
Bölüm 9 

“Die Rechtssätze in ihrem systematischen 
Zusammenhang zu erkennen” * - Hukuki 
Formalizm İtkisi 

9.1 Georg Friedrich Puchta’nın Hukuki Kavramların Soyağacı 
Fikri 

On dokuzuncu yüzyılın başlarında Friedrich Carl von Savigny (1779-1861) 
tarafından kurulan Tarihsel Hukuk Ekolü, hukukun tarihsel özüne ve köklerine 
vurgu yapmıştır. Volksgeist’in, yani tarihsel olarak gelişen “milletin ruhu”nun 
hukukun gelişimi üzerindeki rolünün altını çizmiştir. Bir ulusun Volksgeist’i, örf-
âdet hukukunda ve daha sofistike hukuk sistemlerinde ise hukuk mesleğinin 
yarattığı hukuki kavramlaştırmalarda ve doktriner yapılarda (Juristenrecht, 
Professorenrecht) önemli bir ifadesini bulmuştur. On dokuzuncu yüzyılın 
sonlarına doğru, tarihselci hukuk kavramı, Almanya’da tam olarak kavramsalcı 
hukukbilimine dönüşmüştür. Hukuk biliminin hukuki meseleleri ele alacak 
şekilde oluşturduğu hiyerarşik bir hukuk kavramları sistemi, hukuki analizin 
merkezine yerleştirilmiştir. Alman kavramcılar arasında Georg Friedrich Puchta 
(1798-1846), Bernhard Windscheid (1817-1892) ve genç Rudolf von Jhering 
(1818-1892) vardı ve bunlar daha sonra Interessenjurisprudence ya da hukuktaki 
toplumsal menfaatlerin analizine dayanan hukukbilimi altında, hukuki 
formalizmin şiddetli bir muhalifi ve eleştirmeni hâline gelmişlerdir.1 Alman 
kavramcıları için açıkça iğneleyici olan Begriffsjurisprudenz terimini kullanan 
Philipp Heck’in kendisi de Interessenjurisprudenz’in bir savunucusuydu.2 

Begriffsjurisprudenz’e göre, hukuki kavramlarda ve karşılıklı sistemik 
ilişkilerinde “donmuş” hukukta değişmez bir mantıksal-kavramsal unsur 
bulunmaktadır. Daha önce de, tarihsel hukuk ekolü, milletin ruhu (Volksgeist) ve 
halkının “organik olarak” gelişen hukuk bilinci gibi toplum merkezli hukuk 
kavramlarında değişmez hukuk unsurunu bulmuştu. Kısaca: von Savigny, 
tarihsel olarak gelişmekte olan hukuk kurumlarının, hukuki analizin konusu 
olarak rolünün altını çizerken, Puchta, hukuki analizleri, hukuki kavramlara 
(Rechtsbegriffe), hukuki önermelere (Rechtssätze) ve ilkinden türetilen 
mantıksal-kavramsal veya mantıksal-tümdengelimli sonuçlara bağlamıştır.3 

                     
* “Hukuki önermeleri sistematik bütünlüğünde kavramak” 
1Larenz, Methodenlehre der Rechtswissenschaft (Hukukbilimi Metodolojisi), s. 49. 
2Larenz, Methodenlehre der Rechtswissenschaft, s. 49. 
3Kavramsalcı hukukbilimi ve özel olarak Puchta’nın hukuki düşüncesi ileri ilgili olarak, 



Puchta, bu tür kavramların kapalı, boşluksuz bir sisteminde hukuki kavramlar 
arasında geçerli olduğu düşünülen sistemik ilişkilere atıfta bulunarak, hukuki 
kavramların soyağacı (Genealogie der Begriffe) anlayışını ortaya koymuştur. 
Böyle bir sistemik hukuk bütünlüğünün inşa edilmesi ve daha sonra tekil hukuki 
sorunların bunun içine yerleştirilmesi ve böylelikle, oldukça kavramsalcı ve 
sistemik öncüller altında hukuki anlamlandırma ve yorumlamaya ilişkin cümleler 
türetilmesi hukuk biliminin göreviydi. Puchta’dan önce von Savigny de tarihsel, 
yani yorumcu-hermeneutik olanla yan yana “felsefi”, yani sistematik bir 
yorumlama yöntemine duyulan ihtiyacın altını çizmişti.4 Puchta, hukuki 
kavramların soyağacını bir hukuki kavramlar piramidi (Begriffspyramide) ile 
göstermiştir: hukuki kavramlar; mantıksal-sistemik, hiyerarşik, içsel olarak 
tutarlı ve boşluksuz bir bütünün parçası olarak sunulmuştur. Puchta’nın hukuki 
kavramlar piramidinde, hukuki bir kavramın uygulama alanı ne kadar genişse ve 
maddi içeriği ne kadar darsa, hukuki kavram, hukuki kavramlar sistemik 
hiyerarşisinde o kadar yükseğe yerleştirilir. Buna karşılık, bir hukuki kavramın 
uygulama alanı ne kadar darsa ve esas içeriği ne kadar genişse, hukuki kavram 
hukuki kavramlar piramidinde o kadar aşağıda konumlandırılır.5 Puchta’nın 
metodolojisi katı bir şekilde mantıksal-tümdengelimseldi.6 

Puchta’nın Begriffspyramide’inin en üst katmanında, ilgili hukuk sistemi 
hakkında genel bir görüşün elde edilebileceği soyut ve genel hukuk kavramları 
yer almaktadır. Aynı zamanda, hâkimin yasal takdir yetkisine rehberlik etme 
konusunda bunların bilgi değeri ve kullanım değeri oldukça düşüktür. 
Begriffspyramide’in daha düşük seviyelerine doğru indikçe, kavramlar giderek 
daha fazla içerik-bağlı hâle geldiğinden, hukukun maddi unsurları daha fazla 
ağırlık kazanmaktadır. Aynı zamanda, uygulama alanları daralmakta ve hukuk 
sistemine genel bir bakış açısı kazanma fikri giderek daha fazla tehlikeye 
girmektedir. Özel hukuk alanındaki hukuk kavramları piramidinin en üstüne, 
Puchta, ondan sonra da Bernhard Windscheid, bir öznel hak kavramını 
yerleştirmiştir.7 

Puchta’nın hukuki formalizminde, katı bir şekilde hukuki olanlar dışındaki 
kavramlar, hukuk ve hukuk bilimi alanından tasfiye edilecekti. Bu amaçla 
Puchta, yirminci yüzyılda Hans Kelsen’in Saf Hukuk Kuramının mantıksal-
kavramsal saflığını büyük ölçüde öngörmüştü. Puchta’nın hukuk bilimi için 
metodolojik gündemine göre, hukukun ve hukuki yargılamanın sosyal bağlamı, 

                                               
Larenz, Methodenlehre der Rechtswissenschaft, s. 19-24; Wieacker, Privatrechtsgeschichte der 
Neuzeit (Modern Çağın Özel Hukuk Tarihi), s. 399-402; Bydlinski, Juristische Methodenlehre 
und Rechtsbegriff (Hukuk Metodolojisi ve Hukuk Kavramı), s. 109-113; Ogorek, Richterkönig 
oder Subsumtionsautomat? (Hâkim Kral Mı, Yoksa Kapsama Alma Otomatı Mı?), s. 198-211. 
4Larenz, Methodenlehre der Rechtswissenschaft, s. 17–18, Wieacker, Privatrechtsgeschichte 
der Neuzeit, s. 397–398. 
5Larenz, Methodenlehre der Rechtswissenschaft, 20-21. 
6Wieacker, Privatrechtsgeschichte der Neuzeit, s. 400: “Da Puchta die ‘organischen Rechts- 
verhältnisse’ und ‘Institutionen’ Savignys in der Sache aufgegeben hat, ist die Hierarchie der 
Begriffe von den Axiomen aus abwärts lückenlos hergestellt und die Deduktion der einzelnen 
Rechtssätze und Entscheidungen erst in Strenge möglich geworden.” “(Puchta bu hususta, 
Savigny'nin ‘organik hukuki ilişkilerinden’ ve ‘kurumları’ndan vazgeçtiğinden beri, 
aksiyomların kavramlar hiyerarşisi aşağı yönlü boşluksuz yaratılmış ve tikel hukuki 
önermelerin ve kararların çıkarımı ancak kesinlik içinde mümkün olmuştur.”) 
7Larenz, Methodenlehre der Rechtswissenschaft, s. 30. 



