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HUKUKA SİSTEMİK YAKLAŞIM

Gökçe Çataloluk

ÖZ

“Hukuka Sistemik Yaklaşım” başlıklı doktora tezi çalışması, Alman sosyolog

ve hukukçu Niklas Luhmann’ın geliştirdiği sistem kuramsal hukuk anlayışının

tanıtılması, analizi ve eleştirilmesini içerir. Çalışmada, işlevsel olarak farklılaşmış

sistemlerden oluşan toplumda hukukun işlevi, ‘normatif davranış beklentilerinin

istikrarlılaştırılması’ olarak saptanır. Hukuk bu, işlevini ‘hukuka uygun/hukuka

aykırı’ değerlerinden oluşan ikili kodlamanın ortaya çıkardığı iletişim sayesinde

yerine getirir. Hukuk, bu kodlar ve kodların içeriğini dolduran programlar vasıtasıyla

kendini, ekonomi ve siyaset gibi komşu toplum sistemlerinden ayırır ve bu

sistemlerle yapısal eşleşme adı verilen bir tür ilişki kurar. Bu anlamda normları

yapım sürecinde özerk ve kapalı olan hukuk, bilişsel olarak dışarıya açık sayılır. Bu

yarı kapalı, yarı açık ilişki, hukukun kendisini üreten öğelerini üretmesi anlamına

gelir ve autopoiesis adını alır. Mahkemeler, önlerine gelen davayı sonuçlandırma

zorunlulukları nedeniyle hukuk üretme sürecinin ve dolayısıyla hukuk sisteminin

merkezinde yer alırlar. Sistemin kıyısında ise sözleşmeler, noterlikler, baro gibi

başka kurumlar bulunmaktadır. Bütün sistemi böylelikle analiz eden sistem kuramı,

bunu büyük bir toplum kuramının bir parçası olarak gerçekleştirir. Bu kuram

postmodern anlayışlara karşı, hala büyük modern kuramların işlerliğini göstermesi

açısından önem taşımaktadır.
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SYSTEMS THEORETICAL APPROACH TO LAW

Gökçe Çataloluk

ABSTRACT

This dissertation with the title “Systems Theoretical Approach to Law”,

consists of the introduction, analysis and critic of the Systems theoretical approach of

German jurist and sociologist Niklas Luhmann. According to this theory, the

function of law is stabilization of normative behaviour expectations. Law, fulfills this

function by its own communication that is made up of binary code: legal/ illegal.

Law, differentiates itself from neighbouring systems like politics and economics with

the help of this code and programs that evaluate the codes and it builds up a certain

relationship weth the said systems that is called “structural coupling”. Law, therefore

is considered a closed system with respect to normative production whereas it is a

cognitively open system. This quasi-open relationship results in production of law’s

own elements and is called autopoiesis. The courts are in the center of the system due

to their obligation to solve the cases before them. In the periphery are contracts,

notaries and bars. Systems theory, analyses the legal system as a part of the society

as a grand system and it aligns with the modern grandtheories against postmodern

quests.
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ÖNSÖZ

Hukuka Sistemik Yaklaşım adını taşıyan doktora tez çalışması üç buçuk

senelik bir çalışmanın ürünüdür. Konunun seçimi; şahsi beğeni, tercih ve

konumlardan ziyade Türkçe hukuk felsefesi literatürünün ihtiyaçları gözetilerek

yapılmıştır. Bu konu üzerine çalışmaya başladığımda gerek genel sistem kuramı

gerekse hukukta sistem kuramı konusunda yurdumuzda yapılmış çalışma sayısı

birkaçı geçmemekteydi. Bu nedenle, özellikle hukuk alanında dönemsel olarak

paralel kuramlar konusundaki kaynak çokluğunu göz önüne alarak, sistem kuramını

temel alan bir çalışmanın karşılaştırmalı çalışmalara da önayak olacağını düşündüm.

Üstelik kuram, teorik çerçeve olarak kullanılarak pratik alanlarda çalışmaya da

müsaitti. Bu anlamda elinizdeki çalışmanın bir boşluğu dolduracağını ve yeni bir

alanın kapısını aralayacağını umuyorum. Fakat bunların ötesinde, sistem kuramı,

kuramın öldüğünü fısıldayan dedikodular çağında neredeyse Hegelyan bir büyük

kuram olarak zamana direnebilmiş olmasıyla maruftur. Çeşitli yönlerden eleştirilse

ve açıkları bulunsa da kurama duyulan ihtiyacın büyük olduğu bugünlerde dikkatle

okunması ve tartışılması özellikle hukukçular açısından yerinde olacaktır. Bu

kaygılarla kaleme aldığım çalışma, yine saydığım nedenlerle bir giriş çalışması

olarak okunmalıdır.

