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İlkin Sayın Adalet Bakanı Prof. Dr. Hikmet Sami Türk'e adanmış bir 
Armağan 'da niçin terimler konusunda bir yazı kaleme aldığımı açıklamak 
isterim. 

Sayın Prof. Dr. Türk'ü Bakan olmazdan önce basında çıkan yazıların
dan tanımıştım. Bilgisi yanında Türkçe sözcükleri tutarlı biçimde kullanma, 
biçem ve anlatım yeteneklerinin çok güçlü olması dikkatimi çekmişti. 

1999 yılında Yargıtay Birinci Başkanlığı'na seçildikten sonra kendi
siyle daha yakın ilişkiler içinde oldum. Bilgili, yargının bağımsızlığı konu
sunda çok duyarlıydı ve Bakanlık görevini başarıyla yürütüyordu. 

Daha sonra anladım ki, Sayın Prof. Dr. Türk, merhum Behçet Necati

gif gibi büyük bir ozanın ve edebiyat öğretmeninin öğrencisiydi. Bu yüzden 
yazılarında titiz, saydam ve çapaklardan arınmış bir dil kullanıyordu. Onun 
bakanlığı döneminde çıkan yasalarda, bu arada özellikle 2001/4721 sayılı 
Türk Yurttaşlar Yasası 'nda (T. Medeni Kanunıu) bu dili görebilirsiniz. 

Bunun nedeni belliydi. Büyük bir öğretmen ile yetenekli bir öğren
cinin yolları kesişmişti. 

Sayın Bakan Prof. Dr. Türk de bunun ayırımındaydı. Nitekim kendi
sinin öğretmeni Merhum Necatigil hakkında yayımlanmış bir incelemesi 
de bulunmaktadır. 

Atatürk Cumhuriyeti 'nin başarılı örneklerinden biridir, bu olay. 

Armağan için işte bu nedenle hukuk dili ve terimleriyle ilgili bir yazı 
yazmayı düşündüm. 

* Eski Yargıtay Başkanı, Uilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi. 
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"HUKUK DEVLETİ" YERİNE "HUKUKUN ÜSTÜNLÜGÜ" 

Bu iki ilke ülkemizde eşanlamlı görüldüğünden sık sık birbirinin ye

rine kullanılmaktadır. Oysa bunlar değişik anlayışların ürünüdür. 

Her iki ilkenin nedenleri de, sonuçları da başkadır'. 

"Hukuk devleti"2 ilkesinin boy verdiği Kara Avrupası ülkelerin

de, "devlet merkezci" bir yönetim vardır. Devlet her yerde hazır ve nazır; 
Jakoben. Bu ülkelerde yazılı hukuku üreten biricik temel güç devlettir. O 

yüzden de hukuk hep devletten yana kotarılır, eşitlik ilkesi gözetilmez. Bu 
yüzden devlet kendi yarattığı hukuk nedeniyle yurttaşlarıyla sürtüşme için

de ve bu hukuku araç kılarak pek çok şeye el atmış durumdadır. Sıkışın

ca sözgelimi "kamu yararı" gibi peçeli, içeriği belirsiz ve tartışmaya açık 
kavramlara başvurur. Bir bakıma bu devletlerde hukuk gizemli kılınmış, 

mistikleştirilmiş, siyasallaştırma oyununun bir parçası olmuştur. "Kamu 
yararı", "yönetimin takdir hakkı" ağırlıklı kavramlarla beslenen bir yöne

tim, hukukta da etkisini göstermiş, "özel hukuk" ve "kamu hukuku" ayrı

mı ortaya çıkmıştır. Buna koşut olarak "yargılama birliği" ilkesinden sa
pılmıştır. Toplum ve hukuk, devletin vesayetinde ve edilgindir. Vesayetçi 
devletin yukarıdan aşağıya doğru düzenlediği makro anlamda, adı anayasa 
olan bir toplumsal sözleşme vardır. Amaç, devleşen "Leviathan devleti" 
hukukun sınırlarında tutmaktır. Bu ne ölçüde başarılırsa, Kant'tan, Rous

seau'dan esinlenilen "hukuk devleti"ne, dolayısıyla demokrasiye de ancak 
o ölçüde ulaşılabilec·ektir. 

Bu amaç, bugün de sürüyor. Çünkü Jakoben devlet, sıkışınca huku
kun bir türlü erişemediği kör, karanlık, görünmez bir kavrama başvuruyor: 

"Devlet aklı"3
• Devlet aklından, Osmanlıca deyişle hikmeti kendinden 

menkul "hikmet-i hükümet" kavramından 06.0 l .1989' da Fransız Yargıta
yı 'ndaki konuşmasında Başkan Mitterand şöyle yakınmaktaydı: "Hukuk, 
adalet hiçbir biçimde hikmet-i hükümet denilen nesneye kurban edilme
melidir. Uzun yıllar taşıdığım siyasal soruml11.Jluğum döneminde hikmet-i 

Aynntı lı bilgi için bk. Cohen-Tcınııgi: Le droit San:; 1' Etat, sur la deınocratie en France et en 
Amerique, Paris, 1987. 

2 A. Rechtsstaat, F. Etat de droit, i ıı. Statc of law, İ. İs. E 

3 A. F. la raison d'Etat, İn. i. la 
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hükümet diye bir nesneye rastlamadım. Ne zaman hikmet-i hükümetten 
söz edilmişse, bilmelisiniz ki, bu bir başka şeyi gizlemek için uydurulmuş 
bir bahanedir." 