hukuki kavramların ve bunların sistemik ilişkilerinin içsel “mantığını” hayata 
geçirme sürecinde göz ardı edilebilir (ve hatta aslına bakılırsa, göz ardı 
edilmelidir). Örneğin, bir başkasının sahip olduğu arazi üzerine bir yol yapma ve 
bunu kullanma hakkı (Wegeservitut), bu üçüncü şahsa araziyi kullanma izni 
vermenin veya vermemenin daha geniş sosyal veya ekonomik etkileri üzerinde 
düşünmeye gerek kalmaksızın, söz konusu araziyi kullanma hakkı olarak 
tanımlanmıştır.8 

Puchta’nın modelinde, Adolf Julius Merkl’in ve Hans Kelsen’in daha sonraki, 
hukuki bir normun geçerliliğini her zaman başka bir üst düzey normdan ve 
nihayetinde varsayılan, aşkın-mantıksal temel normdan aldığı şekilci norm 
hiyerarşisi kavramına tam bir tezat teşkil eden tek bir unsur bulunmaktadır. 
Puchta’nın hukuki kavramların soyağacı fikrinde, hukukun kurucu unsurları, 
yalnızca hukukun biçimsel yapısı üzerinde değil, maddi içeriği üzerinde de 
etkiye sahiptir.9 Bu nedenle, ceza hukuku bağlamında (hukuki) kişi, sorumluluk 
ve isnat kabiliyeti (Kişi, Verantwortlichkeit, Zurechnungsfähigkei) kavramları, 
Puchta’nın konuyla ilgili temel yazılarında yer alan sosyal etik sorular ile 
bağlantılıdır. Bir hukuki kişi (Rechtssubjekt) kavramı, henüz Kelsen’in saf hukuk 
kuramında olduğu gibi içerik odaklı tüm etkilerden dikkatle “arındırılmış” bir 
kavram hâline gelmemişti.10  

9.2 Hukuki Kavramlara ve Bunların Sistemik İlişkilerine 
Dayanan bir Hukukbilimi 

 

Hukuki kavramsalcılığın savunucuları için, tüm hukuki bilgiler, tür olarak inşai, 
sistemik ve mantıksal-kavramsaldır. Artık, Friedrich Carl von Savigny’nin iddia 
ettiği gibi “milletin ruhu”nun “organik olarak” gelişen iç mantığını yansıtan şey 
toplumsal uygulamaların tarihsel olarak gelişen bilgisi değildi.11 Ancak, doğal 
hukuk felsefesinin savunduğu gibi, hukuki bilgiler dinî veya seküler bir adaletin 

                     
8Larenz, Methodenlehre der Rechtswissenschaft, s. 21. 
9Bununla birlikte, Kelsen’in saf hukuk kuramında bile, lex superior derogat legi inferiori 
(hiyerarşik olarak üst konumda olan hukuk normu alt konumda olan hukuk normunu ilga eder) 
ve lex posterior derogat legi priori (sonraki tarihli hukuk normu önceki tarihli hukuk normunu 
ilga eder) gibi çatışma normlarının hukuki yoruma rehberlik etmesine izin verilmekteydi. 
10Larenz, Methodenlehre der Rechtswissenschaft s. 23. 
11Savigny’nin hukuk kavramı ile ilgili olarak, Wieacker, Privatrechtsgeschichte der Neuzeit, s. 
381-399; Larenz, Methodenlehre der Rechtswissenschaft, s. 11-18. - Savigny’nin hukuk 
kaynakları doktrini ile ilgili olarak Larenz, aşağıdaki hususlara dikkat çekmektedir: “Savigny, 
çoğunlukla “Beruf unserer Zeit” (“Çağımızın Görevi”) adlı monografisinde, sadece mevzuatı 
değil, aynı zamanda ulusun ortak hukuk kanaati olan Volksgeist’i, tüm hukukun en özgün 
kaynağı olarak görmüştür. Bir kimsenin böylesine bir hukuki kanaate varabileceği yöntem, hiç 
kuşkusuz mantıksal çıkarımla değil, doğrudan tecrübe ve gözlemle gerçekleşmektedir.” (Bu 
çalışmanın yazarı tarafından çevrilmiştir.) Karşılaştırma için: “Savigny - zuerst in der Schrift 
über ‘Beruf unserer Zeit’ - nicht mehr das Gesetz, sondern die gemeinsame Rechtsüberzeugung 
des Volkes, den ‘Volksgeist’, als die ursprüngliche Quelle allen Rechtes ansah. Die Form, in 
der sich eine solche Überzeugung allein bilden kann, ist offenbar nicht die einer logischen 
Deduktion, sondern die der unmittelbaren Empfindung und Ansschauung.” Larenz, 
Methodenlehre der Rechtswissenschaft, 13-14. 



kendinden aşikâr olduğu ileri sürülen fikirlerinden de türetilemezdi. Puchta’nın 
hukuki formalizminin temelinde, on sekizinci yüzyıldan kalma rasyonalist doğal 
hukuk felsefesinin yankılarını ve özellikle Christian Wolff’un hukukun sistemik 
yapısı ve analizinde benimsenen tümdengelim modeli hakkındaki fikirlerini 
görebiliriz. Bununla birlikte, Puchta’nın modelinde bu tür sistemik unsurlar 
Wolff’un yazılarında olduğu gibi genel adalet fikrinden ve insanın değişmez 
doğasından değil Alman Pandektenrecht (pandekt hukuku)ndan,12 türetilecekti.13 

Puchta’nın hukuki formalizmine giden yol, von Savigny’nin hukukun tarihsel 
olarak gelişen karakteri üzerine yazdığı yazılarla açılmıştır. Özellikle Savigny, 
Almanya’da olduğu gibi modern, sofistike bir hukuk sisteminde, hukuk 
mesleğinin, Volksgeist’in gerçek ruhuna ayrıcalıklı erişime sahip olduğu ve 
bunun da hukuk mesleğinin ulusun hukukunun özgün şekilde yeniden inşasını 
gerçekleştirmesini mümkün kıldığı fikrine değer vermiştir. Von Savigny 
tarafından Juristenrecht (Hukukçuların Hukuku) veya Professorenrecht (Hukuk 
Profesörlerinin Hukuku) olarak tanımlanan böyle bir akademik hukuk anlayışı, 
örf-âdet hukukundan bilimsel olarak inşa edilmiş akademik bir hukuk anlayışına 
açık bir geçişi ifade eder:14 

Hukuki önermeleri kendi sistemik bağlamlarında, bir başka ifadeyle birbirlerine 
bağımlı ve birbirlerinden türetilebilen hukuki önermeler olarak gözlemlemek, böylece 
tekil hukuki önermelerin soyağacını genel ilkelerden en dıştaki filizlerine kadar 
sunabilmek hukuk biliminin görevidir. Bu şekilde, gizli bir biçimde milli hukukun 
ruhunu gerektiren hukuki ifade türlerine bile bilinç kazandırılacak ve daha da 
geliştirileceklerdir ve topluluğun işlemlerindeki ortak hukuki kanaatin bir parçası 
olmadıkları gibi, herhangi bir mevzuat eyleminin konusu da olmadıklarından, artık ilk 
kez bilimsel çıkarımın ürünleri olarak sunulmaktadırlar. Böylece hukuk bilimi, 
hâlihazırda var olan hukukun iki kaynağının yanında üçüncü bir kaynak olarak öne 

