
 

 

 

 

Prof. Dr. Ahmet GÜRBÜZ 

Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi  

Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Anabilim Dalı 

 

 

 

 HUKUKTA REFORM ÇABALARININ FİLOZOFİK VE TOPLUMSAL 

DİNAMİKLERİ 

 

 

     ‘Reform’ kavramı, bilindiği gibi, ‘toplumsal bir sorunun algılanması ve çözümlenmesine 

ilişkin yaklaşımın yeniden ele alınıp düzenlenmesi’ anlamında kullanmaktadır. Reformla 

sağlanmak istenen amaç, söz konusu sorunla ilgili olarak koşulların gerektirdiği ve toplumsal 

iyiliği sağlamaya yönelik yeni bakış açısının kazandırılmasıdır. Bazı somut durumlarda 

toplumda bu amaçla ilgili olarak ‘reform çabaları’nın toplumsal yararın ve iyiliğin 

kazanılmasına yönelik olması noktasında herhangi bir kuşku egemen olduğunda, doğal olarak, 

beklenen sonuçların elde edilmesinde güçlükler ve pürüzler yaşanacaktır. Bu yüzden de 

reform çabalarından beklenen yararın elde edilebilmesi için, bu konudaki çabaların toplumsal 

iyiliği ve esenliği sağlamayı amaç edindiği noktasında toplumdaki kuşku ya da yanlış 

anlaşılmaların giderilmesine de çalışılması gerekir. 

 

     Hukuka ilişkin reform çabaları, kuşkusuz, ‘adalet ilkesi’nin bir gereği olarak 

değerlendirilmelidir. ‘Adalet’ kavramı değişik boyutlarıyla ele alınabilir. Bir yönüyle, 

‘adaletseverlik duygusu’ anlamında bu kavram etik değerler alanına ilişkinken, bir yönüyle de, 

‘toplumsal iyilik, objektif adalet’ anlamında hukuksal değerler alanına ilişkin bulunmaktadır. 

‘Toplumsal adalet-objektif adalet’ anlamıyla adalet ilkesi, temel ve öz olarak hukukun 

kaynağını, varlık nedenini ve nihai amacını oluşturur. Hukuku bağlayıcı ve genel geçerli kılan 

temel faktör de bu etik-hukuk ilişkisi, hukukun etik temele dayalı oluşudur.  

 



          Başka bir açıdan bakıldığında ise ‘adalet’ kavramına ilişkin şu önemli belirleme 

yapılabilir. ‘Adalet’ kavramı öz olarak zaman ve mekan üstü, soyut bir yapıya sahiptir. 

Evrensel, insani ve öz yönüyle adalet inancı, tüm insanlık tarihinin, kültürlerin ve dinlerin 

ortak söylemini yansıtır. Bu evrensel, insani ve aynı zamanda kutsal yönüyle soyutluk taşıyan 

‘adalet’ kavramının içeriklerinin oluşması ise, somut zaman-mekan koşullarıyla ilgilidir; ve 

insanlık tarihi bir bakıma soyut adalet özünün içeriğinin doldurulmasına, bu özün, içinde 

bulunulan somut koşullara yansıtılmasına yönelik olumlu çabalara da tanık olmuş ve 

olmaktadır. İçinde bulunduğumuz günümüz koşulları göz önüne alındığında, tüm dünya 

insanlığının en azından teorik ve sözsel olarak üzerinde uzlaştığı ve uluslararası belgelere, 

ulusal yasa metinlerine yerleşmiş hukuk devleti, demokrasi, insan hakları, sosyal adalet, 

eşitlik, laiklik gibi temel ilkelerin bu soyut adalet özünün içeriğinin ve detaylarının 

oluşturulmasına yönelik kazanımlar olarak değerlendirilmesi olanaklıdır. Adalet ilkesinin 

soyut özü ile onun somut içerikleri ayrımının kavranamaması, özellikle ülkemiz ve 

toplumumuz açısından bakıldığında, bir bütün olarak hukukun din-dışı, dinselliğe karşıt bir 

olgu olarak algılanabilmesi gibi ciddi bir yanılsamaya yol açabilmektedir. Oysa insanlığın 

ortak ve evrensel olarak benimsenen belirli temel hukuk değerlerini ve kriterlerini oluşturması, 

aynı zamanda tüm dinlerin, özellikle insanlararası ilişkilerde adaleti bir öz yaklaşım kriteri 

olarak önemle öne çıkaran islam dininin ve tüm insanlık kültürünün ortak idealinin 

yansımasından başka bir şey değildir. 

 

     Adalet kavramına ilişkin bu temel yaklaşımlar göz önüne alındığında, reforme edilenin,  

‘soyut adalet ilkesi’ ya da ‘öz olarak hukuk’a değil de adalet ilkesinin ya da öz olarak 

hukukun somut içeriklerinin ve detaylarının belirlenmesine yönelik ve ilişkin olduğu 

söylenebilir. Somut hukuk içerikleri ya da başka bir deyimle hukuk normları, tüm hukukun 

meşru ya da doğru hukuk olup olmadığının belirlenmesi bağlamında, etik (temel) normlar-

teknik normlar ayrımına tabi tutulabilir. ‘Temel hukuk normları’ ya da ‘etik normlar’ hukuk 

devleti, demokrasi, laiklik, temel hak ve özgürlükler gibi hukuksal amaç ve değerlere 

yaklaşımla ilgili normlarken, ‘teknik normlar’ bu temel amaçsal ve değersel yaklaşımların 

pratikteki uygulanmalarına ilişkin araçsal işlevli normlardır. ‘Hukukta reform’dan söz 

edilebilmesi için, hukukun öz yaklaşımlarına ilişkin olan temel etik normlar konusunda, 

insanlığın ulaştığı çağdaş hukuk kriterlerinin yakalanmasına yönelik bir inanç eğiliminin var 

olması, hukuksal reform düzenlemelerinin bu değişim ve dönüşümü kapsaması gerekmektedir. 

