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GİRİŞ 

Argümantasyon teorisi, hukuki bir tartışmada kanıt getirerek tartışmanın diğer tarafını 

ikna etmeyi, sonucunda tarafların uzlaşmasını hedefleyen ve bu sonuca ulaşmak için elverişli 

akıl yürütme araçlarını gösteren bir teoridir. Hukuki tartışmanın pratik yönüne işaret eden 

argümantasyon kavramı, gerekçelendirme veya kanıt getirme anlamlarına gelmektedir.1 

Argümantasyon teorisi hukuk normlarının uygulanmasının somut görünümü olan yargı 

kararlarının gerekçelendirilmesiyle ilgilenmektedir. Argümantasyon düşüncesinin yargı 

kararlarının gerekçelendirilmesiyle ilgilenmesinin sebebi, hukuki akıl yürütmenin pratik akıl 

yürütmenin bir türü olmasıdır.2  

Hukuki argümantasyon teorilerinin merkeze aldığı temel soru, hukuk normlarını 

uygulayan hâkimin, önüne gelen davanın karar alma sürecinde yapacağı seçimi ne şekilde 

gerekçelendireceği sorusudur. Gerekçenin doğruluğu somut uyuşmazlıkta mahkemenin 

vereceği kararın, hem taraflar hem de kamu açısından doğru bulunmasına bağlıdır. Hangi 

koşullar altında bir karar doğru temellendirilmiş olacaktır?  Argümantasyon teorileri bu soruları 

yanıtlamaya çalışmaktadır. Argümantasyon teorilerinin cevaplandırmaya çalıştığı sorular 

hâkimlerin görevleriyle yakından ilgilidir. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın mahkemelerin bağımsızlığını düzenleyen 138. 

maddesinde hâkimlere anayasaya, kanuna ve hukuka uygun olarak karar verme görevi 

yüklenmiştir: 

                                                           
1 Yasemin Işıktaç, Sevtap Metin, Hukuk Metodolojisi, Filiz Kitabevi,  İstanbul, 2013, s.85. 

 
2  Manuel Atienza, “Hukukta Argümantasyon” , Hukuk Kuramı, C.1, 2014, s.17. 
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“ Madde 138: Hâkimler, görevlerinde bağımsızdırlar; Anayasaya, kanuna ve hukuka 

uygun olarak vicdani kanaatlerine göre karar verirler.”3 

Bu madde hâkimin görevini hukuk içerisinde kalacak şekilde uygulamakla ilgili 

tanımlayarak doktrindeki egemen görüşe uygun düşmektedir.  Örneğin E. Ernest Hirsch de 

hâkimlerin görevini, önlerine getirilen olay çerçevesinde iddia ve savunmaları bir hukuk 

kuralına bağlamak, diğer bir deyişle olaya hukuku uygulayarak bulduğu kuralın sonucuna göre 

hüküm vermek olarak tanımlamıştır.4  Benzer şekilde 19. yüzyılda kabul edilen görüşe göre 

hâkimlerin görevi, hukuk kurallarını önlerine gelen olaylara uygulamak, somut davaya konu 

olan olayları genel hukuk kurallarının altına yerleştirmek olarak görülmektedir.5 Ancak hukuk 

felsefesinde tartışılan ve gelişen görüşler çerçevesinde hâkimin görevi nitelik değiştirmiştir. 

Esasen yukarıda belirtilen Anayasa maddesi de “vicdani kanaatlerine göre karar verme” 

cümlesine yer vererek, hâkimlerin görevinin niteliği hakkında ipucu içermektedir. Bu nitelik 

değişmesiyle hâkimlerin somut uyuşmazlıklarda belirli bir serbesti içerisinde karar verebileceği 

görüşü kabul edilmeye başlanmıştır. Bu görüşün kabul edilmeye başlanması 20. yüzyıl 

başlarında ortaya çıkan Hukuki Realizm akımı sayesinde olmuştur. 

 Hukuki Realizm akımı, yargı organlarının yalnızca var olan kuralları uyguladıkları 

şeklindeki bakış açısına eleştiri olarak ortaya çıkmıştır.6 Hukukun belirliliğine ve bilinirliğine 

şüpheci bir yaklaşım izleyen Realistler, hukukun hukuk uygulayıcılarının faaliyetlerinden 

ibaret olduğu görüşünü benimsemişlerdir.7 Realistler, Formalizmin hukuki kesinlik iddiasını 

                                                           
3 https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.2709.pdf , ( Erişim Tarihi: 15.11.2020 ) 

4 E. Ernest Hirsch, Pratik Hukukta Metod, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü, 2012/ III, s.19. 

5 Eveline Feteris, Hukuki Argümantasyonun Temelleri, Çev. Ertuğrul Uzun, Pinhan Yayıncılık, İstanbul, 2019, 

s.26. 

6  Ahmet Ulvi Türkbağ,  “Amerikan Hukuki Realizmi”, H.F.S.A. , 2002,  S.4,  s.106. 

7 Ülker Gürkan, Hukuki Realizm Akımı, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, Ankara, 1967,  s.3. 

https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.2709.pdf
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reddetmişler ve hukukun belirsiz olduğunu savunmuşlardır. Hukuki belirsizliğin bir anlamı 

hukukun tümüyle belirsiz olup olmadığıyla ilgilidir. Bir diğer anlamıyla hukuki belirsizlik ise 

hukuk kurallarının yargı kararlarıyla olan ilişkisinde karşımıza çıkar. Hukuki belirsizliğin bu 

anlamı hukuk metninin belirsiz olması ile hukuk normunun somut olaya uygulanması esnasında 

norma verilecek anlam çerçevesinde ortaya çıkmaktadır.8 Hukuk normunun yargı kararlarıyla 

ilişkisinde belirsizliğin kabulü, hâkimlerin görevlerinin hukukun yorumlanması görevini de 

içerdiğinin kabul edilmesini de beraberinde getirmiştir. Hâkimlerin görevi konusundaki bu 

değişiklik, hâkimin karar verme sürecinde somut olayın çözümüne ilişkin birden fazla yorumla 

karşılaştığı durumda seçeceği yorumu gerekçelendirmesi zorunluluğunu doğurmuştur.  

Bu çalışmada hâkimlerin kararlarının gerekçelendirilmesinin hukuki belirliliği 

sağlamadaki rolü Aarnio’nun görüşleri çerçevesinde ortaya konup, düşünürün görüşlerinin 

hukuki belirliliği sağlamada yol gösterici olup olmadığı değerlendirilmeye çalışılacaktır. 

Aarnio’nun görüşleri çerçevesinde doğru bir gerekçelendirmenin nasıl mümkün olacağı 

sorusunun cevabı aranacak, bu cevap aranırken de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin bir 

kararından hareket edilecektir. 

Aarnio, hukuki argümantasyon alanında çalışmalar yaparken hukuki yorumların nasıl 

gerekçelendirileceği sorusundan hareket etmiştir. Hukuki argümantasyon teorisini 

geliştirmesinin sebeplerinden biri hukuki belirliliği sağlamaktır. O’na göre hukuki belirliliği 

sağlamanın ön koşulu yargı kararlarının gerekçeli olmasıdır. Yargı kararlarının gerekçeli olması 

hukuk devleti ilkesinin bir gereği ve temel bir hak olarak görülmektedir. Bu kapsamda Türkiye 

Cumhuriyeti Anayasası’nın 141. maddesinde bütün mahkemelerin her türlü kararının gerekçeli 

olacağı düzenlenmiştir. Gerekçeli karar hakkı, 5271 sayılı Ceza Muhakemeleri Kanunu, 2577 

                                                           
 
8 Gülriz Özkök, “Hukuki Belirsizlik Problemi Üzerine”, A.Ü.H.F.D, C.51, 2002, S.2, s.2. 
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sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda da 

düzenlenmiştir. Anayasa ve kanunlarla hâkimlere kararların gerekçeli olması konusunda 

yükümlülük getirilmiştir.  Gerekçeli karar hakkı, vatandaşlar açısından temel bir insan hakkıdır. 

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihatlarında kararların gerekçeli olması adil yargılanma 

hakkının bir gereği olarak görülmektedir. Hukuk devletinin unsurlarından olan hukuki 

belirliliği ve öngörülebilirliği sağlamak bakımından yargı kararlarının gerekçeli olması önem 

taşımaktadır. Bu itibarla yargı kararlarının mantıki bir temele dayandırılarak, açık ve 

anlaşılabilir şekilde dayanakları ile açıklanması vatandaşların belirlilik ve öngörülebilirlik 

beklentisinin sağlanması için gereklidir.9 Aarnio da hukuki belirlilik kriterini demokratik 

devletin unsurlarından biri olarak görmüştür. Gerekçelendirme teorisi geliştirirken de buradan 

yola çıkmıştır. Gerekçelendirme teorisinde kolay dava ve zor dava ayrımından hareket 

etmiştir.10  

Bu çalışmanın birinci bölümünde, hukuki argümantasyon kavramı ele alınacak, hukuki 

argümantasyon teorilerinin inceleme alanları ve başlıca temsilcilerinden söz edilecektir. 

Hukuki argümantasyon teorilerinin inceleme alanları kapsamında hukuk felsefesi gündeminde 

yer alan problemlerden bir tanesi olarak karşımıza çıkan hukuki belirsizlik üzerinde durulup 

kolay dava zor dava ayrımından söz edilecektir. Kolay dava ve zor davalara ilişkin ayrımda 

H.L.A. Hart’ın ayrımı ve Ronald Dworkin’in eleştirisi önem taşımaktadır. Hart, hukuk 

kurallarının hukuki sonuçları belirlediği davaları standart davalar olarak adlandırmış, hukuk 

                                                           
9 Yargı Kararlarında Gerekçelendirme Çalışması, Türkiye Adalet Akademisi, 

https://vizyon.taa.gov.tr/yuklenenler/dosyalar/yargi_kararlarinda_gelistirme_calismasi.pdf, (Erişim Tarihi: 

16.03.2021)  ss. 12-13. 

 
10 Aulis Aarnio, The Rational as Reasonable. A Treatise on Legal Justification, D. Reidel Publishing Company, 

Dordrecht, 1987a, ss 1-5. 

 

https://vizyon.taa.gov.tr/yuklenenler/dosyalar/yargi_kararlarinda_gelistirme_calismasi.pdf,%20(Erişim
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kurallarının hukuki sonuçları belirlemediği gölgeli alanlarda hâkimin takdir yetkisini 

kullanarak bir karara varacağını belirtmiştir. Dworkin’in eleştirisi zor davalarda hâkimin takdir 

yetkisine ilişkindir.11 Hukuki belirsizliğe ilişkin bu tartışmalara yer verilmesinin ardından 

Aarnio’dan genel olarak bahsedilip, teorisinin başlangıç noktası üzerinde durulacaktır. 

İkinci bölümde, argümantasyon teorilerinin yanıtlamaya çalıştıkları sorulara 

Aarnio’nun verdiği cevaplar ele alınacaktır. Aarnio’ya göre gerekçenin mahiyeti, bir 

gerekçenin ne zaman doğru bir gerekçe olacağı ve gerekçenin taşıması gereken özellikler ortaya 

konacaktır. Doğru bir gerekçenin taşıması gereken unsurlar bu bölümde ele alınacaktır. 

Gerekçelendirme sürecini bir diyalog olarak gören Aarnio, hukuk normlarının yorumu 

konusunda yorum ifadeleri ile yorum görüşlerini birbirinden ayırır. O’nun çalışmaları 

bakımından önem arz eden yorum görüşlerinin gerekçelendirilmesidir. Aarnio’da yorum 

görüşlerinin gerekçelendirilmesinde dâhili ve hârici gerekçelendirme kavramları önem 

taşımaktadır. Yorum görüşünün gerekçelendirme süreci ve diyaloğun şekli, dâhili ve hârici 

gerekçelendirme kavramlarıyla ilgilidir.  

Aarnio’da bir gerekçelendirmenin sağlamlığının koşulu, bu gerekçenin rasyonel kabul 

edilebilir olmasına bağlıdır. Gerekçenin rasyonel olması, tartışmanın rasyonel olmasını 

gerektirir. Tartışma rasyonelliğine ilişkin kurallar bakımından Aarnio, Jürgen Habermas ve 

Robert Alexy’den etkilenmiştir.  Kabul edilebilirlikse mahkeme kararının gerekçesinin kabul 

edilebilirliği konusunda, hitap ettiği hukukçular cemaatince uzlaşılması anlamına gelir.12 

Aarnio teorisinde, gerekçenin hitap edeceği hukukçular cemaatini açıklarken Chaim 

Perelman’ın dinleyici kitlesi kavramından yola çıkarak kendi dinleyici kitlesi tanımını 

oluşturmuştur. Dinleyici kitlesinin oluşturulmasında Ludwig Wittgenstein’ın dil oyunları ve 

                                                           
11 Feteris, 2019, s.29. 

12 Feteris, 2019, s.232. 
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yaşam biçimi kavramları önemli yer tutar. Gerekçenin hitap edeceği hukukçular cemaatinin 

kimlerden oluşacağı sorusu cevaplanırken Perelman ve Wittgenstein’ın görüşleri üzerinde 

durulacaktır. Aarnio’nun teorisinin ayrıntıları bu şekilde açıklandıktan sonra O’nun görüşlerini 

somutlaştırmak adına Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından verilen bir kararın 

incelenmesine yer verilecektir. 
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BİRİNCİ BÖLÜM 

HUKUKİ ARGÜMANTASYON VE AARNİO 

Bu tezin konusunu oluşturan Aulis Aarnio’nun hukuki yorumların gerekçelendirilmesi 

teorisinin ayrıntılarına geçilmeden önce, hukuki argümantasyon teorisinin anlamı, inceleme 

alanları, başlıca temsilcilerinden bahsedilecek, ardından Aarnio’nun çalışmaları, hukuki 

argümantasyon teorileri arasındaki yeri ve O’nun hukuki yorumların gerekçelendirilmesi 

teorisinin çıkış noktası ele alınacaktır. Argümantasyon teorilerinin ve Aarnio’nun hukuki 

yorumların gerekçelendirilmesi teorisinin incelenmesi hukuki belirsizlik ekseninde 

yapılacaktır. Bu bağlamda hukuki belirsizliğin anlamı açıklandıktan sonra Aarnio’nun 

teorisinin bu bağlamda değerlendirilmesine geçilecektir. 

I.HUKUKİ ARGÜMANTASYON TEORİSİ 

 

Argümantasyon kelimesi, hukuk ansiklopedilerinde de belirtildiği şekilde bir sav lehine 

veya aleyhine nedenler öne sürme olarak tanımlanmıştır13 ve İngilizce to argue fiilinden türemiş 

olup tartışma ve kanıtlama anlamlarına gelmektedir.  Hukuki argümantasyon teorisi,  tarafların 

yargı önünde karşılıklı tez ve antitezlerle fikirlerinin ortaya konması ve daha sonra bu tezlerden 

birinin diğer tarafın kurmuş olduğu iddia ve gösterdiği delillerle, yani argümanlarla çürütülmesi 

ve buna diğer taraf ve hâkimi ikna etmesiyle somut kararın doğruluğuna inanç sağlanacağı 

görüşünü ileri sürmektedir.14 Argümantasyonun hedefi, hukuki tartışmanın karşı tarafını 

                                                           
13 Altan Heper, “Hukuki Argümentasyon Teorisi”, H.F.S.A. , 2007, S.16, s.288. 

14 Sevtap Metin, “Hukuksal Argumentasyon Teorisi ve Hukuk Uygulamasındaki Görünümü”  H.F.S.A. , 2003, 

S.8, ss.141-142. 
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delillerle ikna etmek ve tarafların uzlaşmasını sağlamaktır. Argümantasyon teorileri, bu hedefi 

gerçekleştirmeye uygun akıl yürütme yöntemlerini gösterir.15  

Hukuki bir tez sunanların, tezlerini desteklemek ve iddialarını kanıtlamak için 

argümanlar ortaya koyması beklenir. Mahkemeye davasını getiren avukat, iddiasını 

argümanlarla gerekçelendirmelidir.  Bir karar veren hâkim ise kararını argümanlarla 

desteklemelidir.16 Somut bir uyuşmazlıkta davanın tarafı olan avukatlar, kendi lehlerine ve karşı 

tarafın aleyhine olan iddialarına ilişkin argümanlarını sunarlar. Davayı gören hâkimin de dava 

sonunda vereceği kararı gerekçelendirirken buna ilişkin argümanlarına kararında yer vermesi 

gerekir. Uluslararası ve ulusal hukuk metinlerinde yargı kararlarının gerekçeli olması 

düzenlenmiş ve adil yargılanma hakkının bir unsuru olarak görülmüştür.  Ulusal düzeyde 

kararların gerekçeli olmasına ilişkin temel düzenleme Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 141. 

maddesidir:   

“Madde 141: … Bütün mahkemelerin her türlü kararları gerekçeli olarak yazılır.17” 

Aynı zamanda usul kanunlarında da kararların gerekçeli olmasına ilişkin düzenlemeler 

getirilmiştir. 5271 sayılı Ceza Muhakemeleri Kanunu’nda kararların gerekçeli olacağı 

düzenlenmiş ve bu konuda hâkime yükümlülük getirilmiştir.18 6100 sayılı Hukuk 

                                                           
15 Işıktaç, Metin, s. 85. 

 
16 Feteris, 2019, s.19. 

17 https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.2709.pdf, (Erişim Tarihi:15.11.2020) 

185271 Sayılı Ceza Muhakemeleri Kanunu 

Kararların gerekçeli olması 

 Madde 34 – (1) Hâkim ve mahkemelerin her türlü kararı, karşı oy dahil, gerekçeli olarak yazılır 

https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.5271.pdf, (Erişim Tarihi: 15.11.2020) 

https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.2709.pdf
https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.5271.pdf
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Muhakemeleri Kanunu’nda  kararların gerekçeli olmasını hukuki dinlenilme hakkının içinde 

düzenlenmiştir.19 

Kararların gerekçeli olmasına dair düzenlemeler uluslararası mevzuatta da yer 

almaktadır. Kararların gerekçeli olması, adil yargılanma hakkının unsurlarından biri olarak 

görülmektedir. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin adil yargılanma hakkını düzenleyen 6. 

maddesinin20 lafzında kararların gerekçeli olmasına yer verilmemiş olsa da Avrupa İnsan 

                                                           
196100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu 

Hukuki dinlenilme hakkı 

 MADDE 27- (1) Davanın tarafları, müdahiller ve yargılamanın diğer ilgilileri, kendi hakları ile bağlantılı olarak 

hukuki dinlenilme hakkına sahiptirler. 

 (2) Bu hak; 

 a) Yargılama ile ilgili olarak bilgi sahibi olunmasını, 

 b) Açıklama ve ispat hakkını,  

 c)Mahkemenin, açıklamaları dikkate alarak değerlendirmesini ve kararların somut ve açık olarak 

gerekçelendirilmesini, içerir. 

https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.6100.pdf, (Erişim Tarihi: 15.11.2020) 

20Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi  

   Madde 6 

   Adil yargılanma hakkı: 

 1. Herkes davasının, medeni hak ve yükümlülükleriyle ilgili uyuşmazlıklar ya da cezai alanda kendisine yöneltilen 

suçlamaların esası konusunda karar verecek olan, yasayla kurulmuş, bağımsız ve tarafsız bir mahkeme tarafından, 

kamuya açık olarak ve makul bir süre içinde görülmesini isteme hakkına sahiptir. Karar alenî olarak verilir. Ancak, 

demokratik bir toplum içinde ahlak, kamu düzeni veya ulusal güvenlik yararına, küçüklerin çıkarları veya bir 

davaya taraf olanların özel hayatlarının gizliliği gerektirdiğinde veyahut, aleniyetin adil yargılamaya zarar 

verebileceği kimi özel durumlarda ve mahkemece bunun kaçınılmaz olarak değerlendirildiği ölçüde, duruşma 

salonu tüm dava süresince veya kısmen basına ve dinleyicilere kapatılabilir.  2. Bir suç ile itham edilen herkes, 

suçluluğu yasal olarak sabit oluncaya kadar masum sayılır. 

3. Bir suç ile itham edilen herkes aşağıdaki asgari haklara sahiptir:  

https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.6100.pdf
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Hakları Mahkemesi içtihatlarıyla yargı kararlarını gerekçeli olması 6. madde kapsamında adil 

yargılanma hakkının gereği olarak görülmüştür. Örneğin Mahkeme 09.10.2018 tarihli Murat 

Akın / Türkiye kararında bu görüşünü belirtmiştir: 

Murat Akın / Türkiye  

Başvuru No: 40865/05  

“…Mahkeme, yargının iyi işleyişine ilişkin bir ilkeyi yansıtan yerleşik içtihadına göre, 

mahkeme kararlarında dayanılan gerekçelerin yeterli şekilde belirtilmesi gerektiğini 

hatırlatmaktadır. Bu görevin kapsamı, kararın niteliğine göre değişebilmekte ve her davanın 

kendine özgü koşulları ışığında incelenmelidir. Sözleşme’nin 6. maddesinin 

1. fıkrasının, mahkemeleri kendi kararlarını gerekçelendirmeye zorlaması halinde, bu 

yükümlülük her argümana ayrıntılı bir cevap verilmesini gerektirdiği şeklinde anlaşılamaz. 

                                                           
a) Kendisine karşı yöneltilen suçlamanın niteliği ve sebebinden en kısa sürede, anladığı bir dilde ve ayrıntılı olarak 

haberdar edilmek;  

b) Savunmasını hazırlamak için gerekli zaman ve kolaylıklara sahip olmak;  

c) Kendisini bizzat savunmak veya seçeceği bir müdafinin yardımından yararlanmak; eğer avukat tutmak için 

gerekli maddî olanaklardan yoksunsa ve adaletin yerine gelmesi için gerekli görüldüğünde, resen atanacak bir 

avukatın yardımından ücretsiz olarak yararlanabilmek;  

d) İddia tanıklarını sorguya çekmek veya çektirmek, savunma tanıklarının da iddia tanıklarıyla aynı koşullar altında 

davet edilmelerinin ve dinlenmelerinin sağlanmasını istemek; 

 e) Mahkemede kullanılan dili anlamadığı veya konuşamadığı takdirde bir tercümanın yardımından ücretsiz olarak 

yararlanmak. 

https://www.echr.coe.int/documents/convention_tur.pdf, (Erişim Tarihi:16.11.2020) 

https://www.echr.coe.int/documents/convention_tur.pdf
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Böylelikle, Temyiz Mahkemesi, bir temyiz başvurusunu reddederek, ilke olarak, verilen 

kararın gerekçelerini kendi gerekçelerinin yerine koymakla yetinebilmektedir…”21 

Bahsedilen ulusal ve uluslararası düzenlemeler mahkeme kararlarının gerekçeli 

olmasına dair emredici düzenlemelerdir. Gerekçelendirme konusunda hâkime getirilmiş bu 

yükümlülüğün ne şekilde yerine getirileceği, hâkimin önüne gelen bir davada vereceği kararı 

nasıl gerekçelendireceği sorusu hukuki argümantasyon teorilerinin inceleme alanını 

oluşturmaktadır. 

A. HUKUKİ ARGÜMANTASYON TÜRLERİ VE ARALARINDAKİ AYRIMLAR 

 

Hukuki argümantasyonu ele alış şekillerine göre hukuki argümantasyon teorileri 

birbirinden ayrılmaktadır. Argümantasyonu hukuk teorisi bağlamında inceleyen ve buna dair 

geliştirilen teoriler bakımından, hukuki yargıların gerekçelendirilmesi, Eveline Feteris’in ele 

aldığı sistematikle mantıkçı, retorik ve diyalojik yaklaşım olarak ele alınabilir.  

