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Teşekkür
Bir yerde, bir kitabın her zaman yazarın dostlarının ve kitabın dünyaya 

gelişinde katkısı olanların nefeslerini içinde taşıdığını okumuştum. Bu cildin 
sayfaları arasında epey bir kalabalık var. John Gardner taslağı sayısız kere oku-
du ve yazdığım şeyleri savunmam için beni çalıştırdı. Ona bu kavrayışı ve 
yardımı için teşekkür etmek istiyorum. Julie Dickson son taslak üzerinde en 
açık ve cesaretlendirici yorumları yaptı. Richard Hart’ın yardımı ve teşvikine 
de derinden minnettarım. Mike Meehan ile Harringay Arms’daki konuşma-
lar, şiirin zor sorularının cesaret ve kıvrak zekayla aydınlanmasına yardımcı 
oldu. Thanos Zaratoulidis’in sakin bilgeliği, Yunanlılara yaptığı yardım kadar 
büyük önem taşıyordu. Nathan Moore, kuvvet ve akış konularına Deleuze’cü 
bir anlayış getirdi. Alexander Camera Ljungsrom, şen bilimi, Londra’da güzel 
bir günde, geniş, mavi gökyüzü altında ustalıklı bir tarzda açıkladı. Patrick 
Hanafin, Piyel Haldar, Maria Drakopoulou, Les Moran, Sue Baines, Eleanor 
Loizidou, Tatiana Flessas, Valerie Hoare, Emma Sandon, Helen Reece, Peter 
Fitzpatrick, Maria Aristodemou ve Patricia Tuit, kültürel çalışmalar, feminizm, 
komünizm, belirmeler ve ortadan kaybolmalar, soykütük, queer teorisi ve ırk 
teorisindeki zor soruların çözümünde yardımcı oldu. Postmodern hukuk teori-
sinin Jagger ve Richard’ları Costas Douzinas ve Peter Goodrich’e de teşekkür-
lerimi sunarım. Costas Douzinas taslağın daha önceki bir halini okudu ve bana 
umut verdi; Peter Goodrich yurtdışından ilham sağladı. Pannu Minkinnen, Bö-
lüm 2’nin meydana gelmesinde yararlı ve aydınlatıcı yorumlar yaptı.

Son bölümün bir versiyonu Helsinki’deki Eleştirel Hukuk Konferansı 
2000’de okundu ve Kaisa Makela, Toomas Kotkas, Barry Collins ve Ari Hir-
vonen’in katkılarından çok yararlandı. Bu kitap ayrıca, Robert Cartledge ile 
Morfa Nefyn’de meteor fırtınası gecesinde ve o zamandan beri pek çok sefer 
yapılan sohbetlere çok şey borçludur.

Bu kitap Mary Gearey içindir, sevgi ve teşekkürlerimle.

ADAM GEAREY
Londra

Kasım 2000.



Baş Editör’ün Önsözü 
Hukuk, doğası gereği ahlaki iddialarda bulunur. Fakat sadece ahlaki stan-

dartlarla değerlendirilebilir mi? Açıktır ki hayır. Aynı zamanda, diğer şeylerin 
yanı sıra, estetik bir beğeni nesnesi olarak da kabul edilebilir ve değerlendiri-
lebilir: bir edebi tür, bir entelektüel mimari, bir toplumsal tören vesaire. Hu-
kukçuların, işlerini dürüstlük, cömertlik ve insanlık gibi ahlaki erdemlerden 
çok  bir sanat eseri, saygı duyulası bir zarafet, uyum, denge ve diğer estetik 
değerler olarak düşünmeleri az rastlanan bir şey değildir. Hatta adalet – hukuk-
çuların atıf yapmaktan kaçınmalarının zor olduğu ahlaki erdem- bazı hukuk 
düşünürleri tarafından bir estetik forma dönüştürülmüştür. İnsanların ihtiyaç-
larını ve badirelerine duyarlı olmayı dert etmeyiniz, sadece şu simetriye, şu 
düzene bakınız!

