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Giving a true legal education is not possible without a historical perspective. It is imper-
ative that law schools keep this fact in mind, if they are willing to stay as scientifi c insti-
tutions and to educate law students not as subordinates who obey every command they 
hear, but as individuals who can think independently and are informed about history. It 
is obvious that a jurist who is devoid of historical understanding cannot realize that the 
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concept of “law” has a changing character and that it is vulnerable to the manipulations 
of the followers of certain interests and ideologies. Therefore a jurist who cannot think 
critically is potentially a “terrible jurist”. He focuses only on the implementation of the 
current law, ignoring the essential moral questions like “where are we coming from?” 
and “where are we going to?” and eventually would not be capable of answering them. 
A jurist who doesn’t have justice-oriented responses to these questions will have the 
potential not only to be silent to the unjust acts of authoritarian and dictatorial regimes, 
but also to support these regimes by becoming their adherent.
Key words: Legal educat!on, law and pol!t!cs, reason!ng of jur!sts, h!story-based cr!t!cal 
legal th!nk!ng, legal h!story, Roman law

Hukukçu nasıl b!r e$!t!m almalıdır? Bugün ün!vers!telerde ver!len hu-
kuk e$!t!m!n!n durumu nasıldır? Hukuk fakülteler!n!n ders programlarına 
göz atıldı$ında, yürürlükte olan hukukla !lg!l! dersler!n ön planda oldu$u 
d!kkat! çekecekt!r. B!r çok hukukçu, bugünün !ht!yaçlarına cevap vereb!lmek 
!ç!n daha z!yade ekonom! ve verg! hukuku, çevre hukuku, !" ve sosyal güven-
l!k hukuku, Avrupa B!rl!$! hukuku veya uluslararası özel hukuk alanlarından 
b!r!s!yle c!dd! b!r "ek!lde !lg!lenmen!n "art oldu$unu ve “tar!hle !lg!l! hurda 
malûmat”ın !se rafa kaldırılması gerekt!$!n! dü"ünmekted!r. Hukuk tahs!l! 
görmek !steyen ö$renc!lere, bu e$!t!m!n en hızlı "ek!lde ver!ld!$! yerler tav-
s!ye ed!lmekted!r. Meselâ bu tavs!yey! verenlere göre, b!r yılda d!ploma veren 
b!r Amer!kan avukatlık "!rket!nden d!ploma almak da hukukçu sayılmak !ç!n 
pekâlâ yeterl!d!r. Net!cede gel!nen nokta "udur: Hukuk tar!h! ve hukuk fel-
sefes! met!nler!n! okutacak, bu met!nlerle u$ra"maları yönünde ö$renc!ler! 
heyecana get!recek profesörler!n sayısı g!tt!kçe azalmaktadır. Örne$!n, Roma 
hukukuna a!t kaynaklara ra$bet!n hang! sev!yede oldu$unu tesb!t etmek !ç!n, 
-e$er hâlâ basılmaya devam ed!l!yorsa- bu konudak! b!r eser!n güncel baskı-
sına b!r göz atmak yeterl! olacaktır.

30 Aralık 533 (M.S.) tar!h!nde Konstant!nopol!s’te, saygın hukuk b!l-
g!nler!n!n eserler!nden derlenen ve s!stemat!k b!r "ek!lde düzenlenen hukuk 
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Çözülü", %ek!llenme ve Düzen Anlayı"ının #kt!bası” (“Establ!shment of Nat!onal Legal 
Systems !n Post-Ottoman South Eastern Europe. Deconstruct!on, Format!on and 
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!lkeler!n! !ht!va eden b!r küll!yat yayınlandı ve yürürlü$e konuldu. Bu küll!yat, 
ell! k!tapta tasn!f ed!lm!" D"gestler ve Pandektler !le küll!yatın tamamına da!r 
yazılmı" olan g!r!" mah!yet!nde b!r ders k!tabından (Inst"tut"ones) olu"mak-
taydı. Bu küll!yat, Corpus Iur"s C"v"l"s olarak adlandırılan kanun k!tabının te-
mel!n! te"k!l etmekted!r. B!zans #mparatorlu$u’nda bu küll!yat, Yunan esaslı 
ve kend!ne has b!r e$!t!m gelene$! !le hukuk tatb!katının olu"masına zem!n 
hazırlamı"tır. Daha sonra 1453 tar!h!nde B!zans #mparatorlu$u’nun sona er-
mes! !le bu e$!t!m gelene$!yle b!rl!kte hukuk tatb!katı da sona erm!"t!r. Roma 
#mparatorlu$u’nun batıdak! kısmında !se küll!yat, kav!mler göçünün sebep 
oldu$u karı"ıklıklar neden!yle gözden kaybolmu" ve neredeyse unutulma-
ya terk ed!lm!"t!r. #lk defa Ortaça$ ’ın parlak dönemler!nde bu eser!n altıncı 
yüzyıldan kalma b!r elyazmasının gün yüzüne çıkmasıyladır k!, 1040 yılı c!-
varında Bologna’da, daha sonra tüm Avrupa ülkeler!nde ve Avrupa dı"ındak! 
b!r çok ülkede parlak b!r dev!r ya"ayacak olan hukuk b!l!m! olu"maya ba"la-
mı"tır.