Hukuki argümantasyona mantıkçı yaklaşım, hukuki argümantasyonun rasyonelliğini 

formel geçerlilik merkezinde değerlendirmektedir.22 Mantıkçı yaklaşım, hukuki muhakeme 

sürecinde klasik mantığı esas alırken, sonrasında gelişen yaklaşımlar argümantasyonda formel 

mantığa yer vererek, mantıkçı yaklaşımı zenginleştirmeye çalışmıştır.23 Klasik mantığın kabul 

ettiği üç temel akıl yürütme yöntemi bulunmaktadır.  Bunlar dedüksiyon, endüksiyon ve 

                                                           
21https://hudoc.echr.coe.int/tur#{%22languageisocode%22:[%22TUR%22],%22kpthesaurus%22:[%22445%22

],%22documentcollectionid2%22:[%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22],%22itemid%22:[%22001

200775%22]}, (Erişim Tarihi: 16.11.2020) 

22 Feteris, 2019, s.76. 

23 Ertuğrul Uzun, Hukuk Metodolojisinin Sorunları, Nora Kitap, İstanbul, 2018, s.81.  

https://hudoc.echr.coe.int/tur#{%22languageisocode%22:[%22TUR%22],%22kpthesaurus%22:[%22445%22],%22documentcollectionid2%22:[%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22],%22itemid%22:[%22001200775%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/tur#{%22languageisocode%22:[%22TUR%22],%22kpthesaurus%22:[%22445%22],%22documentcollectionid2%22:[%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22],%22itemid%22:[%22001200775%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/tur#{%22languageisocode%22:[%22TUR%22],%22kpthesaurus%22:[%22445%22],%22documentcollectionid2%22:[%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22],%22itemid%22:[%22001200775%22]}
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analojidir.24 Dedüksiyon yöntemi diğer adıyla tümdengelim, doğru kabul edilen birden fazla 

önermeden sonuca ulaşılmasını öngörmekte olup kendi içinde kapalı bir yapıya sahiptir. 

Endüksiyon yöntemi, tek bir olaydan genel bir sonuca ulaşma anlamına gelmektedir. Analoji, 

benzerliğe sahip iki şeyden birinde bulunan bir özelliğin diğerinde de bulunduğunun 

varsayılmasıdır. Klasik mantıkçı yaklaşımda en fazla kullanılan dedüksiyon olmakla beraber, 

analoji ve endüksiyon yöntemleri de kullanarak hukuki yargılarla ilgili olarak çıkarımda 

bulunulmaktadır.25 Mantıkçı yaklaşımda, çıkarımın doğruluğu öncüllerin doğruluğuna bağlıdır.  

Mantıkçı hukuki argümantasyon yaklaşımında, gerekçenin altında yatan argümanın mantıken 

geçerli olarak yeniden inşası, hukuki gerekçenin kabul edilmesi için gereklidir.26 

Hukuki argümantasyon alanında formel mantığın önemi hakkında farklı görüşler 

bulunmaktadır. Bazı yazarlar, hukuki argümanların yeniden inşasıyla argümanların kabul 

edilebilirliği bakımından mantığın hiçbir rolü olmadığını düşünmektedir. Bunun yanında 

mantığın argümantasyon için önemli olduğunu düşünen yazarlar bulunmaktadır.27 Feteris’e 

göre, formel geçerlilik hukuki argümantasyonda önemli bir yere sahipse de yeterli değildir. 

Çünkü argümantasyon formel mantığın öncüllerden sonuç çıkarma şeklindeki yaklaşımıyla 

açıklanamaz.28 Bu sebeple zaman içinde, argümantasyon teorilerinde mantıkçı yaklaşım dışında 

diğer yaklaşımlar da yer almaya başlamıştır.  

20. yüzyılda argümantasyon teorileri retorik ve topik yaklaşımların etkisi altında 

kalmıştır.29 Topik yaklaşım, normun somut olaya uygulanması sırasında öncelikle hukuksal 

                                                           
24 Ertuğrul Uzun, “Hukuksal Usavurmada Dedüksiyonun Yetersizliği Üzerine”, H.F.S.A, 2010, S.22, s.13. 

25 Uzun, 2018, ss.82-88. 

 
26 Feteris, 2019, s. 53. 

27 Feteris, 2019,  s.61. 

28 Feteris, 2019,  s.61. 

29 Heper, 2007, s.290. 
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sorunun çözümlenmesini öngörür. Hukuksal sorun açıklığa kavuşturulduktan sonra olaya 

uygulanacak hukuk kuralları araştırılacaktır. Karşılaşılan hukuki problemin doğru çözümü için 

öncelikle doğru öncüllerin bulunması gerekmektedir. Ardından mantığın akıl yürütme 

yöntemleri kullanılarak öncüllerden sonuca ulaşılmaktadır.30 Hukuki argümantasyona retorik 

yaklaşım, tartışmacıların görüşlerinin kabul edilebilirliği konusunda başkalarını nasıl ikna 

etmeye çalışıldığı üzerinde durmaktadır. Argümantasyonun sağlamlığı muhatap kitle açısından 

kabul edilebilir olmasına bağlıdır.31 Retorik argümantasyon teorisi bakımından, geleneksel akıl 

yürütme yöntemleri ile çözüme ulaştırılamayan sorunlar üzerinde konsensüs(uzlaşım) 

sağlanmasını amaçlar. Konsensüs sağlanması karşı tarafı ikna etmeye ve inandırmaya 

bağlıdır.32 Hukuk biliminde ve hukuk felsefesi pratiğinde retorik yaklaşım önem taşımaktadır. 

Retorik yaklaşımın önemi argümantasyon sürecine,  hitap edilen muhatap kitleyi de dâhil 

etmesidir. Argümantasyonun başarısı muhatap kitlenin ikna edilmesine bağlıdır.  

Argümantasyon teorisinde diyalojik yaklaşım ise hukuki argümantasyonu tartışma 

usulü açısından ele almaktadır. Argümantasyonun rasyonelliği, tartışma usulünün bazı formel 

ve maddi kabul edilebilirlik standartlarını karşılamasına dayanmaktadır.  Bu standartlar 

sağlandığı takdirde gerekçelendirme başarılı olacaktır. Diyalojik yaklaşımın temelinde 

argümantasyon sürecini bir diyalog olarak görmesi yer almaktadır. Bu diyaloğun tarafı olan 

yorumcu ve muhatap tartışma rasyonelliğine ilişkin kurallarla kendilerini bağlı görmelidir.  

Ancak bu şart gerçekleşirse tartışma rasyonel tarzda yürütülmüş bir tartışma olacaktır.33 

Rasyonel tarzda yürütülmüş bir tartışma rasyonel kabul edilebilirlik şartlarını sağlayabilecektir. 

                                                           
30 Işıktaç, Metin, 2013, ss. 75-76. 

 
31 Feteris, 2019, s.101.  

32 Metin, 2003, s.140. 

 
33 Eveline Feteris, Hukuki Argümantasyonun Temelleri, Çev. Ertuğrul Uzun, Paradigma Yayıncılık, 2010, s.34. 
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Diyalojik yaklaşımda retorik yaklaşımdan farklı olarak argümantasyon sürecine aktif olarak 

katılan iki kişi bulunmakta ve tartışma bunlar arasında sürdürülmektedir. Retorik yaklaşımda 

ise tartışmanın hitap edeceği dinleyicileri ikna söz konusu olmaktadır. 

B. HUKUKİ ARGÜMANTASYON TEORİSİNİN BAŞLICA TEMSİLCİLERİ 

Yukarıda hukuki argümantasyon teorilerinin çeşitleri üzerinde durulmuştur. Farklı 

yaklaşımlar çerçevesinde hukuki argümantasyon teorilerini geliştirmiş olan yazarlar bu 

bölümde ele alınacaktır. Hukuki argümantasyon alanında farklı ülkelerde, farklı zamanlarda 

çalışmış pek çok hukukçu ve yazar bulunmaktadır. Burada bu konuda başlıca eserler veren ve 

teorilerini geliştiren teorisyenlerden bahsetmek yerinde olacaktır.  

Feteris’e göre hukuki argümantasyona mantıkçı yaklaşıma eleştiri getiren ve eserlerini 

retorik bağlamda ele alan yazarların başında Chaim Perelman gelmektedir. Perelman’ın 

1958’de yayınlanan “The New Rhetoric” adlı kitabında getirdiği retorik yaklaşım daha sonra 

gelecek teorisyenleri etkilemiştir. Yine aynı yılda “The Uses of Argument” isimli kitabını 

yayınlayan Stephan Toulmin de hukuki argümantasyona retorik yaklaşımı benimsemiştir. 

Feteris, hukuki argümantasyon alanında iletişim rasyonalitesi teorisini geliştiren Jürgen 

Habermas’ın teorisinde rasyonel tartışmanın yerine getireceği unsurları ortaya koyduğunu 

belirtmektedir. O’na göre Habermas, tartışmanın rasyonelliğine ilişkin bir takım kurallar 

getirmiş ve hukuki argümantasyonu diyalojik yaklaşımla ele almıştır.  Feteris, Habermas gibi 

hukuki argümantasyonu bir diyalog olarak gören ve tartışma usulüne ilişkin kurallar geliştiren 

diyalojik yaklaşımın önde gelen temsilcileri olarak Neil MacCormick, Alexander Peczenik, 

Robert Alexy ve Aarnio’yu belirtmektedir. 34 

                                                           
34Feteris, 2010, ss. 27-36. 



15 
 

C. HUKUKİ ARGÜMANTASYON TEORİLERİNİN BAŞLICA ÜZERİNDE 

DURDUKLARI HUSUSLAR 

Hukuki argümantasyon teorileri, somut bir davada verilecek olan yargı kararının nasıl 

doğru gerekçelendirilmiş olacağı sorusu üzerinde durmaktadır. Argümantasyon teorileri, 

hâkimlerin hukuku uygularken ve yorum yaparken takdir alanı içinde verecekleri kararların 

gerekçelendirilmesiyle ilgilidir. Takdir alanının nasıl kullanılacağı argümantasyon teorilerinin 

temel sorusudur.35 Hâkimlerin takdir alanı ve bu alanda verilen kararların nasıl 

gerekçelendirileceği sorusu hukuki belirsizlik problemiyle ilgilidir. Zira bir kararın doğru 

gerekçelendirilmesi sorusu, hukuki belirsizlik sonucu karşımıza çıkmaktadır. Bu nedenle 

hukukun içerisinde belirsizlik barındırıp barındırmadığı, şayet barındırıyorsa hâkimin belirsiz 

alanda vereceği karara ilişkin takdir yetkisinin sınırının ne olacağı sorusu hukuk felsefesi 

literatürünün önemli sorularından birisi olarak karşımıza çıkmaktadır.  

1. Hukuki Belirsizlik Problemi 

 

 Hukukun belirsiz olup olmadığı, bir yandan hukukun gerçekte var olup olmadığıyla 

ilgiliyken, diğer yandan da hukuk kuralları ve yargı kararları arasındaki ilişkiyle ilgilidir. Hukuk 

kurallarıyla yargı kararları arasındaki ilişkiyle ilgili olan hukuki belirsizlik, kökenini Hans 

Gadamer’den alan bir ayrıma dayalı olarak ifade edilebilir. Bu ayrımda, hukukun belirsizliği 

ilk olarak hukuk metninin belirsiz olmasına dayanırken ikinci olarak hukuk normunun somut 

davalara uygulanması sırasında hukuka verilecek anlam çerçevesinde ortaya konulabilir.36 

                                                           
35 Feteris, 2019, s.27. 

36 Özkök, 2002, s.2. 
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  Hukuki belirsizlik problemi, hukuk felsefesi alanında Hukuki Formalizmin hukukun 

belirli olduğu fikrine karşı Hukuki Realizm akımın tarafından getirilen eleştirilerle birlikte 

ortaya çıkmış ve daha sonra eleştirel hukuk çalışmalarıyla birlikte tekrar gündeme gelmiştir. 

Aynı zamanda biçimcilik olarak da adlandırılan Formalizm, hukuk kurallarının 

toplumda düzeni sağlayabilmesi için belirli bir biçim içerisinde olması gerektiğini 

savunmaktadır. Hukuk kurallarının toplumda düzeni, güvenliği, eşitliği ve özgürlüğü sağlama 

işlevleri bulunur. Bu işlevleri yerine getirmek için hukuk kesin ve açık kavramlara dayanmalı 

ve içerisinde belirsizliğe yer bırakmamalıdır.37 Formalizm, hukukun “ kesin ve açık kavramlara 

dayanması, hâkime geniş takdir yetkisi bırakılmaması, kuşku ve duraksamaya yer verilmemesi, 

hileyle anlamı değiştirmeye elverişli olmaması ve keza meydana gelebilecek her olay için açık 

bir çözüm ihtiva etmesi ”38  gerektiğini iddia etmektedir.   

Formalizme göre, somut davada hukuk kuralları verilecek kararı, yani hukuki sonucu 

belirlemektedir.39 Formalistlere göre hukuk yalnız normlardan oluşur. Hukuk uygulayıcıları 

özellikle de hâkimler geçerli hukuk sisteminde geçerli normların birer sözcüsüdürler. Bunun 

dışında hâkimlerin hukuk yaratması söz konusu değildir.40 

Hukuki Realistler,  19.yüzyıl sonları ile 20.yüzyılın başlarında Formalizmin, hukuk 

sisteminin kendi içinde kapalı olduğu ve hukuk kurallarından tümdengelim yöntemiyle sonuca 

ulaşılabileceği anlayışına karşı çıkmışlardır.  Formalizme tepki gösteren Realistler, Formalizmi 

aşırı mantıkçılık olarak nitelendirmişlerdir. Onlara göre hâkimler, davalarda mantık temelinde 

                                                           
37 Vecdi Aral, Hukuk ve Hukuk Bilimi Üzerine, 12 Levha Yayıncılık, İstanbul, 2010, ss. 17-25. 

 
38 Aral, s.22. 

 
39 Özkök, 2002, s.2. 

40 Sercan Gürler, “ Çağdaş Hukuki Formalizm ve Ernest Weinrib’in Yaklaşımı ” , İ.Ü.H.F.M. , C.66, 2008, S.2, 

s.91. 



17 
 

uygulanacak kurallarını kullanarak kelimelerin alışılmış anlamlarıyla karar vermemelidirler. 

Hukuk normunun düzenlenmesinde etkili olan fikirlerden yola çıkarak zamanın gerekleri ve 

sosyal ihtiyaçlarına göre karar vermelidirler.41  

Realizm düşüncesinin temellerinin atıldığı 19. yüzyıl sonlarında ortaya çıkan iktisadi ve 

bilimsel gelişmeler mevcut hukuk kurallarının ve metodlarının sosyal hayatın gerekliliklerine 

ve ihtiyaçlarına cevap verememesi sonucunu doğurmuştur.42 Hukuk kuralları hiçbir zaman tam 

ve eksiksiz olarak düzenlenmiş değildir; içerisinde belirsiz ve muğlak ifadeler yer alabilir. Aynı 

zamanda karşılaşılabilecek bütün durumları önceden öngörerek bir hukuk sistemi yaratmak 

insan gücünü aşacak bir şeydir.43 Bunlardan hareketle Realistler, toplum ve hukukun akış 

içerisinde olduğu,  hukukun toplumsal değişimlere uyum sağlayabilmesi için hâkimlerin hukuk 

yaratması gerektiği fikrini benimsemişlerdir.44 

Hukuki Realizm akımı düşüncesine göre, hukuki uyuşmazlıklar hukuk normlarının 

somut olaylara uygulanması ve salt akıl yürütme yöntemiyle çözülemeyecektir. Hukuki 

Realizmin bu bakış açısı şu şekilde ifade edilebilir; 

“Eğer hukuk söylendiği gibi var olan kurallardan mantık yoluyla kesin sonuçlara 

varmak olsaydı, kişiler kuralları uygulayıp uyuşmazlıkları çözerlerdi ve dava yoluna gerek 

kalmazdı ya da dava yoluna gidildiğinde kurallar mekanik biçimde olaya uygulanıp sonuca 

varılacağından sonuç baştan belirli olurdu.”45 

                                                           
41 Ömer Yörükoğlu, Yirminci Yüzyılın İlk Yarısında Amerika Birleşik Devletlerinde Hâkim Olan Hukuk Teorisi, 

Fakülteler Matbaası, İstanbul, 1982, s.9. 

42Gürkan, s. 5.  

 
43 Yörükoğlu, s. 78. 

 
44 Yörükoğlu, s. 77.  

 
45 Türkbağ,  2002, ss. 109-110.  
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Buradan da anlaşılacağı üzere Realistler hukukun belirsiz olduğunu savunurlar ve 

hukuki kesinlik iddiasını reddederler. Hukukun belirsiz olduğu görüşünün temelinde Amerikan 

Hukuki Realizminin, Hukuki Formalizme getirdiği eleştiriler bulunmaktadır. Realistlerin 

belirsizlik argümanı, hukuk normlarının tek başına davaların sonuçlarını belirleyemeyeceğini 

ve tümdengelim yönteminin hukuk normlarının sonuçlarını belirlemede yeterli olmadığını 

göstermek amacını taşımaktadır.46 Realistlere göre somut davada hukuk kuralları ve olaylar 

yorumlamaya ihtiyaç duyabilir. Aynı olay için uygulanabilir birden fazla hukuk kuralı olabilir 

ve birbiriyle çelişen sonuçlar öngören kurallar arasından seçim yapılması gerekebilir.47 Hem 

yargı kararlarının önceden tahmin edilmesinin mümkün olmaması, hem de hukuk kurallarının 

yoruma ihtiyaç duyması Realistleri hukukun belirsiz olduğu sonucuna götürmüştür. 

Realizmin tezi gibi Eleştirel Hukuk Çalışmaları da hukukun belirsizliğini kabul 

etmektedir. Eleştirel Hukuk Çalışmaları 1970’lerde Amerika Birleşik Devletleri’nde Ortodoks 

hukuk öğretisinin sol eğilimli bir eleştirisi olarak ortaya çıkmıştır.48 Eleştirel Hukuk 

Çalışmalarının ilgilendiği ana başlıklardan birisi hukuki belirsizliktir. Eleştirel Hukuk 

Çalışmaları kuramcılarına göre belirsizlikten anlaşılması gereken yargılama sürecinde somut 

hukuk normunun belirli bir hukuksal sonuca ulaşılmasını sağlayıp sağlamayacağıdır. Onlara 

göre hukuk normlarının somut olaya uygulanması şeklindeki tümdengelim yöntemi belirli 

uyuşmazlıkları belirli sonuçlara götüren bir yöntem değildir.49 Hukukun belirsizliği, hukuksal 

çıktıların salt hukuk kurallarına dayalı olmadığı görüşünün bir ifadesidir.  

                                                           
46 Akı, s.32. 

47 Zeynep İspir Toprak, H.L.A. Hart’ta Açık Metin Kavramı, Yüksek Lisans Tezi,  Ankara, 2008, ss.56-57.  

48 Raymond Wacks, Hukuk Felsefesine Kısa Bir Giriş, Tekin Yayınları, Ankara, 2015, s.94. 

 
49 Kasım Akbaş, Hukukun Büyübozumu, Nota Bene Yayınları, Ankara, 2015, ss. 78-79. 
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Eleştirel kuramcılara göre hukuk dil, kültür ve bilginin birleşimidir.50 Dolayısıyla 

hukuksal muhakeme, hukukçuların içinde bulundukları toplumsal bağlamdan bağımsız 

değildir. Aynı hukuksal düzenleme, farklı toplumsal bağlamlarda farklı hükümlerin verilmesine 

gerekçe olabilmektedir. Uygulayıcıların seçtiği değerlere göre aynı somut olaya ilişkin farklı 

hükümler verilebilecektir. Bu da Eleştirellerin, yargı kararlarıyla olan ilişkisinde hukukun 

tamamen belirsiz olduğu, hâkimlerin diledikleri gibi karar verebilecekleri düşüncesini 

desteklemektedir.51
   

2. Kolay Dava-Zor Dava Ayrımı ve Hukuki Belirsizlik 

 

a. H.L.A. Hart’ın Ayrımı 

 

Hukukun yargı kararlarıyla ilişkisinde belirli olup olmadığı sorusuna hem olumlu hem 

de olumsuz cevap veren H.L.A. Hart, formalistler ve realistlerden farklı olarak hukuki 

belirsizlikle ilgili ikili bir ayrıma gitmiştir.52 Hart, standart davalar ve gölgeli alanlar ayrımı 

yapmıştır. Standart davalar ve gölgeli alanda bulunan davaları birbirinden ayırırken açık metin 

(open texture) kavramından hareket etmiştir.53 Hukukun açık metinli olması, hukuk kurallarının 

somut olaylara uygulanırken, uygulayıcıyı her durumda belirli ve tek bir sonuca götürmediği 

anlamına gelmektedir.54  

Hart, hukukun açık metin olmasıyla belirsizlik arasında bağlantı kurmuş ve belirsizliğin 

sebebini üç başlıkta ifade etmiştir. Birinci sebep dilin belirsiz olması, ikinci sebep hukuk 

                                                           
50 Akbaş, 2015, s.79. 

 
51  Kasım Akbaş, “Hukuk Eleştirisi ve Eleştirel Hukuk Çalışmalarının Gündemi”, H.F.S.A., 2007, S.16, s.360. 

52 Özkök, 2002, s.2. 

53 İspir Toprak, s.92. 

54 Ahmet Ulvi Türkbağ, Kanıtlanamayanı Kanıtlamak, Derin Yayınları, İstanbul, 2012, s.50. 
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kurallarında makuliyet, hakkaniyet gibi genel standartların kullanılması ve üçüncü sebep Anglo 

- Amerikan hukukunun doğasındaki belirsizliktir.55 Hart, hukukun açık metinli olmadığı 

dolayısıyla uygulanacak hukuk kuralının belirli olduğu standart davaları şu şekilde 

tanımlamıştır: 

“Standart davalar,  genel terimlerin yoruma ihtiyaç duymayacak şekilde yer aldığı ve 

örneklerin anlaşılmasının  problemsiz göründüğü, diğer deyişle otomatik şekilde oluştuğunu 

düşündüğümüz davalardır. Bunlar sadece bilindik örneklerdir ve sürekli olarak benzer 

bağlamlarda yinelenirler.”56 

Standart davalardan farklı olarak belirsizlik barındıran zor davalarda ise hukuk kuralının 

uygulanması hakkında hiçbir şüphenin bulunmadığı bir çekirdek anlamı bulunmalıdır. Bunun 

yanında kelimelerin ne açıkça uygulanabilir ne de uygulanamaz olduğu gölgeli bir alan 

bulunmalıdır. Zor davaların standart davalarla ortak yönü bahsedilen çekirdek alandır. Standart 

davalardan ayrılan yönü ise gölgeli alana sahip olmasıdır. Hart, bu tür davalara “Parka taşıt 

giremez.” kuralını örnek olarak verir. Burada taşıt kelimesinden ne anlayacağımıza ilişkin bir 

belirsizlik bulunmaktadır. Otomobil, bisiklet, paten, motosiklet gibi araçlar taşıt olarak 

sayılabilir. Taşıt denildiğinde uygulayıcının aklına bu önekler gelir. Bu bakımdan taşıt 

kelimesinin neye işaret ettiğiyle ilgili çekirdek anlam bulunmaktadır ancak hangi taşıtların 

parka girmesinin yasak olduğu belirsizdir. Bu belirsizlik kuralın gölgeli alanıdır.57 

                                                           
55 Mustafa Balkan Demirdal, Hukuki Belirsizlik İddialarıyla İlgili Hâkimlerin Konumu, Yüksek Lisans Tezi, 

Ankara, 2009, s.70. 

56 H.L.A. Hart, The Concept of Law, Oxford Universty Press, Oxford, 1997’den aktaran Zeynep İspir Toprak, 

H.L.A. Hart’ta Açık Metin Kavramı, Yüksek Lisans Tezi,  Ankara, 2008, s.87. 

57 H.L.A. Hart,  “Positivism and the Separation of Law and Morals”, Harward Law Review,  vol.71, 1958, no.4, 

s.607. 
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Hart, standart davalar dışında kalan gölgeli alanlarda hukukun belirsiz olduğunu 

savunmuştur.58 Hukuk sisteminde bulunan gölgeli alanlarda hâkim takdir yetkisini kullanarak 

karar verecektir.59 Standart davalarda ise Formalistleri takiben hukuk kurallarının hukuki 

sonuçları belirleyebileceğini savunmuştur.60 Buradan hareketle hukuki belirsizlik konusunda 

Hart’ın Formalizm ve Realizm arasında bir yol izlediğini söylemek mümkündür.      

Hukuki pozitivist olan Hart’a göre hukuk sosyal kurallar bütünüdür. O, hukuku birincil 

ve ikincil kuralların toplamı olarak tanımlar. Başka bir deyişle hukukun kurallara eşit olduğu 

görüşünü benimsemektedir.61 Ancak yukarıda ifade ettiğimiz üzere Hart, hukuk kurallarının 

anlamlarının her zaman açık olmadığını ve hukuki belirsizliğin var olduğunu kabul etmektedir. 