Bu tez çalışması, Anglo Amerikan ikincil literatürle desteklenen Almanca

literatür taranarak gerçekleştirilmiş olup ağırlıklı olarak İstanbul Bilgi Üniversitesi,

Trier, Anadolu ve Lozan Üniversitelerinin kütüphanelerinden faydalanılmıştır. Bu

bağlamda, kaynak sağlanması konusundaki yardımlarından dolayı Barkın Asal,

Birden Güngören, Theresa Wilhelmi, Ertuğrul Uzun ve Ülker Yükselbaba’ya

teşekkür etmeliyim.

Bir tez,  ancak kendisi ile paralel yürüyen gerçek hayat sorunsuz bir şekilde

ilerliyorsa verimli olabilir. Tez döneminde göğüslemek zorunda kaldığım büyük

sıkıntılara rağmen bana son derece destekleyici ve serbest bir çalışma ortamı

sağlayarak çalışmalarımı büyük ölçüde rahatlatan hocam Niyazi Öktem’e,

çalışmamın tamamlanması vesilesiyle teşekkür etmek isterim. Benzer bir desteği
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danışman hocam Mehmet Tevfik Özcan’dan da gördüm. Hocamla konuşmalarımız

ve onun yönlendirmeleri tezin iskeletinin ortaya çıkmasında oldukça belirleyici oldu.

Hocam, tezin bitimine kadar elimdeki çalışmaları titizlikle denetledi, elini tezin

üzerinden hiçbir zaman çekmeyerek güven duygumu destekledi.

Tezin ilk okumasını entelektüel melekelerine çok güvendiğim Barkın Asal ve

Okan İrketi yaptılar. Barkın’a teorik eleştiri ve yorumları; Okan’a ise Türkçe

denetimi ve yine teorik yönlendirmeleri için teşekkür ederim. Okan ayrıca büyük bir

sabır ve özveri ile tezin biçimsel düzeltmelerini de üstlendi. Kendisine bu nedenle de

müteşekkirim. Arta kalan hataların sorumluluğu tamamen bana aittir.

Çizdiğim şekilleri bilgisayar ortamına aktaran Zeynep’i de anmadan

geçemeyeceğim.

Son olarak aileme, çalışma dönemindeki tatsızlıklarıma tahammül ettikleri ve

hiç bozmadıkları huzur ve güven ortamı için teşekkür ediyorum.
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GİRİŞ

“Bu kolay bir kitap değildir” diye başlar Niklas Luhmann’ın Soziale

Systeme’nin İngilizce çevirisine yazdığı önsöz.1 Varolan her şeyin önce zerrelerine

ayrılıp sonra yeniden birleştiği postmodern zamanımızda, Niklas Luhmann’ın 30

yıllık çabasının küçük bir parçasını aydınlatan bir tez de kolay sayılmaz. Hem zaten

Kafka’nın dediği üzere: “Bir kitap içimizdeki donmuş denize inen bir balta gibi ”

olmamalı mıdır? Sistem kuramı, hukuk dünyasının kadim ön kabulleri/yargıları

denizine inen Kafkaesk bir balta olarak düşünülürse, kuramın Türkçe’ye

aktarılmasının önemi daha da iyi anlaşılacaktır.

Sistem Kuramı,  Niklas Luhmann’ın 1969’da Bielefeld’e gelmesinden itibaren

30 yıl içerisinde oluşturulmuş2 ve 1997’de die Gesellschaft der Gesellschaft’ın

(Toplumun Toplumu) yayımlanmasıyla olgunluğuna ulaşmış bir métarécittir. Bu

kuram,  toplumbilime çok yabancı bazı kavramları, tasarımının temeline oturtur.