Başbakan William Pitt'in dilinde hikmet-i hi.ikümetin karşılığı "dev
let zorunluluğu"dur. Mitterand' dan 206 yıl önce 1 8.1 1 . 1 783 'te Kom ünler 
Meclisi'nde şöyle diyordu: "Zorunluluk, birey özgürlüklerini çiğnemenin 
özrüdür; zorbaların bahanesi, kölelerin inancıdır." 

Bütün bunlar, Kara Avrupası ülkelerinde devleti, birey zararına do
kunulmaz, hatta 1 982 Anayasası 'nın ilk metnin başlangıç bölümünde kut 
sal bir nesneye dönüştürmüştür. Toplumun kavgası, bu dokunulmazlığı, 
kutsallığı sarsma kavgasıdır. 

Bunun sonucu olarak Kara Avrupası'nda toplum devletçi kurallara 
bağlı, içine kapalıdır. İktidar tektir. Yargı da bundan payını almıştır. Erkler 
ayrılığından ne denli söz edilirse edilsin yargı birliği sağlanamamış, yargı
yı bağımsız kılma kavgası bir türlü bitmemiştir. 

Görülüyor ki, "hukuk devleti" küresindeki savaşım (mücadele), dev
letin topluma ve bireye karışmasını azaltma savaşımıdır. Temel amaç, ka
nımca "az devlet, çok hukuk" formülüyle özetlenebilir. Dar bir ufuktur bu. 

Buna karşılık, "hukukun üstünlüğü"4 ilkesinin boy verdiği Ang
lo-Sakson hukukun egemen olduğu ülkelerde toplum, sözleşmeci, uz
laşmacıdır; saydam ve dışa açıktır. Birey ise yarışmacıdır. Girişim gücü, 
devlette değil, bireyde ve sivil toplum örgütlerindedir. Dolayısıyla dev
let, merkezci değildir. Toplum çoğulcu olduğundan erk/iktidar tek değil, 
parçalıdır. Çok kutuplu kurumlar, kuruluşlar devletin bir kesim temel gö
revlerini de üstlenmişler. Çoğulculuk kurumsal parçalanmayı, işbölümünü 
yaratmış, toplum kendi hukukunu kendi üretmektedir. Özetle devletin kar 
şısında özerk bir hukuk vardır. Her şey üretilen bu hukukun hakemliğinde 
çözülmektedir. işte bireyle devlet, bu nedenlerle bu hukukun karşısında 
eşit konumdadır. Devlet de, birey de toplumun ürettiği ve dayattığı hukuka 
bağlıdır. Toplumun ürünü olduğundan başat, egemen güç hukuktur. Devlet 
gücü ise ikincil plandadır. Hukuk; yaşanarak, Sokratik yöntemle öğreÜI-

4 F. sııpreınatic dıı droit, İn. i. 
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mekte ve uygulanmakta; bu durumuyla somut, ancak esnek ve de devlet

ten göreli olarak bağımsızdır. Toplum, devletin vesayetinde değil, tersine 

devlet toplumun içindedir. Bu yüzden genellikle yazılı bir anayasaya gerek 

duyulmamıştır. 

Bunun sonuçları ise ortadadır: Hukuk devletten bağımsız olduğun
dan yargı da bütün erklerden bağımsız ve çok güçlüdür. Yargı birliği ör
selenmemiştir. Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay ayırımına gidil
memiş, tek bir yüksek mahkeme bütün işlevleri üstlenmiş; hukuk birliği 
sağlanmıştır. Hukukta özel hukuk, kamu hukuku gibi katı kavramlaştır

malara başvurulmamış, her boydaki yargıç, her derecedeki mahkeme, bir 

yasanın anayasal kurallara, bir tüzüğün yasalara aykırı olup olmadığına 

karar verebilmektedir. 

Kısaca çoğulcu toplum gereğince iktidar, parçalı ve aşağıdan yuka
rıya doğru biçimlenmiştir. 

Görüldüğü üzere geniş bir ufuktur, bu. "Hukukun üstünlüğü" ilkesi

nin nasıl bir gelişmenin sonucu olduğu ve niçin demokrasinin Anglo-Sak

son ülkelerinde boy verdiği, Kara Avrupası ülkelerinde, deyim yerinde ise, 

"üstünlüğün ya da üstünlerin hukuku"nun neden egemen olduğu açıkça 
ortaya çıkmaktadır. Bu yüzdendir ki, bir Fransız yazarı Cohen-Tanugi, ses 
getiren yapıtında, Anglo-Sakson ülkelerinde "devletsiz hukuk"un, Kara 

Avrupası ülkelerinde ise "hukuksuz devlet"in olduğunu belirtmektedir. 

Bu belirlemenin haksız olduğunu söylemek güçtür. 

Görülüyor ki, "hukuk devleti" kavraım, kapalı bir toplumda "dev

let, benim" diyen anlayışın hukukla sınırlandırılması kaygısını; "hukukun 

üstünlüğü" kavramı ise herkesin ve bu arada devlet ile bireyin hukuk kar

şısında aynı düzeyde, boyda ve çizgide olduklarını vurgulamaktadır. Hu

kuk devleti ·anlayışına göre hukuk, devletin tekelindedir ve hiç kuşkusuz 
devlet, hukuku üretirken kendisini bireye oranla daha ayrıcalıklı bir yere 

oturtmakta, onu kendi yararına kotarınaktadır. Bu nedenle hukuk devleti 
deyişi, bir yandan devleti hukukun sınırları içine çekme ülküsünü yansıtır

ken, öte yandan bu ülküye henüz ulaşılamadığının örtülü bir biçimde itiraf 
edilmesidir. Buna karşılık, hukukun üstünlüğü anlayışında hukuk, devletin 

tekelinde olmadığından, ister istemez hukuk karşısında devlet ve birey eşit 

düzeydedir. 
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Demek söz konusu ilkelerin birbirinin yerine kullanılması, baş

ka sonuçlar doğuracağından yerinde değildir. 1961 ve 1982 Anayasa
larının ikinci maddelerinde Cumhuriyetin nitelikleri sayılırken "huku
kun üstünlüğü'' yerine "hukuk devleti"nden söz edilmesi dar bir ufuk; 

değişik maddelerde iki ilkenin birbirinin yerine kullan.ılması (sözgelimi, 
1961 Anayasası, m. 77, 92; 1982 Anayasası, m. 81, 103) tam bir kavram 

kargaşasıdır. 