Böylece hukukta reform çabaları, aynı zamanda, çağdaş uygarlık seviyesinin topluma ve 



ülkeye kazandırılması, toplumun ve ülkenin çağdaş uygarlık seviyesini yakalamasının 

sağlanması işlevini görmüş olmaktadır. 

                   

    Hukukta reform çabalarının anlam kazanabilmesi, önemli bir oranda da, toplumsal 

hukuksal bilince yani toplumda hukuk bilincinin yerleşmiş olmasına bağlıdır. Bu açıdan 

büyük bir önemi bulunan ‘toplumsal hukuksal bilinç’ kavramına ilişkin şu belirlemeler 

yapılabilir. Toplumsal hukuk bilinci, bir yönüyle, bir bütün olarak hukukun içselleştirilmesini 

ve hukuk içeriğine yani somut hukuk normlarına uyma gereğinin benimsenmesini gerektirir. 

Kuşkusuz her hukuk içeriği belirli oranlarda adalet anlayışına ve öz hukuka aykırı nitelikler 

taşıyabilir ve bu nitelikteki hukuk içeriklerini olması gereken biçime dönüştürmeye yönelik 

demokratik eleştirel tutumlar ve çabalar sergileme gereği söz konusu olabilir. Ne var ki, 

varolan hukuk düzenlemesine uygun davranma gerekliliği anlayışının yitirilmesi durumunda, 

hukuk devleti ve hukuk toplumu olmaktan çıkma ve bir daha da bu konumun yakalanamaması 

riski egemen olacaktır. 

 

         Toplumsal hukuk bilinci, bir yönüyle de, hukuka aykırılığın bir hukuk sorunu 

olduğunun kavranmasını gerektirir. Toplumu oluşturan hiçbir birey, grup ya da topluluk başka 

birey ve toplulukların eylem ve davranışlarını hukuksal değerlendirmeye tabi tutma, yaptırım 

ve cezaya uğratma hakkına sahip görülemez. Hukuk devleti ilkesi; hukuk nesnesi 

niteliğindeki eylemlerin hukuksal değerlendirilmelerini yargı mekanizmasına bırakmayı 

gerektirir. Bireysel ya da topluluksal “hak alma” anlayışını yansıtan “ihkak-ı hak” ve onunla 

niteliksel olarak özdeş olan ‘toplumsal şiddet dürtüsü’ toplumsal hukuk bilinciyle bağdaşmaz. 

Bu önemli noktada devlet ve hukuk yetkililerinin çeşitli kaygılarla belirli bireysel ya da 

topluluksal şiddet tepkilerine karşı sessiz kalması, toplumsal hukuk bilincinin yerleşmesini 

temelde engelleyici bir rol oynayacaktır. Toplumsal hukuksal bilinç, bir yönüyle de, özellikle 

hukuk uygulayıcılarının ve kamusal yetki kullanmayla görevli tüm kişi ve kuruluşların 

reforme edilen hukuk içeriğini uygulama yükümlülüğü sorumluluğunu taşımasını gerektirir. 

Hukuk uygulayıcılığı ve kamusal yetki kullanma konumundaki hiçbir kişi ya da kuruluş, 

hukuksal reform çabaları bağlamında getirilen düzenlemeleri herhangi bir subjektif 

değerlendirmeye tabi tutarak “topluma çok görme” hakkına sahip değildir. Başka bir açıdan 

ise, toplumsal hukuksal bilincin gelişmesi; toplumun hukuk bilincine kavuşturulması için yasa 

koyucuların, hukukçuların, siyasetçilerin, medya organlarının ve bu konuda sorumluluk sahibi 

tüm kişi ve kuruluşların uğraş göstermelerinin en temel ödev ve yükümlülüklerden birisi 

olarak algılanmasını gerekli kılar. 



 

     Hukukta reform çabalarının sonuç doğurabilmesi için, bu konuda, hukuk güvenliği 

ilkesinin gerekleri göz önünde tutulmalı; özellikle, hukukun kendisinin güvenilir olmaktan 

çıkmasına yol açabilecek tavır ve tutumlardan kaçınmaya, yasa koyucu ve siyasal iktidarlar 

özen göstermelidir. Toplumda, bir kez, yapılacak reform düzenlemelerinin yasalaşmasına, 

yasaların yürürlük kazanmasına ve yürürlük kazanan normların sürekliliğine ilişkin güven ve 

inanç sarsılırsa, bu durum, hukuka ve hukuk içeriklerine yönelik algılama biçimini de 

olumsuz yönde etkileyecek ve reform çabalarına ilişkin aktiviteleri engelleyici rol 

oynayabilecektir.  