Avrupalı hukukçuların dünyasında Lat!nce’n!n konu"ulup yazıldı$ı dö-
nemlere, yan! yakla"ık on sek!z!nc! yüzyılın sonlarına kadar, bu met!nler!n 
anla"ılmasında herhang! b!r zorluk ya"anmıyordu. Fakat b!l!m d!l! olarak 
Lat!nce’den vazgeç!lmeye ba"lanmasıyla b!rl!kte, Roma hukukunun m!llî d!l-
lere tercüme ed!lmes! !ht!yacı ortaya çıkmı"tır. (Fransa 1803; Almanya 1830-
1832 arası; #talya 1830, 1843, 1859; #spanya 1889-1897 ve 1968-1975 arası; 
#ng!ltere 1904, 1909; Amer!ka B!rle"!k Devletler! 1932 ve 1985; Rusya 1984, 
Hollanda 1994 ve Japonya 1928’den günümüze kadar).

Kurallardan Olu#an B!r Dünya
Bundan sonrak! dönemde, Alman, Avusturyalı ve #sv!çrel! Roma hu-

kuku uzmanlarından olu"an b!r grup, Roma hukuku met!nler!n! modern 
Almanca’ya kazandırmak !ç!n elb!rl!$! yapmı"lardır. Bu b!l!m adamları, 
Alfr!ed-Krupp-von-Bohlen-und-Halbach Vakfı tarafından desteklenm!"t!r. 
Bu uzman grubunun çek!rde$!n! olu"turan profesörler "unlardı: Prof. Beh-
rends (Gött!ngen), Prof. Knütel (Bonn), Prof. Kup!sch (Münster) ve Prof. 
Se!ler (Hamburg). 1990 yılında, çalı"maların g!d!"atına yönel!k b!r f!k!r 
vermes! !ç!n Müesseseler (Inst"tut"ones) k!tabı yayınlandı. %!md!lerde !se, 
gayet hac!ml! !k!nc! b!r c!lt olu"turacak "ek!lde D"gestler’!n !lk on k!tabı ya-
yına hazırlanmaktadır (bu c!ld!n yayınlanaca$ı yayınev!: C.F. Müller Verlag, 
He!delberg). Bu eserlerde sayfalar !k! sütun hâl!nde, b!r tarafı Lat!nce, d!-
$er tarafı Almanca olacak "ek!lde düzenlenm!"t!r. Bu sayede metn! okurken 
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okuyucunun gözü, or!j!nal met!n !le kolayca anla"ılan, “do$al” b!r "ek!lde ya-
zılmı" olan Almanca tercüme arasında g!d!p geleb!lecekt!r.