Böyle, estetik olana ahlaki olan üzerinde değer vermek – ya da forma öz-
den fazla değer vermek, genellikle (yanıltıcı şekilde) nokta konulduğu gibi- ki-
şiyi hukukçunun en aşırı narsisizmine maruz bırakabilir. Sürpriz olmayacak şe-
kilde, tam da bu itham, üyelerinin, kendi verdikleri isimle “hukuki formalizm”in 
zarif kibirlerini gördükleri, hukukun yönettiği (Robert Cover’ın dediği gibi) “acı 
ve ölüm alanından”, bir çeşit sağlıksız kaçış olan eleştirel hukuk çalışmaları 
hareketinin arkasındaki orijinal ilhamlardan biriydi. Ve yine de bazı eleştirel 
hukuk çalışmaları yazarları, suçu aynı narsisizmin yeni bir versiyonuyla, ade-
ta yoğunlaştırdılar. Formalistlerin hukukta ahenk ve düzen bulma tutkusunun 
yerine, benzer bir ahenksizlik ve düzensizlik bulma tutkusunu koyarak hukuk 
fakültesinin enfants terribles (korkunç çocukları) haline geldiler. Pek çoğu, yal-
nızca dadaistlerin ve absürdistlerin yıkıcı oldukları şekilde yıkıcıydı. Gelenek-
sel hukuk estetiğinin değerlerini yıktılar, ancak bu süreçte hukukun esas olarak 
bir estetik eleştiri nesnesi olduğu, temelde yapıbozuma uğratılmaya, dönüştü-
rülmeye ve sorunsallaştırılmaya uygun olduğu görüşünü pekiştirdiler. Onların 
çalışmaları, bazı hukukçuların “formalizmine”, formaldehit içindeki bir Hirst 
koyununun bir Constable manzarasına karşı durması gibi karşı koyuyordu. Ön-
yargılarımıza meydan okunmuştu ama yine de sanal bir ahlaki boşlukta sıkışıp 
kalmış gibiydik. Sofistike karşı-kültür manevralarının arkasında yalnızca en 
yumuşak ve en naif ahlaki gerçeklikler (bakınız, insanlar hala baskı altında!) 
pusuda beklemekteydiler. 

Böylece şu soru ortaya çıkıyor: Hukukun estetiği içinde gizlenmiş herhan-
gi bir özgün ahlaki anlayış var mıdır? Hukuku bir estetik beğeni nesnesi olarak 
ele almak, onun ahlaki güçlülük ve zayıflıklarını ortaya çıkarmak şeklindeki 
gerçek işe göre anlamsız bir oyalanmadan başka bir şey sayılır mı? Adam Ge-
arey’in kitabı, bu problemleri, bizi adım adım, Nietzsche’nin en büyük tut-



kusunu kişinin yaratıcı sınırlarını test etmek için ayırdığı ve gerçek erdemin 
insan ruhunu kısıtlayan ve bastıran her şeyin üstesinden gelmekte yattığını 
içeren revizyonist estetik ahlakına çekerek ele alıyor. Nietzsche’nin “estetik 
ahlakından” söz etmenin ilginç olduğunu düşünebilirsiniz – bu benim ifadem, 
Gearey’in değil-. Nietzsche’nin amacı ahlakı tümüyle arkamızda bırakmak de-
ğil miydi? Hem evet hem hayır. Nietzsche her zaman “ahlak” kelimesini “uzla-
şımsal olarak insanlardan ahlaken istenen şey” anlamına gelir şekilde okumuş, 
ve bu kodlanmış ahlak, anlaşılır bir şekilde onu dehşete düşürmüştü. Fakat 
onun yerinde her şeyden önce görmek istediği şey, geleneksel şekilde ahlaki 
zayıflıklar olarak sınıflandırılmış çeşitli özelliklerin, ahlaki güçler olarak ve 
bunun tersi şekilde tekrar sınıflandırılmış olduğu daha iyi bir ahlaki yargılar 
dizisiydi. Nietzsche’nin hayallerinden biri, insanın gelişimine dair bu rakip 
görüşte, etik ve estetiğin gerçek değerlerinin birleşecek olmasıydı. Geleneksel 
olanın yıkılmasıyla, insan ruhu, onuruna olduğu gibi güzelliğine yeniden ka-
vuşacaktı. Adam Gearey’in feyz aldığı şey, Nietzscheci rüyanın bu yönüdür.  
Nietzcheci bir hukuk estetiği -hukukun yaratıcı potansiyelinin bütünüyle tak-
dir edilmesi- aynı zamanda yeni bir hukuk ahlakıdır.

