da MK. ola
rak göstermedi tercih ettik. 

(62) Formül için bkz. FRANK, J., age., sh. 14; «Say İt with Music» sh. 922; In re 
Fried et. al. 161 F 2d Cir. 1947), sh. 464 - 65. 
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oldukça yerleşmiş ve sabitleşmiştir. Bu sebeble de K x V = MK. 
formülü doğru sayılabilir. Fakat modern hayatın sür'atli değiş
melerine tâbi cemiyetlerde K ların çoğu kararlı değildir. İşte bu 
sebeble, hukukun kararsızlığı, aslında normal olan, K ların ka
rarsızlığına atfedilmekte, K ların sabitleştirilip dondurulması ile 
hukukta istikrarın sağlanabileceği sanılmaktadır. Halkta ve hu-
kukçulardaki bu yanlış kanaat mahkemelerin V 1er yönünden du
rumunun gözden kaçmasına sebep olmaktadır63. Halbuki kazaî 
faaliyette en can alıcı nokta vakıaların değerlendirilip tesbit edil
mesidir. Demek ki V 1er gereğince değerlendirilmedikçe MK., K 
ve V nin mahsulü olacağından, her zaman için belirsiz kalacak
tır M. 

Avukatın görevi, müvekkili yararına davayı kazanmak için 
mahkemeden icrası kabil bir kararı tahmin ve sağlamağa çalış
maktır. Fakat avukat davada tesbit edilecek objektif vakıaların65 

neler olduğunu kestiremiyeceğinden karara ilişkin tahmini şansa 
ve tesadüfe bağlı kalacaktır. 

Demek ki avukatın gerçek fonksiyonu, hâkimin vakıaların 
gerçeklik ve kabulü hakkındaki düşünce veya tahminini hasıl ede
cek şeylerin bilgisine sahip olmaktır. Tabiî bunun imkânsızlığı 
açıktır66. Hâkim için dahi, kararına muta teşkil edecek vakıalar 
önceden keşfedilmeğe hazır ve belirli değildir. Bu bakımdan hâ
kim;, vakıaların tamı bir bilgisine değil, kendisine şahadet yoluyla 
aktarılacak şahitlerin vakıalar hakkındaki fikirlerine sahip olabi
lecektir. 

(63) FRANK, J., age., sh. 15 
(64) FRANK, KxV=M.K. formülünde yanlış veya hatalı bir V tayininin hatalı bir 

MK. istihsal edeceğini belirterek In re Fried davasında, davalının tazyik 
altındaki itirafının vakıa olarak kabul edilmemesi gereğini ileri sürer sh. 465. 

(65) FRANK'a göre tesbit edilen vakıalar zahiren objektif olup, aslında, hâkim 
veya jürinin objektif vakıalar yerine ikame ettikleri sübjektif vakıalardır. 
Bkz. «Cardozo and the Upper - Court Myth.» sh. 369, 379. 

(66) Frank bu konuda şöyle bir örnek verir: X in avukatı, K ların ne derece be
lirli ve sabit olduğunu bilirse bilsin, davasının benzer vakıalarına dayanan 
1946 yılındaki MK. nın 1950 de nasıl olacağını, 1950 de tesbit edilecek V Ieri 
bilmeden kestiremez. 1950 deki V ise müvekkili X ile davacı olduğu Y ara
sında gerçekten vukubulan şey veya şeyler değil, hâkimin veya jürinin bu 
konudaki düşünce veya tahminidir. Doğru veya yanlış olsun, hâkim veya jüri
nin bu düşünce veya tahmininin önceden kestirilemeyeceği açıktır. Bkz. age., 
sh. 15. Ayrıca bkz. «What Courts do in Fact?» sh. 653. 
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Şahadet yoluyla vakıaların değerlendirilmesinde hâkimin 
fonksiyonu geçmişle ilgilenen tarihçininkine benzer. O da, tarih
çi gibi, geçmişte olup biten vakıaların nakledilmiş bilgisine sahip
tir67. Vakıaların değerlendirilmesi, tamamen şahadete dayandığı 
hallerde daha da güçleşmektedir. Çünkü gerçekte cereyan eden 
hadiseler, sarf edilen sözler, mahkemeye ve hâkimin önüne kendi--
İlklerinden yürüyüp gelemezler68. Hâkimi bunları beşerî hatalar
la malûl şahitlerin ifadesinden öğrenecek, yani bir bakıma tah
min faaliyetinde bulunacaktır. Şu hale göre mahkemelerde tesbit 
ve tayin edilen vakıaların gerçek ve eski vakıalara uygunluğu, baş
ka bir deyişle objektifliği, hakkında bir garanti yoktur. Böyle bir 
garanti, tarafların vakıalar üzerinde uyuşmaları halinde mümkün 
olabilir ki gerçek tamamen aksi yönde cereyan etmektedir69. 

a. Vakıaların Değerlendirilmesinde Hâkimin Kişiliğinin Rolü 
ve Önemi 

Çapraz soruşturmanın (cross examination) ve bir çeşit kav
ga usulünün (trial by combat) 70 cereyan ettiği bidayet mahke
melerinde vakıaların objektif bir /değerlendirilmesi nasıl yapıla
caktır? Frank bu suale açıkça cevap vermez. Ancak ona göre, bu 
konudaki güçlük hâkimin kendi kişiliği yani peşin hükümleri, za
afları 7I ve ahlâki değerleri72 hakkında bilgi sahibi kılınması ile 

(67) FHANK, J., «What Courts do In Fact?» sh. 653; «Say it with Music» sh. 923; 
Courts on Trial, sh. 37; Fate and Freedom, New York 1945, sh. 12. Geçmişin 
geleceğin takdirinde vasıta 'olarak kullanılması için bkz. age., Chapter III 
The «Past» Is What We Make it. Vakıaların tayin ve tesbitinde hâkim veya 
jürinin geçmişi tarihçi gibi inşa etmesi gereği için bkz. United States v. Ru
nenstein, 151 F 2d 915, 920 (2 Cir 1945) Muhalefet Şerhi, sh. 920 dn. 4. 

(68) Bu konuda bkz. In re Fried, sh. 462, d.n. 21; in re Linahan, 2 cir., 138 F. 2d 
650, 652 - 54; Ricketts v. Pennysllvanla R. Co., 2 Cir., 153 F. 2d. 757, 761. 

(69) FRANK, J., age., sh. 16, «Say it with Music», sh. 923. 
(70) FRANK, Amerikan muhakeme usulündeki bu durumun vakıaların değerlen

dirilmesinde zararlı olduğunu belirtir. Onun deyişi ile «kavga teorisi» (fight 
theory) yerine adaleti sağlıyacak «gerçeklik teorisi» (truth theory) nin ika
mesi gereklidir. Frank'a göre cari kavga usulü «ameliyat yapan operatörün 
gözüne biber atmağa» benzemektedir. Bkz. Courts on Trial, sh. 85; United 
States v. St. Pierre, 132 F. 2d 837 (2d Cir. 1942), sh. 849. 

(71) «Dürüst ve iyi eğitilmiş bir hâkim, kendi karakter, peşin hüküm ve zaafları
nın muhtemel tem bilgisi ile birlikte adaletin en mükemmel garantisidir.» 
Bkz. FRANK, J., Law and Modern Mind, sh. 138. in re Linahan Inc., sh. 652. 

(72) FRANK, ahlâkî değerlerden bahsetmekle beraber neyi kasdettiğini hiçbir za
man açıklamamıştır. Meselâ bkz. «Short Sikhness and Death; A study of Mo
ral Responsibility in Legal Criticism». (26 N.U.L. Rev.) sh. 579. 
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azaltılabilir. Ancak bu nihaî hal şekli değildir. Çünkü jürili dava
larda vakıaların tayin ve tesbiti jüriye ait olduğundan, hâkim 
kendi psikolojik durumunu ve sübjektif tutumunu yense bile, jü
rinin b^; bakıma vakıalar hakkındaki tahmini olan hükmüne 
(jury verdict) bağlı kalacaktır'73. 

Şu halde yapılacak iş hukuk, hakimlerin kararları olduğun
dan ve kararlar da hâkimlerin vakıalar hakkındaki tahminlerine 
dayandığından, kazaî faaliyetin anahtarını teşkil eden tahminle
re 74, hâkimin tahminini sağlayan ve onları hukukî bir durumu di
ğerine tercih ettiren saiklere eğilmektir. Bunu yaparken hâkim
lerin insan oldukları, insan olmaları sebebiyle beşerî hata ve zaaf
lara sahip kişiler olduğunu unutmamak gerekir75. Maalesef hâ
kimlerin insanî cepheleri son zamanlara kadar bir tabu teşkil et
tiğinden, hiç kimse bu konuya ilişememiş ve tartışmasını yapa
mamıştır 76. Halbuki hâkimlerin kişilik, hissiyat77 ve peşin hüküm-

(73) Geniş bilgi için bkz. FRANK, J., Courts on Trial, VII. The Jury System; Law 
and Modern Mind. sh. 170. 

(74) FRANK doğru vakıa tesbitinin doğru hukuk kaidesinin tayini kadar önem ta-
rıdığını ve bu sebeble temyi? niahkemèlerini de ilgilendirdiğini belirtir. Doğ
ru bir hukuk kaidesinin yanlış tésbit edilen bir vakıaya tatbiki, temyiz mah
kemesinde tashihi güç bir hata teşkil eder. Çünkü bu durum temyizde bulu-
nanan tarafa vakıa tesbitinin yanlış olduğunu isbat gibi ağır bir külfet yük
ler, (United States v. Forness et al. sh. 942). Bidayet mahkemesinde tesbit 
edilen vakıaları cerhetmek, çok kere temyiz mahkemesi için güç ve gerek
sizdir (Repouille v. United States, sh. 154). Çünkü temyiz mahkemesi duruş
maları takip etmemiş ve şahitleri dinlememiş olduğundan şahadetin, dolayısı 
ile vakıaların doğruluğunu tayin edemez (Frank burada temyiz mahkemele
rinin şahadeti değerlendirebilmesi için duruşmaya ait filimlere sahip olması
nın faydasına işaret eder. United States v. Rubenstein, sh. 921, d.n. 5). Ancak 
temyiz mahkemesi bazı hallerde bidayet mahkemesi hâkiminin şahadetten çı
kardığı svonuçlar hakkında basiretini kullanmalıdır. (Wabash Corp, Et al. v. 
Foss Electric Corp., 187 F 2d 577, 586 *2d Cir. 1951» sh. 603). 

(75) FRANK, siyah cübbesini giyip meslekî yemini ifa ettiği andan itibaren, hâ
kimin insan olmaktan çıkıp, kendini her türlü tercihlerden kurtararak, his
siz, heyecansız bir varlık olduğu hakkındaki sanının bir masaldan ibaret bulun
duğunu isabetle belirtir, in re J. P. Linahan, Inc., 138 F 2d 650, 651 - 54 (2d Cir. 
19-13) sh. 653. 

(76) FRANK, bu konuya el atmağa ilk cesaret edenlerin başına Frankfurter, Powel 
ve Pound'u koyarak, realistlerin de halkı hâkimin beşeri tabiatı hakkında 
aydınlatmayı vazife saydıklarını belirtir. Bkz. Courts on Trial, sh. 146 - 147. 

(77) FRANK, hissiyatın davaların çeşidine göre değiştiğini de isabetle görür. Me
selâ bir tramvay ücreti davası ile bir kanunun anayasaya uygunluğu davasın
da heyecan ve his dalgaları çok farklıdır. Bkz. Law and Modern Mind sh. 
142 - 143. 
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Ieri Amerikan common 1 aw'unun şekillenmesinde önemli rol oy
namıştır. 

Çeşitli hâkimlerin, meselâ aynı anayasa maddesini farklı tef
sir edişleri, onların birer otomat değil, farklı kişilik ve düşünüşe 
sahip insanlar olduğunu ortaya koyar78. Bu farklılık, hâkimlerin 
farklı sosyal, ekonomik ve siyasî çevrelerden gelmeleri kadar ve 
hattâ daha çok farklı psikolojilere sahip olmalarından doğar. 
Sosyolojik Hukuk İlmi temyiz mahkemelerinin faaliyet ve me-
todlarını aydınlatmada psikolojiye önem vermisse de bidayet 
mahkemelerindeki rolünü ihmal etmiştir79. 

Eğer, hâkimleri etkileyen faktörlerin başında sosyal, ekono
mik ve siyasî çevre gelmiş olsaydı, aynı çevreye mensup hâkimle
rin aynı veya benzer vakıa durumları karşısında aynı sonuca var
maları gerekirdiso. Şu halde kazaî faaliyette en önemli faktörler 
psikolojik olanlarıdır81. 

Hâkimler ayrı bir insan cinsine mensup olmadıklarına göre, 
kararlarını etkileyen, her insanda mevcut kişisel özelliklerdir. Bu 
noktadan itibaren, Frank hâkimleri psikanaliz açısından incele
meğe başlar. İnsanların geçmiş yıllardaki tercih, sempati, antipa
ti ve tatlı-acı tecrübeleri fikirlerinin teşekkülünde rol oynar. Bu 
sebeıble önündeki davayı rüyet eden hâkimin psikolojisi, karşısın
daki şahit, avukat ve tarafların kişiliğine göre değişirM. Kendi 

(78) SCHROEDER de muayyen bir davada, hâkimin kararını çeşitli faktörlerin et
kilediği, böylece hâkimin kişiliğine paralel olarak hukukun da değiştiğini ile
ri sürer. Bkz. «The Psychologie Study of Judicial Opinions, (6 Calif. L. Rev.) 
sh. 93, Hâkim Mansfield de, Stuart v. Wilkins davasında, karara etki yapan 
bazı faktörlerin bilinenlerden farklı olduğunu söylemekle psikolojik faktör
leri kasdeder. Bkz. LLEWELLYN, K. N. «On Reading and Using Newer Ju
risprudence, sh. 592, d.n. 13. 

(79) Frank burada Cardozo'nun kazaî faaliyet hakkındaki görüşlerini imâ etmek
tedir. Bu konuda bkz. GÜRKAN, Ü. age., ÜÇÜNCÜ BÖLÜM. 

(80) FRANK, J., Courts on Trial, sh. 150. 
(81) F. S. COHEN de hâkimleri karara yönelten tahrik edici kuvvetler arasında 

psikilojiyi zikretmektedir. Bkz. «Transcendental Nonsence and Functional 
Approach» (35 Col. L. Rev.) sh. 809. Ayrıca bkz. ROSS, A., Towards a Rea
listic. Jurisprudence, (Trans, by A. J, Fausball), Copenhagen 1946, sh. 72. 

(82) Frank'a göre beşer zihni çocuklukta bile boş bir kâğıt parçası değildir. Çevre, 
eğitim belirli durumlara karşı tutumumuzu etkiliyecek alışkanlıklar yaratır 
ki bunlara peşin hükümler adı verilmektedir. Her alışkanlık insanda bir çeşit 
peşin hüküm yaratır ve bu, bir dereceye kadar karar vermeyi kolaylaştırır. 
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geçmişinde, meselâ sarışın veya esmer kadınlara, sakal veya bıyı
ğa, belirli bölge halkına, yüksek tahsillilere veya cahillere karşı duy
duğu sempati veya antipati duruşma sırasında onu etkiler. Bazen 
belirli bir tavır, jest veya öksürük onda nahoş bir hatırayı can
landırabilir. İşte bütün bunlar hâkimin, şahidin şahadetinin doğ
ruluk veya muteberliği hakkında kanaat sahibi olmasında rol oy
nar 83. 

Diğer taraftan şahitlerin şahadetlerinde kendi hayat tecrü
belerinden ve karakterlerinin özelliklerinden etkilendikleri müşa-
hade edilmektedir. Nitekim hâkimler, şahadetin geçmiş hadisele
rin mekanik bir tekrarı veya nakli olmadığını, çok kere hatalı is
tidlallere dayandığını görmüş ve vakıaların değerlendirilmesinde 
şahitlerin hatalarına dikkat edilmesi gereğini belirtmişlerdir. Ger
çekten, şahitler çok kere vakıaları hatırlayıp nakletmekten çok, 
vakıalar hakkındaki hükümlerini rapor etmektedirler. Böylece 
şahit bir bakıma hâkim olurken, hakim de aynı yolla, mahkeme
de cereyan eden hususların ve şahidin şahidi olmaktadır 84. 

Demek ki hâkimin duruşma sırasındaki izlenimleri şahitlerin 
canlandırdığı şuuratlı peşin hükümlerle bulandığmdan, şahadetin 
doğruluk veya yanlışlığına karar vermesi ve vakıaları değerlendir
mesi objektif olamıyacaktır. Bu durumda hâkimin sübjektif vakıa 
değerlendirmesine dayanan kararı özel bir tecrübenin sonucu ol
makta, bu öıellik sebebivle de, hâkimin taraf, avukat ve şahitlere 
karşı reaksiyonu önceJen kestirilemiyeceğinden, geleneksel 
KxV = M.K. formülü değişerek K x S. V (sübjektif vakıa) = M.K. 
haline dönmektedir. Sübjektif vakıalar ise, hâkimin (ve jürili 
mahkemelerde jürinin) mahkeme başlamadan önce vuku bulmuş 

İlgi, çeşitli görüş ve tercihler hayatın esasını teşkil eder. Ancak ölüm mutlak 
hissizlik sebebidir. Hâkimden istenen soğukkanlılık onun bütün sosyal etki
lerden kendini azade kılmasını gerektirmez. Diğer taraftan o, avukat, taraf 
ve şahitlere karşı gayrı şuurî sempati ve antipatilerin tesiri ile reaksiyon gös
terebilir. Bkz. In re J. P. Linahan Inc., sh. 651 - 52. 

(83) Hâkimler hukukî meselelerde vakıaların değerlendirilmesine nazaran daha 
kolayca uyuşmaktadırlar. Nitekim hâkim Miller «...Birleşik Devletler Yüksek 
Mahkemesinde... hâkimlerin hukuk meselelerinde kolayca anlaştıklarını, fakat 
vakıaların değerlendirilmesinde ne kadar az uyuştuklarını görerek» hayrete 
düştüğünü belirtir. FRANK nak. Law and Modern Mind, sh. 106. 

(84) In re Linahan, Inc., sh. 653. 
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obçektif vakıalar yerine kendisinin bulup tayin ettiği sübjektif 
vakıalardırS5. 

b. Vakıaların Değerlendirilmesinde Gerekçenin Yetersizliği 

Frank, kararların önceden kestirilmesinde, gerekçenin yeter
liğinden şüphelidir. Hukuk Muhakemeleri Usulü Kanununu (Ru
les of Civil Precedure), kararlarlada objektifliği sağlamak gayesi 
ile federal bidayet mahkemelerinden, özel hukuk davalarında de
lillerin tartışmasını yapmalarını, yani gerekçe yazmalarını öngör
müştür. Ancak hâkimin kendine sunulan delil ve vakıalar hakkın
da ne düşündüğünü bilmek, onun zihninden geçenleri bilmek de
mektir ki, imkânsızdır. Hernekadar çapraz soruşturma ve diğer 
bazı vasıtalarla şahidin şahadette bulunduğu konu hakkında ne dü
şündüğünü öğrenmek bir dereceye kadar sağlanabilirse de, bu va
sıtalardan hiç biri hâkime tatbik edilemez. Bu bakımdan gerekçele
re fazla güvenilmemelidir. Esasen hâkimlerin çoğu gerekçe yazma
ğı hoşnutsuzlukla karşılamaktadırlar. Diğer taraftan hâkim, gerek
çesinde vakıaların tartışmasını yapsa dahi, bu vakıalar gerçek ve 
objektif olmayıp, hâkimin bunlar hakkında kendi düşünce ve söz
lerinden ibaret kalmaktadır86. 

Şu halde hâkimin, K x V = M.K. nın açıklamasını yaptığı sa
nılan gerekçeye güven doğru değildir. Hâkimin, insan olması se
bebiyle, zihni faaliyeti, düşünme tarzı diğer insanlarınki gibidir. 
Şöyle ki hâkim önce kararı verir, sonra geriye doğru gidip öncül
leri bularak kararını haklı çıkarmağa çalışır. Buradan itibaren 
Frank, hukukta kullanılan suri mantığın zayıflıklarını gösterme-

(85) FRANK, J., «Say it With Music», sh. 924; Frank, Cardozo'nun hâkimlerdeki 
şuuraltı peşin hükümlerin kararlara akseden hatalarının birbirlerinin kararları 
ile düzeltileceği yolundaki kanaatine iştirak etmez. Çünkü, ona göre, bu du
rum ancak temyiz mahkemesi hâkimlerinin bir arada karar verdikleri hal
lerde kısmen doğru olabilir, fakat ayrı ayrı mahkemelerde ferden karar ve
ren bidayet mahkemeleri hâkimleri için geçerli değildir. Bkz. Courts on Trial, 
sh. 154. 

(86) FRANK, J., agm., sh. 925 - 27; age., sh. 167 RADIN, gerekçenin karar gibi bağ
layıcı olmamakla beraber kendine has bir otoritesi olduğunu kabul eder. Bir 
deneme (essay) mahiyetindeki gerekçenin bu otoritesi hâkiminin kişilik ve 
karakterine, mahkemenin teşekkül tarzına ve ifade edilen fikirlere göre de
recelenir. Ancak gerekçeler bir kontrol vasıtası olmaktan henüz uzaktır. 
Bkz. «Case Law and Stare Desieion» sh. 210, 212. 
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ğe çalışır87. Psikologlar ve Dewey, insandaki muhakems vetiresi
nin hükmün nadiren kendisinden çıktığı bir öncülle başladığını; 
genel olarak müphem bir şekilde beliren sonuç ile başlayıp bu 
sonucu destekliyerek öncülleri aradığını ortaya koymuşlardır88. 
Şu halde gerekçelerde doğru karar vetiresini bulmağı ummak 
boşunadır. Nitekim açık görüşlü ve cesur hâkimlerin, özellikle 
Hutcheson'un belirttiği gibi, kararda mantıktan çok muhayyile 
ve sezgi rol oynar. Hâkim elverişli bütün meseleyi ince bir şekil
de ölçüp üzerinde düşündükten sonra, mesele'ile karar arasındaki 
kıvılcımı sağlıyacak «sezgi»yi (hunch) bekler. Bu durum avukatın 
muhakeme tarzına benzerse de, tek noktada ayrılır: Hâkim, avu
katın müvekkili lehine olan peşin hükmü aksine, doğru ve âdil 
hal şeklini bulmak üzere sezgisinin kendini yönelttiği yolda iler
ler. Kısacası hâkim önce sezgisi ile karara ulaşır ve sonra bu ka
rarı gerekçe ile haklı kılmağa çalışır89. 

Gerekçe yönünden üzerinde durulması icabeden diğer bir 
mesele de şudur : Hâkim şahidi dinlediği sırada, belirli bir nu~ 
kuk kaidesinin duruma uygun düşebilereğini düşünerek, dikkatini 
şahidin bu kendi düşüncesini teyid eder nitelikteki beyanları üze
rinde toplayabilir. Duruşmalardan sonra karar safhasında, önceden 
düşündüğü kaidenin meseleye uygun düşmediğini görebilir. Bu 
durumda, gerekli dikkati göstermediğinden, şahadeti tam ve doğ-

(87) FRANK'a göre mutlak mekanik bir kat'iyeti sağladığı sanılan suri (formel) 
mantık, hukukçuları her zaman şiddetle cezbetmiş, Coke'den beri suri man
tık Common Law hukukçularının başlıca silâhı ola gelmiştir. Suri veya for
mel mantık esaslarla değil şekil ile ilgilenir. Bu mantığın esası olan kıyas ne 
büyük ne de küçük önermeyi sağıyamaz. Mahkemelere gelen davaların bü
yük çoğunluğunda önerme olarak prensiplerin seçimi ve vakıaların şu veya 
bu küçük önerme olarak tayini tehlike ve belirsizliklerle doludur. Kısacası 
suri mantık, müşahhas davalarla ilgisi dikkate alınmaksızın belirli sayıdaki 
otoriter kaidelerin mutlaklığına imanı destekler, kelime kalıplarının yardımı 
ile yeniyi eski göstererek katı ve sabit ebedî gerçeklikler hakkında insan üs
tü düzenli bir sistem kurar. Bkz. Law Modern Mind, sh. 65 - 66. Ayrıca Bkz. 
Courts on Trials, sh. 282. 

(88) DEWEY, J., agm. Sh. 17, 20 FRANK nak. Law and Modern Mind, sh. 101; 
Courts on Trial, sh. 168, 184. 

(89) HUTCHESON, agm., sh. 274, FRANK nak. age., sh. 103 - 104. Yntema, Cook 
ve Oliphant da kararlara mantıkî esaslardan çok hissiyatle ulaşıldığı kanaa-
tındadırlar. GOODHART, nak. Some American Interpretations of Law. sh. 14. 
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fu hatırlıyamıyacak ve taibiatiyle vakıaları yanlış değerlendire
cektir. İşte bu yanlışlığı gerekçeden anlamak imkânsızdır w. 

. Görülüyor ki, belirli bir davada hâkimin şahsiyeti, peşin 
hükümleri, alışkanlıkları, taraflara karşı sempati ve antipatileri 
kararı etkilemekte ve bu gerekçeye aksetmemektedir. Şu halde 
hâkim hukukun meydana gelişinde esaslı faktör olduğundan, hu
kuk hâkimin kişiliğine göre farklılık gösterecektir. 

Frank, diğer taraftan hâkimlerdeki kazaî uyumsuzluğu gizle
me arzusunun, karar verme faaliyetinde kullandıkları metodları 
ve kendi davranışlarını samimiyetle açıklamaktan alıkoyduğunu 
belirterek, Schroeder, Lasswell ve Haines'in gerekçeleri açığa çı
karma faaliyetlerini takdir eder. Ancak, ona göre, bunların faali
yeti yetersiz kalmaktadır. Meselâ Schroeder, hukuku psikoloji 
ile birleştirerek, hâkimin gerekçesinde kullanıldığı kelimelerden 
ve üslûbundan kararı tevlid eden gizli saik ve faktörlerin anlaşıla-
bieceğini ileri sürmektedir. Frank'a göre Schroder hatalıdır. Çün
kü hâkimi karara iten saikler, kullanıldığı kelimeleri tahlille açığa 
çıkmaz. Hâkimler, kendi kendilerini keşfetmeğe hazır olmadıkça, 
onların nasıl düşündüklerini ve karar verdiklerini gerekçeden 
çıkarmağa imkân yoktur. Yüksek Mahkeme üyelerini inceliyerek, 
kararlarını etkileyen faktörleri hâkimin genel veya hukuk eğitimi, 
aile ve dost çevresi, servet ve sosyal durumu, hukukî, siyasî tecrü
be ve fikirleri ve nihayet mizaç özellikleri olarak sıralayan Haines 
de, «mizaç özellikleri» nin tayinindeki imkânsızlığı görememekte
dir91. 

Bütün bunlar önceden tayin ve tesbit edilmiş, kararlı bir 
hukuk yaratma ve bulmanın mümkün olmadığını gösterdiği halde 
gerçeğe niçin karşı konmakta, kazaî faaliyeti deşmekten niçin 
kaçınılmaktadır? Frank bunun cevabını gene çocukça hissî davra
nışlara bağlamaktadır. Çocuk, kendi düşüncesi hakkında pek az 
bilgi sahibidir. Kendisine bir mesele hakkında nasıl düşündüğü 
sorulursa cevap vermekte püelük çeker. Güçlüğün sebebi, çocuğun 
«keßdi» hakkındaki nisbî bilgisizliği ve düşünceleriyle ilgilenmek 
hususundaki yeteneksizliğidir. Diğer taraftan kendi inanç ve fikir-

(90) FRANK, J., «Say it With Music», sh. 947 - 48; «Judicial Fact Finding and 
Psychology» sh. 187. 

(SI) Bkz. FRANK, J., age., sh. 112 - 14. 
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İerine aşırı güveni ve bunların sübjektifliğinden şüphelenmemesi, 
onu iç alemini müşahadeden yoksun kılar. 

Frank'a göre aynı durum hukukçular için de varittir. Davada 
tarafların, avukat ve şahitlerin psikolojik hallerini ve peşin hü
kümlerini daima deşen hukukçular, hâkimlerinki söz konusu olun
ca çekingen ve isteksiz kalmaktadırlar '-. 

C) Şahadet ve Şahitler 

Vakaların değerlendirilmesi Frank'in nazariyesinin esasların
dan biri olduğuiçin, bu değerlendirmede rol oynayan şahitler, bil
hassa hâkimde uyandırdığı reaksiyonlar sebebiyle, önem kaza
nır 93. 

Şahit, geçmişte görmüş ve işitmiş olduğu husulâr hakkında 
hatırladıklarını nakleder. Fakat o, ne bir fotoğraf makinası ne de 
bir plâktır. Şahide yemin verdirilmekle doğruyu söyleceği sanı
lır ki, bu bir hayâidir. Çünkü, şahit Allaha inanmak zorunda ol
madığı gibi, yemin ilkel cemiyetlerde ihtilâfların hallinde kullanı
lan sihri ve şeklî merasim yerine ikameden başka bir şey değildir, 
bu bakımdan anlamı yoktur94. 

Şahidin tamamen dürüst ve samimî olduğu kabul edilse bile 
hata yapması daima ihtimal dahilindedir95. Bu sebeple, duruşma
dan önce şahidin avukata ve duruşma sırasında mahkemeye nak
lettikleri arasında çelişiklik olduğu çok görülmüştür. Şu halde ha
tanın kaynaklan nelerdir? Bunu Frank'a göre şöyle sıralayabili
riz : 

1) Şahit geçmişte yer alan hadiseleri hatalı müşahade etmiş 
olabilir. Amatör bir psikolog dahi, insanların müşahadelerinde 
nasıl yanıldıklarını bilir. Psikoloji, insan müşahadesinin sübjek-

(92) FRANK, J., age., sh. 116 - 17. 
(93) FRANK'a göre kazaî faaliyetteki sübjektifliğin başlıca sebeplerinden biri, şa

hitlerin şahit oldukları vakıaları nakillerindeki yeteneksizliği ile hâkimin (ve
ya Jürinin) hatalı şahitlerin hatalı müşahidi olmasıdır. Bkz. Courts on Trial, 
sh. 47; «A Disturbing Look at the Law Schools» sh. 190. 

(94) FRANK, J., age., sh. 46. 
(95) Menfaat, gurur ve diğer bazı saiklerin, dürüst ve akilli bir şahidi inanılmaya

cak hikâyelere yönelttiği görülmüştür. Bkz. Grant v. Bradstreet, 87 Me. 583, 
609, 33 A. 165, 173. 
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tifliğini açıkça ortaya koymuştur. Müşahade hataları görme vè 
işitme bozuklukları kadar müşahidin hissi ve psikolojik duru
mundan, önceden edinilmiş bilgi ve peşin hükümlerinden etkile
nebilir. Nitekim mahkeme tatbikatı iki şahidin çok kere aynı va
kıa hakkında uyuşamadıklarım göstermiştir. 

2) Şahit, doğru müşahadelerini yanlış hatırlayabilir96. 

3) Dürüst bir şahit, orijinal müşahadesini mahkemeye yan
lış nakledebilir97. 

Mesele dürüst olmayan şahit açısından ele alınınca daha da 
çetinleşir. Frank'a göre yalan şahadet bir çok hallerde kolay an
laşılacağından, hatalı şahadetten daha az tehlikelidir. Mamafih 
mahekemelerin yalan şahadet ile hatalı şahadeti ayırabildikleri 
veya ne derecede ayırabildikleri de şüphelidir. Bu durum jürili 
davalarda daha da çetindir. Kullanılan doğruluk testleri (yalan 
makinası «lie - detector») şahidin doğruyu söylemesini sağlasa bi
le, orijinal müşahadesindeki hataları şahidin şuuraltı peşin hü
kümlerini açıklıyamıyacağmdan faydasızdır98. 

Şu halde mahkemenin yapacağı iş aklıselime başvurma olma
lıdır. Şöyle ki, günlük hayatta bir mesele veya olayı anlatırken, 
ihsanın ses vurguları, huzur veya huzursuzluğu, hareketleri sözle
rinin ve kendisinin güvenilir kişi olup olmadığı hakkında faydalı 
ip uçları verir. Aynı şekilde, şahidin ses tonu, cevaplarmdaki sür'-

(96) Bu konuda Bkz. CAIRNS, H., Law and the Social Sciences, London 1935, sh. 
191, Frank nak. «Law and the Modern Mind» sh. 14, HUTCHINS - SLESIN-
GER., «Some Observation on the Law of Evidence - Memory» (41 Harv. L. 
Rev.) sh. 860; «Some Observation on the Law of Evidence - The Competency 
of Witness» (37 Yale L. J.) sh. 1017. 

(97) FRANK, Avusturalyah hukukçu W. Eggleston'un, dürüst ve peşin hükümlü 
olmasa dahi, bir şahidin hatırlayıp naklettiklerine ancak % 50 nisbetinde gü
venilebileceği meyanındaki görüşünü misâl verir. Bkz. Courts On Trial, sh. 
Frank, şuuraltının insanlar üzerindeki etkilerinin, Freud ve takipçileri kadar 
Eflatun, Aristo, Dante, Montaigne ve Shakespeare gibi dehaları da ilgilendir
diğini belirterek, kazaî faaliyetten bol bol misâl verir. Meselâ hafızanın arzu
ların şuursuzca esiri olduğu hakkında: Thomas v. Ribble, 2 Vo. Dec. 321, 24 
S. E. 241, 245; Şahadettin arzu, ümid ve peşin hükümlerden etkilendiği hak
kında: United States v. Flint, 25 Fed. Cas., 1107, IHI, No. 15, 121; Şahitlerin 
hatırlamadıkları şeyleri samimi olarak hatırladıklarını sanmaları hakkında: 
Marsh v. Tyrell, 4 Eng. Ecc. 33, 46 Bkz. United States ex rei. Accordi v. 
Shaughnessy, 219 F. 2d. 77 (2d. Cir. 1955), sh. 81. 

(98) FRANK, J., age., sh. 18 - 21; ' 
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at veya tereddüt, kendinden emiri veya mahcup hali dikkate alın
malıdır ". 