Tıpkı günümüzdek! ortalama b!r avukatlık bürosunda oldu$u g!b! Ro-
malı hukukçular da, daha z!yade gündel!k “medenî hukuk” meseleler! !le 
u$ra"maktaydılar: M!ras ve a!leyle !lg!l! sorunlar, tâc!rler arasındak! anla"-
mazlıklar, k!ralık evler!n alım-satımı ve tad!lâtı !le !lg!l! meseleler, yolların 
nereden geçece$! !le !lg!l! anla"mazlıklar, kom"u !le ortak kullanılan b!r duva-
ra onun haber! olmaksızın dö"enen ısınma tes!satı sebeb!yle çıkan uyu"maz-
lıklar, köpe$!n ısırması yüzünden köpek sah!b! !le ısırılan k!"! arasında ortaya 
çıkan zararın tazm!n!ne yönel!k uyu"mazlıklar, "eref ve hays!yet!n zedelen-
mes!n!n sebep oldu$u uyu"mazlıklar, kadın köleler! çalı"tıran umumhane 
veya yüzme havuzu !"letmec!ler!n!n sorunları. Bunların yanı sıra b!r de verg! 
hukuku, ceza hukuku, kölel!k hukuku, askerî yargılama hukuku, !dare hukuku 
ve yargılama usûlü hukuku !le !lg!l! anla"mazlıklara bakmaktaydılar. O zama-
nın tarım toplumunda, büyükba" hayvanların nerelerden su !çeb!lece$! ve 
bahçeler! sulamak !ç!n suyun nereden alınab!lece$! meseleler! !le a$açların 
kes!lmes!, meyveler!n toplanması ve bahçeler !le tarlalar arasına sınır ta"-
larının konulması usûller!n!n her b!r!s! düzenleme konusu oluyordu. Tüm 
ant!k dünya bu tarz kurallarla hayat buluyor, Ulp!an, Pap!n!an, Ga!us, Paulus 
ve Celsus g!b! me"hur hukukçuların verd!kler! kararlar ve yazdıkları b!l!rk!"! 
raporları, gerçek hayatla !çl! dı"lı b!r görünüm arz ed!yor ve uygulamadak! !h-
t!yaçları g!dermeye yönel!k kesk!n b!rer zekânın !mzasını ta"ıyordu.

Avrupa B!rl!$! uyum sürec!nde, #ng!ltere de dah!l olmak üzere, tüm ül-
kelerde, !ster Avrupalı hukukçuların e$!t!mler! esnasında Roma hukukuna 
dayalı kültürel yapıta"larının farkına varmalarının sa$lanması, !ster dog-
mat!k hukukun farklı görünümler!n!n b!r araya get!r!lmes!nden olu"an ha-
z!nen!n yen!den kullanılmaya ba"lanması "ekl!nde olsun, Avrupa’nın Roma 
hukukuna yaslanan gelenekler!n!n yen!den hatırlanması gerekt!$! yönünde 
sesler duyulmaya ba"landı. Roma hukuku haz!nes!n!n yen!den kullanılmaya 
ba"lanması taleb!ne kar"ı !se, Avrupa hukukunun uyumlula"tırılması süre-
c!nde görev alan prat!syenler!n, pekâlâ Roma hukukuna müracaat etmeden 
de sürec! yöneteb!lecekler! ve onların, h!çb!r "ek!lde hukuk tar!h! tarafından 
kend!ler!ne süreç esnasında müracaat edeb!lecekler! çözüm yöntemler!n!n 
söylenmes!n! beklemek zorunda bırakılamayacakları yönünde b!r !t!razda 
bulunuldu. Bu !t!razda bulunanlara göre, tar!hselc! hukuk okulu tarafından 
on dokuzuncu yüzyılda yapılmı" olan “tar!h” !le “bugün yürürlükte olan” 
hukuk arasında b!r sentez kurma denemes!, artık tekrarlanamayacak b!r "e-
k!lde mâz!de kalmı"tır ve bugünkü endüstr! toplumunun yasama yetk!s!n! 
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tekel!nde bulunduran devlet! !ç!n h!ç de arzu ed!l!r b!r yakla"ım tarzı de$!ld!r. 
Kanunların yasama mecl!s! tarafından yapıldı$ı b!r devlet anlayı"ı !le tar!h-
selc! yakla"ım tarzı h!çb!r "ek!lde ba$da"tırılamaz.