Kanımızca Türkiye'nin talihsizliği, hukukun üstünlüğünün ye
şerdiği ülkeleri değil, hukuk devletinin uç verdiği ülkeleri örnek al
masıyla başlamıştır. Demokrasimiz tökezledikçe, dünya üstümüze 

geldikçe kendi konumumuzu Anglo-Sakson demokrasilerine göre de
ğil, ufuk daraltarak Fransız Cumhuriyeti 'ne göre değerlendirmekte, 
özürler üreterek ülkemizi aklamaya çalışmaktayız. 

Hukukun üstünlüğünden geçtik, hukuk devleti savaşımını bugün bile 
sü�·düren Fransa, l 789'dan bu yana üç kez krallık devirmiş, iki kez krallığa 

yeniden dönmüş, döıt kez Cumhuriyet yıkmış, beşincisini yaşamaktadır. 

Dokuz kez ( 1830, 1848, 185 l ,  1870, 1873, 1887, 1889, 1934, 1958) darbe 
girişimi yaşamış, 15 kez anayasa değiştirmiştir. Bugün bile zaman zaman 
Jakoben devletliği depreşen bir ülkedir. 90-615 sayılı ve 13.07.1990 tarih
li Yasanın 9. maddesiyle l 881 Basın Özgürlüğü Yasası 'na eklenen bir 
maddeyle (24 bis) Yahudilik karşıtı propagandayı suç saymış, Roger 

Graraudy'yi cezalandırmış, düşünceyi açıklama özgürlu'ğünü çiğnemiş, 

Ermeni soykırımının yadsınmasını suç saymıştır. Cumhuriyetten tam de
mokrasiye geçememenin sancılarını bugün de yaşamaktadır. Kısaca iki 

Fransa sürgit kavga etmiştir: Biri giyotinli, anayasasını insan derisiyle 
kaplamış, Baudelaire'i cezalandırmış, yargı öncesi insanları giyotine gön
deren Savcı Foulquie'yi çıkarmış Jakoben Fransa'dır. Öbürü Decartes'ın, 

Montesquieıı'nün, Vo/taire'in, Balzac'ın, Sartre'ın, Camus'nün, Foucault'nun, 

lyotard'ın, lacan'ın, Morin'in, Derrida'nın, Baudri/lard'ın Fransası'dır. 
Bu beriki Fransa, bütün dünyaya ışık saçan Fransa'dır. 

Ya Almanya? Weimar'ın Naziler çoğaldığı için değil, .demokratlar 
azaldığı için yıkıldığını bir türlü kavrayamamış bir ülkedir, Almanya. Bi
limin, felsefenin, sanatın doruklarına ulaşan, ama bir Hitler de çıkarabilen 

Almanya. 
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Sözün özü şudur: Kendimize hukuk devleti ilkesinin değil, hukukun 
üstünlüğü ilkesinin içeriğine göre kurulacak bir düzene hazırlamalıyız. 

"DURUŞMA" YERİNE "TARTIŞMA" 

Ceza yargılamasının "kovuşturma evresi"nin "duruşma aşaması", 
yargılama sürecinin en önemli kesimidir. Öyle ki, bütün yargılama yasaları 
gibi, 2004/5271 sayılı Ceza Yargılama Yasası 'nın (CYY) bütün maddeleri, 
ceza adaletinin değişmez amacı olan "daha önce yaşanmış somut olay ger
çek"ine ulaşabilmek için bu aşamanın sağ esen gerçekleşmesi için adeta 
seferber olmuştur. 

Yalınlaştırarak anlatmak gerekirse son durak bellidir: Uyuşmazlığı 
kökten/esastan çözme tekelini elinde tutan duruşma yargıcı(çları), duruş
ma bittikten sonra maddi sorunu çoğu kez iki biçimde çözer(ler): Ya iddia 
makamının suç iddiasını doğru bulur, "iddia belirlendi" diyerek ona hak 
verir(ler) ve eylemin/suçun hukuktaki adını koyar, faili cezalandırır(lar) ya 
da iddiayı haklı bulmaz(lar), "iddia belirlenmedi" diyerek faili aklar(lar). 