Aşağıdaki kitabın sesi – bu fragmandan da anlayacağınız gibi- inatla iyim-
serdir ve Nietzsche’nin rüyası, muadili olan kabusuna galip gelmiştir. Kabus 
muadili, elbette, kendisi için “yaratıcı potansiyelin” öldürme ve yok etme po-
tansiyelini içerdiği, geleneksel olarak düşünülemez olanı -ne kadar canavarca 
olursa olsun- düşünmenin insan ruhu için bir özgürleşme eylemi olduğunu 
düşünen Nietzsche’dir. Bu kabus akılda tutularak, kişi, yaratıcılığımız için-
deki iyi ve kötünün kullanımlarını hala birbirinden ayırmamız gerektiği ve 
yaratıcılık etrafında düzenlenmiş bir hukuk estetiğinin, bu açıdan hala görece 
bağımsız bir hukuk etiğine karşı sorumlu olması gerektiği sonucuna varma 
eğiliminde olabilir. Fakat kötümser konuşana göre, insanın sahip olduğu ya-
ratma gücü, neşe kadar mutsuzluk yaratma gücünü de içerir. Bu çalışma genel 
olarak, karşıt görüşün yaratıcı bir kutlamasıdır. Bu açıdan onu canlandırıcı ve 
gerçekten özgürleştirici, ve böylece kendi tezinin güzel bir örneği olarak bul-
duğumu söylemeliyim. Aynı sebeple, bu, Legal Theory Today serisinde şimdi-
ye kadar yayınlanan kitapların üslup açısından outre kitabıdır, çünkü gerçek 
Nietzscheci ruh içinde, felsefi olduğu kadar edebidir de. Bununla birlikte, eski 
düşmanlıkları terk etmek ve ilgi çekici yeni köprüler inşa etmekle, açıkça diğer 
kitapların yanına da yakışır. Bu, parlak bir zekanın olduğu kadar, zengin bir 
ruhun eseridir ve bu ölçüde ahlaki ve estetik erdemler gerçekten onun sayfala-
rında bir araya gelmiştir.

John Gardner
University College, Oxford

14 Mayıs 2001
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1
Ozymandias 

Hukuku bir estetik olgu olarak anlamak şairlerin ve filozofların iç yüzünü 
anlamayı gerektiriyorsa, en iyi yaklaşım kendisini bir şiirsel felsefe olarak or-
taya koyar. 

Aşağıda, bir hukuk estetiği imkanına dair notlar yer almaktadır.
Sanatla ilgili anlamlı bir şeyler söylemek isteyen kişi, kurallara ve stan-

