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HUKUKUN GEOMETR S : CHRISTOPHER 
COLUMBUS LANGDELL* 

 
 

ule ahin Ceylan** 
 
 

G R  

Christopher Columbus Langdell, Amerikan tarihine Harvard Hukuk 
Fakültesi’nin ilk dekan , örnek olay metodunun ilk uygulay c s 1, hukuk 
ö retimini avukat bürolar ndan üniversiteye ta yan ilk isim olarak geçer. 
Amerikan hukukçular  aras nda müstesna bir yer i gal etti ine ku ku 
yoktur2. Ancak bu makalenin yaz lma sebebi, say lanlar aras nda yer 
almamakta, Langdell’in ilklerinden birine i aret etmemektedir. Kendisinden 
önce pek çok sosyal bilimci ve hukukçu taraf ndan, sosyal bilimler ve do a 
bilimleri aras na gerilen ipi bir kez de o gö üslemi , Hukuk, bir bilimdir.  
önermesini o da seslendirmi tir. ayet hukuk bir bilimse, do a bilimlerinin 

                                                            
*  Bu makale hakem incelemesinden geçmi tir. 
**  Yrd. Doç. Dr. , Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi 

Anabilim Dal .  
  Tennessee Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ö retim Üyesi Prof. David Wolitz’e deste i için 

çok te ekkür ederim.  
1  Örnek olay metodunun Langdell sonras nda Harvard d ndaki Amerikan üniversitelerince 

benimsenmesinin kronolojik ve ayr nt l  dökümü için bkz. Bruce A. Kimball, The 
Proliferation of Case Method Teaching in American Law Schools: Mr. Langdell’s Emblematic 
'Abonimation,' 1890-1915 , History of Education Quarterly, Vol. 46, No. 2 (Summer, 
2006), ss. 192-247. 

2  Görü lerinin etkili olmas , elbette ki daima onayland  anlam na gelmemektedir. Bilakis, 
ya ad  dönemde ba lamak üzere, çok fazla ele tirinin ve yaftalaman n öznesi olmu tur. 
Muhtemelen bunun sebeplerinden biri, teorik herhangi bir metninin bulunmamas  ve ilgili 
çal malar n ister istemez hakk nda yaz lanlara dayanmas d r. Langdell’e yak t r lan 
s fatlar n ve ele tirilerin özeti için bkz. W. Burlette Carter, Reconstructing Langdell , 
Georgia Law Review, Vol. 32, , No 1, (Fall, 1997), ss. 1-139, s. 4-11. Langdell’in bilim 
anlay yla ilgili farkl  görü ler için bkz. John Henry Schlegel, Langdell’s Auto-da-fe , 
Law and History Review, Vol. 17, No. 1 (Spring, 1999), ss. 149-154.  
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metodolojisiyle incelenebiliyor, genel ilkelere ula labiliyor ve daha 
önemlisi herhangi bir histen ari, objektif ve tarafs z kriterlere göre benzer 
olaylarda benzer sonuçlar al n yor olsa gerektir. Buraya kadar , hukuka 
bilimsel yakla mla ilgili fikir verse ve ayn  gözlü ü takan kimi okuyucular  
memnun etse bile, ondokuzuncu yüzy l n bilime tapanlar listesinden 
Langdell’in seçilmesinin nedeni say lmaz. Zira, ne hukuk felsefesini 
sarsmakta ne de dü ünsel anlamda yeni bir ç r açmaktad r. Kald  ki ortada, 
incelikle i lenmi , büyük felsefi problemlere öneriler getiren bir kuram da 
yoktur. Bilakis, iki temel eseri3 sözle meler hukuku alan ndaki dava 
örneklerini içermekte, ona yak t r lan görü lere sadece hakk nda 
yaz lanlardan ula labilmektedir.  

Hukukun bir bilim oldu undan hareketle, nas l daha iyi ö retilebilece i 
ve politikadan ayr lm  bir yarg  prati inin nas l sa lanabilece i, lay yla 
yan tlad  sorulard r. Bu anlamda, Langdell’i bir hukuk felsefecisinden 
ziyade, devrinin ko ullar n  iyi kavram  bir hukukçu olarak görmekte fayda 
vard r. Amerikan hukuk dü üncesinin Langdell’in de dahil oldu u klasik 
devrinin iki temel bile eni vard r. Bunlardan ilki, öze ili kin ve maddi 
nitelikte olup, hukuki özgürlükçülük ve laisez-faire hukuk anlay na denk 
gelir. Özel mülkiyetin ve sözle me serbestisinin, devlet müdahalesine kar  
korunmas  esast r4. Di eri, yani hukuki formalizm ise hukukun ne oldu unu 
anlamaya ili kin metodolojik bir yakla md r. Aralar nda zorunlu mant ksal 
ba  bulunmamakla beraber, ortak noktalar  hukukun politik dü ünceden 
nas l ayr ld n  aç klamakt r. 

                                                            
3  C. C. Langdell, A Summary of the Law of Contracts, 2. Bask , Boston: Little, Brown, and 

Company, (1880). C. C. Langdell, A Selection of Cases on the Law of Contracts- With 
References and Citations, Boston: Little, Brown, and Company, (1871). 

4  Ondokuzuncu yüzy lda gün yüzüne ç kan laissez-faire (serbest piyasa) yakla m , 
bireycili in ahlâki ve ekonomik bir ideal oldu u önermesine dayan r. Piyasa serbestisi, 
bireylerin özel alandaki serbestisinin garantisi olarak görülmektedir. Özellikle sözle me 
özgürlü ü ilkesinde ifadesini bulan ekonomik özgürlük, ki ilerin yetenek, beceri ve 
yetilerini kullanabilmelerinin, toplumsal hayata e it ve özgür yurtta lar olarak 
kat labilmelerinin tek yoludur. Neil Duxbury, Patterns of American Jurisprudence, 
Oxford: Clarendon Press, (1997), s. 26. Amerikan Anayasas ’na ekil veren ve dolay s yla 
ülkedeki bireyci anlay n harc n  olu turan do al haklar kuram n  hat rlamak, bu 
yakla m n özel hukuk alan na çizdi i koruyucu çeperi anlamam z  kolayla t rabilir. 
Bireylerin do al ya am halindeyken, yani henüz devlet ve hukuk yokken, sahip olduklar  
hak ve özgürlükler dokunulmaz niteliktedir. Hükümet, insan eylemlerini, sadece ki i 
haklar n  korumak ve özgürce kullan lmalar n  sa lamak için makul ölçüler dahilinde 
s n rland rabilir. Devlet ve hukuk, özel haklar  yaratmamakta, sadece koruyup 
geli tirmektedir. Bunu da, ülke içindeki tüm insanlar n ya amlar n , mülklerini koruyarak, 
birbirleriyle rahatl kla mübadelede bulunabilecekleri, sözle me yapabilecekleri özgür 
ortam  sa layarak yapar. Christoper G. Tiedeman, A Treatise on the Limitations of Police 
Power in the United States, St. Louis: The F. H. Thomas Law Book Co., (1886), s. 1, 4. 
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Langdell’i, hukuki formalizme ivme kazand ran ve sadece teori 
düzeyinde kalmay p, uygulamada da etkinlik kazanmas na ciddi katk  
sa layan büyük bir hukukçu olarak görmek gerekir. Hukukun bir bilim 
oldu u, nas l ö retilebilece i, yarg  kararlar n n nas l verilmesi ve 
anla lmas  gerekti i onun yakla m nda iç içe geçmi  meselelerdir. 
Aralar ndan birini di erlerinden ba ms zm ças na ele almak ne 
mümkündür ne de dü ünürün savlar n n oldu u haliyle kavranmas na imkan 
verir. Langdell’in analiz etti i, de i tirmek istedi i ve hatta de i imini 
h zland rd  yap , Amerikan hukuk sisteminin kendisidir. in mutfa ndan 
yani ö retiminden temyiz sürecine dek, hukuk uygulamas na ili kin somut 
öneriler getirir. Hukukun bir bilim olu u, teori üzerine çal anlar kadar 
avukatlar  da ilgilendirmektedir. Dolay s yla bilimsellik, uygulamadan izole 
edilerek kavranabilecek bir özellik olmay p, hukukçuluk  faaliyetinin 
zorunlu unsurudur. Hukuk bir bilimdir, hukuk ö retimi bilimsel bilginin 
aktar m d r ve nihayet yarg lama, bu bilginin do ru, yerinde ve tarafs z 
kullan m d r. Bu makale Langdell üzerinedir; hukuk ö retimi, hukukun 
bilimselli i ve nihayet hukuk uygulamas na ili kin tutumu betimleyici 
yöntemle ele al nm t r.  