Ancak bu yalın anlatım duruşma aşamasında olup bitenleri yansıt

maya yetmemektedir. Zira uyuşmazlığı kökten/esastan çözmek, ilk bakışta 
sanıldığı gibi, kolay ve sıradan bir işlem ve etkinlik değildir. Özellikle 
hükümlülük (mahkumiyet) kararı, birey ve toplum değerlerini bağdaştı
ran hukuk düzeninin dengeli ve uyumlu bütünü içinde tutarlı olmak ve 
bu tutarlılık bağlamında saygın yerini almak ve onu korumak zorundadır. 
Yargılamaya "adalet dağıtma" denmesinin� adaletin, devletin ve toplum 
düzeninin (mülk) temeli sayılmasının; hukuk düzeninin dengesini ve 
uyumunu bozacak kararların devletin temelini sarsacağının vurgulanma
sının sık sık dile getirilmesi bu yüzdendir5

• 

Gerçekten "daha önce yaşanmış somut olay/gerçek" konusunda 
kamu davası açılırken yaşanan kuşku, duruşmaya getirilen ve duruşma
da iddia ve yargılama makamlarınca bütün yönleriyle cümle alemin gö
ren gözleri, işiten kulakları önünde yüksek sesle tartışılan ve beş duyuyla 

5 "ıldalet, 111iilkiiıı temelidir" özdeyişi, hemen hemen biillin dillerde bulunmaktadır. 
Arapça'da: ·'el adli essas-ül mülk", Latince'de "iustitia est l'undaınentum regnonını", 

Fransızca' da "I 
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algılanan kanıtların ışığında hep birlikte yenilecek, yalnızca ve yaını·zca 
duruşmaya getirtilip tartışılan kantların ışığında edinilen izlenimlere göre 
oluşan ve ulaşılan vicdani kanıya göre "yargı" (hüküm) kurulacaktır. Du
ruşmaya katılmamış yargıçlar bu yargıyı asla kuramayacak, katılanlar ise 
asla değiştirilemeyecektir. Olası yargıç değişikliği için duruşmada yedek 
yargıç hazır bulundurulacaktır (CYY, m. 1 88, 21 7, 227). Duruşmaya ka
tılan bir yargıç, duruşmanın bir oturumunda bulunamazsa duruşma A'dan 
Z'ye yeniden yapılacaktır. Ne denli deneyimli ve bilgili olurlarsa olsunlar, 
duruşmada bulunmayan ve duruşma yapmayan Yargıtay yargıçları bu ne
denlerle duruşma yargıcının bu tekelini elinden alamaz. 

Almaya kalkışılırsa tehlikeli sonuçlar doğacaktır. 

Her şeyden önce, kapalı kapılar ardında duruşma tutanaklarını in
celeyerek yargı kurmak, duruşmanın halka açıklık, doğrudanlık, sözlülük 
ilkelerinin yarattığı zenginliğe aykırı olmanın da ötesinde Ortaçağın en
gizisyon sistemine geri dönmek demektir. Bu yargısal bir gericiliktir. Bu 
yüzden Yargıtay'ın "eski tutanaklar okundu" biçimindeki "y�rgılama do
lanıyla ve saptırmasıyla" (detourneınent de procedııre) başvurarak bunu 
aşmaya çalışması tam bir skandaldır. 

Bundan başka böyle bir durum aslında çürütülemez nitelikteki şu 
mantık kuralına da aykırıdır: "Yargıladığın oranda yargı kur/sonuç çıkar" 
(tantıım iudicatum, qııantum conclusum). 

Özellikle de böyle bir girişim duruşmanın temelini oluşturan doğru
danlık ilkesinin sonuçlarını ortadan kaldırıp yok edici niteliktedir: 

Yukarıda belirtildiği üzere duruşma, kovuşturma evresinin, dolayı
sıyla yargılamanın en önemli aşamasıdır ve var olma nedeni (la raison 
detre) de �ir olayın ya da olayların (hırsızlık, yaralama, şiddetli geçimsiz
lik, tanığın içtenliği vb.) gerçekten yaşanmış, var olmuş olup olmadığını 
duruşma ilkelerine göre belirlemek için yüzyılların insan deneyimlerinin 
sonucu bulunmuş bilgi edinmeye ilişkin, epistemik yöntemdir. Bu belirle
me yetkisi ve yöntemi ve kanıtları yeterli/yetersiz, yanlı/yansız, içtenlikli/ 
içtenliksiz vb. gibi ölçütlerle değerlendirebilme tekeli ise sadece duruşma 
yargıçlarınındır. Zira kanıtlarla doğrudan ve yüz yüze ilişki kuran ye onlar 
üzerinde sürdürülen yüksek sesli tartışmaları dinleyen ve tepkileri yaşayan 
duruşma yargıçlarıdır. 
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Buna karşılık davanın değil, davayı inceleyerek yalnızca hükmün 
yargıcı olan ve bu nedenle hukuksal inceleme yapan Yargıtay yargıçları, du
ruşma yapmadıkları için böyle bir değerlendirınc yetkisine sahip değildir. 

Böyle bir tutum, ayrıca hem tehlikeli ve hem de yasaya aykırıdır. 

Tehlikelidir, çünkü daha iyi araçlara sahip olan ilk mahkeme yar
gıçlarının yargısının yerine, bu olanaklara ve araçlara sahip olmayan ya 
da daha kötü araçlara sahip olanların yargısı  geçmiş ve dolayısıyla adlı 
yanılgılara yol açılmış olur. 

Ceza Yargılama Yasası'na da aykırıdır. Çünkü, doğrudanlık, yüz yü
zelik, açıklık ve sözlülük ilkelerine göre yapılan duruşmayı hiçlemek, ge
reksizleştirmek; vicdanı kanı ve yargılandığı oranda sonuç çıkarma (tan
tum iudicatum, quantuın conclıısum) ilkelerini yıkmak demektir. Esasen 
C .  Yargılama Yasası'na göre, Yargıtay, ancak sayılı ve sınırlı durumlarda 
yerel mahkemenin yerine geçerek karar verebilir. Bütün bu nedenlerle, 
olaylara ilişkin sorunlarda, salt hukuksal denetim yapmakla yükümlü olan 
Yargıtay, yerel mahkemenin kanıtları değerlendiren gerekçesini, yalnızca 
gerekçesini doğa, mantık, deneyim ve hukuk kurallarının ışığında incele
yerek denetler ve böylece gerekçelerde disiplin sağlarna görevini yerine 
getirerek yargıçların yetişmesini ve herkes için doyurucu kararlar çıkması
nı sağlar. Türk Yargıtayı, esinlendiği Fransa, Almanya, İtalya, İspanya vb. 
ülkelerdeki bozma mahkemeleri gibi bilişme yargılaması yapamamaktadır. 
Ancak onlar gibi denetim yapmamakta; kurulduğundan bu yana duruşma 
yapmış gibi ilk mahkemenin yerine geçerek olayın varlığı ya da yokluğu 
konusunda yargı kurmaktadır'. 

