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 ile, doğrudan ya da dolaylı, en ge-

niş  yasa'nın uygulanmasına ilişkin her türden us-

lamlamayı  bize en  örnekleri 

sağlayan  yargı organlarının görüşleri,

larıdır. Bu açıdan öğretisel yayınlar ve bir dâva sırasında ta-

rafların savunmaları,  en  kararı 

araştırmasında yargıç'ı aydınlatmak ve

 yardımcı öğeler  düşünülmelidirler.  gerçek-

 yargıca, hem b ir kanıya  ve hem de kararını

çelendirme olanağı  ve  öğeleri sağlamak zo-

rundadırlar. 

 doğaldır k i , öğreti yalnızca yargıcı değil, aynı za-

 b i r  ya da  bir deği-

şiklik yapmayı  da

 ona da  bu  de iege  us-

 çerçeveyi aşacak ve

 kanıtlara başvurmak  kalacaktır. 

 yasanın bi r  seçimini 

(*) B u çeviri, Ch. PERELMAN'ın «Raisonnement  et

 juridique»,  de  du  Tome: X I , 1966' 

 yapılmıştır. 
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haklı kılacak sonuçlar değerlendirilirken bu tür kanıtlara 

başvurmanın reddedilemediğine, dışta bırakılmadığına da 

ayrıca değinelim. 

 anlamıyla  b i r uslamlamanın varlığı, hu-

 öğrenimi görenlerin hiçbirince yadsınmaz; ama mantık-

çıların çoğu b i r  mantığının varlığmı yadsımaktadır. 

Gerçekten,  şunu  sürerler; şayet mantık, biçimsel-

leştirilmiş b i r tümdengelimin kurallarını hazırlayan ve

 biçimsel mantık i le b i r  özdeşleşirse —ve 

 biçimsel mantığın  b i r  tarafın-

 sağlanmış  bu  nasıl k i b i r mantıksal ta-

sım'ın  ya da  alıntılandığında 

 ya da  mantıkdan söz edilemezse, bu ta-

sım  alıntılandığında da  mantığın-

 söz  haklı b i r yanı

Açıktır k i ,  önermeler çoğunlukla «mezundur», 

«yasaktır», «zorunludur»  yakın geçmişte Finlandiyalı 

mantıkçı ve  H . von  öncülüğünde hazırlan-

mış ve «deontik mantık»  b i r biçimsel mantık 

dalınca biçimlendirilmiş ve çözümlenmiş  kavramları 

içerirler1. Bu  mantık özellik-

 hiçbir şeye  değildir;  bize

ğu ve  işaretlerin bazı  kullanımları

kında  aydınlatan çözümlemeler ve biçimselleştirmeler, 

sadece  önermelere değil,  öğeler içeren 

tüm önermelere uygulanırlar. 

 mantığı kavramı,  ispatlayıcı kanıt 

kurammı hazırlayan biçimsel b i r mantığın yanında, kanıt ge-

 çalışmasına özgü,  b i r  desteklemeğe, ya da 

1) Bkz. G.H. von  «Deontik Mantık»,  n.s., v. 60 

 s. 1 - 15 ve  and  and

 1963. Fransızca'da Bkz. G.  «Deontik

tık ve  mantığı»,  1965, 2, s. 157 -

 aynı yazarın, «Hukuk mantığına giriş»,

1965. . " : ;vî 
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 savaşmağa  b i r kararı eleştirme ve haklı göster-

 olanağını  uslamlamaların bütününün

 özgü biçimsel  b i r mantığın varlığı  edildiği 

 çok özel  b i r  kullanılabilir

 mantığı,  özgül kanıtlamaları, yüz-

yıllar  öğretilmiş oldukları biçimde «topique

 kanıt  san'atı)» adı altında

Önce (apaçık sezgilere önemli b i r pay ayıran)