dartlara açık ya da örtülü şekilde atıfta bulunur. Örneğin, bir şiir ve bir romanı 
birbirinden ayırmak ya da bir estetik değer ölçütüne başvurmak için de, türün 
kurallarına ve mükemmellik standartlarına başvurmak zorundadır. Estetik, hu-
kukun kural temelli doğasına ışık tutabilir. Bu iki konu arasında apaçık farklı-
lıklar bulunsa da, şaşırtıcı bir örtüşme de belirlenebilir. Gerçekten, sanatçının 
hukukçu gibi olduğu düşünülebilir, her ikisinin işi de kuralların bilgisi üze-
rinedir. Sanat eseri ya da hukuki argüman olarak ürünleri, zorunlu oldukları 
yöntemlere ve yaratıcılık olanaklarına dair olgunlaşmış bir anlayışı yansıtır. 
Bu yaklaşım iç rahatlatıcıdır. Hukukun dünyayı olabilecek en iyi şekilde dü-
zenlediği ve hukukçunun yaratıcı bir birey olduğu peşin hükmünü doğrulaya-
rak, onun düzene olan arzusunu destekler. 

Bununla birlikte, hukukla sanatı karşılaştırmada yine de rahatsız edici bir 
şeyler bulunmaktadır. Sanatçının, aşırı analizden ve kurallara aşırı indirgeme-
den estetik deneyimi yok edeceği için korkması, sanatın kurallardan daha fazla 
bir şey olduğunu göstermektedir. İlham, yaratıcı güç, zapt edilemez ve kod-
laştırılamaz. Bir başka itiraz daha söz konusudur: Hukuk kendisini neden bir 
estetik olarak tanımlamaya, toplumsal hayatın bir başka yönünü düzene olan 
tutkusuna çekmeye başlasın?

Estetik, düzenin bir ayrıntılı açıklaması ve hukukun işleyiş biçimi mi ol-
malıdır ya da daha problematik ve rahatsız edici bir ilişki mi ortaya koymalı-
dır? Bu kitap ikinci yolu önerecektir. İlk yaklaşımın farklı yönlerinin örnekleri 
Ernest J. Weinrib ve James Boyd White’ın çalışmaları olacaktır. Weinrib, hu-
kukun formal bir güzellik anlayışının, öznenin sosyal dünyada uyumluluğu-
nu, kimliğini ve yerini nasıl aydınlığa kavuşturabildiğini gösterir. Bu fikirler 
estetik kavramını gereksiz yere sınırlayıcı anlamda kullandıkları için eleştiri-
lecektir. Diğer yandan White, hukuku Weinrib’in sıkı sıkıya tanımlanmış hu-
kuksal yapı anlayışından farklı şekilde, karşılıklı konuşmanın bir biçimi ola-
rak ortaya koyar. White, hukuk söylemine içerik kazandırmak için, edebiyat 
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eleştirisiyle örneklenebilecek bir estetik akıl yürütme fikri kullanır. Hukuksal 
akıl yürütmenin estetik doğasının, birbiriyle çatışan iddiaların dengelenmesi 
ve uzlaşmasına olanak sağladığını ileri sürer. Bu çalışma da eleştirilecektir. 
Estetiğin ezber bozucu/yıkıcı doğasını küçümser ve modern hukukun üstüne 
inşa edildiği belirsiz temelleri gösteren bir çeşit şiirselliği görmezden gelir. Bu 
argümanı ayrıntılı şekilde açıklamak, Percy Bysshe Shelley’nin çalışmalarında 
bulunabilecek alternatif bir hukuk ve estetik anlayışına odaklanmayı gerektirir.

Bir estetik eğitimi: Weinrib ve estetik formalizm
Kimileri, hukukun onu düzenlemek üzere var olduğu dünyayla temasını 

kaybettiğinden korkmaktadır. Mutlak kategorileri ve argümanının katılığı, 
sosyal dünyaya cevap verme becerisini sabitleme işlevi görmektedir. Hukuku 
savunmanın bir yolu, estetiğe başvurmaktır. Esasen, ilk iki bölümde yapılacak 
olan çalışma hukukçulara bir estetik eğitim sağlamak olarak anlaşılabilir.1 Hu-
kuku açıklamak için estetik kavramları kullanmak, hukukun katı, esnek olma-
yan bir bilim değil, bir sanat olduğunu gösterir. 