                     
12Pandektenrecht terimi, 1871 yılındaki görkemli birleşmesine kadar küçük beylikler mozaiği 
şeklinde bölünmüş olan Almanya’da kabul edilen Roma hukuku normlarını ifade eder. Son 
derece etkileyici Alman medeni hukukunun kodifikasyonu olan Bürgerliches Gesetzbuch 
(BGB) 1900 yılına kadar yürürlüğe girmemiştir. 
13Larenz, Methodenlehre der Rechtswissenschaft, s. 23; Wieacker, Privatrechtsgeschichte der 
Neuzeit, s. 373-374. 
14“Es ist nun die Aufgabe der Wissenschaft, die Rechtssätze in ihrem systematischen 
Zusammenhang, als einander bedingende und voneinander abstammende, zu erkennen, um die 
Genealogie der einzelnen bis zu ihrem Prinzip hinauf verfolgen und ebenso von den Ptinzipien 
bis zu ihren äussersten Sprossen herabsteigen zu können. Bei diesem Geschäft werden 
Rechtssätze zum Bewuβtsein gebracht und zutage gefördert werden, die in dem Geist des 
nationellen Rechts verborgen, weder in der unmittelbaren Überzeugung der Volksglieder und 
ihren Handlungen noch in den Aussprüchen des Gesetzgebers zur Erscheinung gekommen 
sind, die also erst als Produkt einer wissenschaftlichen Deduktion sichtbar entstehen. So tritt 
die Wissenschaft als dritte Rechtsquelle zu den ersten beiden; das Recht, welches durch sie 
entsteht, ist Recht der Wissenschaft, oder, da es durch die Tätigkeit der Juristen ans Licht 
gebracht wird, Juristenrecht.” Puchta, Cursus der Institutionen, I, s. 36, alıntı yapılan yer: 
Larenz, Methodenlehre der Rechtswissenschaft, s. 21. (İtalik vugu sonradan eklenmiş olup, 
çevirisi bu çalışmanın yazarı tarafından yapılmıştır) - Karşılaştırma için: Wieacker, 
Privatrechtsgeschichte der Neuzeit, s. 400-401; karşılaştırma için: Wieacker, 
Privatrechtsgeschichte der Neuzeit, s. 399: “Puchta’nın Gewohnheitsrecht (Anglo Sakson 
Hukuku) (I 1828; II 1837) adlı eseri, Pandektenwissenschaft’ın yolunu milletin ruhundan 
kaçınılmaz son olan hukukçuların tekeline götürür” (yazarın çevirisi); karşılaştırma için: 
“Puchtas Gewohnheitsrecht (I 1828; II 1837) geht den für die Pandektenwissenschaft 
unvermeidlichen Weg von Volksgeist zum Juristenmonopol konsequent zu Ende.” 



çıkmaktadır. Bu şekilde düşünülen hukuk, bilimsel hukuktur ya da hukukçuların 
çabalarıyla gün ışığına çıkarıldığından hukukçuların hukukudur. 

Puchta’nın bilim adamına yaraşır hukuk kavramsallaştırması, mevzuat ve örf-
âdet hukukunun yanında, hukukçuların hukuku (Juristenrecht) ya da hukuk 
profesörlerinin hukuku (Professorenrecht) olarak bilimsel bir hukuk anlayışını 
geliştirmiştir.15 Hukuki yapılanma açısından hukuki kavramsalcılık, sosyal, 
ekonomik ya da başka türden, açıkça değer yüklü tüm hususları hukuk alanından 
ve yargıcın hukuki takdir yetkisinden yasaklayan hukuki formalizme sıkı bir 
bağlılık gerektirmiştir. Hukuki görüngüler artık hukuki kavramlardan ya da 
hukuki önermelerden oluşan sistemik bir ağ içinde yer alacak ve hukukun 
mantıksal sonuçları bundan çıkartılacaktı. Hukuk tarihinde seçkin bir Alman 
bilim adamı olan Franz Wieacker’ın dediği gibi:16 

Belli bir hukuk düzeni, her zaman için bir kapalı kurumlar ve hukuki önermeler 
sistemidir ve aslında, kurumlar ve hukuki önermeler tarafından düzenlenen insan 
yaşamının koşullarının toplumsal gerçekliğinden bağımsızdır. Bu ön koşullar altında, 
yine de, bütün hukuki davaları, salt mantıksal bir işlem vasıtasıyla, davayı, (hukuk 
biliminin ürettiği hukuki kavramlarda da zımnen yer alan) hukuk biliminin ürettiği 
genel bir hukuki öğretisel ifadenin gerektirdiği varsayımsal bir yargıya temellendirerek, 
doğru bir şekilde çözmek prensip olarak mümkündür. 

Puchta’nın formalizmi, hâkimin karar verme eylemini, aksiyomatik-
tümdengelimli mantığın ve biçimsel akıl yürütme türlerinin nihai sonucu 
belirlediği kapalı, boşluksuz bir mantıksal-kavramsal hesaplamaya tabi olacak 
şekilde yeniden tanımlamıştır.  

Jerzy Wróblewski’nin yukarıda ayırt edilen üç yargısal karar verme ideolojisi 
ışığında,17 Alman kavramcıları (çoğunlukla), hukuki bir davaya tek bir doğru 
cevap fikri ve de Montesquieu’nun hâkimin, herhangi bir gerçek hukuki yorum 
yetkisi olmaksızın “yasanın metnini okuyan ağızdan” başka bir şey olmadığı 
yönündeki sert iddiası eşliğinde, bağlı hukuki karar verme ideolojisini18 takip 
etmeyi amaçlamışlardır.19 Hâkim, bir hukuki ifade ya da hukuki kavramın 

                     
15Ogorek, Richterkönig oder Subsumtionsautomat?, s. 199. 
16“Eine gegebene Rechtsordnung is stets ein geschlossenes System von Institutionen und 
Rechtssätzen, und zwar unabhangig von der sozialen Realität der durch die Institutionen und 
Rechtssätze geregelten Lebensverhältnisse. Unter dieser Voraussätzung ist es aber prinzipiellt 
möglich, alle anstehenden Rechtssätze allein durch eine logischer Operation richtig zu 
entscheiden, welche den Fall unter das hypotetische Urteil subsumiert, das in einem 
allgemeinen dogmatischen Lehrsatz (und implicite auch in der rechtswissenschaftlichen 
Begriffen) enthalten ist.” Wieacker, Privatrechtsgeschichte der Neuzeit, s. 433. (Bu çalışmanın 
yazarı tarafından çevrilmiştir.) 
17Wróblewski, The Judicial Application of Law (Hukukun Yargısal Uygulanması), s. 265-314. 
18 Aşağıda tartışılacağı üzere, çoğunlukla, çünkü,  Alman kavramcılar, hukukta yalnızca katı 
mantıksal tümdengelimin uygulanması gerekliliğini biraz gevşeterek, belirli koşullar altında 
hukuki kıyasın kullanılmasını onaylamışlardır. 
19“Mais, si les tribunaux ne doivent pas être fixes, les jugements doivent l’être à une telle point, 
qu’ils ne soient jamais qu’un texte précis de la loi. (...) Mais les juges de la nation ne sont, 
comme nous avont dit, que la bouche qui prononce les paroles de la loi; des êtres inanimés qui 
n’en peuvent modérer ni la force ni la rigueur.” (“Ancak, mahkemelerin sabit olmaması 
gerekiyorsa, hükümler öyle sabit olmalıdır ki hiçbir zaman kesin bir yasa metninden öteye 
gitmesinler. (...) Ama milletin yargıçları, dediğimiz gibi, yalnızca yasanın sözlerini söyleyen 



toplumsal bağlamını değerlendirmek üzere herhangi bir hukuki takdir hakkından 
yoksun, yalnızca pasif bir kapsama alma otomatı olarak görülmüştü.20 Nüktedan 
Amerikan hukuki formalizm eleştirmenleri, böyle bir hukuki karar verme 
anlayışını, anında, otomat makinesi hâkimi doktrini olarak adlandırmışlardır. 
Sonuç olarak, hukuk bilimi, hukukun ve hukuki yargılamanın toplumsal, politik 
ve ahlaki bağlamından giderek daha fazla yabancılaşmıştır.21 

Yine de kavramsalcı bir hukukbiliminin fikirlerini savunan bilim adamları 
bile, hukuk biliminin ürettiği hukuki ifadelerin veya hukuki kavramların tatmin 
edici bir cevap veremediği ve bunun sonucunda hâkimin veya hukuk bilim 
insanının hukuki kıyasa başvurması gereken davalar olabileceğini oldukça açık 
bir şekilde kabul etmişlerdir. Bu gibi durumlarda, mantıksal-tümdengelimli akıl 
yürütmeye yöntemsel olarak duyulan gereksinim, hukuka yönelik önemli ölçüde 
daha az biçimsel bir yaklaşım lehine gevşetilmiştir.22 Avrupa kıtasında Fransa ve 
Avusturya’daki etkileyici kodifikasyonlar ve Alman kavramsalcılarının son 
derece sistemik teşebbüsleri başta Almanca konuşulan hukuk kültürü olmak 
üzere hukukun herhangi bir dalındaki  genel hukuk doktrinlerinin (die allgemeine 
Lehren des Rechts) gelişimi üzerinde etkili olmuştur. Mevzuatta bu tür sistemik 
çabalar Alman özel hukuk kanunu olan Bürgerliches Gesetzbuch’un (Medeni 
Kanun) 1900 yılında yürürlüğe girmesiyle doruğa ulaşmıştır. 