 
LANGDELL’DE HUKUK Ö RET M  

1870 y l nda Harvard Hukuk Fakültesinin ilk dekan  olarak göreve 
ba layan C.C. Langdell5, tarihe sadece i gal etti i idari pozisyon nedeniyle 
geçmez. Bunu a an gerekçelerden ilki, Sözle meler dersinde uygulad  
örnek olay metoduyla6, hukuk ö retiminin oda n  soyut prensiplerden 
davalara kayd rmas d r. kincisi, dekanl  esnas nda, sonradan Amerika’n n 
genelinde yeknesakla an üç y ll k hukuk fakültesi uygulamas n  ba latm  
                                                            
5  Langdell’in Harvard Hukuk Fakültesine katk lar  için bkz. C. C. A. Langdell, The 

Harvard Law School (Speeches of Celebaration of Harvard University) , Law Quartely 
Review. Vol. 3, (1887), ss. 118-125, s. 124. Charles W. Eliot, Langdell and the Law 
School , Harvard Law Review, Vol. 33, No. 4, (Feb., 1920), ss. 518-525. Derslerinde 
izledi i stratejiyle ilgili olarak bkz. Bruce A. Kimball, 'Warn Students that I Entertain 
Heretical Opinions, Which They are not to Take as Law': The Inception of Case Method 
Teaching in the Classrooms of the Early C. C. Langdell, 1870-1883 , Law and History 
Review, Vol. 17, No. 1 (Spring, 1999), ss. 57-140. 

6  Dennis Patterson, Langdell’s Legacy , Northwestern University Law Review, Vol. 90, 
(1995-1996), ss. 196-203, s. 196-197. Langdell’in 1870 tarihli A Selection of Cases on the 
Law of Contracts- With References and Citations çal mas , sadece sözle meler de il tüm 
hukuk alanlar ndaki ilk örnek olay kitab d r. Hem bununla hem de di er eserleriyle ilgili 
ayr nt l  analiz için bkz. Bruce A. Kimball, Langdell on Contracts and Legal Reasoning: 
Correcting the Holmesian Caricature , Law and History Review, Vol. 25, No. 2 (Summer, 
2007), ss. 345-399. 
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olmas , böylece modern hukuk dü üncesinin geli mesine katk  sa lamas d r. 

Üçüncüsü ise, Grey’in klasik ortodoksluk  dedi i, farkl  bir hukuk sistemi 
kurgulamas d r. Bu, özellikle önemlidir. Zira, modern Amerikan hukuk 
dü üncesinin antitezini sunmakta; hukuku tecrübelerle de il, mant k 
arac l yla aç klamaktad r7.  

Langdell’in hukukun temeline tecrübe yerine mant  yerle tirmesi, 
onun zaman na dek egemen olan uygulamalarla yak ndan ba lant l d r. 
Common Law kadar eski bir ba ka gelenek de avukatlar n hukuk 
bürolar nda, teoriden uzakta ve prati in içinde yeti meleridir. Langdell buna 
kar  ç karak, hukuk fakültelerinin di er bölümler kadar itibarl  olmas n n 
yolunu, usta ile ç rak aras ndakinin yerini profesör ö renci ili kisinin, 
bürolar n yerini ise kütüphane ve anfilerin almas  gere iyle izah etmi tir. 
Ona göre hukuk bir bilim dal 8, hukuki dü ünce ise entelektüel bir u ra t r ve 
hukuk fakültelerinde verilecek e itim bu nitelikleri kar lamal d r9. 

Kendi üniversite hocal  deneyiminden yola ç karak, bilginin ö renciye 
en etkin ne ekilde aktar labilece ini özetlemi tir. Ondan, bir amfi dolu 
ö renciye, düzenli bir ekilde sistematik bilgi vermesi istendi inde, bu 
görevi ba ar yla yerine getirebilmesini üç ko ula ba lam t r: 

(1)  Ö renciler do rudan Langdell’in dersini esas alarak çal mal , iki 
taraf n çabas  birbiriyle uyumlu olmal d r.  

(2)  Ö rencilerden beklenen çal ma, onlara büyük ve kal c  yarar 
sa lamal d r.  

                                                            
7  Thomas C. Grey, Langdell’s Orthodoxy , 45 University of Pittsburgh Law Review, 1, 

(1983-1984), ss. 1-53, s. 3. Amerikan hukuk dü üncesini de i tiren ve son görünümüne 
yakla t ran Holmes, Langdell’in A Selection of Cases on the Law of Contract eseriyle 
ilgili kitap de erlendirmesinde tam aksini iddia eder. Ona göre, Hukuk ya ant s  mant k 
de il, tecrübeye dayan r. Oliver Wendell Holmes, Jr., A Selection of Cases on the Law of 
Contract, (Book Review) , The American Law Review (1866-1906); Mar 1880; 1, 3, ss. 
233-234, s. 234. 

8  Belirtmek gerekir ki, Amerikan hukukçular  aras nda hukukun bir bilim oldu unu iddia 
eden ilk ki i Langdell de ildir. Ondan önce Timothy Dwight, James Kent, Joseph Story, 
Francis Hilliard, Silas Jones gibi isimler de bilim olarak nitelemi lerdir. Ancak bilimle 
kastettikleri, tinsel bilimlerin geli mi  halidir. Oysa Langdell, metaforlar ndan, metod ve 
gerekçelerinden yararlanmak üzere yüzünü do a bilimlerine çevirmi tir. Howard 
Schweber, The 'Science' of Legal Science: The Model of the Natural Sciences in 
Nineteenth-Century American Legal Education , Law and History Review, Vol. 17, No. 3 
(Autumn, 1999), ss. 421-466, s. 422. 

9  Anthony T. Kronman, The Lost Lawyer: Failing Ideals of the Legal Profession, 
Cambridge, Massachusetts, London, England: The Belknap Press of Harvard University 
Press, (1995), s. 170. 
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(3)  Derse kat lmalar , ö rencileri tek ba lar na yapt klar  bir çal maya 

k yasla çok daha avantajl  konuma getirmelidir. Bu üç ko ulu da 

kar layan bir dersi i lemenin yolu, konuyla ve ders içeri iyle 

uyumlu, özenle seçilmi  dava örneklerinin kullan lmas d r10.  

Langdell, kafas ndaki hedeflere ula mak için yararlanaca  örnekleri 

çok say daki dava aras ndan seçmi  ve derlemi tir. Kendi sordu u Böyle bir 

seçimin yap labilmesinde yön gösteren, tatmin edici herhangi bir prensip var 

m d r?  sorusuna verdi i yan t, bir bilim oldu u dü ünülen hukukun, belirli 

prensip ve doktrinler ihtiva etti idir11.  