Hukuk kurallarının hukuki uyuşmazlıkların çoğunun çözümü için yeterli olduğunu ancak 

kuralların yeterli olmadığı durumlarda hukuki belirsizlik ve açık metinle karşılaşılacağını 

belirtmektedir. Pozitif hukukun yetersiz olduğu böyle durumlarda hâkim, yeni bir kural 

yaratmaya yol açacak şekilde takdir yetkisini kullanacaktır. Başka bir deyişle kural yapma işi 

hâkime düşmektedir. Hâkimin kullanacağı takdir yetkisi kuralı aşan bir takdir yetkisi 

olacaktır.62 Hart’a göre takdir yetkisinin üç farklı görünümü bulunmaktadır. Kanun koyucunun 

takdir gücünü yetkililere veya kurumlara açıkça devrettiği takdir türünü açık veya beyan edilen 

takdir olarak adlandırmaktadır. Makul neden, gereken özen kavramları gibi içeriğin 

mahkemece belirlendiği durumlarda ya da cezanın belirlenmesi hallerinde açık veya beyan 

edilen takdir söz konusu olacaktır. İkinci olarak zımni veya örtülü takdir ise hukuk sisteminin 

                                                           
58 H.L.A. Hart, Essays in Jurisprudence and Philosophy, Clarendon Press, Oxford, 1983, s.64. 

59 Hart, 1983, s.64. 

60 Demirdal, 2009, s.18.  

61 Ahmet Ulvi Türkbağ, “Hart- Dworkin Tartışmasının Ana Hatları”, HFSA, 2007, S.16, s.324. 

 
62 Zeynep İspir, “H.L.A. Hart’ın Takdir Yetkisi Üzerine Bir İnceleme”, İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi 

Dergisi, 2020, S.11, s.232. 
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takdir yetkisini açıkça devretmediği ancak kurallar kesin sonuca götürmediği için takdir 

yetkisinin kullanılmasının gerektiği durumlarda söz konusu olur. Takdiri müdahaleler veya 

kabul edilmiş kurallardan bağışıklık olarak adlandırdığı üçüncü tür takdire,  cezaların 

ertelenmesini, afları ve içtihat hukukundan kaynağını alan hukuki çözümlerden farklılık 

gösteren, bunların zıttı yönde verilen kararlar örnek verilir.63 Hart, takdiri bir belirsizlik için 

bir çözüm yöntemi olarak görmektedir. Bu belirsizliğin giderilebilmesi için güçlü bir takdir 

imkânının varlığına ihtiyaç duyulduğunu düşünmektedir.64 

b. Ronald Dworkin’in Eleştirisi 

 

Dworkin, hukuk sisteminde zor davalarda hâkimin takdir yetkisini ne şekilde 

kullanacağı sorunu üzerinde durmuştur. Hart’a yönelttiği eleştiriler de takdir yetkisinin 

kullanımına ilişkindir. Hukuku kurallar bütünü olarak tanımlayan Hart’ın zor davalarda 

hâkimin takdir yetkisini kullanarak hukuk yaratacağı görüşünü eleştirir. Pozitivist olan Hart’ın 

takdir yetkisini güçlü anlamıyla ele aldığını düşünmektedir.65 O’na göre takdir yetkisi sınırsız 

ve keyfiliğe yol açılacak şekilde kullanılmamalıdır.  

Takdir yetkisinin ne şekilde kullanılacağı sorusunu cevaplarken takdir yetkisini üç tür 

olarak ele alır. İlk iki tür takdir yetkisi zayıf anlamda takdir yetkisidir. Üçüncü tür takdir 

yetkisiyse güçlü anlamda takdir yetkisidir. İlk tür zayıf anlamda takdir, hâkimin belirli 

standartlar içinde seçim yapmasını ifade etmektedir. Dworkin bu tür zayıf takdir yetkisine 

teğmenin çavuşa en deneyimli beş askerini devriyeye götürmesi konusunda emir vermesini 

örnek vermiştir. Çavuşun en deneyimli beş askerini seçmesi için bir muhakeme yapması 

                                                           
63  İspir, 2020, ss. 231-232. 

 
64  İspir, 2020, s. 232.  
 
65 Türkbağ, 2012, s.82. 
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gerekecektir. Çavuş muhakeme neticesinde bir karar verecektir.66 İkinci tür zayıf takdir, takdiri 

kullanacak kişinin o konuda karar verecek son merci olması durumunda kullanılan takdir 

türüdür. Olay karar merciin önüne gelene kadar olgunlaşmış, son halini almış olacaktır. Bu 

nedenle takdir yetkisi de sınırlı bir alanda kullanılacaktır. Dworkin, bu tür takdir yetkisine 

ilişkin olarak beyzboldan örnek verir. Bir beyzbol oyunu sırasında, sahadaki ikinci noktaya 

topun mu yoksa oyuncunun mu önce ulaştığı konusunda karar verme yetkisi, ikinci nokta 

hakeminindir. Başhakem ikinci hakemle aynı fikirde olmasa bile ikinci nokta hakeminin kararı 

bu konuda belirleyicidir. İkinci nokta hakemi başka bir merciin denetimi olmaksızın karar 

verecektir.67 Üçüncü tür takdir yetkisi ise hiçbir standart ve ilkeyle bağlı olmaksızın karar 

verilmesi, yani hâkimin tam bir serbesti içinde karar vermesi halinde söz konusudur. Bu tür 

takdir yetkisinde hâkimin yasama organlarının yerine geçerek karar vermesi durumuyla 

karşılaşılacaktır. Örneğin, birinci tür takdir yetkisine verilen örnek bu duruma uyarlandığında 

çavuş teğmene devriyeye çıkmak için beş askerini seçmesini söylemesi yeterli olacaktır. Çünkü 

çavuş yapacağı seçimde hiçbir standartla bağlı olmaksızın karar verecektir.68  

 Dworkin zor davalarla ilgili üçüncü tür takdir yetkisine karşı çıkmaktadır.69 

Dworkin’e göre hukuk kurallar, ilkeler ve politikalardan oluşmaktadır. Hâkim önüne gelen zor 

bir davada ilkeler çerçevesinde takdir yetkisini kullanmalıdır. Kullanacağı bu takdir yetkisi de 

ona göre zayıf anlamda takdir yetkisidir. Dworkin hukuku yalnızca kurallardan ibaret 

görmemekte hukukta ilkeler ve standartların da bulunduğunu belirterek ilkeler temelinde inşai 

                                                           
66 Ronald Dworkin,  Hakları Ciddiye Almak, Çev. Ahmet Ulvi Türkbağ, Dost Kitabevi Yayınları, Ankara 2007, 

s.57. 

67 Dworkin, s.57. 

 
68 Mustafa Balkan Demirdal, “Ronald Dworkin’in Hukuk Teorisi Işığında Yargıçların Rolü”, Gazi Üniversitesi 

Hukuk Fakültesi Dergisi, C.18, 2014, S.3-4, s.804. 

69Türkbağ, 2012, s.81. 
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yorumlama teorisi getirmektedir.70 Dworkin’e göre hâkimlerin, sadece zor davalarda değil, her 

davada haklı sonucu bulma ödevi bulunmaktadır. Bu ödev,  hukuk içerisinde, hukuka bağlı 

olarak haklı sonucu bulma olarak anlaşılmalıdır.71 Dolayısıyla hâkimin zor davada, hukuki 

belirsizlik durumunda bulacağı çözüm hukukun içerisinde bir çözüm olacaktır.  

Hukuki belirsizlikle ilgili tartışmalar hukuk felsefesi alanında geçmişten itibaren 

güncelliğini korumaktadır. Pek çok hukukçu bu konuya ilişkin olarak görüşlerini ortaya 

koymuştur. Hukuku salt normlara indirgeyen katı Formalist yaklaşımların zamanla eleştiriye 

uğraması hukuki argümantasyon teorilerinin geliştirilmesi gerekliliğini ortaya çıkarmıştır. Zira 

hukuk uygulayıcılarının kararlarını verirken belirli bir takdir yetkisine sahip oldukları ve bu 

takdir yetkisinin ne şekilde gerekçelendirilmesi gerektiği sorusuna cevap arayan 

argümantasyon teorileri, hukukun içinde belirsizlik bulundurduğunu da önkabul olarak  

varsaymaktadır. Yukarıda hukuki belirsizlik durumunda hâkimin takdir yetkisini ne şekilde 

kullanacağına ilişkin olarak Hart ve Dworkin’in görüşlerine yer verilmiştir. Argümantasyon 

teorileri belirsizlik durumunda kullanılacak takdir yetkisinin Dworkin’in yaptığı ayrım 

çerçevesinde, zayıf anlamda takdir yetkisi olduğunu kabul etmektedir. Takdir yetkisi sınırsız 

değildir. Aşağıda bahsedileceği üzere Aarnio’nun bir argümantasyon teorisi geliştirmesinden 

bir tanesi de belirliliği sağlamaktır. Belirliliğin sağlanması takdir yetkisinin belirli bir çerçevede 

kullanılmasına ve verilen kararın gerekçelendirilmesine bağlıdır. 

II. AULIS AARNİO’NUN HUKUKİ ARGÜMANTASYON TEORİSİ 

A. AULİS AARNİO HAKKINDA GENEL BİLGİ 

Aarnio, hukuki çalışmalarını miras hukuku alanında yürütmüş olan Finlandiyalı bir 

bilim insanıdır. Miras hukuku alanındaki çalışmalarının yanı sıra, hukuk metodolojisi alanında 

                                                           
70 Dworkin, s.53. 

71 Özkök, 2002, s.10. 
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da çalışmalar yapmıştır. Hukuki argümantasyon alanındaki ilk çalışması 1977 yılında 

yayınlanan “On Legal Resoning” isimli kitabıdır. Daha sonra bu alanda çeşitli makaleler 

yayınlamıştır. 1981 yılında yayınlanan, Alexy ve Peczenik ile birlikte yazdığı “ The 

Foundation of Legal Reasoning ”de yorum ifadelerinin doğruluğu ve geçerliliği konusunu ele 

almıştır. Hukuki argümantasyon alanındaki çalışmalarını “ The Rational as Reasonable: A 

Treatise on Legal Justification ” da toplamıştır. Aarnio’nun hukuki argümantasyona ilişkin 

çalışmalarının amacı, hukuki yorumların doğruluğuna ilişkin ölçütler geliştirmektir. Bir kararın 

ne zaman doğru ve kabul edilebilir olarak gerekçelendirileceğine ilişkin olarak görüşlerini 

çalışmalarında ortaya koymuştur.72 

Sözünü ettiğimiz gibi Aarnio’nun asıl çalışma alanı miras hukukudur. O’nu miras 

hukuku alanı dışında argümantasyon alanında çalışmalar yürütmeye iten bazı sebepler 

bulunmaktadır. Aarnio’nun argümantasyon alanında çalışmaya iten sebeplerden biri, yargı 

kararlarının gerekçelendirilmesinin demokratik devletin önemli bir unsuru olarak görmesidir. 

Aarnio, demokrasi kavramına çalışmalarında yer vermiştir.73 Aynı zamanda Aarnio’nun 

hukuk alanında yaptığı çalışmaların bilimsel karakterinin ne olduğunu merak etmesi, O’nu 

argümantasyon alanında çalışmaya yöneltmiştir.74 Aarnio’yu argümantasyon alanında 

çalışmaya yönelten nedenlerden birisi de geçerli hukuk, hukukun kaynakları ve hukuki yorum 

konularındaki mevcut yaklaşımların hukuki muhakemenin doğruluğuna ilişkin ölçütler 

getirmede başarısız olduğu düşüncesidir.75 

                                                           
72Feteris, 2019, s. 220. 

 
73 Ertuğrul Uzun, “Aulis Aarnio’nun Hukuki Muhakeme Teorisinde Hukuki Yorumların Doğruluk Ölçütleri”, 

Legal  Medeni Hukuk ve İcra İflas Hukuku Dergisi, 2011, C. 7, S. 18, s.96. 

74 Uzun, 2011, s.96. 

75 Uzun, 2011,  s.96. 
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B. AARNİO’NUN HUKUKİ YORUMLARIN GEREKÇELENDİRİLMESİ 

TEORİSİNİN DİĞER HUKUKİ ARGÜMANTASYON TEORİLERİ 

ARASINDAKİ YERİ 

Hukuki argümantasyon teorilerinin mantıkçı, retorik ve diyalojik yaklaşımla ele alındığı 

ve bahsettiğimiz ayırım çerçevesinde Aarnio’nun hukuki yorumların gerekçelendirilmesi 

teorisini diyalojik yaklaşımla ele aldığı yukarıda belirtilmişti. Teorisini hukuki yorumların 

gerekçelendirilmesi üzerine inşa eden Aarnio’ya göre gerekçelendirme bir tartışma 

faaliyetidir.76 Aarnio, gerekçelendirme prosedürünü bir diyalog olarak görür. O’na göre 

belirsiz hukuk metni karşısında, aynı fikirde olmayan A ve B şahısları arasında geçen bir 

diyalog süreci söz konusu olacaktır.77  Hukuki tartışma, bazı temelleri (hukuk kaynaklarını) 

kullanarak karşı tarafı (dinleyici) kararın veya yorumun gerekçelendirilmesi konusunda ikna 

etmeye yönelik bir süreçtir.78 

Aarnio, tartışma faaliyeti olarak gördüğü bu gerekçelendirme prosedüründe, tartışmaya 

ilişkin bazı rasyonellik kuralları getirmiştir. Hukuki argümantasyonun kabul edilebilirliğini ise 

argümantasyonun hitap ettiği dinleyici kitlesince kabul edilebilir olmasına bağlamıştır.79 

Görüleceği üzere gerekçenin doğru bir gerekçe olması için maddi ve usuli bazı unsurları 

bünyesinde barındırması gerekir. Aarnio teorisini oluştururken, diğer bazı argümantasyon 

teorilerinden etkilenmiştir. Usuli unsur, hukuki tartışmaların rasyonelliğine ilişkin kurallarla 

                                                           
76 Uzun, 2018, s.217. 

77Aulis Aarnio, “Argumentation Theory- And Beyond, Some Remarks on the Rationality of Legal Justification”, 

Rechtstheorie, 1983, S.14. s.390. 

78Aulis Aarnio, “The Systematisation and Interpretation of Statutes. Some Shoughts on Theoretical and Practical 

Legal Science”, The Law in Philosopical Perspectives içinde, (Derleyen:Luc. J. Wintgens), Springer-

Science+BusinessMedia, 1999, s.17. 

79Feteris, 2019, s.228. 
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ilgilidir. Tartışmanın rasyonelliğine ilişkin olarak çeşitli kural tiplerinden bahseden Aarnio, bu 

hususta Alexy’i izlemiştir. Hukuki argümantasyonun maddi unsuru, hukuki yorumun 

sonucunun ne zaman kabul edilebilir olacağıyla ilgilenmektedir. Aarnio, kabul edilebilirlik 

konusunda Perelman’ı takip ederek argümantasyonun yöneldiği hukukçular cemaatini 

dinleyici kitlesi olarak adlandırmıştır.80 

Aarnio, hukuki yoruma muhtaç olan bir hukuki belirsizlik durumunda yapılacak 

seçimin gerekçelendirilmesine ilişkin teorisini, farklı teorisyenlerin teorilerinden almış olduğu 

unsurları bir araya getirerek oluşturmuştur. Aarnio, The Rational as Reasonable başlıklı 

kitabının giriş bölümünde üç bakış açısını, yani Ludwig Wittgenstein’ın dil felsefesi, 

Habermas’ın akılcı yaklaşımı ve Perelman’ın yeni retorik yaklaşımını tezinde birleştirmeye 

çalıştığını kendisi de ifade etmiştir.81  

C. AARNİO’NUN HUKUKİ ARGÜMANTASYON TEORİSİNİN BAŞLANGIÇ 

NOKTASI 

Aarnio,  çalışmalarında başlangıç noktası olarak rutin davalar (routine case) ve zor 

davalar (hard case) arasındaki ayrımı esas almıştır. Hukuki belirsizlik problemi başlığı altında 

belirtildiği üzere bu ayrım Hart tarafından yapılmış bir ayrımdır. Hart bu ayrımı, standart 

davalar ve gölgeli alandaki problemler olarak isimlendirmiştir. Hart’a göre standart bir davada 

hukuk kuralı hukuki sonuçları belirleyecektir. Ancak hukuki belirsizliğin söz konusu olduğu 

gölgeli alanlarda hâkimin takdir hakkı söz konusu olacaktır.  

Aarnio’ya, göre bir davayı rutin dava olarak nitelendirilmesinin nedeni, bu davaların 

sürekli tekrarlanan ortaya çıkan davalar olması ve hukuk uygulayıcısının başvurulacak hukuki 

                                                           
80Feteris, 2019, s.220. 

81Aarnio,  1987a,  s.xvii. 
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normun ve meydana gelen olayın ayrıntılarının farkında olmasıdır.82 Aarnio, rutin davalara, hız 

sınırını aşan bir sürücünün para cezasıyla cezalandırılması örneğini verir. Bu ve bunun gibi 

günlük yaşamda maaş ödemesi, vergi stopajı gibi konularda uygulanan birçok hukuk kuralı 

rutin davalara örnek verilebilir. Zor davalarda ise somut olaya uygulanacak hukuk kuralının 

belirsizliği söz konusudur. Bu belirsizlik hukuk normunun belirsiz ifadesinden 

kaynaklanabileceği gibi hukuk normu açık olduğu halde olaya uygulanacak birden fazla hukuk 

normu olmasından da kaynaklanabilir. Aarnio’nun rutin davaları, Hart’ın standart davalarıyla 

benzerlik gösterir; çünkü her ikisinde de hukuk normunun hukuki sonucu belirleyeceği 

durumlar söz konusudur. Zor davalar açısından da bu ayrım benzerdir.  

Aarnio’nun hukuki argümantasyon teorisi bakımından asıl önem taşıyan zor davalardır. 

Zor davalara ilişkin iki örnek vermektedir: 

“Birinci örnek; çeşitli kuş türleri için yaşam merkezi olan bir göldeki suyu tahliye 

amacıyla gelmiş iş makinelerine karşı kendilerini kelepçeleyen bir grubun eylemlerinin 

nitelendirilmesine ilişkindir. Grup üyelerinin hareketi, hukuk açısından farklı şekillerde 

yorumlanabilir. Bir yoruma göre söz konusu hareket ciddi bir suç sayılan isyan/başkaldırı 

olarak nitelendirilebilir; başka bir yoruma göre resmi memura şiddet içeren bir mukavemet söz 

konusu olabilir; bir diğer yoruma göre ise hareketin resmi memurun görevini yapmasını 

engellemesi kapsamına girdiği söylenebilir. Daha liberal bir yorum, hareketi sükunun 

bozulması olarak nitelendirebilir. Burada sorun normun muğlak ifadesi değil, aynı harekete 

birden fazla yorumun yapılması yani olayın hukuki açıdan nitelendirilmesidir.” 83 

“İkinci örnek Fin Medeni Kanunu’nda yer alan bir hükme ilişkindir.  Fin Miras 

Kanunu’nda yer bulan bu hükümde mülkiyetin naklinin yazılı şekle tabi tutulmasıyla ilgilidir. 
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Kanun sadece “yazılı” ifadesini içermekte ancak, “yazılı olma”nın unsurlarını 

açıklamamaktadır. İmzasız sade bir metin, tek tarafın imzasını taşıyan bir metin, her iki tarafın 

da imzasını taşıyan bir metin, şahit veya şahitlerin de imzasının da bulunduğu bir metin yazılı 

anlamına gelebilir. Bu durumda hukuk normunu farklı şekillerde yorumlamak mümkündür.” 84 

Aarnio hâkimin rutin davalarda vereceği rutin kararlarla zor davalarda vereceği 

kararları ayırmak için zor davalarda verilen kararları takdir kararı olarak nitelendirmektedir. 

Yukarıdaki ilk örnekte bir olaya uygulanabilir birden fazla hukuk normu bulunmaktayken ikinci 

örnekte hukuk normu farklı yorumlara açıktır. Her ikisinde ortak olan nokta ise hukuk 

uygulayıcısının yorumlar arasında bir tercih yapacak olmasıdır. Başka deyişle uygulayıcı bir 

karar verecek ve bu karar onun takdiri olacaktır. Aarnio’nun teorisinde cevaplandırmak istediği 

soru hâkimlerin takdir kararı olarak nitelendirilen bu kararlarında alternatif yorumlar arasından 

yapmış oldukları seçime ilişkin gerekçelendirmenin ne zaman doğru kabul edileceği 

sorusudur.85 

Aarnio’ya göre hukuk uygulayıcısı, karşısına gelen somut bir uyuşmazlık karşısında 

karar vermek durumundadır. Karar vermek onun için bir yükümlülüktür. Hâkimin karar verme 

yükümlülüğünü yerine getirirken vereceği karar, yalnızca otoritesine dayalı olarak vereceği bir 

karar olmamalıdır. Aarnio’ya göre ortaya çıkacak kararın belirli bir takım şartları taşıması 

gerekmektedir. Somut olayda hâkimin yapacağı eylem alternatif yorumlardan bir tanesini 

seçmek olacaktır. Ancak bu seçimi yaparken hâkime tanınan takdir yetkisi sınırsız bir takdir 

yetkisi değildir. Söz konusu takdir yetkisinin sınırını hukuki belirlilik oluşturacaktır. Verilecek 
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olan karar hukuki belirlilik koşulunu sağlamalıdır.86 Hukuki belirlilik konusunda vatandaşların 

beklentisi karşılanmalıdır. 

Aarnio’ya göre hukuki belirlilik koşulu, demokrasinin bir unsuru olarak görülmektedir. 

Modern toplumlarda, vatandaşların karar alma süreçleri üzerinde etkisi bulunmamaktadır.87  

Ancak verilen bir kararın sadece hâkimin otoritesine dayanarak verilmesi kabul edilebilir 

değildir. Hâkim yapacağı gerekçelendirme faaliyetiyle neden bu şekilde karar vermiş olduğunu 

açıklayacak ve yalnızca yargı yetkisine sahip olduğu için böyle bir karar verdiği şeklinde bir 

algının oluşması engellenmiş olacaktır. 

Vatandaşların kararların gerekçelendirilmesine yönelik beklentisi hukuk devleti 

ilkesiyle de ilgilidir. Zira hukukun içinde belirsizlik barındırdığı ve hâkimlerin istedikleri kararı 

verebilecekleri görüşü, hukuk devletinin gerekliliklerine ters düşmektedir. Hukuk devleti ideali, 

keyfi kararların verilmesini yasaklamakta ve benzer durumlarda benzer davranılmasını 

gerektirmektedir.88 Hukuk devletinin bir diğer gereği olan hukuki öngörülebilirlik, bireylerin 

hukukun gerektirdiklerini önceden bilmelerini ve buna göre davranışlarını düzenlemelerini 

sağlar.89 Aarnio’nun bir kararın hukuki belirlilik kriterini karşılaması için getirmiş olduğu 

kriterler de hukuk devleti ilkesinin gereklilikleriyle ilgilidir. 

Hukuki belirlilik kriterinin karşılanması için Aarnio’ya göre kararın keyfiliğin 

olmaması ve kararın düzgün olması unsurlarını taşıması gerekmektedir. Bu hususu Aarnio şu 

şekilde ifade etmiştir: 
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“Hukuki kesinlik beklentisi dar anlamda, her vatandaşın hukuki koruma beklemek 

hakkına sahip olduğu anlamına gelir, başka bir deyişle mahkeme veya başka bir yargı organı, 

vatandaş hukuki koruma istediğinde cevap verme konusunda hukuki bir yükümlülüğe sahiptir. 

Bu toplumdaki her vatandaşın (hukuki) temel hakkıdır. Bununla birlikte, hukuki kesinlik 

beklentisi daha geniş bir anlamda da anlaşılabilir. İki önemli unsuru, yani (a) keyfilikten 

kaçınılması ve (b) kararın "uygun" olması taleplerini kapsar.”90 

Hukuki belirsizlik söz konusu olduğunda, hâkimin karar verme konusundaki 

yükümlülüğü ve gücüyle, ondan hukuki belirlilik konusundaki beklenti bir araya gelecektir. 

Hukuki belirlilik, vatandaşın yargı kararlarının öngörülebilir olması beklentisinin 

karşılamalıdır. Kararların öngörülebilir olmasını Aarnio, “mahkemeler, kendi faaliyetlerini 

rasyonel temelde planlayabilecekleri şekilde hareket etmelidir. Pek çok durumda kararlar 

geleceğin planlanmasının yegâne temelidir.”91 şeklinde açıklamıştır.  