9.3 Langdell’ci Tutuculuk- Amerika’daki Hukuki 
Formalizmin Kısa Bir Açıklaması 

Amerika Birleşik Devletleri’nde, hukuki formalizm fikri, 1870 yılından bu yana 
Harvard Hukuk Fakültesi Dekanı Christopher Columbus Langdell (1826-1906) 
tarafından ortaya konulan vaka yönteminde kendini göstermektedir. Langdell 
tarafından ortaya konulan ve daha sonra Langdell’in takipçileri James Barr Ames 
ve Joseph Beale tarafından detaylandırılan, sonraları ise biraz da küçümseyici bir 
şekilde “Langdell’ci tutuculuk”23 olarak adlandırılan Langdell’in hukuki analiz 
modeli, Amerika Birleşik Devletleri’nde hukuk bilimi ve hukuk eğitiminde hızla 

                                               
ağızlardır; ne kuvveti ne de sertliği yumuşatabilen cansız varlıklardır.”) Montesquieu, L’esprit 
des lois (Kanunların Ruhu Üzerine), s. 399-404. 
20Larenz, Methodenlehre der Rechtswissenschaft, s. 22. 
21“... die Entfremdung der Rechtswissenschaft von der gesellschaftlichen, politischen und 
moralischen Wirklichkeit des Rechts ...”, Wieacker, Privatrechtsgeschichte der Neuzeit, s. 401. 
22Bydlinski, Juristische Methodenlehre und Rechtsbegriff, s. 112. 
23Grey, “Langdell’s Orthodoxy” (“Langdell’in tutuculuğu”), eserin birçok yerinde; de Been, 
Legal Realism Regained (Yeniden Kazanılan Hukuki Realizm), s. 4-6. - Hâkim O. W. Holmes, 
alaycı bir şekilde, Langdell’i “yaşayan en büyük hukuk teoloğu” olarak adlandırmıştır. 
Horwitz, “The Place of Justice Holmes in American Legal Thought” (“Hâkim Holmes’un 
Amerikan Hukuk Düşüncesindeki Yeri”), s. 54’te alıntılanmıştır. Karşılaştırma için: ayrıca 
Golding, “Jurisprudence and Legal Philosophy in the Twentieth-Century America – Major 
Themes and Developments” (“Yirminci Yüzyıl Amerika’sında Hukukbilimi ve Hukuk 
Felsefesi - Başlıca Temalar ve Gelişmeler”), s. 443. Bu çalışmada, Langdell’in Anglo Sakson 
hukuk sistemine yaklaşımı Alman kavramcılarının (Begriffsjurisprudenz) ortaya koyduğu 
fikirlerle karşılaştırılmaktadır. 



baskın bir konuma gelmiştir.24 “Bay Fox, Payne v. Cave davasındaki olguları 
söyler misiniz?” Langdell’in 1870’de Harvard’daki sözleşme hukuku dersindeki 
vaka yönteminin ünlü başlangıç ifadesiydi. Ders daha sonra şöyle devam etti: 
“Bay Rawle, davacının argümanını söyler misiniz?” Öğrencilere soru sorma 
şeklindeki Sokratik yöntem Langdell’in hukuk eğitimindeki yeniliğiydi. 

Neil Duxbury’nin özlü analizine göre, Langdell’in vaka yönteminin özü şu 
şekilde ifade edilebilir25: 

Langdell’ci hukuk biliminin birbiriyle ilişkili dört unsurdan oluştuğu görülebilir. İlk 
olarak, stare decisis’e (alt mahkemenin emsal kararlara uyma zorunluluğuna) yoğun bir 
saygı söz konusudur. Langdell için, herhangi bir davanın emsal karar durumunu ayırt 
edebilmek hukuk biliminin anahtarını bulmuş olmaktır. İkincisi, bu şekilde ayırt etme 
yeteneğine sahip olan herkesin, en çok bildirilen vakaların aslında mevcut ilkelerin ve 
emsallerin faydasız tekrarları olduğunun farkına varması gerekeceğidir. Üçüncüsü, 
yalnızca bir avuç davanın hukuk bilimiyle gerçekten alakalı olduğunu fark eden herkes, 
temel hukuk doktrinlerinin sayısının da aynı şekilde sınırlı olduğunu kabul etmelidir. 
Dördüncüsü, hukuk bilim insanının görevi, bu temel doktrinleri mantıksal bağlantılarını 
gösterecek şekilde sınıflandırmak ve aynı zamanda, bunların çok sayıda oldukları 
efsanesini ortadan kaldırmaktır. 

Langdell’ci yaklaşım, stare decisis doktrini ve bu mahkeme kararlarının 
arkasında etkili olan görece az sayıdaki genel hukuk ilkelerine ilişkin hukuki 
analize önem vermiştir. Langdell, John Austin’in analitik hukukundan ve on 
dokuzuncu yüzyıl pozitivist bilim idealinden etkilenmişti ve artık Amerikan 
hukuk bilimi sahnesi bu ideallere bağlı kalarak daha “bilimsel” hâle 
getirilecekti.26 Hukukun toplumsal sonuçları ve hukukun arka planındaki değer 
öncülleri hukuki analiz kapsamı dışında bırakılmıştır. Bunun yerine, tekil 
yargısal kararların altında yatan genel hukuk ilkeleri doğrultusunda biçimsel 
hukuki öngörülebilirlik değerlerine Langdell’ci öncüller uyarınca hukuki 
analizde öncelik verilmiştir.27 

Langdell’in metodolojisinin doğru biçimselliğine dair muhalif görüşler de 
dile getirilmiştir. Beyond the Formalist-Realist Divide: The Role of Politics in 
Judging (Şekilci-Realist Ayrımının Ötesinde: Politikanın Yargılamadaki Rolü) 
adlı kapsamlı çalışmasında Brian Z. Tamanaha, Langdell’in hukuk bilimi 
versiyonunu “anti-formalizmin başlangıcı” olarak nitelendiren Marcia 
Speciale’den alıntı yapmaktadır.28 Tamanaha, Holmes’un Langdell’in gündemine 
yönelik haksız eleştirisine atıfta bulunmakta olup, bu da Langdell’i, Amerika 
Birleşik Devletleri’nde anti-formalizmin birincil hedefi hâline getirmiştir. Yine 
de Langdell’in hukuk bilimi için son derece formalist bir gündem izlediği 
gerçeğini inkâr etmek mümkün değildir; çünkü, bu onun zihninde gerçek bilim 

                     
24C. C. Langdell, James Barr Ames ve Joseph Beale’nin dava yöntemi hakkında kısaca, 
karşılaştırma için: Duxbury, Patterns of American Jurisprudence (Amerikan Hukukbiliminin 
Kalıpları), s. 14-25. 
25Duxbury, Patterns of American Jurisprudence, s. 15. 
26Mendell, “American Jurists, 1860–1960” (“Amerikan Hâkimleri, 1860-1960”), s. 33. 
27Karşılaştırma için: ayrıca: “... Langdell, hukukun (her zaman özel hukuk anlamında olmak 
üzere) hukuk bilimcileri tarafından mantıksal olarak kategorize edilmiş kurucu ilkelerden 
oluşan küçük bir gruba indirgenmesi gerektiğini savunmuştu.” Duxbury, Patterns of American 
Jurisprudence, s. 21. 
28Tamanaha, Beyond the Formalist-Realist Divide: The Role of Politics in Judging, s. 53. 



statüsünü garanti altına almanın aracıydı. Bu konuda Alman kavramcıları 
(Begriffsjurisprudenz) ile benzerlikler dikkat çekicidir. 