Autopoiesis başta olmak üzere, çifte olumsallık, geçişme, çevre, adaptasyon gibi

kavramlar toplumun iletişim olan ve iletişim olmayan ikili kodlamasını kullanarak

açıklanıp anlaşılmasının önünü açarlar. Luhmann’ın muradı da bundan fazlası

değildir: Açıklamak, anlatmak…3 Hukuk, toplumun karmaşıklığının indirgenmesine

ve anlaşılır hale getirilmesine ilişkin bu çabanın ancak bir parçasını oluşturur: Hukuk

bir toplumsal alt sistemdir. Ve bir alt sistem olarak, kendisinin yokluğunda başka bir

sistemin üstlenemeyeceği, özgül bir işlev görmektedir. Kendini ‘fonksiyonalist’

olarak tanımlayan kuramın bu işlevi de ortaya çıkartması gerekir.

1 “ ..Çabuk ve kolay bir okumayı tercih edip de sistem kuramının tadını almaksızın göçüp gitmek
istemeyenler için değildir.” Niklas Luhmann, Instead of a Preface, Social Systems, Stanford, Stanford
University Press, 1995, p.xxxvii
2 Alexander Kluge et. al., “Warum Haben Sie Keinen Fernseher Herr Luhmann?” Letzte
Gespräche mit Niklas Luhmann., Berlin, Kadmos, 2005, p. 35
3 Herfried Münkler et. al, “ Was Tun, Herr Luhmann?” Vorletzte Gespräche mit Niklas
Luhmann, Berlin, Kadmos, 2009, p.18
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Bu çalışma, Luhmann’ın hukuku anlayışını ve anlatışını açıklamayı ve

anlatmayı hem hukuk diline hem Türkçe’ye tercüme etmeyi kendisine ana hedef

olarak belirlemiştir. Bu hedefe, elbette ki sadece deskriptif bir dille değil, aynı

zamanda analitik ve eleştirel bir bakış açısıyla varılmaya çalışılacaktır, çalışmanın

yöntemsel izleği de budur. Luhmanncı kuramın hukuk gözleminin açıklanmasının

ardından kuram da gözlemlenerek toplumun bugün geldiği noktada açıklayıcılık

açısından konumlandırılarak eleştiriler getirilecektir. Zira bütün gözlemlerin ikincil

gözlemlere tabi tutulması gerekir. Bu, sistem kuramını anlatan bir çalışmanın sistem

kuramsal bir yöntemle ortaya konmasından başka bir şey değildir.

Plan sorunu, bütün bilimsel çalışmaların temel sorunu olarak karşımıza çıkar.

Zira bir konunun çalışılması ve aktarılması birbirinden son derece farklı süreçlerdir.4

Hukukun sistemsel açıklaması, karmaşık hukuksal mekanizmaların analizini gerekli

kılan bir çaba olduğu kadar, genel sistem kuramı hakkında detaylı ön bilgiyi de

gerektirmektedir. Kullanılan konvansiyonel olmayan kavramların serüvenini takip

etmek açısından bu külliyatlı literatürün yoğunlaştırılmış bir şekilde okuyucuya

aktarılması ile bir zorunluluktur. Genel sistem kuramını takiben sosyal sistemler

kuramı ve son olarak hukukta sistem kuramının aktarılmış olması, bunlar göz önüne

alındığında sadece bir aktarım yöntemi olarak değerlendirilmelidir. Çalışmaya

hukukun sistem kuramının analizi ile başlamak yöntemsel olarak daha doğru olsa da

konunun karmaşıklığı nedeniyle bu seçenek imkansızlaşmaktadır.

Hukuka Sistemik Yaklaşım adını taşıyan bu tez, yukarıda değinilen nedenlerle,

sistemin ne olduğuna ilişkin açıklamalarla açılmaktadır. Öğeleri ve çevresiyle bir

bütün olarak okunması gereken sistem, bir olgu olarak tanımlanabilir olduğunda,

onun karmaşıklığı ve autopoiesisinden söz edilebilir. Autopoiesis, tüm sistem

kuramının üzerinde temellendiği kavramdır ve biyoloji kökenli olduğundan

açıklanmaya muhtaçtır. Bu açıklamalar yapıldıktan ve sistem kuramı derinlemesine

analiz edildikten sonra, sistem kuramının bir başka temel dayanağı olan gözlemi ele

4 E. Ahmet Tonak, “Kapital’in Planı ve Kapitalist Devlet Üzerine bir Not”, 11. Tez, No.2, 1986,
Passim.
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almak gerekir. Zira, bir sisteme ilişkin olarak söylenen her şey bir gözlemci

tarafından söylenmektedir ve gözlemci, aynı zamanda sistemdir.