Weinrib’in estetiği, ana hatlarının belirlenmiş olması gereken bazı dik-
katlice çizilmiş parametrelerle çalışır. Teori, hukukun kendine özgü doğasına 
saygı göstermek zorundadır. Hukuk düşüncesindeki son gelişmeler bu gerçeği 
muğlaklaştırmıştır. Weinrib, çağdaş bilimin göze çarpan bir özelliğinin belir-
sizlik ve hatta geleneksel konu sınırlarının geçirgenliğinin bir şöleni olduğunu 
ileri sürer. Ana faillerden biri işlevselci bilimdir. İşlevselcilik, hukuki realizm 
ile hukuk ve ekonomi biliminde ortaya konulduğu üzere, hukukun belirli bir 
dizi politik hedefi yansıttığı tasavvuruyla ciddi bir hata işler. Nitekim, hukuki 
realizm, hukukun nasıl işlediğini açıklamak için sosyoloji ya da psikolojiye 
başvurma eğiliminde olmuştur. Hukuk ve ekonomi bilimi, adından da anla-
şılacağı gibi, ekonomik açıklamaların geçerliliğini ortaya çıkarır. Weinrib’in 
itirazı, bu çalışmanın, diğer disiplenlerden saf hukuki kavramların işleyişini 
uygun şekilde açıklayamayacak kavramlar ithal etmesidir.2 

1. Bu terimin bir açıklaması ve Friedrich Schiller’in On the Aesthetic Education of Man’den elde 
edilmiş olduğu için bkz. Man, see Meszaros, I., Marx’s Theory of Alienation (London, Merlin Press, 
1978), ch. X.
2. Weinrib disiplinler-kesişimi (cross-disciplinary) bilimini ciddi bir metodolojik hata yapmakla 
suçlar: sınırsız gerileme. Eğer bir konu yalnızca bir başka konuya referansla anlaşılabiliyorsa, o 
halde o referansın konusu da aynı şekilde başka bir konuya referansla açıklanabilmelidir, bu süreç, 
“hakikatin” sürekli ertelenmesi haline gelir. Bu iddia ikna edici değildir. Disiplinler-kesişimi bilim 
insanları tarafından ileri sürülen iddialar bir konunun mutlaka açık uçlu bir şekilde bir başka 
konuyla açıklanmasını gerektirmez. Örneğin bir hukuk ve ekonomi bilim insanı, hukukun sadece 
hukuki kavramlardan daha temel olan ekonomik kavramlarla kökünden anlaşılabilir olduğunu iddia 
edebilir. Bu, hukukun hakikatinin bir ertelemesi değildir. Hukukun kimliğini belirleyen şeyin ne 
olduğuna dair bir iddiadır. Sonsuz geri gidiş düşüncesi başarısız olsa bile, yine de disiplinler- kesişi-
mi yaklaşımı, hukuk çalışmalarına hukukun iç dinamiğine yabancı içerikler katmayı sürdürebilir. 