Langdell’in, Ames’in ve Beale’in vaka yöntemi, ilk olarak on dokuzuncu 
yüzyılın sonu ve yirminci yüzyılın başındaki Amerikan sosyolojik hukukbilimi 
ekolü ve ikinci olarak 1920 ve 1930’lardaki Amerikan hukuki realistleri 
tarafından anti-formalist eleştiri için kolay bir hedef oluşturmuştur. Sosyolojik 
hukukbiliminin ve hukuki realizmin pragmatist düşüncedeki savunucularına 
göre, fiili mahkeme kararlarının hayata geçirilen pratikteki hukukunun yanı sıra 
yürürlüğe konulan hukukun toplumsal sonuçları, Langdell’ci bir tutuculuğun 
kitaplardaki hukukunun doktriner yapılanmalarından çok daha fazla önem 
taşıyordu. 

Langdell’in metodolojisine göre, elbette ne Pound’un toplumsal mühendislik 
için başlıca bir araç olarak belirleyici hukuk fikrine ne de Holmes’un, kötü 
adamın sadece hâkimlerin ve yetkililerin kendi davranışlarına uygunsuz 
tepkisini, yani kanunu çiğnemeye karar verirse kendisine uygulanacak 
yaptırımları tahmin etmekle ilgilendiği alaycı öngörü kuramına erişim söz 
konusu değildi .29 Hukukun öngörü kuramına uygun olarak, bir özel hukuk 
sözleşmesinin bağlayıcı niteliği de benzer şekilde herhangi bir ahlaki nitelikten 
yoksundu; yerine getirmek üzere üstlendiği sözleşme yükümlülüklerini yerine 
getiremeyen herkese uygulanacak yaptırımlara eşitti.30 

9.4 Robert S. Summers’ın Hukuki Biçimselliğin Kurucu 
Unsurları Fikri 

Ronald Dworkin’in hukuk kuralları ve hukuki ilkeler anlayışının çapraz 
yorumlanmasına dayanarak, bunlardan hukuki ilkeler, bir yandan her türlü değer 
yüklü hukuki standartları31 ve diğer yandan Robert S. Summers’ın hukuki 
biçimselliğin farklı yönleriyle ilgili anlatımını içeren geniş anlamda olmak üzere, 
hukuk kurallarının (Dworkin’e göre) yüksek hukuki biçimselliğe sahip hukuki 
karar verme argümanları (Summers’a göre) ve hukuki ilkelerin (Dworkin’e göre) 
ise düşük hukuki biçimselliğe sahip hukuki karar verme argümanları (Summers’a 
göre) olduğunu savunuyorum.32 Summers’ın analizine göre, hukuki bir normun 
biçimsellik düzeyi aşağıdaki türden olabilir: 

                     
29İsveçli bir bilim insanı ve İskandinav realist hareketinin en önemli temsilcisi olan Vilhelm 
Lundstedt (1882-1955), hukuk felsefesinin temel bileşeni olarak hukuk fikrini bir toplumsal 
mühendislik şekli olarak ele almıştır. 
30“Anglo Sakson hukuk sisteminde bir sözleşmeye uyma görevi, ona uymamanız durumunda 
tazminat ödemeniz gerektiğine dair bir öngörüde bulunma anlamına gelmekte olup, bundan 
başka bir şey değildir. Bir haksız fiilde bulunursanız, tazminat olarak bir miktar ödemekle 
yükümlü olursunuz. Bir sözleşme yaparsanız, vaat edilen olayın gerçekleşmemesi durumunda 
tazminat olarak bir miktar ödemekle yükümlü olursunuz ve tüm fark budur.” Holmes, “The 
Path of the Law” (“Hukuka Giden Yol”), s. 462. 
31Dworkin, Taking Rights Seriously (Hakları Ciddiye Almak), s: 22: “... bu çetin davalarda... 
[hukukçular] kurallar olarak işlev görmeyen, ancak ilkeler, politikalar ve diğer standartlar 
olarak farklı şekilde çalışan standartlardan yararlanırlar.” 
32Siltala, A Theory of Precedent (Bir Emsal Karar Kuramı), s. 41-63; Siltala, Oikeustieteen 
tieteenteoria, (Bilimsel hukuk kuramı), s. 97-102, 756-761. 



(a) Kurucu biçimsellik: bir hukuki normun veya argümanın geçerlilik 
biçimselliği ve derece biçimselliği, bir başka anlatımla: 

(1) bir hukuki norm ya da argümanın biçimsel ya da biçimsel olmayan 
köken kaynağına atıfta bulunarak geçerlilik biçimselliği; ve 

(2) hukuk kuralları, hukukun arkasındaki toplumsal değerlerden ve 
hedeflerden göreceli olarak bağımsızlık kazanmış ve dahası, biçimsel 
köken kaynağının zoruyla hâkimin hukuki takdiri üzerinde normatif ve 
bağlayıcı bir etki yaratmışken, hukuki ilkeler ise, toplumun muhtemelen 
dolambaçlı ama yine de yeterli kurumsal destek ve içeriğe dayalı 
onayını almakta ve tanımları gereği toplumsal değerler ve/veya 
hedeflerle yakından iç içe geçmiş durumda olduğu anlamında, bir 
hukuki norm veya argümanın hiyerarşik veya hiyerarşik olmayan 
durumuna atıfta bulunarak, derece biçimselliği.33 

(b) Sistemik biçimsellik: Kelsen’in ve Merkl’in hiyerarşik norm piramidini 
oluşturması anlamında hukuki kuralların statik ve kapalı sistemik bütünlüğü 
ya da tanım gereği belirli toplumsal değerler ve/veya hedefler kümesi 
karşısında açık uçlu olan hukuki ilkelerin gevşek biçimde tanımlanmış bir 
“sistemi”nden başka bir şey değildir. 

(c) Zorunlu biçimsellik: bir hâkimin hukuki takdir yetkisi karşısında hukuk 
kurallarının güçlü bağlayıcılığı veya bir hâkimin hukuki takdir yetkisi 
karşısında hukuk kurallarının, en azından ilk bakışta, daha zayıf, sadece ikna 
edici nitelikteki gücü.34 

(d) Yapısal veya norm-mantıksal biçimsellik: hukuk kurallarında 
uygulanabilirliğin veya hukuk kurallarında uygulanabilirlik türü ya da 
hukuki ilkelerde yaklaşık olarak uygulanabilirliğin birden çok değerli 
mantığı şeklinde ikili mantık. 

(e) Metodolojik biçimsellik: toplumsal değerlere ve/veya hedeflere başvurmanın 
en azından ilk bakışta göz ardı edildiği hukuk kurallarının semantik odaklı 
yorumlanması veya toplumsal değer yüklü ya da hedefe yönelik unsurlara 
başvurmanın gerekli olduğu hukuki ilkelerin açıkça değer yüklü tartılması 
ve dengelenmesi. 

(f) İfade edici veya mantıksal-dilbilimsel biçimsellik: hukuki norm 
formülasyonunun semantik özellikleri. 

= Deontik biçimsellik: yukarıdaki (a) + (b) + (c) + (d) + (e) + (f). 