Sosyal sistemler, genel sistem kuramına ilişkin bu tür bir girişten sonra daha

kolay ele alınabilir. Ancak, bu tür sistemleri diğer sistem formlarından ayırt eden

unsurlar olarak ‘iletişim’ ve ‘anlam’ ortaya konduğunda sistemik iletişim anlayışının

genel iletişim kuramından ayrımı sorunuyla karşılaşılır. İletişim, sosyal sistemler

açısından son derece hayatidir zira toplum, kendini iletişimler üzerinde kurgular.

Sadece bu iletişimlerdir ki iletişimin devamını sağlarlar ve sistem işlemeyi sürdürür.

Hatta bu nedenle sistem kuramı insansız bir kuram olarak damgalanmış, insanları

değil onların ürettikleri iletişimleri dikkate aldığı için teknik bir kuram olmakla itham

edilmiştir. İhtimaldir ki, bu çalışma bu tür eleştirilerin temelsizliğini göstermeye bir

dayanak sağlayabilecektir. Sembolik olarak üretilen iletişim araçları kavramını da

içine alarak kavramsallaştırmasını tamamlayan kuram, Parsons sosyolojisinden

aktarılan bu son kavram sayesinde sosyal sistemlerin ayırt edici başka bir yönünü

gösterecektir. Bütün sosyal sistemler, iletişimler vasıtasıyla ‘anlam’ üretirler.

Meydana gelmiş olabilecek olan olaylar içinden seçilim yoluyla meydana gelen

olaylar, anlam kavramının içeriğini dolduracaktır.

Toplumun olumsallık üzerinde kurulu olduğu düşüncesi, sistem kuramını bu

olumsallığı anlama çabasına itmiştir. Bu nedenle, sosyal sistemlerin yapısına ilişkin

değerlendirmeler, çifte olumsallığı tanımlamakla başlar. Karmaşıklığı indirgeme

çalışması, kestirilemez olanı tanımlayabilme arzusunun bir parçasıdır. Yöntemsel

olarak yapısal eşleşme ve geçişmenin çifte olumsallık kavramını takiben ele

alınmasının bir anlamı da bu karmaşıklığa ilişkindir. Toplum sistemleri bütün

hareketlerini birbirlerinden soyut bir şekilde yapmazlar. Öyle bazı durum ve olgular

vardır ki iki ya da daha fazla alt sistemin iletişimsel sınırlarına girer. İşte bu

durumlarda durum tahlili, ancak karmaşıklık azaltılırsa mümkün olur. Yapısal

eşleşme, söz gelimi siyaset ve hukukun anayasada meydana getirdiği gibi kesişim

kümelerini anlayabilmemize yarayan bir sistem kuramı kavramı olarak çalışmanın bu

bölümünde, geçişmeyle beraber ele alınarak sosyal sistemlerin yapısını ortaya

koymaktadır.
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Böylelikle ilk bölümü tamamlanan çalışmada, gelinen aşamada, genel sistem

kuramı ve sosyal sistemlerin yapı ve işleyişi anlaşılır kılındıktan sonra, hukuka geçiş

mümkün olacaktır. Bu geçiş, öncelikle, hukukun evrimini köşe taşlarıyla beraber ele

alıp aktarmakla sağlanabilir. Yazılı kültüre geçiş, kültür tarihinin geneline olduğu

kadar hukuk tarihine de bir dönüm süreci olarak kazınmıştır. Bu kazanım bir tarafa

konulduğunda, mülkiyet,  ekonomi sistemini olduğu kadar hukuk sistemini de

kökünden değiştiren bir olgu olarak ele alınır. Hart’ın açıklama şemasını oluşturan

ikincil kuralların uygulama alanı olarak muhakeme, hukukun evriminin en önemli

süreçlerinden biridir ve bu çalışmada böyle değerlendirilerek ikinci bölüme dahil

edilmiştir.

Sistem kuramı, hukuku, normatif olarak kapalı, bilişsel olarak açık bir sistem

olarak tasarlar. Bunun basit anlamı, hukukun çevreden gelen bilişsel uyaranlara

adapte olmaya hazır olması, onları hukukileştirebilmesi; buna mukabil, kendi

normatif düzenlemelerini kendisi, kendi öğelerinden üretmesidir. İşlemsel kapalılık,

iki öğesi olan geçerlilik ve eşitlikle beraber bu bölümde ele alınmıştır. Kapalılığın bir

oranda açıklıkla desteklenmesi, hukukun çevredeki alt sistemlerle ilişki kurma biçimi

ise örneklenebilir. Bu anlamda, hukuka en yakın sistemlerden siyaset bir örnek

olarak ele alınıp bu iki sistemin birbirleriyle ve çevreleriyle olan ilişkileri

modellenmiştir.