Diğer taraftan, şahidi dinleyen ve müşahade eden bidayet 
mahkemesi olduğundan, temyiz mahkemesi (kendisini muttali ol
madığı için) şahidin ve şahadetin muteberliğine dayanan vakıalara 
ilişkin kararları bozmakta çekingen davranmaktadır100. 

Demek oluyor ki, şahidin müşahadesi, Frank'ın nazarında, 
hâkim veya jüri için başta gelen görevlerden biri sayılmaktadır1M. 
Fakat, bu müşahade de beşeri zaaf ve hatalarla malûl olduğun
dan; ayrıca, hâkim veya jürinin şahide karşı psikolojik reaksiyon
ları, şahadetin doğruluğu ve yanlışlığı hakkındaki kanaati tevlid 
ettiğinden, vakıa değerlendirmesi ve tesbiti sübjektif ve dolayısı 
ile kazaî faaliyetin gerçek formülü gene K x S V (Sübjektif vakıa) 
= M.K. olmaktadır m. 

§ 20.— Jüri 

Blackstone jüriyi «İngiliz hukukunun zaferi» olarak niteler. 
Karşıtı olan Jefferson da onunla ancak bu noktada birleşir. Fakat 
liberal ve demokratik görüşlü Frank, jürinin tarihte oynadığı ro
le hürmet etmekle beraber tecrübeli bir tatbikatçı olarak bu mües
seseye karşı koyar. Ona göre jüri, günümüzde yetersiz ve değersiz 
olmakla kalmayıp zararlıdır da, Jüri IX. yüzyılda Fransa'da belir
miş, Fatih William tarafından İngiltere'ye nakledilmiş ve burada 
ordeal'e (suçlu ve suçsuzu tayin için ilk ve Orta C r e a r l a yaygın 
ilkel ve sihirle karışık birçeşit sınav) rakip bir müessese olarak 
gelişmiştir. XVII. yüzyılda Stuart hanedanının baskısına karşı mü
cadelede etkili bir vasıta olarak kullanılan jürinin itibarı artmış; 
XVIII. yüzyılda da Amerikan kolonileri tarafından İngiliz hüküme
tince yönetilen hâkimlere karşı faydalı bir şekilde kullanılmıştır. 

(99) Ancak mahkeme atmosferinin, mahkemeye ilk çıkışın dürüst şahitte uyandı
racağı tesirler konusunda dikkatli olmak gerekir. Bkz. FRANK, J., age., sh. 20. 

(100) FRANK, J., Law and Modern Mind. sh. 109; Courts on Trial, sh. 23. 
(101) FRANK'a göre hâkimin şahidi müşahadesi o kadar önemlidir ki, jürisiz rüyet 

edilen bir davada, hâkimin şahidin yüzünü ve yüz ifadelerini seçemiyecek de
recede miyop olması halinde (vakıa değerlendirmesini iyi yapamıyacağı, do
layısı ile âdil karar veremiyeceği gerekçesi ile) davanın yeniden görülmesi 
imkânın sağlanması gereklidir der. Bkz. Law and Modern Mind, sh. 110. 

(102) FRANK, J., Courts on Trial, sh. 24; Law and Modern Mtad, sh. 110. 
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Federalist hâkimlere karşı Jefferson taraftarlarının mücadelesi so
nunda artık jüri A.B.D. de ferdî hürriyet ve demokrasinin koruyu
cusu olarak ünsalmıştır. Jüri münhasıran bir Anglo - Amerikan mü
essesesi değildir. Avrupa'da da başarıyla kullanılmış fakat XX. yüz
yılda eski değerini kaybederek ceza davalan dışında pek kulla
nılmaz olmuştur103. 

A) Jürinin Yaptığı Hukuk 

Avrupa'daki durumun aksine, jüri, A.B.D. de halâ eski itiba
rını devam ettirmektedir. Çoğunluk, jürinin artık fonksiyonunu 
ifa edemediğini, ayrıca yetkisini aştığını görememektedir. Gele
neksel nazariyeye göre jürinin fonksiyonu vakıa tayin ve tesbitin-
den ibarettir. Jürili davalarda hâkim, jürinin tesbit edeceği vakıa
lara uygun kaideyi tatbik edecektir. Bu inanışa göre jüri hâkimin 
yetkisine asla tecavüz edemez. 

Gerçekte ise jüri yalnız vakıaları değil, tarafların hak ve va
zifelerini de tayin etmektedir. Buna sebep jürili davalarda jürinin 
«genel hüküm» (general verdict) vermesidir. Şöyle ki, hâkim jü
riye «hukuk hakkında talimat» (Instruction on the law) vererek 
meselâ A veya B vakıasının varlığını sabit gördüğü takdirde 
davacı lehine; C ve D vakıalarının kabulü halinde ise davalı lehi
ne hüküm vermesi gerektiğini ve bu hallerde tatbik edilecek hu
kuk kaidelerinin neler olacağını bildirir. Jürinin bu talimata uy
gun hareket edip etmediğini, hukuk kaidesini dikkate alıp alma
dığını kimse kestiremez m. 

Frank, realist nazariyenin alelade on iki kişiden seçilmiş jüri
nin mahkeme talimatını dinlemeğe ve anlamağa ne niyetli ne de 
yeterli bulunmadığını ortaya koyduğunu belirtir. Hâkimin kararı, 
jürinin «genel hükmü»ne dayandığından, jüri tarafların hak ve 

(103) FRANK, J., Courts on Trial, sh. 109; Skidmore v. Baltimore and O. R. Co, 167 
F. 2d 54 (2d Cir. 1948) sh. 56, 

(104) FRANK, J., Law and Modern Mind, sh. 170 - 72. Frank Amerikan kaza teş
kilâtında aleniyetin esas olduğunu, yani duruşmaların halka açık bulunduğu
nu karar ve gerekçelerin yayınlandığını, fakat karara esas teşkil eden jüri 
hükmünün neye dayandığının bilinemediğini, bu sebeple de aleniyetin tam 
sağlanamadığını belirtir. Bkz. United States v. Liss et, al., 137 F 2d 955 (2d.-. 
Cir. 1943) sh. 1002. 
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vazifelerini, yani hukuku tayin etmiş olur105. Bilhassa ceza dava
larında jüri, hâkimin talimatında beyan ettiği kaideleri dikkate 
almamak hususunda «kontrol edilmez bir kudret»e sahiptir. Jüri 
davalının suçlu (guilty) olduğuna karar verdikte, hâkim, Jürinin 
hukuk hakkındaki talimatını ihmal ettiğine kani olsa dahi- Anayasa 
hükmü icabı-bu karara uyacaktır. Demek ki böyle bir genel hük
me dayanan mahkeme karan sakat da olsa nihaî olmaktadır.106. 

Nazarî olarak jüri K X V = G. H. (genel hüküm) formülüne 
göre çalışır. Hâkim K'lan eksik verirse jüri hükmü de mantıken 
yanlış olur. İşte avukatlar bundan, yani hâkimin hukuk hakkın
daki talimatmdaki hatalardan faydalanarak, haftalarca süren 
duruşmalar sonunda ulaşılan kararda, jüriyi yanıltması muhtemel 
tek bir kelime veya ifade bulunca temyize giderler. Bu da büyük 
ölçüde zaman ve para kaybı demektir m. 

Diğer taraftan jüri insanlardan müteşekkil olduğundan, jüri 
üyelerinin psikolojik durumları gözden kaçırılmamalıdır. Jüri 
üyeliği yapmış bir kişi sorguya çekilecek olsa, hâkimin talimatım 
anlamağa muktedir bulunmadığı gibi, çok kere meselâ fakir X'in 
tren yolları şirketinden tazminattan muhrum kalmasını veya gü
zel Y'nin kocasını öldürmekten hapse mahkûm olmasını gönlü 
dilemediği için vakıalara değil, hissiyatına göre genel hükme vardı
ğını açıklayacaktır 108. Jürinin avukatlara karşı reaksiyonu, taraflara 

(105) FRANK, J., age., Appendix V, Notes on Jury; Courts on Trial, sh. 110-11, 114, 
120. Frank Skldmore v. Baltimore and O. R. Co., davasında, kararların çok 
kere jürinin «olması gereken hukuk» hakkındaki kanaatine göre verildiğini 
açıklar, sh. 58. 

(106) FRANK, hâkimin ceza davaları dışında, jürinin hukuk kaidelerini ihmal etti
ğine kanaat getirdiğinde bir çeşit veto kullanarak davanın yeniden görülme
sini sağhyahildiğini, fakat eyaletlerin çoğunda yeni jürinin aynı genel hü
kümde ısrarı halinde meselenin kapanmış sayıldığına işaret eder. Bkz» Courts 
on Trial, sh. 113; Law and Modern Mind, sh. 306. 

(107) FRANK, Zaman ve para kaybına sebep olan jürilerin ceza davalarında ilgası 
gereğini savunur. United States v. Liss et. al., sh. 1002. 

(108) FRANK, muhakeme tekniği hakkında yazılan eserlerde, avukatlara daha çok 
jürinin hissiyatım nasıl kamçılıyacaklarının öğretilmesinden şikâyet eder. 
Bkz. Skidmore v. Baltimore and O. K. Co., sh. 61; Frank duruşmalarda jürinin 
hissiyatını kamçılayacak beyanlara karşı hâkimin dikkatli olması gereğini be
lirtir. Meselâ United State« v. Antonelli Fireworks Co., (155 F. 2d 631, 642, 
655, 2d Cir. 1946) davasında muhalefet şerhinde, hatalı silâh imâlinden sanık 
Antonelli Fireworks Co. mensupların mahkûmiyetinde savcının ve hâkimin ha
talı olduğu kanaatini belirtmiştir. Sanıkların İtalyan asıllı olduğu bu dava. 
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karşı reaksiyonu kadar önem arzeder. Çünkü jüri, duruşmalarda 
bir bakıma avukatları denemektedir. Bu sebepten jürili davalarda 
bir insanın hayatı, mülkiyeti çok kere avukatın gösterişine ve jü
riyi ikna kabiliyetine bağlı kalmaktadır. Esasen jürili davalara 
şöyle bir bakış, avukatların, jüri üyelerinin hissiyat ve peşin hü
kümlerine hitap ettiklerini ve cevap aldıklarını ıw ve cereyan eden 
usulün bir çeşit oyun veya bir spor hadisesine, diğer bir deyişle 
kazaî bir düelloya, benzemekle hatalı olduğunu açıkça ortaya 
koyar uo. 

Hâkimlerin bile güçlük çektiği vakıa değerlendirmesinde bil
gisizlik ve yetersizliği m ve genel hüküm ile teşriî kudretin yetki
sini tecavüz ettiği sabit olan jüride niçin ısrar edilmektedir? Hu
kuk yoluyla istikrar, ve kat'iyete ulaşmak isteyen insanlar, bu 
ideallerini gerçekleştirmekten âciz on iki alelade kişiye nasıl 
olupta güvenmektedirler? Frank bu sualleri gene hukukun temel 
efsanesine baş vurarak cevaplandırmaktadır. Şöyle ki : Hâkim 
hukukta kat'iyet, sertlik ve tam bir tarafsızlık inancını destekle
diğinden, halk hâkimin davaları ferdîleştiremiyeceğine, kararları-
ıını katı ve insafsız hukuk kaidelerine dayandıracağına inanır. Böy
le bir adalet tatbikatı ise korku yaratır. İşte, insanlar hukukun bir 
taraftan baba gibi herkesten uzak, sert ve tarafsız olmasını diler
ken, diğer taraftan da yumuşak, anlayışlı ve beşerî olmasını ar
zulamaktadırlar. Hâkimlerin kendileri İsrarla ilk dileğe hizmet 
ettiklerini beyan ettiklerinden, halk da onların bu beyanlarını 
fazla ciddiye aldığından, «beşeri adâlet»e sıkı kayıtlarla bağlı ol-
mıyan jüri yoluyla ulaşmak isterler m . 

Amerikan askerlerinin İtalya'da çarpıştığı sıralarda görülmüş, savcı jüri üye
lerinin vatanseverlik duygularını kamçılayacak lüzumsuz ifadeler kullanmış, 
hâkim ise bu kabil sözleri, itiraz olmaksızın dahi, derhal kesmek zorunda ol
duğu halde gecikmiş ve jürinin gereksiz yere etki altında kalmasına sebep 
olmuştur. Frank bu kabil beyanların zahiren zararsız görünmelerine rağmen 
son derece zehirli olduklarını belirterek, sanıklara yeni bir dava hakkının 
tanınması gereğini savunmuştur, sh. 654. 

(109) FRANK, J., agd., sh. 654; age., sh. 172; Courts on Trial, sh. 121 - 22. 
(110) FRANK, J., «If Men Were Angels», 80 - 97; United States v. Rubenstein, sh. 

923. 
(111) FRANK, J., United States v. Liss et. al., sh. 1003. 
(112) FRANK, S., Law and Modern Mind., sh. 178. 
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a. Jürilerin Savunulmasına Karşı Cevaplar 
Görülüyor ki Frank jürilerin amansız bir düşmanı olarak kar

şımıza çıkmaktadır. Gerçekten Amerikan hukuk dünyasında jüri
nin ve faaliyetinin inceden inceye araştırılması ve hatalarının be
lirtilmesi konusunda ilk ciddî teşebbüs Frank'a aittir. 

Frank, kazaî faaliyette aksaklık ve adaletsizlik yarattığından 
şüphesiz bulunduğu I13 jüriler hakkında ileri sürülen bütün sa
vunmaları titizlikle teker teker tesbit ederek, abesliklerini gös
terir. Bu savunma şekillerini ve Frank'ın cevaplarını gözden ge
çirmekte fayda gördüğümüzden kısaca üzerinde duracağız. 

1) İlk savunma, jürilerin vakıa tesbitini hâkimden daha iyi 
yapacağına dayanır. Jüri üyelerinin seçiliş tarzı, sayısı ve cenne
tin çeşitli sınıflarına mensup oluşları, onlara, ne kadar akıllı ve 
bilgili olursa olsun, tek kişi olan hâkime nazaran çeşitli ihtimâl
leri ve saikleri görme ve tartma da üstünlük sağlar. 

Frank, hâkime jürisiz davalarda, bilhassa özel hukuk dava
larında, vakıa değerlendirmesi yetkisinin tanındığını belirterek 
bu savunmanın çürüklüğünü ortaya koyar. 

2) Jürinin kanun koyucunun veya hâkimin formüle ettiği 
sert hukuk kaidelerinin tevlit ettiği adaletsizliği genel hükmü ile 
giderdiği ileri sürülür. 

Frank, jürinin hukuk kaidelerini anlamaktan yoksun olduğu
nu; çok kere gerekli hukuk kaidesi yerine kendi hukuk anlayışını 
ikame suretiyle yarattığı tesadüfi hukukun «hukuk önünde eşit
lik», «hukukun üstünlüğü» ve «insanların değil, hukukun idare 
ettiği hükümet» prensiplerini zedelediğini ve keyfîliği temsil etti
ğini isabetle belirtir m . 

3) Küçük çevrelerde ve taşrada hâkimin cemiyetin sosyal 
ve siyasî baskılarına karşı koyamıyacağı veya çevrenin tesiriyle 
taassuba sapabileceği sebebiyle jürinin iktidarsız hâkimlere kar
şı bir çare teşkil ettiği savunmasına karşı, Frank bu iddianın 

(113) ARNOLD da Frankla aynı fikirde olup, onun bütün tenkitlerine iştirak eder. 
Bkz. The Symbols of Government, sh. 144 - 145. 

(114) FRANK, J., Courts on Trial, sh. 130 - 33; «IF Men Were Angel» sh. 190-210; 
DOUGLAS, O. W., «Jerom Frank» (10 J. Legal Ed.) sh. 2. 
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dogrü olabileceğini, fakat iyi bir eğitimle dürüst, muktedir ve se
batlı hâkim yetiştirilebileceğini ileri sürer115. 

4) Frank, jürinin demokratik hükümete güvende ve vatan
daşın hükümete iştirakinde yardımcı olabileceği iddialarını da 
reddeder. Çünkü bu pek çok vatandaşın jüri üyeliğinden aflarını 
istemelerini açikhyamamaktadır. 

5) Frank, jürilerin, halkın dramatik eğlence zevkini, bir za
manlar, tatmin ettiğini kabul etmekle beraber bugün kişilerin 
hak ve hürriyetlerinin böyle bir eğlence uğruna tehlikeye atılamı-
yacağını pek haklı olarak belirtir. 

6) Frank, jürinin ceza davalarını, hoşgörürlüğü ile insanî-
leştirdiğini de kabul etmez. Jürinin masum sanıkları ne derece 
koruduğu ise halâ meçhuldür116. 

7) Hoşnutsuzluk yaratan mahkeme kararlarında, öfkenin 
jüriye yönelerek jürinin hâkimin sorumluluğunu paylaştığı iddi
asına karşı Frank, hâkimin her türlü tenkide dayanması gerekti
ğini belirtir. Nitekim jürisiz görülen davalarda hâkimin öfke ve 
tenkide karşı tek başına kaldığına işaret eder117. 

Sonuç olarak Frank, A.B.D. de jürinin tutunmasının sebebi
ni, isabetli bir şekilde, örfleşmesine bağlar1I8. Her geleneksel 
müessese gibi jüri de, bütün aksaklıklarına rağmen, örf ve âde
tin kendisine kazandırdığı büyü ile müdafaa görmekte ve yaşa
maktadır. 

B) Jüri Hakkında Reform Teklifleri 

Frank, jüriyi yasaklamanın mümkün olmadığını görerek, hiç 

(115) Bu iddianın sakatlığına en iyi misâl, A.B.D. nin güney eyaletlerindeki zenci - be
yaz mücadelesinde, taassubu jürilerin temsil edişi ve son zamanlarda jürisiz 
görülebilen bir iki davada hâkimlerin, çevreye ve baskıya karşı koyarak me
denî hakları savunan zenciler için medenî hak savunucularını (Civil rights 
workers) öldürmekten sanık beyazlara mahkûmiyet kararı verebilmeleridir. 

(116) Jürili davalarda «Bay peşin hüküm ile Bayan sempatinin zabıtlara geçmemiş 
şahitler olduğu» açıktır. FRANK nak. United States v. Antonelli Fireworks 
Co., sh. 658 - 59. 

(117) FRANK, J., age., sh. 135 - 137. Aynı görüş için bkz. ARNOLD, age., sh. 145. 
(118) FRANK, J., age., sh. 139. Örfleşen müesseselerin cemiyette karşı konmaz ka

bulü için bkz. SUMMER, W. G., Folkways, Menthor Book, sh. 81. 
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olmazsa ıslah edilmesini diler ve bu konuda şu tedbirlerin alın
masını öngörür : 

1) Jüriden «Özel Hüküm» (Special Verdict) istenmesi 

Jüriden, tarafın «suçlu» (guilty) veya «suçsuz» (not guilty) 
olduğu hakkında genel hüküm vermesi yerine, belirli vakıa du
rumlarının varlık veya yokluğuna ilişkin «özel» veya «vakıa» hük
mü istemenin genelleştirilmesi ilk çaredir. Bu yolla hâkim ile jü
ri arasında fonksiyon ayrımı sağlanabildiği gibi jürinin hukuk 
yapmasının önüne geçilmiş olur119. Tabiî bu yol jürinin mahzur
larını tamamen yok edemez, fakat azalttığı da bir gerçektir. 

Vakıa değerlendirmesi, tayin ve tesbiti, hâkimler bahsinde 
görüldüğü gibi, son derece güç ve karmaşık bir iştir; devamlı bir 
dikkat sarfını ve bunun üstünde peşin hükümlere karşı koyabil
me yeteneğini gerektirir. Jüri ise bu vasıflara sahip bulunmak
tan uzak olup, çoğunlukla kolay aldanan ve etkilenen alelade in
sanlardan müteşekkildir. Şu halde gelişi güzel seçilmiş ve kendi 
yeteneklerini bilmekten yoksun jüriden, hele çapraz soruşturma
nın câri olduğu şahadette, şahitlerin ifadesini ve dolayısı ile va
kıaların muteberliğini tartması beklenemez 12°. Özel hüküm, tek 
veya bir iki vakıa tayini olacağından, davanın dayandığı vakıala
rın bütününe dayanan hukuk kaidesinin tatbikini hâkime bıraka
caktır. Diğer taraftan, muayyen vakıa hakkındaki özel hükmü
nün hangi tarafın leh ve aleyhine olacağını kestiremiyeceğinden, 
jürinin peşin hüküm ve tercihlerinin etkisi azalmış olur121. 

2) Özel jüriler: Frank bir zamanlar İngiltere'de kullanılan, 
belirli ticaret çeşitlerine ilişkin davalarda, o ticaretten anlıyan-
îardan müteşekkil jürileri misâl alarak A.B.D. de kullanılmasını 
diler. Bunun yanında hâkimin, kararının kendisini bağlamadığı 
«istişarî jüri» (advisory jury) ye başvurması usulünün genelleşti
rilmesini tavsiye eder. 

3) Bilirkişi (Intermediate Fact Finders) : Frank, özel hu-

(119) FRANK, J., age. , sh. -141 - 42. 
(120) FRANK, J., L a w and Modernd Mind, sh. 178 -̂  80. 
(121) FRANK, J., Sk idmore v. Ba l t imore and O. R. Co., sh. 66. Özel h ü k ü m l eh in 

dek i k a r a r l a r için bkz . Z a n d e r e r v. Cont inen ta l Causal iy Co., 2 Cir., 140 F . 
2d x 211 , 213, New York Central and H. B. R. Co., v. Baker, 2 Cir., 224 F. 351, 
354. 
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kuk davalarında vakıaların bazılarının karmaşık ve değerlendiril
mesinin güç olması halinde hâkimin raporlarının kendisini bağla
madığı mütehassıs kişilere, yani bilirkişilere başvurması usulünü 
destekler. 

Frank'ın bu konuda zaman rrman ileri sürdüğü teklifler ara
sında şunları da sayabiliriz : Jüri tartışmalarının zabta geçme
si m; duruşma zabıtlarının jürinin incelemesine sunulması; Jüri-
üyeleri için özel eğitim servislerinin kurulması; görme, işitme 
bozukluklarına veya akıl maluliyetine duçar olanların kat'i ola
rak jüri üyeliği görevinden menedilmesi; muhakeme sona erme
den beyyineler hakkında yayın yapılmamasının sağlanması,23. 

Frank'a göre sayılan bütün bu hususlar jürinin mahzurları
nı ve tehlikesini azaltırsa da, adalet için en iyi yol, eğitim görmüş 
hâkimlerin rüyet edecekleri jürisiz muhakeme usulünün kabulü
dür m. 

§ 21. — Kazaî Faaliyette Vakıaların Değerlendirilmesinde Sübjek
tifliği Azaltmak için Teklifler 

Frank, beşerî unsurların mevcudiyeti sebebi ile kazaî faaliyet
te sübjektifliğin tamamen önlenemiyeceğini kabul etmekle bera
ber, bazı tedbirlerin alınması ile azaltılabileceği kanaatındadır. 
Bunları şöyle özetliyebiliriz : 

1 ) Gerekçe de delillerin tartışılması : Bu husus hem hâki
me hem de temyiz mahkemesine kararın doğruluğunu kontrolde 
yardımcı olmaktadır. Bilhassa temyiz yönünden önemi açıktır. 
Çünkü böyle bir gerekçe temyiz mahkemesini, bidayet mahkeme
si zabıtlarını okunmaktan kurtararak, inceleme sahasını sınırlan
dırır 125. 

(122) FRANK, Jürinin hükme nasıl ulaştığının soruşturulmasmın mümkün olmadı-
ğinı; ancak bazı eyalet kanunlarının soruşturmağa izin verdiği hallerde jü
rinin hükme ulaşmak için kumar metodlarma başvurduğunun tesbit edildiğini 
belirtir. Bkz. Skidmore v. Baltimore and O. R. Co.. sh. 60, d.n. 15a. 

(123) FRANK, J.', Courts on Trial, sh., 143, 45; PAUL, J., age., sh. 93 - 100. 
(124) FRANK'ın jürilere karşı güvensizliğini belirten en iyi eseri 1951 de yayınla

dığı «Not Guilty» dir. Bu kitapta, Frank, otuzaltı masum kişinin bir kısmının 
jüri hükmü ile nasıl mahkûm olduklarını ve daha sonra kazaî veya icraî yol
dan suçsuzluklarının ortaya konduğunu misâllerle anlatır. J. PAUL nak. açe. 
sh., 101. 

(125) FRANK, J., Courts on Trial, sh. 183; «Say it With Music» sh. 949 - 50. Gerek
çenin fayda ı için bkz. ARNOLD, T., The Symbols of Government, sh. 140-41. 

85 



2) Maddî hukukun katılığının azaltılması : Mevcut maddî 
hukuk kaidelerinin çoğu müşahhas davaların özelliklerini dikka
te almadığından «adalet hissi» ciddî surette zedelenmektedir. Bu 
sebeple kaidelerin, hâkime akıl ve dirayetini kullanma imkânını 
verecek yumuşaklıkta formüle edilmesi gereklidir. 

3) Usul kaidelerinin geliştirilmesi : Hukukçuların çoğunda 
usul kaidelerinin maddî hukuk kaidelerine nazaran ikinci dere
cede önemli olduğu kanaati hâkimdir. Halbukî usul kaidelerinde 
küçük bir hata davanın kaybına sebep olur. Diğer taraftan, mad
dî hukuk kaideleri ne kadar mükemmel olursa olsun, usul kaide
lerinin sert ve sıkı olmaları halinde iş göremezler 12s. 

4) Bidayet mahkemesi tekniğinin geliştirilmesi : Bidayet 
mahkemelerinde vakıa değerlendirmesi kazaî faaliyetin en hayatî 
meselesi olduğu halde en az işleneni, bu sebeple de en az yeterli 
olanıdır. Bu konudaki araştırma ve incelemelerin çoğaltılması 
faydalı ve gereklidir 127. 

Vakıa değerlendirilmesinde ilk müsbet yol, hâkimin özel bir 
eğitime tâbi tutulmasıdır. Mahkeme faaliyeti en ciddî hükümet 
faaliyetlerinden biri olup, mutlaka sağlam bir temele dayanmalı
dır. Hâkimin gereksiz bilgi noksanlığından dolayı hiç bir vatan
daşın hakkı tehlikeye maruz bırakılamaz 128. 

Bidayet mahkemesi tekniğini geliştirme'', için ayrıca şaha
detin filme alınması, jüriden yalnız özel hüküm talep edilmesi, 
jüri üyelerinin eğitilmesi129, adlî yardım müessesesinin geliştiril
mesi O0 de, adaletsizliğin derecesini azaltması yönünden faydalı
dır. 

5) Psikolojik malzemeden faydalanma : Frank, hukuk ala
nında kullanılan psikolojik teknik ile psikiyatri arasındaki fark
tan haberdardır. «Securities and Exchange Commission» da ça
lıştığı sıralarda, hükümet dairelerindeki çatışmaların çok kere 
memurlarda, farkına varamadıkları, şuuraltı elemanların tahriki 

(126) FRANK, J., age., sh. 104, 107, United States v. Forness. 
(127) FRANK, J., agm., sh. 952 - 53. 
(128) Bkz. FRANK, J., Repouillc v. United States., Muhalefet şerhi. 
(129) FRANK, J., agm., sh. 954 - 55; Law and Modern Mind, sh. 147; Courts on 

Trial, sh. 247 - 51. 
(130) FRANK, J., United States v. St. Pierre, Muhalefet şerhi, sh. 849, d.n. 40. 
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sonucu ortaya çıktığı kanaatına varan Frank, fazla çalışıp yoru
lan memurların bir psikiyatrist ile sohbet şansına sahip olmaları 
halinde, hükümet işlerini daha sür'atle ve rahatlıkla yürütecekle
rine inanır. 

Ancak Frank, hukukî davranışın tahlilinde psikolojinin bil
hassa Watson psikolojisininuı ve psikiyatrinin yetkinliğinden 
şüphelidir. Ona göre bu sahadaki çalışmalar henüz başlangıç dev-
resindedir. Ancak, mütehassısların elinde, psikoloji ve psikiyatri 
hâkim, avukat ve hukuk öğrencisi için gerçekten değerli n2 ve bil
hassa hâkimi kendi gizli peşin hükümlerinin ve saiklerinin bilgi
sine sahip kılmakta faydalı olabilir m. 

Frank, Lassswell, Oliphant ve Robinson gibi realistlerin psi
koloji ve psikanaliz metodunu kullanarak hukuk alanında gayri 
aklî elemanlarının rolünü ortaya çıkarmalarını takdir ederek, ka-
zaî faaliyetteki kaide dışı, tesadüfi ve psikolojik elemanların öne
minin müstakbel hukukçulara öğretilmesi ve hâkimin de aynı 
konuda aydınlatılması gereğini bir kere daha savunur1'1. 

(131) FRANK, realistlerinki ile Watson'un davranışçılığının karıştırılmaması gereğin
de İsrar eder. Watson incelemelerini hayvanlar üzerinde toplamıştır. Ancak 
hayvanlar konuşamadıkları cihetle, davranışlarını müşahade edebilmiş fakat 
vardığı sonuçları olduğu gibi insanlara aktarmaktan çekinmemiştir. Bu du
rumda, meselâ konuşma Watson'a göre, belirli kasların faaliyeti sonucu ol
maktadır. Böylece, Pavlov'un şartlı - refleks nazariyesi ile birleşen Watson'un 
davranışçı psikolojisi akıl ve muhakeme melekesi gelişmiş, irade sahibi insan
lara uygulanamaz. Bkz. «Are Judges Human?» sh. 243 - 44. 

(132) Bkz. FRANK, J., Courts on Trial sh. 250; «Short of Sickness and Death» sh. 
611 - 12; Law and Modern Mind, sh. 359. Psikoloji ve Psikiyatrinin kazai faali
yetteki yardımcı rolünü kabul edenler için bkz. COHEN, F. S., «The Problema 
of Functional Jurisprudence» sh. 12 - 13; HALL, J., «Psychiatry and the Law» 
(38 Iowa L. Rev.); «Psychiatry and Criminal Responsibility» (67 Yale L. J ) ; 
WEST, R., «The Importance of Modern Psychiarty to The Lawyer» (14 Ohio 
St. L. J.). 

(133) FRANK, J., In re J. P. Linahan, Inc., sh. 653 - 54. 
(134) FRANK, J., Courts on Trial, sh. 161 - 62; Law and Modern Mind, sh. 357, 361; 

«A Disturbing Look at the Law Schools» (2. J. Legal Ed), sh. 189, 192. (Frank'-
m başlıca tenkitçilerinden biri olan POUND da kazaî faaliyetteki gizli faktör
lerin açığa çıkarılmasında psikolojinin faydalı olduğunu kabul eder. Bkz. «Fifty 
Years of Jurisprudence» sh. 789). Frank, Psikolojik malzemenin kullanılmasın
daki titizliğini Roth v. Goldman, (172 F, 2d 788; 2d Cir. 1949) davasında ortaya 
koyar. .Bu davada Posta Genel Müdürü dâvâlının bastığı kitaplardan bir kısmı
nı, müstehcen bularak posta ile naklini yasaklamıştır. Frank bu davada müs
tehcen terimini psikolojik yönden iyice tahlil etmiş, bu konuda çeşitli tıp mü-
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§ 22. — Kazaî Faaliyette Yerleşmiş Aksiyomlar ve Karşı Teklifler 

Frank Euclid geometrisinin ileri sürdüğü aksiyomların yüz
yıllarca «açık», «aksinin isbatı gereksiz» sayılarak XIX. yüzyıla 
kadar hüküm sürdüklerini, fakat Einstein'in çalışmaları sonunda 
itibardan düştüklerini belirterek, hukuk alanında da benzer bir 
durumun varlığına işaret eder. Ona göre, günün kaza sistemini 
gelenekle yerleşmiş aksiyomlar istilâ etmiştir. Bunların tenkit 
süzgecinden geçirilmeden, gerçekle uyuşma nisbeti tartılmadan 
birer gerçekmiş gibi kabul edilişi hukukun mahiyetinin ve fonk
siyonunun anlaşılmasını güçleştirmektedir. Bu aksiyomlar, diğer 
bir deyişle «sanılar» hukukî gerçekliğin kendisini yansıtmayıp 
bir bakıma geleceğe, «olması gereken»e ait arzuları ifade etmek
tedir. Doğru bir hukuk anlayışına ulaşabilmek için bu aksiyom
lar teker teker ele alınıp, geçerlikleri kontrol edilmelidir. Frank, 
bu yoldaki çalışmaları sonunda şu aksiyomları tesbit etmiş bu
lunmaktadır : 

1) Kişilik elemanının kazaî faaliyeti pek az etkilediği aksi
yomu : Frank bu aksiyomu destekler gördüğü Pound ve Dickin-
son'a çatarak, adalet tatbikatında beşerî faktörlerin rolünü hâ
kim ve jüriler yönünden bir kere daha belirtir. 

2) Kararların verilmesinde kaidelerin hâkim rol oynadığı 
aksiyomu : Frank'in buna cevabı vakıa değerlendirmesinin huku
kun meydana gelişinde kaidelerden çok daha önemli rol oynadığı
dır. 

3) Açık ve kesin kaidelerin ihtilâfları önliyeceği ve bir ihti
lâf zuhurunda mahkeme kararının önceden kestirilmesini kolay
laştıracağı 135. Frank'a göre bu tip kaideler ticaret hukuku saha
sında gerekli ve faydalı olabilirse de vakıa tesbitlerinin jüriye ait 
olduğu diğer ihtilâf çeşitlerinde değersizdir 136. 

4) Kararların, tesbit edilen vakıalara hukuk kaidelerinin 

esseselerinin (istihcanla cinsî tahrik arasındaki bağlılık dolayısı ile) cinsî his
leri tahrik eden faktörleri tesbit için hazırladığı testleri vè raporları incelemiş 
ve sonunda psikoloji bilgisinin yetersizliği sebebi ile istihean meselesinin uzun 
süre meşkûk kalacağı kanaatına varmıştır. 

(135) FRANK, J., Courts on Trial, sh. 416 - 19; «Mr. Justice Holmes and Non - Eucli
dean Legal Thinking» sh 579 - 81. 