tes'cı,  (özellikle biçimselleştirilmiş hesapların

 bağlanan)  bir  içinde yer 

 çağdaş biçimsel mantığın gelişmeleri ispatlayıcı,

zorlayıcı kanıt'a yabancı bütün kanıtlama yollarını mantığın 

dışma çıkarttırmış, uzaklaştırtmıştır. Böylece

tık,  dediği ve b i r  ge-

 veya ona karşı  bütün  kanıtları

 nitelediği

Kanıtlamadan çıkan bu  gerçekte güçlü ya da za-

yıftırlar; ama hiçbir  ne zorlayıcı ve ne de

 Gerçekten, biçimsel  doğru, çıkarsama (bir öner-

 başka b i r önerme çıkarma) kurallarına  bir de-

 karşısında, eğer öncüllerin doğruluğu tartışma  de-

ğilse, yapılacak tek şey, varılan sonuç önünde saygı ile eğil-

 karşılık, kanıtlayıcı  hiçbir  karşıt 

yönde kanıt  dışta bırakmaz.  inandırıcı gö-

züken b i r  b i r başkasını inandıramayabilir. Şu  bu 

ayırımlar karşısında, uyuşmazlıkları  ve çözmekte

 ve kararları  yargıçlar

 kaçınılmazdır. 

 çözülmesi amaçlandığında 

hiçkimse, doğru yanıtı vermeğe  matematikçiyi

yıp göstermeyi düşünmez; çünkü bu  anlaşmazlık

cağı  hiç düşünülmez. Şu örnek  Reçulae' 

2) B u geleneğin  doğuşu için bakınız Th.

 un d  München,  3 neu bası, 1965. 
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 yazdığı  esinlenmiştir: «Ne

 aynı şey üzerine  zıt b i r yargıda

 yanıldığı  Dahası, onların hiçbiri 

 ona  değildir;  açık 

ve seçik b i r görüşe  hasmına gösterebile-

 öyle k i bu tartışma, hasmın inancım, kanısını değiştir-

 sonuçlanacaktı».  aynı şekilde, hiçbir hukukçu, 

 açıklığından  değildir ve  alanında gö-

rüşler çoğunlukla karşıtlıklarını üstesinden  biçim-

 sürdürüp

 sadece ispatlayıcı  değil, aynı

gücü ve doğruluğu, yerindeliği, çeşitli biçimlerde değerlen-

 kanıtlara da dayanmalarıdır. O  uyuşmazlık-

ları çözmek üzere  b i r  başvurulması kaçınıl-

 biçimde  çıkmaktadır. 

 bütünü i le  b i r us-

 bu  hiçbir biçimde

şılmayacaktı.  şey, b i r kanıtla-

 başka b i r şey değildir ve  mantığı,

 özgü, biçimsel olmayanı kanıtlayıcı şemalar

 içerir. 

İspat'ın  ve  biçimde

 olmasına karşın, her kanıtlama, sözcü tarafından

 katılmasını sağlamak  olduğu, inandır-

mağa ya da kandırmağa çalıştığı b i r

 ona  B u  tanımak,

benimsediği varsayılan ve geliştirilmesi  kanıtlamada 

öncüllerden  olduğunu

 çok önemlidir, üstelik b u  b i r yo-

ğunlukla  edilmiş olmaları ve kanıtlamanın ağırlığını 

kayıpsız, zararsız yüklenmeleri  dışında, bu 

 tarafından terkedilmiş

karşıkarşıya  ve  bağlanan her kanıtlama, 

 i y i çakılmamış b i r çiviye asılmış b i r  düşüp 

kırılabilir. 

3) DESCARTES, «Aklın yönetimi için kurallar», I I ,  X I , s. 

 - 206, V.  çevirisi,  1826. 
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İstediği tez'e katılmada seçme özgürlüğüne  bir

 söz  olduğunda, sözcü hem bu

 düşünce ve inançları

 de bunları düşünmek durumundadır.  bir

 katılan tüm bu  bir

 içinde düşünüyor  için, adetâ, 

 benimsenmiş  bağlıdırlar. Yargıca 

başvuran sözcüler,  mal edilmiş ve yargıcın yasanın 

ihlâlinden  kılmaksızın reddedemediği tüm 

 ve usûl kurallarına  üstelik bu 

 bağlı olaraktır  yargıç  kararını,

 b i r hüküm verdiği  hakkında,  akranlarının, 

 üstlerinin onayını ve hukukçuların  bi-

çimde açıklamak, gerekçelendirmek  kalacaktır. 