Peki ya hukukun işlevi nedir? Hukuka Sistemik Yaklaşım adlı çalışmanın

temel sorunlarından biri bu sorunun cevaplanmasıdır ve bu cevap, ikinci bölüm

içinde verilmektedir: Hukuk normatif davranış beklentilerini istikrarlılaştırır. Bu,

davranış düzenlemesi ve uyuşmazlıkların çözülmesi gibi klasik cevaplardan farklı bir

cevaptır. Farklı paradigmasıyla sistem kuramı, işlev sorununa verdiği cevabı da

bambaşka temeller üzerinde kurmaktadır. Normatif beklentinin bilişsel beklentiden

farkı, istikrarın nasıl sağlandığı gibi sorunlar bu bölümde ele alınmaktadır.

Sistem kuramının Parsonscı kökenlerine rağmen ağırlıklı olarak yapısalcı değil

işlevselci bir kuram olduğuna değinilmişti. Bu nedenle yöntemsel olarak  tez

çalışmasında da işlev sorunu yapı sorununu öncelemiştir. Hukukun yapısal işleyişi

üçüncü bir bölüm halinde karşımıza çıktığında ondan cevaplaması beklenen sorular
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elbette hukukun bileşenlerine ilişkindir. Hukuk, bir sistem olarak karşımıza ikili bir

kodlama ile gelir. Bu kodlamanın değerleri, ‘hukuka uygun’ ve ‘hukuka aykırı’dır.

Hukuka uygun/ aykırı ikilisinin kullanıldığı her yerde hukuk sistemine dahil olan bir

iletişim kurulmaktadır ve sistem, sınırlarını o ilişkiyi de içine alacak şekilde

genişletir. Kodların içeriğini dolduran; kısmen sistemin ürettiği, kısmen ise sisteme

dışarıdan gelen programlardır. Programlar, neyin hangi şartlar altında hukuka uygun,

hangi şartlar altında hukuka uygun olduğunu belirler ve sistemin hareket alanını

çizer.

Doğal hukuk ve pozitivist hukuk arasındaki kadim çelişkinin en büyük sorunu

olan adalet de sistem kuramınca farklı bir bakışla ele alınmaktadır. Adaleti tümüyle

olumsal bir kavram olarak sisteme dahil eden kuram, bu olguyu sistemin kendisini

idamesine yetecek karmaşıklık olarak tanımlamıştır.

Hukuk sisteminin merkezinde yargı sistemi yer alır, bu nedenle yapıyı anlamak

için yargı sistemini ayrıntılı olarak incelemek gerekmektedir. Mahkemeleri sistemin

merkezine oturtan, yargıçların karar verme zorunluluğudur. Mahkeme önüne gelen

bütün davaları çözüme kavuşturmakla yükümlüdür. Ayrıca verdiği her kararı

gerekçelendirmesi gerekir. Bu gerekçelendirme özgürce yapılacaktır ancak hukuk

sisteminin sınırları dâhilinde gerekçeler üretilmelidir. Yani zorunluluk bir nevi

özgürlükle dengelenmiştir. Sistem kuramı, işte bu mekanizmayı hukuk sisteminin

merkezine oturtur. Hakkında karar verilemez olsa bile her konunun mahkemede

karara bağlanması zorunluluğu, ‘karar verilemez hakkında karar verme’ gibi bir

paradoks ortaya çıkarmaktadır. Paradokslar, kuram açısından vazgeçilmezdir ve

çözümsüzlüğe değil, bilakis çözüme işaret ederler. Her paradoks, yeni bir ayrım

yapma gereğini ortaya çıkartır. Ve her yeni ayrım, yeni bir konu anlamına gelir.

Yargıcın karar verme süreci de bu bölümde ayrı bir başlık altında

incelenecektir. Doğru kararın bulunması ve uygulanması, hüküm kurulması süreçleri

ve ortaya çıkan karar, seçilimler yoluyla olur. Bu seçilimler bilinemez olanlar

arasından, karar verilemeyen durumlarda mümkündür. Yargı, örgütlenme ve

profesyonelleşme yoluyla kurumlaşır ve kararı kuran yargıcı koruma altına alır. Aksi

takdirde nasıl sonuçlanacağının kesinlikle kestirilmesi mümkün olmayan karar,
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yargıcı büyük bir yük altında bırakacaktır. İşte bu bölümün son alt başlığı bu nedenle

kurumsallaşmaya ayrılmıştır.