12 13

Hukuk ve Estetik Ozymandias

Hukuk estetiği hataya düşmemelidir. Weinrib, hukukun orantılı ve uyum-
lu oluşum fikirleriyle şekillendirilen bir güzellik algısına vücut verdiğini ileri 
sürer. Edebiyat eleştirmeni Northrop Frye’nin çalışması, bu form fikrini açık-
lamak için kullanılır:“Her şiirin mutlaka bir bütünselliği olmak zorundadır,’ 
der Blake: bu, lafızdan da anlaşılacağı gibi, mevcut bütün şiirler hakkındaki 
bir olgusal durum değildir, fakat her okurun yazılmış en kaotik şiiri ilk kavra-
ma denemesinde benimsediği hipotezin ifadesidir.3 Formalizmin edebiyattan 
öğrendiği ders, formun gerekliliğidir. Formu reddeden çalışmalar bile, kendi 
belirli sapmalarının anlaşılabileceği kadarıyla ondan faydalanmak zorundadır-
lar. James Joyce’un Finnegans Wake’ini (Finneganlar Uyanıyor) ele alınız. Bu 
romanla ilişki kurmak için kişi, ideal düzeyde işleyen roman gelenekleri oldu-
ğunu kabul etmek zorundandır, çünkü aksi halde Joyce’un deneyleri bir anlam 
ifade etmeyecektir (Finnegans Wake’in hiçbir şekilde bir anlam ifade etmeme 
olasılığına rağmen). Dolayısıyla, edebi ya da hukuki formalizmin merkezin-
de biçimin özsel değerine olan inanç bulunmaktadır. Form, çalışma olgusuna 
kimlik ve tutarlılık kazandırır. Form fikri, herhangi bir disiplinin öğrenimi için 
ön şarttır. Form, bir varlığın kendisini ilkel düzensizlikten ayırarak konumlan-
dırmasını sağlar; form bir olgunun tekilliğini ve özgüllüğünü tanımlar. Hukuk 
biliminde, formalizm hukukun özgün düzenleme ilkelerini ayırma ve sınıflan-
dırmayı amaçlayan bir yaklaşımı resmeder. 

Weinrib’in iddiası, özel hukukların hukukun formunun en iyi örnek olacak 
şekilde ifadesini sağladığıdır. Hukukun ayırt edici doğası onun için en doğru 
olacak şeyde bulunmalıdır: kökeninde. Hukukun özü saftır ve herhangi bir dış-
sal düşünceyle karışmamıştır. Bu köken arayışı, hukukun temellerinin açığa 
çıkmasına izin vermek için ilgisiz unsurları ve artıkları temizleme öğretisidir. 
Formalizm, ilk ilkelerini bir davacı ve bir davalı olan iki özel kişi arasındaki 
çatışmanın çözümü içinde keşfeder. Zarar, ödev, hak ve nedensellik gibi ana 
kavramlar, hukuku usuli ve teorik düzeyde açıklayabilen temel bir referans 

Hukukun özerkliğine dair bu inanç, hukukun tanımlanabilen ve diğer disiplinlerden ayırt edilebilen 
bir doğasının bulunmasına bağlı olacaktır. Hukuk biliminde bu hattın korunup korunamaya-
cağına dair fikir ayrılıkları bulunmaktadır. Tehlike, hukuk ve estetiğin, hukukun özgünlüğünü 
bozacak olmasıdır. Bu bölümün ilerleyen kısımlarında, bu korkunun, bir aşamada gerçekleştiği, 
fakat bunun doğrudan disiplinler- kesişimi çalışmasının savunucuları ya da aleyhtarları tarafından 
öngörülmemiş şekilde meydana geleceği tartışılacaktır. 
3. Weinrib, E.J., The Idea of Private Law (Cambridge, Mass., Harvard University Press, 1995), 43. 
Frye’nin hukuk teorisi çalışmasına farklı bir yaklaşım için bkz. West, R., ‘Jurisprudence as Narrative: 
An Aesthetic Analysis of Modern Legal Theory’ (1985) 60 New York University Law Review 145. 
West, Frye’nin anlatısal arketip kavramını çağdaş hukuk bilimini sınıflandırmak için kullanır. Eğer 
bu Weinrib’in uyumluluk tezine karşı okunacak olsaydı, hukuk teorisi ile diğer disiplinler arasında 
bir benzeşme olduğu ileri sürülebilirdi. Hukuk anlatısal arketipler tarafından kodlanmıştır çünkü 
bu arketipler insanlık durumuyla ilgili evrensel hakikatleri ortaya çıkarır. İlginç şekilde, Frye’nin 
çalışması bu sebeple çok farklı amaçlarla kullanılabilir, hem hukukun biçimsel özerkliği fikrini hem 
de hukukun diğer disiplinlerle benzerliğine dair bir teoriyi desteklemek için. 
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noktası olarak bu ilişkiyi belirtmek için kullanılan gramerdir. 
Hukukun sorumluluğu ifade edişi ve çözümlemesi, aklın altında yatan 