(136) FRANK, age., sh. 419; agm., sh, 590 - 92, 
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tatbiki ile verildiği aksiyomu : Frank buna karşılık kendi meşhur 
(Kaide) x S. V. (Hâkime tesir eden faktörler ve hâkimin kişiliği
nin karışımı olan sübjektif vakıalar) = M.K. (mahkeme kararı) 
formülünü ileri sürer n1. 

Cevaplarının bir kısmını daha önce incelediğimiz paragraf
larda bulabileceğimiz, diğer aksiyomlar ise şunlardır : 

5) Kaidelerin hâkim ve jürinin akıl ve basiretini kullanma
sını sınırlıyacağı, açık ve kesin olmaları halinde tamamen berta
raf edeceği, 

6) İki davanın vakıalarının benzer veya aynı olması halin
de her iki davaya ait kararın benzer olacağı, 

7) Bidayet mahkemesinin vakıaları doğru tesbit edeceği ve 
bu sebeple hiç kimsenin hakkının tehlikeye girmeyeceği, 

8) Çarpraz soruşturmanın vakıa değerlendirmesinde en iyi 
vasıta olduğu, 

9) Kararların, gerekçe yoluyla, müessir bir tenkidinin müm
kün olduğu, 

10) Temyiz mahkemelerinin bidayet mahkemelerinin hata
larını düzeltebileceği, 

11) Adalet tatbikatında temyiz mahkemelerinin bidayet mah
kemelerine nazaran daha önemli rol oynadıkları, 

12) Bidayet mahkemesi hâkiminin seçiminde, temyiz hâki-
mininkine nazaran daha az itinanın yeterli olduğu, 

13) Avukatlık yapabilecek herkesin bidayet mahkemesi hâ
kimi olabileceği, 

14) Jürinin hâkime nazaran daha iyi vakıa tesbitçisi oldu
ğu 138. 

15) Jürinin hâkime nazaran hukuku daha iyi yaptığı ve de
ğiştirdiği, 

16) Jürinin beğenmediği hukuk kaidesini dikkate almaya
rak hüküm vermesinin daha iyi olduğu, 

(137) FRANK, J., age., sh. 419; Law and Modern Mind, sh. 100 v.d.; agm. sh. 593-84. 
(138) Bkz. People v. Garbutt, 17 Mich. 9, 27 (1868). 
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17) Mülkiyet ve ticarete tallûk eden davalarda, kaidelerin 
açık ve kesin olmaları sebebiyle kararların tahmininin kolaylaşa
cağı, 

13) Davaların ferdileştirilmesini, sağlamak hususunda, gerek
tiği hallerde, açık değil gizli duruşma yapılması, 

19) Emsallere bağlılığın istikrar ve kat'iyet sağlıyacağı, 
20) Vakıa değerlendirmesinde, bidayet mahkemesinin ka

nunların tefsiri ile pek az ilgisi olduğu, 
21) Kazaî faaliyetin olduğundan daha çok belirli, munta

zam, ahenkli ve âdil bulunduğuna halkın inandırılması gerektiği, 

22) Hukuk öğrencilerinin mahkeme veya avukat büroların
da hukukun gerçek işleyişini görmelerinin faydasız olduğu, 

23) Kararları tahmin yönünden, hukukta belirliliğin sağlan
masının âdil karar istihsaline teşebbüsten çok daha önemli oldu
ğu 139. 

Hukukî gerçekliğin tamamen aksine olan aksiyomları tesbit 
ettikten sonra Frank, her zaman olduğu gibi, bu alanda kendi re
form tekliflerini ileri sürer ki şunlardır : 

1) Muhakeme usulünde kullanılan çarpışma, kavga meto
dunun aşırılıklarını azaltmak, bunun için 

a) Hükümet özel hukuk davalarında her önemli ve elverişli 
beyyinenin mahkemeye sunulmasında sorumluluk yüklenmeli, 

b) Hâkimler şahitlerin sorgusunda daha aktif olmalı, 
c) Şahitlerin soruşturması daha beşerî kılınmalı, 
d) Hâkimler, şahitlerin hatalarını görüp tesbit edebilecek 

tarafsız «şahadet mütehassıslarına baş vurmalı, 

e) İstisnaî beyyine kaidelerinin 14° çoğu bertaraf edilmeli 
ve son olarak, 

(139) FRANK, J., Courts on Trial, sh, 420; Frank'ın yirmi üç maddede tesbit ettiği 
aksiyomların tamamen aksi yönde ele alınması, bize Frank'ın hukuk anlayışı
nın ve nazariyesinin özünü ve özetini verecek niteliktedir, 

(140) Amerikan hukuk muhakemeleri usulünde esas, hadiselere bizzat şahit olanla
rı (eye - witnetsses) dinlemektir. Bazı hallerde kulaktan kapma bilgilerin de 
delil olarak (hearsay evidence) mahkemeye takdimi kabul edilebilir ki istis
naî bir beyyine teşkil eder. Bkz. Model Code of Evidence. Amerikan Law Insti
tute, Philadelphia, 1942, Chapter VI, Rule 3, sh. 7. 
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f) Ceza davalarında sanık lehine ilk duruşmadan önce ge
rekli soruşturma yapılmalıdır. 

2) Hukuk eğitimini mahkeme ve avukat bürolarında, işle
yen hukukun gerçeklikleriyle temasa getirmek ve çıraklık me-
todlarının kullanılması ile geliştirmek, 

3) Müstakbel bidayet mahkemesi hâkimlerini özel eğitime 
tâbi tutmak ve onlara kendilerini tanımalarını sağlıyacak psiko
lojik bilgiyi vermek. 

4) Müstakbel savcıları, gerekli bütün delilleri sağlama ye
teneği verecek özel eğitime tâbi tutmak. 

5) Polisleri de eğiterek, kazaî fâaliyetteki rollerini artırmak. 
6) Hâkimleri cübbe giymekten menederek muhakemeyi da

ha az resmî kılmak. 

7) Hâkimlerin özel vakıa tesbitleri hakkındaki raporlarının 
yayımını sağlamak. ' 

8) Önemli ceza davaları dışında jüriyi kaldırmak . 

9) Diğer davalarda jürileri ıslah etmek. Bunun için : 

a) Jüriden belirli vakıa tesbitlerine dayanan özel hüküm 
istemek, 

b) Bilgili özel jüriler kullanmak ve 

c) Jüri üyelerini özel okullarda eğitime tâbi tutmak gerek
mektedir. 

10) Davaların ferdileştirilmesinde açıklığı teşvik etmek. 

11) Bidayet mahkemesi hâkimini, kendi kararı görüşülür
ken (oy hakkı tanımaksızın) temyiz duruşmalarına kabul etmek. 

12) Duruşmaları filme almak. 

13) Halka, bidayet mahkemelerinin temyiz mahkemelerin
den daha önemli olduğunu öğretmek M1. 

Frank, ileri sürdüğü reform tekliflerinin geçici olduğunu be
lirtir. Çünkü, hukuk hayatla birlikte değişmekte ve gelişmekte-

(141) FRANK, J., age., sh. 422 - 23. 
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dir. Ancak bu değişme ve gelişmede hukukun hayatı günü günü
ne takip edemediği de bir gerçektir. Fakat insanlar bu konuda 
ümitsizliğe kapılmamalı, bir taraftan hayatla hukuk arasındaki 
açıklığı kapamağa çalışmalı, diğer taraftan da hukukta kat'iyet 
özleminden vazgeçerek ihtimallerle yetinmeyi öğrenmelidir. İşte, 
Frank'a göre, ancak bu tutum hukukî gerçekliği tanımayı ve da
ha iyi kılmağı sağlıyacaktır. 

IV 

HUKUK EĞİTİMİ VE KAZAÎ FAALİYET YÖNÜNDEN ÖNEMİ 

§ 23. — Hukuk bir ilim midir? 

Realistler arasında Amerikan hukuk eğitimini tenkid edenle
rin başında Frank'ı görmekteyiz. Bu konudaki fikir, tenkit ve 
teklifleri hernekadar aşırı kaçarsa da gene de bir gerçek payı ta
şımaktadır. 

İyi bir hukuk eğitiminin iyi bir adalet tatbikatını mümkün 
kılacağına inanan Frank'ın öğretilmesi gereken hukuktan ne an
ladığını bilmekte fayda vardır. Frank önce «hukuk» terimi üzerin
de durur. Ona göre hukuku tam olarak tanımlamak mümkün de
ğildir. Çünkü herkesin ileri sürdüğü tanıma karşı bir diğeri ten
kitlerde bulunarak kendi karşı tanımını yapmaktadır. Herkesin 
hukuktan anladığı farklı olduğuna göre, terimin her kullanılışın
da, kullananın ne murad ettiğini belirtmesinde fayda vardır 142. 

Frank'a göre hukukçuların çoğu, mahkeme kararlarının ön
ceden kestirilmesini sağlayacak bir «hukuk ilmi»nin varlığına 
inanmaktadırlar. Halbuki hukukun kaideler olarak anlaşılışı ve 
mahkeme tatbikatmdaki sübjektif elemanların mevcudiyeti böyle 
bir «hukuk ilmi»nin kurulmasına engel teşkil etmektedir. Bu ger
çeği göremiyen «hukuk ilmî taraftarları» hukukun bir sosyal ilim 
olduğunda ısrar ederler. Halbuki «sosyal ilmin» kendisi de bir 
serap, aldatıcı bir ümittir. Sosyal ilim fikri, sosyal kanunlara da
yanan bir «sosyal fizik» tesisi gayretinin sonucudur. Gerçekte, fi-

(142) FRANK, J., «A Plea for Lawyer - Schools» sh. 1333; If Men Were Angels» sh. 
279, 80; «Are judges Human?» sh. 17 - 45. 
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zik kanunları gibi müşahadesi ve tekrarlanması kabil sosyal ka
nunlar olmadığı için ne «sosyal fizik» ve ne de «sosyal ilimler» 
den bahsedilemez143. Bugün sosyal ilim dalları olarak üzerinde 
durulan konular ise antropolojinin safhalarından ibaret olup, ka
nun olarak ileri sürdükleri genellemelere güvenilemeg. Çünkü 
bunlar örf-âdet, grup inançları (ahlâki değerler ve folklor gibi) 
ve diğer tesadüfi faktörlere dayanmaktadır. Bu durumda «sos
yal ilim» terimi yerine, alçak gönüllü davranarak, «sosyal ' çalış
malar» «sosyal san'atlar»dan bahsetmek daha yerinde olur144. 

Frank'a göre hukuk için de aynı durum varittir. Hukuk il
minden değil, Fakat bir hukuk san'atından bahsedilebilir. Bu hu
kuk san'atı da şu hususla« kapsar : a) Karar verme san'atı (ihti
lafların halli); b) Hukukçuluk san'a'tı (veya hukuk tatbikatı); 
c) Hâkim ve avukatların çalışmalarını tenkit san'atı ve d) bu üç 
san'atı öğreten öğretme san'atı14S. 

Frank hukuk ilmi için Pound'un kullandığı «sosyal mühen
dislik»146 terimini de beğenmez. Çünkü ona göre, mühendis sağ
lam fizik kanunlarına dayanmadan bir köprü kuramazken, hu
kuktaki kat'iyet ve sağlamlıktan uzak genellemelere dayanılarak 
bir düzenleme faaliyetine hiç girişilemez. Şu halde «sosyal mühen
dislik» yerine «yapıcı şüphecilik» teriminin konması daha yerin
dedir. Yapıcı şüphecilik hukukçulara demokratik cemiyetin işle
yişini geliştirecek sosyal keşiflerde bulunmak yeteneğini ve bu 
görevin başarılmasındaki güçlükler hakkında gerekli bilgi sahibi 
olma imkânını verir1147. Demek ki sosyal ve hukukî hayatın gele
ceği hakkında tahminlerde bulunmaktan ve bu tahminlerin ışığı 
altında plânlar yapmakta, hiç olmazsa bu tahminlere «ilim» adı
nı vermekten vazgeçmek gerekmektedir148. 

(143) FRANK, J., Courts on Trial, sh. 191, 209 - 10. 
(144) FRANK, J., «A Plea for Lawyer - Schools» sh. 1333. 
(145) FRANK, J., «Are Judges Human?» sh. 259. 
(146) POUND, R., An Introduction to the Philosophy of Law» sh. 99. «Mühendislik 

bir teknoloji olup mutlak fizik kanunlara dayanır ki... bunun ne sosyal ne de 
hukukî karşılığı mevcuttur. Sosyal mühedislik, beşerî mahlûklara beşerî olmı-
yan birimler veya materyel gibi muameleyi gerektir, hukukî mühendislik de 
mekanik hukuk ilmini, terviç eder.» FRANK, J„ Courts on Trial, sh. 217. 
Pound'a bu yersiz çatışı, Frank'ın «sosyal mühendislik» terimini iyi anlıya-
madıgmı göstermektedir. 

(147) FRANK, J., «A Plea for Lawyer - Schools» sh. 1333-40. 
(148) FRANK, J., age., sh. 216. 
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Ancak Frank'a göre hukukta «ilmi» reddetmek, tabiî ilimlere 
hâkim olan ve hukuka aktarılan «ilim ruhunu» reddetmek demek 
değildir. Bu ruh şartlı bir muhakemeyi, vakıaların tekrar tekrar 
kontrol, tenkid ve teyidini gerektir ki bütün hukukçularda bulun
ması gerekli ve faydalıdırug. «İlimcilikten» vazgeçmek ümitsizlik 
de yaratmamalıdır. Doktorlar nasıl ki, tatbikatta tıp ilmini kul
lanmakla beraber, doktorluğu bir ilim değil fakat bir san'at ola
rak kabul ediyorlarsa, hükümet etmenin ve kaza faaliyetinde bu
lunmanın, kısacası hukukçuluğun da bir ilim olmayıp güç bir 
san'at teşkil ettiğini kabulde fayda vardır 15C. 

Gene Frank'a göre, kazaî faaliyeti nazariyeye dayandırmak 
isteyen ilimciler, iyi bir nazariyenin iyi bir tatbikat bilgisine ih
tiyaç gösterdiğini unutmaktadırlar. Hernekadar, aralarında bazı
ları hukuk nazariyatı ile tatbikatın herzaman uyuşmadığını belir
tiyorlar ise de, inatla, tatbikatın bilgisine sahip olmayı ihmal et
mektedirler 151. Kısacası Frank'a göre, nazariyeciler. veya ilimciler 
hukuk tatbikatında, yani kazaî faaliyette ki gerçeklikleri, vakıa 
değerlendirmesi meselesini dikkate almadıkça peşinde koştukla
rı hukuk ilmi bir «rüya ilmi» olmaktan ileri gidemez 152. 

§ 24. — Hukuk Eğitiminin Tenkidi 

Frank, günümüzdeki Amerikan hukuk eğitimini hukukçu ye
tiştirmek kakımından yetersiz bularak ıslah edilmesini ister. Ona 
göre, hukukun temel efsanesini, yani kaideciliği destekliyen fak
törlerden birisi de Langdell ve ortaya koymuş olduğu case-me-
toddur. 1870 yılında Harward Hukuk Fakültesinde öğretime baş-
hyan Langdell hukukun bir ilim olduğunu ve bu ilmin malzeme-

(149) «Sosyal bir ideal, ister hukuk sistemine ister başka bir hususa ilişkin olsun, 
henüz idrak edilememiş bulunup bir dilek ve arzuyu ifade eder. Buna ilmî 
bir ruhla yaklaşılmalıdır ki bu ruh arzulanan gayeyi sağıyacak araştırma ve 
vasıtaları tahrik edebilsin» FRANK, J., age., sh. 220. Ancak Frank'a göre hu
kukçuların ilmî düşünce alışkanlığına sahip olmaları ve aralarında ilmî ru
hun geişmesi gene de hukuku ilim kılmaz. Bkz. «Are Judges Human?' sh. 257. 

(150) FRANK, J., age, sh. 221. 
(151) FRANK, J., agra., sh. 243. 
(152) LASSWELL ve MCDOUGAL da hukuk ilminin temyiz mahkemeleri kararlarına 

dayandığını belirtir, «kazaî davranış»ı tahminde kararlar kadar hâkim, avu
kat, taraf, şahit ve jüri üyelerinin kişisel özelliklerinin gözönünde bulundu
rulması gereğinde İsrar ederler. Bkz. «Legal Education and Public Policy: Pro" 
fesslonal Training in the Public Interest«» (52 Yale L. J.) sh. 2 3 8 - 4 1 . 
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sinin kitaplarda bulunacağını ileri sürmüştür. Hukuk kütüphane
lerde bulunan şey olunca, hukuk tatbikatı da gerekli kitapları 
okuyup lâyiha yazmayı öğrenmekten ileri gidememiştir. Frank'm 
«parlak zekâlı bir nörotik» olarak nitelendirdiği Langdell, başını 
kitaplardan kaldırmadığı için gerçek hukukî faaliyeti, avukat -
müvekkil münasebetini, mahkemelerde rol oynıyan gayrı aklî 
faktörlerin önemini, mahkeme atmosferini yaratan elemanları gö
rememiş, bunları değersiz bularak153, hukukçulara kütüphanelere 
kapanmaları tavsiyesinde bulunmuştur. Ona göre laboratuvarlar 
fizikçi ve kimyagerler için ne ise, kütüphaneler de hukukçular 
için aynı şeydir 154. 

Frank'ın Langdell'in yerleştirdiği case-metoddan en çok şika
yet ettiği husus, case kitaplarında toplanan temyiz mahkemesi ka
rarları üzerinde durularak kazaî faaliyetin bidayet mahkemelerin
de cereyan eden gerçekliklerinin ve hukuk dışı elemanların rolü
nün ihmal edilmesidirI55. Bunu önlemek için en iyi çare tıp fakül
telerinden örnek alınarak, öğrencilere, nazarî bilgi dışında, kazaî 
tatbikatı yakından görme ve tanıma imkânı verilmelidir. İhtilâf
lar hukukun başlıca konusu olduğuna göre, ihtilâflarla yeterli 
teması olmryan müstakbel hukukçu davasını kazanmak hususun
da iktidarsız kalmağa mahkûmdur. 

Kısacası Frank'a göre hukuk eğitimi ve hukukçular Lang
dell'in etkisi ile hukuk tatbikatından uzaklaşmışlardır156. Çünkü 

(153) Geniş bilgi için bkz. FRANK, J., A Plea for Lawyer -.Schools» sh. 1313; 
«Why Not a Clinical Lawyer - School?» (81 U. Pa. L. Rev.) sh. 907; What 
Constitutes a Good Legal Education?» (19 A.B.A. J.) sh. 723. 

(154) FRANK, J., «A Plea for Lawyer - Schools» sh. 1304; Courts on Trial sh. 225-26. 
(155) YNTEMA case metod'un kazaî faaliyetin teferruatını ve kazaî yolla hukuk ya

ratılmasının esasını yansıtmadığını belirtir. Ayrıca, öğrenciler hep eski karar
ları okuduklarından, modern hayatın ortaya çıkardığı yeni meselelerle, mese
lâ yeni vergi şekilleri, atom enerjisinin tanzimi gibi konularla ilgisiz kaldık
larından, dolayı bunların müfredat programına dahil olmasını diler. Bkz. «Com
parative Legal Research. Some Remarkes on «Looking out of the Cave, (54 
Mich. L. Rev.) sh. 913. Case metod'un tenkidi için ayrıca bkz. LLEWELLYN, K. 
N., «Case Law» Encyclopedia of Social Sciences, Vol. I l l , sh. 249 - 51. 

(156) FRANK, Prof. Berle'nin 1931 yılında belli başlı hukuk fakültelerindeki öğretim 
üyelerinin % 90 mn tatbikatla hiç ilgili olmadıklarını ortaya koyduğuna işaret 
eder. Fakat bü tarihten sonra bazı profesörler Langdell kaidesine karşı gel
meğe başlamışlardır. Frank'a göre Yale'de Clark, Sturges, Douglas, Arnold ve 
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eğitimde takip edilen case metodda öğrenciler davaların başlari-
giçtan sona kadar cereyan şekli yerine temyiz mahkemelerinin 
karar ve gerekçelerini incelemektedirler. Bu karar ve gerekçeler 
ise davanın kendisini değil kısa bir taslağını verebilmektedir. 
Bu durumda ihtilâfları kitaplardan öğrenen hukuk öğrencisinin 
durumu, ameliyatın nasıl yapılacağını kitaplardan öğrenen tıp 
öğrencisinin ki kadar garip bir manzara göstermektedir. Hukuk
çuluk güç bir san'at olduğuna göre öğrencilere mahkeme ve avu
kat bürolarında ne yapıldığını, hukukun buralarda nasıl işlediği
ni göstermekte fayda vardır. Şu halde hukuk fakültelerini «kü-
tüphane-hukuk fakülteleri» olmaktan çıkarıp «hukukçu-fakülte-
leri» haline getirmek gerekmektedir157. 

§ 25. — Hukuk Eğitiminin Geliştirilmesi için Teklifler 

Frank, case metod terkedilmeden de hukuk eğitiminin, mü
vekkillerin ihtiyaçlarının neler olduğunu, avukatların ve mahke
melerin ne yaptıklarını yansıtacak şekilde geliştirilmesinin müm
kün olduğunu belirterek şu tekliflerde bulunur : 

1) Fakülte öğretim üyelerinin büyük bir kısmının beş ilâ 
on yıl arasında hukuk tatbikatı ile ilgilenmiş kişilerden (yani avu
kat, hâkim, idare memurlarından) seçilmesi. Gerçekten muktedir 
hocaların tatbikatla ilgili olup olmamaları pek önemli değildir. 
Doğuştan hoca olanların sezgileri tatbikat noksanlarını kolayca 
tamamlamalarında yardımcı olur. Ancak bu tip hocaların sayısı 
çok azdır. 

Ayrıca «kitap-hocaları»nı da ihmal etmemelidir. Çünkü hu
kukçuya lâzım olan meseleler, meselâ lâyiha yazmak kütüphane 
bilgisini gerektirir. Tabiî burada da iyi lâyihaların bizzat mahke-

James; Harvard'da Pound, Griswold ve Morgen Chicagoda Hinton; Columbia'da 
Michael ve Weschler tatbikat bilgisi olan meşhur hukuk profesörleridir. 

(157) FRANK, J., «A Plea for Lawyer - Schools» sh. 1329; age. sh. 238 - 39, Frank, 
bu arada hâkim Reeves'in 1780 yılında tesis ettiği çıraklık sistemine (app
rentice system), yani bir grup öğrencinin bir araya gelip mahkeme ve avukat 
bürolarına devamla hukuk öğrenmeleri, sistemine dönülmesini istemediğini, 
ancak bu sistemden faydalanılabileceğini, belirtir. Bkz. agm. sh. 1312 - 13; 
age., sh. 231 - 32 Hukuk eğitiminde öğrencilere, case metodun dışında kazaî 
ve teşriî faaliyetin gerçeklikleri ve tanzimi meselelerinin öğretilmesini savu
nanlar için Bkz. COHEN, J., «Crisis in Legal Education» (5 U. Chi. L. Rev.) 
sh. 588, LASSWELL, H. D., MCDOUGAL, M. S., agm., sh. 203. 
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melerde lâyiha yazmak ve yazılanları incelemekle mümkün ola
cağını unutmamak gerekir. 

2) Case metodu esaslı bir değişme ve gelişmeğe tâbi kılmak, 
Öğrencilerin takip ettikleri case kitapları yalnız temyiz kararla
rını ve gerekçelerini muhtevidir. Bu sebepten temyize gitmeyen 
önemli davalar ve bidayet mahkemesinde vakıa değerlendirmesi
nin rolü ve önemi gözden kaçmaktadır,58. Şu halde bu eksiklik, 
öğrencilere case kitapları kadar, kararın bidayet mahkemesinden 
geçip temyizde kesinleşinceye kadarki safahatını aksettiren bütün 
zabıtları da okutturup tahlil ettirilmekle giderilmelidir. 

3) Case kitaplarının noksanları yukardaki yolla tamamlan
sa dahi, öğrencilere işleyen hukuku müşahade imkânı verilmeli, 
bunun için hocalarının nezaretinde bidayet ve temyiz mahkeme
lerine götürülmeli, bu ziyaretlerde hâkimlerin işbirliği sağlanma
lıdır. Öğrenciye tatbikat bilgisi vermek için hazırlanan «moot-
court»lar159 kısmen faydalıdırm. Gerçekten bir davanın dayandı
ğı vakıalar şahadetten ve maddî delillerden öğrenileceği için, bun
ların yerinde müşahadesi gereklidir. Ayrıca bu yol öğrencinin hu
kuk kaidelerini ve fonksiyonlarını öğrenmesinde de yardımcı 
olur 161. 

4) Tıp fakülteleri nasıl klinik ve dispanserlere dayanıyorsa 
hukuk fakülteleri de bunların yerini tutacak hukuk kliniklerine 

(158) FRANK, J., agm. sh. 1306; -Are Judges Human?» sh. 253. 
(159) Hukuk fakültelerinde farazi davaları çözmek üzere öğrencilerin avukat, hâ

kim ve taraf olarak görev aldıkları bir çeşit mahkeme. Ancak bugün, Frank'-
ın da tesiri ile, bu mahkemelerde gerçek davaların zabıtları veya bunlara 
dayanılarak yapılan eğitim flimleri incelettirilmektedir. Bu konuda bkz. 
KELLY, P. D., «A Trial Practice Course that Achieves Reality» (17 J. Legal 
Ed.) sh. 445. 

(160) FRANK, J., age., sh. 233. 
(161) FRANK, J., age., sh. 235 •• 39. Son zamanlarda, meselâ Kansas ve Missouri 

Hukuk Fakültelerinde talebelere jüri üyelerinin seçilmesi, seçilenlerin du
rumlarının, davaya uygunluklarının tahkiki; şahitlerin dinlenmesi ve çapraî 
soruşturmaya tâbi tutulmaları hakkında dersler okutulmaktadır. Bkz. KELLY, 
P. D. agm., sh. 448, California Hukuk Fakültesi de konunun önemini idrak et
miş bulunmaktadır. Nitekim California'nın meşhur avukatlarından olup, Perry 
Mason adlı hayalî avukatın maceralarını yazmakla şöhret kazanmış Earl Stan
ley Gardner, davet üzerine, bu fakültede fotoğraflarla ve teyple hazırladığı ha
yalî bir davanın halledilmesi hususunda öğrencilere ders vermiş, şahitlerin ger
çekten gördükleri ile naklettikleri arasındaki farkı ortaya koymuştur. Bkz. 
HOUTS, M. W. A., «Course in Proof» (7 J. Legal Ed.) sh .418. 
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dayanmalıdır. Meselâ adlî yardım büroları bu iş için kullanılabi
lir. Fakat en iyisi hukuk fakültelerinin bu tip müesseselere sahip 
kılınması, tatbikat bilgisi olan hocaların da yardımı ile, öğrenci
lerin adlî yardım görevini deruhte etmekleridir 162. 

5) Nihayet öğrencilere adalet tatbikatındaki şu beşerî özel
likler de öğretilmelidir : 

a) Jürili muhakemelerin tehlikeleri, yani jürinin yetkisini 
aşarak nasıl hukuk yaptığı; jüriye tesir eden psikolojik faktörler; 
hâkimin jüriye verdiği talimatın etkili olamayışı, 

b) Vatandaş haklarının kaybolan bir kağıt parçası, duruş
maya gelmeyen bir şahit ve şahitlerin tarafgirlik ve peşin hü
kümleri ile nasıl zedelendiği, 

c) Hâkimlerde ki yorgunluk, dikkat azlık veya çokluğu, si
yasî fikir, sabır, peşin hüküm, dar veya geniş görüşlülük sebep
leri ile her davanın sonucunun hâkimden hâkime nasıl değiştiği; 
hâkimlerin taraf veya şahitlere karşı reaksiyonlarının kararları
nı nasıl etkilediği, 

d) Maddî hukuk veya usûl kaidelerinin davanın özellikleri 
ile karşılaştırılmadan anlaşılamıyacağı, 

e) Tarafları anlaştırma ve uzlaştırma faaliyetinin avukat 
bürolarında veya mahkemelerde nasıl cereyan ettiği, 

(162) FRANK, J., age., sh. 234 - 35. Frank'ın 1949 yıllarında İleri sürdüğü bu dilek 
son zamanlarda gerçekleşme yolandadır. Meselâ Duke Hukuk Fakültesinde 
«adlîyardım» seçimlik ders olarak müfredata dahil edilmiştir. Dersi seçen öğ
rencilere nazarî bilgi verilmekle yetinilmeyip gerçek dava ve taraflarla tema
sı sağlanmakta, mahkemelere götürülmekte bunların sonunuda taraflara ge
rekli bilgiyi yazılı olarak vermeleri istenmektedir. Bkz. BRADWAY, J. S., 
«The Role of the Duke Legal Aid Clinic» (9 J. Legal Ed.), sh. 104 - 109. Dal-
las'da, Southern Methodist Hukuk Fakültesinde kabiliyetli öğrenciler adlî yar
dım bürolarında, Dallas «Refah Bürosu» nun kendilerine havale ettiği ihtilâf 
veya davalar üzerinde çalışmaktadırlar. İhtilâf mahkemeye intikal ettiği tak
dirde davayı baro mensubu bir avukat üzerine almakta, fakat o ihtilâf üze
rinde çalışmış olan öğrenci de yardımcı olarak mahkemeye iştirak etmekte
dir. Bkz STOREY, R. G., «Law School Legal Aid Clinics» (3 J. Legal Ed.), 
sh. 531. 1S51 yılında yirmisekiz hukuk fakültesi, fakir veya dar gelirli kişilere 
ücretsiz veya az bir meblağ karşılığı yardımda bulunan adlî yardım büroları
na sahip bulunmakta idi. Bu büroların sayısı ve faaliyet sahası gittikçe geliş
mektedir. Bkz. JOHNSTONE, Q., Law School Legal Aid Clin'cs» (3 J. Legal 
Ed.) sh. 535. 
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f) Müvekkillerin arzu ve dileklerinin dilekçe ve lâyihalara 
nasıl aktarılması gerektiği, 

g) Teşriî faaliyetin gerisindeki hayat ilişkilerinin ve gerçek
liklerinin ne olduğu 163. 

Frank, hukuk eğitiminden sadece hukuk teknisyeni yetiştir
mesini beklemediğini belirterek öğrencilerin, ders kitaplarından 
gayrı, hukukun yeni meseleleri ile temas sağlayabilmeleri için ak
tüel hukuk kitap ve makaleleri okumağa zorlanmalarını; hukukî 
meseleleri siyaset, psikoloji ve antropoloji gibi sosyal ilimlerin 
ışığı altında değerlendirme yeteneğine sahip kılınmalarını da is
ter 164. Bu kadarla da yetinmeyerek, müstakbel hukukçunun fa
kültede bir âmme siyasetçisi olarak yetiştirilmesi16S için demok
ratik değerlerle teçhiz edilmelerini ister. Ancak, daha öncede be
lirttiğimiz gibi, değerlerden neyi kasdettiğini açıklamaz. 

§ 26. — Frank'ın Fikirlerinin Değerlendirilmesi 

Frank karşımıza eklektik görüşlü bir filozof olarak çıkmak
tadır. Kitap ve makalelerinde antropoloji, psikoloji, felsefe, ede-

(163) FRANK, J., age., sh. 235 - 36; «A Plea for Lawyer - Schools» sh. 1317. YNTEMA 
da Frank gibi hukuk fakültelerindeki nazarî eğitimin, tıp fakültelerinde ve 
diğer teknik okullarda olduğu gibi, pratik eğitimle tamamlanmasını ister. 
Bkz. agm., sh. 901. 

(164) FRANK, J., agm.! sh. 1312. 
(165) FRANK, J.. agm. sh., 1312, 1319 - 20; age., sh. 239 - 40; «A Disturbing Look at 

the Law Schools», sh. 192 «Both Ends Against the Middle» (100 U. Pa. L. Rev.) 
sh. 20., Frank hukuk eğitiminde sosyal ilimlerin kullanılmasını ileri sürmekle 
beraber bu alanda öncü değildir. Kendinden önce Sosyolojik Hukuk İlmi men
supları, onlardan da önce 1913 yılında W. D. LEWIS, Sosyal İlimlerle hukuk 
eğitimi arasında işbirliği fikrini savunmuştur. Bkz. «The Social Sciences as 
Basis of Legal Education.» (61 U. Pa. L. Rev.), sh. 532, 539, YNTEMA da hu
kuk eğitiminin teknik bir eğitim olmaktan ileri giderek modern medeniyetin 
başlıca şartı olan hukukî nizamı destekliyecek ve geliştirecek rasyonel bir 
eğitim olarak ele alınmasını diler. Bkz. «Comparative Legal Research» sh. 
920 - 28, L. KAYSERLING, de hukuk öğrencisinin yalnız kanun ve davalarla 
değil bunların içinde doğduğu hayat ile; kanun koyucuları ve hâkimleri etki-
liyerek hukukun gelişmesine rol oynayan sosyal gerçeklerle temasa getirilme
si gereğini belirtir. Bkz. «Social Objectives in Legal Education» (33 Col. L. 
Rev.) sh. 437. Öğrencilere case metoddan gayri kazaî ve teşriî faaliyetin tan
zimi hususlarının öğretilmesi için bkz. COHEN, J., «Crisis in Legal Education» 
sh. 588. 
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biyat, matematik, fizik ve hattâ müzik gibi birbirinden çok farklı 
alanlara yaptığı atıfları, onun bu hüviyetini açıkça ortaya koy
maktadır. 

Frank'ın çağdaş Amerikan hukukuna en büyük hizmeti işle
yen hukuku incelemesi, bidayet mahkemeleri gerçekliklerini orta
ya koyması, halkı ve hukukçuları bu konuda uyarmasıdır. 

Seçkin bir avukat, idareci, hâkim, yazar ve hoca olarak ken
dini kabul e t t i ren m Frank, beşerî faaliyetin önceden kestirilip 
kalıplar içersine yerleştirilemiyeceğine inandığından herhangi bir 
düşünce mektebine bağlanmaktan daima kaçınmış, herhangi bir 
«izm»e kapılmadan yeni meseleler için yeni çözüm şekilleri bul
mağa çalışmıştır. Amerikan hukukunda Holmes'le başlıyan işle
yen hukukun incelenmesi akımını geliştirerek bu alandaki istik
rar ve değişme çekişmesini ortaya koymuştur. 