Sistem kuramında gözlemin önemine değinilmişti. Kuramı gözlemlemek,

hayatidir. Üzerinde çalışılan kuramın bir disiplin olarak nereye yerleştirilmesi

gerektiğini tespit etmek ise bu gerekliliğin ilk adımı sayılabilir. İkinci olarak,

kuramın hukuk kuramsal tartışmalar arasında konumlandırılması, pedagojik açıdan

anlamlı olmanın ötesinde haritayı düzgün çıkarabilmek açısından önem taşır.

Gözlemin bir sonraki adımı olan eleştiri ise, tez çalışmasının konusunun yarattığı

bazı soruları ele alabilmek açısından son bir fırsattır. “İnsansız” kuram iddiasının aslı

ve postmodern dönemlerde kuram geliştirmenin handikapları “kuramı eleştirmek”

başlığı altında ele alınacaktır. Tez çalışmasının son başlığı, Niklas Luhmann’ı

dönemdaşı siyaset felsefecisi Jürgen Habermas ile yürüttüğü polemik çerçevesinde

ele almak ve değerlendirmek gayesini taşımaktadır.

“Hukuka Sistemik Yaklaşım”, böyle bir yöntemsel akış içerisinde

değerlendirildiğinde; kapsamlı açıklama şeması ortaya çıkacak, modern hukuku ele

alan belki de son büyük kuramla karşı karşıya olduğumuz daha net anlaşılacaktır.

Kimi zaman Hegel’den sonraki en büyük sistem filozofu olarak da nitelendirilen

Alman sosyolog Niklas Luhmann, elbette bu çabasında yalnız değildir. Geliştirdiği

kuram başta Günther Teubner olmak üzere pek çok toplum bilimci ve hukukçuyu

etkilemiş, onların da katkılarını bünyesine katarak olgunlaşmıştır. Kuram, kendisine

hedef olarak toplumu bütün yönleriyle anlamayı ve anlatmayı seçse de bu çalışmanın

konusunu oluşturan alt sistem olarak hukuk da hukuka özgülenmiş herhangi bir

felsefe yahut sosyoloji yaklaşımından aşağı kalmayacak- hatta belki bu iki disiplini

kuşattığı için çok fazlası sayılabilecek- ölçüde ayrıntılı olarak ele alınmış; sistemik

bir hukuk kuramı oluşturulmuştur. Elinizdeki bu çalışma, söz konusu çabayı analiz

eder ve değerlendirirken kurama alçakgönüllü katkılar sunmayı hedeflemektedir zira

her sistem kuramına göre her gözlem, yeni bir şey söyler.
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1. SOSYAL BİLİMLERDE SİSTEM KAVRAMI

Hukukun sistem kuramı yoluyla anlaşılmaya çalışmasının, karmaşık düşünsel

süreçlerin ve birikimin bir araya gelmesi neticesinde mümkün olduğunu söylemek

gerekir. Ancak disiplinlerarası bir yolculuk, toplumun alt sistemlerinden biri olarak

hukuku sistem kuramsal açıdan anlamaya olanak verebilir. Üstelik bu disiplinler

sadece sosyal bilimler alanından değil, aynı zamanda doğa bilimleri alanından

seçilmelidir. Sistem kuramının temelinde bir biyoloji bir de matematik kuramı

bulunduğunu hatırlamak bu gerekliliği açıklamak için yeterlidir.

Ancak, kuram, bir ideal üzerine kurulu değildir. Hayatımızda bıraktıkları pek

çok iz gözlemlenecek olursa anlaşılır ki, sistemler “vardır”. Luhmann’ın Soziale

Systeme adlı eserinin hemen başlangıcında belirttiği üzere kuram, sistemlerin var

olduğu kabulu üzerinde temellenir5.