ilkelerin mükemmel güzelliğini ortaya çıkarır. Başka bir ifadeyle, hukuki 
kararlar yalnızca devlet gücünün ifadeleri ya da davaların bireysel temelde 
belirlenmesi değildir. Hukuk, gerekçelendirilmiş bir argüman yapısıdır. Onun 
içsel rasyonalitesi ahenk eğilimiyle gösterilir. Hukuki argüman, çelişkiden ve 
belirsizlikten sakınır ve ilkeleriyle kurallarının “harmonisini” ortaya koymaya 
gayret eder. Bu yapının yine müzikten çıkarılmış bir metaforla tarifinin ge-
rekmesi, bu argümanın estetik istikrarını göstermektedir. Bir hukukçu hukuka 
baktığında, disiplinin mükemmel formunu bulur: merkezi bir fikirden çıkıp 
genişletilmiş kurallar ve ilkelerin bağlantıları. Bunlar hukuk yorumcuları top-
luluğunun paylaştıkları varsayımlardır. Eğer kişi bu durumu kabul etmezse, 
basitçe hukuki tartışmaya girme yetkisi yoktur. 

Ahenk, rasyonel terimlerle gerekçelendirmenin merkezindedir. Hukuk, 
kararları için gerekçe sağlamak zorundadır, ve daha geniş olan yapıyla uyum-
luluk içinde olmayan bir argümanın daha geniş söylemle ‘uyuşuyor’ görünen 
bir argümandan muhtemelen daha az ikna edici ve daha zayıf bir gerekçesi 
olacaktır. Bununla birlikte, hukukun bu uyumluluğunu abartmak da yanlış ola-
caktır. Tutarsız kararlar da verilebilir. Ahenk, yine de, sürecin kendi kendini 
düzeltir halini muhafaza eder. Yapının mantığına gölge düşüren hatalı kararlar 
eninde sonunda tespit edilip düzeltilecektir. ‘Anlaşılabilirlik’ olarak ahenk, en 
sonunda, hukukun bir bütün olduğunu ileri sürer. Bu bütünlük, yapının dış-
sal bir referansının olmamasıyla sağlanır.4 Anlaşılabilirlik, parçaların bütünle 
ahenkli ilişkisi sayesinde dahili olarak gerçekleşir.  

Formalizmin bir ‘içkin ahlaki rasyonalitesi’ vardır.5 ‘Ahlaki birliğin’6 bir 
formu olarak özel hukuk, herhangi bir rasyonel varlığın, anlaşmazlık durumla-
rında zorlayıcı bulacağı bir argümanda normlarının kullanılabileceğini varsa-
yar. Hukuki argümanlar, ahlaki otoritelerini korumak için, söylemin içsel dü-
zenine referans vermek zorundadır. Varsayımsal bir haksız fiil davası düşünün. 
Bu davanın, özen yükümlülüğü gibi kavramların varlığı ve davalının ihmali 
davranışını davacının zararına bağlayan nedensellik bağı üzerinden, davacı-
nın kusurluluğuna referansla çözümlenmesi gerekecektir. Tutarlı ve adil ol-
mak bakımından, bir hukuki argüman, davalının kusuruna öncelik tanımayan 
ilkelerdeki, kazalarda zararın dağıtımı gibi fikirlere referans veremez. Böylesi 
düşünceleri ortaya koymak, hukukun delile dayalı düzeninde yeri olmayan 
kavramları konuya soktuğu için, keyfi olacaktır. 