                     
33A. J. Merkl’in ve Hans Kelsen’in hukuk sisteminin Stufenbau’su ya da hiyerarşik düzeni 
hakkındaki fikri, yüksek derece şekilsellik ölçütünü karşılar. - Summers’ın analizinde, kurucu 
şekilselliğin bir parçası olarak derece şekilselliği ile sistemik şekilselliğin bir ölçüde kesiştiği 
görülmektedir.  
34Sadece kurallar, her ne olursa olsun, sonuçları belirler. Aksi bir sonuca ulaşıldığında, kural 
terk edilmiş veya değiştirilmiştir. İlkeler bu şekilde işlemez; sonuca ulaştırıcı şekilde olmasa da 
bir kararı tek yönlü olarak yönlendirirler ve üstün gelmediklerinde zarar görmeksizin 
varlıklarını sürdürürler. Dworkin, Taking Rights Seriously, s. 35. - Benzer şekilde, Dworkin, 
Taking Rights Seriously, s. 26: “‘Hiç kimse kendi kusurundan yararlanamaz’ gibi bir ilkenin, 
uygulamasını gerekli kılacak koşulları ortaya koyduğu bile iddia edilemez. Aksine, bir yönde 
argüman getiren, ancak belirli bir kararı zorunlu kılmayan bir nedeni belirtir.” 



Çeşitli hukuki biçimsellik ilkelerinin toplamı olan (a) - (f), deontik biçimsellik 
olarak adlandırılabilir. 

Hukuk kuralları, (öncelikle) yasa koyucu, mahkemeler ve kanunu uygulayan 
diğer yetkililer gibi kurumsal karar alma makamları tarafından verilen tekil 
kararlara dayalı hukuki argümanlardır. Hukuk kuralları, yukarıda belirtilen 
hukuki biçimsellik kategorilerinin hepsinde ya da çoğunda, yüksek düzeyde 
hukuki biçimselliği ifade eder ya da en azından ifade edebilir. Buna karşılık, 
hukuki ilkeler ve diğer değer yüklü hukuk standartları da, hukuk camiasında 
yeterli kurumsal desteğe ve onay duygusuna dayanan hukuki argümanlardır. 
Hukuki ilkeler, ayırt edilen hukuki biçimsellik kategorilerinin hepsinde veya 
çoğunda düşük düzeyde hukuki biçimsellik ile donatılmıştır. 

Georg Friedrich Puchta’nın Alman Begriffsjurisprudenz kapsamında önerdiği 
üzere, hukuki kavramların bir soyağacı veya piramidi (Genealogie der Begriffe; 
Begriffspyramide) olarak tanımlanan bir hukuk kavramları veya kurumları 
sistemi, ayrımı yapılan altı hukuki biçimsellik kategorisinin tümünü, yani kurucu 
(yani geçerlilik ve derece), sistemik, zorunlu, yapısal, metodolojik ve mantıksal-
dilbilimsel biçimselliği karşılamaktadır. Bunun tek istisnası metodolojik 
biçimsellik olabilir, çünkü Alman kavramcılar bazı durumlarda kıyasa dayalı akıl 
yürütmenin de kullanılmasına alan bırakmışlardır. 

Yüksek hukuki formalizme göre, hukukun mantıksal kuruluşu, hukuki 
kavramların içeriğe bağlı ilkelerinden ve bunların sistemsel bütünlüğünden 
ayrılır (= a noktası). Hukuki kavramlar sistemi, her bir hukuk kurumunun 
mantıksal-kavramsal ve sistemik bir çerçeve içinde yer aldığı hukuki karar 
vermenin kurala dayalı mantığını izleyerek boşluksuz ve içsel olarak tutarlı bir 
bütün olarak ele alınır (= b noktası). Dahası, bu tür hukuki kavramların sistemik 
bir bütünlüğü, güçlü zorunlu biçimsellik veya normatif bağlanma gücü ile 
donatılmıştır (= c noktası). Normların mantığı ve hukuk metodolojisi açısından 
hukuki formalizm, hukuki eşbiçimliliğin (Kaarle Makkonen’e göre) ve bağlı 
hukuki karar verme ideolojisinin (Jerzy Wróblewski’ye göre) ölçütlerini en uç 
noktaya kadar karşılamayı amaçlamaktadır, çünkü bu tür öncüller altında hâkime 
serbest hukuki takdir yetkisi bırakılmamaktadır (= d ve e noktaları). Dahası, 
hukukun açıklayıcı, mantıksal-dilsel nitelikleri, temel hukuk kavramlarının 
zorunlu olarak belirli toplumsal değerlere dolambaçlı şekilde etki etmesi 
şeklindeki dolambaçlı anlam dışında, toplumdaki geçerli değer ve hedeflerle 
içeriğe bağlı veya iç içe değil, doğaları gereği biçimsel olarak kabul edilir (= f 
noktası). 

Robert S. Summers’ın farklı hukuki biçimsellik kategorileri hakkındaki fikri 
ve Ronald Dworkin’in buna karşılık gelen hukuk kuralları ve ‘kural olarak işlev 
görmeyen, ancak ilkeler, politikalar ve diğer standartlar olarak farklı şekilde 
işleyen standartlar’35 fikri birbiriyle oldukça düzgün bir şekilde eşleşiyor gibi 
görünmektedir. Summers’ın hukuki biçimsellik kategorilerinin hepsinde (veya 
çoğunda) üst sıralarda yer alan hukuki bir norm ya da hukuki bir argüman, 
Dworkin’in terminolojisinde, biçimsel köken kaynağı ya da soyağacı nedeniyle 
geçerli olan bir hukuk kuralıdır. Aksine, Summers’ın hukuki biçimsellik 
kategorilerinin hepsinde (veya çoğunda) alt sıralarda yer alan hukuki bir norm ya 
da hukuki bir argüman, camiada yeterli kurumsal desteğe ve onay duygusuna 
                     
35Dworkin, Taking Rights Seriously, s. 22. 



sahip ise bir hukuki ilkedir.36 

9.5 “Der Zweck ist der Schöpfer des ganzen Rechts”* - Rudolf 
von Jhering ve Lon L. Fuller Tarafından Hukuki Formalizmin 
Eleştirisi 

 

Bazı fiili ya da sadece varsayımsal olgu-dizilimleri karşısında hukukun nasıl 
anlamlandırılacağına ve yorumlanacağına ilişkin hukuki yöntem bakış açısından, 
hukuki formalizm ile formalist olmayan arasındaki sınır, hukukun kurumsal 
değerlerinin, ortak amaçlarının ve toplumsal hedeflerinin hâkimin veya hukuk 
bilim insanının hukuki takdir yetkisi veya hukuki karar verme sürecine dâhil 
olmasına izin verilip verilmeyeceği ile tanımlanır. Hukuki formalist için hukuk, 
hukukun mevzuattaki ve diğer resmî hukuk kaynaklarındaki açık görünümlerinin 
altında hiçbir gizli öncül, politika gündemi, toplumsal amaç veya kurumsal değer 
aramaya gerek kalmaması anlamında özerk, kendi kendine yeten bir olgudur. 
Formalist olmayanlar için, hukukun, üzerinde yükseldiği kurumsal değerler, 
ortak hedefler ve sosyal amaçlar yapısından kopuk olduğu düşüncesi hiçbir 
anlam ifade etmemektedir. Formalist olmayanlar için hukuk, amaç yüklü sosyal 
öncüllerine başvurulmaksızın kavranamayan, doğası gereği değer yüklü, çıkar 
odaklı bir görüngüdür. 