Frank'ın diğer bir özelliği de orijinal ve değerli tenkitleri
dir 167. Frank, pek haklı olarak, hukuktan hizmet bekleniyorsa, 
hukukun mahiyet ve işleyişi hakkında tenkitçi bir görüşe sahip 
olunması gereğini belirtir. Bu konudaki çalışmalarının özünü ve 
temelini teşkil eden «Law and the Modern Mind» Amerika'da he
men hiç bir eserin yaratamadığı fırtınalara sebep olmuş ve sert 
hücumları celbetmiştir. Kitapta psikanaliz ve çocuk psikolojisinin 
hâkim ve jüri üyelerine aşırı tatbiki halâ tenkitleri davet etmek
te ise de şuuraltı elemanların rolünü belirtmesi itibariyle değeri
ni korumaktadır. Nitekim gerek bu kitabında gerekse daha son
ra yazdığı «Courts on Trial»da kazaî faaliyet ve hukuk eğitimi 
hakkındaki tenkit ve teklifleri, mübalağalarına rağmen, çok geç
meden ilgi görmüş m ve tatbikata intikal etmiştir. Bidayet mah-

(166) Frank'ın common law ülkelerinde sağladığı itibar için bkz. MCWINNEY, E., 
«Judge Jerom Frank and Legal Realism : An Appraisal» (3 N. Y. L. Forum) sh. 
113 - 14. 

(167) Aynı görüş için bkz. COHEN, F. S., «Law and the Modern Mind» Botik Review 
(17, A. B. A, J.); BOHLEN, F. H., «Law and Modern Mind» Book Review, (79 
U. Pa. L. Rev.), ARNOLD'da Frank'ın fikir ve tenkitlerinin hasta Amerikan 
hukuku için bir şok tedavisi olduğunu belirtir. Bkz. «Judge Jerome Frank» 
24 U. Chi. L. Rev.), sh. 635. 

(168) Meselâ R. A. KESSLER, Frank'ın tesiri ile, hukuk öğrencisinin mahkeme tat
bikatı ile temasa getirilmesi gereğini savunmuş ve bu yolda çalışmıştır. Bkz. 
«An Experiment in Practial Legal Education - Visit to an Appelate Court» (12 
J. Legal Ed.), sh. 113 v.d. 
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kemesi hâkimleri için özel eğitim teklifleri de son zamanlarda 
üzerinde durulan bir konu teşkil etmiş ve bidayet ve temyiz mah
kemeleri hâkimleri için öğretim gayesi ile seminerler hazırlan
mıştır 169. Frank'ın hukuk ve psikoloji arasındaki ilişkiyi belirt
mesi de dikkati çektiğinden Amerikan Hukuk Fakülteleri Birliği 
Özel Komitesi 28 - 29 Kasım 1952 yılında aralarında Frank'ın da 
bulunduğu tanınmış hukukçu, psikiyatrist ve psikologlardan mü
teşekkil bir konferans tertip ederek, fakültelerde hukuk ilminin 
psikolojik cepheleri üzerinde öğretim yapacak psikologların te
minine çalışmıştır "°. Gene Frank'ın vakıaların değerlendirilmesi 
konusundaki teklifleri dikkate alınarak «malpractice» (doktorun 
hastaya yanlış veya eksik tedavi tatbik etmesi) davalarında tıp 
doktorlarının kullanılmasına ve bu tip davalarda jüriden özel hü
küm istenmesine başlanmıştır171. Gene Frank'ın hukuk eğitimi 
hakkındaki tekliflerine hamledebileceğimiz yeni bir teşebbüs de 
öğrencileri mahkeme atmosferine alıştırmak üzere audio-visual 
malzeme ve mahkeme tatbikatına ait flimlerin hukuk fakültele
rinde kullanılmağa başlanması ve faydasının açığa çıkması üze
rine Indiana Üniversitesinde, Amerikan Hukuk Fakülteleri Millî 
Hukukî Audio-Visual Merkez'inin kurulmasıdr m. 

Frank hukukî gelişmede, hernekadar gerekli açıklamada bu-
lunmamışsa da, değerlerin ve ideal elemanın rolünden ve öne
minden haberdardır. Ancak, şüphenin doğrunun temel taşı173 ol
duğuna inandığından her prensip ve idealin daima kontrole tâbi 
tutulmasını ister. Diğer taraftan, Frank, eğer iddia edildiği gibi 
hukuk kaideleri yerine insanlara güvenmiş 174' olsaydı, adalet tat-

(169) Meselâ Bkz. LEFLAR, R. A.,«The Appelate Judges Seminar at New York Uni
versity» (9 J. Legal Ed.), REARDON, «The National Conference of State Trial 
Judges» (47 A. B. A. J.); O' CONNEL, «Continuing Legal Education for the 
Judiciary» (16 J. Legal Ed.). 

(170) «Summary of Conference on Law and Psychology» (5 J. Legal Ed.). 
(171) GREEN, L., Foreword to The Legal Realism of Jerom New Frank» sh. VII. 
(172) WHINNERY, L. H.; BOYER, A. T., «Audio - Visual Experimentation at the 

University of Kansas City, School of Law» (7 J. Legal Ed.) sh. 217 - 19 Audio -
Visual malzemenin kullanılışının gelişmesi için bkz. SCHWARTZ, M., «Audio -
Visual Development» (5 J. Legal Ed) , sh. 88 v.d. 

(173) FRANK, J., Law and the Modern Mind, sh. 160. 
(174) DICKINSON realistlerin, bilhassa Frank'ın hukuk kaideleri yerine insanlara 

itimadının bir sureti hâl şekli olmadığını, totaliter rejimlerin de aynı yola 
başvurarak tehlikeler yarattıklarını ileri sürer. Bkz. My Philosophy of Law, 
Boston 1941, sh. 98. Halbuki Frank'ın eser, karar ve muhalefet şerhlerinin de-
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bikatçıları olan hâkim ve jüri üyelerinin beşerî zaaflarım şiddet 
ve ısrarla ortaya çıkarıp ıslah etmeğe çalışmazdı. Nitekim 1957 
de yayınladığı «Not Guilty» adlı eserinde hâkimin basiretsizliği, 
savcının gayretkeşliği gibi beşerî hatalar ve zaaflar sebebi ile 
mahkûm olanların müdafaasını yapmış ve bu konuda gerekli ted
birlerin alınmasını istemiştir175. 

Frank hoşgörürlü bir insan hüviyeti ile kendine vaki tenkit
leri takip etmiş, bir taraftan bunlara cevap verirken bir taraftan 
da kendi hatalarını düzeltmeğe çalışmışsa da, hukuku baba ika
mesi olarak öne sürmesindeki aşırılıklar dışında, fikirleri yazma
ğa başladığı ilk günlerden sonuna kadar aynı kalmıştır. 

Frank'in müsbet taraflarını kısaca gözden geçirdikten sonra 
şimdi hataları üzerine eğilmemiz gerekmektedir. Hukukta kat'iyet 
meselesini ele alacak olursak, bunun Frank'ın ileri sürdüğü gibi 
bir efsaneden ibaret olmadığı açıktır. Bu sözde efsanenin geri
sinde yatan çocukça inanç ve hayaller değil, Lundstedt'in de be
lirttiği üzere «tabiî adalete inanç»tırm . Eğer hukukta kat'iyet 
ve kesinlikten, kaidelerin bir çeşit matematik veya mekanik yol
la vakıalara tatbiki anlaşılmış olsa idi Frank haklı sayılabilirdi "7. 
Böyle mekanik bir kat'iyete ise hiç kimse, hele tecrübeli hiç bir 
hukukçu inanmaz. Gerçekte, hukuktan beklenen kararların tah
mininde mutlak bir kat'iyet değil, makûl bir tahmin edilebilirlik 
sağlamasıdır. 

Diğer taraftan Frank'ın ısrarla üzerinde durduğu «değişme» 
nin yamsıra «istikrar»da kazaî faaliyetin ihtiyacı olan şeydir. Esa
sen gerçek hukukî istikrar asla sabitlik demek değildir. Hukukun 
bir vazifesi de, Llewellyn'in belirttiği gibi, değişmeyi önlemek ve 
bu mümükün olmadığı takdirde yeni şartlara uyan yeni tanzim
lerle kendini hayata uydurmaktır 178. 

rinliklerinde demokratik sistemin değerine ve insan şahsiyetinin üstünlüğüne 
inanç sezilmektedir. Aynı fikirler için Bkz. ROSTOW, E. V., «Jerome N. 
Frank» (66 Yale L. J.); CA11N, E , «Jerome Frank's Fact - Skepticism and Our 
Future» (G6 Yale L. J.), Frank'ın fikir ve yazı hürriyetini savunan muhalefet 
şerhi için bkz. Roth v. Goldman. 

(175) FRANK, J.; FRANK, B.; HOFMAN, H. M., Not Guilty, New York 1957, sh. 85 
v.d., 245. 

(176) LUNDSTEDT, A. V., age., sh. 395. 
(177) ALLEN, C. K., Law in the Making, Oxford Paperback 1961, sh. 43. 
(178) LLEWELLYN hukukun sabitmiş gibi görünüşünün aldatıcı olduğunu, hukuk

tan beklenen ümitlerin zarnanla tahakkuk etmesinin onu sabitmiş gibi göster' 
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Frank, hâkimlerin kaide ve emsallere bağlılığından şikayet 
ederken, bir çok hallerde kaide ve emsallerin hâkimlere basiret 
ve dirayetlerini kullanma imkânını verdiğini de gözden kaçırmış
tır. Esasen Amerikan hukukunda emsallerin zorlayıcı bir kuvveti 
olduğu kabul edilmekle beraber mutlak bir bağlayıcı kudrete sa
hip bulunmadığı câri tatbikatla sabittir m. 

Frank'm hukuk mantığına hücumu da hukuk felsefecileri 
arasında öfke yaratmıştır180. Frank'ın mantığa karşı itirazları şu 
noktalarda toplanır. Kazaî kararlara hukukî prensiplerden istidlal 
yolu ile ulaşılamıyacağı; hukukun mantıkî istidlalleri destekliye-
miyecek kadar akıcı ve değişken olduğu ve nihayet hukukun man
tıken insicamlı bir bütün olarak anlaşılmasının pratik değer taşı
mayan bir ideal teşkil ettiği. Fakat bu itirazlarında haklıdır. An
cak artık Amerikan hukukunda kazaî kararlar için mantıkî istid
lallerden gayrı kaynakların varlığı kabul edilmiş bulunmaktadır. 
Nitekim, hâkim kıyas dışında dirayet ve basirete müracaat ede
rek, gerektiği yerlerde cemiyetin etik değerleri, kıymet telâkkile
ri ve sosyal adalet anlayışına başvurarak karara ulaşmaktadır. 
Bugün hukuk alanında mantığın fonksiyonu, yapılan istidlallerin 
doğruluk veya yanlışlığını tayin etmektir. Şu halde «mantık» ile 
«hayat» veya «mantık» ile «tecrübe» arasında bir tercih gerekti
ğinde, yapılacak iş meselenin sırf mantık meselesi olup olmadı
ğını araştırmaktır181. Bugün artık Aristo mantığının yetersizliğin
den ileri gelen hususların tenkidinde dikkatli olmak ve mantığın 
kararlar için öncüllerin seçiminde yardımcı, rolünü prensiplerin 
tahlil ve kontrolünde faydalarını kabul etmek gerekmektedir. 

Frank'm sosyal ilimlerle birlikte hukukun da ilim olduğunu 
reddetmesi tamamen yanlıştır. Bu gün müsbet ilimlerde dahi 
mutlak kat'iyetten bahsedilemezken, ihtimali kanunlara (Frank'a 

diğini ifade eder. Llewellyn'e göre insanlar güneş sistemine dahil yıldızların 
* hareketini nasıl göremiyorlarsa hukuktaki yavaş değişmeleri de öylece göre
memektedirler. Bkz. «Law and Modern Mind - A Symposium» (31 Harv. L. 
Rev.), sh. 88. 89. 

(179) Aynı fikir için bkz. LLEWELLYN, K. N., agm. sh. 90. 
(180) ADLER, M., Law and the Modern Mind - Legal Certainty» (31 Col. L. Rev), 

sh. 82, 102. 
(181) Bu konuda bkz. GUEST, A. G., Oxford Essays in Jurisprudence, Oxford, 1931, 

sh. 179. 
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göre kararların tahmininde) dayanıyor diye hukuku, bu arada 
diğer sosyal ilim dallarını, ilim saymamak sakat bir görüştür m. 

Hukuk eğitimi hakkındaki fikir ve tenkitlerine gelince, Frank 
hernekadar öğrencinin işleyen hukukla, tatbikatla temasa getiril
mesi gereğini ve faydasını açığa koymuşsa da, hukuk fakülteleri
nin esas fonksiyonunu gözden kaçırmıştır. Hukuk eğitimi öğren
ciyi ilk önce hukuk kültürü ile donatmak zorundadır; ancak bun
dan sonra onu tatbikata ve tatbikatın meselelerine hazırlayabi
lir ,83. 

Sonuç olarak diyebiliriz ki, Frank her konuyu pragmatik bir 
zihniyetle ele almış ve incelenmiştir. Ancak aşırı pragmatizmi ve 
Freudci cephesi m onu çok yerlerde hatalara sürüklemiştir. Fakat 
gerçekten kuvvetli tenkitleri ile Amerikan hukukçularının dikka
tini işleyen hukuk ve bu hukukun cemiyetteki, fonksiyonu üze
rine çekmiş, kazaî faaliyet hakkındaki reform teklifleri de Ame
ri kan hukuk dünyasında çığır açıcı bir rol oynamıştır ,85. 

(185) FRANK'm ilmi yanlış anladığı kanaatında olanlar için bkz. ADLER, M., agm. 
sh. 92; YNTEMA, H. E., «Comparative Legal Research» sh. 904. 

(183) R. B. TURNER hukukun bir kültür ilmi olduğunu, hukuk eğitiminin öğrenciyi 
tatbikata hazırlamakta tâli bir rolü olabileceğini belirtir. Bkz. «Changing Ob
jectives in Legal Education» (40 Yale L. J.), sh. 577. SIMPSON ve FIELD de 
Frank'a karşı, öğrencinin pratik eğitiminin mezuniyetten sonraki devreye ait 
olmasını savunurlar. Bkz. «Social Engineering Through Law. The Need for a 
School of Applied Jurisprudence» (22 N. Y. U. L. R. Rev.), sh. 1947. 

(184) Bkz. GABRIEL. R., «Fate and Freedom» Book Review (59 Harv. L. Rev), 
sh. 634. 

(185) Bkz. CAHN, E., agm., sh. 824, 
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Ü Ç Ü N C Ü B Ö L Ü M 

KARL N. LLEWELLYEN (? — 1962) 

§ 27. — Kişiliği 

Sıkı ve disiplinli bir Alman eğitim ve terbiyesi ile büyüyen 
Llewellyn, daha küçük yaşlarda meselelerin esasına nüfuz kabi
liyetini geliştirmiştir. Yale Kolejini bitirdikten sonra, 1917-1918 
yıllarında sağlık durumunun müsait olmaması sebebiyle askerlik 
görevinden muaf tutulması, ona Hukuk Fakültesine devam ve 
daha sonra ilmi incelemelerde bulunma imkânını sağlamıştır. 

Üniversitede sosyolojiye, Sumner ve Keller'in eserlerine düş
künlüğü, daha sonraki yıllarda bir hukuk hocası ve yazarı olarak 
ufuklarını genişletmiştir. Ancak, Yale Hukuk Fakültesine intisap 
etmeden önce, nazarî ve tatbikî hukuk bilgisinin kaynaştırılması 
gereğine inandığından, mezun olduktan sonra iki yıl New York 
National City Bankasının hukuk bölümünde çalışarak bankacılık 
ve ticaret hukuku sahalarında ihtisaslaşmıştır. Ancak bundan 
sonra Üniversiteye dönerek Yale Kolejinin Antropoloji ve Sosyo
loji bölümlerinde hukuk başlangıcı dersini «Cemiyetteki Hukuk» 
adı altında okutmuştur. 

Yale Hukuk Fakültesine bağlılığına rağmen evlenmesi New 
York'a geçmesine ve Columbia Hukuk Fakültesinde çalışmasına 
sebep olmuştur. 1928 yıllarından sonra hem profesörlük hem de 
dekanlık yaptığı sırada, eyaletlerdeki ticaret kanunlarını birleş
tirmeğe teşebbüs eden «Uniform Commercial Code »un hazırlan
masında çalışmıştır. Hemen başlıbaşına kendisinin eseri sayılabi
lecek bu Kodun onbeş eyalet tarafından resmen adapte edildiğini 
ve hattâ diğer eyalet mahkemelerince kullanıldığını görmek, 
Llewelyn için başlı başına bir saadet olmuştur. 
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Ünü kısa zamanda memleket çapında yayılan Llewellyn Har
vard, California ve Chicago gibi tanınmış Hukuk Fakültelerinden 
de davetler alarak, buralarda misafir profesör olarak çalışmış
tır '. Tatbikî ve nazarî bilgilerini birleştirerek yazdığı kitap ve 
makaleleri, ona Amerikan hukuk dünyasında sağlam bir yer ve 
Avrupa hukukunda saygı sağlamıştır. 

Llewellyn'in hukukla ilgilenmesi, eski geleneksel hukuk an
layışının yıkılma devresine rastladığından, bu durum onda gele
neğe karşı koyma gücünü geliştirmiş, fakat bir sistem kurma te
şebbüsünden kaçınmasına sebep olmuştur2. Buna rağmen Ameri
kan hukukî realizminin, kendisinden önce gelişmesine karşılık, 
en iyi şekilde formüle edilişini onda bulmaktayız. Bunu Llewellyn' 
in akademik çalışmalarının kendine kazandırdığı sistemleştirme 
alışkanlığına yorumlayabiliriz. Amerikan hukuk sistemine karşı 
yıkıcı tenkitlerinin toplandığı «The Bramble Bush» (Ana Dal) ve 
1960 da yayınladığı uzun yılların tecrübe ve çalışmasının sonucu 
olan «The Common Law Tradition = Deciding Appeals» (Com
mon Law Geleneği : Temyiz Kararları) adlı eserinde Llewellyn'in, 
her şeye rağmen, common law sistemine ve yaratıcılığına karşı 
duyduğu sevgi ve saygısı açıkça sezinlenmektedir3. 

Vakitsiz ölümü, ne yazık ki, bu büyük Amerikan düşünürü
nün çalışmalarının yarıda kalmasına sebep olmuştur. 

i 

HUKUKİ REALİZMİN TAKDİMİ 

§ 28. — Hukukî Realizm Nedir? Realistlerin Özellikleri 

Yukarıda belirttiğimiz üzere, kendinden önce gelişmeğe baş
layan Amerikan hukuki realizminin derli toplu bir şekilde ifade-

(1) CORBIN, A. L., «A Tribute to Karl Llîwellyn» (71 Yale L. J ) , sh, 805-806. 

(2) GILMORE, G., «In Memoriam : Karl Liewelly», (71 Yale L. J ) , sh. 813. 

(3) Curasını da belirtmek gerekir ki, Llewellyn'in çetrefil lisanı, yarattığı özel te
rimler hakkında gerekli bilgiyi vermek hususundaki yetersizlik ve ihmalciliği, 
onun fikirlerine tam mânası ile nüfuzu güçleştirmektedir. CARPENTER de 
Llewellyn'in terminolojisinin özellik gösterdiğine işaret eder. Bkz. Foundation 
of Modern Jurisprudence, sh. 222. 
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sifci Llewellyn'de bulmaktayız. Pound'a4 cevap teşkil eden «Some 
Realism About Realism - Responding to Dean Pound» ve daha 
sonra yazdığı «On Reading and Using Newer Jurisprudence» adlı 
makalelerinde, Llewellyn bir taraftan realizmin ve realistlerin 
özelliklerini, çalışma programlarını sisternatize ederken, bir ta
raftan da realizmden ne anladığını ortaya koymaktadır. Ona göre 
realizm, hukukun anlaşılmasında ve yaratılmasında etkili ve objek
tif bir teknoloji tesisi gayesini gütmektedir. Kendi anlayış çerçe
vesi içersinde, rasyonalist hukukçu hüviyetiyle hukukî kaide ve 
kategorilerin tecrübeye dayanan tahlilini yapmak, geçerliklerini 
tahkik etmek ister5. 

1930-1931 yılları, Llewellyn'e göre hukuk alanında bir ma-
yalaşmayı (fermantasyon) aksettirmektedir. Menfaaatlar alanı ge
lişmiş; insanlar hukuku çevreleyen hayatla yeniden ilgilenmeğe 
başlamışlardır. Kaidelerden önce vakıaların; «kelimeler»den önce 
fiil'lerin varlığı idrak edilmiştir. Kararların gerisinde, beşerî özel
likleri ile hâkim üzerinde durulmaktadır". Bütün bunlarla birlikte 
şüphecilik gelişmekte, kaidelerin etkenliği, kağıtta kalmış olup 
olmadıkları zihinleri meşgul etmektedir. Hukuk eğitiminin dur
gun ve cansız görünüşüne karşı, sosyal ilimlerde davranışın ince
lenmesinin önem kazanması, fizikçilerin öncülleri yeniden kont
role tâbi tutmaları hukuk alanında bir devrimi hazırlamaktadır. 
Hukukçuların alışkın olmadıkları metodların ortaya çıkışı, gele
neksel metodların vakıalar yönünden yeniden ele almışı, kopma
sı yakın bir fırtınanın işaretleri olmaktadır. 

Bir grup hukukçu, hukuk alanında kelimelerle değil görüle
bilir belirli şeylerle, müşahadesi kabil beşeri ilişkilerle ilgilen
mektedirler. Bunlar, ideal kaide ve formülleri vakıalarla karşılaş
tırmak ve bunlara uydurmak, kaideleri ve hukuku gaye yönünden 
bir vasıta olarak ele almak istemektedirler. Bunlar hukukun ya
vaş, fakat onu çevreliyen hayatın süratle değiştiğini görmekte, 
hukukun gayesi bakımından halka hizmetinin ne olduğunu bil
mek gereğinde ısrar etmektedirler. Bunlar artık common law'un 
veya kazaî yoldan hukuk yaratmanın mahiyetine nüfuzun gereği-

(4) POUND, R. «The Call for a Realistle Jurisprudence» (44 Harv. L. Rev.). 
(5) Llewellyn, hukuku aklın mahsulü sayması ve hukukun akıl dışı açıklamala

rını reddetmesi ile diğer realistlerden ayrılmaktadır. 
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ni belirtmekte; hukuk ilminin tatbikatçıya faydalı malzemeyi 
vermesini sağlamağa çalışmakdırlar \ 

Llewellyn'e göre yukarıdaki bu görüşler yeni olmayıp, beşer 
tarihi kadar eskidir. Fakat bunun yeniden keşfi ve ele alınışı, han
gi kişi veya disiplin tarafından yapılırsa yapılsın bir fayda ve de
ğer taşımaktadır. Llewellyn, bu görüşlere verilen «yeni kazaî rea
listler», «carî kazaî realizm»7 adlarına karşı koymamakla bera
ber, realistlerin herhangi bir mektebin sözcüsü oldukları fikrini 
şiddet ve ısrarla reddeder8. 

Llewellyn de, Frank gibi, realistlerin genellikle bir hücum 
metodunda birleştiklerini, fakat ilgileri yönünden farklılık ve özel
lik arzettiklerini belirtir9. Meselâ kendisi case law'un temyiz mah-
kemelerindeki işleyişini inceleyiş bakımından diğerlerinden ayrıl
maktadır. Bundan sonra Llewellyn, realistlerin müşterek hareket 
noktalarını tesbit eder. Ancak bunları, araştırmamızın birinci bö
lümünde özetlemiş bulunduğumuzdan, üzerinde durmıyacağız10. 

§ 29. — Realistlerin Çalışma Programı 

Llewellyn, halâ bir çok hukukçu arasında carî olan eski hu
kuk görüşünün, «insanların değil, kanunların idare ettiği hükü
met» inancını ve «doğru kararları hukuk kaidelerinin tayin etti
ği» kanaatini devam ettirdiğini belirtir. Bu eski hukuk görüşü, 
işlemekte olan hukuk ve hukukun faal kişileri olan hâkim ve ida
rî memurlarla ilgilenmek fırsatını bulamamıştır. Yeni cereyan 
eski hukuk anlayışının, hukuku aklîleştirme ve âmme siyasetini 
tanzim faaliyetinin faydasını inkâr etmemekle beraber, yetersiz 
ve noksan bularak, tashih ve tamamlamak gayesini güder". 

(6) LLEWELLYN, K. N., «Some Realism About Realism», sh. 1222 - 1223; «On 
Reading and Using Newer Jurisprudence», Mahkemelerin faaliyetinde açıklı
ğın sağlanması için, bir zamanlar ihtiyacı karşılıyan fakat artık yetersiz 
kalan nazariyelerin yeniden incelenmesi gereği için bkz. «The Constitution as 
an Institution, (33 Col. L. Rev.), sh. 1 - 3 . 

(7) POUND, R., agm. sh. 697 - 701. 
(8) LLEWELLYN, K. N., «Some Realism About Realism» sh. 1224, 1225. 
(9) LLEWELLYN, K. N., agm. sh. 1235; «On Reading and Using Newer Jurispru

dence, sh. 607. 
(10) Bkz. Brinci Bölüm §. 10. 
(10) LLEWELLYN, K. N., On Reading and Using Newer Jurisprudence, sh. 582 - 83. 
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Llewellyn realistlerin müşterek özelliklerini tesbit ettikten 
sonra, bunların fikirlerini ve kendi görüşlerini birleştirerek çalış
ma programlarını çizer : 

a) Realistler, pisikolojinin de yardımı ile dikkatlerini kazaî 
faaliyette karar verme vetiresi üzerinde toplarlar. Kararlarda ne
ticelerden öncüllere doğru gidildiği, bu sebeple gerekçelerin ka
rar vermeyi tam olarak yansıtmadığı gerçeği belirdiğinden, de-
düktif metodun, eski tekniğin ve mevcut kaidelerin sağladığı sa
nılan hukukî belirlilik ve kat'iyetin tenkidine girişirler. 

b) Üzerinde pek çok durulan kaideler meselesini ele alarak, 
ince tahliller yaparlar : Çeşitli kaidelerin mevcudiyet sebebi ne
dir? Kaideden ne kasdedilmektedir? Acaba âmme siyaseti kaide
leri mi yoksa davayı mahkemeye gitmekten meneden kaideler mi; 
mahkemeye gidildiği takdirde carî olarak maddî hukuk veya usûl 
kaideleri mi bahis konusudur? 

c) Temyiz mahkemeleri kararlarında açıkça görülen çeliş
melerin giderilmesi için vakıalar yeni (ve her zaman dar olma
yan) kategorilerde gruplandırılır. Kararların önceden kestirilme
sini güçleştiren belirsizliğin sebepleri araştırılarak giderilmeğe 
çalışılır u. 

d) Bidayet mahkemelerinin ve bilhassa hâkimin kazaî faa
liyetteki rolü ele alınmaktadır. Bu konu ile ilgilenenlerin başında 
Frank gelmektedir. Ancak hâkime taallûk eden araştırmalar fark
lılık göstermektedir. Bir kısım realistler belirli hâkimler üzerin
de durarak sosyal şartlanmalarını, diğer bir kısım, hâkim üze
rindeki psikolojik faktörlerin etkilerini incelerler. Bu çalışmala
rın sonunda Amerikan hükümetinin kanunlara değil, insanlar yo
luyla düzenlenen hukuka dayanan bir hükümet olduğu açığa çık
maktadır. Görülüyor ki, realistler geleneksel nazariyenin ihmâl 
ettiği hâkimi ve san'atını tekrar ele almakta ve yeni bir ışık al
tında incelemektedirler B. 

e) Realistlerin bir kısmı hâkimin düşünme ve muhakeme 
faaliyetinde kullandığı geleneksel hukukî malzeme ile davanın 

LLEWELLYN, K. N., Some Realism About Realism, sh. 1238-42. 
LLEWELLYN, K. N., agm. sh. 1242 - 43; «On Reading und Using Newer Jurisp
rudence» sh. 588, 593, 606. 
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vakıaları arasındaki ilişkiyi incelerler. Bu konudaki ilk faaliyet 
hâkim Brandeis'in meşhur raporu u ile başlayıp realistlerle ilerle
me kaydetmektedir. 

f) Kararların önceden kestirilmesinde kolaylık sağlamak 
üzere küçük sayıdaki davalar ele alınarak, vakıaların ve sonuçla
rının incelenmesine girişilmektedir15. 

g) Gene kararların tahmininde kolaylık sağlamak üzere be
lirli eyaletlerdeki davalar ele alınarak incelenmektedir. 

h) Maddî hukuk kaidelerinin eldeki dava yönünden hasıl 
edebileceği zararlı sonuçlar ve bunları önliyecek çareler üzerinde 
durulmaktadır. 

ı) Beşerî davranış, tatbikat ve idealler, kararların tahminin
de kullanılmak üzere incelenmektedir. Bu incelemede örf-âdetten 
başlayıp, etik telâkkilere, iş hayatına ve ideallerine kadar uzanıl
makta ve ekonomi ile sosyolojinin verilerinden faydalanılmakta
dır 16. 

i) Müşavir veya avukatın bidayet ve temyiz mahkemelerin
de, iş hayatında, lâyiha yazmadaki bilgi ve yeteneği araştırılarak, 
elde edilen sonuçlardan kararların kestirilmesi vetiresinde fayda
lanma yoluna gidilmektedir17. 

j) Nihayet bidayet ve temyiz mahkemeleri tatbikatının teş
riî faaliyetle ilişkisi hukukî işlemlerinin halkı etkilemesi bakımın
dan, idarî makam ve memurların durumu; işliyen hukuk yönün
den teşriî düzenlemenin rolü meseleleri de bazı realistler tara
fından incelenmektedir 18. 

Böylece Llewellyn realistlerin çalışmalarında, mahkemelerin, 
idarî makamların ve kanun koyucuların faaaliyetleri ile ve işle
yen hukukun gerisinde uzanan hayatla ilgilendiklerini göstermek
tedir. Realistler artık geleneksel hukuk teorisi ile yetinmeyip, 

(14) Bu r apo r için bkz . GÜRKAN, Ü., sn. 19; Muller v. Oregon davas ı . 

(15) LLEWELLYN, K. N. . agm. , sh. 606; «Some Real i sm A b o u t Real ism» sh. 1243 - 44. 

(16) LLEWELLYN, agm., sh. 1244 - 46, «On Read ing and Using Newer J u r i s p r u d e n c e » 
sh. 609. 

(17) LLEWELLYN, K. N. ; agm., sh. 592; «Some Real ism Abou t Realism» sh, 1246. 

(18) LLEWELLYN, K. N., agm. , sh. 1247 - 49. 
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yerleşmiş doktrinlerin hayatla uygunluğunu araştırmakta; uygun
suzluk halinde, bunlara gene de bağlı kalmılmasının sebeplerini 
bulmağa çalışmaktadırlar19. Ancak Llewellyn, gerek nazariyat ge
rek tatbikat alanlarındaki önemli konuların henüz hepsinin ele 
alınmadığını da belirtir. Ona göre ana mesele kazaî faaliyette 
keyfiliğe yer vermeyen, fakat adalet için gerekli serbestiyi sağlı-
yacak rasyonel tekniğin, hâkim ve diğer hukuk mensuplarına reh
ber teşkil edecek şekilde geliştirilmesidir. Bu bir bakıma, muha
keme vetiresinde, hâkimin faaaliyet ve san'atının realist açıdan 
incelenmesi, kaide, prensip ve mefhumların en iyi şekilde işler 
hale getirilmesi gayreti olmaktadır. Realistlerin çalışmaları henüz 
tam bir başarıya ulaşamamıştır, fakat halen başlangıç devresin
de bulunan realist akımın gelişeceği ve kendisinden beklenilenleri 
gerçekleştireceği de muhakkaktır20. 

II 

LLEWELLYN'ÎN HUKUK ANLAYIŞI 

§ 30. — Sosyal Fenomen ve Davranış olarak Hukukun Açıklanması 

Frank'm hâkimin kararlarına dayandırdığı hukuku, Llewellyn 
kültürel ve tarihî bir fenomen olarak ele alır. Geleneksel nazari
yeye göre hukuk, kelimelerde kristalize olmuş sabit formüller bü
tünüdür. Bunlardan yapılan istihraçlar hukuku geliştirmekte ve 
nihayet, mahkemelerde cereyan eden hususlar gerçeğe ve ideale 
uygun düşmektedir21. Demek ki geleneksel nazariyede hukuk in
sanların davranışlarını tanzim eden kiadeler toplamı olarak ele 
alınmakta, zecrî özellikleri dolayısı ile diğer kaidelerden, yani ah
lâk ve örf-âdetten ayrılmaktadır. Diğer taraftan, kaideler huku
kun merkezi olmakta; bunların mütecanis bir sistem haline ko-

(19) LLEWELLYN, K. N., «On Reading and Using Newer Jurisprudence», s. 587 -
588. 

(20) LLEWELLYN, K. N., agm., sh. 613 - 14. Gerçekten realizm, Llewellyn'in bu 
satırları yazdığı 1940 dan bu yana geçen yirmialtı yıl içersinde gelişmiş, hu
kukun bazı kısımlarında reformları . sağlamıştır. Ancak, Llewellyn'in çizmiş 
olduğu çalışma programı, ümidi hilâfına tam olarak gerçekleşememiştir. 

(21) LLEWELLYN, K. N., «Legal Tradition and Social Science Method ı-A Realist's 
Critic», «Essays in Recearch in the Social Sciences» Washington 1931, sh. 106, 
d. n. 8. 
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nulmasi hukuk nazariyatçılarına, davalara uydurulması da hâkini 
veya avukatlara düşmektedir22. 