4.  Weinrib, E.J., yuk. n. 3, 14
5. Age,23. 
6. Age, 39.
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Bu adalet tasvirinin daha geniş bir çerçevesi, Kant’tan ödünç alınan şey-
lere dayanır. Kant’ın felsefesi, kısmen estetik nitelikleri sebebiyle özellikle 
tercih edilir. O, hukuk formu içine, pratik akıl yürütmeyi ‘yayan’ ‘prizmadır’.7 
Kant’ın ‘akıl fikri’, sivil toplumun kökenlerine aklın kendisi dışında hiç bir 
şeye atıf yapmak gerekmeksizin açıklama getiren bir rasyonel hukuk bilimi-
ne olanak veren denetleyici içeriği sağlar. Bu bağlamda, Weinrib’in hukukun 
biçimsel güzelliğine dair kendi bakış açısına ilave bir gerekçe sağlar; esasen, 
biçimsel bir hukuk fikri ile daha geniş bir toplum teorisi arasında bir bağlantıya 
olanak verir. Böylece Kant için, toplumsal sözleşme, doğa durumu içindeki 
özgürlüğün bir ‘hukuk devleti’ koruyuculuğu için değiş tokuş edildiği nok-
tayı belirler. Bu sözleşme ne tarihsel bir gerçekliktir, ne de öldürücü şiddeti 
önlemenin bir yoludur. Ayırıcı özelliği, daha ziyade, rasyonel düzenleme ge-
rektirmesidir. Rasyonel düzenlemenin gerektirdikleri, sırasıyla, yasakoyucula-
rı kanunları genel iradeyi temsil ediyorlarmış gibi düzenlemekle ve rasyonel 
yurttaşların genel iradeyi cisimleştiren kanunlara rıza göstereceği temelinde 
şekillendirmekle yükümlü kılmaktır.8

Weinrib’in estetik görüşünde yanlış olan nedir? 
Weinrib hukukun gerçekliğini açığa çıkarmak istese de, kategorilerinin 

darlığı, argümanını ikna edicilikten uzak hale getirmiştir. Hukuk büyük bir 
idealden, dünyanın uzlaşılarının dışında kalmış parıltılı bir yapıdan başka bir 
şey değildir. İronik olarak, eşyanın doğasını muğlak hale getiren diğer disip-
linlerden ödünç almanın riskleriyle ilgili uyarılara rağmen, bu düşünce karşı 
doğrultuda çok da ilerilere gidebilir. Hukuk da estetik hale gelir; özellikle bir 
güzel resim ya da heykel gibi, dünyanın ve zamanın tahribatından korunmaya 
ihtiyacı vardır. Eğer akıl bir formal ilkeyse, sanat bize bunu hatırlatabiliyorsa, 
o halde tarih de konuyla bağlantısız olmaya yakın hale gelir. Hukukun bütün 
olduğu, akıl ve hukukun bir bütünlük oluşturduğu bir zamandan uzaklaştık. 
Bütün yapmamız gereken, Weinrib’in çalışmasının keşfettiği ve koruduğu bir 
gerçekliğe geri dönmektir. Kant’ın toplumsal sözleşmesinin kullanımı benzer 
problemlerle karşı karşıya kalır. Hukuk, tarihsel olmayan genel formlarla ilgi-
lenmelidir. Farklılığın her zaman benzerliğe indirgenebildiğine dair kapsayıcı 
bir fikre işaret ettiği için, farklı etnik grup ve cinsiyetten insanların spesifik 
problemlerine ilişkin uygun bir karşılık içermiyor olabilir.9 

Hukuku korumanın bedeli, onu esasları olarak algılanan şeylere indirge-
mektir. Hukuk, sistemin kusursuzluğu ve evrensel ayırt edici niteliği adına içe-

7. Weinrib, E.J., yuk. n. 3, 100.
8. Age, 86.
9. Örneğin 4. bölümdeki feminist, eleştirel ırk ve “queer” araştırmalarındaki tartışmayı göz önünde 
bulundurunuz.