6 Her bozma kararında, adli yanılgı olasılığının çok olacağı unutulmamalıdır. Çünkü 
yargılmrnn olay değişmediği halde, kanıtları değerk:ndirme değişik ve ulaşılan sonuç da 
ayrı olmaktadır. Bunu yaşadığımız somut bir örnek olayla açıklamak yararlı olacaktır. 
İddia sarkıntılıktır. Yerel mahkeme. duruşma, yani olay yargılaması sonucunda olayın 
kanıtlandığı sonucuna ulaşmıştır. Dunışma yapmayan özel Daire, ilk mahkemenin yerine 
geçerek, oyçokluğuyla (bire karşı dört) kararı bozmuş ve olayın kanıtlanmadığı sonucuna 
ulaşmıştır. Mahkeme direnmiştir. Ceza Genci Kunılu'nda yapılan ilk görüşmede eylemin 
kanıtlanması sorunu oylanmış; oylar 16  onama, 1 O bozma olarak dağılmış, onama ağırlıklı 
olduğu halde ilk görüşmede istenen üçte iki çoğunluk sağlıınamaınış, inceleme ikinci 
görüşmeye kalmıştır. İkinci görüşmede ise oylar eşit ( 13) olarak dağılmış; inceleme son 
üçüncü görüşmeye kalmıştır. Üçüncü, son görüşmede ise 9 onama oyuna karşılık 1 4  bozma 
oyuyla hüküm bozulmuş ve eylemin gerçekleşmediği sonucuna varılmıştır. Burada ortaya 
çıkan olay/olgu şudur: Olayın kanıtlanması konusunda kullanılan oyların tamamına göre, 
onama yönündeki oy sayısı bozma yanlısı oydan çoktur. Ancak kanır bozulmuştur. Elbette 
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Üzülerek belirtelim ki, bugüne değin de bu konuyu Avrupa insan 
Hakları Mahkemesi önüne taşıyan bir hukukçu çıkmamıştır. 

Kısacası Türk uygulamasında bu aşama söz konusu amacı gerçek
leştirmekten çok uzak biçimde algılanmış, anlamsız bir "karşılıklı durma" 
olgusuna dönüşmüştür. 

Batı'da ve Batı hukukunu benimsemiş hiçbir ülkede böyle bir duruş
ma anlayışı ve uygulaması yoktur. Olamaz da. 

Peki, bu yanlış algılama ve uygulama nasıl düzeltilebilir? 

Kanımızca ilkin terimlerin çıkışını belirleyen kök bilgisine başvur
makta yarar vardır. 

Eski Yunanca' da "gnôsis"7 (yvCJ<nç) ve "episteme" {bttcr-ciJµ11) 
sözcükleri eşanlamlı olup "bilgi" anlamına gelmektedir. Öte yandan Latin 
kökenli dillerde Latince bir önek olan "com", "cum" birlikteliği anlatır. 
Bu ek bütün Latin kökenli dillere, sözgelimi Fransızca'ya "con", "com", 
"col", "cor" biçimde yansımıştır ve toplanmayı (reunion), katmayı (adjon
ction) ve bu eylemleri (reunir: toplanmak, adjoindre: eklemek, katmak) 
anlatmaktadır: Collection, conförer, coefficient, condisciple, compatriote 
gibi1\ "Gnôsis" sözcüğünün başına geldiği zaman ise "karşılıklı bilme, 
bilişme" anlamına gelmektedir. Gerçekten "gnôsis" sözcüğünden türeti
len Klasik Latince'deki "cognoscere", bilmek amacıyla inceleme yapmak, 
tanımak, öğrenmek, anlamak, tanı koymak, yasa incelemek demektir ve 
zihinsel (entelektüel) bilgiyle bilme, düşünme, kavrama, akıl ·yürütme, 
simgeleştirme, inanç, algı, bellek, içe bakış gibi kavrayış biçimlerine daya
nan önermeleri ve yargıları içeren düşünce ve çıkarımlar alanını kapsayan, 
kısaca zihinsel sorun çözme türünden olan etkinlikler sürecinin bütünü
nü anlatan şemsiye bir terimdir. Bu eylemin (cognoscere) ad biçimi olan 
"cognitio" kavramı ise bilgi edinme, bilgi, düşünce, düşünme, soruşturma, 
muhakeme, yargılama ve daha çok karşılıklı bilme ve tanıma anlamlarına 
gelmektedir ve yine kapsamlı bir şemsiye terimdir; bütün Latince kökenli 
dillere de aynı anlamlarda geçmiştir. 

tersi de olabilirdi. Bu sonuç çok düşündüri.icüdU�. Yerdiğim ve yaşanan bu gerçek üzerinde 
herkesi durmaya çağırıyorum (S. Selçuk). 