Uzmanla ma bir yan yla, yüzy llard r kar la lan davalar sonucunda 

yava  yava  olu an hukuk doktrinlerini kavramakt r. Çok say daki davan n 

varl , sanki doktrinler de ayn  nicelikteymi  gibi bir izlenim 

uyand rmaktad r. Oysa ayn  doktrin farkl  görünümlerde belirmekte ve yanl  

anla lma sonucu birbirini tekrar eden bilimsel eserlere rastlanmaktad r. E er 

bu doktrinler, ait olduklar  alana ve konuya göre s n fland r l p 

düzenlenebilirse, say ca fazla olu lar n n yol açt  kar kl k önlenebilir. 

Mesela sözle meler hukuku gibi bir alanda, davalar, temel doktrinlere 

yapt klar  katk  nispetinde seçilerek s n fland r labilir ve düzenlenebilir. 

Böyle bir tasnif, ilgili hukuk dal  ve kaynaklar  üzerine sistematik çal maya 

imkan verecektir.12 

..... (Ancak) biri avukat olmak, di eri bilim olarak hukuk çal mak 

isteyenler için olmak üzere iki farkl  hukuk sisteminin mevcudiyeti, ne 

uygulanabilir ne de tercih edilir niteliktedir......bu iki s n f aras nda ayr m 

yapman n hiçbir gerekçesi yoktur.... bilim ve meslek olarak hukuk 

çal malar n  birbirlerinden ay rmaya yönelik herhangi bir te ebbüs 

ba ar s zl a mahkumdur13.  

Demek ki, hem teori hem de uygulama üzerine çal anlar n meslekte 

uzmanla mas n n yolu, zamanla olu mu  hukuk doktrinlerini kavramaktan 

geçer. Ayn  anda iki ayr  hukuk ö retimi ve hukuk düzeni mümkün veya 

sürdürülebilir olmad  için, avukatlar da di er hukukçular gibi e itilmeli, e  

kriterlere tabi olmal d r. Hukukun gerçek bilgisine eri mek, tüm hukukçular  

kapsayan bir sorumluluk ve dahi ustal k i idir.  

                                                            
10  C. C. Langdell, A Selection..., s. v. 
11  C. C. Langdell, A Selection..., s. vi. 
12  C. C. Langdell, A Selection..., s. vi-vii. 
13  Langdell’den aktaran Carter, s. 78. 
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Gerçek bir avukat, insan ili kilerinin arapsaç na döndü ü hallere 
bile, bunlar  muntazam bir beceri ve aç kl kla uygulayabilecek ustal a 
sahip olmal d r. Dolay s yla her azimli hukuk ö rencisinin de i i, bu 
ustal a eri mektir14.  

Langdell’in gözünde hukuk bir bilimdir ve ona vak f olmak, iyi bir 
hukuk e itimiyle mümkündür. Bu anlamda, bir bilim olarak hukuk, 
üniversitede yer i gal edebilecek k ymet ve öneme haiz entelektüel bir 
disiplindir.  

E er (hukuk) bir bilim de ilse, bir üniversite onu ö retmeyi 
reddederek, kendi onurunu gözetmi  olacakt r. Bilim de il de bir zanaat 
türüyse, en iyi ekilde, prati ini yapan birinin yan nda stajla ö renilir15.  

Langdell’in, hukukun bir bilim oldu una ili kin iddias n , döneminin 
ko ullar  ve üniversitenin kavran  biçimiyle birlikte dü ünmek gerekir. 
Bilim  veya bilimsel  kavramlar , bir yakla m biçimini, yani bilimsel 

metodu ve bazen bu metodun ürününü betimlemek için kullan lmaktad r. 
Her iki kullan m da hukuki süreçlere ve bunlar n sonucu olan maddi hukuka, 
do a bilimlerinin tarafs zl  ve objektifli ini atfetmektedir. Bu anlamda 
bilim  politik bir kavrama, üniversite çevresinde de er ve liyakat n 

ölçüsüne dönü mektedir. Hukuk dahil herhangi bir bilgi öbe inin 
üniversitede aktar lmas , bilim olmas ndan ve bu sebeple de er ta mas ndan 
kaynaklan r. Objektiflik, tarafs zl k ve rasyonelli i simgeleyen bilim , teori 
ile pratik aras nda bir ayraç vazifesi görmekte ve elbette bilimsel de erle 
kutsanan teori olmaktad r16. Langdell’ in ifadesiyle, 

E er (hukuk) bir bilimse, en önemli ve zor bilimlerden biri oldu u 
ve en ileri ö renme düzeyinde ayd nlat lmas  gerekti i tart ma götürmez. 
Hukuk sadece üniversitede, bas l  kitaplar arac l yla ö renilip, 
ö retilebilir. Bu sebeple, e er hukuk ö renip ö retmenin, bir avukat n 
bürosunda çal mak veya mahkeme tutanaklar  gibi ba ka ve daha iyi 
araçlar  varsa ya da bas l  kitaplar di er araçlardan ötürü faydal  ekilde 
kullan labiliyorsa, bu tip araçlar n üniversite taraf ndan 
sa lanamayaca n  itiraf etmek gerekir. Ancak bas l  kitaplar hukuk 
bilgisinin nihai kaynaklar ysa......... hukuk ö retip ö renmenin tüm olas  
imkanlar n  bir üniversite, sadece üniversite sa layabilir..... Bir ki iye 
hukuk ö retme vasf n  kazand ran, bir avukat n ofisinde çal mak, 
insanlarla muhatap olma tecrübesi, duru ma veya davan n kan tlanmas yla 
edinilen tecrübe, k sacas  hukuku kullanma tecrübesi de il, hukuk 
ö renme tecrübesidir. Romal  avukat n, Romal  praetorun, daha da az 
Romal  procuratorun de il, Romal  hukuk dan man n n tecrübesidir17.” 

                                                            
14  C. C. Langdell, A Selection..., s. vi. 
15  Langdell, The Harvard Law School (Speeches...), s. 124. 
16  Carter, s. 72-75. 
17  Langdell, The Harvard Law School (Speeches...), s. 124. 
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Langdell hukuk ö renme ve iyi hukukçu olma ko ulunu, tecrübeye 
de il, akademik sürece ba lamaktad r. Bu asl nda oldukça büyük bir 
iddiad r. Çünkü, ngiltere’de ve devam nda Amerika’da yayg n olan bir 
gelene i k rmaya ve do as  gere i prati in içinde olmay , tecrübeyle 
yo rulmay  gerektiren bir mesle i üniversite s ralar na ta maya 
çal maktad r. Ona göre bir avukat n meslekte uzmanla mas n n as l püf 
noktas , iyi bir hukuk e itimi almas , mahkemelerde de il amfilerde dirsek 
çürütmesidir. Peki bu çok önemli vazifeyi üstlenen fakülte hangi niteliklere 
haiz olmal d r?  

Hukuk bir bilimdir ve bu bilimi ö retip ö renmenin do ru adresi, 
iyi donan ml  bir üniversitedir. Dolay s yla hukuk kütüphanesi en büyük 
ve daimi ilgi alan m zd r..... kütüphane profesör ve ö rencilerin 
atölyesidir. Üniversite laboratuarlar  kimyagerler ve fizikçiler, do al tarih 
müzesi zoologlar, botanik bahçe botanistler için neyse, kütüphane de 
hukuk profesörleri ve ö rencileri için odur; atölyeleridir18.  