Hukuki belirlilik koşulunu taşıyan bir karar öngörülebilir olmanın yanında, aynı 

zamanda uygun bir karar olmalıdır, Kararın öngörülebilir olması her zaman uygun bir karar 

olduğu anlamına gelmez. Örneğin bir diktatörün kararları öngörülebilir nitelikte olabilir. Ancak 

aynı zamanda en temel etik gereklilikleri ihlal ediyor olabilir. Bu sebeple verilecek olan karar 

geçerli hukuka ve toplumda kabul edilen kurallar dışındaki diğer etik gerekliliklere de uygun 

olmalıdır.92 

Aarnio, hukuki belirlilik beklentisini kültürel bir fenomen olarak görmektedir. Bu 

konuda kendi içinde yetiştiği Fin kültürü ve Fin toplumundan yola çıkmıştır. Fin toplumuna 

göre hâkimin karar verme otoritesine sahip olmasının bir kararın içeriğinin kabul edilebilir 
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bulunması açısından yeterli değildir. O, buradan hareketle hukuki belirlilik beklentisinin 

demokrasinin gelişimiyle paralel olduğunu düşünmektedir.93 

Bunun yanında Aarnio’ya göre hâkim, genellikle davanın nasıl karara bağlanacağıyla 

ilgili belirsizlikle karşı karşıyadır. Takdirle ilgili söz konusu olan da budur. Kanunun lafzı, çoğu 

durumda şüpheye yer vermeyecek şekilde sonuca ulaşılmasını sağlamaz. Böyle bir durumda 

hâkimin takdir alanında verdiği kararlarda hukuki belirlilik beklentisini karşılama sorumluluğu 

vardır.94 

Görüleceği üzere Aarnio’nun bir hukuki muhakeme teorisi geliştirmesinin amaçları 

hukuki belirlilik koşulunu ve demokrasi beklentisini karşılamaktır. Söz konusu bu beklentinin 

karşılanması, daha çok zor davalarda önem kazanacaktır. Hukuk kuralının anlamını belirsiz 

olmadığı, uygulanacak kuralın açık olduğu durumlarda verilecek kararlar açısından 

gerekçelendirme, zor davalarda verilecek kararlarla aynı derecede önem taşımayacaktır. Zira 

bu durumda hukuki belirlilik somut olayda kendiliğinden söz konusudur.  

III. AARNİO’NUN HUKUKİ YORUMLARIN GEREKÇELENDİRİLMESİ 

TEORİSİ’NİN HUKUKİ BELİRSİZLİK PROBLEMİ BAĞLAMINDA 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

 

Yargı kararlarının somut olaya uygulanmasına ilişkin hukuki belirsizlik yukarıda ifade 

edildiği gibi iki şekilde ortaya konulabilir. Birincisi hukuk metninin belirsiz olmasına ilişkin 

hukuki belirsizlik, ikincisi hukuk metninin somut olaya uygulanması sırasında ortaya çıkan 

hukuki belirsizliktir.   Aarnio’nun teorisinde de zor davalara ilişkin olarak yukarıda vermiş 
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olduğumuz örneklerde her iki tür hukuki belirsizliğe rastlandığı görülecektir. Kendilerini iş 

makinelerine kelepçeleyen bir gruba ilişkin ilk örnek hukuk normunun somut davalara 

uygulanması sırasında ortaya çıkabilecek hukuki belirsizliktir. Fin Miras Kanunu’nda 

vasiyetnamelere getirilen yazılı olma koşuluna ilişkin olan ikinci örnekse, hukuk metninin 

belirsiz olmasına dayanan hukuki belirsizliğe örnek verilebilir. 

Görüleceği üzere her iki hukuki belirsizlik durumu da Aarnio’nun teorisinde kendisine 

yer bulmuştur. Bu açıdan baktığımızda Aarnio hukukun içerisinde belirsizlik barındırdığını 

kabul etmiş ve gerekçelendirme teorisini de bu çerçevede oluşturmuştur. Zira O’nun hukuki 

muhakeme teorisi hukuki yorumlamanın gerekçelendirilmesine ilişkindir 

Aarnio’ya göre hukuk normları hukuki ilişkilerde istikrarın sağlanmasına hizmet 

etmektedir. Hukuki ilişkilerde istikrarın sağlanması öngörülebilirlikle de alakalıdır.95 Hukuki 

öngörülebilirliğin sağlanması, O’nun muhakeme teorisinin amaçlarından bir tanesidir. Ancak 

hukuk her zaman durağan bir ilişkiler biçimi değildir.  Hukuk kuralları somut hukuki 

uyuşmazlıklara uygulanmak üzere düzenlenirler. Somut hukuki uyuşmazlıklar kanun tarafından 

düzenlenmiş durumlar olabileceği gibi, kanun tarafından düzenlenmemiş durumlar da olabilir. 

İnsan ilişkilerinin değişmesi, toplumsal ve teknolojik gelişmeler kanunlarda düzenlenmemiş 

olan alanlar karşımıza çıkarabilmektedir. Bu da karar alma faaliyetinin katı kuralları 

öngörülemeyen durumlara uyarlamasını gerektirir. Aarnio bunu şu şekilde ifade etmiştir: 

“Yasama mekanizmaları, o kadar yavaş ilerliyor ki sorunlar toplumda belirli bir 

ağırlığa sahip olmadıkça onlara çok hızlı tepki verilmemektedir. Bu nedenle, esnekliği yerine 

getirmenin temel sorumluluğu kanunu uygulayana aittir.”96 
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Yukarıda bahsi geçen kanunlarda düzenlenmemiş alanlarla ilgili karşılaşılan bir 

uyuşmazlıkta da hâkim bir karar verecektir. Hukuku uygulayan hâkimlerin vereceği karar 

esnekliği sağlayacaktır. Bu durum esneklik ve öngörülebilirlik arasında bir gerilim ortaya 

çıkarmaktadır. Çünkü belirtildiği gibi, hukuki karar öngörülebilir olmalıdır.97 

Aarnio, esneklik ve öngörülebilirlik arasında ortaya çıkan bu gerilim neticesinde iki 

görüşün ortaya çıkacağını, bunlardan ilkinin hukukun her şeyi belirleyeceğini ileri süren bir 

görüş olduğunu, diğerinin ise hukukun her şeyi belirleyemeyeceğini, kanun dışında 

başvurulacak başka gerekçeler olduğunu savunan ılımlı görüş olduğunu ifade eder. Ilımlı 

görüşün sakıncası keyfilik tehlikesinin olmasıdır. Bir kararı gerekçelendirirken, hukuku dikkate 

almadan hakkaniyet, makuliyet gibi kavramlara atıf yapmak istikrarı tehlikeye düşürecektir. 

Kanuna dayanan bir hukuk sisteminde yargı kararı,  hukukun lafzıyla karar vermede öneme 

sahip diğer temel düşünceler arasında daima bir denge işlevine sahip olmalıdır.98 

Hukuk kurallarının katı bir şekilde uygulanması hukukun yeni durumlara 

uyarlanmasında yetersiz kalacaktır. Bu haliyle Aarnio’nun hukuki sonuçları hukuk kurallarını 

belirlediği, hukuk uygulayıcılarının salt kanunu somut olaya uyguladıkları görüşünde olan 

Formalizm görüşünden uzak olduğu söylenebilir. Aarnio’ya göre Formalizmin bu görüşü 

ancak O’nun rutin davalar olarak adlandırdığı tekrarlanan davalarda mümkün olabilecektir. 

Hukuki belirsizliğin söz konusu olduğu zor davalarda ise hâkim alternatif yorumlar arasından 

bir seçim yapacaktır. Aarnio’nun ilgilendiği konu bu seçimin nasıl yapılacağı ve 

gerekçelendirileceğiyle ilgilidir. Hâkimin zor davada kullanacağı takdir yetkisinin sınırını 

hukuki belirlilik oluşturacaktır. Takdir yetkisinin keyfiliğe yol açmadan hukuki belirliliği 

sağlayacak şekilde kullanılması için kararın gerekçelendirilmiş olması şarttır.99 Aarnio’ya göre 
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hukuk içerisinde belirsizlik barındırır ve bu alanlarda hâkimlerin keyfi kararlar vermesinin 

önüne gerekçelendirmeyle geçilebilir. Böylece mahkeme kararı demokrasiye uygun olarak 

gerekçelendirilmiş olacak ve hukuki belirlilik beklentisi karşılanacaktır. İkinci bölümde 

Aarnio’nun bu iddiası ayrıntılarıyla ortaya konacaktır. 
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İKİNCİ BÖLÜM 

AARNİO’NUN HUKUKİ ARGÜMANTASYON TEORİSİNE GÖRE 

GEREKÇELENDİRMENİN TAŞIMASI GEREKEN ÖZELLİKLER 

Bu bölümde Aarnio’nun hukuki argümantasyon teorisinde gerekçelendirmenin 

taşıması gereken özelliklerden bahsedilecektir. Bölümün sistematiğinin oluşturulmasında 

Aarnio’nun  teorisinde yer alan hukuk normlarının yorumlanmasından ve gerekçelendirme 

teorisinde  cevabını aradığı sorulardan hareket edilecektir.  Gerekçelendirme teorisinde 

yanıtlanması gereken soruları Aarnio aşağıdaki şekilde belirtmiştir. 

“ Gerekçelendirme teorisinde cevaplanması gereken sorunlar iki alanda bulunabilir: 

1)Gerekçenin yapısı nedir? ve 2)Gerekçenin rasyonel kabul edilebilirliği konusunda ne gibi 

garantiler verilebilir? ”100 

I. HUKUK NORMLARININ YORUMU 

 

A. AARNİO’DA YORUMUN KAÇINILMAZLIĞI 

 

Aarnio, bilim insanları tarafından hukuk alanında ileri sürülen görüşlerin doğasını ve 

değerini merak etmektedir. Bilim insanlarının hukuk normları hakkındaki yorumlarının değeri 

ve bu yorumların nasıl gerekçelendirileceğiyle ilgili sorular sormaktadır. Bu soruları 

cevaplamaya çalışırken hukuk dogmatiği hakkında bir araştırma yapar.101 Hukuk dogmatiği 

veya dogmatik hukuk disiplini, belirli bir hukuk düzeninin pozitif kurallarını yorumlama ve 

sistematize etme işlevini yerine getirmektedir102.  Hukuk dogmatiği, hukuk uygulamasından 

                                                           
100 Aarnio, 1987a, s.77. 

101 Uzun,  2018, s.215.  

102Sururi Aktaş, “Hukuk Kavramının Analizi”, A.Ü.H.F.D., 2018, S.67, s.235. 
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bağımsız değildir; çünkü yürürlükteki hukuk kuralları, uygulayıcılar tarafından somut olaylara 

uygulanmalı ve bir sonuca ulaşılmalıdır. Bu açıdan hâkimlerin somut karara ulaşma etkinliği 

bilimsel bir çalışmadır.103  Bu nedenle Aarnio hukuk dogmatiği hakkında yaptığı araştırmayı,  

normların somut olaya uygulanması sırasında hâkimin yapacağı yorumları da ele alarak 

genişletmiştir. Söz konusu hukuk normlarının yorumu olduğunda Aarnio, hâkimle bilim insanı 

arasında farklılık olsa da her ikisinin de benzer tarzda muhakemede bulunduğunu 

söylemektedir. Kanunu uygulayan makam olan hâkimin karar verme yükümlülüğü olması 

karşısında, bilim insanıyla aynı konumda oldukları söylenemez. Ancak fark her ikisinin 

faaliyetlerinin toplumsal işlevi arasında olup, yaptıkları işin niteliği bakımından bir fark 

bulunmamaktadır. Hukuki yorum söz konusu olduğunda aralarındaki benzerlik farklardan daha 

fazladır.104 

Gerekçelendirilmeye ihtiyaç duyulan bir kararda, hukuk normu yorumu çeşitli 

şekillerde yorumlanmış olabilir. Teorik karar almada yorum, belirsiz bir hukuk metninin 

açıklığa kavuşturulması olabilir. Pratik karar almadaysa zor bir davadan söz edilebilir. Her iki 

durumda da hukukçu bilim insanı ve hâkim, bir hukuk metninin alternatif yorumlarından 

anlamsal olarak mümkün olanın tespit edilmesiyle ilgilenir.105 

Aarnio’nun gerekçelendirme teorisi, yorumlama metodolojisinin iki araştırma 

stratejisinden yola çıkmaktadır. Bunlardan bir tanesi sorun merkezli araştırma stratejisi, diğeri 

metin merkezli araştırma stratejisidir. Metin merkezli araştırma stratejisinin çıkış noktası belirli 

bir ifadedir. Yazılı bir hukuk sisteminde genellikle bir hukuk metninden hareket edilmelidir.106 

                                                           
103Aral, 2010, s. 161. 

 
104Aulis Aarnio, Essays On The Doctrinal Study Of Law, Springer-Science+BusinessMedia, 2011, s.19-20. 

105Aarnio, 1983, s.387. 

106Aarnio, 1987a, s.47. 
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Metin merkezli araştırma stratejisinde başlangıç noktası belirli bir mevzuat yani bir yayınlanmış 

kanun metnidir.107 Yorum konusu metnin belirsizliği veya farklı şekillerde yorumlanabilmesi 

olabilir.108 Sorun merkezli araştırma stratejisindeyse başlangıç noktası, belirli bir toplumsal 

çatışma örneğin iki özel birey arasındaki uyuşmazlıktır.109 Sorun merkezli araştırmalarda somut 

veya bilimsel yorumlarda daha yaygın olduğu gibi, hayali fakat gerçekte olası bir hukuki 

sorundan hareket edilir. 110 Her iki araştırma stratejisinin çıkış noktası farklı olsa da yorumun 

yapısı bakımından aralarında fark yoktur. Her ikisinde de, hukukun belirsiz anlam içeriğinin 

açıklığa kavuşturulması diğer deyişle resmi olarak geçerli hukuk metinlerinin açıklanmasıyla 

ilgilenilmektedir.111 

Hukuk normlarının düzenlenme amacı belirli bir alanda ilerde meydana gelebilecek 

uyuşmazlıklara uygulanmaktır. Ancak yaşam ve insan ilişkileri değişkendir. Bu durum hukuk 

normlarının yorumlanması ihtiyacını doğurur. Hukuk normlarının yorumlanması ihtiyacını 

çeşitli sebeplerle ortaya çıkar. Bunlardan biri dilin kullanımından kaynaklanan sebeplerdir. 

Dilin yoruma açık olması, birden çok anlama gelen veya anlamı belirsiz kelimelerin bulunması 

yorum gerektirir.112 

Aarnio’ya göre yorumun kapsamı hukuki düzenin içeriği hakkında dilin doğasına bağlı 

pek çok sebepten kaynaklanan maddi anlaşmazlıktır. Dilin kullanımından kaynaklanan 

belirsizlik durumlarında tipik belirsizlik durumu, bir ifadenin anlamının kesin olmaması 

                                                           
107Aulis Aarnio, Robert Alexy, Alexander Peczenik, “The Foundation Of Legal Reasoning”,  Rechtstheorie, 1981, 

S.12. ss.425-426. 

108Aarnio, 1987a,  s.47. 

109Aarnio, Alexy, Peczenik,  s.426.  

110Aarnio, 1987a, s.47. 

111Aarnio, 1987a, s.48. 

112 Işıktaç, Metin, ss. 183-185. 
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durumudur. Yine ifadenin anlamının açık olmaması bu belirsizlik durumuna örnektir. Diğer bir 

belirsizlik durumu bir ifadenin birkaç anlamının bulunmasıdır. Aarnio bu duruma Finlandiya 

Miras Kanunu’ndan bir örnek verir. Finlandiya Miras Kanunu’nda vasiyetname için yazılı olma 

şartı getirilmiş, ancak yazılı olmadan ne anlaşılması gerektiği açık olarak belirtilmemiştir. 

Terimin değerlendirmeye açık olmasından dolayı belirsizliğe yol açmaktadır. Örneğin 

kanunlarda sıklıkla kullanılan makuliyet, hakkaniyet gibi kavramlar değerlendirmeye açık 

kavramlardır. Bu durumlarda yorum söz konusu olacaktır.113 

Eğer uygulanacak hukuk metni belirli ve açıksa, bu durumda metnin içeriğiyle ilgili 

gerekçelendirmeye ihtiyaç duyulmaz. Ancak söz konusu hukuk metninin somut olaya 

uygulanabilirliği sorunu gündeme gelebilir.114 Hâkimler soyut hukuk kuralını somut duruma 

uygularken öncelikle maddi vakaların bilgisine ulaşacaklar, daha sonra bu olaya uygulanacak 

hukuk kuralını tespit edeceklerdir. Uygulanacak hukuk kuralının tespiti her zaman kolay 

olmayacaktır.115 

Yorumla ilgili olarak karşımıza çıkabilecek bir diğer durum hukuk sisteminde çatışma 

olması ihtimalidir. Kanunun yetersiz oluşu ya da aynı konu hakkında çelişen kanunlar 

bulunması yorumu gerektirebilir.116 Aynı olaya farklı kanun metinleri farklı sonuçlar bağlamış 

olabilir. Kanun koyucunun faaliyeti sadece farklı alanlarda değil zamanlarda da farklılık 

gösterir. Bu nedenle hukuki düzende çatışma olma ihtimali göz ardı edilmemelidir.117 

 

                                                           
113Aarnio, 1987a, ss.112-113. 

114Aarnio, 1987a, s.111. 

115Işıktaç, Metin, s.186. 
 
116Işıktaç, Metin, s.184. 

 
117Aarnio, 1987a, s.114. 
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B. YORUM BEYANI- YORUM GÖRÜŞÜ 

 

Hukuk sistemine göre yorum, kural olarak, hukuk metinlerinin 

yorumlanmasıdır. Bilginin amacı bir hukuk metnine kesin bir anlam içeriği 

vermektir.  Yorumlamanın odak noktası hukuk metnidir.118 Bir hukuk metni birden fazla 

alternatif yoruma sahip olabilir. Bu alternatif yorumlar arasında bir seçim yapmak gerekecektir. 

Bir belirsizlik durumunda, bir hukuk metninin alternatif bir anlamı doğru olarak seçildiğinde 

bir yorumlama beyanı (interpretation statement) yapılır. 119  Buna bir değer yargısı eklenirse bu 

yorum görüşü (interpretation standpoint) sorunudur. Yorum beyanı ve yorum görüşünü 

açıklamak için Aarnio aşağıdaki örnekleri vermektedir: 

İlk örnek, Hollanda Yüksek Mahkemesi’nin, 1919’da Hollanda Medeni Kanunu’nun 

1401. maddesinin metnini yorumlarken, metnin içeriği konusunda karar vermesiyle ilgilidir. Bu 

hüküm şu şekildedir: 

Bir kişiye zarar veren hukuka aykırı fiil, kusura neden olan failine bunu onarma yükümü 

yükler.120 

Eski Hollanda Medeni Kanunu’nun 1401. maddesinde geçen, “hukuka aykırı fiil” 

ifadesi, “bir kanun hükmüyle çatışan bir fiil ve bir başkasının hakkını ihlal eden veya davalının 

kanunla belirlenmiş yükümlülüğüyle çatışan yahut bir başkasının kişiliği yahut da mülkiyetiyle 

toplum açısından geçerli olan iyi ahlak veya özen yükümlülüğüne karşıt bir fiil yahut kaçınma 

                                                           
118Aarnio, 1987a,  s.60. 

119Aarnio, 1987a, s. 60. 

120Feteris,  2019, s.221. 
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fiili” ifadesiyle aynı anlama gelir şeklinde bir ifade bir yorum beyanı olarak 

nitelendirilmektedir.121 

 “Bir kanun hükmüne aykırı olan fiil” ifadesini eski Hollanda Medeni Kanunu’nun 

1401. Maddesinde geçen “hukuka aykırı fiil” ifadesinin yorumu olarak kabul etmek rasyonel 

ve doğrudur denildiğinde, burada bir yorum görüşünden söz konusudur.122 

Hukuka aykırı fiil ifadesinin hangi anlamlara gelebileceğine ilişkin olarak yapılan 

değerlendirme, yorum beyanı olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu alternatif anlamlardan bir 

tanesini seçip hukuka aykırı fiil ifadesinin yorumu kabul etmenin rasyonel ve doğru olduğunu 

söylersek burada yorumlayıcının değer yargısını da içeren bir ifadesi söz konusu olup, onun 

yorum görüşünden söz edilir. Hukuki argümantasyon süreci, yorum görüşünün 

gerekçelendirilmesi sürecidir. 

C. YORUM GÖRÜŞÜNÜN GEREKÇELENDİRİLMESİ 

1. Gerekçelendirmenin Yapısı 

 

Yargılama sürecinde güvenilir ve kabul edilebilir yorum, muhakeme prosedürünün 

sağlamlığına bağlıdır.123 Aarnio, yorum görüşünün gerekçelendirilmesini bir diyalog olarak 

görmektedir.  Bir yorum diyaloğunun başlangıç noktası, A kişisi ile B kişisi (veya kişileri) 

arasında belirli bir yorum konusundaki anlaşmazlıktır.124  Örneğin A, kanunun belirsiz metni 

hakkında yorumlayıcı bir görüş sunar. Bu görüş her zaman başka bir kişiye ya da kişilere hitap 

eder. Yorum görüşünün hitap ettiği kişi olan B ile A ilk başta, yorum aynı fikirde değildirler. 

A, yorum görüşünü savunma yükümlülüğü altındadır. Bunun için görüşünü ve haklı 

                                                           
121Feteris, 2019, s.222. 

122Feteris, 2019, s.222. 

123Aarnio, 2011, s.133. 

124Feteris,  2019, s.223. 
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çıkarılmasını sunar. B de buna karşılık karşı-argümanlar ileri sürer.125 A argümanlarıyla B’yi 

kendi görüşünün kabul edilebilirliğine rasyonel zeminde ikna etmeyi amaçlar. A ve B rasyonel 

zeminde anlaşabilirse gerekçelendirme başarıya ulaşmış olur.126 

Gerekçelendirme prosedüründe, Aarnio, yorumcunun (yorum görüşü ileri süren A) 

seçtiği alternatif yorumu  I1 olarak adlandırır. Yorumcu I1’i gerekçelendirmeye çalışır, diğer 

taraftan da karşı argümanları ortadan kaldırmaya çalışır. Bu karşıt-argümanlar, alternatif yorum 

lehine argümanlar olacaktır.127 Karşı argümanlar, yorum görüşünün hitap ettiği B tarafından 

A’nın argümanlarına karşı ileri sürülen argümanlardır.  Gerekçelendirme prosedürü, A’nın 

sunduğu I1 görüşü ile B’nin sunduğu I2 görüşü arasında gerçekleşmektedir. Yorum görüşünün 

savunulmasındaki argümanlar, birinci düzey argümanlar olarak adlandırılmaktadır. Birinci 

düzey argümanlar daha sonra ikinci düzey argümanlarla savunulabilir.128 

Bir yorum diyaloğu aşağıdaki şekilde şematize edilebilir: 

“Li hukuk metninin A tarafından yapılan yorumu I1, B tarafından yapılan yorumu I2 

olarak gösterilirse; 

 I1                                                                     I2 

P                                                                       ? 

  p’p1                                                                  c1 

 p2                                                                      c2 

                                                           
125Aarnio, 1983, s.390. 

126Feteris,  2019, s.223. 

127Aarnio, 1987a, s.117. 

128Feteris,  2019, s.224. 
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  p1  p3                                                                c3 

   p4” 129 

Aarnio bu şemayı şu şekilde açıklamıştır: 

“ A’nın I1 yorumunu gerekçelendirmek için kullandığı destekleyici argümanlar, p harfi 

ile simgelenir. Buna karşılık olarak B’nin karşı argümanları c harfiyle simgelenir. Böyle bir 

argümanın anlamını açıklığa kavuşturan analitik ifade, temel harflere tırnak işareti atmak 

suretiyle p’ ve c’ şeklinde gösterilir. Destekleyici argümanı analiz eden ifade p’p şeklinde 

yazılır. Argüman düzeyi bir rakamla ifade edilebilir. Böylece destekleyici argümanlar 

hiyerarşisi, p1, p2, p3 olarak ifade edilir. Belirli bir destekleyici argümanı karşılayan argüman 

aynı satıra yazılır. Yalnızca analitik argümanın açıklığa kavuşturulmasını amaçlayan karşı 

argüman da  ? ile gösterilebilir. Bazı durumlarda, karşı -argümanın sunulması yorumcuyu 

daha önce sunulmuş bir argümanı destekleyen yeni bir argüman sunmaya zorlayabilir. 

