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Ders notları tek başına yeterli kaynak değildir. Üniversite öğrencisi, sadece ders 

notlarıyla yetinmemeli, araştırmalı, bilimsel kaynakları incelemeli, her şeyden önce 

hukuk mantığını kavramalıdır. 

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2.sınıf Tek kürsü öğrencilerinin 

ortaklaşa emeğiyle, özveriyle hazırlanmıştır. Ücretsizdir. Satışı yasaktır. 
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 11-10.2019                                                      Prof.Dr.Yasemin IŞIKTAŞ 

                                              (Sonraki haftalarda Sercan Hoca derslere devam edecek.) 
 

(Dersin başında 3-4 dakikalık bir video izlendi.) 

Ne öğrendiniz filmden? Dünya çok kalabalık  
1. İçki içersen sarhoş olursun, tedavilik olursun  
2. İlaç kullanırsan hapı yutarsın  
3. Ben bunları öğrendim ama metaforik olarak herkes içinden başka bir şeyler çıkarabilir.  

 

(Hoca, isiktac.com u takip etmemizi öneriyor.) 

İstisnalar kaideyi bozmaz – İstisnalar kaideyi bozar. Ne demek acaba? Ne demek olabilir? 
 Öğrenci: İstisnalar kaideyi bozar çünkü kaidenin sürekliliğine ket vuruyor, değiştiriyor, istisna 

süreklilikten güçlü ki kaide bozuluyor 

Hoca:Bu cümleyi duydunuz mu? Hiç duymadım diyen var mı? Kim söylemiş? Karl Marx da 

söylemiş bunu. Hukukta aslında bu cümlenin ne kadar problematik bir cümle olduğuna dikkatinizi 

çekmek için söyledim. Ama aynı zamanda da bir imkan. Çünkü ana kuralı koyduktan sonra kuralı 

çok sık ve hızlıca değiştiremiyorsak mutlaka istisnaları da içine koymak zorunda kalıyoruz. 

Bu hukuk tarihi sonucu elde ettiğimiz bir yüksek bilgi. İstisnaların da, kuralın uygulama kabiliyetini 

artırmak için, kuralın içinde olması. Ama çok genişletirseniz istisnayı artık kural varlık bulmaz. 

Kıymetli dostum Hoffmann’ın bu konuda söylemleri var. 

Şimdi bir başka noktadan bir okuma yapmak istiyorum. Biz hukukun idesi ve ideali olarak 

adaleti veriyoruz. Mutlaka Sercan da anlatmıştır çünkü benim kitabımdan gidiyor o. Hukuk tanımı 

verebilecek olan var mı?  

Öğrenci: Adalete yönelmiş toplumsal yaşama düzeni. 

Hoca : Oley! En sevdiğim tanım. Ekşi sözlükte falan okumuşsunuzdur alamet-i farikasi olarak 

yazmıslar ama bana ait değil. Çağdaş bir tanım bu. Buradaki asıl vurgunun düzen üzerine olduğunu 

görüyoruz. Düzen, düzenlemeyi gerektiren  bir adaletin  üzerinden dünyayı okuyan bir model olarak 

görünüyor. Neticesi bir düzen, ama amacı nedir? Eninde sonunda adalet tanımının kendisi. Adaleti 

tanımlayacak olan var mı?  

Öğrenci: Her şeyi  yerli yerine koymak.  

Hoca: Bu belki biraz daha düzene yönelik bir tabir, bundan daha nitelikli olması lazım.  

Adalet tanımı istiyorum. Hiç duymadık diyen var mı?  

Öğrenci: iyilik ve eşitlik düşüncesi. 

Hoca: Adaletin o kadar da iyi bir şey olmadığını söylemek isterim. Çünkü ondan daha fazla 

talep ediyoruz. Burada sınıf birazcık benden eksi aldı. 