7 Y. yviİJ<m,;. Almanca Fransızca gnose, İngilizce ve İspanyolca 

8 Grevi.ue, Le boıı usage, gramnıaire frnnçaise, Paris 1 969, s. 1 O 1 .  
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Özetle sırasıyla Fransızca, İtalyanca ve İspanyolca "cognition, cog

nizione, cognici6n" sözcüklerinin en doğru çevrisi "öğrenme" değil, "bi
lişme"dir. Çünkü bu sözcük, işi ve/ya eylemi, eylem gövdesine "-(i)ş" eki 
eklenerek türetilen ve öznelerin "ötüşme(k), uçuşma(k)" gibi birlikteliğini 
ya da "sevişme(k), kucaklaşma(k), dövüşme(k), sövüşme(k)" gibi karşı
lıklı edimlerini yahut da "-leş" ekiyle "esmerlcşme(k), güzelleşme(k)" gibi 
nitelik eşitliklerini veyahut da "sözleşme(k), dertleşme(k), paylaşma(k) 
gibi birlikte yapmalarını anlatmaktadır9

. 

Türkçemizde ise "öğrenme" sözcüğü tek yanlı edilgin bir işi ya da 
eylemi anlatmaktadır ve dilimizde "işteş" yapılı "öğrenişme(k)" diye bir 
ad ya da eylem bulunmamaktadır. Buna karşıl ık "bilişme, bilişmek" söz
cükleri Türkçemizde vardır ve "birbirini tanıma(k), birbirini bilme(k), 
dostluk kurma(k), tanışma(k)" anlamlarına gelmektedir ve işteş bir işi ya 
da eylemi anlatmaktadır. Ozanlarımız zaman zaman bu sözcükleri kullan
mışlardır: ''Buna zamanlar bilişip, ahir dönüp ayrılışıp" (Yunus Emre); 
"Uzlet ehli bitişir Allah ile" (Eşrefoğlu Rfımı), "Kimse güman ü zarın i le 
Hak i le olmadı biliş" (Nesimi) 10

• 

Bilgiyle ilgili, bilgi içeren anlamındaki "bil işsel"1 1  sözcüğü de za
man zaman kullanılmaktadır. Sözgclimi, "bilişsel görecilik"1 2  bilgi ve 
doğrunun göreciliğini anlatmaktadır'\ 

Tam bu noktada Osmanlıca "murafaa"14 teriminin yerini alan "du
ruşma" teriminin anlamı üzerinde de durmak gerekmektedir. Çünkü Mer
hum Kunter, yargılama terimini yukarıdaki son iki aşamayı karşılamak 
üzere kullanmakta ve ele almaktadır. 

"Duruşma" terimi, köken bilgisine ve Türkçemizdeki anlamlarına 
göre, Kunter'in yargılama dediği aşamaları, yani dar anlamda duruşmayı 

9 Gencuıı, Dilbilgisi, İstanbul 197 1 ,  n. 317.  

1 O ılywrdi, Misalli Tarkçe lHiyük Sözlük, İstanbul 2006, s. 368; Piiskiil/iioğ/ıı, Türkçe Sözlük, 
İstanbul 2007, s. 301. 

1 1  Y. A. kognitive. F. cognitif, İn. cognitivc, i. c İs. 

12 A. kogniıivc relaıivisınus, F. relativisme cognitit: İn. ,cogııitif relativism, İ.ve İs. 

13 Cevizci, Paradigma Felsefe, Sözlüğü, İstanbul 201 O, s. 282, 284. 
1 4  Ortadan kaldırma, geçersiz kılımı anlamında "re.f' (refi cidal, re.fi kaza gihi) kökünden 

türetilen "ını ıra/i ıa" (mürafaa) sözcüğ(inüıı karşılığı, Tlirkçemizde mahkemece tarafların 
çağrılarak ynzc karşı, sözlli ve açık olarak yapılan yargılamadır, yani duruşmadır (Türk 
Hukuk Uigati, Ankara 1991,  s. 78, 243, 257, 363; ı\yvcrdi. 2145, 2564; Devellioğ/ıı, s. 817, 
1057; TDK, Türkçe Sözlük, s. 579, 14 12). 
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ve yargıda bulunmayı içermekte; bunun yarn sıra yargılamanın her aşama
daki diyalektik yapısının en uç noktada ortaya çıkmasına da vurgu yap
maktadır. Gerçekten duruşma sözcüğü sadece davacı, davalı ya da yakı
nan, katılan, savcı ve sanığın katıldıkları yargılama evresini anlatmamakta, 
halk (saz) ozanlarının karşılıklı deyişlerle birbirlerine söz atmalarını, yani 
"atışma"yı da anlatmaktadır. Bir başka anlatımla sözcük, ağız kavgası, 
tartışma anlamlarına da gelmektedir. "Dunışrnak" sözcüğü ise bu sözcü
ğün eylem durumunu belirtmektedir. Nitekim duruşmak sözcüğünün kimi 
zaman eski Türkçemizde "dürüşmek" olarak da kullanıldığı görülmekte 
ve her iki sözcüğün birbirine karşı durmak, savaşmak, mücadele etmek, 
çarpışmak anlamlarında kullanıldığı anlaşılmaktadır. Sözgelimi, "l)ürüş, 
kazan, ye, yedir, bir gönül ele getir" (Yunus Emre); "Duruşalım nam için 
cenk edelim" (İskender Kitabı, Tarama Sözlüğü) gibi 1 5

• 

Bütün bunlarla birlikte Batı dillerinde kavga, dövüşme gibi anlam
lara da gelen ve yargılamanın "tartışma" denilen kovuşturma aşamasının 
"duruşma" olarak Türkçeleştirilmesinin doğru olup olmadığı üzerinde de 
durmak gerekir. Türkçe'nin özleştirilmesi devrimi sırasında özleştirme 
yanlılarının haklı olarak duruşma aşamasındaki karşılıklılığı, çelişmeyi ve 
aynı zamanda birlikteliği, ortak çabalarını da anlatan bu terimi yeğlerken 
duruşma sırasında tarafların, saz ozanları gibi atıştıklarını, tartıştıklarını da 
gözettikleri anlaşılmaktadır. 