Görüldü ü üzere, hukuk fakültesinin zaruri fiziksel özelliklerini 
betimlerken, do a bilimlerinin araçlar ndan ve lisan ndan yararlanmaktad r. 
Ça n n popüler ve sayg n bilimleri olan kimya, fizik, zooloji, botani in 
ad n  ve ara t rma mekanlar n  zikretmektedir. Hukuku bunlara benzeterek, 
bir bilim oldu u ve bu sebeple üniversiteye ta nmas  gerekti i vurgusunu 
güçlendirmektedir. Elbette di erleri gibi hukukun da kendi atölyesi, 
laboratuar , do al tarih müzesi, botanik bahçesi vard r: Üniversite 
kütüphanesi. Yine Langdell’e göre: 

Hukuk sadece bilim de il, tart mas z ekilde en büyük ve ihti aml  
bilimdir. Kamunun ve Devletin en hayati menfaatlerini birle tiren bir 
bilim oldu u da tart ma götürmez. Bu bilime ait bilgiyi tüm boyutlar yla 
edinmek, her hevesli avukat n amac  olmal d r. Ancak, gerçekte çok az 
say da avukat n bir bilim olarak hukuku önemsedi i, profesyonel ba ar  
için böyle bir bilginin gerekli olmad ; ço u ba ar l  avukat n, hukukun 
dayand  gerekçe veya prensiplerle ilgili s k nt ya girmeksizin, 
mahkemelerce belirlenmi  haliyle yetindi i söylenecektir. Bu ifadede bir 
gerçeklik pay  oldu u itiraf edilmelidir19.   

Langdell’in iddia etti i üzere, hukuk toplumun ve devletin 
menfaatlerinin kesi me noktas nda yer ald  için, di er bilimlerden de 
önemlidir. Böylesine mühim bir disiplinin bilgisine eri mek, ayr m 
gözetmeksizin tüm avukatlar n ere i olmal d r. Langdell gerçekçi bir 
yakla mla, ço u avukat n böyle bir fark ndal k düzeyinde olmad n  itiraf 

                                                            
18  Langdell, The Harvard Law School (Speeches...), s. 124. 
19  Langdell’den aktaran Carter, s. 77-78. 
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eder. Ancak bunu kabul etmesi, ayn  zamanda do ru buldu u ve onaylad  
anlam na gelmez. Daha önce de inildi i üzere, avukatlar ve akademisyen 
hukukçular için iki farkl  e itimden veya hukuk sisteminden bahsetmek 
mümkün de ildir. Bu tip bir giri imin ba ar l  olma ans  yoktur.  

 
HUKUKUN B L MSELL   

Hukukun bilimselli i iddias n  ortaya atan ilk dü ünür Langdell de ilse 
de, onunla kazand  anlam, amprik metodolojiye uygun oldu udur. 
Gereklilikleri sadece düzenli bir bilgiler yuma yla kar lanamamakta; 
kitaplarda yer alanlar hukuk bilimine malzeme sa lamaktad r20. Bu 
yakla m, ya ad  yüzy l n bilim alg s yla da uyumludur. Ondokuzuncu 
yüzy l sonlar nda bask n olan bilimsel yöntem (Darwin’in de 
az msanmayacak etkisiyle) olgular n gözlemlenmesi ve yerle ik prensiplerin 
istisnalar  çevresinde yeni hipotezler kurulmas d r. Dogmalardan sapan 
olgular yeni hipotezler do urmakta ve bunlar n istisnalar  da döngüyü 
yeniden ba latmaktad r. Dolay s yla bilimin zorunlu sonuçlar  daima 
hipotetiktir; bilimsel yasalar n yeniden in as  dinamik bir nitelik arzeder. 
ncelenen olgular n kategorize edilmesi yoluyla bir tak m genel prensiplere 

ula l r21. Nas l biyoloji canl  organizmalar  tür ve cinslerine göre ay r yorsa, 
hukuk da kapsay c  bir s n fland rma yapmaya ve her tekil davan n mevcut 
bir kategoriye denk geldi i emalar olu turmaya müsaittir22. 

Langdell’in yakla m , amprizm ve rasyonalizm olmak üzere iki 
kaynaktan beslenir23. Rasyonel boyutu, hukuki gerekçelendirmenin 
tümdengelimci bir faaliyet olarak nitelendirilmesidir. Amprik boyutu ise, 
örnek olay metodundan, hukukun ilk prensiplerine ula mak için araç olarak 
yararlan lmas d r. Ona göre, doktrin hususunda etkili bir ekilde 
uzmanla mak, gömülü oldu u davalara çal makla mümkündür. Nitekim 

bilim, birileri taraf ndan yap l r ; yani, ara t rma ve deneylemeye dayan r. 
Hukukçular da amprik ara t rmac lard r. Yararland klar  veriler, temyiz 
edilmi  davalardaki hukuki olgular, arad klar  ise fiziksel kurallar de il 
hukuk prensipleridir24.  

                                                            
20  Paul D. Carrington, Hail! Langdell! , Law & Social Inquiry, Vol. 20, No. 3 (Summer, 

1995) ss. 691-760, s. 708. 
21  Speziale, s. 23- 24. 
22  Kronman, s. 171. 
23  M. H. Hoeflich, Law & Geometry: Legal Science from Leibniz to Langdell , The 

American Journal of Legal History, Vol. 30, No. 2 (Apr., 1986), ss. 95-121, s. 119. 
24  Hoeflich, s. 120. 
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Langdell etkisindeki hukuk bilimciler , geçmi  örneklere dayanan ilke 
ve kurallar  varsayan davalarla i e ba lamaktad r. Yeni davalar  ele ald kça 
ve istisnalarla kar la t kça, gerekçelendirilme biçimlerini kar la t rmakta, 
ya yeni kurallar olu turmakta ya da de i iklikler yapmaktad rlar. Bu metod, 
tümdengelimci, amprik25 veya Langdell’in ifadesiyle bilimsel olarak 
nitelendirilebilir26.  

Bilimsel ara t rmaya konu olan veriyi yine hukukun kendisi 
sa lamaktad r. Kütüphane ö rencilerin laboratuar , davalar numune veya 
moleküller, yarg  kararlar  hukuki deneyler, hukukçular n yazd klar  ise 
kâ iflerin notlar  olarak görülebilir. Dolay s yla hukuk ö rencileri, dava 
sonucunun ötesine, yarg c n gerekçesine yani hukuk ilkelerini arayan kâ ifin 
dü tü ü notlara bakmal d r27. 

Langdell biyolojiye ilaveten, matematiksel, daha do rusu geometrik 
modelden esinlenmi tir28. Hukuk ve geometri iki ortak özelli i payla rlar. 
lki, ba lang ç noktalar d r. Geometrinin üzerine in a edildi i temel 

aksiyomlar n, mant ken ve zarureten do ru oldu u dü ünülür. Örne in 
paralel çizgilerin kar la mamas , Öklitçi geometrinin temel önermelerinden 
biri olup, mant k yoluyla ç karsanmam t r. Ancak bu önermenin do rulu u 
iddias , mant ksal bak mdan zorunlu de ildir; reddedilmesi, çeli mezlik 
ilkesinin ihlali anlam na gelmez. Ayn s  hukuk için de söylenebilir. Mesela 
Anglo Amerikan sözle me hukukunun temel prensipleri, mant ksal araçlarla 
ç karsanamaz. Nas l Öklitçi olmayan varsay mlarla ba layan alternatif 
geometriler varsa, bu prensiplerin yer almad  ba ka hukuk sistemleri de 
bulunmaktad r29. 