Argümanın düzeyine bağlı olarak eklenen argüman, kendi göstergesini alır. Sözgelimi,  p1p2,  

argümanı p2 argümanıyla desteklenen p1 anlamına gelir.” 130 

Aarnio, yorum görüşünün dahili ve harici gerekçelendirmesi arasında ayrım 

yapmaktadır.131 Dâhili ve hârici gerekçelendirme kavramları aşağıda iki ayrı başlık altında 

inceleme konusu yapılacaktır.     

 

                                                           
129 Şemada kullanılan harfler, The Rational As Reasonable isimli eserinde Aarnio’nun yorum diyagramında 

kullandığı şekilde kullanılmıştır. 

130Feteris,  2019, s.224. 

131Feteris,  2019, s.226. 
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a. Dâhili Gerekçelendirme ( Internal Justification) 

 

Dâhili ve hârici gerekçelendirme arasında ayrım yaparken Aarnio, Alexy gibi Jerzy 

Wroblewski’132yi takip eder. Wroblewski’ye göre dahili gerekçelendirme şeması, maddi 

ilkeleri, hukuki yorum kurallarını ve gerekçenin değerlendirilmesi sırasında ihtiyaç duyulan 

değerleri içermektedir. Dahili gerekçelendirmede tümdengelim yöntemiyle sonuca 

ulaşılmaktadır.133 

Aarnio’nun dahili ve harici gerekçelendirme konusunda takip ettiği  Wroblewski’ye 

göre dahili gerekçelendirme şeması şu şekilde gösterilebilir: 

“         G1…Gn 

D1…Dn 

V1…Vn 

Sonuç…Ii        ” 

Bu şemaya göre “G” gerekçelendirilmiş Ii görüşü için maddi ilkeler anlamına gelir. “D” 

sembolü hukuki toplulukta kabul edilen hukuki yorum direktiflerine karşılık gelir. Ve “V”  

harfi, G1....Gn gerekçelerinin ve / veya D1....Dn yorumlayıcı kurallarının kullanımının 

değerlendirilmesinde gerekli olan değerlerin bir sembolüdür. Şemada esas olan çıkarımın kapalı 

                                                           
132 Yargı kararının mantıksal gerekçelendirilmesi onun rasyonelliğini gösterir. Bir karar kabul edilmiş çıkarım 

kurallarına göre öncüllerden çıkarılabiliyorsa rasyoneldir. Rasyonellik, akıl yürütmenin öncüllerine ve çıkarım 

kurallarına bağlıdır. Hukuki kararın dahili gerekçelendirilmesi ve iç rasyonalitesi, verili öncüllerden yapılan 

çıkarımın geçerliliği ile ilgilenir. Yalnızca çıkarımın geçerliliği değil aynı zamanda öncüllerin sağlamlığı da test 

edildiğinde dış rasyonalite ve harici gerekçelendirme kavramları karşımıza çıkar. Jerzy Wroblewski, “Legal 

Syllogism And Rationality Of Judicial Decision”,  Rechtstheorie, 1974, S.14, s.39. 

 
133Aarnio, 1987a, s. 120. 
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doğasıdır; öncüller kümesi (G, D ve V) sonucun (Ii) yalnızca ilkelerden tümden çıkarılabileceği 

anlamında kapalıdır.  

Dâhili gerekçelendirme, kabul görmüş çıkarım kuralları uyarınca öncüllerden sonuç 

çıkarmadır. Dâhili gerekçelendirme sırasında öncüllerin geçerliliği baştan kabul edilmiştir. Bu 

sebeple bu aşamada ortaya koyulan yorum, doğruluğunu tartışmaya gerek görmediğimiz 

öncüllerden mantık kuralları uyarınca çıkarılmış olur.134 

Dâhili gerekçelendirme şeması her zaman bir silolojizm135 formunda yerleştirilebilir. Bu 

nedenle şema yorumlama prosedürünün rasyonelleştirilmesi için uygundur.  

Dâhili gerekçelendirme aşamasında ön koşul her zaman verilmiş bir başlangıç 

noktasıdır. Başlangıç noktasında daha önceden verilmiş ve doğruluğu kabul edilmiş öncüller 

bulunmaktadır.  Bu sebeple dâhili gerekçelendirme uygun bir pratik hukuki gerekçelendirme 

türü değildir. Çünkü bir hâkim ve hukukçu bilim insanı için asıl sorun öncülleri bulmaktır.136 

Öncüllerin seçimi ve doğruluğu harici gerekçelendirmede konu edilir.137 

b. Hârici Gerekçelendirme ( External Justification ) 

 

Hukuki gerekçelendirmenin merkezi sorunları harici gerekçelendirmeyle ilgilidir. 

Hukuk normlarının yorumlanmasının merkezi sorunu, öncüllerin seçimiyle ve içerikle uyumlu 

                                                           
134 Uzun, 2011, s.217. 

135Aynı zamanda tasım olarak da bilinen silolojizm mantığın esasını oluşturur. Silolojizm, Aristotales tarafından 

temellendirilmiş mantıkta akıl yürütme yöntemdir. Silolojizmde, iki önermeden (büyük önerme ve küçük önerme) 

bir çıkarım elde edilir. Burada küçük önerme büyük önermede çıkarılan unsura bağlanmalıdır. Böylece orta terim 

ortaya çıkar. Aksi takdirde çıkarım zorunlu olarak yanlıştır. Altan Heper, “Hukuki Argümentasyon Teorisi”, 

H.F.S.A. , 2007, S.16, ss.297-298. 

136Aarnio, 1983, s. 389. 

137 Uzun, 2011, s.145. 
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çıkarım ilkelerinin ve değerlerin seçim tarzıdır. Dolayısıyla hukuki tartışma harici 

gerekçelendirmeye odaklanmaktadır.138 

Bir yorum gerekçelendirilirken yorumun gerekçeleri olarak ileri sürülen öncüller ile 

sonuç (yorum) arasında mantıki (dedüktif) bir ilişki vardır. Buradaki gerekçelendirme dâhili 

gerekçelendirmedir. Ancak bir yorum tek veya birbirine bağlı çıkarımlarla (argümanlarla) 

değil, birbirinden ayrı farklı çıkarımlarla ( argümanlarla ) desteklenmektedir. Çoğu zaman da, 

gerekçelendirmede sunulan argümanların bizzat kendilerini gerekçelendirmek gerekebilir. İşte 

argümanların oluşturduğu bütünlük, dedüktif olarak yapılandırılamaz, harici gerekçelendirme 

dedüktif yapıda değildir.139 

Aarnio, harici gerekçelendirme prosedürünü ( genel pratik tartışma prosedürünün bir 

türü olarak hukuki tartışma ) dâhili ve hârici gerekçelendirme açısından aşağıdaki şekilde tasvir 

etmiştir: 

        “  Li kanun metni, normu ifade eder:  

Li:   Eğer F1 ise o zaman G1 olmalı  

Hukukçu bilim insanı A’nın, Li kanun metninde F1 teriminin f anlamına geldiğini 

düşünüyorsa, A’nın yorum görüşü ( yorum bakış açısı )    “f durumunda G1 olmalıdır”  şeklinde 

olacaktır. A’nın bu yorum görüşü  I1  olarak sembolize edilir.”  140 

Akıl yürütmenin bu kısmı silolojizm ( tasım ) şeklinde şu şekilde yazılır: 

“ SİLOLOJİZM 1: ÖN1 : Li hukuk metni der ki F1  ise G1 

                                                           
138Feteris, 2019, s.226. 

139 Uzun, 2011, s.218. 

140Aarnio, 1987a, s.120.  
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                               ÖN2 :  f  Ɛ F1 

                               Sonuç :  f durumunda, G1 olmalıdır.(Yorum I1) 

Öncül ÖN2, Li hukuk metnini I1 yorumuna bağlamaktadır. Dolayısıyla da, bu silolojizm 

ikinci  öncül  olan ÖN2, birinci düzey argüman rolüne sahip olur.” 141 

Aarnio’ya göre A’nın F1’in f anlamına geldiği şeklindeki yorumu birinci düzey 

argümandır. 

Aarnio,  A’nın bu argümanına karşı yorumcu B’nin; neden  f’  Ɛ F1 değil de f Ɛ F1 

sorusunu sorabileceğini,  A, bu soruya cevap verebilmek için, “f  Ɛ F1” ifadesini destekleyen 

argümanlar getirmesi gerektiğini söylemektedir. Argümanın bu parçası da silolojizm formunda 

aşağıdaki şekilde yeniden inşa edilecektir:142 

“SİLOLOJİZM 2: ÖN1 :Eğer hazırlık çalışmaları, L durumunda “f Ɛ F1”ifadesini 

içeriyorsa L'nin doğru yorumu   f ‘in G1 olmasıdır. 

                                 ÖN2 :  Hazırlık çalışması “f  Ɛ F1” ifadesini içermektedir. 

                                 Sonuç : Hazırlık çalışması uyarınca L1’in yorumu şöyledir: 

                                               Eğer f  ise, G1 olmalıdır.143 

Genellikle bir yorumcunun yaptığı yorum faaliyetiyle ulaştığı sonuç yorumun dayandığı 

argümanlara atıf yapmayan bağımsız bir argüman rolündedir ( Y1: A’nın  Li kanun metni 

bakımından “f durumunda G1 olmalıdır” biçimindeki yorumu). Ancak, bu argümanın temeli 

yukarıda değinilen silolojizmdir. Başka bir deyişle, argümanlar zincirindeki her adım için her 

zaman dahili bir gerekçe vardır. Bu nedenle Aarnio,  silolojizm 2’nin kendisini ikinci seviye 

                                                           
141Aarnio, 1987a, s.120. 

142Aarnio, 1987a, s.120. 

143Aarnio, 1987a, s.121. 
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bir argüman olarak tanımlamaktadır.  Aynı şekilde, belirli bir argümanı destekleyen 

argümanlar, bir silolojizm şeklinde yazılabilir.144 

Aarnio’nun argümantasyon teorisinde hukuk metninin alternatif yorumu hakkında 

yorum görüşü sunan bir bilim insanı ya da hâkimin, seçtiği görüşü gerekçelendirirken ileri 

sürdüğü birinci düzey argümanlar da gerekçelendirilmeye ihtiyaç duyarlar. Birinci düzey 

argümanların gerekçelendirilmesi harici gerekçelendirmeyle ilgilidir. Yorum diyaloğunda karşı 

tarafı ikna etmek için birinci düzey argümanları ikinci düzey argümanlarla gerekçelendirmek 

gerekmektedir. Hârici gerekçelendirme, yorumun yöneltildiği kişiyi ikna etmeyi amaçlar. 

Gerekçelendirme süreci, A ve B kişileri arasında yukarıda bahsedildiği şekilde gerçekleşir ve 

A, muhatap B kişisini ikna edebildiğinde başarıyla sonuçlanmış olacaktır.145 

II. GEREKÇELENDİRMENİN RASYONEL KABUL EDİLEBİLİRLİĞİ 

 

Aarnio, hukuki yorumların gerekçelendirilmesinin ancak bu gerekçelendirilmenin 

savunulduğu tartışma rasyonel tarzda gerçekleştirildiği ve nihai karar hukukçular cemaatince 

kabul edilebilir olduğu takdirde sağlam olduğunu iddia etmektedir.146 Rasyonel kabul 

edilebilirlik kavramı bir yeniden yapılandırmadır ve gerekçelendirme için ideal bir modeldir.147 

Tartışmanın rasyonel tarzda gerçekleştirilmesi Aarnio’nun teorisinin usuli unsuru olarak 

nitelendirilmektedir. Tartışma sonucunun, hukuk cemaatince kabul edilebilir olması ise teorinin 

maddi unsurudur.  O, gerekçelendirme teorisini oluştururken, en az dört yazarın teorik 

kavramlarının orijinal ve kısmen eleştirel bir formülasyonunu kullanır. Wittgenstein'ın yaşam 

                                                           
144Aarnio, 1987a, s.121. 

145Feteris, 2019, s. 228 

146Feteris, 2019, s. 228. 

147Aarnio, 1983, s.394 . 
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biçimi, Perelman'ın dinleyici kitlesi,  Alexy'nin rasyonel söylemi ve Habermas'ın iletişim 

rasyonelliği kavramlarının bir araya getirilmesiyle gerekçelendirme teorisini oluşturmuştur.148 

A. HUKUKİ YORUMUN RASYONELLİĞİ 

 Hukuki yorumun rasyonelliği, tartışma usulüyle ilgilidir. Yorumcu ile muhatap 

arasında gerçekleşen gerekçelendirme bir diyalog olduğu için bir iletişim formudur. 

Habermas’ı izleyen Aarnio, tartışmanın rasyonelliğini iletişim rasyonelliği olarak 

adlandırmaktadır.149 

Habermas’a göre rasyonellik kavramının dar anlamda bilişsel versiyonu betimsel 

bilginin kullanımıyla ilişkili olarak tanımlanmaktadır. Rasyonellik kavramı bu anlamıyla iki 

açıdan ele alınmıştır. Birincisi bilişsel araçsal-rasyonellik kavramıdır. Bilişsel araçsal 

rasyonellik, bilginin kullanılış biçimi açısından araçsaldır. Yani hedefe yönelik, problem çözen 

eylemler doğrultusunda hareket eder.150 İkinci olarak Habermas iletişimsel rasyonellik 

kavramına yer verir. Habermas’a göre iletişimsel rasyonellik, karşılıklı olarak birbirini 

anlamaya çalışan eylemlerin alt yapısında yer alır ve konuşan özneler arasında, dünya 

hakkındaki yorumlarını uyumlaştırmak amacıyla uzlaşmaya varma sürecidir.151 Habermas, 

iletişimsel rasyonelliği şu şekilde tanımlar: 

“Bu iletişimsel rasyonellik kavramı, sonul olarak çeşitli iletişim taraflarının başlangıçta 

salt öznel olan görüşlerini aştıkları ve akılcı bir biçimde güdülenmiş kanılarının ortaklığı 

sayesinde nesnel dünyanın birliğinden ve yaşam bağlamlarının öznelerarasılığından emin 

                                                           
148Paola Comanducci, “Aarnio and The Problem Of Legal Certainly”, Rechtstheorie, 1995, S.26, s.37 vd. 

149Feteris,  2019, s. 228. 

150 Jürgen Habemas, İletişimsel Eylem Kuramı, Çev.Mustafa Tüzel, Kabalcı Yayınevi, İstanbul, 2001. ss.34-36. 

 
151Mathieu Deflem, “Habermas’ın İletişimsel Eylem Kuramında Hukuk”, İ.Ü.F.H.M,  Çev. Ülker Yükselbaba, C. 

72, 2019, S. 1,  s. 879. 
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oldukları argümanlara dayalı konuşmanın teklifsizce birleştiren, görüş birliği sağlayan gücüne 

ilişkin merkezi deneyime dayanan yananlamlarını taşır.152 

Habermas’ın iletişim rasyonelliği kavramı, argümantasyon kuramı açısından önem 

taşımaktadır. O’na göre rasyonel bir tartışma bir iletişim biçimidir ve argümantasyon 

koşullarını yerine getirmelidir.153 Argümanlara dayalı bir konuşmayı üç görünüme ayıran 

Habermas’a göre, birinci görünümde argümantasyon genel iletişimsel gereklilikleri ve ideal 

konuşma durumunun belirlenimlerini sağlayan bir süreçtir. Tartışmanın bu görünümünü 

argümantasyonu retorik yaklaşımın ele alış şekliyle ilişkilendirmektedir. İkinci görünüm 

argümantasyonun özel kuralları olan bir işlemler dizisi olmasıyla ilgilidir. Argümantasyonu 

işlemler dizisi olarak ele alan diyalektik yaklaşım ikinci görünümle bağlantılıdır. Üçüncü 

görünüm ise argümantasyonun geçerlilik iddialarının onaylanması ya da reddedilmesi için 

sağlam, ikna edici argümanlar üretilmesidir. Ürünlerle ilgilenen mantıkçı yaklaşım 

argümantasyonun geçerliliğini argümanların sağlamlığına bağlamaktadır.154 

Habermas, pratik tartışmayı iletişim eylemi üzerine inşa etmiştir ve geçerlilik 

iddialarının lehine ve aleyhine argümanların mübadelesi tarafların karşılıklı anlaşmasını 

sağlar.155 Aarnio teorisinde argümantasyon sürecini taraflar arasında bir diyalog olarak 

görmektedir. Bu diyalog bir tartışma faaliyetidir. Tarafların karşılıklı anlaşması için bu tartışma 

bazı rasyonellik koşullarını taşımalıdır.  

Aarnio,  iletişim rasyonelliğine teorisinde, yorumcu ve muhatabın hukuki yorumları 

konusunda anlaşmaya varmak için bir uzlaşma süreciyle ilgili yer vermektedir.  Aarnio iletişim 
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153 Habermas. s. 45. 
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155 Feteris, 2019, s. 122. 
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rasyonelliğini iki farklı yönüyle ele almaktadır. Birincisi mantıki rasyonellik (logical 

rationality) olarak adlandırılır. Mantıki rasyonellik gerekçelendirmenin formuna işaret 

etmektedir. Çıkarımın öncüllerden tümdengelimli şekilde çıktığı her gerekçelendirme zinciri 

rasyoneldir. Mantıki rasyonellik M- Rasyonellik (L- rationality) şeklinde ifade edilir.156 

Sonucun öncüllerden tümdengelimli şekilde çıkarılabildiği dâhili gerekçelendirme, mantıki 

rasyonellik koşullarını karşılamaktadır.157 İletişim rasyonelliğinin diğer yönü tartışma 

rasyonelliğidir. Bu kurallar tartışma rasyonelliği (discourse rationality) olarak adlandırılır ve 

T-rasyonellik (D-rationality) şeklinde kısaltılır. Gerekçelendirme bir pratik tartışma formudur 

ve tartışmanın belirli kurallar çerçevesinde yürütülmesi gerekmektedir.158  

Rasyonel tartışma, hukuki gerekçelendirmenin haklılığı için belirli garantiler 

vermektedir. Diğer bir deyişle rasyonel hukuki tartışma, hukuki yorumların ve genel olarak 

hukuki muhakemenin meşruiyetinin değerlendirilebileceği bir idealdir.159 Tartışma 

rasyonelliğine ilişkin kurallar, hukuki muhakemeye ilişkin bu idealin gerçekleştirilmesine 

hizmet etmektedir.      

Aarnio, teorisinin usuli kısmında tartışma rasyonelliğinin beş koşul türünü ayırırken 

Alexy’i takip etmiştir.160 Ancak tartışmanın rasyonelliğine ilişkin getirdiği kurallar Alexy ile 

aynı olmasına rağmen, kuralların sınıflandırılması açısından farklılık bulunmaktadır. Alexy, 

pratik tartışma teorisini temel kurallar, rasyonalite kuralları, ispat yükünün dağıtımına ilişkin 

                                                           
156 Aarnio, 1987a, s.189. 

157 Aarnio, 2011, s.134. 

158 Aarnio, 1987a, s.189 vd. 

159 Aarnio, “On Legal Reasoning As Practical Reasoning”, THEORİA: An International Journal for Theory, 
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kurallar, geçiş kuralları ve gerekçelendirme kuralları olarak sınıflandırmıştır.161 Bu kuralların 

temelini pratik rasyonalite ilkeleri adını verdiği uyumluluk, genelleştirilebilirlik, sınanabilirlik, 

tutarlılık, etkililik ve samimilik ilkeleri oluşturmaktadır.162 Aarnio, tartışmanın rasyonelliğine 

ilişkin kuralları, Alexy gibi uyumluluk, etkililik, samimilik, genelleştirilebilirlik ve destek 

kuralları olarak ele alsa da O’ndan farklı olarak kural ve ilkeleri birbirinden ayırmamıştır. Aynı 

zamanda hukuki tartışmalara özgü,  ispat yüküyle ilgili iki grup kural ortaya koymuştur.163 

1. Tartışma Rasyonelliğiyle İlgili Kurallar 

 

Mantıki rasyonellik kuralları, uyumluluk kuralları olarak adlandırılmaktadır.164 

Tartışmada izlenen her adım mantıki uyum şartını karşılamalıdır. Mantıki uyum koşulu 

denildiğinde, argümantasyon içinde birbiriyle çelişen argümanlar bulunmaması ve bir iddianın 

değillemesi ile aynı gerekçelendirme içinde bulunmaması anlaşılmalıdır.165 

Etkililik kuralları ise dilin kullanımıyla ilgili kurallardır. Tartışmacıların kullandıkları 

dil asgari düzeyde birbirleriyle uyumlu olmalıdır.166 Tartışmanın tarafları dili aynı tarzda 

kullanmalıdırlar. Aarnio’ya göre; tartışmacılar, aynı terimi farklı nesnelere atıf yapmak için 

kullanırsa ya da aynı nesneyi farklı terimlerle ifade ederlerse dile ilişkin görüş farklılığı ortaya 

çıkacaktır.167 Bu durum tartışmanın içeriğine ilişkin görüş farklılığı ortaya çıkmasına sebep 

                                                           
161 Robert Alexy, A Theory of Legal Argumentation: The Theory of Rational Discourse as Theory of Legal 

Justification, Çev.Ruth Adler, Neil MacCormick, Oxford Universty Press, New York, 2011, ss. 187-206. 

162Feteris, 2019, ss. 182-184. 

163Feteris,  2019, s.229. 

164 Uzun, 2011, s.221. 

165 Feteris,  2019, s.229. 

166 Uzun, 2011, ss. 221-222. 

167 Feteris, 2019, s.229. 
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olur. Etkililik kuralları, dilin kullanımına ilişkin görüş farklılığı bulunmamasını ve böylece 

içeriğe ilişkin görüş farklılıklarında rasyonel çözüme ulaşılmasını sağlar. 

Samimiyet kuralları, tartışmaya katılacak kişilere ilişkindir. Tartışmanın gerçekleştiği 

dili kullanan herkes tartışmaya katılma hakkına sahip olmalıdır. Samimiyet kuralları, bazı 

ilkeleri içerir. Bunlardan biri öznel açıklık ilkesidir. Bu ilke tartışmaya katılan kişilerin 

fikirlerini yetkililere atıfta bulunarak savunmasını yasaklamaktadır. Tartışmada taraflar 

birbirlerine maddi ya da manevi bir baskı uygulamamalıdır. Materyal açıklık ilkesi, tartışmada 

her konunun konuşulabilmesini ifade etmektedir. Yasaklanmış bir konu bulunmamalıdır. Bu 

ilke eleştiriyi mümkün kılmaktadır böylece tartışma amacına ulaşmış olacaktır. Dürüstlük 

talebiyse bir tartışmacının geçersiz olduğunu bildiği bir gerekçeye atıfta bulunmaması anlamına 

gelmektedir. Geçersiz bir gerekçeyi tartışmada kullanmak kullanan kişinin sonucu ikna yoluyla 

belirlemeye çalıştığını göstermektedir.168 

Genelleştirme kuralları, tartışmacıların tartışma sırasında, önlerine gelecek benzer 

durumların hepsi için uygulamayı kabul etmedikleri değerlerin tartışmada kullanılmamasını 

gerektirmektedir. Tartışmacı, kabul ettiği normun sonuçlarını bu sonuçlar kendisini de 

etkileyecek olduğu durumda da kabul etmeye hazır olmalıdır. Tartışmacının yararını karşılayan 

norm, başkaları tarafından da kabul edilebilir olmalıdır.169 

Destek kuralları, tartışmada ileri sürülen her argümanın karşı tarafça talep edildiği 

takdirde gerekçelendirilmesi gerektiğine ilişkin kurallardır. Tartışmacı eleştirilen önermelerine 
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içerikle uyumlu bir karşılık vermelidir. Eleştiriyi, kendisine veya önermeyi üretmiş kişiye 

gönderme yaparak savuşturamaz.170 

2. İspat Yüküyle İlgili Kurallar 

 

İspat yüküyle ilgili kurallar usuli kurallar ve maddi kurallar olarak iki başlık altında 

toplanmıştır. 

İspat yüküyle ilgili usuli kurallar bakımından Aarnio,  “ entelektüel ve sosyal yaşamın 

temelinin süreklilik olduğunu ”  ifade etmektedir.171 Bu sürekliliği sağlamak için tartışma 

konusu yapılmamış bir konuda görüş ileri süren tartışmacının görüşünü ispat etmesi gerekir. 