Burada bir sözcük daha karşımıza çıkmaktadır: Niza. Sözcüğün kö
künde bozma, birbirine düşürme, yok etme anlamlarına gelen "nez" söz
cüğü bunnıaktadır ve anlamı "bozuşma, çeki.şme"dir. Bu aşamaya "niza" 

karşılığı kullanılan ve birlikteliği, ortak çabayı anlatan "çekişme" ya da 
aynı doğrultuda Batı dillerindeki gibi "tartışma" da denilebilirdi ve bu son 
terim kanımızca aşağıdaki nedenlerle daha çok doğru olurdu1<' . Ancak 
gerek «çekişme" ve gerek "tartışma" sözcükleri, saz ozanlarının yaptıkları 
gibi karşılıklılık ve atışma vurgusunu "duruşma" sözcüğüne oranla daha 
ikincil düzeyde yansıtmaktadır. Bu yüzden özleşme yanlılarının duruşma 
sözcüğünü yeğledikleri anlaşılmaktadır. Elbette bu aydınlar, duruşma te
rimini gündeme getirdikleri sırada, uygulamada duruşmanın yozlaşarak 

15  Ayverdi, s .  769, 781 ,  2145; Piiskiillüoğlıı, s .  18 1 ,  583. 

16 AyPerdi, s. 546, 2343, 2359, 3037; l'iiskiilliioğlıı, s. 1 3 1  O, 1 660; DePellio�lıı, s.  996. 1008; 

Türkçe Sözlük, TOK, s. 408, 1478. 1909. 
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"karşılıklı durma" işine ve eylemine dönüşeceğini kestiremezlerdi. Duruş
manın böyle yaşanması ve karşılıklı dunnaya dönüşmesiyle ilgili kınama 
yargısı, kuşkusuz özleştirme yanlılarına değil, hukukçulara yöneliktir. 

Evet, bütün bunlar gözetildiğinde duruşma terimi yerine kanımızca 
"tartışma" terimi yeğlenmeliydi. Bunun yerinde nedenleri de vardı. 

Birinci neden, Türk hukuku, Batı hukuku terimlerini özümsemek ve 
uygulamaya yansıtmak zorundaydı. Nitekim Japonlar, l 9'uncu yüzyıl ın 
sonlarından bu yana Batı kavramlarını hukuk öğretisine ve uygulaması
na yerleştirme savaşını vermişler ve bunda ç,ok başarı lı olmuşlardır. Eğer 
"tartışma" sözcüğü hukuk kavramı olarak alınsaydı ve hukuk terimcemize 
(terminoloji) girseydi, elbette uygulama daha başarılı olabilirdi. Zira Batı 
hukukuyla bütünleşmenin en önemli ve güvenilir yollarından biri kuşku
suz terimlerin Batı'daki karşılıklarına uymasıydı. 

İkinci neden, "tartışma(k)", Türkçe'nin en güzel ve en anlamlı söz
cüklerinden biridir. Batı di l lerindeki gibi "dövüşme(k)" anlamını içerme
mekte ve düşünceleri, görüşleri sözlerle açıklayanların karşılarında yer 
alan kimselerin düşüncelerini, görüşlerini de karşılıklı olarak "tartma"ları 
gerektiğine vurgu yapmaktadır. 

Üçüncü neden, tartışma terimi, yargılamanın temel ilkelerinden olan 
sözlülük, doğrudanlık, yüz yüze gelme ve ortak çaba i lkelerini daha iyi 
yansıtmaktadır. 

Son neden olarak da tartışma terimi, duruşma sözcüğü gibi bu aşa
maya katılanların karşılıklı durmaları anlamını yansıtmadığından, uygula
mayı doğru biçimde etkileyebilir ve yönlendirebilirdi. 

Bütün bu nedenlerle kanımızca en doğru seçim "tartışma" terimiydi. 
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"KOVUŞTURMA" YERİNE "BİLİŞME", ANCAK . . .  

Yasa'nın yeğlediği "kovuşturma(k)"1 7  sözcüğüne gelince, durum 
şudur: Günlük dilde bu sözcük, bir kimse hakkında yapılan araştırmayı, 
soruşturmayı ve takibatı anlatmaktadır. Türk yasa koyucusu ise, sözü ge
çen terimi "iddianamenin kabulüyle başlayıp hükmün kesinleşmesine dek 
geçen evre" olarak tanımlamakta (CYY, m. 2( l ]f) ve hukuk terimcemize 
bu anlamıyla katmaktadır. 

Demek oluyor ki, kovuşturma evresini anlatmak için İtalyan öğretisi 
gibi "bilişme" (Foschini) ya da Yasa'nın dediği gibi "kovuşturma" yahut 
da Kunter gibi "son soruşturma" veyahut da geniş anlamda "duruşma" 
olarak adlandırmak ve terimlerden birini seçmek gerekecektir. 