Bu tartı"manın ötes!ne geçt!$!m!zde, !dd!alı b!r hukuk e$!t!m!n!n ta-
r!hsel b!lg! olmaksızın mümkün olamayaca$ına da!r genel b!r kabulün var 
oldu$unu görürüz. N!tek!m e$er ün!vers!teler b!l!msel b!r k!ml!$e sah!p ol-
mak ve robot g!b! kend!s!ne her söylenen! yapan de$!l, ba$ımsız dü"üneb!len 
ve geçm!" hakkında b!lg! sah!b! olan hukukçular yet!"t!rmek !st!yorlarsa, bu 
genel kabulü göz önünde bulundurmak zorundadırlar. %unu da söylemek ge-
rek!r k!, Almanya’da hukuk e$!t!m! çok uzun sürmekted!r. Z!ra kısa b!r zaman 
sonra de$!"ecek oldukları b!l!nmes!ne ra$men, hukuk e$!t!m!nde ö$renc!le-
r!n omuzlarına a"ırı b!r "ek!lde yürürlükte olan hukuka da!r malûmat yük-
lenmekte ve bu yüzden de e$!t!m s!stem! tıkanmaktadır. Yürürlüktek! hukuk 
sürekl! olarak de$!"t!r!l!r; yüksek mahkemeler her gün yen! çözüm tekl!fl er! 
sunarlar. Hukuk e$!t!m!, bu yen! düzenlemeler! ve kararları yakından tak!p 
edeb!lmek !ç!n hızlı b!r "ek!lde onların pe"!nden ko"ar; onları, b!r sürü ders 
k!tabı yazarak ve elektron!k ver! tabanlarını kullanarak derley!p toparlama-
ya, çok c!dd! b!r e$!tsel çaba !le ö$renc!ler!n kafasına yerle"t!rmeye çalı"ır. 
Tüm bunların sonucu olarak, ö$renc!ler ancak 28-29 ya"larında meslekî ye-
terl!l!$e sah!p hukukçular olarak mezun olab!l!rler. Fakat bu ö$renc!ler maa-
lesef hâlâ meslek hayatında tam anlamıyla faal!yet göstereb!lecek b!r donanı-
ma sah!p de$!llerd!r. Çünkü daha çalı"acakları meslek sahasına yönel!k özel 
tecrübeler! ed!nmeler! gerekmekted!r. E$er !çler!nden bazıları hâlâ doktora 
tez! yazma hevesler!n! kaybetmem!"lerse, o zaman bunlar da kısa b!r zaman 
zarfında 30 ya"ını geçmekted!rler. Meslekî yeterl!l!$! kazanmı" da olsalar, bu 
hukukçular, o kadar zor "artlar altında !çselle"t!rd!kler! hukuk düzen!n!n kül-
türel arkaplanı hakkında maalesef hâlâ korkunç derecede az b!lg! sah!b!d!r-
ler. Tek yaptıkları, körle"m!" b!r "ek!lde dogmat!k düzenlemeler! parça parça 
kullanmaktan ve mantı$ını neredeyse h!ç anlamadıkları Roma hukuku !lkele-
r!ne atıf yapmaktan !barett!r.

Buradak! esas sorun, ö$renc!ler!n b!lg!ye nasıl ula"acaklarını, kend!le-
r!n! nasıl yet!"t!recekler!n! b!lm!yor olmaları de$!ld!r. Z!ra modern dünyada, 
b!lg!ye ula"mak ve e$!t!m almak noktasında ö$renc!ler!n eller!nde “klas!k 
zamanlarda tahs!l görmü" olanlara” n!sbetle yönler!n! bulmalarına yardımcı 
olacak olan daha farklı !mkânlar vardır. Asıl vah!m olan, bu ö$renc!ler!n, hu-
kukun zamanla de$!"en ve farklı menfaat ve !deoloj!ler!n tak!pç!ler! tarafın-
dan yönlend!r!lmeye açık olan b!r yapı arz ett!$!n! artık görem!yor olmaları 
ve güncel fayda sa$layan anlık menfaatler!n!n pe"!nde ko"an hırslı k!mseler 
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el!yle ne g!b! tehd!tlere maruz bırakılab!lece$!n!n ve nasıl oraya buraya çe-
k!"t!r!leb!lece$!n!n farkında olmamalarıdır. Saf b!r "ek!lde !taat eden, sadece 
laf oyunları yapan, ama ele"t!rel dü"ünemeyen b!r hukukçu, potans!yel olarak 
“tehl!kel! b!r hukukçu”dur. Z!ra yen! yürürlü$e g!ren düzenlemelerden ve yen! 
ver!len mahkeme kararlarından olu"an çı$ın altında her gün ez!len ve bugün 
geçerl! olan hukukun ne oldu$unu elektron!k ver! tabanlarından tak!p eden 
b!r hukukçu, “nereden gel!yoruz?” ve “nereye g!d!yoruz?” sorularını zamanla 
soramaz ve sorsa da cevaplandıramaz hâle gel!r. Bu durum, yüksek ö$ren!m-
le !lg!l! bazı bakanlıkların kend!ler!ne sunulan "u tekl!fl er! hayata geç!rmeye 
te"ebbüs etmeler! hâl!nde daha da vah!mle"ecek g!b! görünmekted!r: Yüksek 
ö$ren!me harcanan masrafl arı kısmak !ç!n yüksek okullarla ün!vers!teler!n 
b!rb!rler!yle daha !çl! dı"lı hâle get!r!lmes!; ün!vers!teler!n ara"tırma yapmak 
!mkânlarının kısıtlanması; ders yükümlülükler!n!n artırılması; hukukun te-
mel b!l!mler!1 !le !lg!l! kürsüler!n ortadan kaldırılması.