 k i ,  ne yadsımayı ne de  gö-

 yorumlamayı aklından geçirdiği  kuralları yanında, 

 oldukça  öğelerini içerir, yargı-

 özgürlük  ve olguların saptanması

yargıcın kişisel kanısına öylesine bağlıdır  yargıcın kişiliği, 

dâvanın gelişiminde ve  sınırlı,

 her  b i r ro l  Sonuçta

nın inandırması  yargıç olduğu, bu

 b i r  olmadığı,  başarısı,

üzerinde yarattığı  bağlı bulunduğu için, yargıçların 

 tutmasına karşı  önemli ve

rın hem dâvanın tarafları, hem de söz  dâva ile

 göre seçilmiş olmamaları

 yargıcın çözümleyecek olduğunun 

önceden  ve  b i r  olağanüstü 

yaıgıya başvurulmasının yasaklanmağa çalışılmasına

 Yargıçlar iş işten geçtikten  atandıkları

 ağır ceza jürisindeki  savunduğu 

dâva bakımından  gözükmeyen kişileri

 hakkına

 düzenine ilişkin her uyuşmazlıkta,  ko-

 ve usûl sorunlarından bağımsız  üç görünü-

mü düşünmek  Olguların ispatı, onların
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 ve yürürlükteki  göz önünde

 çıkarılan  sonuçlar. 

Olguların ispatı,  ve  da saptanmıştır. 

 bu  b i r karışıklıktan, yanılgıdan kaçına-

 Olguların ispatı  dediğimiz  bu sadece 

yargıcın  hakkındaki kanısını serbestçe oluşturabilme-

 değil, aynı  dışında sağlayabileceği, elde 

edebileceği ve tartışmalı b i r  tâbi

 göz önünde bulundurmasının  olduğunu da de-

 için  hiçbir

 değildir. 

 k i , bazı olguların ispatı

değildir. Yargıç, «varlığı dâvanın  hiçbir bakım-

 dâva ile  olguların ve örneğin b i r 

iftira'nın söz  olduğu ve özel kişilerin

 açısından ispatına  kanıt gös-

 b i r  karşıt ol-

duğu olguların ispatı da  hükmedilen şeyin 

kıymeti  Yargıç,  aşımına uğramış bazı olguların 

ispatını da  Bu birkaç örnek, üstün b i r 

 düşüncesinin, «objektif doğruluğun»

masına nasıl karşı koyabildiğim göstermektedir4. 

 ispatı  ve ne apaçık

 edilmiş, ne de varsayılmış  olguları kanıtlamak-

 başka  b i r şey
• 

Olguların ispatının tüm yargısal tekniği,

kavramından  çıkarak anlaşılır. Varsayılan olguların is-

patlanmış, tanıtlanmış olması  k i , 

 sanık,  kanıtlanmcaya değin  sayı-

lır ve bu  yükü de suçlayana  Aynı şekilde,

 değiştirmek, bu  aykırı olduğu-

4) Ch.  «Hukuksal uslamlama»,

 2, s. 135. 
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 da davacının işidir. Dâvâlı inkâr

 savunması için birşeyi kanıt, da-

 gösterirse,  sürdüğünü  ile yükümlü-

dür. 

 «az çok eşit sayılan  arasındaki 

medenî  söz  olduğunda  ve

 görünen  yükünün bu bölüşümü, bir  ile, çoğu 

 ispatlayıcı  tek  b i r  arasında-

 ilişkiler söz  olduğunda böyle görünmez. Bu

 yargıç  bir mes'eleye iliş-

 her türlü  sunmasını  hattâ

 gerekse  böyle-

dir»"'. 

Olguların ispatının  olduğu söylendiği ve sadece 

yargıcın kanısını oluşturmağa yöneldiği,  amaçladığı za-

 önce işaret ettiğimiz koşullara uyması  us-

lamlamanın özellikle  hiçbir yanı bulunmayacaktır. 

 böylece yerleşik olguların  söz

olduğunda,  bu  öngörülen sonuçları çı-

 üzere, onları  b ir  gerektiğin-

 yargıç, b i r

 pek  şeyin

 Çoğu kez, yargıç

 haklı göstermek için,  ve 

kararından doğacak  sonuçların değerlendirilmesinden, 

Eğer b i r tüzük ilâçların reçetesiz satılmasının  ol-

duğunu öngörüyorsa, yargısal  ilâcı  farmasötik 

 ürün  bu ürünün  satışının sonuçlarınm bir 

değerlendirilmesini göz önünde

Hattâ  b i r  elde  için yargıç, bir 

varsayım'a  olguların  yasanın

 değiştirmeksizin  ulaşmak açısından  olduğu 

5) Ch.  s. 135 - 136. 
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 b i r  başvurmak

kalacaktır. Böyle b i r varsayımı gezgin yargıç,

nın başlangıçta  vatandaşlarıyla sınırlı uygulanışını ya-

bancı ülkelere de  üzere,  kullanmıştır. Böy-

lece, ağır ceza dâvalarında sanığın aklanmasını  jüri' 