Bu bilgilerin ışığında, özellikle de bilişme sözcüğünün Latin dille
rindeki ve yazın dilimizdeki anlamlarını, ayrıca şemsiye bir terim oldu
ğunu gözeterek ve Ti.irkçemizin en büyük ustası ve yaratıcısı olan Yunus 
Emre'nin dil dağarıyla kovuşturma evresini "bilişme" olarak adlandırmak 
yerinde olacaktı. Gerçekten özellikle bu evrenin duruşma aşaması ilke
leri doğrultusunda yapıldığında "bilişme" etkinliği, en yoğun ve doruk 

noktasına ulaşmakta; yargıçlar, Carnelutti'nin vurguladığı üzere, yaşan
mış tarihsel gerçeği doğasıyla birlikte maddeten ve ruhen bilme çabasını 
göstermektedirler; göstermekle yükümlüdürler. Zira Yasa'nın anlatımıy
la kovuşturma, bizim önerimize göre bilişme evresinin duruşma aşaması, 
yargılamanın tekliğini ve bütünlüğünü, yoğunlaşmasını, soruşturmadan 
bağımsız ve özerk olmasını, diyalektiğe, çelişmeye (contradiction), işbir
liğine (collaboration) dayanmasını sağlayarak dört işlevi birden yerine ge
tirmcktedir1x. 

Ne var ki, "kovuşturma" terimi, şimdilik Yasa desteğiyle yerleşmiş 

Yasa 'nın dizgesiyle uyum sağlamış, "soruşturma" teriminin yol açması 
olası terim/kavram kargaşasını önlemiş ve de "duruşma" terimini, kovuş
turmanın son iki aşamasıyla sınırlamış; dolayısıyla bu sonucu benimse
mekten başka yol kalmamış görünmektedir. 

1 7  Uevellivğlıı, s. 1227; Piiskiillfioğ/ıı, s. 1 140, 1644; Ayverdi, 1 786, 3009; Türkçe Sözlük, 
TDK, s. 1224, 1 890. 

1 8  Pirincipı del processo penale, Napoli 1960, s. 136; Foscilıini, Sistema del diriuo processuale 
pcnale, Milano 1 968. 11,s. 271. 
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Buna karşın, hukukçuların "bilişme" terim ve kavramını da, sağ esen 
bir hukuk anlayışı ve uygulaması için, gözetmelerinde yarar bulunduğu 
görüşündeyiz. 

"HÜKÜM" YERİNE "YARGI", "MÜTALAA" YERİNE 
"GÖRÜŞ, "SONKARAR" YERİNE "SONYARGI" 

Dilde, felsefede ve yargılama hukukunda yargı''>, bir şeyin ya da 
iki şey arasındaki bağıntının doğruluğunu evetleyen ya da değilleyen dü
şünsel edim. Yargının yapısı, yargıda (önermede) kendisi için bir şey söy
lenen, yani konu (subjectuın), bu konu hakkında söylenen, yani yüklem 
(praedictum) ve konu ile yüklemi birbirine bağlayan koşaç (copula), yani 
"-dır" eki ya da "değildir" sözcüğü bulunur. Aristote/es'den bu yana gele

nekselleşen Ortaçağ ve özellikle Kant ile birlikte şu ayrımlar yapılır: Yar
gılar, 1 - niceliğine göre, tümel, tikel, tekil; 2- niteliğine göre, olumlu (evet
leyici), olumsuz (değilleyici); 3- bağıntılarına göre, koşulsuz (kategorik), 
koşullu (hipotetik), ayrıklı (disjontif, ya da diyerek); 4- kipliğine göre, bel
kili (problematik), yalın ya da gerçeklik, (assertorik), zorunlu (apodiktik); 
5- deneyimden önce ve bağımsız olarak önsel ı(a priori), deneyimden sonra 

ve deneyime bağımlı olarak sonsal (a posteriori) diye türlere ayrılır. Ayrıca 
Kant, bunlara çözümleyici (analitik) ya da açıklayıcı, birleşimli (sentetik) 
ya da genişletici yargıları eklemektedir20

• 

Yargılama hukukunda kararlar2 1 da aslında birer yargıdır. Ancak bu 
yargılar, kimi zaman görüş22 olarak yargıdır. Bunun anlamı şudur. Bunlar 

öznel olduğu için, karşı görüşü kesin olarak dışlamaz. Hatta ileride bir 
üçüncü yargının olabileceğini, "bence böyledir" diyerek benimser. Ancak 

hiçbir zaman "ille de böyledir" demez. Bir başka anlatımla "nesnel açıdan 
yetersizlik" niteliğini taşJr. Ayrıca "şimdilik böyle düşünüyorum" diyerek 

19 Y. apophasis. L. iudicium, A. Urtcil, F. jugeıııent, İn. ju<lgcınent, İ. 

20 Akarsu, Felsefe Terimleri Sözlüğü, Ankara, 1 975, s. 184; Cevizci, Paradigma felsefe 
Sözlüğü, İstanbul, s. 1637-1639; flllııçerlioğlıı, Felsefe Sözlüğü, İstanbul 1989, s. 453-455; 
Llllwıde, Vocabulairc techniquc et critiquc de la philosoplıic, Paris 1980, s. 548-550; Özlem, 
Mantık, isıanbul 201 1 ,  s. 30, 64, 72, 139, 153-156. 

2 1  Y. A. , F. i. is. 

22 Y. L. A. i. o İs. 
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değiştirme olanağını saklı tutar. Bir başka anlatımla "öznel yetersizlik" 
sergiler. Dolayısıyla bunlar, göreli (izafi, nispi) ve geçicidir2\ 

Yargı lama hukukunda "sonkarar"24, bizce "sonyargı" ise, uy_uşınaz-
1 ığı çözen yargıdır. 

23 K1111ter, Muhakeme Hukuku Dalı Olarak Ceza Muhakemesi Hukuku, İstanbul 1989, ıı. 23; 

Yenisey/Nu/ıoğ/11, Ceza Muhakemesi Hukuku, Ankara, s. 766, 767. 

24 Y. L. 