Mevcut durumda daha önce tartışma konusu yapılmamış bir konuyu eleştiren ya da değişiklik 

talebinde bulunan kişi ispat yükünü üzerine almış olur. Yaygın görüşü sorgulayan kişinin 

gerekçelendirme zorunluluğu doğar.172 

İspat yüküne ilişkin ikinci kural,  tartışmada görüş ve gerekçesini sunan kişinin yalnızca 

bunların sorgulanması durumunda ek gerekçeler sunacağını içermektedir.173 

İspat yüküne ilişkin üçüncü kural, tartışmacıların iddialarıyla ilgili gerekçeler sunmasını 

sağlamaya ilişkindir. Bir tartışmacı, iddiasıyla ilgisiz olması halinde sunduğu gerekçeyi 

açıklamak durumundadır. Böylece tartışmada ilgisiz konulara yer verilmesi ve konunun 

dağıtılarak tartışmanın manipüle edilmesi önlenmiş olacaktır.174 
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İspat yüküyle ilgili maddi kuralların ilki, eşit muamele ilkesidir. Bu ilke benzer 

davaların benzer şekilde ele alınmasını gerektirmektedir.175 İspat yükü bakımından eşit 

muamele ilkesi, benzer iki davanın farklı şekillerde ele alınıp sonuçlandırılması durumunda 

bunun gerekçelendirilmesi gerektiğini ifade etmektedir. Maddi kuralların ikincisi, hukuk 

kurallarının yorumla ilgili kurallarına gönderme yapmaktadır. Yoruma ilişkin temel kurallar 

göz ardı ediliyorsa bu hareketin sebebi açıklanmalıdır. Örneğin; normun hazırlık çalışmalarını 

veya aynı konuda diğer mahkemelerin uygulamaları dikkate alınmadığında bunun sebebi 

açıklanmalıdır.176 

B. HUKUKİ YORUMLARIN KABUL EDİLEBİLİRLİĞİ 

 

Rasyonel tartışma kuralları, hukuki muhakemenin rasyonel olmasını sağlayacaktır. 

Ancak doğru bir gerekçelendirme aynı zamanda tartışmanın kabul edilebilir olmasıyla 

mümkündür. Zor bir davada hâkim karar verirken takdir yetkisinin sınırını, hukuki belirlilik 

oluşturmaktadır. Hukuki belirlilik karar verilirken keyfilikten kaçınılması ve kararın uygun 

olmasını gerektirir. Kabul edilebilirlik kriteri, kararın uygun olması talebiyle ilgilidir. Kararın 

uygun olması kararın yalnızca hukuk normlarına uygun olması değil, aynı zamanda etik ilkelere 

de uygun olması anlamına gelmektedir.177 

Hukuki topluluk üyelerinin rasyonel gerekçelerle kabul edilebilirlik temelinde bir fikir 

birliğine varması halinde yorum kabul edilebilir olacaktır.178 Bu başlıkta kabul edilebilirlik 

kavramının unsurları ele alınacaktır.      

                                                           
175Aarnio, 1987a, s.203. 
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177Aarnio, 1983, s.393.  
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56 
 

1. Değerler ve Yaşam Biçimi 

 

Aarnio’ya göre hukuki yorumun rasyonel gerekçelendirilmesi ancak yaşam biçimi 

içerisinde mümkündür.179Argümantasyon teorisi bağlamında yaşam biçiminin ne ifade ettiğini 

anlamamız için Wittgenstein’ın yaşam biçimi (form of life) kavramını ele almamız 

gerekmektedir.  Mantık kuramları ve dil felsefesiyle ilgilenen Wittgenstein’ın  dil felsefesi  iki 

döneme ayrılmaktadır. İlk dönem  düşüncelerine Tractatus Logico-Philosophicus’ta yer 

vermiştir. İkinci dönem dil felsefesi Felsefi Soruşturmalar’da karşımıza çıkar. Tractatus’ta 

anlama ilişkin resim kuramını ortaya koymuştur. Resim kuramı ile kelimelerin anlamlarının dış 

dünyada bulunan olgular olduğunu ifade etmiştir.180 İkinci döneminde ise dil oyunları ve yaşam 

biçimi  olmak üzere iki önemli kavramla karşımıza çıkmaktadır.181 Wittgenstein, dil 

oyunundan şu şekilde söz etmiştir:  

“Paragraftaki sözcük kullanımı sürecinin tümünü, çocukların anadillerini öğrendikleri 

oyunlardan biri olarak da düşünebiliriz. Bu oyunları "dil-oyunları" olarak adlandıracak ve 

ilksel bir dilden bazen bir dil-oyunu olarak söz edeceğim. Dil oyunu, dil ve dilin örüldüğü 

eylemlerden oluşan bütüne verilen addır.”182  

Wittgenstein, dil oyunu ile yaşam biçimi kavramlarını birbiriyle bağlamıştır. O’na göre 

bir dil imgelemek bir yaşam biçimi imgelemektir. Dil oyunu terimi, dili konuşmanın, bir 

etkinliğin ya da yaşam biçiminin bir parçası olduğu anlamına gelmektedir. 183  

                                                           
179Feteris, 2019, s.233. 

180Ömer Faruk Anlı, “Wittgenstein’da Dil Oyunu Kavramı Bağlamında Özel Dil Sorununun ve Yeni Bir Oyun 

Olanağı Olarak Metafor Kullanmanın İncelenmesi”, Dört Öge Dergisi, 2013, S.4, s.150.   

181 Ludwig Wittgenstein, Felsefi Soruşturmalar, Çev. Deniz Kanıt, Totem Yayıncılık, İstanbul 2006, ss. 16-24.  

182 Wittgenstein, 2006, s.16. 

183 Anlı, s.153. 
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“Bir kelimenin anlamı içinde bulunduğu yaşam biçimiyle de bağlıdır. Yaşam biçimi 

kavramı içinde dünya resimleri, diller ve dil oyunları, değerler ve akılcılık unsurlarını 

barındırır. Bunlar kendisi bir yaşam biçimine ait olan ve bu nedenle göreceli olan unsurlardır, 

tümü, bir yaşam biçimi içinde bağlamsallaştırılmıştır, hiçbiri keyfi ya da tamamen bireysel 

değildir. ”184   

Yaşam biçimi, bireyler arasında etkileşimi ve onların birbirlerini anlamalarını 

sağlamaktadır. Aynı zamanda bireylerin aynı bakış açılarını rasyonel olarak kabul etmeleri 

yaşam biçimi sayesinde mümkündür.185  Dil içinde bulunduğu yaşam biçimine göre bir anlam 

ifade edecektir. Dil oyunu ve yaşam biçimi birbirlerine bu anlamda bağlıdır. 

Yaşam biçimi aynı zamanda içerisinde değerleri de barındırır. Değerlerin seçimi yaşam 

biçimine göre şekillenir.186 Yaşam biçiminin Aarnio’nun teorisi bakımından önemi bu noktada 

karşımıza çıkar. Hukuki yorumun hitap ettiği dinleyici kitlesi tarafından kabul edilebilir olması 

için tarafların aynı değerlere bağlı olması gerekmektedir.187 Bu nedenle argümantasyonun hitap 

ettiği dinleyici kitlesi aynı yaşam biçimi içerisinde bulunmalıdır.188 

Aarnio, değerler konusunda ılımlı değer göreceliliği yaklaşımını benimsemiştir. 

Değerler ve değer yargılarının kelimenin tam anlamıyla doğru veya yanlış olabileceği şekilde, 

nesnel olarak yorumlanamazlar.189 Aarnio göreceliliği şu şekilde ifade etmiştir: 

                                                           
184Comanducci, s.38. 

185Comanducci,  s.39. 

186Comanducci,  s.39. 

187 Uzun, 2018, s.22. 

188 Feteris, 2019, s.233. 

 
189Aarnio, 1987a, s.204. 
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“Başka bir bakış açısına göre, her birey dile bağlıdır. Özellikle anadilde dil oyunlarının 

kurallarını içselleştirir. İnsanlar dili geliştirir (değiştirirler) ancak dilden kaçamazlar. Belirli 

bir dilsel toplulukta yaşayan herkes dilin tutsağıdır. Bu sosyal davranışın temelidir. Aynı şey, 

değer kodu söz konusu olduğunda da geçerlidir. İnsanların en azından bir dereceye kadar 

içselleştirdikleri değer dilidir.”190 

Aarnio, ılımlı değer göreceliliğinden bahsederken, değerlerin içinde bulunulan 

zamandan zamana, kültürden kültüre, toplumdan topluma değişiklik göstereceğini 

söylemektedir.191 Bu bağlamda değerler içinde bulunulan yaşam biçimine göre anlam ifade 

etmektedir.192 Bu nedenle zor bir davada kabul edilebilir bir yorumun doğru olup olmadığı 

nesnel olarak tespit edilemeyecektir. Ancak aynı yaşam biçimine sahip, değerler konusunda 

uzlaşmış olan dinleyici kitlesinin mevcut olması durumunda kitle yorumun doğruluğunu kabul 

edebilir. Yorum belirli bir gruba, alıcıya veya kişilere yöneliktir. Tartışma teorinde yorumun 

hitap ettiği grup dinleyici kitlesi olarak adlandırılır. Dinleyici kitlesi, ortak bir yaşam biçimini 

paylaşan bireylerden oluşur ve bu sebeple tartışma teorisi bakımından önemlidir.193 

2. Dinleyici Kitlesi  

 

Yorum görüşünün kabul edilebilirliğinin, hukukçular cemaatindeki konsensusla nasıl 

bağlantılı olduğunu açıklamak için Aarnio, Wittgenstein’ın yaşam biçimi kavramıyla 

Perelman’ın dinleyici kitlesi kavramları arasında bağlantı kurmaktadır.194 Argümantasyonu 

retorik yaklaşımla ele alan Perelman’ın teorisinde dinleyici kitlesi (audience) kavramı önemli 

                                                           
190Aulis Aarnio, Alexander Peczenick, “On Values: Universal or Relative”,   Ratio Juris 9, 1996, s.324. 

191 Uzun, 2018, s.224. 

 
192 Uzun, 2018, s.224. 

193 Aarnio, 1987a, s.221. 

194 Feteris, 2019, s.233. 
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yer tutmaktadır. Perelman, argümantasyonun her zaman bir dinleyici kitlesine hitap ettiğini 

söylemektedir.195  

 Perelman'ın bütün insanları içine alan kurgusal topluluğu evrensel dinleyici kitlesi 

(universal audience) olarak adlandırılır. Evrensel dinleyici kitlesi, belirli dinleyici kitlelerinin 

(particular audience) sonsuz çeşitliliğinden oluşmaktadır.196 Belirli dinleyici kitlesi ise, 

argümantasyonun somut bir gruba hitap etmesi halinde söz konusudur. Perelman’a göre 

evrensel dinleyici kitlesi bir idealdir; çünkü makul oldukları kabul edilen tüm insanlardan 

oluşmaktadır.197  Argümantasyonun evrensel kitle ya da muhatap kitleye hitap etmesine göre 

argümantasyon farklılık arz etmektedir. Argümantasyon evrensel kitleye hitap ederse ikna 

(convincing), belirli bir kitleye hitap ederse inandırma (persuade) söz konusu olacaktır.198  O’na 

göre belirli bireyleri ikna etme görevini üstlenen her konuşmacının temel düşüncesi, hitap 

edilen dinleyicinin yapısının konuşmanın durumuna uygun olması gerektiğidir. Çünkü retorik 

yaklaşımda argümantasyonun başarısı, dinleyici kitlesinin ikna edilmesine bağlıdır.199 

Aarnio, Perelman’ın dinleyici kitle anlayışından yola çıkmakla beraber dinleyici kitle 

kavramını Perelman’dan farklı olarak ele almaktadır. Dinleyici kitlesini, rasyonel tartışma 

koşullarını kabul eden ve yorumlayıcı durumun temeli olan değer sisteminin kabul edildiği bir 

grup olarak tanımlamaktadır. Perelman’ın dinleyici kitlesi kavramının bazı belirsiz ayrıntıları 

bulunduğunu söylemektedir. Bu nedenle dinleyici kitlesi kavramının iki boyutu arasında ayrım 

                                                           
195 Aarnio, 1983, s.391.   

196Meriç Seyhan Karaca, Chaim Perelman: Bir Hukuk Filozofu, Yüksek Lisans Tezi,  Bursa, 2015. s.34.  

197 Feteris, 2019, s.103. 

198 Meriç Seyhan Karaca, “ Perelman’ın Yeni Retorik’inde Dinleyici Kitlesinin Rolü ”, H.F.S.A. , 2014, S.26, 

s.211. 

199 Chaim Perelman, L. Olbrechts-Tytheca, The New Rhetoric. A Treatise on Argumentation, Çev.John Wilkinson 

and Purcell Weaver, Universty Of Notre Dame Press,London, 1971, s.19. 
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yapar: Somut dinleyici kitlesi (concrete audience) ile ideal dinleyici kitlesini (ideal audience) 

birbirinden ayırır. Ardından evrensel dinleyici kitlesi (universal audience) ve belirli dinleyici 

kitlesi (particular audience) arasında ayrım yapar.200 

a. Somut Dinleyici Kitlesi 

 

Somut dinleyici kitlesi söz konusu olduğunda bir veya birden fazla kişiden oluşan bir 

kitleden söz edilebilir ancak kişi sayısı sınırlıdır. Somut dinleyici kitlesini ideal kitleden ayıran 

en önemli farkı somut dinleyici kitlesinin gerçek olması, üyelerinin fiziken var olan bireylerden 

oluşmasıdır.201 Somut dinleyici kitlesi evrensel somut dinleyici kitlesi ve belirli somut dinleyici 

kitlesi olarak ikiye ayrılmaktadır.  

Evrensel somut dinleyici kitlesi, tüm diğer özellikleri ne olursa olsun belirli bir anda 

yeryüzünde var olan bütün insanlardan oluşmaktadır. Yorumcunun argümanlarını evrensel 

dinleyici kitlesinin tümüne sunduğu kabul edilebilirse de argümanların evrensel kitlenin tüm 

üyelerinin dikkatini çekmesi mümkün değildir. Dolayısıyla bütün üyelerin kabul ettiği bir 

argüman sunması da mümkün değildir.202 

Belirli somut dinleyici kitlesini belirli sayıda ve belirli özelliklere sahip kişiler 

oluşturmaktadır. Bir komisyona üye olan kişiler ya da bir toplantıya katılan tüm katılımcılar 

belirli somut dinleyici kitlesine örnek verilebilir. Belirli somut dinleyici kitlesinde de 

argümantasyonun yöneltildiği kişilerin bundan haberdar olduğunu söylenemez. Yine de belirli 

dinleyici kitlesinin varlığından bahsedilebilir. Ayrıca argümantasyonu dinleyici kitlesinin bir 

                                                           
200Aarnio, 1987a, ss. 222-225. 

201Aarnio, 1987a, ss. 222-225. 

202Aarnio, 1987a, ss. 222-225. 
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kısmı için kabul edebilir, bir kısmı için kabul etmeyebilir. Bu nedenler belirli dinleyici kitlesi, 

rasyonel argümantasyonu garanti etmez.203 

b. İdeal Dinleyici Kitlesi 

 

 İdeal dinleyici kitlesi, rasyonel tartışma kurallarına uymaya hazır kişilerden 

oluşmaktadır. Bu dinleyici kitlesinin ideal olması, hukukçular cemaatinin tüm üyelerinin 

rasyonel tartışma kurallarına aynı derecede uymasının pek de karşılaşılan bir durum 

olmamasıyla açıklanmaktadır.204 Somut dinleyici kitlesinin ideal dinleyici kitlesinden farkı, 

argümantasyonun hitap ettiği kitleyi somutlaştırmış olmasıdır. Ancak somut dinleyici kitlesi 

kendilerini rasyonel tartışma kurallarıyla bağlı gören kişilerden oluşmaz.  İdeal dinleyici kitlesi, 

kendisini rasyonel tartışma kurallarıyla bağlı hisseden kişilerden oluşur. 

 Aarnio’nun evrensel ideal dinleyici kitlesi Perelman’ın evrensel dinleyici kitlesi 

olarak tanımladığı bütün rasyonel varlıklar ile Habermas’ın ideal konuşma durumundaki hiçbir 

ikna ve manipülasyon altında kalmayan eşit üyelere sahip topluluktan oluşmaktadır.205 Aarnio, 

evrensel ideal muhatap kitlenin argümantasyonun kabul edilebilirliğini sağlamadığını düşünür. 

Çünkü argümantasyonun böyle bir kitleye hitap etmesi uygulamada mümkün 

görünmemektedir. 

Belirli ideal dinleyici kitlesine yöneltilen bir argümantasyonun kabul edilebilir olması 

için argümantasyonun taşıması gereken iki kriter vardır. Birinci kriter,  üyelerin kendilerini 

rasyonel söylem kurallarıyla bağlı hissetmesidir. İkinci kriter, dinleyici kitlesinin belirli ortak 

değerleri benimsemiş olmasıdır. Wittgenstein’ın yaşam biçimi kavramıyla Perelman’ın 

                                                           
203 Uzun, 2018, s.229. 

204Feteris, 2019, s.235. 

205Feteris, 2019, s.235 
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dinleyici kitlesi kavramı burada birbiriyle bağlanmaktadır. Belirli ideal dinleyici kitlesinin 

üyeleri, ortak bir yaşam biçimine bağlıdır.206 Argümantasyonun hitap ettiği dinleyici kitlesi, 

aynı yaşam biçimine bağlı dolayısıyla aynı değerleri benimsemiş üyelerden oluşacaktır.  

Aarnio’nun teorisine göre argümantasyon ancak belirli ideal dinleyici kitlesine hitap ederse ve 

kabul edilebilirlik konusunda bu dinleyici kitlesinde uzlaşı bulunursa kabul edilebilir olacaktır. 

C. AARNİO’YA GÖRE RASYONEL KABUL EDİLEBİLİRLİĞİN 

ANLAMI 

 

Aarnio’nun hukuki argümantasyona ilişkin çalışmalarını göz önüne aldığımızda, 

hukuki yorumların gerekçelendirilmesine ilişkin teorisinde üç kavram üzerinde durduğu 

söylenebilir. Bunlar; gerekçe, hukuki belirlilik ve rasyonel kabul edilebilirlik kavramlarıdır.  

Yukarıdaki bölümlerde Aarnio’nun bir gerekçelendirme teorisi geliştirmesinin hukuki 

belirlilikle olan ilişkisinden ayrıntılı olarak söz edilmişti. Yine gerekçelendirme teorisi 

açısından gerekçelendirmenin yapısının nasıl olacağı ve rasyonel kabul edilebilirlik koşulları 

da açıklanmıştı.  Bu bölümde Aarnio’nun hukuki yorumların gerekçelendirilmesine ilişkin 

teorisini ayrıntılı olarak ele aldığı “The Rational As Reasonable” kitabının isminden de yola 

çıkarak, hukuki yorumun rasyonelliği ve makullüğü arasındaki bağlantının nasıl kurulduğu 

üzerinde durulacaktır. 

Aarnio’ya göre gerekçelendirme prosedürü bir rasyonel tartışma prosedürüdür. Bu 

bağlamda rasyonelliğin iki anlamından söz edilmektedir. Birincisi, rasyonellik bir akıl yürütme 

biçimidir ve tümdengelim yöntemiyle yapılan her çıkarım rasyoneldir. Bu rasyonelliğin bir 

yönüdür ve dâhili gerekçelendirme bu anlamda rasyoneldir. Bu rasyonalite türüne mantıki 

                                                           
206Aarnio, 1987a, s.225. 
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rasyonellik ismi verilmektedir. Rasyonelliğin ikinci anlamı gerekçelendirmenin pratik bir 

tartışma olmasıyla ilgilidir. Rasyonel tartışma hârici gerekçelendirmeye bağlıdır ve tartışmaya 

ilişkin kurallar tartışma rasyonelliği olarak isimlendirilir.207 Yorumcu argümanlarını tartışma 

rasyonelliğine ilişkin kurallarla bağlı olarak aynı zamanda hukuki olarak kabul edilen 

argümanlar sunacaktır. Rasyonellik, hem gerekçelendirmenin akıl yürütme biçimi olması 

anlamına gelmektedir, hem de tartışmacıların argümanlarını rasyonel tartışma kurallarına bağlı 

olarak sunması anlamına gelir.208 Rasyonel tartışma modeli, gerekçelendirme için belirli 

garantiler sağlasa da rasyonellik koşullarını taşıyan bir gerekçe her zaman kabul edilebilir 

değildir. Gerekçenin makul olması kabul edilebilirlikle ilgilidir. Zor davalarda değerlendirme 

yapılırken hukuki unsurlar yanında ayrıca etik değerler ve sosyal gerçeklerden de hareket 

edilmektedir. Gerekçelendirme yaparken bu belirtilenler arasında dengenin sağlanması gerekir. 

Verilen karar hukuki unsurlar yanında aksiyolojik kriterlere uygun olduğu takdirde denge 

sağlanmış olacaktır ve gerekçenin makullüğünden söz edilebilecektir. Böylece karar gerekçenin 

hitap ettiği dinleyici kitlesinde kabul edilebilir olacaktır.209 

Aarnio, gerekçelendirmeye ilişkin getirdiği rasyonellik ve kabul edilebilirlik koşullarını 

bir ideal olarak görmektedir. O’na göre argümantasyonda bu ideal koşulların taşınması 

mümkün değildir. Ancak toplumun gelişmesi için bu ideallere gerek vardır. Bu sebeple hukuki 

yorumların gerekçelendirilmesine ilişkin bir model ortaya koymuştur.  

                                                           
207 Aarnio, 1987b, s.103. 

208 Aarnio, 2011, s.133 vd. 

209 Aarnio, 1987b, s.106. 
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III. AARNİO’NUN TEORİSİ BAĞLAMINDA AVRUPA İNSAN HAKLARI 

MAHKEMESİ KARARI İNCELEMESİ 

Bu bölümde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin Civek/Türkiye Kararı210, 

Aarnio’nun teorisi bağlamında inceleme konusu yapılacaktır. Dava konusu olayda Selma 

Civek, 14 Ocak 2011 tarihinde eşi H.C. tarafından sokak ortasında öldürülmüştür. Başvuranlar 

Türk makamlarının, anneleri Selma Civek’in maruz kaldığı ve ölümüne sebep olan aile içi 

şiddete karşı koruma yükümlülüklerini yerine getirmediği iddiasıyla davayı Avrupa İnsan 

Hakları Mahkemesi’ne taşımışlardır. 

Mahkeme tarafından ihlale ilişkin değerlendirme yapılmadan önce davanın koşulları  ele 

alınmıştır.  Dava konusu olayın mağduru Selma Civek’tir. Selma Civek, 2009 yılından 

öldürüldüğü 14 Ocak 2011 tarihine kadar eşi H.C.’nin şiddetine maruz kalmıştır. Bu süreçte bir 

süre Ankara’da kadın konukevinde kalmış, ardından H.C. ile ortak konutlarına geri dönmüştür. 

2010 yılında tekrar şiddet görmesi üzerinde H.C. hakkında savcılığa suç duyurusunda 

bulunmuştur. Aynı zamanda boşanma davası açmış ve  talebi üzerine hakkında koruma tedbiri 

alınmıştır. Şikayeti üzerine eşi H.C.’nin tutuklanmasına karar verilmiş, şikayetten vazgeçildiği 

için H.C.’nin adli kontrol tedbirleri uygulanarak salıverilmesine karar verilmiştir. H.C.’nin 

Selma Civek’e karşı tekrarlanan şiddet eylemleri hem kolluk makamlarına hem de adli 

makamlara yansımıştır. Selma Civek, 14 Ocak 2011 tarihinde, eşi H.C. tarafından sokak 

ortasında 22 yerinden bıçaklanarak öldürülmüştür. Yapılan yargılama sonunda Bergama Ağır 

Ceza Mahkemesi tarafından H.C.’ nin kasten insan öldürme suçundan cezalandırılmasına karar 

verilerek ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükmedilmiştir. Sanık hakkında verilen hüküm 

üst mahkeme tarafından da onanmış ve kesinleşmiştir. 