Langdell’in hukuk bilimini geometriye benzetti i ikinci husus, 
ba lang ç noktas  kavrand ktan sonras yla ilgilidir. Geometrinin ba lang ç 
noktas n n mant ksal araçlarla tesis edilmedi i, bu a amadan sonra 
geometrinin geri kalan n n türetilmesi, ç kar mlarda bulunulmas yla ilgilidir. 
Ayn  ekilde bir hukuk alan nda da bir kez temel önermeler belirlendikten 

                                                            
25  Yine de Langdell’in bilimsel yakla m nda hukukun amprik metodla ele al n , do a 

bilimlerinden farkl d r. Hukukta do ru her zaman teoriktir. lk prensipler ve doktrin, çok 
say da örnek davadan de il, do ru bir ekilde çözümlenmi  pek az say daki davadan 
ç karsan r. Bu tip davalar n (Langdell kitaplar nda yer verdi i davalar  bunlardan 
seçmi tir.) de erlendirilmesiyle doktrin ve ilkelere ula l r; ki de erlendirme, Langdell’in 
yakla m nda çok önemli bir yer i gal eder. Art k doktrin ve ilkeler belirlenmi tir ve 
yap lacak i , yeni davalar  hükme ba larken bunlara at f yapmakt r. Patterson, s. 196-197, 
199-200. 

26  Speziale, s. 26-27. 
27  Speziale, s. 27. 
28  Langdell’den önce geometriyi sosyal bilimlere ve hatta hukuka uyarlayan öncüleri için 

bkz. Hoeflich, ss. 95-121. 
29  Kronman, s. 172. 
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sonra, yap lmas  gereken sadece usa vurmad r. Herhangi bir hukuk 
konusunun doktrinel detaylar , temel prensiplerden ç kar m yoluyla tespit 
edilebilir. Örne in sözle meler hukukuna ili kin tam ve kesin bir aç klama, 
temel kavram ve dayanak noktalar  incelenerek yap labilir. Hukuk da 
geometrideki gibi dikkat, zaman ve özveri gerektirmekte; ancak, her iki 
bilim kolunda da tecrübe bu süreçte büyük rol oynamamaktad r. Dolay s yla, 
hukuk bilimi aç s ndan, uygulamada pi mi  avukat, akademide e itilmi  
olana göre büyük avantajlara sahip de ildir30.  

Langdell her ne kadar mant ksal simetriyi esas alsa da, Common Law’ n 
mahkemelerce olu turuldu unun ve duyuruldu unun fark ndand r. Bu 
sebeple önerme olarak sundu u ilkeleri do rudan mahkeme kararlar na 
dayanarak ortaya koyar. Ona göre do ru önermelerden yap lan mant ksal 
ç kar mlar hukuk kurallar d r. Mant ksal ç kar mlara ili kin srar , istisna ve 
de i ikliklere mesafeli yakla mas na sebep olur31.  

Herhangi bir hukuk alan  bilimsel yöntemle de erlendirilirken, 
öncelikle o alan n dayand  temel ve ay rt edici özellikler, geçmi  davalar 
incelenerek belirlenir. Bunlar n tespit edilmesinin ard ndan hukukçulara 
dü en, analitik bak mdan titiz bir çal mayla ikincil prensipleri ortaya 
koymakt r. Önerme formunda ifade edildikten ve aralar ndaki ili ki 
aç kland ktan sonra, bu prensipler, ilgili hukuk dal n n gerçekte ne oldu unu 
betimleyen iyi düzenlenmi  bir kurallar sistemi te kil edecektir. Bu sistemle 
uyu mayan tekil davalar ise hata olarak reddedilmelidir. Çünkü hukuk, 
düzenli bir önermeler sistemidir ve bu sistemde herhangi bir yere oturmayan 
bir dava, ilgili önermenin henüz geli tirilmemi  olmas ndan kaynaklan r. 
Böyle bir durumda, analiz sürecini çözüm sa layacak kadar ileriye ta mak 
gerekir32. Mant ksal tümdengelimle, hukukun do ru prensiplerine ula mak 
her a amada mümkündür. Yine de bu faaliyetle elde edilen prensiplerle 
uyumlu olmayan, do ru mant k uyguland  halde çözülemeyen davalar 
varsa, bunlar yanl  örneklerdir. Mahkemeler ve avukatlarca reddedilmeleri 
icap eder33.  

 
HUKUK UYGULAMASI 

Langdell’in Amerikan hukuk tarihindeki öneminin bir nedeni hukuk 
fakültelerinin geli mesi için sa lad  gözard  edilemez katk  ise, di eri de 
mahkemelerde esen formalist rüzgar  tetiklemesidir. Asl nda ba lang çta, 
yani ç Sava  sonras nda, yarg çlar n Langdell’in görü lerini bilinçlice 

                                                            
30  Kronman, s. 173-174. 
31  William Schofield, Christopher Columbus Langdell , The American Law Register, Vol. 

55, No. 5, (1898-1907),Volume 46 New Series (May, 1907), ss. 273-296, s. 288. 
32  Kronman, s. 171, 174. 
33  Carrington, s. 708-709. 
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benimsedi i veya uygulad  söylenemez. Langdell, ç Sava ’ n Amerika’n n 
politika ve hukuk tarihinde bir dönüm noktas  oldu unu, hukuka ba ka bir 
aç dan yakla lan yeni bir ça n ba lad n  farketmi tir. Onu kendi 
zaman n n sembolü haline dönü türen, formalizm etkisindeki yeni düzeni 
bilinçli ve teorik dayanaklar in a ederek aç klamas d r34. 

Klasik devrin en önemli çat mas , hukuk ve politika aras nda 
ya anmakta; bir tarafta kodifikasyon yanl lar , di er tarafta ate li Common 
Law savunucular  yer almaktad r. Temel sorun, yarg c n hukuku yaratmas  
m  yoksa sadece duyurmas  m  gerekti idir. Yarg c n rolünü mevcut 
hukukun bildirilmesi ve uygulanmas ndan ibaret görenler, hukukun 
olu turulmas n  demokratik yasakoyuculara ait politik  bir vazife 
saymaktad r. Kar  cephedekiler ise hukukun bilimsel  boyutuna vurgu 
yaparak, yarg çlar taraf ndan geli tirilip aç klanabilece ini dü ünmektedir. 
Esasen hukuk ve politika ikilemi, derinde yatan daha büyük bir korkunun, 
ço unlu un diktas  endi esinin ürünüdür. Her ne kadar zorbal ndan 

korkulan ço unluk dini, kültürel veya politik olabilirse de, as l tehlike 
ekonomiktir. Dünyan n politik bak mdan en demokratik ülkesinin, zoraki 
dayat lan ekonomik e itlik fikrinden nas l kaç nabilece i kayg s , di erlerine 
galebe çalmaktad r. Hukukun, demokratik politikac lar n elinde bir 
enstrumana dönü meksizin, devlet ile toplum aras nda politik olmayan bir 
tampon i levi görmesi beklenmektedir35. Bu dile in yerindeli i, elbette ki 
tart maya aç kt r. Politikadan ar nm  bir hukuk dü üncesi, kimilerine 
gerçe e dönü türülebilir bir idealmi  gibi görünse bile, Amerika’da hukuk 
ile politika ili kisi, varl  reddedilemeyecek derinlikte bir tarihsel kökene 
dayan r36. 