Gerçi, bu nazariyede doğru taraflar mevcuttur. Ancak, hukuk, 
herşeyden önce, cemiyette gelişen ve işleyen bir fenomen ve bir 
müessesedir21. Özellikleri de iki noktada toplanır : Hukuk sosyal 
bir otoriteye sahip olup bundan dolayı da fertler için, müessir ve 
zecrî mahiyette bir düzen arzeder. Fakat, tesbit edilmiş veya edil
memiş olsun, devamlılık ve tatbik kabiliyeti olmayan hukuk asla 
mevcut sayılamaz. Ancak bunu sağlamak için sadece kuvvet kul
lanılması, bu kuvvetin hukuk olması için yeterli değildir. Kullanı
lan kuvvet kendinden evvel mevcut nizama uygun düştüğü ve 
onu desteklediği zaman hukuk vasfını kazanır24. 

Llewellyn'in hukuk sosyolojisi yönünden en ilgi çekici tarafı, 
hukukun devletten önce var olduğunu belirtmesidir. Ona göre, en 
ilkel cemiyetler dahi ortaya çıkan ihtilâfların halli zorunluluğunu 
hissetmiş ve böylece hukuk meydana gelmiştir. Devlet daha son
ra ortaya çıkmış ve belirli memurlarını bu ihtilâfları halletmekle 
görevlendirmiş ve yetkili kılmıştır25. Ancak mahkemelere gitmek 
gerekmeksizin birçok hukukî ihtilâfların fertler arasında türlü 
vasıtalarla halledildiği görülmektedir. İşte bu vasıtaların başarı
sız veya yetersiz kaldığı hallerde26 şikayetlerin hal mercii mahke
meler olmaktadır. 

Demek ki cemiyette ortaya çıkan ihtilâflarla meşral olmak 
hukukun başlıca vazifesidir. «İhtilâflar hakkında yapılan her-
şey... hukukun işidir. Bu işle meşgul olan kişiler de, ister hâkim, 
şerif, mahkeme katibi, gardiyan veya avukat olsun hukukun me
murlarıdır. Bu memurların ihtilâflar hakkında yaptıkları da 

(22) LLEWELLYN, K. N., The Bramble Bush, sh. 12 - 13. 

(23) LLEWELLYN, K. N., «My Philosophy of Law» Boston 1941, sh. 183. 

(24) LLEWELLYN, K. N., «The Normative, The Legal and the Law Jobs : The Prob
lems of juristic Method» (49 Yal eL. J.), sh. 1364. 

(25) LLEWELLYN, K. N., The Bramble Bush, sh. 107. 

(26) Hukukun fonksiyonu, kendiliğinden halledilemiyen ihtilâflarla başlar» Bkz. 
LLEWELLYN, K. N., «What Price Contract. An Essay in Perspective» (40 Yale 
L. J. sh. 719; Llewellyn' göre hukuk cemiyetin tamirci dükkânıdır. Bkz. 
GARLAN, age., sh. 20. 
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(Üewellyn'e göre) hukukun kendisidir»27. Burada, ihtilâfların 
hallinde, «kaideler tek başına sırf kelime kalıpları olmaları sebe
biyle değersizdirler». Şu halde hukuk, ilk önce memurların faa
liyetini kapsamalıdır. Kaideler, ancak, bu memurların yapacakla
rını tahminde veya onlara istenileni yaptırmak hususunda yar
dımcı oldukları ve ayrıca cemiyette, küçük veya büyük gruplar 
içersinde, ihtilâfların nasıl halledileceğine dair kendiliğinden ya
şayan hukuku destekledikleri derecede anlam kazanırlar28. 

Llewellyn'e göre hukuku yaratan cemiyettir, bu sebeple de 
cemiyet hayatının bütünü demek değildir29. Düzen de hukuktan 
önce kurulmuş olduğundan, hukuk, bu düzenin işlemediği hal
lerde, cemiyetteki bozukluğa ve muhtemel bir çözülmeye karşı 
çare teşkil eder03. 

Realist bir hukukçu olarak Llewellyn hukuktan ne anladığı
nı şöyle ifade eder : Hukuk, bir taraftan müşahade ilmi, diğer ta
raftan yaşama san'atı ve nihayet bir felsefe veya değer hükümleri 
veyahut ta sosyal objektifler toplamıdır. Hukuk bu üç sahayı kap
samakla kalmayıp kaideleri de içersine alır. Ancak, hukuk bir 
sosyal ilim veya müşahade ilmi olarak ele alınınca, üzerinde du
rulması gereken «davranış» olmalıdır. Davranış meselesi de iki 
cephelidir : a) kendiliğinden halledilemeyen ihtilafların kısmen 
düzenlenmiş resmî faaliyetle halledilmesi, b) insanları belirli hu
suslarda belirli şeyleri yapmağa veya yapmamağa zorlamak, kı
sacası hattı hareketlerini tanzim hususunda, kısmen düzenli res
mî baskı kullanılması. Bundan sonra Llewellyn bu iki formülü 
ince bir tahlile tâbi tutar : 

(27) «Wahat these officials do about disputes is, to my mind, the law itself», bkz. 
LLEWELLYN, The Bramble Bush, sh. 12. Görülüyor ki Llewellyn, Frank ve 
diğer realistlerden farkh olarak «davranış» tan hukukla iştigal edenlerin yap
tığı işlemleri anlamakta ve bunların şuurlu veya şuursuz saik veya etkileriy
le ilgilenmemekte, aksine ihtisas sahibi bulunmadığı bir sahaya (psikoloji) 
girmekten kaçınmaktadır. 

(28) LLEWELLYN, K. N., The Common Law Tradition, Boston 1960, sh. 179; age., 
sh. 12, 75. Halkın hukuk hakkındaki fikirlerinin ve halk tarzlarının önemi 
için ayrıca bkz. «Law Observance Versus Law Enforcement» «Jurisprudence» 
sh. 399; «A Realistic Jurisprudence - The Next Step» (30 Col. L. Rev.), sh. 
462 - 63. 

(29) LLEWELLYN, K. N., agm. 433. 
(30) LLEWELYN, K. N., The Bramble Bush, sh. 149. 
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«İhtilâflar» (disputes) : Bunlar hukukun merkezini teşkil 
edip, iki insanın anlaşmazlığa düştüğü yerde anlaşmazlığı halle
derek hukukun sosyal değerini ilk gösterdiği yerdir. 

«Kendiliğinden halledilemiyen» (Not otherwise settled) : İh
tilâfların çoğu, halk arasında tartışma, pazarlık ihkakı hak, ta
vassut, tahkim v.s. yollarıyla halledilmektedir. İşte bu yolların 
başarıya ulaşmadığı hallerde hukuk başvurulan son merci olmak
tadır. 

«Resmî faaliyet» (Official action) : İhtilâfların bu işle gö
revlendirilmiş devlet memurları taraafından hallini ifade etmek
tedir. 

«Kısmen düzenlenmiş» (Somewhat regularized) : Bu, sık sık 
tekerrür eden belirli ihtilâfların sonuçlarının önceden kestirilme
sini sağlıyan devamlı hukukî faaliyeti ifade eder. 

«Resmi Baskı» (official pressure) : Bu baskı hukukun sulh 
ve sükûnu sağlama konusunda ki garantisini teşkil eden devlet 
memurlarının baskısına ilişkin bulunmaktadır31. 

A) Hukukun İncelenmesinde Gözetilmesi Gereken Hususlar 

Şu halde hukuk incelemelerinde, Llewellyn'e göre dikkate 
alınması gerekli hususları şöyle özetliyebiliriz : Davranış, objek
tif karakteri dolayısı ile, müşahade ilmi demek olan hukukun 
başlıca konusu olmalıdır32. Bu sebeple memurların «ne yaptıkla
rına dair kendi sözleri» ile gerçekte ne yaptıkları arasındaki far
ka dikkat etmelidir. Böylece kitaplarda yer alan şeylerden ziya
de, gerçekte cereyan eden hususlar meydana çıkar. Burada söz 
konusu olan herhangi bir kaide veya resmî faaliyetin maksadı de
ğil, faaliyetin kendisi, cinsi ve vasfıdır. Ancak bununla kaide ve
ya faaliyetin önemi inkâr edilmemekte fakat, hukuk memurları-

(31) LLEWELLYN, K. N., «Legal Tradition and Social Science Methods - A Realist's 
Critic», sh. 91 - 93. 

(32) LLEWELLYN, K. N., The Theory of Legal Science» (20 N. Carolina L. Rev.) 
sh. 93; «A Realistic jurisprudence - The Next Step» sh 464; «Some Realism 
About Realism», sh. 1223. 
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tim yaptıkları ile yaptıklarının etkileri üzerinde durma gereği bir 
kere daha belirtilmek istenmektedir33. 

Bunun sonucu olarak hukukta, inceleme kolaylığını sağla
mak üzere, «olan» ile «olması gereken» ayırt edilmelidir. Tabiî 
bu «olması gereken»i tamamen bertaraf etmek anlamına gelmez. 
Sosyal ilimler alanında tamamen «tasvirî» bir ilim yeterli ola
maz. Her ilimde olduğu gibi hukukta da gaye, iyilik ve doğruluk 
kavramları mevcuttur34. Sosyal ilimcilerin değer hükümlerinden 
tamamen kaçınmaları da beklenemez, fakat, bunlar, hiç olmazsa, 
müşahadelerini bitirip «olması gereken» konusundaki fikirlerine 
geçtiklerinde, okuyucu veya dinleyiciyi uyarmalıdırlar. 

Müşahade bitip, «olan» anlaşılınca, hukukçu ikinci bir orta
ma, «olması gereken» dünyasına geçebilir. Ancak burada da «ol
ması gereken» hakkında kendi sübjektif anlayışını ve değer hü
kümlerini değil, objektif bir müşahadenin sonucu olan ve bu mü-
şahadeyi destekliyen değer hükümlerini ileri sürmelidir35. 

Nihayet hukuktaki değişme gözönünde bulundurulmalıdır. 
Hukuk daimî bir değişme halindedir36. Onun bu değişme ve ge
lişmesine hukukî olduğu kadar hukuk dışı faktörler de etki ya
par. Bu sebeple, konunun aydınlanmasında diğer sosyal ilimlerin 
verilerinden faydalanılmalıdır37. Ancak hukukçu, hukukta asıl 
olanın değişme değil, değişmeyi önlemek, düzeni desteklemek ol
duğunu hatırlamalı, bu mümkün olmadığı takdirde yeni şartlara 
uygun değişmeyi yapmak yoluna gitmelidir38. 

(33) LLEWELLYN, K. N., «Legal Tradition and Social Science Methods» sh. 94; 
The Bramble Bush, sh. 14; «Some Realism About Realism» sh. 1246 - 47. 
Llewellyn, ayrıca mamurların davranışlarının toplum ve fertler üzerindeki te
sirlerinin dikkate alınmasını ister, çünkü tesiri gözönüne alınmayan hukuk 
bir anlam ifade etmez. Bkz. agm., sh. 1249. 

(34) Bkz. LLEWELLYN, K. N., age., sh. 22; agm., sh. 100 -101; «On the Good, 
the True, the Beautiful in Law» sh. 199 

(35) LLEWELLYN, K. N., Legal Tradition and Social Science Methods, sh. 98 -103. 
(36) LLEWELLYN, Hukukun devamlı bir nizam teşkil edemiyeceğini açıkça kabul 

eder. Aynı görüş için bkz. GARLAN, E. N., age., sh. 40. 
(37) Meselâ Bkz. LLEWELLYN, K. N., «The effect of Legal Institutions upon Eco

nomics» (15 Am. Econ. Rev.), sh. 665. 

(38) LLEWELLYN, K. N., «Law and Modern Mind. A Symposium» sh. 88; «Legal 
Tradition and Social Science Methods» sh. 104. 
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§ 31. — Pozitif Hukuk Kaideleri 
LIewellyn'in hukuku «resmî memurların ihtilâflar hakkında 

yaptıkları şeyler» olarak anladığını görmüştük. Daha sonraki ya
zılarında ise, hukukun normatif genellemeleri demek olan kaide
lerle daha çok ilgilendiğine şahit olmaktayız 39. 

Hukuk resmî memurların faaliyetlerini kapsadığından ve in
sanlar da kendi faaliyetlerini bu memurlara göre ayarladıkların
dan, ilk iş memurların faaliyetlerinin sonucunu önceden kestire
cek vasıtaların bulunmasıdır. Geleneksel nazariyeye göre ilk vası
la teşriî yolla yapılmış hukuk kaideleridir. Bunlar, memur için 
bir emir teşkil ettiğinden, artık o, kanunun çizdiği yoldan yürü
yecek ve faaliyeti de önceden kolaylıkla kestirilebilecek; sonuç 
olarak ta hukukta belirlilik, kat'iyet ve kesinlik sağlanacaktır. 

Bu görüş kısmen doğrudur. Çünkü kaideler, sonucu kestir
meği sağlıyabilse idi, hukukçulara ihtiyaç kalmazdı. Kaideler hâ
kimlerin yapacaklarını tahminde ancak yardımcı olabilirler. Kai
delerin ihtilâfları tek başlarına halledeceği nazariyesi halkı ve 
hukukçuları olduğu kadar hâkimleri de aldatmıştır40. Hukuk, Po-
und'un belirttiği gibi, kaidelerden daha başka ve daha geniş şey
leri de içine alır41. Bunların başında sosyal normlar gelir. Sosyal 
normlar çok kere hukuka uygun düşerse de bazen ondan tama
men ayrılır ve tesbit edilmiş kaidelere nazaran daima değişir ve 
yenilenir. Bu durumda hukuktan beklenilen belirlilik ve kat'iyet 
hukukçu için kazaî kararların nisbî bir tahmininden, halk için ise 
hukuk kaideleri ile yaşama tarzları (ways of life) arasındaki uy
gunluktan ibaret olmaktadır42. 

Hukukun anlaşılması ve sonucunun kestirilmesi için tekerrür 
eden, müsahadesi kabil vakıa ve davranışlar üzerinde durulması 
gereğini belirterek43, Llewellyn, bu konuda ikinci derecede yar
dımcı olabilecek kaideleri de tahlile girişir. 

(39) Meselâ bkz. «Law and the Social Sciences, especially, Sociology» (62 Harv. L. 
Rev.) sh. 1286 - 87; «The Normative, the Legal and the Law Jobs» (49 Yale 
L. J ) , sh. 1355, 1359, 1364. 

(40) LLEWELLYN, K. N., The Bramble Bush, sh. 14, 21 -22 ; «Some Realism About 
Realism» sh. 1241; «The Constitution as an Institution» sh. 1, 7. 

(41) LLEWELLYN, K. N., «On Reading and Using Newer Jurisprudence» sh. 586 
(42) LLEWELLYN, K. N., «Prajudizienrecht und Rechtsprung, s. 58, FULLER 

nak. «Amerikan Legal Realism» sh. 431 - 32. 
(43) LLEWELLYN, K. N., «Legal Tradition and Social Science Methods» sh. 100. 
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Hukukçuların çoğu kaidelerle hakları birbirine karıştırmak
tadırlar. Kaide ve hak arasında bir ilgi olduğu muhakkaktır. An
cak, önce kaidedeki müphemiyeti ortadan kaldırmak gerekir. Kai
de hâkime şu veya bu meselede ne yapması gerektiğini gösteren 
bir beyan, veyahut da şu veya bu hususun ne olduğunu gösteren 
bir tasvir teşkil edebilir. Bazı hallerde hem beyanî hem tasvirî 
olabilir. İşte nazariyecilerin büyük bir kısmı bu iki özelliği dik
kate almaksızın, çoğu kere kağıtta kalmağa mahkûm kelime ka
lıplarını, tatbikatta işleyip işlemediklerine bakmaksızın kaide ola
rak ileri sürmektedirler. «Hak» mefhumu da meseleye sokulunca 
karşılık artmaktadır. Hak, kaidenin tasvirî özelliğine birşey kat
maz, fakat emrîliğini artırır. Haklar, idealize edilmiş durumlar 
olup insanların gerçek faaliyetlerini yansıtmazlar. Diğer taraftan 
«hak» sosyal, siyasî, ekonomik ve özellikle ahlâkî doğrulukla bir
leştirildiğinden, karışıklığı azaltmak için hukukî haklarla hukuk 
dışı hakların ayrılması gerekmektedir44. 

Diğer taraftan hukuk kaideleri cemiyetteki gerçek davranış
ları yansıttığı ve bunlara uyduğu nisbette değer kazanır. İşte Lle
wellyn'e göre geleneksel nazariye bu hususu ihmal ile dikkatini 
kelimeler üzerinde toplamış, hâkime şöyle veya böyle davranma
sı gerektiğini gösteren kaidelerle, hâkimin gerçek davranışını, kı
sacası kitaplardaki hukuk ile fiiliyattaki hukuk arasındaki farkı 
görememiştir. Llewellyn'e göre kağıt kaideleri, müstakbel davra
nışları tayin ettiğinden, «olması gereken» ile ilgili ve otoriter ka
rakterdedir. Bu kaideler çok kere tamamen ölü, bazen kendile
rine kısmen, bazen de tamamen uyulan kaideleri teşkil ederler. 
Şu halde sayılan üç hususun gözönünde bulundurulması gerekli 
dir. Bu yapıldıktan sonra formüle edilmiş kaidelerden, cemiyetin 
karmaşık ihtiyaçlarını tatmin ve tanzimde faydalanılabilir45. 

Llewellyn'e göre pozitif hukuk kaideleri kanunlarda ve em: 
sâllerde belirmiştir. Karar hukuku demek olan «case law» ile 
«kanun hukuku» arasındaki farklar ve özellikler şunlardır : Case 
Law'da hâkim önündeki tek dava için hukuk yapar ve bu faali-
3'etinde geçmişe, eski emsallere doğru gider. Davada şekillenen 
kaide hâkim yönünden bir aklıselim kaidesi olup dar bir alana, 
tek bir davaya inhisar eder. Fakat sanki eskiden beri mevcutmuş 

(44) LLEWELLYN, K. N., «A Realist ic Ju r i sp rudence» sh. 437 - 40. 
(45) LLEWELLYN, K. N., agm., sh. 443 - 44, 448 - 51 . 

117 



gibi muameleri görür. Bu suretle yaratılan case law kaidesi yu
muşak ve elâstikîdir. Esasen aksi mümkün olamaz 46. Genel ka
naat «case law», daha doğru bir deyişle, «common law kaidesi
nin uzun zamandan beri yerleşmiş, açık ve seçik bir mahkeme 
kararı olduğu üzerinde toplanır. Ancak şurası açıktır ki bu cins 
bir kaide, belirli bir mahkeme tarafından seçilip kullanıldığı tak
dirde «otoriter» ve «doğru» vasıflarını kazanabilir. Birçok haller
de yerleşmiş emsal kaaidelerinin kullanılmadığı da bir gerçek
tir47. Bu durumda kaide, Llewellyn'e göre, hâkimin söylediği şey 
olmaktadır48. Şu halde «doğru» kaide, uzun zamandan beri yer
leşmiş kaide demek değildir. Kaidenin doğruluğunu tayin eden 
akıl, adalet duygusu ve âmme siyaseti olmaktadır. 

Şu halde Llewellyn'e göre : a) önceki davalardaki vakıalara 
uygunluğu kontrol edilmiş, b) önceki davalar için otoriter kabul 
edilmiş, c) hâl için de âdil sonuç doğuracak görünen ve bu sebep
le d) mahkemeleri emniyete; avukat ve müşavirleri de sağlam 
tahminlere götüren kaide, doğru ve iyi kaide olmaktadır49. 

Kanunlar ise daha geniş bir alanı kapsayıp geleceğe yönel
miştir. Çünkü ihtilâflara, bunlar ortaya çıktıktan sonra uygulan
maktadır. Kanunlar tabiatları icabı siyasî niteliktedirler. Tek tek 
ihtilâfları halletmekten çok, çarpışan menfaatleri ve bir bütün 
teşkil eden ihtilâflar sınıfını düzenlerler. 

Kanunların ifadesi katı ve sabittir ve etkileri tek bir eyaletle 
sınırlandırılmıştır. Sabit ve katı ifadeleri ile kanunların, kararla
rın tahminini kolaylaştırdıkları sanılmamahdır. Bir kere ifadele
ri cok geniş olup belirli tip davalar gözetilerek kaleme alınmış
lardır. Diğer taraftan hâkimlerin tecrübeleri sonucu edindikleri 
ihtiyat ve dikkatten yoksundurlar. Avrupa'da, kanunlar ihtiyat 
ve ustalıkla kaleme alındıkları halde, bir çok hallerde ne demek 
istediklerinin anlaşılması için mahkeme kararlarına başvurul
maktadır. A.B.D. de teşri faaliyet Avrupa'nın tecrübe ve ustalığın
dan yoksun olduğu için mesele daha da çok önem kazanmakta-

(46) LLEWELLYN, K. N., The Bramble Bush, sh. 78. 
(47) Meselâ, F i r s t Nat iona l B a n k of W a p o k o n e t a v. B r o t h e r t o n , 78 Ohio St . 162, 

84 N. E. 794 (1908). 
(48) LLEWELLYN, K. N., «The Rule of Law in our Cace Law of Contract» , (47 

Yale L. J.) sh. 1244 - 47. 
49) LLEWELLYN, K. N„ agm. sh. 1256. 
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dır50. Bu sebeple kanunların formüle edilişinde, kanun koyucu
nun formülünü açık ve tatbik görecek şekilde kaleme alması en 
başta gelen görevlerindendir51. Kısacası, Llewellyn'e göre, com
mon law A.B.D. de kazaî yoldan mütecanis bir hukuk sistemi ya
ratmış olup, kanunlar yeni icatlar olarak bu mütecanis sisteme 
ithal edilmiş bulunmaktadırlar. Bu durumda yapılacak şey, ka
nunların kaleme alınışında azamî dikkat ve itinayı gösteremek 
olmaktadır"52. İl 

III 

K A Z A Î F A A L İ Y E T 

§ 32. — Genel Olarak 

Hâkim Cardozo'nun kazaî faaliyeti inceleyen «The Nature of 
the Judicial Process» adlı eserinden sonra bu konuda yazılan en 
ilgi çekici eserlerden birisi Llewellyn'in «The Common Law Tra
dition : Deciding Appeals» (Common Law Geleneği : Temyiz Ka
rarları ) dır53. Otuz yıllık çalışmalarının sonucu olan bu kitapta 
Llewellyn, Common Law'da kazaî faaliyetin yaratıcılığını, bu ya
ratıcılığın sınırlarını, temyiz mahkemelerinin nasıl karara ulaş
tıklarını, emsallerin anlam ve kullanılışlarım inceden inceye tah
lil eder. Bunun yanı sıra, (Frank'm aksine) common law,da istik
rarın ve kararların önceden kestirilmesinde nisbî bir kat'iyetin 
varlığını ortaya koyar. 

Llewellyn, kendisini hukukun varlığını inkârla suçlayanlara 
karşı54 bu eserinde hukuka inancını, hukukun iyi olduğunu ve 
gittikçe iyiye doğru yol aldığını; temyiz mahkemelerinin günlük 

(50) LLEWELLYN, K. N., age., sh. 78 - 79. 

(51) LLEWELLYN, K. N., a g m „ sh. 452. 

(52) LLEWELLYN, K. N., agm., sh. 453; âge. , sh. 79. 

(53) Bu k i t ap 1960 yı l ın ın en önemli eser i o l a rak k a b u l edi lmiş t i r . Meselâ bkz . 
PROSSER, «The Common Law Tradi t ion», Book Review (13 J . Lega l Ed.) , sh. 
431; BREITEL, C. D., «The Common L a w Tradi t ion», Book Review (61 Col. 
L. Rev.) sh. 931; ASSWEL, H. O., «The Common Law Tradi t ion», Book Revi
ew (61 Col. L. Rev.) , sh. 940. 

(54) LEEWELLYN, K. N., The Bramble Bush, sh. 8 - 10. 
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faaliyeterinde kazaî düşünceyi ve kararlılığı makûl ve düzenli bir 
çerçeve içinde ortaya çıkardıklarını açıkça belirtir. 

§ 33. — Hukukta Kat'iyet ve Kararlılık 

Llewellyn, son zamanlarda hukukçularda temyiz mahkeme
lerinin faaaliyetlerine karşı güvensizlik belirdiğine işaret eder. 
Bir kriz diye vasıflandırdığı bu durum, temyiz mahkemelerinin 
faaliyetinde, avukat için kararların önceden kestirilmesinde da
yanacak herhangi bir istikrar ve kat'iyet unsuru sağlıyamaması 
endişesinden ileri gelmektedir55. Gerçekte ise, böyle bir kriz mec-
cut değildir. Temyiz mahkemelerinin faaaliyetinde, hukukçuları 
hayal kırıklığına uğratacak bir aksaklık yoktur. Aksine, bunların 
günlük faaliyeti hukukta istikrar, tahmin edilebilirlik ve kontro
lü sağlamaktadır56. 

Şu halde Llewellyn'e göre yapılacak iş «hukukta kat'iyet» ve 
tahmin edilebilirlik meselesini açıklığa ulaştırmaktır. 1920 yılla-
rindan 1930'a kadar kaidelerin dâvaları karara bağladığı inancın
dan hasıl olan kat'iyetten bugün bahsedilemez. Hiç kimse huku
kun seyrinde mutlak bir belirlilik arıyamaz57. Frank'ın da belirt
tiği gibi, hukuktan tam bir kat'iyet beklenemez. Ancak bu kat'iyet 
hayalinin, cemiyetin hayatî ihtiyacını cevaplandırmak üzere kuv
vetli ve özel bir şekilde hukukta yaşadığı da bir gerçektir. Fakat 
buna «efsane», «masal» denilemez58. Esasen, Frank.m iddiaları
nın aksine, temyiz mahkemelerinin faaliyetinde makûl bir istik
rar mevcuttur 59. 

Şu halde insanları bu konuda ümitsizliğe düşüren nedir? Lle
wellyn bunu şöyle cevaplandırır : İhitilâflann hallinde kullanılan 
kaidelerin çoğu dedüktif yolla birbirinden istihraç edilmektedir. 
Diğer taraftan, yeni durumlar, yeni ihtilâf ve dâva çeşitlerini or
taya çıkarmakta, bu da gerginliğe sebep olmaktadır60. Halbuki 
hukukî faaliyette beklenilen kat'iyete, yetersiz surî mantık ve de-
düksiyonlarla ulaşılamaz. Burada pragmatik davranış61 ve dina-

(55) LEEWELLYN, K. N., The Common Law Tradi t ion» , sh. 3 - 4 . 
(56) LEEWELLYN, N. N., «On Read ing and Using N e w e r J u r i s p r u d e n c e » , sh. 591. 
(37) LEEWELLYN, K. N., age. , sh. 17. 
(58) LLEWELLYN, K. N., Law and M o d e m Mind. A. Symposium», sh. 85. 
(59) LLEWELLYN, K. K. age., sh. 191. 

(60) LLEWELLYN, K. N., age. , sh. 216. 
(61) LLEWELLYN, K. N., «The Bramble Bush», sh., 70 - 75. 
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mizm gereklidir. Yani yeni durumların ortaya çıkardığı gerginliği 
azaltmak için beşerî ihtiyaçlar, kültürün ve hukukun tarihî gelişimi-
gözönüne alınmalı ve böylece herkesi tatmin edici kararlara ulaş
ma yolları aranmalıdır62; Bir değişme rejimi olan hukukta hâkim 
değişmeğe, yani halkın ümit ettiğine, uygun kararlar verdiği de
recede, halkın istediği kat'iyet sağlanmış olur. Gerçekte bu, kat'-
iyet değil kararlılıktır. Hukukun değişmeler karşısında sabitmiş 
gibi görünüşü aldatıcıdır. Gerçekleştirilen ümitler, yenilikleri 
sanki hep varmış gibi gösterir63. Şu halde hukukta ideal olan 
«mutlak bir kat'iyet» değil, kararların tahmininde makûl bir ka
rarlılıktır. Bu «kararlılık» hukukta çarpışma halinde bulunan 
«mutlak kat'iyet» ve «kaidelerin evrenselliği» ile «duruma uygun 
seçim ve davranış» dilekleri arasındaki dengeyi sağlar164. Lle
wellyn'e göre Amerikan hukuku her dâva ve karar ile değişmek
te, düzelmekte daha iyiye doğru gitmekte ve şikayet konusu olan 
belirsizliğin derecesi hafiflemektedir65. 

§ 34. — Temyiz Mahkemelerinde Kararlılığı Sağlıyan Faktörler 
Llewellyn'e göre, hukukçu için önemli olan, ortaya çıkan bir 

ihtilâfın mahkemelerce nasıl kararı bağlanacağını önceden kesti
recek bilgiye sahip olmaktır. Bu bilgiye de temyiz mahkemeleri
nin faaliyeti ile hâkimin hâkimlik san'atmı istikrar ve açıklığa 
kavuşturan geleneğe ve temyiz mahkemelerinin doğrudan doğru
ya müşahadesine yönelmekle ulaşılabilir66. Böylece, kazaî faali
yetin derin bir incelemesine girişerek temyiz mahkemelerinde ka
rarlar yönünden istikrarı sağhyan faktörleri Llewellyn şu şekil
de sıralamaktadır : 

1 ) Hukukla şartlandırılmış memurlar : 

Bu memurların başında bilgili ve tecrübeli hâkimler gelir. 
Esasen realistlerin üzerinde durdukları en önemli konulardan bi
ri hâkimler ve kazaî faaliyetleridir. Temyiz hâkimlerinin görev 
süreleri yirmi ilâ otuz seneyi aştığından, bunlar hukuken şartlan-

(62) LLEWELLYN, K. N., «The Common Law Tradition», sh. 186, 216. 
(63) LLEWELLYN, K. N., agm., sh. 87 - 88. 
(64) LLEWELLYN, K. N., age., sh. 216 - 17. 
(65) LLEWELLYN, K.N., «The Bramble Bush», sh. 125 - 26; age., sh. 17.. 
(66) LLEWELLYN, K. N., «On Reading and Using Newer jurisprudence» sh. 587, 

591 - 92. 
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dırılmış bir durum kazanırlar. Bütün meseleleri ele alış ve değer
lendirişleri hukukî açıdan olmaktadır67. 

Hâkimin farklı bir ışık altında incelenmesi gereklidir. Çünkü 
onun doğru veya yanlış, âdil veya gayrı âdil kararı hukuku mey
dana getirecektir68. Halkı doğrudan doğruya (ihtilâf veya dava
da taraf olduğu hallerde) veya dolayısı ile (muhtemel bir davada 
taraf oldukları takdirde sonucunu Önceden kestirmek bakımın
dan) etkileyecektir69. Hâkimin incelenmesinde ise şu üç husus 
gözönünde bulundurulmalıdır : a) Hâkim her şeyden önce bir in
sandır ve A.B.D. yönünden bir Amerika'lı olup, Amerikalının özel
liklerine sahiptir, b) İkinci olarak, o bir common law hukukçu-
sudur ve nihayet c) common law hâkimi olup özellikleri bakı
mından İngiliz veya Avrupa hâkiminden farklıdır. Fakat asla ka
ra cübbe giyen mekanik bir hukuk tatbikatçısı olarak mütalâa 
edilmemelidir70. Çünkü o, kendisine tanınan serbesti içersinde 
sosyal ihtiyaçları karşılama hususunda hukuk bilgisi kadar akıl 
ve basiretini de kullanan bir kişidir7'. 

Ancak Amerikan hâkim ve avukatlarının72 durumları eğitim
lerine, mezun oldukları üniversiteye, stajlarına, büyük veya kü
çük şehirde bulunmalarına göre özellikler göstermektedir73. Bu
nun yanı sıra temyiz hâkimleri arasında iyiler kadar kötüleri de 
bulunmaktadır. Bunların bir kısmı peşin hüküm ve zaaflara sa
hip olabilirler. Fakat hepsi birden ele alınacak olursa, büyük bir 
çoğunluğun dürüst, yeterli ve kendi peşin hüküm ve zaaflarına 
karşı koyabilen kişiler olduğu görülür. Bu sebeple belirtilen zaaf ve 
aksaklıklar genel durumu değiştirmez74. 

(67) LLEWELLYN, K. N. The Common Law Tradi t ion , sh. 19, 201 - 202. 
(68) LLEWELLYN, K. N., agm., sh. 593. 
(69) LLEwELLYN, K. N.. The B r a m b l e Bush, sh. 23. 
(70) LLEWELLYN, K. N., agm. , sh. 596. 
(71) LLEWELLYN, K. N., agm., sh. 587; «Legal Tra t ion and Social Science Methods» 

sh. 104. 
(72) LLEWELLYN'e göre a v u k a t ve düşav i r l e r in de kazai faa l iye t tek i ro lü önem

lidir ve gözden kaç ı r ı lmamal ıd ı r . Bu k o n u d a Bkz. age., sh. 23; «The Crafts of 
Law Re Value» (15 Rock Mt. L. Rev.) ve (28 A. B. A. J . ) , sh. 6; «On Rea
ding and Using Newer J u r i s p r u d e n c e » sh. 592 - 93; «The Modern Approach to 
Counsell ing and Advocacy - Especial ly in Commerc ia l Transac t ion» (46 Col. 
L. Rev.) , 

(73) LLEWELLYN, K. N., The Common Law Tradi t ion , sh. 20. 
(74) LLEWELLYN, K. N., age., sh. 133. 
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2) Hukuk doktrini : 

Karara bağlanacak meseleler hakkında kabul edilmiş ve yer
leşmiş bir doktrin, hukuk anlayışı mevcuttur. Şüpheli durumlar
da verilen kararın bu doktrinin ruhuna uygunluğu kontrol edil
mektedir. 

Bu doktrin sadece kanun veya emsal kaidelerine dayanma-
yıp, hukukun hâkim prensiplerini, yaşıyan idealleri, eğilimleri, 
belirli hareket ve faaliyet tarzlarımda kapsar75. 

3) Doktrin tecrübeleri : 

Bu, mevcut hukukî malzemeyi kullanma konusunda kabul 
edilmiş doğru ve sınırlı bir tekniğe ilişkindir. Bazan kendiliğin
den bazan da şuurlu çalışmalar sonucu şekillenen bu teknik, mah
kemelere otoriter malzemenin ve bilhassa kaanun ve emsallerin 
tanıdığı serbestinin nasıl kullanılacağı hakkında bir rehber teşkil 
eder. Böylece temyiz mahkemeleri, Llewellyn'in deyişi ile, bir çe
şit «serbesti hukuku» (The Law of Leeways) çerçevesi içersinde 
çalışırlar76. 