Adaletin eşitlikle olan ilişkisini kurmadığınız her yerde, aslında adalet kendisi için bir varlık 

bulamaz. Eşitliğe çok razı olmadığımız için de belki iyilikle çok alakalı değil. Çünkü sınırı gösterir 

bize. Etik değerler alanında bir alt sınırı gösterir. Biz buna asgari etik diyoruz. Yani bundan daha 

aşağısı yok demek bu. Bir insana hakkını vermek konusundaki irade. Sana yapılmasını istemediğini 

başkasına yapma, sana yapılmasını istediğini de başkasına yap. Karşılıklılık üstünden giden bir 

tarafı da var. İyilikle ilişkilendirirsek adaleti, sıralamaya tabi tutarsak, en üst iyi nedir? İtikadınız varsa 

Tanrının ismini yazarsınız. En büyük hakikat, en mutlak, her şeyin sahibi.  Laik bir temelden 

bakarsanız mutlak iyi üzerinden okunabilir. Bununla mı sınırlı yüksek değerler? Başka ne yazalım 
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altına? Tartışmalı olmakla birlikte bunun altına adaleti yazacağız. Çünkü karşılıklılık üzerinden 

okunduğu için. Eşitlik nedir sorusunun cevabını oluşturamazsak hem adalet hem de düzen kavramı 

güme gidiyor. Eşitlik ne demek? 

 (Öğrenci cevapları) 

 Eşitler arasındaki eşitlik yani aynı durumdaki insanların, hakkaniyetten bahsediyorum 

aslında. Kolayı var, geldiği yere bakalım.  

(Hoca matematikteki eşitlik ve özdeşlik simgelerini çiziyor) Eşitliği aritmetiksel olarak tarif 

edecek olursak eşitlik en az 2 şey arasındaki ilişki. Bizim bu düzen kavramıyla adaleti bağlamamızın 

nedeni birden fazla insan arasındaki ilişki.  

Devlet tarif edebilir. Ama diyelim ki bugüne kadar insanlık kültürünün ortaya koyduğu her 

şeyi yaktık. 

İnsan hakları sözleşmesini, mülkiyet hakkını, her şeyi yaktık. Şimdi soruyorum size, benim 

hakkım ne?  Toplum sözleşmesi veya modern hukukta yapmış olduğumuz haklar hepsi gitmiş ama 

benim doğal haklarım hiç bir yere gitmez. Hukuk yoksa ne olabilir? Kaos olabilir. Her seferinde insan 

organize olur, tekrar hayatımızı kurarız. Kazanmış olduğumuz haklardan geriye dönülebilir mi? 

Hakları geçici dönemler için geri alabilirsiniz. Olağanüstü hale yönelik düzenlemeler de anayasal 

düzene dahil. İstisna sistemi devam ettirebilmek için açtığımız sibop noktalarıdır  ve bu şekilde 

devam etmesi gerekir. 

Eşitlik adaletin sosyal boyutunu veriyor. Ama adalet sadece bir karşılaştırma değil, bir kişilik 

özelliği olarak karşımıza çıkabilir. Sübjektif adalet. Hz. Ömer gibi adil davranmayı kendisine ukde 

edinmiş kişiler. Çok da zor bir şeydir hakları paylaştırmak. Biz hukukçular olarak yapmamız gereken 

işlerden biri. Hatta o kadar zordur ki, adaletli davranmadığın zaman kula karşı yaptığın haksızlık için 

karşındakinin rızasını al diyor. 

İstisnalar aslında kuralı işletebilmek için koyduğumuz şeyler. Kalabalık ya da benzerlik 

üstünden kendini gerçekleştirme imkanını kaybeden insanların da o toplumsal yapı içindeki 