“Tehl!kel! hukukçular”,2 kend!ler!ne a!t b!r yüzler! olmayan gölge var-
lıklardır. Bunlar, her türlü f!kr! ve uygulamayı me"ru göstereb!lecekler!n! 
zannett!kler!nden dolayı, güçlüler!n yanında olup onların sekreterl!$!n! yap-
maya hevesl!d!rler. Bu hukukçular, hukukun h!çe sayıldı$ı s!yasî mekan!zma-
ların !"lerl!$!n! sa$layan temel unsurlardır.

Tehl!kel! hukukçuların yet!"mes!nde, onların hayatının c!dd! b!r kısmı-
nın anf!lerde, kütüphanelerde, sınavlarda ve stajlarda geç!yor olmasının bü-
yük önem! vardır. Çünkü tüm bu süreçler, onların ruhlarında tedav! ed!lemez 
yaralar açar. Hayatlarının en ver!ml! ça$larını, k!m!n neye hakkı oldu$unu 
ve hang! hak !hlâl!n!n nasıl telâf! ed!leb!lece$!n! ö$renmekle geç!r!rler. Bu-
rada onlar !ç!n öneml! olan, hakların !çer!$!nden çok, farklı haklara dayanan 
menfaatler arasında dengen!n nasıl kurulab!lece$! meseles!d!r. Derslerde on-
lara sürekl! olarak “Her türlü çözüm yolunu savunab!l!rs!n!z, yeter k! do$ru 
temellend!r!n!” den!lmekted!r. Bunu duymaya alı"mı" olan hukuk ö$renc!s!, 
zamanla "unları sormaya ba"lar: “Bu konuda hâk!m görü" ne d!yor?” “Yargı-
tay, Danı"tay ve Anayasa Mahkemes!’n!n kanaat! ne yönde?” Z!ra hukukçuluk 
hayatına yen! ba"lamı" b!r acem! olan ö$renc!, kanaat!n! bunların görü"ler!ne 

1 Hukuk tar!h!, hukuk felsefes!, hukuk sosyoloj!s!, hukuk metodoloj!s! ve Roma hukuku g!b! 
b!l!mler (çev. notu)

2 Tehl!kel! hukukçulara da!r bundan sonrak! açıklamalar, tercümeye esas aldı$ımız 
metn!n bu konuyu çok kısa geçm!" olmasından dolayı, kend!s!n!n de müsaades!yle, 
yazarın “Tehl!kel! Hukukçular” ba"lıklı makales!nden alınmı"tır. Bkz. M!chael Stolle!s, 
“Furchtbare Jur!sten”, Deutsche Er"nnerungsorte [Alman Hâfızasının U#rak Noktaları] 
!ç!nde, haz. Et!enne Franço!s ve Hagen Schulze (München: Verlag C. H. Beck, 2009), c. 2, s. 
535-548 (çev. notu).
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uygun olarak temellend!rmes! hâl!nde “yanlı"” b!r "ey söylem!" sayılamaya-
ca$ı f!kr!ne kapılır. Bu nedenle de hukuk ö$renc!s!, hukuk ö$ren!m! sürec!nde 
sadece hukukî konularda b!lg! sah!b! olmakla kalmaz, aynı zamanda hukuk-
çular zümres!ne dâh!l olacak "ek!lde sosyalle"!r. Bu zümren!n de karakter!s-
t!k özell!$!, kar"ıla"tı$ı sorunlara da!r “savunulab!l!r” çözümler!n !çgüdüsel 
olarak pe"!ne dü"mes! ve “azınlık görü"ler!”n! bertaraf etmes!; kısacası fazla 
d!kkat çekmemeye çalı"masıdır.