4) Adalete karşı sorumluluk duygusu : 

Amerikan hukuk sisteminde, kararların âdil olması konusun
da bir vazife ve sorumluluk duygusu iyice yerleşmiştir. Fakat 
zaman zaman devrin telâkkilerinin ve mizaç özelliklerinin sonu
cu olan bazı yanlış hukuk doktrinlerinin baskısı bazan avukat 
veya müşavirlerin bilgi noksanlığı77 ve bazan da durumu tahlil 
yetersizliği sebebiyle adaletten sapmalar olabilir. Diğer taraftan 
adaletin anlamı farklı dava, hâkim veya mahkeme için değişiklik 
gösterebilir. Ancak kazaî faaliyetin tümü ele alınınca, yerleşmiş 

(75) LLEWELLYN, K. N., age., sh. 20. Halkın hukukun nasıl olması gerektiğini 
konusundaki fikirlerinin ve ahlâk telâkkilerinin önemi için bkz. «A Realistic 
Jurisprudence - The Next Step» sh. 462 - 63. Hukukun değer hükümlerini kap
sadığı konusunda bkz. «Legal Tradition and Social Science Methods» sh. 90. 

(76) LLEWELLYN, K. N., age., sh. 21 - 22. Ancak bu serbesti «kanunların idare 
ettiği hükümet» ve «devaları karara bağlıyan kaideler» prensipleri ile sınır
landırılmıştır. Bkz. «On Reading and Using Newer Jurisprudence» sh. 587. 

(77) LLEWELLYN, temyiz mahkemesinde bir davanın kazanılması için avukatın 
bilgi ve hünerinin gerektiğini açıkça kabul eder. Bkz. «The Crafts of Law 
Re - Valued», sh. 6. 
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prensip ve muhakeme tarzları gayeye, yani adalete yönelmiş dav
ranış farklılıklarını azaltarak bunları oldukça mütecanis kılmak
tadır 78. 

5) Tek doğru cevabın ve hâl şeklinin aranması : 
Karar verme faaliyetinde tek doğru bir hal şeklinin varlığı 

inancı eskiden beri yaşamaktadır. Bu inanç diğer taraftan «doğ 
ru hukuk», «doğru kaide» ve «âdil karar» ideallerini de yaratmış
tır. Nitekim, hâkimlerde önlerindeki davayı karara bağlıyacak 
kabili tatbik hâl şekillerinden ancak birinin doğru ve haklı oldu
ğu kanaati yaygındır. Bu konuda, yani tek cevapta ısrarın mahzu
ru, çeşitli alternatifleri araştırmayı baltalaması ihtimâlidir. 

6) Gerekçe : 

Kararlar, ilgililere kararın sebeplerini ve doğruluğunu gös
terme ihtiyacının yarattığı baskı sonucu yazılı gerekçeleri havi 
bulunmaktadır. Burada, «tek ve doğru cevap» «tek ve doğru hal 
şekli» inancı da rol oynamaktadır. 

Llewellyn gerekçenin karar vetiresinin kontrolünü sağlayaca
ğı gibi, Frank'm aksine, benzer davaların ilerde nasıl karara bağ
lanacağı konusunda yardımcı olacağını da kabul eder. Diğer ta
raftan, gerekçeleri temyiz mahkemesinde tek bir grubun ifadesi 
olarak belirtme gayreti, hâkimlerin mizaç ve eğitim farklılıkları
nı da yumuşattığından, kararları daha çok kabili tahmin kılmak
tadır. 

7) Bidayet mahkemesinin zabıtları : 

Bidayet mahkemesinin tesbit ettiği vakıa zabıtları temyiz 
mahkemesini zaman kaybından kurtarır. Hernekadar temyizin 
vakıa tesbitleri ile değil, maddî hatanın varlık veya yokluğu ile 
ilgilendiği esas olarak kabul edilmişse de, temyiz, maddî hatanın 
esaslı olup olmadığını tayin için vakıaları yeniden inceliyebilece-
ği gibi gerekli değişmeleri de re'sen yapabilir. Temyiz mahkeme
sini buna yönelten de adalet duygusudur. 

(78) LLEWELLYN, K. N., age., sh, 23 - 24. Görülüyor ki Llewellyn, Frank'ın aksi
ne kazaî faaliyette sübjektif unsurların adalet tatbikatındaki ahengi bozabi
leceğini kabul etmemektedir. 
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8) Önceden belirtilmiş, sınırlandırılmış ve dondurulmuş 
malzeme : 

Temyiz mahkemesinin önüne nihaî karar için gelen malze
menin her teferruatı hukukçular tarafından inceden inceye ha
zırlanmış ve dikkatle kaleme alınmıştır. Bu husus dikkat, düşün
ce, tartışma ve kararda ekonomi sağlar. 

Temyiz mahkemesi gerektiğinde kötü kaleme alınmış lâyiha
ları yeniden formüle edebilir. Fakat onun asıl yaptığı şey, mesele
yi ilk basamaktan son kademeye kadar gözden geçirmektir. Bu 
faaliyetinde, önüne gelen herşey kat'î olarak tes bit edilmiş olsa 
dahi,- taraf avukatlarından birinin gözden kaçırdığı ana mesele
lerden birine dayanılarak verilecek hüküm adaletsizlik doğura
caksa murafaaya başvurarak taraf avukatlarını dinler. Murafaa, 
dondurulmuş metinlerin zarar ve eksikliğini giderirken, temyiz 
mahkemesine de faydalı bir serbesti sağlar. 

9) Avukatların lâyihaları : 
Temyiz mahkemesi, karara taraf avukatlarının yazılı (mura

faa halinde sözlü) müdafaalarını mütalâa ettikten sonra ulaşır. 
Lâyihalar bilgili avukatlar tarafından incelik ve titizlikle hazır-
lanmışsa temyiz mahkemesine büyük ölçüde yardımcı olur. Fakat 
Llewellyn, müstakbel avukatların fakültelerde bu konuda gerekli 
ve yeterli eğitim göremediklerini, bu sebeple de temyize yardımcı 
rolü yerine getirmedikleri kanaatmdadır. 

10) Grup kararı : 
Temyiz mahkemesinin birden çok hâkimden teşekkül etmesi 

ve grup halinde çalışması, hâkimlerin herbirindeki peşin hüküm, 
tarafgirlik, çeğingenlik faktörlerinin etkilerini azaltmakta; karar
ların çoğunlukla verilmesi de kazaî faaliyette istikrarı sağlamak
tadır. Ancak bazı temyiz mahkemelerinde tek bir hâkimin diğer
lerine bilgisi ve kişiliği yönünden hükmettiği vakidir. Bu durum
da kararların tek bir hâkimden sadır oluyormuş gibi bir manza
ra arzetmesi, kararların önceden kestirilme derecesini azaltabi-
lirse de büsbütün ortadan kaldırmaz. 

11) Emniyet ve dürüstlük : 

Temyiz üyelerini çeşitli siyasî ve sosyal baskılara karşı koru-
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yacak müessesevî garantilerin mevcudiyeti, onları maddî ve ma
nevî korku ve ümitlerin etkisinden kurtararak gönül rahatlığı 
içersinde dürüstçe çalışmalarına ve adaleti gerçekleştirmelerine 
yardım eder. 

12) Temyiz Mahkemesi geleneği : 
Temyiz mahkemelerinin kararları belirli bir konu için huku

ku yaratmakla kalmıyarak, mahkemelerin günün gidişatına kar
şı tutum ve reaksiyonlarını da istikrarlı bir şekilde yansıtır. , 

Hâkimlerin uzun süre bir arada çalışmaları, her mahkeme 
için belirli bir geleneğin yerleşmesini sağlar. Yerleşen gelenekte 
hâkimlerin çalışma tarzları kadar birbirlerine karşı tutumları da 
rol oynar. Çok kere yeni üyeler yerleşmiş geleneğe uyarlar, ancak 
bunların kuvvetli bir kişiliğe sahip olmaları, yerleşmiş geleneği 
değiştirebilir. Meselâ hâkim Cardozo'nun New York, hâkim Sc-
haffer'in de Illinois Temyiz Mahkemesine tayinlerinden kısa bir 
süre sonra bunların şahsiyet ve görüşlerinin etkileri hissedilmeğe 
başlanmıştır. Ancak böyle durumlar istisnaî olup, genellikle mah
kemelerin geleneğini yansıtan zabıtları kararların önceden kesti
rilmesinde yardımcı rol oynarlar. 

13) Devre Uslûbü : 
Temyiz mahkemeleri kadar hukukî faaliyetin diğer alanlarını 

da şartlandıran ve kararlara istikrar kazandıran önemli diğer bir 
faktör hukukçuların belirli bir zamanda hukuka karşı genel tu
tumlarını yansıtan «devre-uslûbü» (period-style)dür. Llewellyn bu 
şekilde iki devre uslûbü tesbit eder: İlki 1820-1860 yıllarında 
hâkim olan emsal ve prensiplerin zamana uygunluklarını daima 
kontrol ederek hukukun hayatla temasını sağlayan «Yaratıcı Us-
lûb» (Grand-Style) 79 ile 1880 yıllarında belirip son zamanlarda 
tesiri hafifliyen, kaide ve emsallere sıkı bir bağlılığı sebebiyle 
common law'u hayattan uzaklaştırıp hareketsiz kılan <• Şeklî Us-
lûb» (Formal Style)dür. 

İşte bu geniş devrelere mahsus hukuk anlayışları da belirli 
devrelerde kararların tahmininde kolaylık sağlamaktadırsu. 

(79) Grand Style'i; Llewellyn'in buna izafe ettiği özellikleri yansıtabilmesi için» 
yaratıcı üslûp» olarak çevirmeyi tercih ettik. 

(80) Bu iki üslûbu ileride daha teferruatlı olarak inceliyeeeğiz. 
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14) Daimî kaza memurları kadrosu : 

Llewellyn'e göre, Amerikan temyiz mahkemelerinde kararlar 
yönünden istikrarı sağlıyan en önemli faktör, vaktinin tamamını 
kazaî faaliyete hasreden, muayyen merasim ve usulleri takip et
mekten doğan disiplin ruhuna, meslek ahlâk ve değer ölçülerine 
sahip, tarafsız, meslekten yatişme hakimler kadrosunun mevcu
diyetidir 81. 

§ 35. — Temyiz Mahkemelerinde Metod Meselesi 
A) Kaideler Yönünden 

Llewellyn, karar verme faaliyetinin doğru şeklinin psikologlar 
tarafından açıklanmasının, hukukçularda bir şok tesiri yarattığı
nı belirtir. Bu gün karar vermenin basit bir mantık ameliyesin
den farklı ve çeşitli faktörlere tâbi olduğu en sonunda ortaya 
çıkmıştır82. 

Artık hukukun davranış açısından incelenmesi gerektiğinden, 
davranışlara dayanan hukuku anlayabilmek için mahkeme ka
rarlarının geçmişe kadar uzanarak incelenmesi yapılmalıdır. An
cak bu konuda Yüksek Mahkeme ile diğer temyiz mahkemeleri 
arasında bir ayrımda bulunulması gereği açıktır. Çünkü, Yüksek 
Mahkemenin kendisi ve kararları daima halkın gözü önünde olup 
her an incelenmekte ve varılan sonuçlar bütün topluma sunul
maktadır. Halbuki bir New York, Ohio veya diğer bir eyalet tem
yiz mahkemesinin faaliyet ve kararları, gerçek kazaî faaliyeti or
taya koyması bakımından zengin bir hazine teşkil ettği halde göz
den kaçırılmaktadır83. 

Bu kararların incelenmesinde yapılacak ilk iş, her kararın 
kendi zamanın şartları ve bu zamana hâkim doktrinin ışığı altın
da ele alınmasıdır. Kararlar ancak bu yolla açıklığa ulaşabilir. 
İkincisi ise, kararları tayinde tek faktörün kaideler olduğu ka-
naatma veda etmektir84. 

..j*— — 

(81) LLEWELLYN, K. N. . age. , sh. 26, 28 - 32, 34 - 42, 45 - 50. 

(82) LLEWELLYN, K. N., age. , sh. 11 - 12. 

(83) LLEWELLYN, K. N., age. , sh. 514. 

(84) LLEWELLYN, K. N., age., sh. 181; «On Read ing and Using Newer J u r i s p r u 
dence, sh. 581, v.d. 
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Llewellyn, Frank'm kaidelerin kararları hasıl edemiyeceği 
kanaatini kısmen kabul eder85. Ona göre kaide makûl ve teknik 
ifade bakımından açık ise, hâkime iyi bir rehber olabilir ve hat
tâ bazen tam kontrolü sağlar. Diğer taraftan kaidenin aklıselime 
uygun olması halinde, kararların önceden kestirilmesi de kolay
laşmış olur86. Ancak Llewellyn'e göre, hâli hazır kaideler temyiz 
davalarını karara bağlıyor görünüyorsa, bunun sebebi kaidelerin 
mahkemelerce devamlı olarak kontrole tâbi tutulup hale uygun
luklarının teyid edilmesinde aranmalıdır87. Şu halde temyiz mah
kemelerinde kaideler yönünden yapılacak iş şekilcilikten vazge
çip, kaidelerin duruma ve akla uygunluğunu kontrole tâbi tut
mak ve bunları çarpışan sosyal değerleri karşılıyacak, sosyal ihti
yaçları cevaplandıracak şekilde tadil ve tatbik etmektir88. 

Kaidelerle ilgili diğer önemli bir mesele de tefsirdir. Ameri
kan hukukunda kaidelerin tefsiri hususunda yerleşmiş hatalı bir 
gelenek mevcuttur. Bu geleneğe göre kaidelerin, bilhassa kanun
ların, doğru ve tek bir anlamı varmış gibi düşünülür. Halbuki 
tefsirde istisnalar daima gözönünde bulundurulmalıdır. Esasen 
bu istisnalar sayesinde hukukun hayatla teması sağlanmaktadır. 
Meselâ kanunun tefsirinin lâfzına göre yapılması esas ise de89 

bazı hallerde kanunun gayesi gözönünde tutularak adı geçen ge
nel kaida bertaraf edilebilir90. Gene, kanunların common law ışı
ğında ele alınarak tefsiri esas olmakla beraber91 bazı özel du
rumlar için vazedilen kanunlar common law'a aykırı düşebilir ve 
hatta common law yerine ikame edilmiş olabilir92. Yeni bir suç, 
sorumluluk veya dava hakkı yaratan kanunlar makable şamil 

(85) LLEWELLYN, K. N., age. , sh. 104 d.n. 135. 

(86) LLEWELLYN, K. N., age. , sh. 1 7 9 - 8 0 ; «The m o d e r n A ppr oach t to Counsel l ing 
and Advocacy - Especial ly T r a n - sactions», sh. 167 v.d.; The B r a m b l e Bush, 
sh. 14. 

(87) LLEWELLYN, K. N., age. , sh. 189. 
(88) LLEWELLYN, K. N., age. , sh . 1 8 0 - 8 1 , 183, 292. 

(89) F i r s t Nat iona l Bank v. De Ber r iz 87 W. Va. 477, 105 s. E. 900 (1921); 59 C. J . , 
S t a tu te s § 575 (1932). 

(90) Dooley v. Penn , R. R., 250 Fed . 142 (D. Minn. 1918); 59 C. J . S t a tu t e s Ş. 575, 
(1932). 

(91) Banfield v. Banl ie ld , 117 Mich. 80 75 N. W. 287 (1928); 25 R. C. L., S t a t u t e s 
§. 280 (1919). 

(92) Hami l ton v. Ra thbone , 175 U S. 414, 20 sup . Ct. 155, 44 L. Ed. 219, (1899); 
State v. Lewis, 142, N. C , 626, 55, S. E. 600 (1906); 25 R. C. L., S ta tu te s § 280, 
289 (1919). 
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olarak tefsir edilemezse de93, fertlere hukukî imkânlar veren ve
ya makable şamil tefsiri adalete uygun düşen kanunlar adı geçen 
kaide dışı tutulabilir94. Diğer bir kaza dairesi için vazedilen 
bir kanunun başka bir kaza dairesince adaptasyonu halinde, o 
kanunun vazedildiği zamanda o kaza dairesindeki anlaşılışının 
tefsire esas tutulması esas ise de95 gerektiği hallerde adapte edi
len kanunun, o yerin yeni şartları ile ahenkli kılınacak şekilde 
tefsiri gerekebilir %. 

Bu misâller daha da çoğaltılabilir97. Fakat hepsinden çıka
cak sonuç, hukukun her an her ayrı dava ve düzeltme ile geliş
mekte olduğudur98. Böylece common law geleneği sadece sonsuz 
bir değişme vetiresini yansıtmakla kalmayıp daima daha iyiye 
yöneltilen aklî kaidelerin bir sentezini meydana getirmekte, bu 
yolla insanları kaidelerin esiri değil efendisi kılmaktadır99. 

B) Emsaller Yönünden 

Kaidelerin tek başına daavları karara bağlıyamayacağını be
lirttikten sonra, Llewellyn, emsallerle ve emsallerin mahkemele
re sağladığı serbesti alanının ince bir tahlil ve tenkidine girişir. 
Ona göre, emsalleri incelemek hususunda temyiz hakimlerinin 
rolü avukatlarınkinden farklıdır. Avukatın meseleyi ele alışı, gö
rüşü ve tutumu müvekkili açısından olduğundan tek yönlüdür. 
Hâkimin durumu ise tamamen farklıdır. O, tarafsız olarak mese^ 

(93) Keeley v. Great Northern Ry., 139 Wis. 448, 121 N. W. 167 (1909). 
(94) Falls v. Key, 278 S. W. 893, Tex. Civ App. (1925). 
(95) Fiske v. Buder, 125 F. 2d 84, 844 (8 th. Cir. 1924). 
(96) United States v. Farret, 87 F. 2d 957, 963 (8 th. Cir 1937) Kanunların tefsiri

nin bütün hukuk sistemi ile ahenkli düşecek şekilde yapılması için bkz. 
LLEWELLYN, K. N., «Remarks on the theory of Appelate Decision and the 
Rules or Canons About How Statutes Are to be Construed» (3 Va. L. Rev.) 
sh. 399. Son misalin kendi adaptasyon hukukumuz bakımından önemi açıktır. 

(97) Meselâ bkz. LLEWELLYN, K. N„ age., sh. 521 - 23. 
(98) LLEWELLYN, etkisi altında kaldığı hâkim Cardozo'dan bu noktada ayrılmak

tadır. Cardozo hâkimin hukuk yaratıcılığını belirli davalar için tanırken, 
Llewellyn bu yaratıcılığı hemen her davaya teşmil etmektedir. 

(99) LLEWELLYN, K. N„ age., sh. 184; The Bramble Bush, sh. 25 - 26. Llewelyn, 
A. B. D. de kanunların gerek esas gerek teknik bakımdan iyi hazırlanmadık
larını, bu sebeple kaidelerin gaye ve eldeki davanın özellikleri yönünden 
icab eden değişmelere tabi tutulmaları gereğini belirtir. The Common Law 
Tradition, sh. 291 - 92. 
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leye tam ve doğru teşhis koymak zorundadır. Bunun için vakıa 
ve delilleri yeniden ve tekrar tekrar gözden geçirmek zorundadır. 
Common law'in kendine sağladığı serbesti de ona bu yolda yar
dımcı ve faydalı olarak, adaleti sağlamasını kolaylaştırır m. Ancak 
hâkime tanınan serbesti sınırsız değildir. Amerikan hukuk siste
minde hâkimlerin keyfî hareket edemeyecekleri esası yerleşmiş
tir. Fakat, hâkime davayı ferdileştirip hale uymasını sağlıyacak 
ve mevcut hukukî müesseselerde gerekli değişmeleri yapma im
kânını verecek kazaî bir serbestinin mevcudiyeti de bir gerçek
ti 1M. Bu serbesti özellikle emsallerin kullanılışı yönünden önem 
arzetmektedir. 

Bu noktadan başlıyarak Llewellyn emsallerin kullanış tekni
ği ile ilgili ince araştırmalara girişir. Sayısı binleri aşan kararları 
inceledikten sonra, mahkemelerin emsalleri muhtemel kullanış 
yollarını altmış dört olarak tesbit eder ve bunları üç ana gruba 
ayırır : 

1) Emsallere bağlılık: Ancak bu, emsallerin daima doğru 
ve iyi olmasından değil, bazen değiştirilmesini imkânsız kılacak 
belirli ve kat'î kaideler koymuş olmasından102 ileri gelmektedir. 
Hattâ bazı hallerde emsalin koyduğu kaide hakkında şüphe ve 
âmme siyaseti yönünden hoşnutsuzluk olsa bile, teşriî faaliyet 
müdahale etmedikçe kendisine dokunulunamamaktadır. 

2) Emsali kullanmama : Bazı hallerde emsal kaide veya 
prensibinin mevcudiyeti, kabul edildiği halde, eldeki meseleye 
herhangi bir şekilde tatbik edilmesi mümkün olamamakta veya 
yeni davadaki bazı özellikler yeni bir kararı gerektirmektedir. 
Çok kere de, eski emsaller iptal edilmediği halde, zamanın ve 
şartların değişmesi, onları takip edilmesi gerekli otoriteler ol
maktan çıkartmaktadır. 

(1Ü0) LLEWELLYN, K. N. age., sh. 118 - 19; «Councelling and Advocacy» sh. 18û. 
(101) LLEWELLYN, K. N., «On Reading and Using Newer Jurisprudence» sh. 587 -

588; «The Modern Approach to Counselling and Advocacy» sh. 180. 

(102) Meselâ Scolield v. J. W. Jones Construction Co., (64 N. M., 319, 328 P. 2d. 
389, 392 ''1958") davasında, jüri genel hükmü verildikten sonra, hiçbir jüri 
üyesinin yeminli beyan veya şahadetle bu hükmün yanlışlığını ileri süremi-
yeceği esasının yerleşmiş olduğu belirtilerek bu yoldaki bir talep reddedil
miştir. 
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3) Emsalin geliştirilmesi veya emsale yeni yön verilmesi : 
Bazı hallerde emsal kaidesinin davanın vakıaları ışığında tefsiri 
gerektiği hallerde belirli bir kavramın genişletilmesi veya kısım-
iara ayrılması, emsalin geliştirilmesine, ona yeni bir yön vererek 
yeniden şekillendirilmesine sebep olur. Bazan da «hukuk ruhu», 
boşlukları dolduracak yeni bir kaidenin yaratılmasını sağlar. Me
selâ Matter of Burns v. Wiltse (303 N. Y. 319, 323, 102 N. E. 2d 
569, 1951) davasında bir şahsın aynı seçim bölgesinde hem savcı 
hem de hâkim adayı olmasını sağhyacak veya engelliyecek hiç bir 
kaide olmadığı halde, mahkeme Seçim Kanunun ruh ve maksadı
nın, adayın her iki makama seçilmesi halinde her iki makamı iş
gal etmesine müsaade edemiyeceği kanaatına vararak, iki maka
ma adaylığı meneden kararı ile bu konuda yeni bir kaide yarat
mıştır 103. 

Emsalleri kullanış yollarından üçüncüsüne en iyi misâl «Ya
ratıcı Uslûb »dür. Bu noktada bir kere daha bu iki üslûba104 eğil
mek zorundayız. Llewellyn'e göre A.B.D. nin kuruluşundan başlı-
yarak 1820-1860 yılları «Yaratıcı Uslûb »un hâkim olduğu devre
dir. Marshall, Kent, Cowen gibi meşhur hukukçular, Lord Mans-
field'in de belirttiği gibi, common law'u meydana getirenin em
sallerin kelimeleri değil, dava ile ilgili öz ve ruhları olduğunu 
görmüşler, faaliyetlerinde emsalleri oldukları gibi kabul etmeye
rek zamana uygunluklarını araştırmışlar, maziden kalan bu mi
rası gelecek için daha iyi bir hale koymağa çalışmışlardır. Böyle
ce ilk «Yaratıcı Uslûb» devresi emsallerin hürmet gördüğü fakat 
hayata uygunluğunun kontrolü yapılmadan kabul edilmediği; hu
kuk alanında emsaller yönünden makûl bir seçimin, değişikliğin 
ve yeniliğin hâkim olduğu bir devre olmuştur1105. 

Llewellyn «Yaratıcı Uslûb »un üstün özelliklerini şöyle belir
tir : Bir defa bu Uslûb otoriter emirlerle (kaideler) adalet duy
gusu arasındaki çatışmayı bertaraf eder. Emsallere bağlılık ile, 
bunların hayatla uygunluğunun kontrolü sonucu verilen kararlar, 

(103) LLEWELLYN, K. N., age., Eh. 88- 89. 
(104) LLEWELLYN'in uslûbdan kasdı, kararların edebî üslûbu olmayıp, kazaî faa

liyetin işleyiş tarzıdır. 
(105) LLEWELLYN, K. N., age., sh. 36 - 38, 63 - 64; Remarks on the Theory of 

Appelate Decision and Rules or Canons How Statutes Are to be Construed» 
sh. 396. 
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kelimeler kadar akim istediğini de tatmin eder. Nihayet geleceğe 
yönelmiş en iyi formüller de bu Uslûbda saklıdır. Geliştirilen ve 
yaratılan kaideler akla dayandığından en vasat kişi tarafından 
dahi kolayca anlaşılabilir ve tatbik edilebilir. Böylece aynı emsal 
kaideleri farklı hâkimler tarafından kullanılsa dahi aynı sonuç
ları yaratarak «kaideler hükümrandır» prensibinin doğruluğunu 
ortaya koyar106. 

1880 yıllarında ise teşriî faaliyetle birlikte «Şeklî Uslûb» ya
vaş yavaş belirmeğe başlamıştır. Bu Uslûb hukukun bir kaideler 
toplamından başka bir şey olmadığı rüyasını yeniden canlandır
mıştır. Artık cemiyet, hukukun kolayca bulunabileceği sabit, ke
sin ve kat'iyetle kabili tahmin hukukî bir düzene kavuşmuş sanı
lıyordu 107. Halbuki teşriî faaliyet bu devrede son derece ilkel bir 
durumda idi. Buna rağmen davaları karara bağlıyan kaideler üze
rinde ısrar ediliyor, hukuk yapma işinin de mahkemelere değil 
münhasıran kanun koyucuya ait bulunduğu ileri sürülüyordu. 

Böylece, kazaî faaliyet, yani karar verme vetiresi tamamen 
dedüktif bir şekil almış bulunuyordu. Hâkimler de gittikçe daha 
katı ve muhafazakâr davrandıklarından, davaların çoğu mekanik 
olarak karara bağlanıyor, bunun sonucunda common law'in ha
yatla ilgisi ve yaratıcılığı azalıyordu108. 

Llewellyn, 1920 yıllarına doğru New York'da başhyan yeni 
bir canlılığın 109 1939 yıllarından sonra diğer eyaletlere de yayıl-

(106) LLEWELLYN, K. N., age., sh. 38. , 
(106) ROSTOV, E. age., sh. 9. 
(108) LLEWELLYN, K. N., age., sh. 38 - 39. 
(109) LLEWELLYN, bu konuda Mc Pherson v. Buick (217 N. Y. 382, 111 N. E. 1050 

(1916) davasını misâl verir. Bu davada tanınmış bir firmanın hazırladığı bo
zuk otomobil lastiği Buick firması tarafından gerekli kontrola tâbi tutulma
dan arabaya takılmış ve davacı bu arabayı davalı Buick firmasının sattığı bir 
acentadan satın almış ve lastiğin arıza yapması üzerine yaralanarak tazmi
nat talebinde bulunmuştur. Hâkim Cardozo bu davada, satıcı ile doğrudan 
doğruya akit yapan şahısların tazminat talebini kabul eden eski emsal kaidesi
nin geçerli olmadığını belirterek, arabayı imal eden firmanın tazminatı ödeme
sine karar verilmesini sağlamıştır. Cardozo gerekçede, seyahatların at ara

bası ile yapıldığı devirden kalma emsalin günümüzdeki modern seyahat şart
larına uygun düşmeyeceğini, modern müstehlikin aracılardan çok imalâtçıya 
güvenmekte olduğunu; imalâtçının arabanın, sattığı ilk alıcı alan aracıdan 
gayrı kişiler tarafından kullanılacağını bildiğini bu sebeple mes'ul olduğu
nu; eski prensiplerin medeniyet ve hayat şartları karşısında değişmek zorun
da bulunduğunun belirtilmiştir. 
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dığını, böylece «Şeklî Uslûb»un nüfuzunun kırılarak «Yaratıcı 
Üslûbun» yeniden hâkimiyet kazanmağa başladığını belirtir110. 

Llewellyn'e göre bugün temyiz mahkemeleri ile kanun koyu
cular arasında bir sulh devresi gerçekleşmiştir. İyi hazırlanan ka
nunlar kararların tahmin edilebilirliğini onda dokuz nisbetinde 
artırmaktadır. Hukuk kaideleri artık öncüllerden çıkan dedüksi-
yon zinciri olarak anlaşılmadığından, mahkemeler .kaidelerin ke
limelerine bağlılık adaletsizlik yaratacaksa, aksi yolda hareket 
etmekte ve gaî tefsire başvurmaktadırlarm. Henüz «Yaratıcı Us-
lûb»a tamamen dönülmemişse de, mahkemeler kaidelerin geçer
liklerini akıl ve tecrübe ile tartmağa ve «akim durduğu yerde ka
nun kaidesi de durur» 112 prensibini kullanmağa başlamışlardır. 

Llewellyn son senelerde incelediği kararların çoğunun daha 
önceki emsallere dayandığını bu sebeple büyük ölçüde tahmin 
edilebilirlik sağlandığını belirtmektedir. Ancak kararların % 30 
unda bir kararsızlık göze çarpmaktadır ,B. Görülüyor ki Llewellyn, 
kaazî faaliyette tanınan ve gerçekleşen serbesti ve yaratıcılığın 
keyfîliğe ve kararların tahmininde kargaşalığa sebebiyet verme
diği kanaatındadır. Bu kanaatinin doğruluğunu da «The Common 
Law Tradition» adlı kitabında misâllerle ortaya koymuştur. 

§ 36. — Kazaî Faaliyet Yönünden Hukuk Eğitiminin önemi 

Llewellyn Amerikan hukuk eğitiminde, öğrencilere «nasıl hu
kukçu olunacağının» öğretilmediğini ileri sürer. Takip edilen rae-
todla mahkemelerin karara nasıl ulaştıkları ve bu hususta gerek
li malzemeyi nasıl kullandıkları, bu hukukî malzemenin nasıl 
meydana geldiği öğretilmemekte, yalnız mahkemelerin son şekli
ni bulmuş kararları ile yetinilmektedir114. Halbuki asıl önemli 

(110) LLEWELLYN, K. N., age., sh. 41, 469. 
( i l l ) LLEWELLYN, K. N., age., sh 42; «The Modern Approach to Counselling and 

Advocacy» sh. 173. 
(112) «Where the reason stops, there stops even the enacted rule (lex).» LLEWELLYN, 

K. N., age., sh. 42. 
(133) LEEWELLYN, K. N., age., sh. 103. 
(114) LLEWELLYN K. N„ «The Crafts of Law Re - Valued» (28 A. B. A. J.) sh. 

802 ve (15 Bocky Mt. L. Rev.). Llewellyn'e göre gerçek hukukçuluk ihtilâf, 
gerginlik ve şüphe konusu alanlarda aklî bir plânlama ve teşkilâtlandırma 
yolu ile arzu edilen sonuçların istihsali san'atıdır. agm., sh. 802. 
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olan, hâkimlerin kararlarında ne söyledikleri ile yetinmeyip, söy
lediklerini yaptıkları ile karşılaştırmaktır115. 

Llewellyn'e göre hukuk fakültelerinin başlıca görevi : 1) Mes
leği icra bakımından öğrenciye gerekli malzemeyi sağlamak ve 
2) bu malzemenin nasıl kullanılacağını öğretmek olmalıdır. Fa
kültelerde eğitimde kullanılan malzeme, temyizden geçmiş ve ke
sinleşmiş davalar ve bunlara ilişkin kararlardır. Halbuki takip 
edilen case kitaplarında davanın bidayet mahkemesindeki safa
hatı tamamen ihmal edilmektedir116. İşte bu eksiklik giderilme
li ve bu arada hukukun civar sosyal ilimlerle temasa sağlanma
lı "7, öğretilmesi gereken teknik ile idealler arasında bir denge ku
rulmalıdır. Çünkü «idealsiz teknik bir kötülük kaynağı olduğu 
gibi «tekniksiz ideal de bir anlam ifade etmekten uzaktır» U8. 

Görülüyor ki Llewellyn de, Frank gibi, hukuk fakültelerin
den öğrenciye kazaî faaliyetin gerçekliklerini, işleyen hukuku öğ
retmesini istemektedir. 

IV 

LLEWELLYN'JN HUKUK SOSYOLOJİSİ KONUSUNDAKİ ÇALIŞMALARI 

§ 37. — Genel Olarak 

Llewellyn'in en ilgi çekici taraflarından birisi hukuk sosyo
lojisi alanındaki çalışmalarıdır. Bu konuda bize en geniş bilgi ve
ren eserleri, antropolog Hoebel ile müşterek çalışmalarının eseri 
olan Cheyenne kizilderilerinin hukuk anlayış ve kazaî faaliyet 
metodlarmı açıkhyan «The Cheyenne Way» adlı kitabı ile, hukuk 
sosyolojisi alanındaki bulgularını formüle etmeğe çalıştığı «The 
Normative, the Legal and the Law-Jobs1 : The Problem of Juristic 
Method» adlı makalesidir. Diğer bazı kitap ve makalelerinde de 

(115) LLEWELLYN, K. N., The Bramble Bush, sh. 14. 

(116) LLEWELLYN, K. N., age. , sh. 2 5 - 2 6 . 

(117) LLEWELLYN, K. N., «Law and the Social Sciences - Especial ly Sociolgy» sh. 
1286 - 87. 