                                                           
210 https://hudoc.echr.coe.int/tur#{%22itemid%22:[%22001-162680%22]} , (Erişim Tarihi: 13.02.2021) 
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A. SÖZLEŞMENİN 2. MADDESİNİN İHLAL EDİLİP EDİLMEDİĞİNE İLİŞKİN 

DEĞERLENDİRME 

İnceleme konusu yapılan davada Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin yaşam hakkını 

düzenleyen 2. maddesinin ihlal edilip edilmediğine ilişkin bir inceleme yapılacaktır. Avrupa 

İnsan Hakları Sözleşmesi’nin yaşam hakkını düzenleyen 2. maddesi aşağıdaki şekildedir: 

“Madde 2: Herkesin yaşam hakkı yasayla korunur. Yasanın ölüm cezası ile 

cezalandırdığı bir suçtan dolayı hakkında mahkemece hükmedilen bu cezanın infaz edilmesi 

dışında, hiç kimsenin yaşam hakkına kasten son verilemez….211” 

Sözleşmenin 2.maddesi devletlere yaşama hakkına son vermeme negatif yükümlülüğü 

yanında yaşam hakkını korumaya yönelik pozitif bir yükümlülük de yüklemektedir.212  

Olayda uygulanacak hukuk kuralı noktasında bir belirsizlik bulunmamakla beraber, 

kuralın içeriğindeki yaşam hakkının anlamı ve somut olayın bu kuralın uygulanmasına ilişkin 

şartları taşıyıp taşımadığının değerlendirilmesinin yorumlanması gerekmektedir. Yaşam 

hakkıyla ilgili devletin negatif yükümlülüğü yaşam hakkına dokunulmamasını gerektirirken, 

pozitif yükümlülük yaşam hakkının devlet tarafından korunmasını gerektirir. Olayda devletin 

pozitif yükümlülüğünü yerine getirip getirmediği tartışmalıdır. Belirsizlik bu noktada 

toplanmıştır. Somut olayın şartları bu açıdan değerlendirilmelidir. İnceleme konusu yapılacak 

dava Aarnio’nun teorisine göre zor dava olarak nitelendirilir, zira devletin yükümlülüğünün 

yerine getirip getirmemesinin somut olayda yorumlanması gerekmektedir.  Somut olayda 

kolluk makamları ve adli makamların aldıkları önlemlerin yaşam hakkının korunması için 

yeterli olup olmadığıyla ilgili belirlilik yoktur. Yapılacak inceleme, devletin yaşam hakkını 

                                                           
211 https://www.echr.coe.int/documents/convention_tur.pdf, (Erişim Tarihi: 16.11.2020)  

 
212 David Harris, Michael O’Boyle, Colin Warbrick, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Hukuku, Çev. Mehveş 

 

 Bingöllü Kılcı,  Avrupa Konseyi, 2013, s.39. 
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koruma yükümlülüğünü yerine getirip getirmediğine ilişkindir. Bunun dışında davada 

AİHM’ne başvuru aşamasından başlayarak Mahkemeyle ilgili belirsizlikler de söz konusudur. 

1. Kabul Edilebilirlik 

Öncelikli olarak başvurunun kabul edilebilirliği değerlendirilmiştir. Kabul edilebilirlik 

konusunda Türk Hükümeti, kabul edilebilirlik koşullarının sağlanmadığını, tüm iç hukuk 

yollarının tüketilmediğini, başvuranların Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuruda 

bulunmadığını iddia etmektedir. Başvuranlar ise tüm iç hukuk yollarını tükettiklerini, 

yetkililerin, anneleri Selma Civek’in hayatını koruyamamaları sebebiyle bu yolların etkisiz 

olduğunun anlaşıldığını savunmaktadır. Davada kabul edilebilirlik konusundaki belirsizlik tüm 

iç hukuk yollarının tüketilip tüketilmediği konusundadır. 

Mahkeme başvurunun kabul edilebilir olduğuna karar vermiştir. Kabul edilebilirlik 

konusundaki kararını şu şekilde gerekçelendirmiştir: 

“1.  Başvuranların, Mahkeme’ye başvuruda bulunmadan önce, öncelikle Anayasa 

Mahkemesine başvurmaları gerekip gerekmediği konusuyla ilgili olarak, Mahkeme, iç hukuk 

yollarının tüketilip tüketilmediğinin kural olarak Mahkeme’ye başvuru yapıldığı tarihe göre 

değerlendirildiğini hatırlatmaktadır.  

 2.  23 Eylül 2012 tarihinde yürürlüğe giren Anayasal değişiklikler sonrasında, Türk 

Anayasa Mahkemesi önünde bireysel başvuru Türk hukuk sisteminde uygulamaya konulmuştur. 

3.  Bununla birlikte Mahkeme, mevcut başvurunun 5 Temmuz 2011 tarihinde, yani yeni 

başvuru yolunun açılmasından önce ve başvuruya konu olaydan yaklaşık beş ay sonra 

yapılması nedeniyle Hasan Uzun davasından (yukarıda anılan karar) farklılık gösterdiğini 

gözlemlemektedir. Başvuranlar Mahkeme’ye başvuruda bulunduklarında, annelerinin 

ölümünden sorumlu olan babaları hakkında açılan davanın mahkemeler önünde derdest olduğu 

doğrudur. Ancak somut olaydaki başvurunun esas konusu, her şeyden önce, yetkililerin, 
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bilhassa H.C. hakkında cezalandırıcı ya da önleyici nitelikte uygun tedbirler alarak, 

başvuranların annesinin maruz kaldığı şiddet eylemlerini önlemek amacıyla gerekli özeni 

gösterip göstermediklerini tespit etmektir. Dolayısıyla Mahkeme, somut olayda, iç hukuk 

yollarının tüketilip tüketilmediğinin, başvurunun Mahkeme’ye sunulduğu tarihte 

değerlendirilmesine ilişkin genel kurala aykırı davranılmasını haklı gösteren özel koşulların 

bulunmadığı sonucuna varmıştır.” 

Mahkeme kabul edilebilirlik konusundaki değerlendirme yaparken başvurucuların ve 

Hükümetin iddialarına gerekçeli kararında yer vermiş ve her iki iddiayla ilgili ayrıntılı 

değerlendirmelerde bulunmuştur. Yalnızca başvurunun kabul edilebilir olduğunun tespiti ile 

yetinilmemiştir. Başvurunun neden kabul edilebilir olduğuna ilişkin olarak tarafların iddiaları 

ve daha önce vermiş olduğu kararlardan yola çıkarak bir değerlendirme yapmıştır. Aarnio’nun 

teorisinde gerekçelendirme dâhili ve hârici gerekçelendirme olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Mahkeme kararında Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin kabul edilebilirlik kriterleri yazılıp 

başvurunun kabul edilebilir olduğu söylenilmiş olsaydı; burada hukuk normunun altına somut 

olay yerleştirilmek suretiyle sonuca ulaşılmış olurdu. Tümdengelim yöntemiyle varılan sonuç 

dâhili gerekçelendirme şartlarını sağlamış olurdu ancak başvurunun neden kabul edilebilir 

olduğuna ilişkin gerekçelendirme yapılmadığı için, yani öncüllerin seçimi 

gerekçelendirilmediği için harici gerekçelendirme aşaması yerine getirilmemiş bir karar olurdu. 

Ancak mahkeme kararında kabul edilebilirlik konusundaki genel kural ve istisnası, somut 

olayda bu istisnanın söz konusu olup olmadığı hususları tartışılarak bir sonuca ulaşılmıştır. 

Gerekçelendirmenin ikinci aşaması olan harici gerekçelendirme aşamasına da yer verilmiştir.  

Gerekçe Aarnio’nun teorisi kapsamında gerekçelendirmenin yapısı bakımından uygundur ve 

hukuki belirlilik koşulunu sağlamaktadır. 

 Başvuru tarihinde, başvuru konusu olayla ilgili Türk mahkemelerinde derdest olan 

davalar bulunmakla beraber başvuru yetkililerin Selma Civek’in öldürülmesin önleyici tedbirler 
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almadığı, Selma Civek’in maruz kaldığı şiddet eylemlerini önlemede gerekli özeni gösterip 

göstermediğinin tespitine ilişkindir. Dolayısıyla Mahkeme başvurunun kabul edilebilir olduğu 

değerlendirmesinde bulunmuştur. 

2. Esas Hakkında  

Başvuranların esas hakkındaki iddiası, yetkililerin anneleri Selma Civek’in babaları 

H.C. tarafından öldürülmesini engellemek için gerekli tedbirleri almadığı yönündedir. 

Hükümet, esas hakkındaki değerlendirmeyi Mahkeme’ye bırakmakla başvuru konusu olaydan 

sonra kadına yönelik şiddeti önlemeye yönelik çalışmalarına savunmasında yer vermiştir. 

Somut olayda devletin koruma yükümlülüğünü yerine getirip getirmediği tartışılmıştır.  

Mahkeme ihlal kararına ilişkin değerlendirme yaparken başvurucunun ve Hükümet’in 

iddialarını değerlendirmiş, ihlale ilişkin kararını gerekçelendirerek vermiştir. Görüleceği üzere 

mahkemeye başvuran tarafların Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 2. maddesinin ihlal 

edildiğine ilişkin iddiaları ve bu iddialara ilişkin argümanları kararda inceleme konusu 

yapılmıştır. Söz konusu inceleme yapılırken Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 2. 

maddesinde düzenlenen yaşam hakkından ne anlaşılması gerektiği ve neden ihlal kararı 

verildiği Mahkeme’nin içtihatları ve somut durumun şartları değerlendirilmiştir.  

Başvurucuların iddiaları, devletin Selma Civek’in yaşam hakkını korumaya yönelik 

önlemleri almadığı yönündedir. Türk hükümeti ise Selma Civek’in korunması için gerekli 

önlemleri aldıklarını iddia etmektedir.  

Aarnio’nun hukuki yorumların gerekçelendirilmesine ilişkin teorisinde, mahkeme 

kararlarının gerekçeli olmasının amaçlarından biri hukuki belirliliği sağlamaktır. Çünkü 

mahkemeler yalnızca otoritelerine dayalı olarak karar vermemelidirler. Kararlarının gerekçesini 

de açıklamalıdırlar. Gerekçelendirme özellikle hukuki belirsizlik barındıran zor davalarda 

önem taşımaktadır. Somut olayda devletin yaşam hakkının korunması yükümlülüğünü yerine 
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getirip getirmediği noktasında belirsizlik bulunmaktadır. Belirsizliğin sebebi yaşam hakkının 

düzenlendiği 2. maddenin lafzında yaşam hakkının yasayla korunduğu ve hiç kimsenin 

yaşamına son verilemeyeceğinin düzenlenmiş olması, ancak bundan hakkın anlamı ve hakkın 

korunmasından ne anlaşılacağının açıkça düzenlenmemiş olmasıdır. Somut olayı bu açıdan 

değerlendirirsek mağdur Selma Civek’in yaşam hakkına devlet tarafından son verilmediği 

açıktır. Devletin yaşam hakkını ihlal eden bir eylemi bulunmamaktadır. Ancak yaşam hakkının 

korunması yükümlülüğünün kapsamı konusunda belirsizlik bulunmaktadır. Yaşam hakkının 

korunması yalnızca bu hakka dokunulmamasını mı içerir yoksa kişilerin yaşam hakkının başka 

kişilere karşı da korunması gerekir mi? Mahkeme buna ilişkin değerlendirmelerini önce yaşam 

hakkının korunması için devletlerin yerine getirmesi gereken yükümlülükleri açıklayarak 

yapmıştır. Sözleşme’nin 2. maddesinin devletlere yüklediği yükümlülükleri Mahkeme şu 

şekilde belirtmiştir: 

“ 4.  Mahkeme, Sözleşme’nin 2. maddesinin 1. fıkrasının, Devlete yalnızca kasten ve 

yasaya aykırı şekilde ölüme sebebiyet verilmesini engelleme zorunluluğu getirmekle kalmayıp, 

aynı zamanda Devlete kendi yargı yetkisi altında bulunan kişilerin yaşamını korumaya yönelik 

gerekli tedbirleri alma yükümlülüğü de yüklediğini hatırlatmaktadır  

        5.  Bu bağlamda, kişiye karşı suçların işlenmesini engellemek için ilgili hükümlerin 

ihlalini önleme, bastırma ve cezalandırma için tasarlanmış olan bir yaptırım mekanizmasının 

desteklediği etkili bir ceza mevzuatı düzenleyerek yaşam hakkını güvence altına almak Devlete 

düşen birincil yükümlülüktür. 

       6.  Sözleşme’nin 2. maddesi, belirli koşullarda, devletler için, başkalarının suç 

eylemleri nedeniyle yasamı tehdit altında olan kişiyi korumak üzere koruyucu tedbirler almak 

yönünde pozitif bir yükümlülük de içermektedir. 

     7.  Pozitif yükümlülüğün doğması için, yetkililerin, belirli bir şahsın yaşamının üçüncü 

kişinin suç eylemleri nedeniyle gerçek ve yakın bir tehdit altında bulunduğunu bildiklerini veya 
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bilmeleri gerektiğini; bunun yanı sıra, yetkileri dâhilinde, makul bir bakış açısıyla, söz konusu 

riski her halde önleyebilecek tedbirleri almadıklarını ortaya koymak gerekmektedir. Bu 

durumda, bu soruya ancak söz konusu davanın bütün koşulları göz önünde bulundurularak 

cevap verilebilir.” 

       Devletin yükümlülüğü konusunda mahkemenin kabulüne yer verildikten sonra somut 

olayın değerlendirilmesine geçilmiştir. 

“49. Mahkeme dolayısıyla, ulusal makamların, başvuranların annesinin yaşamını 

korumak için önleyici tedbirler alma yükümlülüklerini yerine getirip getirmedikleri 

araştıracaktır. Mahkeme için esas sorun, yerel makamların, bilhassa H.C. ile ilgili olarak 

cezalandırıcı veya önleyici nitelikte uygun tedbirler alarak, Selma Civek’e karşı yapılan şiddet 

eylemlerini önlemek amacıyla gerekli özeni gösterip göstermediklerini tespit etmektir.” 

Mahkeme yaptığı araştırma neticesinde Sözleşme’nin 2. Maddesinin ihlal edildiği 

sonucuna ulaşmıştır.  

“8.  Yukarıda sıralanan gerekçeler ışığında, Mahkeme, somut olayın koşullarında, 

yetkililerin, Selma Civek’in yaşamı için gerçek ve yakın olan bir riskin gerçekleşmesini önlemek 

amacıyla makul olarak alabilecekleri tedbirleri almadıkları sonucuna varmaktadır. 

            9.  Bu nedenle, Sözleşme’nin 2. maddesi ihlal edilmiştir.” 

Aarnio’nun hukuki yorumların gerekçelendirilmesi teorisinde gerekçelendirmenin 

yapısı açısından dâhili ve hârici gerekçelendirme olarak ikili bir ayrıma tabi tutulmuştur. 

Sözleşmenin 2. maddesinin ihlal edildiğine ilişkin tespit, dâhili gerekçelendirme aşaması ile 

ilgilidir. Genel kural ve somut olayın genel kural altına yerleştirilmesiyle ulaşılan sonuç 

belirtilmiştir.  Ancak Aarnio'nun teorisi açısından uygun bir gerekçelendirme olması için bu 

tespitin de gerekçelendirilmesi gerekir.  Neden yaşam hakkının ihlal edildiği kararı verildiğini 

açıklamak için ikinci düzey argümanlar sunulmalıdır.  Bu da harici gerekçelendirme aşaması 

ile ilgilidir. Mahkeme neden ihlal kararı verdiğini açıklamıştır. Bu açıklamayı iki aşamalı olarak 
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yapmıştır. İlk olarak kolluk makamlarının Selma Civek’in şiddet gördüğünden haberdar olup 

olmadığını ve Selma Civek’in hayatına yönelik tehditin gerçek ve yakın olup olmadığını 

değerlendirmiştir. 

“10.  Somut olayda, Mahkeme, başvuranların anne ve babası arasındaki sıkıntılı 

ilişkinin yanı sıra, babanın eşine uyguladığı şiddetin güvenlik güçleri tarafından bilindiğini 

gözlemlemektedir. Yaşananlar dikkate alındığında, güvenlik güçlerinin, Selma Civek’in 

cinayete kurban gitmeden önceki dönem boyunca H.C. tarafından şiddet gördüğünden 

haberdar oldukları makul olarak kabul edilebilir. 

       11.   Mahkeme, polisin, Selma Civek’in yapmış olduğu çok sayıdaki şikâyetin yanı sıra 

ve başvuranların tanık ifadeleri sayesinde cinayet ihtimali bulunduğundan bilgi sahibi 

olduklarını tespit etmektedir. 

     12.  Bu nedenle, yetkililerin, Selma Civek’in ölümcül bir saldırıya maruz kalabileceğini 

bildikleri veya bilmeleri gerektiği kanaatine varılabilir. Öte yandan, koşullar dikkate 

alındığında, söz konusu risk gerçek ve yakın olarak değerlendirilebilinirdi.” 

İkinci olarak Selma Civek’in hayatını korumak için gerekli önlemleri alıp almadığını 

değerlendirmiştir. Bu değerlendirme neticesinde yetkililerin kendilerinden makul olarak 

beklenebilecek önlemleri almadıkları sonucuna ulaşmıştır. 

“13.  Bundan ötürü, serbest bırakılan H.C., eşini 14 Ocak 2011 tarihinde sokak 

ortasında 22 bıçak darbesiyle öldürebilmiştir. Ulusal makamlar, Selma Civek’in gerçek ve 

ciddi şekilde tehdit edildiğini bilmelerine rağmen cinayete engel olmak amacıyla harekete 

geçmemişlerdir.” 

Bu tespitlerini gerekçelendirirken şu argümanları sunmuşlardır: 

“14.  Cumhuriyet savcısı aynı zamanda H.C. hakkında, öncelikle Selma Civek’i darp ve 

yaralama nedeniyle, daha sonra, ölüm tehditleri ve koruma tedbiriyle belirlenen 
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yükümlülükleri yerine getirmeme ve son olarak hakaret, tehdit ve koruma tedbirlerine riayet 

etmeme nedeniyle üç defa iddianame düzenlemiştir. 

        15.   Mahkeme, yetkililerin, H.C.’nin serbest bırakıldığı 12 Kasım 2010 tarihinden 

itibaren, Selma Civek cinayetine engel olmak amacıyla yeterince somut şekilde hareket 

etmediklerini değerlendirmektedir. 

       16.  Selma Civek’in 23 Kasım 2010 tarihli şikâyeti, alınan koruma tedbirlerine rağmen, 

H.C.’nin, ilgiliyi rahatsız etmeye ve öldürmeye tehdit etmeye devam ettiğini anlamaya imkân 

vermektedir. 

      17.  Ancak güvenlik güçleri, H.C. ile ilgili olarak en küçük başkaca bir tedbir almayı 

düşünmeden, mağdurun ifadesini kayda almakla yetinmişlerdir. 

     18.  Bununla birlikte, emniyet birimlerinin H.C.’nin daha önceki eylemlerini bilmeleri 

nedeniyle, bu tür tedbirlerin alınması gerekliydi: H.C. eşini darp etme ve yaralama nedeniyle 

soruşturulmuş; ihtarlara ve kendisine bildirilen adli denetim tedbirlerine uymaması halinde 

tutuklanmakla ihtar edilmiştir. 

     19.  Bu durumun devam etmesi nedeniyle, Selma Civek kendisini öldürmekle tehdit 

etmeye devam eden H.C. hakkında 17 Aralık 2010 tarihinde yeniden şikâyetçi olmuştur. 

     20.  Cumhuriyet savcısı, öldürmekle tehdit etme ve koruma kararıyla bildirilen 

yükümlülükleri yerine getirmeme nedeniyle H.C. hakkında iddianame düzenlemiştir. Bununla 

birlikte, kanun, Dikili Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından bildirilen ihtarlara riayet etmeyen 

H.C.’yi tutuklamaya imkân vermesine rağmen, Selma Civek’i etkili olarak korumak amacıyla 

herhangi bir makul ve yararlı tedbir alınmadığı görülmektedir. 

    21.  … Dosyada yer alan bilgi ve belgelerden, bu tarihte, Selma Civek’e karşı ölümcül bir 

saldırıda bulunma riski bulunmasına rağmen, savcılığın, H.C. hakkında 10 Ocak 2011 

tarihinde yeni bir iddianame hazırlamanın dışında herhangi bir etkili tedbir almadığı 
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anlaşılmaktadır. Oysa Selma Civek’i korumak için re’sen somut tedbirler almak yetkililerin 

göreviydi.” 

Bu anlamda Mahkeme kararının Aarnio’nun teorisinde gerekçelendirmenin yapısına 

ilişkin şartları taşıdığı görülmektedir.  

Dâhili gerekçelendirme şeması aşağıdaki gibi gösterilebilir: 

ÖN 1: 

            Herkesin yaşam hakkı yasayla korunur. Yasanın ölüm cezası ile cezalandırdığı bir       

suçtan dolayı hakkında mahkemece hükmedilen bu cezanın infaz edilmesi dışında, hiç kimsenin 

yaşam hakkına kasten son verilemez. 

ÖN 2: 

Selma Civek, 14 Kasım 2011 tarihinde kocası H.C. tarafınden öldürülmüştür. 

SONUÇ: 

Selma Civek’in yaşam hakkı ihlal edilmiştir. 

Yaşam hakkının ihlal edildiği sonucu ikinci düzey argümanlarla gerekçelendirilmiştir. 

Hârici gerekçelendirme aşaması aşağıdaki gibidir: 

ÖN 1:  

Sözleşmenin 2. maddesi devletlere yaşam hakkının korunması yükümlülüğünü getirir. 

Bu yükümlülüğün doğabilmesi için yetkililerin mağdurun yaşamının üçüncü bir kişinin suç 

eylemleri nedeniyle gerçek ve yakın bir tehdit altında bulunduğunu bilmeleri gerekir. 

1.a. Mahkeme içtihatlarına göre gerçek ve yakın tehdit, kişinin yaşam hakkına son 

verilebilecek eylemlerin söz konusu olması anlamına gelmektedir. Aile içi şiddet, bir 

tutuklunun öldürülmesi, ceza davası görüldüğü sırada tanığın öldürülmesi durumlarında 

mahkemece gerçek ve yakın tehditin mevcut olduğundan söz edilmiştir. Örneğin Opuz/Türkiye 

kararında failin, mağdur ile annesinin sağlığı ve güvenliğine yönelik artmakta olan bir tehditinin 



74 
 

varlığını kabul etmiştir.213 Mağdurun eşinin tekrarlayan şiddet olaylarına maruz kalması, şiddet 

eylemlerinin ağırlığı tehditin gerçek ve yakın olduğunu göstermektedir. Yetkili makamlarca da 

tehditin açık ve yakın olduğu bilinmektedir. Zira failin eylemleri bir çok kez yetkili makamlar 

önünde başvuru konusu yapılmıştır. Mahkemenin tehditin gerçek ve yakın olmadığına karar 

verdiği Osman/Birleşik Krallık davasında ise okul çağındaki ergen bir çocuğa sağlıklı olmayan 

bir ilgi geliştiren bir öğretmen, çocuğu ateş ederek yaralamış ve babasını öldürmüştür. 

Mahkeme bu davada polisin olayın faili olan öğretmenin akli dengesinin yerinde olmadığı ve 

bir takım genel ifadelerinden cinayet işleme niyeti olduğundan haberi olsa da Osman ailesine 

yönelik tehditin gerçek ve yakın olduğunu bildiği veya bilmeleri gerektiği sonucuna 

ulaşılamayacağına karar vermiştir.214 

ÖN 2: 

Yetkililer Selma Civek’in şiddet gördüğünden mağdurun mükerrer başvuruları ile 

haberdar olmuşlardır. H.C.’nin mağdura yönelik tehditleri, mağdurun başvuruları, tanık 

anlatımları da nazara alındığında mağdurun yaşam hakkına yönelik tehdit gerçek ve yakındır. 

Yetkililer tehditin gerçek ve yakın olduğunu bilebilecek durumdadırlar.  

SONUÇ: 

Devletin yaşam hakkını koruma yükümlülüğü bulunmaktadır. 

Devletin yaşam hakkını koruma yükümlülüğü tespit edildikten sonra bu yükümlülüğün 

yerine getirilip getirilmediğinin tespiti ikinci bir gerekçelendirmeye ihtiyaç duyar. Bu 

gerekçelendirme aşağıdaki gibidir: 
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214 Harris, O’Boyle, Warbrick, s.45. 
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ÖN 1: 

Pozitif yükümlülüğün yerine getirilmesi için yetkililerin, yetkileri dâhilinde mağdurun 

yaşam hakkına yönelik tehditleri önlemek amacıyla makul olarak alınabilecek tedbirleri 

almaları gerekir. 