özgürlükle ilgili talepleri insan olarak var olmalarının bir garantisi. Uzun bir cümle oldu. Herkesin 

birbirine tıpatıp benzediği bir yerin cennet olacağını düşünmek en büyük kabustur. Bunu 

unutmayın. Hepimiz aynı partiden, aynı inançtan, aynı cinsiyetten. Bunun bir şahanelik olarak 

sunulduğu her sistemi reddetmenizi istiyorum. Çünkü kaybolursunuz. Birey olarak kendi 

varoluşsal pozisyonunuzu kaybedersiniz. Bizim asıl borcumuz öncelikle. Tabi biz kavramına 

gelebilmek için de bu lazım. Çünkü o zaman sadece çıkarcı olursunuz aman bana bir şey 

demesinler diye.  Ahlaklı davranışla, ahlaklı davranış halinde oluyormuş gibi görünmek arasında çok 

büyük fark vardır. İkisi de prim yapar. Gösterişçilik yaparsanız. Mesela bir kimsesizler yurduna 

yardıma gidersiniz. Pop sanatçısısınız, menajeriniz size öğütledi. Huzurevine gidelim, sen yaşlılara 

sarıl, gülümse yalandan, primi al. İyi bir davranış mı? 2 kere kötü. 1. iyiliği kendine alet ettiği için 

kötü, 2. kendi çıkarına kullandı onun için kötü.  

Hukuk için de bir parça iyiliğe ihtiyaç var. Ne kadar? Küçük parmağımın tırnağı kadar. Hukuk 

ne diyor bize? Hakkı olanın hakkını ver. Tarif et, ilan et, ey vatandaş hakların bu. Bizim bu düzen 

kavramının içinde yer alan adalet. Benim tanımımda 2 adalet var bakın. Bu tanıma yöneltilen 

eleştirilerden birisidir. Adil olmayan bir düzene hukuk diyecek miyiz sorusunu bu tanım bize 

sordurur. Devlet yok içinde, pek çok şey yok. Düzen varsa bunu bir düzenleyen var. Düzenleyen 

varsa da yaptırımlar var. Otomatik çıkıyor düzen. Düzen kavramı içinde devlet var. O zaman niye 

devlet yazmadınız hocam? Çünkü devlet öncesi var, ilkellerde hukuk dediğimiz modeller var. Veya 

daha öteye gidersek, uluslararası hukuk var, orda da eşitler arası ilişki olduğu için bu tanımı iyi bir 
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tanım yapabilmek için ortak bir hale getirdik.  Uzun tanım kötü tanımdır. Ağyarına mani efradına 

cami. Yani dışarda kalanları dışlayacak, içermesi gereken her şeyi içerecek. Bir düzenleme 

dolayısıyla ortaya çıkan adalet tam da budur. İstisna olmadan, kuralın kendisi olarak ortaya çıkar. 

Mesela Hukuk 1. sınıf öğrencileri dediğimiz zaman, sizi bir statü olarak tarif eder ve bu sınıfta 

bulunan  ve bulunma hakkı olan herkesi kapsar. Bunun istisnası ne olabilir? Mesela diyebiliriz ki, 

hukuk 1. sınıfı 1.likle kazanmış olan öğrenci. Bu bir eşitlikten ayrılmadır. Evet ekstra bir düzenleme 

yapılmıştır. Önce 1. sınıf mı? Sonra 1.likle kazandı mı? Ayrıcalık sağlanabilir. Harç ödemesin gibi. 

Ama  madem 1. sınavlara da girmesin derseniz o eşitliği bozar. Bu bir istisna mıdır? Hayır. İstisna 

hakkaniyetle de ilgilidir. Hakkaniyetin kendisi bir istisnadır aslında. Hakkaniyet neydi? Somut olay 

adaleti. Eşitliğin daha ince bir noktada aranması demek. Mesela ıztırar hali. 5 kişiyi kurtarmak için 1 

kişiyi bilerek öldürmek gibi. Adalet türleri, başka? Denkleştirici, dağıtıcı, sosyal, prosedürel  

adalet. Bu kavramları bir parça çalışmanızı rica ediyorum.  

İçine düştüğümüz tuzaklardan birisi ama bir taraftan da hukukun taşlarını düzenlediği bir 

alan. Kurallar üstünden bizi düzenler dedik. Hepimizi tek bir rafa sokmak istiyor. Böylece belki 

hayatımızı kolaylaştırmak istiyor. Bir toplumsal yapıyı, çok farklı insanlar arasındaki ilişkiyi bir 

dengede tutmak için bugün modern demokrasi içinde toplumun orta kesiminin (orta direk tabiri) 

çoğunluk olması lazım. Aşırı zengin ve aşırı fakirler çok olmamalı. Burada ilgi çekici kavram: Vasat. 