Bu ko ullarda ortaya ç kan formalizm37, hukuku, apolitik, de erden 
ba ms z ve teknokratik bir disiplin olarak tasarlamakt38. Hukuk bir bilimdir; 

                                                            
34  Grant Gilmore, The Ages of American Law, New Haven and London: Yale University 

Press, (1977), s. 62.  
35  Morton J. Horwitz, The Transformation of American Law, 1870-1960, The Crisis of Legal 

Orthodoxy, New York: Oxford University Press, (1992), s. 9. 
36  Carrington, s. 708. 
37  Grey, formalist çerçevede hukuktan beklenen be  amaçtan bahsetmektedir: (a) Bütünlük: 

Bir hukuk sisteminin, yarg  alan ndaki her davaya bir çözüm sa layacak kurumsal 
mekanizmalar  ihtiva etmesidir. Mahkeme bir davay , maddi hukukta do ru ve net bir 
cevab  bulunmad  için reddediyorsa, prosedürel bo luk; iki mahkemenin ayn  
uyu mazl kla ilgili yarg lama, birbiriyle çat an ilamlar ilan etme yetkisi varsa ve bu 
çat may  çözecek kurumsal bir mekanizma mevcut de ilse, prosedürel çak ma söz 
konusudur. Neredeyse tüm hukuk sistemleri bütünlük iddias ndand r ve kuramlar, hukukun 
uyu mazl k çözme rolü dolay s yla bu gereklili e önem atfeder. (b) Taml k: Bir hukuk 
sisteminin taml , maddi normlar n n, tüm uyu mazl k ve davalarda tek ve do ru bir 
cevap üretmesi anlam na gelir. Bir sistem, mevcut normlar n uygulanamad  olgusal 
durumlardan veya normlar aras ndaki tutars zl klardan ötürü tam olmayabilir. Ço u ça da  
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politik sald r lardan muaf bir hukuki gerekçelendirme sistemi olu turmak ve 
bütünle ik, sistematik, genel ve soyut betimlemelere ula mak mümkündür. 
E er hukuki kavramlar n tarafs zl  sa lanabilirse, üzerinde uzla maya 
var lm  amaçlar bulunmasa bile genel bir süreç ve ilkeler sistemi 
kurulabilir. Uyu mazl klar, her davan n kendine özgü maddi ko ullar na 
saplanmaks z n çözülebilir39. Böylece, hem davan n resmi aktörleri hem de 
temel kural ve prensiplerden haberdar olan uyu mazl k taraflar , davalar n 
nas l karara ba lanaca n  önceden kestirebilir40. 

Langdell da ayn  çizgiyi sürdürerek hukuku, kavramlar arac l yla 
aç klanabilen, en zor görünen davalar n bile verili ema ve kategorilere göre 
çözülebildi i, objektif aç dan incelenmeye ve dahas  üniversitelerde 
ö retilmeye müsait bir bilim olarak ele al r. Ancak klasik formalizmi, 
kurallardan, hukuki kararlar n kurallar n uygulanmas  ve tümdengelimli ak l 
yürütmeyle verilmesinden bir ad m ötesi olarak dü ünmek gerekir41. 
Hukukun kavramsal kategorileri davalardan önce mevcuttur ve somut 
uyu mazl klar, bunlar n hukuki kararlara yans mas n n yolunu açar42.  

                                                                                                                                            
hukuk kuramc s , bütünlü ü eri ilebilir bir özellik gibi alg larken, taml  böyle 
de erlendirmemektedir. Her davan n karara ba lanmas  gerekiyorsa da, sistemdeki normlar n 
çözüm üretmedi i veya tutars z cevaplar üretti i durumlar olacakt r. Bu hallerde yarg c n 
yeni bir kural yaratmak veya çat an normlar aras nda bir tercihte bulunmak suretiyle 
takdir yetkisini kullanmas  gerekir. (c) Formellik: Bir hukuk sisteminin formel olmas , 
sonuçlar n n kan tlay c  (rasyonel bak mdan zorlay c ) gerekçelendirme yoluyla dikte 
edilmesidir. Evrensel formellik ise, bir sistemin bütünlü ünü garanti etmek için yeterli bir 
ko uldur. Langdell dü üncesinin önemli amaçlar ndan biri formellik yoluyla bütünlü e 
eri mekse de, evrensel formellik zorunlu bir ko ul de ildir. (d) Kavramsal düzen: Bir 
hukuk sisteminin, maddi temel düzey kurallar n n, kendi içinde tutarl  bir düzeni bulunan, 
az say daki göreceli soyut ilke ve kavramdan ç kar labilecek ekilde düzenlenmesidir. 
Sistemin nihai kurallar n n daha genel prensip ve kavramlardan ç kar lmas  kan tlay c yken, 
kavramsal düzenleme formeldir. Ç kar m titiz bir ekilde yap lmasa bile, formel olmayan 
ama düzenli bir sistem olu turabilir. Düzenlenmi  bir hukuk sisteminde, maddi hukukta 
(örne in haks z fiil, sözle me) ve nihai kurallar n ç kar ld  ilkelerde kullan lan 
kavramlar  (örne in de erlendirme, en yak n sebep) ay ran s n fland r c  kategorileri tespit 
etmek mümkündür. (e) Kabul edilebilirlik: Bir hukuk sisteminin, dahilindeki ki ilerin 
ideallerini ve isteklerini kar lamas d r. Formellik arac l yla bütünlük arzusu, k smen 
resmi eylemlerin makul biçimde öngörülebilir olmas  ve böylece insanlar n ya amlar n  
planlayabilmesi yönündeki pratik sosyal talebe dayan r. Grey, s. 7-10. Ayr ca bkz. Richard 
D. Pildes, Forms of Formalism , The University of Chicago Law Review, Vol. 66, No. 3 
(Summer, 1999), ss. 607-621, s. 609. 

38  Carrington, s. 708. 
39  Horwitz, s. 12, 16. 
40  Kimball, Warn Students..., s. 58. 
41  Pildes, s. 609. 
42  Jeffrey Malkan, Literary Formalism, Legal Formalism , Cardozo Law Review, Vol.19, 

No.4, (1997-1998), ss. 1393-1439, s. 1438. 
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Sözle meler hukukundaki posta kutusu kural , Langdell’in verdi i ve 
Grey’in özetleyerek aktard  iyi bir örnektir. A ki isine, posta arac l yla 
bir sözle meyle ilgili icapta bulunulmas  halinde, sözle me, kabulün postaya 
verilmesiyle mi yoksa ula mas yla m  ba lay c  hale gelir? Ço u modern 
yazar, taraflara kolayl k sa lamak ad na postaya verilme an n  esas almakta, 
buna da posta kutusu kural  denilmektedir. Önemli olan, sorunun bir 
ekilde çözülmü  olmas d r. Ancak, Langdell’in döneminde tüm 

mahkemelerin uygulad  genel bir kurala henüz dönü memi tir. Örne in 
ngiltere ve New York mahkemeleri kural  kabul ederken, Massachusetts 

reddetmektedir. Langdell’e göre bu, sadece pratik bir mesele de ildir. Temel 
prensipler, sözle me kurulmadan evvel kabulün ula t r lm  olmas n  
gerektirir. Buna dayanak te kil eden doktrin, bir sözün, de erlendirilmedikçe 
ba lay c  olamayaca d r. cab n de erlendirilmesi, kendisine teklif sunulan 
ki inin kabulle geri dönmesidir. Bir söz, do as  gere i ileti im kurulmadan 
tamamlanm  say lmaz. Kabul mektubu ula ana dek ortada söz veya 
de erlendirme olmad na göre, sözle me de olamaz. Maddi adalet, 
elveri ililik, taraflar n menfaatleri gibi aç klamalar konuyla ilgisizdir43. 