1.a. Devletin sorumluluğu kişilerin yaşam hakkını ihlal eden eylemlere karşı önleyici 

tedbirlerin alınması ve etkin soruşturmanın yürütülmesini gerektirmektedir. Yalnızca yaşam 

hakkını koruyucu yasal mevzuat düzenlenmesi değil aynı zamanda mevzuatı hayata geçirilmesi 

de gerekmektedir. Ancak devletin yaşam hakkına yönelik eylemleri önleme yükümlülüğü 

sınırsız değildir. Mahkeme pozitif yükümlülüğü devlete orantısız ve imkânsız yükümlülük 

getirecek şekilde yorumlamamaktadır.  Devletin etkin koruma imkânının bulunduğu, mağdurun 

yaşam hakkına yönelik tehditin varlığını bildiği veya bilebilecek durumda olduğu hallerde, 

güvenlik güçlerinin saldırıya müdahale etmekten kaçınması, kolluk ve soruşturma 

makamlarınca tehdit bilinmesine rağmen üçüncü kişilerin eylemlerinin engellenmesi için önlem 

alınmaması hallerde makul tedbirlerin alınmadığından bahsedilebilir. Pozitif yükümlülüğün 

kapsamı Mahkeme içtihatlarıyla daha net şekilde ortaya konulabilir. Örneğin, Opuz/Türkiye 

kararında devletin makul tedbirler almasının sınırsız şekilde yorumlanamayacağı belirtilmiştir. 

Somut olayda yetkili makamların olaydan haberdar oldukları, H.O’nun mağdurun özel 

yaşamını ihlal eden, bıçak ve silah taşıyarak mağduru rahatsız eden eylemlerine karşılık 

gözaltına alınmadığı ya da tutuklanmadığı, 4320 sayılı Ailenin Korunmasına Dair Kanunla 

getirilen önleyici tedbirlerin alınmadığı dolayısıyla makul tedbirlerin alınmadığı 

değerlendirmesinde bulunmuştur.215 Ancak Osman/ Birleşik Krallık kararında mahkeme pozitif 
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yükümlülüğün kapsamını dar yorumlamıştır.216 Olayda fail öğretmenden kaynaklanan tehditin 

engellenmesini veya bir ceza yargılaması sonucu failin tutuklanmasını sağlayacak önlemlerin 

mevcut olmadığına karar verilmiştir. Polisin masumiyet karinesine öncelik vererek tutuklama, 

arama, el koyma tedbirlerine başvurmaması makuldür. Soruşturmada aranan şüphe standardı 

bulunmadığı için bu tedbirlere başvurulmaması Mahkemece ihlal sayılmamıştır. Ayrıcı koruma 

yükümlülüğünün kapsamı olanak ve kaynakların el verdiği ölçüde tedbir uygulanması olarak 

belirlendiğinden mağdurların sürekli gözlem altında tutulmamasını da ihlal sayılmamıştır.217 

ÖN 2: 

Selma Civek’i öldüren H.C. hakkında, savcılık makamınca iddianame düzenlenmiş, adli 

kontrol kararı verilmiştir. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından koruma tedbiri karar verilmiştir.  

H.C. tedbir kararını ihlal etmiş, mağdura yönelik eylemlerine devam etmiştir. Hakkında 

tutuklama kararı verilmesine imkân varken tutuklanmasına karar verilmemiş, mağdura yönelik 

açık ve yakın tehditin varlığına rağmen yeterli önlem alınmamıştır. 

          SONUÇ:  

Devlet pozitif yükümlülüğünü yerine getirmemiştir. Selma Civek’in yaşam hakkı ihlal 

edilmiştir. 

Görüleceği üzere Mahkeme kararı gerekçelendirmenin yapısı açısından Aarnio’nun 

teorisine uygundur. Gerekçelendirmenin her iki düzeyine de yer verilmiştir. 

B. MAHKEMENİN YORUMUNUN RASYONEL KABUL EDİLEBİLİRLİĞİ 

 

Aarnio, yorum görüşünü gerekçelendirmenin yapısı bakımından ele aldıktan sonra 

yorumun rasyonel kabul edilebilirliğinden söz etmiştir. Hukuki yorumların 

                                                           
216 Ayşe Özkan Duvan, “Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi 2. Maddesi Çerçevesinde Yaşam Hakkının 

Korunmasında Devletin Yükümlülüğü”,  Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, C. 

24, 2018, S.2, s.370. 

217 Harris, O’Boyle, Warbrick, s.46. 
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gerekçelendirilmesini bir diyalog olarak gören Aarnio’ya göre rasyonellik, hukuki tartışmanın 

rasyonellik şartlarını taşımasıyla mümkündür. Kabul edilebilirlik ise tartışma sonucu ulaşılan 

nihai sonucun, mahkemenin seçtiği yorumun dinleyici kitlesi tarafından kabul edilebilir 

olmasını belirtir.  

İnceleme konusu yaptığımız Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin Civek/Türkiye 

kararı tartışmanın rasyonelliği şartlarının taşıması bakımından değerlendirildiğinde, kararda 

olayı mahkeme önüne getiren başvurucunun Selma Civek’in yaşam hakkının ihlal edildiğini, 

hükümetin üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirmediğini iddia ettiği, hükümetin esasa 

ilişkin değerlendirmeyi mahkemenin takdirine bırakarak olayla ilgili gelişmeleri söylediği 

görülmektedir.  

          Belirtildiği üzere Aarnio’nun teorisinde hukuki yorumların kabul edilebilirliği 

gerekçenin hitap ettiği muhatap kitle tarafından kabul edilebilir olmasına bağlıdır. Kabul 

edilebilirlik konusunda Aarnio belirli ideal dinleyici kitlesine hitap eden gerekçelendirmenin 

kabul edilebilir olacağını söylemektedir. Belirli ideal dinleyici kitlesiyle anlatılmak istenen 

kendilerini rasyonel tartışma kuralları ile bağlı gören ve aynı yaşam biçimi ile aynı değerlerle 

bağlı bulunan bir dinleyici kitlesidir. Ancak böyle bir dinleyici kitlesine hitap ettiği sürece 

argümantasyon kabul edilebilir olacaktır.  

Bilindiği gibi Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi taraf devletlere sözleşmede yer alan 

hakları koruma yükümlülüğü getirmiştir. Taraf devletler sözleşmeye imza atmakla bu 

yükümlülükleri yerine getireceklerini taahhüt ederler. Sözleşmenin giriş kısmında sözleşmeye 

imza atan devletlerin insan hakları ile temel özgürlüklerin korunması ve geliştirilmesi, adaletin 

ve demokrasinin sağlanması amacını taşıdığından söz edilmiştir. Ayrıca sözleşmenin 

taraflarının “aynı inancı taşıyan ve siyasal gelenekler, idealler özgürlüklere saygı ve hukukun 

üstünlüğü konularında ortak bir mirası paylaşan Avrupa devletlerinin hükümetleri sıfatıyla” 
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218 sözleşmeye imza attıklarından bahsedilmiştir. Sözleşmenin tarafı olmak aynı zamanda 

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin temel değerlerine bağlılığı ve sözleşmeyi imzalayan 

devletlerle ortak bir yaşam biçimi içerisinde olmayı kabul etmek anlamına gelmektedir. 

Sözleşmenin ihlali halinde başvurulan ve sözleşmeyle kurulan Avrupa İnsan Hakları 

Mahkemesi de bu temel değerleri esas alarak karar vermektedir. Kararın hitap ettiği dinleyici 

kitlesi yani sözleşmenin tarafları ve başvurucuların da bu değerlerle bağlı olduğu kabul 

edilmelidir.  

Bu anlamda karar kabul edilebilirlik koşulunu sağlamaktadır. Çünkü taraf devletlerin de 

korunması konusunda aynı fikirde olduğu yaşam hakkının ihlal edilip edilmediği konusunda 

bir değerlendirme yapılmıştır. Mahkeme benzer şekilde Osman/ Birleşik Krallık kararında da 

“devletlerin iyi belirlenmiş durumlarda, yaşamı başka bir kişinin cezayı gerektiren eylemleri 

nedeniyle tehlike altında bulunan kişinin korunması için önleyici operasyonel tedbirler almaya 

yönelik pozitif yükümlülüğü olduğunu”219 belirtmiştir. Pozitif yükümlülüğün kapsamı 

belirlenirken, yetkili makamlarca üçüncü kişilerin cezayı gerektiren eylemleri nedeniyle belirli 

kişilerin yaşam hakkına yönelik gerçek ve yakın bir tehlikenin mevcut olduğunun bilinmesi 

veya bilinebilecek durumda olunması ile yetkileri dâhilinde tehlikeyi önleyecek makul 

önlemlerin alınması şartları aranmaktadır. Devletin yaşam hakkının korunmasına yönelik 

pozitif yükümlülüğünün kapsamı demokrasi, adalet ilkeleri dikkate alınarak temel insan hakları 

kapsamında değerlendirilmiştir 

Ancak burada hukuki belirlilikle ilgili Paolo Comanducci tarafından Aarnio’nun 

teorisine getirilen eleştiriye yer vermek yerinde olacaktır. Aarnio teorisini hukuki belirliliği 

sağlama amacından yola çıkarak oluşturmuştur. Bunu yaparken hukuki belirliliğin hukuki 

öngörülebilirlik ve demokrasi ilkelerinin bir gereği olduğunu belirtmektedir. Comanducci’ye 
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göre, Aarnio hukuki belirlilik beklentisini etik bir değerlendirmeyle de ilişkilendirmektedir 

Ortaya çıkacak kararın aynı zamanda adalete uygunluk kriterini de sağlaması gerektiğini ifade 

etmektedir.220 Comanducci’nin eleştirisi de bununla ilgilidir. O’na göre, Aarnio’nun 

teorisinde tüm vatandaşların ortak bir hukuki belirlilik beklentisi taşıdığını söylemek mantıklı 

olsa da ortak bir adalet beklentisi içinde olduğunu söylemek mümkün görünmemektedir. 

Aarnio’nun teorisinin iyi insan bakış açısıyla ele aldığını ancak çıkar çatışması olan tarafların 

kendi lehlerine verilecek bir karar beklentisi içinde olduğunu belirtmektedir. 221Aynı zamanda 

tüm toplumun aynı değerleri benimsemediği durumda çoğunluğun değerlerini karşılayacak bir 

kararın demokrasi ile bağdaşmayacağını ifade etmektedir. Aarnio’nun teorisi homojen yapıda 

modern batılı devletlerin üzerinde uzlaştığı bir yaşam biçimi ve değerler anlayışından yola 

çıkmıştır. Bu bakımdan çok dilli, çok kültürlü, farklı dinlere mensup kişilerden toplulukların 

varlığı ve değerler konusunda uzlaşılamama ihtimali dikkate alındığında O’nun teorisi ideal 

olarak görülmektedir.222 

Değerlendirilen mahkeme kararının Aarnio’nun teorisi açısından uygun bir karar 

olduğu söylenebilir. Zira gerekçelendirmenin yapısı dâhili ve hârici gerekçelendirme 

aşamalarını taşımaktadır. Aynı zamanda Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne taraf olmakla 

kabul edilen değerler ve taraf devletlerin ortak bir yaşam biçimine mensubiyeti kabul etmiş 

olmaları karşısında karar, kabul edilebilir bir karardır.  Devletin yaşam hakkının korunmasına 

ilişkin yükümlülüğünü yerine getirip getirmediği konusundaki belirsizlik bu şartların yerine 

getirilmesi ile giderilerek hukuki belirlilik sağlanmıştır. 
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SONUÇ 

 

Günümüzde yargı kararlarının gerekçeli olması hem ulusal hem de uluslararası 

mevzuatta düzenlenmiştir. Kararların gerekçeli olması, hukuk devletinin zorunlu bir gereğidir. 

Aynı zamanda vatandaşlar açısından temel bir haktır. Kararların gerekçeli olması, hem ulusal 

hem de uluslararası mevzuatta düzenlenmiş olup, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından 

da adil yargılanma hakkının unsuru olarak görülmektedir. 

Yargı kararlarının gerekçelendirilmesi, pozitif hukuktaki düzenlemeler yanında hukuki 

argümantasyon teorilerinin de inceleme alanını oluşturmaktadır. Argümantasyon teorisi, 

hukuki muhakeme sürecini ve bu sürecin sonunda verilen kararın ne zaman doğru 

gerekçelendirilmiş bir karar olacağını inceleme alanı yapmaktadır. Bu çalışmada 

argümantasyon teorileri içinde Aarnio’nun hukuki yorumların gerekçelendirilmesine ilişkin 

teorisi ele alınmıştır. Aarnio’nun görüşleri çerçevesinde hukuki belirliliği sağlamanın mümkün 

olup olmadığı sorusu cevaplanmaya çalışılmıştır. Aarnio’ya göre yargı kararlarının gerekçeli 

olması, hukuki belirlilik koşulunu sağlamanın bir önkoşuludur. O, teorisini oluştururken hukuki 

yorumları merkeze almıştır. Kolay dava zor dava ayrımından yola çıkmış, hukuki yorumların 

gerekçelendirilmesinin zor davalarda önem taşıyacağını söylemiştir.  

Kolay dava zor dava ayrımı, hukuki belirsizlikle ilgili tartışmalarda karşımıza 

çıkmaktadır. Hukukun yargı kararlarıyla ilişkisi bakımından içinde belirsizlik barındırıp 

barındırmadığı sorusu, 19. yüzyıldan itibaren hukuk felsefesinde tartışılan bir konu olmuştur. 

Hukuki belirsizliğe ilişkin tartışma 19. yüzyılda hukuki Realistlerin, Formalizme getirdikleri 

eleştirilerle gündeme gelmiştir. Hukuki Formalizm, hukuk kurallarının hukuki sonuçları 

belirlediği görüşünü savunur. Ancak 19. yüzyıldan itibaren Formalizmin bu iddiasına Realistler 

tarafından şüpheyle yaklaşılmış, hukuki belirliliğin olmadığı savunulmuştur. Zor davalara 

ilişkin tartışmalarda Hart’ın yaklaşımı ve Dworkin’in eleştirisi önem arz etmektedir. Hart, 
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standart davalara ilişkin olarak hukuk kurallarının hukuki sonuçları belirlediğini söylemektedir. 

Gölgeli alanlarda hukuk kurallarının sonucu belirleyemediğini, hâkimin takdir yetkisinin 

burada söz konusu olacağını savunmaktadır. Dworkin ise Hart’ın takdir yetkisinin kullanımına 

ilişkin görüşlerini eleştirmektedir. O’na göre zor davalarda hâkimin takdir yetkisi yine hukuk 

içerisinde bir takdir yetkisidir. 

Aarnio’nun teorisinde zor davalarda hâkimin seçtiği yorumu gerekçelendirmesi önem 

taşımaktadır. O’na göre, bir hukuk metni birden fazla alternatif yoruma sahip olabilir. Bu 

alternatif yorumlar arasında bir seçim yapmak gerekecektir. Bir belirsizlik durumunda, bir 

hukuk metninin alternatif bir anlamı doğru olarak seçildiğinde bir yorumlama beyanı yapılır. 

Buna bir değer yargısı eklenirse yorum görüşü söz konusu olur. Hukuki yorumun 

gerekçelendirilmesi süreci, yorum görüşünün gerekçelendirilmesini ifade etmektedir. Aarnio 

gerekçelendirme sürecini bir diyalog olarak görmüştür. Gerekçelendirmenin yapısını dâhili ve 

hârici gerekçelendirme kavramlarıyla ele almıştır. Yorumun sağlamlığını ise rasyonel kabul 

edilebilir olması ile açıklamıştır.  Aarnio, Alexy ve Habermas’ı takiben hukuki tartışmanın 

rasyonelliği kurallarına teorisinde yer vermiştir. Yorumun kabul edilebilirliğiyle ilgili 

Perelman’ın dinleyici kitlesi ve Wittgenstein’ın yaşam biçimi kavramlarını birbirine 

bağlayarak yorumun belirli ideal dinleyici hitap edeceğini söylemiştir. 

Aarnio’nun hukuki argümantasyon teorisini geliştirmesinin sebeplerinden biri hukuki 

belirliliği sağlamaktır. Teorisinde getirmiş olduğu gerekçelendirmenin taşıması gereken 

özelliklerin amacı, hukuki belirliliğin sağlanmasıdır. Hukuki belirlilik,  hukuk devletinin bir 

gereği olan hukuki öngörülebilirliği sağlamak bakımından önem taşımaktadır. Aarnio’nun 

belirttiği gibi demokratik devletin de önemli unsurlarından biridir.  Yargı kararının 

gerekçelendirilerek hükmün dayanakları ve nedeninin açıklanması, kararın anlaşılabilir ve 

mantıki bir temele dayanması hukuki belirliliği ve öngörülebilirliği sağlayacaktır. Yargı 

kararlarının gerekçelendirilmesi vatandaşlar açısından adil yargılanma hakkı kapsamında 
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değerlendirilen temel bir insan hakkıdır. Bu nedenle yargı kararı yalnızca mahkemenin 

otoritesine dayalı olarak verilemez. Karar gerekçeli olarak verilmeli, böylece vatandaşların 

hukuki belirlilik beklentisi karşılanmalıdır. 

Aarnio’ya göre, hukuki belirliliğin sağlanması için karar keyfi olmamalı ve uygun bir 

karar olmalıdır. Belirliliği sağlamak için mahkemeler keyfi kararlar vermekten kaçınmalı, aynı 

zamanda verdikleri kararı Aarnio’nun teorisinde gerekçenin taşıması gereken özelliklere uygun 

olarak gerekçelendirmelidirler.  Tez kapsamında Aarnio’nun görüşlerinin hukuk belirliliği 

sağlamada yol gösterici olup olmadığı tartışılmıştır. Bunu yaparken Avrupa İnsan Hakları 

Mahkemesi’nin Civek/Türkiye kararı inceleme konusu yapılmıştır. İnceleme konusu kararda 

gerekçelendirmenin yapısı Aarnio’nun teorisine uygun şekilde dâhili ve hârici gerekçelendirme 

aşamalarına yer verilerek gerekçelendirilmiştir. Rasyonel kabul edilebilirlik açısından kararın 

uygun olduğu değerlendirilmiştir. Hukuki tartışmaya giren tarafların tartışma rasyonelliğine 

ilişkin kurallarla bağlı olarak iddia ve savunmalarını ileri sürdüklerinin kabulü gerekir. 

Mahkemenin somut olayda seçtiği yorumu gerekçelendirirken, Avrupa İnsan Hakları 

Sözleşmesiyle tarafların kabul ettikleri insan haklarının ve özgürlüklerin korunması amacı ile 

adalet ve demokrasi değerlerinden hareket ettiği görülmektedir. Karar, hem dava konusu olayın 

tarafları hem de aynı yaşam biçimini benimseyen, dinleyici kitlesi olarak 

değerlendirebileceğimiz sözleşmenin taraf devletleri açısından kabul edilebilirlik koşulunu 

taşımaktadır. 

Tezde Aarnio’nun teorisine, kabul edilebilirlik ve hukuki belirlilik konusunda getirilen 

eleştirilere de yer verilmiştir. Her ne kadar hukuki belirlilik beklentisi tüm vatandaşlar için ortak 

olsa da, kararın uygunluğu noktasında menfaat çatışması bulunan tarafların ortak bir beklenti 

içinde olmayacağı eleştirisi getirilmiştir. Ayrıca, Aarnio’nun tahayyül ettiği modern batılı 

devletlerin ortak yaşam biçimine sahip olabileceği değerlendirilse de çok kültürlü toplulukların 
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bulunması karşısında yaşam biçimi ve değerlerde uzlaşının ideal olduğu değerlendirmesinde 

bulunulmuştur. 

İnceleme konusu yapılan mahkeme kararı, ortak yaşam biçimine sahip olduklarını 

sözleşmeye dâhil olurken kabul eden devletler açısından kabul edilebilirlik özelliğine sahip 

olduğu değerlendirilebilir. Dolayısıyla, inceleme konusu karar açısından bahsi geçen eleştiri 

bertaraf edilebilir. Ancak değerlerde uzlaşı ve ortak yaşam biçimine sahip bir dinleyici 

kitlesinin tespitinin nasıl olacağı ve farklılıklar bakımından özellikle nasıl değerlendirme 

yapılacağı tartışma konusu olabilir. Aarnio’nun teorisinin hukuki belirlilik koşulunu sağlamada 

yol gösterici olduğu kabul edilse de, bu açıdan değerlendirildiğinde her durumda hukuki 

belirliliği sağlamak çok kolay olmayacaktır. Bu konuda Aarnio da rasyonel kabul edilebilirliği 

bir ideal olarak gördüğünü belirtmiştir. O’na göre bu ideal, toplumun gelişmesi için gereklidir. 

Toplumu daha iyi noktalara taşımak için ideallere ihtiyaç duyulmaktadır. 
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ÖZET 

 

Bu çalışmada Aarnio’nun hukuki yorumların gerekçelendirilmesine ilişkin 

argümantasyon teorisi ele alınmaktadır.   Hukuki argümantasyon teorileri,  yargı kararlarının 

gerekçelendirilmesi ile ilgilenir. Yargı kararlarını gerekçelendirilmesi hâkimlerin görevleri ile 

ilgilidir. Aarnio da teorisinde hâkimin karar verirken yapacağı seçimi ve vereceği kararı ne 

şekilde gerekçelendireceği sorularına teorisinde yanıt aramıştır. İlk bölümde hukuki 

argümantasyon açıklanarak, Aarnio’nun hukuki yorumların gerekçelendirilmesi teorisinin 

bunlar arasındaki yeri açıklanmıştır. Ardından da Aarnio’nun gerekçelendirme teorisinin 

başlangıç noktası olan rutin dava- zor dava ayrımından söz edilmiştir.  

İkinci bölüm, Aarnio’nun teorisine göre gerekçenin taşıması gereken özelliklere 

ayrılmıştır. Hukuk normunun yorumu sonrasında bir yorum görüşüne ulaşan hâkimin vereceği 

kararı gerekçelendirmesi gerekir. Gerekçelendirmenin yapısı dâhili ve harici gerekçelendirme 

aşamaları ile ilgilidir. Gerekçenin sağlamlığı ise kararın rasyonel kabul edilebilirliğine bağlıdır. 

Rasyonellik tartışma sırasında usulüne ilişkin kurallarla bağlı olunmasını gerektirir. Kabul 

edilebilirlik verilen kararın dinleyici kitlesi tarafından kabul edilebilirliği anlamına gelir.  

Aarnio’ya göre gerekçelendirmenin taşıması gereken özellikler sağlandığında gerekçe doğru 

bir gerekçe olacaktır. Tezde Aarnio’nun görüşleri çerçevesinde yargı kararlarının 

gerekçelendirilmesinin hukuki belirliliği sağlamadaki rolü ve doğru bir gerekçelendirmenin 

nasıl mümkün olacağı sorusuna cevap aranmıştır. Bu cevap aranırken Avrupa İnsan Hakları 

Mahkemesi’nin bir kararı inceleme konusu yapılmıştır. 
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ABSTRACT 

 

In this study, the argumentation theory of Aarnio regarding the justification of legal 

interpretations is discussed. Legal argumentation theories deal with the justification of judicial 

decisions. Justification of judicial decisions is related to the duties of judges. In his theory, 

Aarnio sought answers to the questions that the judge will make while making a decision and 

how he will justify the decision he will make. In the first part, the legal argumentation is 

explained and the place of Aarnio's theory of justification of legal interpretations among them 

is explained. Then, the distinction between routine case and difficult case, which is the starting 

point of Aarnio's justification theory, was mentioned. 

The second chapter is devoted to the features that the justification should have according 

to Aarnio's theory. The judge who reaches an interpretation opinion after the interpretation of 

the legal norm must justify his decision. The structure of justification relates to the internal and 

external justification stages. The soundness of the justification depends on the rational 

acceptability of the decision. Rationality requires adherence to procedural rules during 

discussion. Admissibility means the acceptability of the decision made by the audience. 

According to Aarnio, the justification will be a correct justification when the features that the 

justification should have are provided. In the thesis, an answer was sought to the question of 

the role of justification of judicial decisions within the framework of Aarnio's views in 

providing legal certainty and how a correct justification is possible. While searching for this 

answer, a decision of the European Court of Human Rights has been the subject of examination. 

 