(118) LLEWELLYN, K. N., «The Crafts of Law Re - Valued» (15 Rocky Mt. L. Rev.) 
sh. 5. 
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aynı konuya zaman zaman temas eden Llewellyn, ne yazık ki ça
lışmalarını daha derinlere götürmemiştir. 

Max Weber, Ehrlich, Timasheff ve de la Grasserie'in çalışma
ları ile ilgilenen Llewellyn bilhassa, Max Weber üzerinde w dura
rak, hukuk ilmi için objektif bir sosyolojinin gereğini belirtir. 
Böyle bir sosyoloji daha doğrusu hukuk sosyolojisi, hukukî prob
lemleri çözmeğe, hukuk sisteminin tümü veya kısımları için gaye
ler göstermeğe çalışmaz. Bu tip gayretler hukuk ilmi için daima 
zararlı olmuştur. Cemiyete hukuk için gayeler göstermek ve bir 
değerler cetveli sunmak işi hukuk felsefesine aittir. Esasen hukuk 
felsefesi de bu konuda faydalı olabilmek için hukukun gerçeklik
lerini ortaya koyacak objektif bir hukuk sosyolojisine muhtaç
tır m. 

Ancak hukuk, konusu davranış normları, kaideleri veya 
emirleri olan bir disiplin; sosyoloji de, konusu gerçek davranışlar 
düzeni olan ilim öncesi (pre-science) bir disiplin kabul edildiğin
den, bu iki düşünce alanını birleştirmek yağ ile suyu karıştırmak
tan daha kolay değildir. Bu durumda, Llewellyn'e göre bir hukuk 
sosyolojisi kurmak için güvenilecek en sağlam düzey beşerî dav
ranışlar olmaktadır. Demek ki hukukî ile sosyolojik şeyler ara
sındaki köprü «hukuki müesseler» olarak tanınan davranış mo
delleri; hukuk sosyolojisinin metodu da, davranış durumlarının 
(behavior-situation), beşerî ihtiyaçların ve sebeplerinin, çeşitli 
grupların ve yaşayış tarzlarının araştırılması olacaktır 121. 

§ 38. — Hukuk ve Cemiyet ilişkisi 

Llewellyn'e göre hukuk cemiyet hayatının bir mahsulüdür. 
Cemiyet ve düzen hukuktan ve hukukçudan önce mevcuttur. Bu 
bakımdan ne hukuk ne de hukukçular düzenin yaratıcısı değildir
ler m. Ancak bu, cemiyet ile hukuk arasında karşılıklı etkileşme 

(119) LLEWELLYN, K. N., «The Normative, The Legal, and the Law - Jobs : The 
Problem of juristic Method», sh. 1355. 

(120) LLEWELLYN, K, N., «The Theory of Legal Science» sh. 17 v.d. Hukukun sos
yal ilimler, bilhassa sosyoloji ve antropoloji ile temasa getirilmesi gereği için 
bkz. «Law and Social Sciences - Especiallyn Sociology» sh. 1299. 

(121) LLEWELLYN, K. N., «The Normative, The Legal and the Law - Jobs» sh. 
1355 - 57. 

(122) LLEWELLYN, K. N., The Bramble Bush, sh. 13, 112 - 113. 
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vetiresinin inkârı demek değildir. Llewellyn «cemiyetin mahkeme
ler» ve «mahkemelerin cemiyet üzerindeki» etkilerinden 123 söz et
tiğine göre, hukukun cemiyet hayatı üzerindeki etkilerini gözden 
kaçırmamaktadır. Fakat Llewellyn'de cemiyetin hukuka nazaran 
daha ağır bastığı muhakkaktır. Nitekim, onun «case law sosyal 
değişmenin istediği yer ve zamanda değişir» yolundaki beyanı bu 
durumu açıklamaktadır. Şu halde Llewellyn'i hukukun gelişme
sinde cemiyetin etkili rol oynadığını kabul eden Maine, Savigny 
ve Ehrlich safına koymak mümkündür m. 

Llewellyn belirli grupların belirli hukuk çeşitlerini yarattığı
na isabetle işaret ettikten sonra, her hukukî konunun, kendisine 
vücut veren gurubun ve sosyal ilişkinin ışığı altında incelenmesi 
gereğini belirtir. 

A) Hukuk Tatbikatı 

Hukuk tatbikatı, herhangi bir hukukî makama ihtiyaç gös
termeksizin her grupta mevcuttur. Hukuk tatbikatı,Z5, grubun 
özelliğini teşkil eder Ve grup mefhumu ile içten bağlıdır. Ancak 
bu tatbikat, grup veya cemiyetteki insanların yaşayış ve davranış
larının ancak bir kısmını teşkil eder. İlkel veya küçük grup ve 
cemiyetlerden kaplamsal olanlara geçildikte, hukuk sistemleri or
taya çıkar ve bu sistemler gelişmeyi sağlıyan farklılık ve çatış
malarla ilgilendiğinden, pluralist bir nitelik gösterirler. Modern 
hukuk anlayışı, hukuk düzenleyicisi olarak Devlet veya diğer bir 
politik yapıyı murad etmektedir. Halbuki fonksiyonel görüşe gö
re yeni evlenen bir çift, yeni kurulan bir ortaklık grup niteliğin
de olup ilgilenilecek hukukî meselelerle doludur m. 

Gelişmiş bir cemiyette hukukun bütün yönlerini ortaya ko
yacak, bütün gruplar için elverişli olacak tek bir tahlil mümkün 
olamıyacağı için, cemiyeti teşkil eden müesseselerin teker teker 
incelenmesi gerekir. Meselâ, herhangi bir gruba dayanan müesse-

(123) LLEWELLYN, K N„ age. , sn. 55. 
(124) FULLER, L., agm. sh. 458. 
(125) LLEWELLYN, b u r a d a kend i özel te rminolo j i s ine b a ş v u r a r a k h u k u k î veya ih

t i lâf lar ı temizleyic i n i t e l ik tek i he r dav ran ı ş ve faal iyet i «Law - ways» h u k u k 
yol lar ı d iye ad land ı r ı r . Bkz. agm., sh. 1357. Biz kar ı ş ık l ığ ı ön lemek için «hu
k u k ta tb ika t ı» demey i t e r c ih ed iyoruz . 

(126) LLEWELLYN, K. N. , agm. 1374. 
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se, kelime ve kaideler değil, yaşama ve faaliyet tarzları toplamı
dır. Bir müessesenin varlık sebebi, ona mensup kişilerin d den 
z ye kadarki davranış örneklerini dikkate almıyarak a ve b ör
neklerine göre hareket etmesidir. Bir grup veya müessesenin de
vam şansı da insanların aynı davranışları takip etmesine bağlı
dır. Meselâ aile bir müessesedir. Bir arada yaşıyan, birbirine kan 
rabıtası ile bağlı kişilerden müteşekkildir. Diğer önemli bir özel
liği de, aile fertlerinin belirli davranışlara sahip olmaları ve bun
ları devam ettirmeleridir. Babanın ailenin masraflarını ödemesi, 
annenin belirli işleri görmesi gibi. Böylece aile fertlerinin faali
yetlerinin karışımı bütünün devamını sağlamaktadır. 

Daha geniş müesseselerde ise bu faaliyet ve davranış şekille
ri daha karmaşık ve ayrıntılı olarak farklılaşmış ve ayrı ayrı dü
zenlenmiştir. Meselâ Amerikan Anayasası, yazılı metin dışında, 
belirli hareket etme ve etmemeye ilişkin davranışları ve bunların 
yamsıra belirli düşünce şekillerini de yansıtır. Amerikan Anaya
sası işleyen bir Anayasa, yani bir müessese olarak farklı davra
nış ve faaliyet tarzlanna sahip çeşitli kategorilerdeki insanlara 
dayanır. Bunlar : (a) Hükümet etmede ihtisaslaşmış kişiler, yani 
kanun koyucular, icracılar, idareci ve hâkimler, (b) menfaat ve
ya baskı gruplarına ait küsler ki, bunlar belirli ilgi veya menfaat 
sebebiyle birleşmiş azçok organize gruplardır ve nihayet (c) Ana
yasaya sadakat ile millî birlik ve devamı sağlıyan halk w. 

Kısacası Llewellyn'in «Hukuk Yolları» adını verdiği genel 
anlamdaki hukuk tatbikatı ihtilâfları halleden, bu hususta gerek
li makamların faaliyet tarzını tanzim eden, teşriî faaliyeti ve si
yaseti düzenliyen faaliyet şekillerini muhtevidir. 

B) Hukuk Malzemesi 

Llewellyn, teşriî faaliyetin, bir kod hazırlanmasının ve bu 
kodun tefsirinin belirli davranışları yansıtması bakımından 
«hukuk yolları»ndan birini teşkil ettiğini, fakat hukuk kaide
sinin bir davranışı değil bir formülasyonu ifade etmesi sebebiyle 
«law-stuff» adını verdiği hukukî malzemeye ait bulunduğunu be
lirtir. Ancak hukuk malzemesi bir bakıma kaide ve davranışın 

(127) LLEWELLYN, K. N., «On the Nature of an Institution» «Jurisprudence» sh. 
233 - 240. 
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birleştirilmesini ifade eder ve çok geniş bir alanı kapsar. Şöyle ki, 
kültür sistemi içersinde hukuk ile ilgisi olan her fenomen : Hu
kuk kaideleri ve müesseseleri, avukat, hâkim, mahkeme, hukuk 
kütüphaneleri, itaat alışkanlığı v.s. hepsi bu terimin kapsamına 
dahildir128. Demek ki hukuk malzemesi hukuk kaidelerinden iba
ret değildir. Esasen Llewellyn'e göre hukuk, kaplamsal cemiyet
lerde otoriter kaideler haline geçerek tebellür edince, mahiyetine 
nüfuz çetin bir iş olur. Halbuki hukukun bu teknik yönü bir ta
rafa bırakılıp, bir kültür sistemi içersinde gerekli işlemleri yapa
cak bir vasıta olarak ele alınırsa; bu vasıtanın elemanlarını anla
mak da kolaylaşır. Böylece gerek ilkel gerek teknik modern hu
kuk malzemesi, belirli durumlar ve halledilmesi gereken problem
ler için işleyen vasıtalar olarak ortaya çıkar. Bu durumda hukuk 
malzemesine işleyen hukukî müesseseleler olarak bakmak yeter
lidir. Bundan sonra her hukuki kavramın cemiyetin işleyişini ay
dınlattığı, tekerrür eden belirli cinsten sosyal bir sıkıntıyı teşhis 
ve tedavi hususunda bir gayreti temsil ettiği vakıası ortaya çı
kar ,29. 

Llewellyn bu sosyolojik tasvire «adalet», «ahlâkî» ve «doğ-
ru»yu bir kenara bırakarak ulaşır. Ona göre, hukukun anlaşılma
sı için sosyolojik tesvir yeterlidir. Mamafih Llewellyn haklılıkla 
hiç bir ilgisi olmayan sırf otorite ve katı icraya «hukuk-iskeleti» 
(skelegal) adını vererek, bunu sırf ahlâk ve etik'e dayanan du
rumdan (jurid) ve bu ikisini de gerçek «Hukuk»dan ayırır130. 
Sosyal bakımdan «normatif bir genelleme» olan «Hukuk» çeşitli 
gruplardan sadır olarak çeşitli kat'iyet ve vüs'ata sahip doğru 
davranış örnekleri sağlar. Hukuk tatbikatı (Law ways) ve hukuk 
malzemesi de (Law-stuff) düzen ve otoriteye sahiptir. Eğer oto
rite ve düzen gereğince belirmemişse hukuk-öncesi veya hukuka 

(128) LLEWELLYN, K. N., «The Normative, the Legal ana the Law - Jobs» sh. 
1357 - 58. Esasen Llewellyn başka bir makalesinde hukuk ve hükümeti tek bir 
müessese olarak takdim eder. Çünkü hukuk kaideleri ile resmî memurlar ara
sındaki ilişki daimidir. Hükümetin insanlar olmaksızın kaidelerle işliyeceği 
düşünülemiyeceeinden, insanlarla kaideler arasındaki ilişki daima göz önün
de tutulmalıdır. Bkz. «Law and the Socia! Sciences - Especially Sociology» sh. 
1299. 

(129) LLEWELLYN, K. N., The Cheyenne Way, sh. 41, 42, 43. 
(130) LLEWELLYN, K. N., «The Normative, the Legal and the Law - Jobs» sh. 

1358. 
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yakın bir safhadayız demektir131. Şu halde normatif bir genelle
menin hukuk olabilmesi için müessirîyeti, bütün yönünden tanın
mayı, icra ve müeyyideyi, çarpışan standartlar ve otoriteler üze
rinde üstünlüğü temsil etmesi gerekmektedir132. 

Bir kültürün hukuk malzemesini araştımanın üç yolu vardır. 
Birincisi ideolojik olup davranışı yöneten ve kontrol eden «kai
deler» ile ilgilenir. Etikçiler veya hukuk felsefecileri bu uygun 
davranış standartlarına «norm», modern hukukçular ise «davra
nış kaideleri» adını verirler. Bunlar gerçek fiillerin kendilerine 
göre ölçüleceği ideal davranış modellerini teşkil ederler. îkinci 
yol tasvirî olup tatbikatla ilgilenir. Burada davranışın kendisine 
uygun düştüğü örnekler ele alınır. Üçüncü yol ise cemiyette ak
saklık, ihtilâf ve şikâyeti mucip durumların araştırılmasına taal
lûk eder. Bu, sıkıntının mahiyetini ve sıkıntı hakkında ne yapıl
ması gerektiğini incelemektir. Ancak bu üç yol birbiriyle yakın
dan ilgili olup, yekdiğerinin ışığı altında ele alınmadıkça anlaşı
lamaz 13\ 

C) Hukuk Tekniği 

Hukuk tekniği (law-jobs) ise belirli grup ve cemiyetlerde 
ihtilâfları önleme faaliyetinde134, bu faaliyete otorite tayininde 
ve usûlün düzenlenmesinde bahis konusudur. Bir çeşit kazaî me-
tod olan bu teknik 135 bütün grup ve cemiyetlerin ilk teşekkül saf-

(131) LLEWELLYN, K. N., agm., sh. 1366 - 67. 
(132) LLEWELLYN, K. N., agm., sh. 1367 - 70. Llewellyn «hukukî» yi destekliyenin 

sadece «doğruluk» değil, aynı zamanda «tanzim» olduğunu da belirtir. Hukuk 
sadece doğru davranışı tanzimle kalmayıp, hata ve kusur için suç ve ceza 
nev'ilerini de tayin eder. Bkz. The Cheyenne Way, sh. 20, 26. 

(133) LLEWELLYN, K. N., age., sh. 20 - 22. 
(134) LLEWELLYN'e göre hukukun başlıca gayesi insanlara ne şekilde davranacak

larını göstermek ve davranışları ihtilâfları menedecek şekilde yönetmektir. 
Ancak hukukun, düzenleme ve ihtilâfları önleme fonksiyonunun yanında di
ğer bir fonksiyonu daha vırdır ki, o da cemiyette meydana çıkan karışıklık 
ve bozuklukları temizlemektir. İşte hukukun ihlâli vakıasına karşı hukukun 
mevcudiyetini sağlıyan bu fonksiyonudur ve hukukun büyük bir kısmını bu 
ihlâllerle ilgilenme tarzları teşkil eder. Bkz. age., sh. 20 

(135) «Herhangi bir hukuk normunun kullanılış tekniği normun kendisinden çok 
daha önemlidir». Hukukî personelin faaliyet tekniği ve bu personelin kaza 
tekniğini kullanış şekli, bir cemiyetin hukuk sisteminin mümeyyiz vasfını 
teşkil eder. Bkz. LLEWELLYN, K. N., age., sh. 27. 
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halarında dahi müşahade edilebilir. Fakat gelişmiş modern cemi
yetlerde mahkemelerin ortaya çıkışı ile daha da belirginleşerek 
«kazaî teknik» adını alır. İşte bu çeşitli kaza tekniklerinin huku
kî örgütün müşahhas durumlarıyla ele alınıp sosyolojik açıklan
ması yapılmalıdır 136. 

§ 39. — İlkel Hukuk Araştırması : Cheyenne Kızılderililerinin Hu
kuk Anlayışı ve Tatbikatı 

Llewellyn'in 1935 yılında antropolog E. A. Hoebel ile birlikte 
Cheyenne kızılderilileri arasında yaptığı hukuk araştırması, hu
kuk tipolojisi bakımından önem arzetmektedir. Lllêwellyn'in Che
yenne 'lerin kabile teşkilâtını ve 1820 - 1880 yılları arasında cereyan 
eden ihtilâfların kendisine nakledilen hikâyelerini dinleyerek edin
diği kanaatlerini özetlemenin, onun hukuk sosyolojisi anlayışını ay
dınlatacağı kanaatındayız. 

Llewellyn'e göre hukuk malzemesi ve faaliyeti, her çaptaki 
grup ve cemiyet için mahiyet itibariyle aynıdır. Her toplulukta 
hukuk malzemesini ve faaliyetini gerekli kılan üç temel eleman 
mevcuttur : İlki, bir grup veya bütündür. Burada iki veya daha 
çok şahıs müşahadesi kabil bir birleşme ve devamlı faaliyetle bir 
arada bulunmakta ve kendilerini bütünün bir parçası saymakta
dırlar. Grup içersinde davranışların tekerrürü «davranış örnekle
ri» meydana getirmekte ve bu örnekler davranışların önceden 
kestirilmesinde kolaylık sağlamaktadır. 

İkinci eleman, grup üyeleri arasında soğukluğa ve ayrılmağa 
sebebiyet veren zıt saik ve arzuların mevcudiyetidir. Bunlar, grup 
birliğini, sulh ve sükûnunu sarsacağı için düzenlenmeyi gerektir
mektedirler. 

Üçüncü eleman ise, grup üyelerinin yekdiğerine karşı belirli 
talepleri ve bu taleplerin bütünün düzenine uygun şekilde haklı 
kılınmasıdır. Bir düzen içersinde yaşıyan grup, bu farklı talepleri 
ve bunların doğurduğu ihtilâfları karşılayamazsa, hukuk faaliye
tini yapamıyor demektir ki bu da grubun parçalanmasına ve da
ğılmasına sebep olur "7. İşte bu üç temel eleman Cheyenne kabi
lelerinde mevcuttur. 

(136) LLEWELLYN, K. N., agm. , sh. 1373 - 83, 1392 v.d. 
(137) LLEWELLYN, K. N., age. , sh. 273 - 74. 
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Diğer taraftan bir kültür sisteminde hukuk, bir norm veya 
normatif bir standarttan daha fazla birşeydir. Hukuk seyreden 
düzenin bir parçası olduğundan «Bütün için» ve Bütün adına» 
emretmektir. Bu durumda hukuk, resmî bir tanınmaya mazhar 
olmakta ve bu da onun otoritesini sağlamaktadır. İhtilâfları hâl ve 
emirleri vaz eden otorite, genellikle askerî veya idarî kuvvete sa
hip kişilerin ellerinde toplanmak eğilimindedir. Ancak bazı hal
lerde otorite diğer tip kişilerde, meselâ şaman, rahip veya pey
gamber gibi dinî kuvvete sahip olanlarda; sulh sağlayıcı, ara bu
lucu, hâkem niteliğini kazanan basiretli kişilerde veya kanun ve 
emsallerin bilgisine vakıf hâkim ve avukatlarda toplanabilir. Ba
zı hallerde de otorite kişilerde değil, ilkel cemiyetlerdeki tabular
da olduğu gibi, insan üstü, tabiat üstü kuvvetlerde toplanır. Fa
kat genellikle, hukukun müessiriyetini sağlıyacak bir personel 
gereği her grupça tanınır ve teşkilâtlandırılır 138. 

Cheyenne'ler de bir çeşit otoriter hükümet teşkilâtına sahip
tirler. Bu hükümet teşkilâtı «Kırkdörtler Konseyi» adı verilen 
kabile şefleri tarafından temsil edilir. Kabile şefleri bir bakıma 
sivil hukukî kuvveti yansıtırlar. Bunlardan cesaret, akıl, merha
met, cömertlik gibi meziyetlerinin yanında ihtilâfların hallinde 
âdil davranmaları da beklenir139. 

Bu sivil kuvvetin yanında yer alan askerî cemiyetler avlan
mak ve harb etmekle meşgul j oldukları kadar ihtilâfların hallin
de yardımcı ve icracı rol oynıyarak kabile içi sulhu korurlar M0. 

Her grup veya cemiyetin bütünlüğünü, devamını ve işleyişini 
sağlıyan hukukî faaliyetler ise beş nokta etrafında toplanır : 

1) Huzuru bozan ihtilâfların (davaların) giderilmesi: Ce
miyette, sıkıntı ve ihtilâf yaratan hususların süratle giderilmesi 
gerekir. Ancak grup veya cemiyet, özellikle grubun bütünlüğünü 
tehdit eden ihtilâflarla ilgilenir, müsebbiplerini cezalandırarak 
veya gruptan atarak, yarattıkları acılığı yumuşatır ve böylece 
grup bütünlüğünü korur141. 

(138) LLEWELLYN, K. N., age. , sh. 283 - 86,, 288. 

(139) LLEWELLYN, K. N. , age. , sh. 67 - 83 . 

(140) LLEWELLYN, K. N., age., sh. 9» - 109. 

(141) LLEWELLYN, K. N., age. , sh. 290 - 94. 

141 



Meselâ Cheyenne'lerde ferdî avlanma yasaktır. Fakat bir güri 
kızılderelilerden biri bu yasağa karşı geleceğini bildirir. Kırkdört-
ler Konseyi toplanarak bu davada (Sticks Everything Under His 
Belt), davalıyı kabilenin bütünlüğünü tehdit ettiği cihatle «kabi
le dışı» ilan eder. Kabileden hiç kimse onunla konuşmıyacak ve 
yardım etmiyecektir. Aksine hareket eden kişi de «güneş dansı» 
cezasına çarptırılacatır 142. 

2) İnsanların davranışlarının, bekleyiş ve taleblerinin önle
yici şekilde düzenlenişi ve ayarlanışı : Burada grup veya cemiye
tin seyreden düzeninin olduğu gibi muhafazası murad edilir. Bu
nun için ilk iş ihtilâfların hallidir. Ancak ihtilâfların halli, kültürün 
değişen ilişki şekillerine, cemiyetçe taleb edilen serbesti, hürriyet 
ve yaratıcılık dileklerine de uygun düşmelidir143. 

Meselâ Cheyenne'ler kabilelerine düşkünlükleri ile tanınmış
tır. Yukarıdaki davada davalıya yardım edecek herhangi birisinin 
«güneş-dansı» cezasına çarptırılacağı tehdidi aslında bir ceza olma
yıp, davalının ıslah olmasının görülmesi halinde kabileye tekrar 
alınması maksadını gözetmektedir. Güneş dansı da, kabile için 
son derece zevkli, veren için son derece pahalı ve pahalı olduğu 
derecede itibar arttırıcı bir merasimdir. Nitekim seneler sonra 
davalının suçunu idrak edip ıslah olduğu kanaatine varan kayın
biraderi güneş dansı cezasını yerine getirerek onun kabileye dön
mesini sağlamıştır. Demek ki Cheyenne'lerde suçlunun cezalan
dırılması kadar ıslahı ve kabileden ayrı yaşamasının son derece 
güç olması sebebiyle, bir çeşit eski halin iadesi genel bir dilek 
olarak belirtmekte ve etkisini göstermektedir144. 

3) Üçüncü olarak otoriterinin tayini ve otoriter faaliyetleri 
hukukî kılacak usullerin düzenlenmesi gelir145. 

Cheyenne'lerde otoriteyi «Kırkdörtler Konseyi», icrayı da as
kerî cemiyetler temsil eder. Meselâ ferdî avlanma yasağına karşı 
geldiğinden şüphelenilen kişilerin, çadırlarının askerler tarafından 
aranmasına karşı koymamaları, askerî cemiyetlerin sivil otorite
yi gerçekleştirecek organ olarak kabul edildiklerini gösterir. Ay-

(142) LLEWELLYN, K. N., age. , sh. 9 - 10. 
(143) LLEWELLYN, K. N., age. , sh. 297. 
(144) LLEWELLYN, K. N., age. , sh . 124 - 26. 
(145) LLEWELLYN, K. N., age., sh. 298. 
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rica bunların gerekli soruşturmayı yapmaları da hukukî olarak 
kabul edilmektedir. Esasen Cheyenne'lerde sanığın suçluluğuna 
hükmetmek için kat'î delillere sahip olma esası yerleşmiştir146. 

4) Bundan sonra grup veya cemiyeti birlik ve ahenk içer
sinde seyredecek bir bütün halinde teşkilâtlandırmak gelir147. 

Meselâ diğer bir davada (Cries Yia Eya Banished for the 
Murder of Chief Eagle), kabile şeflerinden birini öldüren kızılde-
rili kabileden uzaklaştırılmış, üç yıllık bir sürgünden sonra geri 
dönüp kabile şeflerine tütün ikram ederek kabileye kabulünü is
temiştir. Şefler toplanarak suçlunun ıslah olduğuna ve öldürülen 
şefin aile ve akrabalarının da rıza göstermeleri halinde onun ka
bileye dönmesine karar vermişlerdir. Öldürülen şefin babası suç
lunun bir daha hadise çıkarmaması şartı ile kabileye dönmesine 
razı olmuş fakat payına düşen tütünü reddetmiştir. Burada kabi
lenin bütünlüğünü koruma hususunda kan davasını gütme hak
kının daha geniş bir hukuk içersinde eridiği görülmektedir 148. 

5) Nihayet talepleri tatmin ve dengeyi muhafaza hususunda 
hukukî faaliyetin icrası için hukuki malzemenin nasıl ' kullanıla
cağını gösteren kazaî metod gelir. Kazaî metod problemlerin 
«Bütün» için halledilmesini ve hukuk mekanizmasının «Bütün» 
için işleyişini hedef tutar ve kültürün gelişmesine paralel olarak 
gelişir 149. 

Cheyyenne'lerde kazaî metod yazı ile tesbit edilmiş olmayıp, 
gelenekle yerleşmiş bulunmaktadır. Aile hukukuna, mülkiyet ve 
mirasa, adam öldürmeğe ilişkin bütün hukukî mesele ve malze
me, «Bütün» gözönünde bulundurularak ele alınmaktadır 15°. 

§ 40. — Llewellyn'in Fikirlerinin Değerlendirilmesi 

Llewellyn karşımıza rasyonalist bir hukukçu olarak çıkmak
tadır. Ona göre hukuk büyük ölçüde akla dayanır. Llewellyn'in 
hukuk anlayışının esasını, sembol, kavram ve kaidelerin akıl ve 

(148) LLEWELLYN, K. N., age., sh. 115 - 19 
(147) LLEWELLYN, K. N., age., sh. 293. 
(14B) LLEWELLYN, K. N., age., Rh. 12 - 13, 139 - 140. 
(149) LLEWELLYN, K. N., age., 293 - 298, 308 - 309. 
(150) Bu k o n u d a k i misa l ler için Bkz. LLEMELLYN, K. N. , age. , sh . 132 - 37, 
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tecrübe ile kontrolü gereği teşkil eder. Görülüyor ki Llewellyn, 
Frank'ın ve diğer realistlerin aksine, hukukta akıl dışı faktörlere 
ve sezgiye itibar etmemektedir. Nitekim «The Common Law Tra
dition» adlı eseri, hukuk alanında tecrübe ve akıl arasındaki boş
luğu tamamlama gayretini yansıtmaktadır151. Llewellyn, bu ese
rinde, pek haklı olarak ihtiyaçlardan hasıl olmıyan hukukun ya
şayamayacağını, mevcut hukukun da akla uygun düşmedikçe mu
teber addedilemiyeceğini belirtir. 

Llewellyn'in realizmden kasdı ise, hukukun anlaşılmasında 
ve yaratılmasında etkili ve objektif bir metod tesisidir. Bu me-
tod ile hukukun hayattaki etkileri ölçülecek, kaidelerin ne oldu
ğu ve ne anlama geldiği araştırılacaktır. Bunun için hukuk ilmin
de ilk iş «olan» ile «olması gerekeni» ayırmak, konuyu anlamak 
için değer hükümlerini bir tarafa bırakıp davranış üzerinde dur
maktır. 

Llewellyn, hernekadar başlangıçta hukuku resmî ve gayrı 
resmî memurların davalar yönünden davranışları olarak açıkla-
mışsa da, kaidelerin mevcudiyet ve rolünü tamamen reddetmemiş 
ve 1940 yıllarına doğru bu tek yönlü görüşten uzaklaşarak, huku
kun sosyal bir fenomen olarak açıklamasını vermiştir 152. Bunun
la da kalmayarak, pozitif hukuku cemiyetin etik telâkkisi ile kar
şılaştırmış ve ona tâbi kılmıştır. Çünkü etik, doğru ve haklı hak
kında gerekli hükmü vermekte; örf ve âdette şekillenerek her 
ferdî davada davranış normunu tayin etmektedir 153. Diğer taraftan 
hukuku cemiyette işleyen, ferdin üstünde, düzen tesis eden, etkili, 
cebrî bir sosyal otorite olarak ileri sürmekle beraber, sırf cebrin 
hukuk yaratamıyacağmı da isabetle belirtmiştir. Demek ki Lle
wellyn hukukta müşterek menfaatin ve sosyal adaletin sağlanma
sına yönelmiş çözümlemelerin, gayelerin ve değerlerin rolüne 

(151) C. D. BREİITEL bu kitapta, muayyen hayat tecrübelerine ve akla dayanan 
hukukun rasyonel bir sentezinin başarıldığı kanaatındadır. Bkz. «The Com
mon Law Tradition» Book Review, sh. 940. 

(152) Ancak Llewellyn'in «The Bramble Bush», adlı eserinin 1951 baskısında, ilk 
baskısında olduğu gibi, hukuku davranışlarla tarif etmesi karışıklığa sebep 
olmaktadır. 

(153) Bkz, K. N. LLEWELLYN, «The Normative, the Legal and the Law - Jobs», 
sh. 1355 - 1359. 
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karşı değildir154. Ancak cemiyetteki pozitif hukukun işleyişini ah
lâktan tamamen ayrı tutar155. 

Llewellyn'in antropoloji ve sosyoloji açısından yaptığı ince
lemeler de alanımız bakımından oldukça değerli malzeme teşkil 
eder. Cheyenne kızılderililerinin hukuku üzerinde yaptığı araştır
malar, onu hukukun kaynağı meselesine yöneltmiştir. Bunun ne
ticesinde hukukun kaideler ve kelimelerden ibaret olmadığını, 
hukukun meydana gelmesinde cemiyet hayatının gerçekliklerinin 
rol oynadığını isabetle görmüş ve belirtmiştir. Gurvitch de Lle-
wellyn'in hukukun pluralist ve karmaşık karakterini açıkladığını 
beyan ile, onun bu yoldaki çalışmalarını takdir ederl56. 

Kısacası, Llewellyn hukukun mahiyetini ve pratik veçhesini 
diğer realistlere nazaran daha iyi görmüş ve ortaya koymuştur. 
Diyebiliriz ki, Cardozo'dan sonra temyiz mahkemelerinde emsal
lerin doğuş, gelişme ve kullanılışını; hukukta istikrar157 ve değiş
me vetiresinin en iyi şekilde birleşmesini yansıtan Llewellyn ol
muştur. 

Llewellyn'in yukarıda belirttiğimiz müsbet taraflarının yanın
da hata ve eksikliklerini de belirtmek gereklidir. Hernekadar 
Llewellyn, hukukun «resmî memurların davranışları» mealindeki 
tarifini yumuşatmak için zaman zaman «meslekten olmıyanların 
davranışlarının »da hukukun bir kısmını teşkil ettiğini belirtmişse 
de bu, meseleyi halledememektedir. Çünkü halkın bütün davranış
ları hukuku meydana getirmez. Halkın ancak hukukî sembol veya 
kavramlarla, hiç değilse hukukî veya kazaî değerlerle yönetilen 
faaliyetleri hukukî karakterde olabilir î5a. 

(154) «Bugün sırf kanunî doğruluk, hüsnüniyetle tamamlanmadıkça adaleti gerçek
leştiremez» meyanındaki beyam da, Llewellyn'in bu konudaki durumunu 
açıklamaktadır. Bkz. K. N. LLEWELLYN, «The Crafts of law Be - Valued» 
sh. 6. 

(155) LLEWELLYN, «olan» ve «olması gereken» hukukun ayrılmasının geçici ve sırf 
konuyu anlamak bakımından olduğunu; gayelerin araştırılmasının da, daha 
çok hukuk felsefesinin işi olduğunu açıkça belirtir ki büyük ölçüde haklıdır. 
Bu konuda bkz. «Some Realism About Realism» sh. 1236 - 1237; «The Theory 
of Legal Science», sh. 17. 

(156) GURVİTCH, G , sh. 390. 
(157) L. FULLER de Llewellyn'in diğer realistlerin inkâr ettiği hukukî istikrarı bir 

sosyal değer olarak görüp belirtmesini takdir eder. Bkz. agm., sh. 431. 
(158) GURVİTCH, G., age., sh. 140. Ayrıca bkz. KANTOROWCZ, H., agm., sh. 1244. 
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Diğer taraftan Cardozo'nun, mutedil bir şekilde, hâkimin an-
cak gerektiği zaman ve nadiren kazaî yaratıcılığa başvurduğunu 
ve vurması gerektiğini belirtmesine karşılık, Llewellyn, hâkimin 
yaratıcı rolünde mübalağaya kaçmakta, bunun bir istisna teşkil 
etmeyip günlük mesele olduğunu ileri sürmektedir. Ona göre hâ
kim, herzaman önündeki meseleye doğru hâl suretini bulacak ka
pasiteye sahiptir. Fakat nasıl? Bunun cevabını tam olarak Lle-
wellyn'in de bulamıyoruz159. Bu sebeple de, Carpenter'in Lle-
wellyn'in sir Hery Maine'nin «hâkimin hukukun önünde gittiği» 
yolundaki beyanı teyit ile hukuk ilmine hizmet ettiği m meyanın-
daki fikrine iştirak edemiyoruz. 