Vasat nedir? Ortada ol, mütedeyyin ol, karışma, zarar verme, aşırı harcama ama çok da cimri olma. 

Vasat sıra dışı olanı yok sayar. Mesela kalp sorununuz varsa aile hekimine değil kardiyoloji 

uzmanına gitmek istersiniz. Uzman dediğimiz insan vasatı kırabilen insan. Tıp eğitimiyle yetinmemiş, 

daha ileri gitmiş. Eskisi gibi bilginin totaline sahip filozoflar çağı geride kaldı. Artık herkes bir şeyin 

uzmanı olmak istiyor. Ama tek bir konunun uzmanı olmak da bizi kör eder. Bu da hukukçular için hiç 

iyi değildir. Hukuk felsefesi, hukuk sosyolojisi gibi toplumsal yapıyı bilmekle ilgili dersler bizim için 

teknik olandan çok daha önemlidir. Adalete ilişkin tartışmayı hangi toplumsal bağlamda 

yapıyorsunuz? Ben ona bakmam, ben kurala bakarım. Kural zaten son derece soyut bir şey söyler. 

Kural mühendisi oldunuz, çıktınız. Oldu mu? Bence olmadı. Çünkü gerçekleşmesi gereken adalet 

çok daha kenarda kaldı. 

Vasat ucuz, süreksiz, desteksiz ve vicdansızdır. Ortalamaya razı olmak. O yüzden ben 50 

alan öğrenciyi ben pek fazla sevmem. Burayı kazanmayı başarmış bir kişi daha iyisini yapmalı. 

Sadece nota bakan biri değilim. Notları çok iyi bundan çok iyi hukukçu olur hiç demiyorum. Kimden 

iyi hukukçu olur? Orda okuma listesi var, seyredilmesi gereken filmler var, onlara bakarsanız farklı 

insanların dünyaya bakış açılarını görürsünüz. Daha ilerisi var ama korkuyorum sizin için. Köprü  

altına gidin tinerci çocuklar var, orada bir hayat var. Ama gitmeyin tehlikeli. Biz kurallara bakarak her 

şeyi birbirine benzetmek istiyoruz. Birbirinin benzeri tek bir insan olmadığı gibi tek bir vaka da yok. 

Hırsızlık, insan öldürme hepsi birbirinden farklı.  

Vasattan kurtulmak için ne yapabiliriz? Bu sınıfta gömleğine hiç düğme dikmemiş olan var 

mı? Hiç yemek pişirmemiş olan var mı? Öğrenin. Bunlar darda kaldığınızda kullanacağınız şeyler. 

Yeteneklerinizi geliştirin lütfen. Tavsiye ediyorum. 

Özel düzenleme yapması gerekiyor mesela devletin üstün zekalı ya da yetenekli çocuklar 

için. Onlar genel ortalamanın dışında oldukları için uyumsuzlukla damgalanarak toplumun dışında 

kalıyorlar. Aslında milli hazine, kıymetli insanlar. Onların farklılığını ortaya çıkarmak, ortalamanın 

içinde kendilerine nefes alınacak bir yer sağlamak lazım. 

Vasat olmak görünmez yapıyor, özgüven eksikliği yaratıyor. Boyum uzun, boyum kısa neyse 

verilen o, onla kavga etmeyeceksin. Elde olan malzemeyi ne kadar yukarı çıkarabilirsin ona bakmak 

lazım. 
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Vasat olan, herhangi bir sorunu çözmek istemez. Gelecekle ilgili kaygıları vardır.  Sadece 

kendi için bir avantaj elde etmek ister. 

Bitiremedim anlatacaklarımı ama bir işaret verdiğimi düşünüyorum. Keşke ilk ders gelseydim. 

Teşekkür ediyorum yolunuz açık olsun. 

 

        Yazan:  Barış YİĞİT 

 

 

 