 «sanık, bu kişinin ölümüne  suç-

 mudur?»  ve kuşkusuz 

söz  yanıtladığı

lamanın en  özelliği  ve  iç içe geç-

 en açık biçimde  sorunları dolayısıyla

 çıkar6. 1 Mayıs günü  b i r kırmızı bayrağın

 göre cezalandırılabiliyorsa, suçun ko-

şulları,  söz  günde  ya da leylâk

 bayrağı izlemiş olması  gerçekleşmiş  mu? 

Açıkça görülmektedir  sadece tartışma

 b i r  değil, aynı

yargıcın yasayı yorumlayacağı biçime de bağlı olacaktır. 

 k i ,  mantığının özgül so-

runları, b i r öncüller bütününden mantıksal  doğan so-

nuçların çıkarılması amaçlandığında değil,  bu 

öncüllerin, onların doğru  normlarına bağlana-

 düzenlenmesi söz  olduğunda

 Bu tür  yasanın

 bağlı  Açıkça  sürülebilir  so-

runlarının mantığa yabancı olduğu ve mantığın biçimsel 

mantık ile özdeş kılınması  haklı

tır. Ama  mantığı,  özgül

 olanı  görevli ise, uslamlamanın biçimsel gö-

rünümlerinin  çünkü  asıl işle-

 kanıtlamayı b i r  bağlam içinde gözler önüne 

serildiği  çözümlemektir. 

 mantığının klâsik  yöntemlerini

(benzer kanıt),  (karşıtıyla),  (öncelik-

 (saçma i le) ,  (yararsız

 (büyükten küçüğe doğru), 

6)  ve  Mantık Araştırmaları  Çalışmala-

 Brüksel, 1961. 
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 ele alalım7. Bunların  yasanın  ile

ve yargıç da bu kanıtlardan  ya da diğeri

 haklı gösterebilecektir. İşaret  k i , bu kanıtlar 

hiçbir  zıt yönde b i r kanıtlamanın  karşıt 

olabileceği  zorlayıcı değildir; yargıcın kararı, tartış-

mayı  için kaçınılmazdır. Bu  mantığı-

 ilişkin yolların  olduğunu göstermesi  b i r 

 yardımıyla haklı gösterilecek, gerekçelendiri-

 yargı, yargıcın uyması  bağ-

lıdır. Bu gerekçelendirme hem üstün gelmiş görünen kanıtla-

rı verecek, hem de böylece yargıcın savunduğu teze karşıt id-

 ve itirazların çürütülmesini sağlayacaktır. 

Ayrıca  çatışkıların8 ve  boş-

luklarının yol açtığı sorunların  çağdaş

 kapalı b i r  olmadığını, yargıcın kararlarını 

gerekçelendirmek üzere,  hiçbir  açıkça

 başvurabildiğini, aynı  ön-

 verilmiş yargısal  geniş bir yer ayırırken ve 

 yargısının, gelecekte aynı  bütün

için b i r örnek oluşturabileceğini  (ereksel) 

 ile  da

ğini göstermektedir. 

 çerçevesinde b i r kararın

mağa çalışanların tümünün

larının, onları  b i r  et-

 olanağı  b i r  içinde yayınlandıkları ve

bütünleştikleri  ve b i r özel koşullar bütünü işte bu ol-

maktadır. Yargısal  ve onu

tığı, böylece aklın  rolünü  iyi  için 

değerli  sağlarlar9. 

7) Krş. GREGOROWICZ, « A  ad  kanıt ve

tığı sorunu»,  et  1962, s. 66 - 75. 

8)  çatışkılar, Mantık Araştırmaları  Çalış-

maları, Brüksel, 1965. 

9) Krş. Ch.  «Hukuk üzerine düşünmenin felsefeye ge-

tirebildiği şey»,  de  du  1962,

 aynı görüş zikredilmiştir, Presses  de 
 1963. s. 244 - 255. 