Yapay b!r "ek!lde böylece olu"mu" bulunan bu zümren!n mensupları, 
b!r sorunla kar"ıla"tıklarında hemen sorunu kend!s!ne tâb! olarak çözeb!-
lecekler! b!r “hüküm” aramaya koyulurlar. Bu hüküm de, !ster b!r kanun, 
!ster b!r yönetmel!k, !sterse b!r anayasa hükmü "ekl!nde düzenlenm!" ol-
sun, yürürlükte bulunan ve devlet tarafından cebrî tedb!rlerle geçerl!l!$! 
garant! altına alınmı" olan hükümler arasından zaten b!r "ek!lde bulunur. 
Nad!ren de olsa buralarda b!r dayanak noktasının bulunamaması hâl!nde, 
bu sefer ders k!taplarında !"lenen ve "erhlerde açıklanan mahkeme ka-
rarlarına müracaat ed!l!r. N!tek!m bunlara ula"mak bugün elektron!k ver! 
tabanları sayes!nde oldukça kolay b!r hâle gelm!"t!r. Hukukçular, tüm bu 
malzemeler! b!r araya get!rerek yapboz tahtası g!b! görünen kend!ler!ne 
has çözüm yollarını olu"tururlar. %üphes!z bu esnada onlar, kend!ler!n!n 
Alman Anayasası’nın 20. maddes! uyarınca “kanun ve hukuk” !le ba$lı bu-
lunduklarının farkındadırlar. Bu yüzden e$er eller!n!n kollarının ba$lı ol-
du$unu h!ssett!kler! b!r durumla kar"ı kar"ıya kalırlarsa, bu sefer de yasal 
düzenlemelerle mahkeme kararlarındak! kavramları, kend! f!k!rler!n! des-
tekleyecek "ek!lde e$!p bükmeye ba"larlar. %ayet somut olayda mütâlâa ve-
ren veya avukat konumunda !seler, tüm bu !craatları esnasında sürekl! ola-
rak kend!ler!nden mütâlâayı !steyen!n veya müvekk!ller!n!n menfaatler!n! 
göz önünde bulundururlar. Uyu"mazlı$a yargıç sıfatıyla müdah!l oluyorlar-
sa, n!sbeten daha özgür hareket edeb!l!rler. Fakat bu durumda da "öyle b!r 
sorun ortaya çıkmaktadır: Yargıçlık mesle$!ndek! kar!yerler!n!n tehl!keye 
g!rmemes! !ç!n, kararlarının üst derece mahkemes! tarafından bozulma-
ması, yan! onanması gerekmekted!r. Bu yüzden de yargıçlar, somut olayda 
karar ver!rken, b!r yandan âd!l b!r "ek!lde tarafl arın menfaatler!n! gözet-
meye çalı"ırken, d!$er yandan da üst derece mahkemeler!n!n kararlarını 
göz önünde bulundurarak bunlarla çel!"k!ye dü"memeye gayret ederler. Bu 
durumda onlar açısından üst derece mahkemeler! tarafından tems!l ed!len 
hâk!m görü" do$rultusunda karar vermek, b!r ayıp de$!l, b!lak!s aklı ba"ında 
olmanın b!r gere$!d!r. Bu sayede hem zamandan, hem paradan tasarruf eder 
ve hem de kend!ler!n! !ler!de çe"!tl! tatsızlıklarla kar"ıla"maktan korurlar. 
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N!tek!m bazı zamanlarda mahkemeler!n tems!l ett!$! hâk!m görü", gerçek-
ten de doktr!nde tems!l ed!len hâk!m görü"le b!reb!r örtü"ür. Bu durumda 
hâk!m görü", o konuda akla geleb!lecek olan tüm mantıklı gerekçeler! kend! 
bünyes!nde barındırdı$ından dolayı, yargıç bu görü"e tâb! olmakla kend!s!-
n! gayet emn!yette h!sseder.