Langdell kabul mektubunun icapta bulunana ula mas n  ararken, asl nda 
iki tarafa da e it mesafeyle yakla makta, aralar ndan birinin u rayabilece i 
zarar  veya adalet duygusunu konunun d nda tutmaktad r. Zira, adalet 
zamana, ko ullara veya ki ilere göre de i ebilen bir duygu halidir ve 
duygusal tepkilere dayanan bir hukuk yakla m  ya da bu etkiyle var lan 
yarg , standart bir uygulamaya dönü emeyecek kadar belirsizlik içerir. 
Langdell’in yapt , yeni kurallar olu turmak de il, mevcut kurallar n 
i leyebilece i standart bir zemin sunmakt r. Örne in, posta kutusu kural na 
kar  geli tirdi i argüman, neredeyse sözle meler kadar eski olan 
kar l kl l k  prensibine dayan r. Bu prensibi, s n rlar  belirgin bir düzleme 

ta makta ve ayn  olgular n, farkl  insanlar taraf ndan ayn  ekilde 
tan mlanmas n n önünü açmaktad r. Böylece herhangi bir dava çözülürken, 
adalet hissinin de il standartla m  doktrinel kavramlar n izi sürülecektir44. 
Langdell hakkaniyet gibi, hukukun hakime yarat c l k tan d  ko ullara kar  
muhafazakar bir tutum sergilemektedir. Hakkaniyet bir çareler ilmidir ve 
Langdell do al adalet ad  alt ndaki kuram veya kavramlardan 
ho lanmamaktad r45. 

Langdell sonras nda da hukukun kapal  bir mant ksal sistem oldu u 
görü ü egemendir. Yarg çlar hukuk yaratmamakta, bilakis var olan hukuku 
duyurmaktad r. Yarg n n i levi, hukuk kurallar n  de i en ko ullara 

                                                            
43  Grey, s. 4. 
44  Catherine Pierce Wells, Langdell and the Invention of Legal Doctrine , Buffalo Law 

Review, Volume 58, (May 2010), Number 3, ss. 661-618, s. 608-610. 
45  Schofield, s. 288. 
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uyarlamak veya do ru hukuk kurallar n n ne oldu unu ke fetmek de ildir. 
Geçmi  hatalar if a edilebilir ve bu yolla küçük de i iklikler yap labilir ama 
do ru, bir kez eri ildikten sonra kesin ve daimidir. De i ikli in yolu yasama 
faaliyetidir, ki buna bile ku kuyla yakla lmakta; Common Law’ n zarar na 
olabilecek yasalar dikkatlice tahlil edilmektedir46.  

Bu dönemde mahkemeler, de i ime kar  ç kan ve geçmi e s k  s k ya 
ba l  muhafazakar kalelere dönü mü tür. Yarg çlar n istidad , karar 
metinlerine de yans maktad r. Devir, seri tebligatlar devridir. Yarg çlar 
yarg lad klar  davadaki olgulardan veya karar n gerekçelerinden nadiren 
rahats zl k duymakta, hatta neredeyse gerekçe yazmadan davalar  
sonuçland rmaktad r. Uygulanan kurallar n ilgili davay  çözdü ünü 
söylemekten fazlas  yersiz ve bazen hukuk d  görülmektedir47.  

A a da yer alan örnek kararda, hem Langdell’in bak  aç s n  hem de 
onun etkisindeki hüküm verme faaliyetini net bir ekilde gözlemlememiz 
mümkündür. Bu karar Indiana Yüksek Mahkemesi taraf ndan 1901 y l nda 
verilmi tir ve formalist yakla m  aç kça yans tmaktad r.  

Indiana Yüksek Mahkemesi 

HURLEY v. EDDINGFIELD 

4 Nisan, 1901 

156 Ind. 416, 59 N. E. 1058 

Montgomery ili gezici mahkemesinin temyiziyle, Jere West, Yarg ç 
BAKER J.  

Temyiz talebinde bulunan taraf, daval ya, vasiyet b rakmadan ölen 
yak n n n ölümüne kusurlu olarak sebebiyet vermekten ötürü 10.000 dolar 
tazminat talebiyle dava açm t r. Mahkeme daval n n itiraz n  kabul etmi  
ve bu karar n hatal  oldu u kararla t r lm t r. 

Maddi olgular u ekilde özetlenebilir: Merhumun ölümü zaman nda 
ve öncesinde, daval  Montgomery ilçesi, Mace’de pratisyen doktor olarak 
çal maktad r; eyalet yasalar  gere ince lisans sahibidir. Kendisini 
kamuya genel t p doktoru olarak sunmaktad r. Merhumun aile 
doktorudur. Merhum a r hastalan r ve daval y  ça rt r. Ulak, daval y  
merhumun iddetli hastal yla ilgili bilgilendirir, verece i sa l k hizmeti 
için ücretini teklif eder, ba ka bir doktora zaman nda ula lamayaca n  
ve merhumun onun özen ve dikkatine güvendi ini aç klar. Daval , 
herhangi bir gerekçe göstermeksizin merhuma yard m etmeyi reddeder. 
Daval n n acil hizmetine ihtiyaç duyan herhangi bir hasta yoktur, e er 

                                                            
46  Gilmore, s. 62. 
47  Gilmore, s. 63.  
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istese merhumu kurtarabilecek durumdad r. Merhumun hatas  olmaks z n 
ve tamamen daval n n hatas  sonucunda ölüm gerçekle ir.  

Kusurlu oldu u iddia edilen eylem, daval n n bir hizmet 
sözle mesine dahil olmay  reddetmesidir. Dava vekili, t p uygulamas n  
düzenleyen yasadan önce, doktorlar n talepte bulunan herkese 
profesyonel hizmet sa lamakla yükümlü oldu una muhalefet 
etmemektedir. (Whart. Neg. § 731.) T p uygulamas n  düzenleyen yasa, 
bir müfetti ler kuruluna, yeterlilik standartlar n , s navlar , yeterli bulunanlar n 
ruhsatlar n , ruhsats z çal ma cezalar n  vazetmektedir. (Yasalar 1897, p. 
255; Yasalar 1899, p. 247.) Yasa, zorlay c  de il önleyici bir ölçüdür. T p 
muayenesi için devlet ruhsat n  (iznini) al rken ki i, kendi kabul 
ettiklerine ilaveten tüm di er hastalar  da muayene edece inin garantisini 
vermemekte ve devlet de böyle bir hizmeti zorunlu k lmamaktad r. Dava 
vekilinin, hanc lar n, ta mac l k hizmeti verenlerin ve benzerlerinin 
kamuya kar  yükümlülüklerinden hareketle yapt  benzetmeler, konu 
d d r. Hüküm onaylanm t r.  

Karar, Langdell’in bilimsel metoduyla gayet uyumlu, k sa, net ve 
anla l r niteliktedir. Dava konusunun, hukuki dayanaklar n n ve hükmün 
ifade edili  ekli ile kullan lan dil tam olarak dönem özelliklerini 
yans tmaktad r. Ayn  bilimsel gözlü ü takarak analiz edecek olursak, ana 
hususlar u ekilde özetlenebilir: 

Davan n taraflar : Dava taraflar n n soyadlar  sadece bir kez, o da karar 
ba l nda geçmekte; metin içerisinde taraf, daval  ve merhum ifadeleri 
kullan lmaktad r. Bunlar, herhangi bir karar metninde rastlan labilecek genel 
s fatlard r ve örnek olay n benzerlerinden farkl  olmad  vurgusunu 
güçlendirmektedir. 

Hukuki olgu: Temyiz talebinde bulunan taraf n, daval ya, vasiyet 
b rakmadan ölen yak n n n ölümüne kusurlu olarak sebebiyet vermekten 
ötürü dava açmas , mahkemenin daval n n itiraz n  kabul etmesidir. Temyiz 
süreciyle sonuçlanan hukuki prosedür gayet aç k ifadelerle özetlenmi tir. 