Ayrıca, hukukta kaidelerin rolünü tamamen inkâr etmemek
le beraber, eğer «davaları kaideler karara bağlasa idi, herhangi bir 
hakim sadece önündeki kaideleri kullanmakla bir diğeri kadar 
iyi olurdu161 mealindeki beyanı, Kantorowicz'in pek haklı ola
rak belirttiği gibi, Llewellyn'in şeklî hukukta mutlaka boşluk ol
duğu hakkındaki peşin hükmünü yansıtmaktadır. Ayrıca, Lle-
wellyn'in hâkimde güvendiği «basiret» te kaideye karşı olmayıp, 
davayı en iyi hâl şekline ulaştıracak kaideleri bulmada sezgiye da
yanan bir vasıtadır162. 

Llewellyn'in «olan» ile «olması gereken» hukuku ayırması ve 
değerleri, konu anlaşılıncaya kadar, bir tarafa bırakması doğru 
ise de, bir hadden sonra, Stone'nin de belirttiği gibi, kazaî faali
yeti harekete geçiren ideal ve değerlerin neler olduğu ve nereden 
çıktığı da araştırılması gereken 163 bir konu teşkil etmektedir. 

Nihayet, fikirlerini son derece muğlak olarak ifade eden Lle
wellyn, hiç olmazsa devamlı olarak yarattığı yeni yeni terimler 
hakkında gerekli ve açık tanımlarda bulunsa idi, nazariyesinin 
herkes tarafından kolaşlıkla anlaşılmasını sağlamış olurdu. 

(159) Bkz. CLARK, J. - TRUBEK, D. D., «The Creative Role of Judge : Restraint 
and Freedom in the Common Law» (71 Yale L. J ) , sh. 26. 

(160) Bkz. N. S. CARPENTER, age., sh. 222. 

(161) LLEWELLYN, K. N., «The Constitution as an Institution» sh. 7. 

(162) KANTOROWICZ, H., agm. sh. 1244. 

(163) STONE, J., The Province and Function of law. Sydney 1946, sh. 383. 
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S O N U Ç 

XIX. yüzyılın sonlarında, A.B.D., mefhumcu ve tahlilci bir 
hukuk anlayışının etkisi altında bulunmaktaydı. Austin ve takipçi
lerinin tahlilci mektebi, Avrupa'da Allgemeine Rechtslehre ile para
lel bir görünüm arzedip, hukuk tatbikatı ince mantıkî tefsirlerle 
yüklü idi164. Hukukun bu durumu, Llewellyn'in de belirttiği gibi, en
düstri ve sosyal alanlarda vukubulan şiddetli ve süratli değişme
lere karşı garip bir zıddiyet arzetmekteydi. Böylece hukukun içine 
kapanık durumuna karşı A.B.D. de beliren yeni görüşler, hukuku 
bir sosyal gelişme faktörü olarak ele almağa başlamışlardır. 

İşte 1930 yıllarından beri gelişmekte olan bu görüşlerden 
birini, teşkil eden hukuki realizm pozitivist, sosyolojik, amprik ve 
fonksiyonel niteliği ile temayül etmektedir. Pozitivizmi, hukuku ol
duğu gibi ele almasından ileri gelir. Hukuku çeşitli faktörlerin mah
sûlü olarak kabul ettiği için sosyolojik bir görüşü yansıtır. Hukuk 
kaidelerini tatbikatta işleyişleri bakımından ele alması ise prag-
matik ltó ve fonksiyonel M yönünü teşkil eder. Nihayet hukuka ba
kışı itibariyle, realizm, ampriktir. Çünkü bu cereyana göre hu
kuk, hâkimlerin teyidi mümkün davranışlarıdır. Bu davranışlara 
ve dolayısı ile hukuka etki yapan faktörler arasında hâkimin ki
şiliği, sosyal çevresi, iktisadî ve sosyal durumu, yetişme tarzı ve 
psikolojisi de yer almaktadır. 

Realistlerin realizmden kasıtları ise, hukuku, insanlar ve dav-

(164) COING, H., agm., sh. 523. 
(165) FULLER, Amerikan case hukukunun realistlerin Pragmatik metod anlayışına 

uygun düştüğüne isabetle işaret eder. Bkz. agm., sh. 438. 
(166) Fonkdy onculuk, hukukun tabiat, esas ve gerçekliğini tahakkukları ve etki

leri ile ölçer. Metodolojik prensibi ise şudur : «Bir şeyi anlamak istiyorsan 
onu hareket halinde müşahade et. «Bkz. COHEN, F. S., «The Problems of 
Functional Jurisprudence» (Modern L- Rev.) sh. 8. 
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ranışlan ile ilgili bir metod veya teknoloji olarak ortaya koymak
tır. Genellikle hukukta realizm, metafizik spekülasyonları red ile, 
hukukun tabiata uygunluğu ve amprik metoda sahip kılınması 
meselelerine taallûk eder. Amerikan realizmi ise hukukî mefhum 
ve kaidelere karşı şüpheciliği ifade etmektedir167. 

Geçen asırda Jhering'le başlıyan hukukî kaide, doktrin ve 
müesseselerin nasıl işledikleri ve gayelerinin ne olduğunu mesele
sinin, çağımızda realistler tarafında" titizlikle ele alındığı göze 
çarpmaktadır. Hukukî realizm, uzun süre ihmal edilen kazaî faa
liyet meselesini, bu faaliyette rolü olan akıl ve mantık dışı fak
törlerin rolünü açıklığa ulaştırma hususunda ciddî ve değerli te
şebbüslere girişmiştir. Çeşitli sosyal ilimlerden faydalanarak hu
kuku işleyiş ve fonksiyon halinde incelemesi, bir taraftan huku
ku meydana getiren sosyal faktörlerin, diğer taraftan hukukun 
sosyal hayat üzerindeki etkilerinin araştırılması gereğini bir ke
re daha ortaya koymuştur. Bu faaliyetinin yanı sıra, hâkimin ve 
mahkemelerin hukuk yaptığını ve yapması gereğini de isabetle be
lirtmiştir. 

Fonksiyoncu bir görüş açısına sahip olan realistler, artık kâ
ğıtlarda kalan kaidelerle değil, sosyal vakıalarla karşılaşmak is
temektedirler. Bunun için kitaplardaki ve tatbikattaki hukuk 
(Law-in-books, law-in-action ) ayrımını yaparak, dikkatlerini ka
zaî faaliyete çevirmişler, hukuk ilmini geçen yüzyılın mekanik 
doğmalarından kurtarmışlardır. Kaidelere karşı şüpheci tutumla
rı, A.B.D. de ihmâl edilen kanun ve emsal kaidelerinin yeniden 
gözden geçirilmesi, hayatla uygunluğunun araştırılması mese
lesini ortaya çıkarmıştır168. 

Kısacası, realistler hukukun cemiyetten tecrid edilmiş bir 
müessese olmayıp, sosyal örgütün bir parçası bulunduğunu açık
lamışlardır. Akımın âmme ve devletler hukuku sahasında tema
yüz eden mensuplarından Laswell ve Mc Dougal da realistlerin 
eksikliklerini tamamlamağa çalışmaktadırlar. Nitekim Mc Dou
gal, bu gün hukukun düzeni desteklemekten daha ileri giderek, 
cemiyetin temel değerlerini koruma ve geliştirmede pozitif bil
vasıta olması; mahkemelerin sadece hukukî kontrol vasıtası ol-

(167) ROSS, A., On Law and Jus t ice , London 1958, sn 65 - 68. 
(168) Meselâ bkz . NUSSBAUM, A., «Some Aspects of A m e r i c a n Legal Real ism» 

(12 J . Legal Ed.) , sh. 185. 
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maktan çıkarak cemiyet değerlerinin korunması, geliştirilmesi ve 
yeniden düzenlenmesi hususunda rol oynaması gereğini belirte
rek 169, yıkıcı tenkitleri yanında, akıma yapıcılık kazandırmak is
temektedir. 

Amerikan hukuk düşüncesine yeni bir canlılık getiren rea
lizm, yeniliğin ve tecrübesizliğin sebep olduğu hatalarla doludur. 
Çeşitli yönlerden tenkitlere maruz kalan realizmin ilk hatası hu
kuk ilmini, gerekli nazariyata sahip kılmadan, tatbikî bir ilim ha
line çevirme teşebbüsüdür. Hukuk Patterson'un da belirttiği üze
re bir teknik, bir ilim ve aynı zamanda da bir felsefedir. Fakat 
realistler sosyal hayatın ancak bir parçası olan hukukî teknikle 
ilgilenip teoriyi ihmal etmektedirler 170. 

Mekanik ve Tahlilci mekteplerin düşünüş tarzının hatalarını 
belirtip reddettikten sonra hukuku, vakıaların incelenmesine İH-
hisar ettirmekle, realist akım da diğer bir hataya düşmektedir. 
Bu durumda Pound, sırf tenkitçiliğin ve hukuki düzenin gerçek
liklerinin tasvirinin hukuk ilmini meydana getiremiyeceğine pek 
haklı olarak işaret ederm . Kantorowicz de realistleri metodoloji 
yönünnden tenkit ederek tabiî ilimlerle kültür ilimlerini; huku
kun açıklanması ile haklı kılınması vetiresini, davalar ile case 
hukukunu karıştırdıklarını ortaya koyar172. 

Realistlerin daima müşahhasa yönelmeleri, «olan» ile «olma
sı gereken hukuk» üzerindeki ısrarları da tenkitleri davet etmek
tedir. Bu tenkitler, haklı olarak, her gerçeğin müşahhas bulun
madığını belirtmektedir m. 

Diğer taraftan realistlerin çoğunluğu, hukukta istikrar konu
sunda mübalağaya kaçmaktadırlar. Bu sebeple pozitif hukuku 

(169) MCDOUGAL, M. S., «The Law School of the Future, from Legal Realism to 
Policy Science in the World Community» (56 Yale L. J.) sh. 1348. 

(170) Bkz. PATTERSON, agm., sh. 27; CAIRNS, H., The Theory of Legal Science, 
sh. 5 - 4 . 

(171) POUND, R., «The Call for a Realistic Jurisprudence» sh. 699 - 700. H. KAN
TOROWICZ de realistlerin vakıa ve hukuk ayrımını yapamadıklarını belirte
rek, vakıavî davranışları hukuk olarak isimlendirmelerini tenkit eder. Bkz. 
agm., sh. 1244. 

(172) KANTOROWICZ, H., agm., sh. 1248 - 1250. 
(173) Bkz. FULLER, L., agm., sh. 477. Aksi fikir için bkz. ROSTOV, E. V., age,, 

sh 19. 
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şiddetle tenkit174 ve kaideleri red ile, beşerî meselelerde adaleti 
gerçekleştirme konusunu ele almaktadırlar. Bu durumda tabiî 
olarak hukukun normatif, karakterini, kaidevî yönünü ihmâl ede
rek 175, hâkim ve davranışları üzerinde dururlar; mahkemeler dı
şında kalan hukuku, hukukun ihtilâfların hallinden gayrı fonksi
yonları meselesini bir tarafa bırakırlar. Holmes'in hukuku «mah
kemelerin yaptığı şey» olarak tarifi, realistlerce ileri götürülmüş 
ve onları hukukî gerçekliğin sadece tek bir yönü yani' mahkeme
lerin ve hâkimlerin faaliyeti meselesi üzerinde durmağa yönelt
miştir m. 

Realistlerin hukuku hâkimlerin davranışı ve kararı olarak 
ileri sürmeleri şiddetli tenkiteri celbetmektedir. M. R. Cohen, bir 
kararı hâkimin davranışı ile açıklamanın «fizik ve organik» bir 
faaliyeti «sosyal-teleolojik kategoriyle» karıştırma diye nitelendi
rir. Gerçekte, bir mahkeme kararının sonuçları, hâkimin davranı
şının fiziki sonuç ve tesirlerinden çok farklıdır m . Kantorowicz 
de, bu konuda realistlerin kavram ile kavramı meydana getiren 
elemanları karıştırdıklarını belirterek, eğer «hukuk hâkimlerin 
veya mahkemelerin yaptığı şey olsa idi; dinler mabetlerin, ilim 
üniversitelerin, tıp doktor reçetelerinin, san'at da sanatkârların 
esererinin mahsullerinden ibaret olurdu» der178. Bodenheimar de 
realistlerin tenkit ettikeri Austinciliğe saparak tek kanun koyu
cu olarak hâkimi tanıdıklarını ileri sürer,79. Pound ise realistle
rin kazaî tatbikatı idarî bir keyfilikte eritmek istedikleri kanaati
ni izhar eder 18°. Kısacası realistler kazaî faaliyette eskimiş me-

(174) H. W. JONES, pozitif h u k u k u t e n k i t y ö n ü n d e n h u k u k î rea l izm ile tabi î h u k u k 
dok t r in i a ras ında benzer l ik bu lur . Bkz. «Law and Moral i ty in the Perspec t ive 
of Legal Realism» (61 Col L. Rev.) , sh. 799. P . MECHEN de rea l i s t le r in pozi
tif h u k u k a ka r ş ı menf i t u t u m l a r ı n a değ ine rek , rea l izmi «yeis h u k u k naza r iye 
si» ( Ju r i sp rudence of despair ) d iye i s imlendir i r . Bkz. «The J u r i s p r u d e n c e of 
Despair» (21 Iowa L. Rev.) . 

(175) Bu k o n u d a k i t enk i t l e r için bkz . ALLEN, C. K., age., sh. 45; BODENHEIMER, 
E., J u r i s p r u d e n c e , London 1959, sh. 209; HORNSTEIN. , G. D., «A L a w y e r 
Looks a t the Law Schools, (1 J . Legal E d ) , sh. 525. 

(176) Bkz. GURV1RTCH, G., age. , sh. 124; KANTOROWICZ, H., agm., sh. 1242. 
(177) COHEN, M. R., agm. , sh. 365. 
(178) KANTOROWICZ, H., agm. , sh . 1250. 
(179) BODENHEIMER, E., age., sh. 314, Ayn ı görüş için bkz . W. SEAGLE, age. , sh. 

17 - 18. 
(180) POUND, R., «The Call, for a Realistic Jurisprudence» sh. 707. 
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todları temizliyerek, bunlanrl yerine hâkimin, iktidarı nisbetinde, 
karar verme yetkisini ikame etmişler, fakat hâkimi adalet tatbi
katında ilk plâna iterken, onu gerekli rehberlerden yoksun bırak
mışlardır. Avrupa'daki serbest Hukuk Cereyanı ve Menfaatler İç
tihadı mensupları bu durumu görerek, hâkimin hukuk yaratma
sında yeni metodlar ileri sürdükleri halde, Amerikan realizmi bu 
sahada geri kalmıştır. 

Hukukî realizime diğer bir hücum da «değerler» bahsinde 
kendini göstermektedir. Hernekadar realistlerin bir kısmı, za
man zaman hukukun değerlerle ilgilenmesi gereğine değinmişler-
se de, genellikle gerekli açıklamayı yapmamış veyahut yapama
mışlardır. Bu bakımdan hukuki realizmin demokratik sistemi ko
ruyacak ve devam ettirecek değerleri sağlayamadığı; hukuk ilmin
de sırf teknikle ve tasvirle yetinip, bu teknik ve tasvirin faydalı 
kılınmasında seçimi sağlayacak değerleri göremediği ileri sürül
mektedir 181. Gerçekten realistler değerlerin, ısrarla üzerinde dur
dukları vakıalar kadar gerçek olup, hukukun bir kısmını teşkil 
ettiğini, mahkemelerin çok kere bu değerlere istinaden harekete 
geçtiklerini gözden kaçırmışlardır. 

Realistlerin hukuk mantığına hücumlarında da ileri gittikle
ri bir gerçektir. Geleneksel nazariyenin hukuku kaide ve kaide
lerden kıyas yoluyla çıkarılan kavramlar toplamı, kapalı bir sis
tem olarak anlayışına karşı tenkitleri haklı olmakla beraber, rea
listler hukukta «mantıkî muhakeme» ile «mantıken gerekli mu
hakeme »yi karıştırmakta ,82, ikincisinin faydasını görememekte
dirler. Hukuk ilim ve tatbikatında mantık ihmal edilemez bir un
surdur. Hukuk, fikirlerin formüle edilmesinde, sınıflandırılmasın
da ve dedüktif metodun kullanılmasında mantığa ihtiyaç göste
rir 183. Kararların tenkidi de hukuk mantığından ayrı yapılamaz m. 
Esasen mantık, realistlerin bir taraftan inkâr edip, bir taraftan 

(181) Bu konuda bkz. POUND, R. agm., sh. 697 - 703; ROSTOV, E. V., age., sh. 17-18; 
COHEN, F. S., «The Problems of a Functional Jurisprudence» sh. 5, 7, 24 - 25 
ve «Trancendental Nonsense and the Functional Approach»; KESSLER, F., 
«Theoretic Bases of Law» (9 U. Chi. L. Rev.), sh. 98. 

(182) BLOUSTEIN, E. J., «Logic and Legal Realism : The Realist as a Frustrated 
Idealist» (50 Cornell L. Rev.), sh. 29. 

(183) KENNEDY, «Functional Nonsense and the Transcendental Approach» (5 Ford. 
L. Rev), sh. 272 - 279. 

(184) COHEN, M. R., «Justice Holmes and the Nature of Law» Bh. 367. 
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gerçekleştirmeğe çalıştıkları hukukî istikrarın başlıca unsurların
dan birisini teşkil eder 185. 

Nihayet son bir tenkit de sol kanat realistlerinin psikolojiyi 
ve psikolojik tekniği kullanışlarındaki aşırılığa karşıdır. Robin
son ve Frank'ın psikoloji ve psikanalizi âdeta hukuk'un yerine 
ikame etmeleri, akıl dışı faktörler üzerinde durarak, aklî olanları 
hayâl sanmaları cidden sakat bir görüşü yansıtmaktadır 186. 

Kısacası realistler, genellikle, hukuku kazaî kararlardan iba
ret sayarak, onun bir kararlar toplamı olduğu kadar kaideler 
toplamı ve aynı zamanda da rasyonel bir ilim olduğunu gözden 
kaçırmışlardır. 

Acaba realistlerinin görüş, fikir ve tenkitleri yalnız A.B.D. 
için mi câridir? Hukukun, kendisini doğuran ihtiyaçlar, cemiyet
teki fonksiyonu bakımından ele alınması halinde, teknik teferru
at dışında, her ülkede mahiyet itibariyle farklılık göstermediği 
ortaya çıkar. Şu halde Amerikan hukukî realizm akımının ileri 
sürdüğü değerli fikirlerden kendi hukuk sistemimiz bakımından 
faydalanamaz mıyız? Kanaatımızca bu sualin cevabı «evet»tir. 

Türk hukuku geniş ölçüde adaptasyona dayandığından, hu
kukçularımız son zamanlara kadar kanunların lâfzını esas almış
lar, muhtevalarını tenkitten kaçınmışlardır. Fakat en sonunda 
tenkit zorunluluğu ortaya çıkmış ve gerek doktrinde gerek tatbi
katta bu konuda bir canlanış görülmeğe başlamıştır. 

Hukuk nazariyatının yeterince geliştiği memleketimizde, ar
tık realistler gibi, kazaî faaliyetin gerçeklikleri üzerine eğilmek 
zamanı gelmiştir. Yavaş yavaş doktrin, kanun ve tatbikat arasın
da farklar açığa çıkmaktadır. Şu halde mahkemelere ve burada 
cereyan eden adalet tatbikatına eğilmek; hâkim ve şahit psikolo
jisi ile ilgilenmek, adalet tatbikatını etkileyen aklî faktörler ka
dar akıl dışı faktörlerin varlık veya yokluğunu incelemek, bu ko
nuda hukukçular kadar halkı da aydınlatmak faydalı olur kanaa-
tmdayız. 

(185) Aynı f ikir için bkz. COHEN, M. R., Law and Sacial Order, N e w York 1933, 
sh. 1B8. 

(186) Bu k o n u d a k i t enk i t l e r için bak. , POUND, R., agm., sh, 700, 705 - 706; PAUL, J., 
age., sh. 67; COHEN, M. R., Law and the Social Order, sh. 3 6 0 - 3 6 1 ; 
GURVITCH, G., age., sh. 172, 175 - 176. 
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1935 yıllarından itibaren kazaî faaliyette başlıyan canlılık son 
yıllarda daha da artmıştır. Hâkimlerimiz kanun maddelerini za
manın şartlarına uygun düşecek şekilde tefsire tâbi tutmakta1" 
ve hattâ Mdenî Kanunun 1. md. sinin kendilerine tanıdığı yetki
den faydalanarak hukuk yaratma yoluna başvurmada daha cesur 
davranmaktadırlar. Buna son bir misal olarak Temyizin şu kara
rını gösterebiliriz : «Bir dedenin varisi olan torunu ile her zaman 
görüşmek istemesi kan birliğinin tahammülsüz bir arzusu bulun
duğundan Medenî Kanunun birinci maddesi sarahatına göre hâ
kimin kanun vazıı gibi hareketle çocukla dede arasında münase
bet tesisine dair hüküm verişi doğrudur» 188. 

Memleketimizde de, realistlerin A.B.D. için şikayet ettikleri 
husus, kanun, doktrin ve tatbikat farklılığı mevcuttur. Bunun se
bepleri çeşitlidir. Kısmen şekilden uzaklaşıp adaletin tam gerçek
leşmesi .için, kısmen davaların çokluğu karşısında personel yeter
sizliği sebebiyle ve kısmen de hata sonucu, tatbikatta farklılıklar 
ortaya çıkmaktadır. Farklı tatbikat faydalı olmakla beraber ba
zan tehlikeli sonuçlar doğurmaktadır. Tatbikat hataları zaman 
zaman Temyiz kararları ile düzeltilmekte ise de bazan tehlikeli 
şekilde sürüp gitmektedir. Bu konularda gözümüze çarpan şu mi
sâlleri verebilriz : 

Ceza Usulünde, mahkemede hâkimin değiştiği hallerde, daha 
önce yapılmış bütün hukukî muamelelerin tekrarı gerekir. Tatbi-

(187) Meselâ Ceza Kanunun 491- md. si «Herkim, diğerinin taşınabilir malını rıza
sı olmaksızın faydalanmak için bulunduğu yerden alırsa ... hapsolunur» mea-
lindekdi metni genişletici tefsife tâbi tutulmuş ve elektrik çalmanın da hırsızlık 
olduğu kabul edilmiştir (2 CD. T. 28/9/1936 E. 10143; 2. CD. T. 30.1.1940 E. 
254 K. 625). Diğer misâller : Ceza Kanununda «461. maddedeki merdiven kur
mak tâbiri hane ve müştemilâta duhul için kullanılan vasıtalardan biri ol
mak üzere zikredilmiş olup, kaydı ihtirazı olmadığı, başka vasıtalarla vuku 
bulabilecek taarruzlarda da diğer şartlar tahakkuk ettiği takidrde mezkûr 
bendin ibaresine değil mefhumuna ve kanun vazıının maksadına göre tatbiki 
lâzım gelir» (CGK. T. 23.5.1938 E. 42 K. 40). Ceza Kanununda «94. maddede
ki şartlar mevcut ise tekerrürden dolayı yeni suçun cezasının artırılacağı» yo
lundaki kayıt bir yanlışlıktan ibarettir. Tekerrür için cezanın çekilmesi şart 
olduğuna ve tecilde cezanın çekilmesi bahis konusu olamıyacağına göre, şart
lar hiçbir zaman mevcut olmıyacaktır (IBK. T. 20.5.1962 E. 31 K. 14). Bkz. 
F. EREM, Türk Ceza Hukuku, Ankara 19P2, sh. 327. 

088) 2. HD. T. 9.3.1944 E. 3144 K 4361. Bkz. J. AKİPEK, Türk Medenî Hukuku, 
Ankara 1960, C I, sh. 109. 
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katta, zaman sarfına sebep olan bu formaliteye karşı «eski evrak
lar okundu» ibaresi zapta geçirilmekle yetinilmektedir. 

İcra ve İflâs Kanununun 167. maddesi gereğince kambiyo se
netlerine dayanan icra takibinde, alacaklının kambiyo senedinin 
aslını icra dosyasına koymak zorunluluğu vardır. Böylece, borçlu 
senedi görerek imzanın kendisine ait olup olmadığı hususunda 
beyanda bulunabilecektir. Fakat bu hüküm özellikle işlerin çok 
olduğu İstanbul icra dairelerinde tatbik edilememektedir. Çün
kü icra daireleri bu senetleri muhafaza edecek kasa ve sair im
kânlara sahip bulunmamaktadır. İşte bu sebeple icra dairele
rinde tamamiyle kanuna aykırı bir tatbikat doğmuştur. Şöyle ki 
bu daireler senedin yalnız suretini istemekte, borçlu senedin aslı
nı görmekte İsrar ederse alacaklıdan bir muhtıra ile senet aslı is
tenilmekte ve böylece borçlunun itiraz süresi de kanuna aykırı 
olarak uzatılmaktadır. 

Zararlı sonuçları açık olan diğer bir misâl de şudur : 
Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 489. md. si hükmü

ne göre, hâkimin iki tarafın son sözlerini dinledikten sonra mu
hakemenin bittiğini bildirip kararını mucip sebepleriyle yazarak 
imza ve tefhim etmesi gerekmektedir. Halbuki tatbikatta buna 
riayet edilmemekte, hâkimler çok defa «ekli karar tefhim edil
di» şeklinde bir beyanda bulunarak duruşmayı bitirmektedirler. 
Halbuki, davanın reddine veya kabulüne dair kısaca karar 
verseler dahi, bu da kanuna aykırıdır. Çünkü kanun gerekçeli ola
rak tefhimi şart koşmaktadır. Bu durum aşağıdaki uygunsuzluk
larla yol açmaktadır : 

İcra tetkik mercilerinden (İcra ve İflâs Kanunu md. 363) ve 
sulh mahkemelerinden (Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu md. 
437) verilen kararlar aleyhine Temyiz yoluna müracaat süresi 
kararın tefhiminden başladığı cihetle, taraflar çok defa mahiyeti
ni bilmedikleri bir kararı temyiz etmek zorunda kalmakta veya 
lehlerine karar verildiği zannıyla temyiz süresini kaçırmaktadır
lar. Nitekim Ankara 2. İcra Hâkimliğinin 965/281 sayılı dosyasın
da ve Ankara 3. İcra Hâkimliğinin 965/216 sayılı dosyasında aynı 
durumlar ortaya çıkmıştır188. 

(188) Bkz. KURU, B., Hukuk Usulü, Ankara 1964, sh. 316, .d. n. 2). 
(189) Bkz. Tic. D. T. 16.5.1963 E. 5566 K. 2167. BOZER, A., «Anonim şirketlerde 

Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması» Karar İncelenmesi (BATİDER, 
1963, C. II, s. 2), sh. 267 - 269. 
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Bir hadisede de hâkim hükmü duruşmada tefhim etmiş, fa
kat gerekçeli kararı yazıp imzalamadan ölmüştür. Hâkimin yu
karda söylenen hükümlere aykırı olan tutumu yani, gerekçeli ka
rarı duruşmada tefhim etmemiş olması yüzünden, birçok prob
lemler ortaya çıkmıştır. 

Temyizin tatbikatta yerleşmiş gereksiz bir formaliteyi orta
dan kaldırışına dair şu misâli verebiliriz : 

Temyiz Ticaret Dairesi tatbikatta, şirket genel kurul toplan
tılarında çoğunluğun verdiği kararlarda bütün pay sahiplerinin 
zabıtları imza etmeleri esasını kaldırmıştır. Türk Ticaret Kanu
nun 378. md. sine göre şirket genel kurulunda alınan kararların 
297. md. de gösterilen esaslar dairesinde tutulması şarttır. 297. 
md. de ise, kuruluş genel kurullarının verdikleri kararların mu
teber olması için «Ticaret Bakanlığından bir komiserin toplantı
da hazır bulunması ve zabıtların Kanuna uygun bir şekilde tutul
masına nezaret ile bunları, oyunu kullanan pay sahipleri ile bir
likte imzalaması şarttır» denilmektedir. İşte Kanunun 378. md. 
sinde 297. md. ye yapılan atıftan, genel kurul kararlarının pay sa
hipleri tarafından imzalanması sonucu çıkarılmakta idi. Böyle 
bir şart kuruluş genel kurullarına katılanların sayısı mahdut oldu
ğu için mümkündür. Temyiz Ticaret Dairesi ortaklarının sayısı 
yüzleri aşan bir şirkette bütün ortakların zabıtları imza etmeleri
nin imkânsız olduğunu görerek, böyle bir imza mecburiyetini or
tadan kaldırmıştır. 

Bazı hallerde idarenin de sakat bir davranışla bir çeşit hu
kuk yarattığına şahit olunmaktadır. Meselâ gayrimenkul satışın
da veya gayrımenkuller üzerinde aynî hak tesisinde aranan şart
lar : 1) Tapu memuru huzurunda resmî senet tanzimi (B.K. md. 
213) ve 2) satıcının tescil talebinden (M.K. md. 922) ibarettir. 
Kanunlarda bu iki muamele arasında zaman süresi hakkında hiç
bir hüküm derpiş edilmediği halde, Tapu ve Kadastro Genel Mü
dürlüğü, resmî senet ve tescil talebini birlikte havi matbu formü
lerler hazırlamış olup, satıcıdan bu iki muamele hakkında aynı 
zamanda imza talep etmekte ve aksine hareket edenlerin taleple
rini reddetmektedir. 

Bir iki misâl vermekle yetindiğimiz kanun ve tatbikat farklı
lıklarının incelenmesi, hangi hallerde faydalı hangi hallerde mah-
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zur lu olduğunun tesbit edilmesi, mahkemeleri ve kanun koyucu
yu gerekli işlemler için aydınlatır ve sonuç itibariyle, halkın ada
let tatbikatına güvenini sağlar. 

Gene, Amerikan realistlerinin «her kanunun, hukukî kaide ve 
mefhumun zamana, yere ve akla uygunluğunun araştırılması» ko
nusundaki tekliflerini gözönüne alarak, kendi hukuk sistemimiz
de de kanunların, maddelerin taranması; zararlı sonuçlar doğu
ran "° veya tatbik görmeyen kanunların 191 ve maddelerin m tesbit 
edilerek kanun koyucunun bilgisine sunulması düşünülebilir. Bu 
durumda, memleketimizde hayli etkili rolü olan doktrine iş düş
tüğü açıktır. 

Nihayet, realistlerin genel hukuk ve hâkimlerin özel eğitimi 
hakkındaki görüşlerinden de faydalanmak mümkündür. Son yıl
larda hukuk fakültelerinde öğrenciye naza î bilginin yanında tat
bikat bilgisi vermek üzere pratik kurlar tertip edilmektedir. Bu 
kurların sayısının artırılması, daha düzenli hale konulması ve ay
rıca öğrenciye mahkemelere devam etme imkânının sağlanması 
faydalı olacaktır. Bunun yanısıra, fakültelerde geliştirilmiş adlî 
psikoloji ve tefsir teorisi derslerinin müfredat programlarına da
hil edilmesi, günün icaplarından biri haline gelmiştir. 

(190) Meselâ 474 sayılı Elviyei Selâse Kanunu Kars, Ardahan ve Artvin illerinin 
başlıca .şikayet konusudur. Kanun mer'a ve yaylaları idarî bir tahsis kararına 
bağlamıştır. Yani bir yerin mer'a veya yayla olduğunun isbatı idarenin bu 
yolda verilmiş tahsis kararıyla mümkün olmaktadır. Kars, Ardahan ve Artvin-
de mer'a ve yaylarlar hakkında idarece hiçbir tahsis yapılmadığından vatan
daş mer'aya tecevüz fiillerinden mutazarrır olmakta, mahkemeler de idarece 
bir tahsis kararı olmadığından kendilerine bu konuda vâki müracaatlarda, 
474 sayılı Kanunun sarahati karşısında davaları reddetmek zorunda kalmak
tadırlar. Bu kanunun uygulanmadığı illerde kadîmden beri mer'a olduğu be
lirtilen yerler mer'a olarak tanınmakta ve özel mülkiyet dışında kaldığı için 
gelişmektedir. Halbuki adı geçen illerde hayvancılıkla geçinen vatandaşların 
hakları muhtel ve millî servet heba olmaktadır. 

Not : Bu bilgi Ardahan hâkimlerinden Gülen Yalçınkaya'dan alınmıştır. 
(191) Bkz. «Anayasaya aykırılık» gibi yanlış bir gerekçeye dayanılarak iptal edilen 

55 sayılı «Düğünlerde Men'i İsraf at Kanunu». 
C192) Tatbik görmiyen kanun maddeleri için şu misâlleri verebiliriz : M. K. nun mal 

rejimlerine taallûk eden 191 - 210, 236. maddeleri : İzmir'deki tek tatbikat dı
şında ipotekli borç ve irat senedine ait 813 - 843. maddeleri; rehinli tahvilata 
taallûk eden 884 - 886. maddeleri. 
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Gene À.B.D. de realistlerin. gayretleri sonucunda, hâkimler 
için yapılmakta olan seminerlerin memleketimizde de, günün şart
ları bakımından, tertiplenmesi düşünülebilir. Hukuk fakültesi öğ
retim üyelerinin, pisikologların ve tecrübeli hâkimlerin, mesleğe 
yeni intisabetmiş veya taşrada vazife görmekte olan hâkimler 
için müştereken seminerler düzenlemeleri ve bu seminerlerde ka-
zaî faaliyetin gerçeklikleri, adalet tatbikatında psikolojik faktör
lerin rolü, hukukun sosyal faktörlerle ve değerlerle ilişkisi konu
larındaki bilgilerini bunlara nakletmeleri son derece faydalı ola
bilir. Nitekim, son yıllarda mahkemelerin, özellikle din ve komü
nizm propagandası hakkında üniversite öğretim üyelerine bilir
kişi olarak devamlı ve ısrarlı şekilde başvurmaları da teklifimizi 
destekler niteliktedir. Esasen karşı karşıya gelmesi sebebiyle, sa
nık hakkında en doğru hükme varacak kişi hâkim olduğundan, 
onun, yukarıda değindiğimiz seminerler yolu ile gerekli bilgilere 
sahip kılınması, adalet tatbikatında sür'at ve sıhhat sağlayacak
tır kanaatındayız. 
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