Hukukî düzenlemelere, mahkeme kararlarına ve hâk!m görü"e odaklı 
dü"ünen bu !nsan t!p!n!n hang! açıdan “tehl!kel!” oldu$unu tahm!n etmek 
h!ç de zor de$!ld!r. N!tek!m hukukçular, “hukukî düzenlemelere uygun ol-
mak”, kavramların üzer!nde kılı kırk yararcasına kafa yormak, “!st!snaî” 
durumları, “azınlık” görü"ler!n! görmezden gelmek ve kanunların !çer!$!ne 
kar"ı kayıtsız kalmak (“kanun kanundur!”) g!b!, esasa bakıldı$ında !k!nc! 
derecede öneml! olan erdemler! b!r!nc! derecede öneml! olarak kabul eder-
ler. Bu yüzden s!yasî olarak baskı rej!mler!n!n hâk!m oldu$u dönemlerde, 
adâlets!z de olsa kanunların nasıl uygulamaya konulab!lece$!n! !y! b!ld!kle-
r!nden dolayı hukukçular “tehl!kel!” b!r konuma gel!rler. Kaldı k! adâlets!z 
kanunların uygulanmasına aracılık etmekten ba"ka, s!yasî dengeler!n de-
$!"t!$!n! sezd!kler! anda haklı olup olmadı$ına bakmaksızın güçlünün sa-
fına geçmek de pekâlâ hukukçulardan bekleneb!lecek b!r tavırdır. Bu za-
manlarda hukukçular, kanunların d!l!yle konu"mayı !y! becereb!ld!kler!n-
den dolayı, her türlü hukuksuz anlayı"ı baskı rej!m!n!n so$uk çarklarının 
dönmes! !ç!n !nsan!yetten uzak soyut b!r d!lle kanun kılı$ına sokuver!rler. 
Böylece onlar, adâlets!z kanunların aslında yönelm!" oldukları sübjekt!f n!-
yetler! de kolayca g!zley!ver!rler. Artık hukuksuzluk, hukukçular el!yle ob-
jekt!fl !k maskes!ne bürünmü"tür. Bundan böyle hukukçu fa!ller (d"e jur"s-
t"schen Täter), çalı"ma masalarının ve kend! yazdıkları kanunların arkasına 
saklanab!l!r ve bu kanunlar do$rultusunda tal!mat alanların bunları nasıl 
uyguladıklarını gözlemeye ba"layab!l!rler. %ayet bu esnada sorunlar ortaya 
çıkarsa, bu sefer de tarafsız b!r hâk!m kılı$ına bürünüp, g!d!"ata müdah!l 
olurlar. Tüm bu olup b!tenler esnasında onlara yönelt!len ele"t!r!ler!n te-
mel dayanak noktası !se, hukukçuların toplum tarafından kend!ler!ne gös-
ter!len güven!, kend!ler!ne ver!len “ba$ımsız olmak” !mt!yazını ve tar!hsel 
tecrübeler ı"ı$ında olu"mu" bulunan “!y! b!r hâk!m” tasavvurunu kötüye 
kullanmı" olmalarıdır.

Hukuk, Kültürel B!r M!rastır
Tüm bu sebeplerden dolayı bazıları, sadece ö$renc!ler!n ders! daha !y! 

anlamalarına h!zmet eden pedagoj!k yöntemlere ve mesle$e yönel!k e$!t!m 
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almalarına a$ırlık veren, bu yolda onlara yürürlükte olan hukuku eks!ks!z 
b!r b!ç!mde ö$retmey! hedefleyen b!r hukuk e$!t!m! model!n!n yanlı" ol-
du$unu dü"ünmekted!rler. Burada "u soru akla gelmekted!r: N!sbeten kısa 
olan ö$ren!m hayatında ö$renc!ler! “daha uzun ömürlü” b!lg!lerle donat-
mak daha !y! olmaz mı? Bununla kast ed!len, örne$!n farklı Avrupa ülkeler!-
n!n hukuklarının olu"um süreçler!n! ve !"ley!" tarzlarını, hukukun “temel” 
b!l!mler!n!n hukukun ana sahalarındak! yansımalarını göstermek ve ö$-
renc!lere, meslek hayatlarında, yabancısı oldukları yen! b!r hukuk alanı !le 
kar"ıla"maları durumunda bu alana nasıl kolayca nüfuz edeb!lecekler!n!n 
“yöntem!n!” vermekt!r. N!tek!m bu yöntem, on dokuzuncu yüzyılın sonla-
rına kadar, Roma hukuku !lkeler!n!n !çselle"t!r!lmes!n! sa$lamak suret!yle 
ö$renc!ye ver!lmekteyd!. Bu yöntem!n bugün de aynı "ek!lde ver!lmes! pek 
mümkün görünmemekted!r. Fakat y!ne de, hukukun temel !lkeler!n!n akta-
rılmasına yönel!k olarak ver!lecek “Avrupalı hukukçu yet!"t!rmeye yönel!k 
b!r e$!t!m s!stem!”n!n müfredatında en azından Roma hukuku !le !lg!l! b!r 
ders!n bulunması ve Avrupa Tar!h!’n!n anlatılması vazgeç!lemez b!r önem! 
ha!zd!r. Özenle seç!lm!" ve Avrupa ülkeler!n!n kend! m!llî d!ller!nde ter-
cümeler! bulunan b!r ders k!tabı el!yle bunu yapmak pekâlâ mümkündür.