Alman kavramsalcılarının (Begriffsjurisprudenz) en ateşli eleştirisi 
Interessenjurisprudenz (menfaatler hukukçuluğu), bir başka deyişle Rudolf von 
Jhering (1818-1892) ve Philip Heck (1858-1943) tarafından kurulmuş olan, 
hukuktaki toplumsal menfaatlerin ve amaçların analizine dayanan bir hukukbilim 
akımından doğmuştur.37 Von Jhering’in hukukbilimi anlayışı, aydın Alman 
kavramsalcılığının bir antitezi olarak, tüm hukukun doğası gereği çıkar yüklü ve 
amaca yönelik doğasının altını çizmiştir. Sonuç olarak, hukuk, Puchta’nın hukuki 
kavramların soyağacı (Genealogie der Begriffe) fikrinde öne sürdüğü gibi, 
mantıksal, kapalı ve boşluksuz bir hukuk kavramları sisteminde elde edilmiş 
değildir. Aksine, hukuk tamamen çıkar yüklü bir toplumsal olgudur. Rudolf von 
Jhering’in 1877 yılında Der Zweck im Recht (Hukukta Amaç) adlı tezinin 
sloganına koyduğu gibi, Der Zweck ist der Schöpfer des ganzen Rechts - 
“[toplumsal] amaç, tüm hukukun belirleyicisidir”.38 

1950’lerde, hukuki anlamlandırma ve yorumlama öncüllerine ilişkin H. L. A. 
Hart ile girdiği tartışmada Lon L. Fuller, hukukun doğası gereği çıkar yüklü, 
amaca yönelik ve değere bağlı niteliğine dair benzer fikirleri dile getirmiştir. 
Hart’a göre, bu tür kavramları içeren dil bilimsel kavramlar ve hukuk kuralları, 

                     
36Karşılaştırma için: Siltala, A Theory of Precedent, s. 41-63. 
* “Amaç, tüm hukukun belirleyicisidir.” 
37von Jhering’in Interessenjurisprudence’si ile ilgili olarak; Wieacker, Privatrechtsgeschichte 
der Neuzeit, s. 574-578; Larenz, Methodenlehre der Rechtswissenschaft, s. 49-58, 119-125. 
Interessenjurisprudence ile ilgili temel metinler, Ellscheid and Hassemer (ed.), 
Interessenjurisprudence’de sunulmuştur. 
38von Jhering, Der Zweck im Recht (Hukukta Amaç), I, s. I. 



kavramın veya kuralın semantik anlam-içeriğinin net bir şekilde açık olduğu bir 
çekirdek öze ve kuralın birkaç farklı yorumunun eşit derecede mümkün olduğu 
bir gölgeli alana sahiptir.39 Makkonen’in yukarıdaki sınıflandırması açısından, 
Hart’ın hukuki semantiği, sırasıyla hukuki karar vermenin eşbiçimli ve semantik 
olarak belirsiz durumlarıyla eşleşir. 

Hart’a göre, hukuki yorumlama, eldeki hukuk kuralı için öz/gölge ayrımının 
onaylandığı semantik bir işlemdir. Özde, kuralın anlam-içeriği daha fazla 
uzatmaksızın net bir şekilde açıktır; gölgede ise, anlam-içeriğinin hukuki 
yorumlama ile aydınlatılması ve açıklanması gerekir. Bu durumda bile, kuralın 
asıl amacına başvurulmasına gerek yoktur, ancak semantik yaklaşım işe 
yarayacaktır. Konuyla ilgili herhangi bir hukuki kural bulunmuyorsa, hâkimin, 
anayasadan ve iç hukuka etkisi olan uluslararası antlaşmalardan kaynaklananlar 
dışındaki kısıtlamalardan bağımsız olarak, “küçük çaplı bir yasa koyucu” rolünde 
hareket ediyormuş gibi davayı çözmesi tavsiye edilir. Öte yandan Fuller’a göre, 
öncelikle hukukun toplum odaklı, amaca yönelik arka plan öncüllerine 
başvurulmaksızın hukuki argümantasyon bile mümkün değildir. Fuller’ın 
gördüğü gibi, Hart’a göre, bir hukuk kuralının özünün ve gölgesinin semantiğini 
tanımlayan hukukun doğal amacıdır, yoksa, bunun tam tersi değildir.40 

Almanya’da daha öncesinde de Serbest Hukuk Akımı, Begriffsjurisprudenz 
tarafından son derece inşai bir hukuk bilimi anlayışının formalist ve kavramsalcı 
öncüllerine saldırmıştı. Puchta’nın ve diğer hukuki formalistlerin konuyla ilgili 
tutumlarının aksine, hukuk kuralları, her zaman bir miktar serbest takdir yetkisi 
alanını kanun uygulayacak olan hâkime veya yetkiliye bıraktığından, hâkimin 
hukuki takdir yetkisi tümdengelimli tasımlamalara veya mantıksal-kavramsal 
hesaplamalara tabi tutulamamıştır. Hart için bu, bir hukuk kuralının gölgesini 
ifade etmektedir. Bu nedenle, hâkimler sadece yürürlükte olan yasayı 
keşfetmekle kalmaz, aynı zamanda kararları ile aktif olarak hukuku yaratırlar.41 

Serbest hukuk akımının toplumda yaygın olan toplumsal adalete duygusuna 
(Rechtsgefühl) ya da değer bilincine (Wertfühlen) vurgu yapma konusundaki 
açık radikalizmi, hukuk doktrinindeki aşırı formalizmin kısmen azaltılmasına 
yardımcı olmasına rağmen, hukuk mesleği mensupları arasında hiçbir zaman 
geniş bir zemin kazanmamıştır. Von Jhering’in Interessenjurisprudenz’indeki 
durum oldukça farklıydı. Hukukçuların, hukukun doğası gereği çıkar yüklü 
niteliği fikrine itibar etmeleri, serbest hukuk akımının aşırılıklarına nazaran çok 

                     
39Hart, The Concept of Law (Hukuk Kavramı) (1961), s. 123-124. 
40Hart, “Positivism and the Separation of Law from Morals” (“Pozitivizm ve Hukukun 
Ahlaktan Ayrılması”); Fuller, “Positivism and Fidelity to Law – A Reply to Professor Hart” 
(“Pozitivizm ve Hukuka Bağlılık - Profesör Hart’a Bir Cevap”). - Karşılaştırma için: 
Tamanaha, Beyond the Formalist-Realist Divide, s 168-170. 
41Rudolf von Jhering’in “pragmatist bir hukukbilimine dönüşme” düşüncesi, yani formalist 
hukuk ekolündeki yıllarından sonra menfaatlerin hukukbilimi ve Philipp Heck, Heinrich Stoll 
ve Rudolf Müller-Erzbach’ın önceki menfaatlerin hukukbilimi ile ilgili olarak, karşılaştırma 
için: Larenz, Methodenlehre der Rechtswissenschaft, s. 46-58; Wieacker, 
Privatrechtsgeschichte der Neuzeit, s. 574-579; Oscar Bülow, Eugen Erhlich, Hermann 
Kantorowicz (yani Gnaeus Flavius takma adıyla) ve Hermann Isay’ın serbest hukuk akımı ile 
ilgili olarak, karşılaştırma için: Larenz, Methodenlehre der Rechtswissenschaft, s. 59-62; 
Wieacker, Privatrechtsgeschichte der Neuzeit, s. 579-581. 



daha kolaydı.42 Hâkimin serbest hukuk akımı kapsamındaki yaratıcı rolü, 
Avrupa’daki sosyolojik hukukbilimi ile yakın benzerlik göstermektedir ve aslında 
Eugen Ehrlich’in yaşayan hukuk (lebendes Recht) üzerine yazdığı yazılar, her iki 
entelektüel akımın da altında konumlandırılabilir.43  Dahası, Fransız bilim adamı 
François Gény’ye (1861-1959) göre, biraz gevşek bir şekilde tanımlanmış da 
olsa ilham alınan “serbest bilimsel araştırma” (libre recherche scientifique) fikri, 
hukuki formalizmde ya da sistem odaklı hukuki kavramsalcılıkta yapılacak 
herhangi bir alıştırma pahasına hukuki analizin temelini oluşturacaktır.44 

Rudolf von Jhering’in Interessenjurisprudence’si, Eugen Ehrlich’in 
Freirechtslehre ve yaşayan hukuk (lebendes Recht) düşüncesiyle hukuk 
sosyolojisi ve François Gény’nin libre recherche scientifique’si (serbest bilimsel 
araştırma) gibi anti-formalist Avrupa hukuk ekollerine paralel olarak, Amerikalı 
hâkimler ve hukuk akademisyenleri de bu tür hukuki anti-formalizm tutkularını 
göstermişlerdir. Sosyolojik hukukbilimi ve hukuki realizmin paylaştığı şey, tüm 
görünümlerindeki hukuki formalizme karşı eleştirel bir duruştur. Her türlü 
hukuki formalizmin paylaştığı şey, hukukun kavramsal ve sistemik yapısına 
kadar geriye doğru izlenip sabitlenmedikçe, açıkça değer yüklü veya amaca 
yönelik herhangi bir yapının hukuk üzerindeki etkisini azaltma çabasıdır. Hukuki 
bir soruna tatmin edici bir hukuki cevabın yerleşik hukuk kavramları sisteminden 
türetilemediği bir durumda, kıyasa dayalı akıl yürütmeye tanınan ayrıcalık, 
formalist yaklaşımın sınırlarını açıkça aşmıştır.45 Böyle bir hareketin entelektüel 
bedeli, kavramsalcıların kendileri tarafından kabul edilen öncüller ışığında 
değerlendirilirse, bilimsel kesinliğin ve mantıksal kesinliğin kaybedilmesiyle 
ödenmiştir. 