Maddi olgu: Daval , mesle i icra etmek için gerekli niteliklere haiz 
olup, merhumun aile doktorudur. Merhumun a r bir ekilde hastaland , 
hizmetinin kar l nda ücret ödenece i, ba ka bir doktora ula lacak zaman 
olmad  ve kendisine güvenildi i yanl  anlamaya mahal vermeyecek 
sekilde aç kland  halde, muayene ve tedavi etmeyi reddetmi , hasta ölmü tür. 
Doktorun o esnada hizmet vermeyi reddetmek için özel bir gerekçesi 
bulunmamakta, sadece bir hizmet akdinin taraf  olmay  kabul etmemektedir. 
Karar metninde, herhangi bir yorum kat lmaks z n ve dolayl  aç klamalara 
ba vurulmaks z n olay n geli im seyri aç klanm ; yine ayn  tarafs zl kla, 
ölümün merhumun de il daval n n kusurundan kaynakland  belirtilmi tir. 
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Hukuki dayanaklar ve hüküm: Kusurlu oldu u iddia edilen eylem 
betimlenmi , daval  taraf n dayanak ve iddialar  anahatlar yla aç klanm t r. 
Ard ndan, benzeri ba ka bir olaya da uyarlanmas  mümkün, genel hukuki 
düzenlemelere yer verilmi tir. lgili yasan n kapsam  dahilinde ve haricinde 
kalan hususlar belirlenmi ; ba ka bir ifadeyle, s n rlar  çizilmi tir. lgili yasa, 
zorlay c  de il önleyici bir ölçüttür. Doktorlar mesle e ba lar ve ruhsat 
al rken, kendi kabul ettikleri d ndaki hastalar  da muayene edeceklerine 
ili kin taahhütte bulunmamakta ve devlet böyle bir hizmeti zorunlu 
k lmamaktad r. Dava vekilinin, hanc lar n, ta mac l k hizmeti verenlerin ve 
benzerlerinin kamuya kar  yükümlülüklerinden hareketle yapt  
benzetmeler, konu d d r. Hüküm onaylanm t r.  

Dikkat edilirse, davan n unsurlar  k sa ve aç k ekilde ifade edilmi , 
objektif kriterlerle de erlendirilmi tir. Daval  ve davac n n isimleri metin 
içinde kullan lmamakta, herhangi iki taraf aras nda geçen herhangi bir dava, 
benzerlerine emsal te kil edebilecek surette çözülmektedir. Bir di er husus, 
karar verilirken kat  yasal s n rlar n hiç esnetilmemesi ve insanl k onuru, 
ya ama hakk , hasta haklar , hakkaniyet veya adaletin gereklerine at f 
yap lmamas d r. Hakim do rudan mevcut hukuku uygulamakta, kanaat ya da 
takdir kullanmamaktad r. Davac  taraf n iddialar , merhumun tedaviden 
mahrum kalmaya ba l  ölümü tamamen mevzu d d r. Hükme esas te kil 
etmemektedir.  

 

SONUÇ 

Amerika Birle ik Devletleri’ne akademik çal ma yapma amac yla 
gelen her hukukçunun kar s na ç kmas  muhtemel bir isimdir Langdell. 
Çünkü Amerika’da ilk hukuk fakültesini kuran, üç y ll k hukuk ö retimi 
uygulamas n  ba latan ve istisnas z her derste halen etkin bir ekilde 

kullan lan örnek olay metodunu icat eden  ki i odur. Ülkenin naml , anl , 

büyük hukukçusudur. Konuya buradan yakla nca, Langell ve Hukuk 

Ö retimi  ba l kl  bir makale yazmak daha yerinde bir tercihmi  gibi 

görülebilir. Ancak Langdell’i Langdell yapan, sadece Hukuk ö renme ve 

ö retme süreci nas l daha iyi hale getirilebilir?  sorusuna fiilen verdi i cevap 

ya da itinayla gerçe e dönü türdü ü Üniversitede Hukuk!  idealidir 
diyemeyiz. Bunlar n de erinden ku ku duyulmad  gibi, ba ms z bir 
çal ma içerisinde ele al nmas , biyografisi e li inde okuyucuya sunulmas  
gayet mümkündür. Olas l klar bir yana, halihaz rdaki metnin ate leyicisi, 
Langdell’in hukuku, profesörü, ö rencisi, avukat , yarg c , üniversitesi, 
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kütüphanesi, mahkemesiyle bir bütün halinde ele almas d r. Üniversite 
birinci s n ftan yarg lamaya kadarki her a amay , birbirinden ayr lamayacak 
ekilde harmanlam t r. Bu yap n n harc , mihenk ta  ya da ortak bile eni, 

bilimdir. Hukuk bir bilimdir. Dolay s yla Langdell’in ifadesiyle en büyük 

ve ihti aml  bilim olan hukukun ö retimi, uygulamas  ve yarg  düzene i de 
yaln zca bilimsel usullerle gerçekle tirilip kavranabilir. 

Langdell’i hukuku bir bilim olarak nitelemeye sevk eden, ya ad  
ça n ve içinde bulundu u akademik ortam n gerekleriyle yak ndan ilgilidir. 
Ondokuzuncu yüzy l Amerikas ’nda herhangi bir disiplinin üniversitede 
ö retilecek denli önemli oldu unu kan tlaman n yolu, bilim  ve bilimsel  
kavramlar n n koruyucu emsiyesi alt na almak, ondan ciddi bir disiplin in a 
etmektir. Langdell’in mücadelesini verdi i ey ile hukukun gerçekten bilim 
olup olmad  birbirlerinden farkl  meselelerdir. Langdell, bir hukuk 
fakültesi kurman n, hukuku do a bilimleri kadar sayg n bir konuma 
ta man n u ra  içerisindedir. E er mübala aya kaçmazsa, kar s nda 
hangisinin daha çetin ceviz oldu unu söyleyemeyece imiz, iki güçlü rakip 
bulunmaktad r. lki, kökle mi  bir Common Law gelene idir. Hukuk 
üniversitelerde de il bürolarda ö renilmekte ve hukukçular, teorinin 
yoklu unda pratikte pi mektedir. Langdell’in bilim olarak hukuk iddias , 
alayl  hukukçulu un egemen oldu u, mekteplili in ise bilinmedi i bir 
co rafya ve zaman dilimindeki mutad uygulamalara kar  gelmektedir. 
Bununla ba lant l  di eri ise, ülkedeki hukuk kültürünün özetini te kil eden 
tecrübe olarak hukuk  anlay d r. Uygulamada geli en, uygulamayla 

beslenen bir hukuk alg s n , mant kla de i tirmeyi seçmektedir. Hukuk 
bürolarda de il üniversitede ö renilir, tecrübeye de il mant a dayan r.  

Fakat, Langdell’i Langdell yapan husus, tam olarak bu da de ildir. Çok 
az dü ünürün veya dü ünen hukukçunun yapabilece i ekilde, sadece bilgi 
aktar m faaliyetini de i tirmekle kalmam , yarg lamaya da tesir etmi tir. 
Tabii bu, Langdell öncesi ve sonras  hükümlerde keskin bir farkl la ma 
oldu u anlam na gelmez. Yine de yaratt  etki hiçe say lamayacak 
düzeydedir: Bilimsel gerekçelendirmeye dayanan, soyut prensiplerden 
ç karsanan, tarafs z, objektif ve yeknesak yarg lamalar n samimi 
destekçisidir. 
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