Altıncı yüzyıldan kalma b!r kanun k!tabı dünya kültür m!rasının b!r 
parçasıdır. Z!ra bu kanun k!tabı, dolaylı da olsa #ng!ltere ve Amer!ka da dâh!l 
olmak üzere b!r çok Avrupa ülkes!n! der!nden etk!lem!"t!r. Devletler huku-
ku, m!lletlerarası özel hukuk, borçlar hukukunun genel hükümler!, Hr!st!-
yan K!l!seler!’n!n hukuk düzenler! ve b!r çok farklı hukuk sahası bu m!rastan 
beslenmekted!r. Hukuk kültürler!n!n m!llîle"mes! net!ces!nde –umulur k! 
bu sürec!n z!rves! artık ger!de kalmı"tır�, tar!hsel hukuk kaynaklarına g!den 
kanallar, en azından prat!syen hukukçular !ç!n, büyük oranda tıkanmı"tır. Bu 
nedenle tercüme faal!yetler!n!n yapılması öneml! b!r gerekl!l!k hâl!ne gel-
m!"t!r. Z!ra tercümeler, meselelerle !lg!lenmes!ne ra$men sahanın tam da 
!çer!s!nde olmayanlara, tüket!lemeyecek derecede b!r b!r!k!m sunan ve c!dd! 
manada b!r b!l!msel faal!yet!n ürünü olarak ortaya çıkmı" bulunan bu met!n-
ler dünyasının !çer!s!ne meraklı gözlerle g!reb!lmek !mkânını ver!r. O neden-
le, y!rm!nc! yüzyılın sonuna gelm!" de olsak, bu met!nler!n tercüme ed!lmes!, 
gelene$!n korunması ve ya"atılması adına öneml!d!r. Bu, kend! tar!hî b!r!k!-
m!m!z! ver!ml! olacak "ek!lde kend!m!ze mal etmen!n yoludur. Umarız bu 
tercümeler, Roma hukukuna da!r Alman d!l!nde yapılan ara"tırmaların son 
meyves! olarak kalmaz.
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Tar!hsel bakı" açısı olmadan sa$lıklı b!r hukuk e$!t!m! ver!lemez. E$er hukuk fakülte-
ler! b!l!msel kurumlar olmak ve kend!s!ne her söylenen! yapan de$!l, ba$ımsız dü"üne-
b!len ve geçm!" hakkında b!lg! sah!b! olan hukukçular yet!"t!rmek !st!yorlarsa, bu ha-
k!kat! göz önünde bulundurmak zorundadırlar. Z!ra tar!hsel bakı" açısından mahrum 
olan b!r hukukçu, hukukun, zamanla de$!"en ve farklı menfaat ve !deoloj!ler!n tak!p-
ç!ler! tarafından yönlend!r!lmeye açık olan b!r yapı arz ett!$!n! fark edemez. Ele"t!rel 
dü"ünemeyen b!r hukukçu !se, potans!yel olarak “tehl!kel! b!r hukukçu”dur. Çünkü o, 
tüm d!kkat!n! yürürlüktek! hukukun uygulanması üzer!ne yo$unla"tırdı$ından dolayı, 
ahlâken sorulması gereken “nereden gel!yoruz?” ve “nereye g!d!yoruz?” sorularını za-
manla soramaz ve sorsa da cevaplandıramaz hâle gel!r. Bu sorulara da!r adâlet merkezl! 
cevapları bulunmayan b!r hukukçunun !se, baskı rej!mler!n!n adâlets!z uygulamaları 
kar"ısında sess!z kalması, bu rej!mler!n !"lerl!k kazanması noktasında öneml! katkılar-
da bulunması kuvvetle muhtemeld!r.
Anahtar kel!meler: Hukuk e$!t!m!, hukuk ve s!yaset !l!"k!s!, hukukçu z!hn!yet!, tar!h 
eksenl! ele"t!rel hukuk dü"ünces!, hukuk tar!h!, Roma hukuku