Eşbiçimli hukuk kuramı gibi, hukuki formalizm de yalnızca semantik olarak 
açık, rutin davaların analizi ile uyumludur ve hukuki yargılamanın çetin olduğu 
davalara hiçbir şekilde değinmez. Kaarle Makkonen’in terminolojisinde, hukuki 
kavramsalcılık, yalnızca karşılaştırılan iki olgu-dizilimi arasında bir resim 
ilişkisinin bulunduğu hukuki eşbiçimlilik durumlarını kapsar. Hâkimin hukuki 
yorumlama yöntem ve kaidelerine başvurmasının gerekli olduğu semantik olarak 
muğlak hukuki karar verme durumları ve hâkimin takdir yetkisini 
yönlendirebilecek hiçbir hukuki normun bulunmadığı, hiçbir şekilde 
düzenlenmemiş durumlar, formalist yaklaşımın ulaşamayacağı, kesin olarak 
tanımlanmış durumlardır. Sadece, mantık ve matematikte icat edilenler gibi 
yapay dillerde, kabul edilen dilin mantıksal sentaksının mükemmelliği nedeniyle, 
(hukuki) yorumlamanın tüm anlamsal sorunlarından kaçınılabilir. Yine de, yapay 
dillerin hukuki düzenleme ve yargısal karar alma için tatmin edici bir zemin 
sağlayamamaları tamamen önceden belirlenmiş niteliklerinden 
kaynaklanmaktadır. 

Hart’ın hukuki kavramların ve hukuk kurallarının özünün ve gölgesinin 
                     
42Larenz, Methodenlehre der Rechtswissenschaft, s. 62. - Temel terimler olan Rechtsgefühl 
(adalet duygusu) ve Wertfühlen (hukuk bilinci) öncelikle Hermann Isay tarafından 
benimsenmiştir.. Karşılaştırma için: Larenz, Methodenlehre der Rechtswissenschaft, s. 61. 
43Ehrlich, “Freie Rechtsfindung und freie Rechtswissenschaft” (“Serbest Yargılama ve Serbest 
Hukuk Bilimi”); Ehrlich, “Soziologie und Jurisprudenz” (“Sosyoloji ve Hukuk”). 
44Bergel, Méthodologie juridique (Hukuk metodolojisi), s. 249-253; Bouckaert, Boudwijn, 
“Gény, François (1861-1959)”. 
45Bydlinski, Juristische Methodenlehre und Rechtsbegriff, s. 112. 



semantiğinde, Makkonen’in hukuka eşbiçimli yaklaşımında ve genel olarak 
hukuki formalizmde çözülmemiş üç ikilem vardır. 

İlk olarak, eşbiçimli bir durumun tanımlanması (Makkonen’e göre), hukuki 
karar vermenin bir bağlı durumu (Wróblewski’ye göre) veya yerleşik anlamların 
çekirdek alanı (Hart’a göre) ve bunları diğer hukuki karar verme durumlarından 
ayırt etme araçları, kendinden aşikâr olmaktan uzaktır. Hukukun nasıl 
anlamlandırılacağı ve yorumlanacağıyla ilgili belirleyici meselelerin mantıksal 
olarak eşbiçimli bir durumun tanımlanmasından (Makkonen’e göre), bağlı 
hukuki karar verme ideolojisinden (Wróblewski’ye göre) ya da yerleşik 
anlamların çekirdek alanın varlığından (Hart’a göre) önce geldiği, bunun da, 
yorumun bu kadar formalist öncüller altında dahi yürürlükten kaldırılamamasına 
yol açtığı anlaşılmaktadır. 

İkinci olarak, eşbiçimli olmayan hukuki karar verme durumlarının ya da 
Hart’ın hukuki semantiğinin gölgeli alanında yer alanların ele alınması, 
mantıksal çıkarımın tümdengelim modeli onlara genişletilemediğinden, 
bütünüyle açıkta kalmaktadır. Alman formalistler, bu gibi durumlarda, kıyas 
yoluyla akıl yürütmeye başvurmayı önermişlerdir, ancak hukuki formalizmin ilk 
öncüllerinden bu yüzden fazlasıyla taviz verilmiştir. 

Üçüncü olarak, hukuka formalist yaklaşım, ağırlıklı olarak hukukun kurumsal 
değer öncüllerinde meydana gelen değişikliklerden dolayı, başlangıçta eşbiçimli 
olgu durumlarının hukuki belirsizlik veya hukuki boşluk durumlarının eşbiçimli 
olmayanlarına nasıl dönüştürülebileceğinin bir açıklamasını yapamamaktadır. 
Örneğin, Avrupa İnsan Hakları ve Temel Özgürlükler Sözleşmesi 1995 yılında 
Finlandiya’da onaylandığında, çok sayıdaki eski rutin dava, bir gecede bağlı 
oldukları hukuki ilkeler ve toplumsal değerler arasında bir tartma ve dengeleme 
işlemini gerektiren çetin hukuki yargılama davalarına dönüşmüştür. 

Hukuki formalizmin savunucularının bizden inanmamızı istediklerinin aksine, 
hukuk sistemi, sadece statik hukuk kavramlarının sistemik bir topluluğu ya da 
kapalı, hiyerarşik bir sistem hâlinde düzenlenebilecek oldukça değişmez genel 
ilkeler değildir. Aksine, tüm hukuk sistemlerinin doğasında var olan dinamik bir 
unsur vardır. Hukukun arkasındaki değer öncülleri yeterince derin bir 
değişimden geçtiğinde, rutin davalar ile çetin hukuki yargılama davaları ve tipik 
ile tipik olmayan olgu durumları ve de hukuki karar vermenin eşbiçimli ve 
eşbiçimli olmayan durumları arasındaki sınır çizgisi de etkilenir. Herhangi bir 
aşırı formalist hukuk anlatımının, hukuktaki bu tür yapısal değişim dinamikleri 
ile başa çıkmak için donanımı yetersizdir. 

Hukukun inceliklerini çözen mantıksal tasımlamalara ve hukuki kavramların 
bir soyağacına ya da hiyerarşisine sahip olma yanılsaması (Puchta’ya göre), 
hukukun doğası gereği çıkar yüklü, amaca yönelik ve değere bağlı özellikleri 
açıkça kabul edildiği anda bozulur. Dahası, hukuki formalizmin bir yandan 
hukukun arkasındaki kurumsal ve toplumsal değer öncüllerinin etkisi ve 
karşılıklı etkileşimi, öte yandan hukukun toplumdaki ekonomik, ahlaki ve politik 
etkileri karşısındaki körlüğünün, modern hukuk çağında birbiriyle 
bağdaştırılması güçtür. Thomas Morawetz’in ileri sürdüğü gibi, modern hukuk, 
kimliği sürekli olarak hukuki söylemde bulunanlar tarafından tanımlanmaya, 
sorgulanmaya, eleştirilmeye ve muhtemelen yeniden tanımlanmaya tabi olan bir 



müzakereci uygulama olarak kabul edilirse,46 aşırı formalist herhangi bir hukuk 
anlayışının ağır eleştirilere neden olması olasıdır ve uzun süre hayatta kalamaz. 

                     
46Bir müzakereci uygulama olarak hukuk ile ilgili olarak, karşılaştırma için: Morawetz, 
“Epistemology of Judging: Wittgenstein and Deliberative Practices” (“Karar Vermenin 
Epistemolojisi: Wittgenstein ve Müzakereci Uygulamalar”), s. 19-23. 



 