1.1. Sistem

Sistem, Türkçeye Fransızcadan geçmiş bir kelimedir. Bilinen etimolojik tarihi

1600lere dayanır ve bu dönemdeki ilk anlamı, “yaradılışın bütünü, evren”dir.6

Türk Dil Kurumu sözlüğüne göre, sözcüğün Türkçe felsefe terminolojisindeki

anlamı ‘dizge’dir.7 Oxford İngilizce Sözlüğü, kelimenin ilk anlamını ‘bir mekanizma

ya da birbiriyle bağlantılı ağ olarak çalışan şeyler bütünü’ olarak verir.8

5 “Takip eden değerlendirmeler sistemlerin var olduğunu kabul ederler. Dolayısıyla işe epistemolojik
şüphe ile başlamazlar.” Niklas Luhmann, Soziale Systeme, Frankfurt, Suhrkamp, 1987, p.30
6 http://www.etymonline.com/index.php?search=system&searchmode=none
7Sistem: 1. Düzen: “Açıklamasının arkasına yeni bir ücretlendirme sistemi getirdiğini ekledi.” -L.
Tekin. 2. Bir sonuç elde etmeye yarayan yöntemler düzeni: “Servet, nasıl kazanılmış olursa olsun,
onun kontrolüne girecek rejim ve sistem memleketi mahvedecektir.” -H. E. Adıvar. 3. Yol, yöntem:
Eski bir sistem. 4. Bir aracı oluşturan düzen, düzenek, tertibat: Fren sistemi. 5. Model, tip: “... son

http://www.etymonline.com/index.php
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Oxford Sosyoloji Sözlüğü’nün açıklamasına göre ise : “Sistem kavramı

sosyolojiye özgü değildir. Araştırmacının herhangi bir parça ya da birimler setinin

örüntü ya da yapısını anlamaya çalıştığı bütün bilimsel analizlerde kullanılır. Sistem,

bu nedenle, bu sistemin bir bütün ya da birlik oluşturduğu, herhangi bir sayıdaki

öğeler arasındaki yapısal ya da örüntüsel ilişkidir. Sistemin bir çevresi olduğu

düşünülür ve bu nedenle sınırlarını muhafaza etmesi gerekir. Sistem ve çevresi

arasında bir ilişki vardır.”9

Bütün bu tanımlardan anlaşıldığı kadarıyla sistem, öncelikle, bir araya gelmiş

olan bir şeydir. Bu demektir ki, sistemler birer yekpare bütün değildir; öğeleri vardır

ve bu öğeler birbirleriyle ilişki içerisindedir. Kısaca, birbirinden soyutlanmış öğeler,

bir sistem meydana getirmezler.10 İkinci olarak, sistemler çokluk içinde olsalar da bir

bütünlük arzetmek zorundadır. Her sistem kendi öğelerine sahiptir, bir sistemin

öğeleri başka bir sisteme ait olamaz.11 Sistemi belirleyen ve onun çevreyle ilişkisini

kuran, o sistemin sınırıdır12. Sınırdan söz edildikten sonra ise şu saptama yapılabilir:

Bir sisteme ait olmayan her şey çevresine aittir. Zira, totolojik bir ifadeyle denilebilir

ki, sınırların ötesinde, sistemlerin çevresinde “çevre” vardır.

Sistem kuramı, adı üzerinde, sistemleri temel alan bir kuramsal yaklaşımdır.

Söz konusu sistemler, yaşam sistemleri olabileceği gibi psikolojik yahut sosyal

sistemler de olabilir. Sistemler, genel anlamıyla; makineler, organizmalar (yaşam

sistemleri), sosyal sistemler ve psikolojik sistemler olarak tasnif edilebilir. Bu

anlamda kuram, hem pozitif bilimler alanında hem de sosyal bilimlerde iş görür ve

disiplinlerarası çalışmalara uygulanmaya müsaittir. Bu çalışmanın odaklandığı alan

olan sosyal sistemler, görüldüğü gibi, sistemlerin bir alt koludur. Bunun nedeni,

toplum içerisindeki her türlü ilişkinin, sistemik bir nitelik arz etmesidir.

sistem, pırıl pırıl bir rotatif almışlar.” -Y. Z. Ortaç. 6. fel. Dizge.
http://tdkterim.gov.tr/bts/?kategori=verilst&kelime=sistem&ayn=tam (çevrimiçi) , 29.3.2010
8 http://www.askoxford.com/concise_oed/system?view=uk (çevrimçi), 29.3.2010
9 Gordon Marshall, A Dictionary of Sociology, Oxford University Press, Second Ed., Oxford, 1998,
p. 659
10 Örnek olarak hücre verilebilir. Hücrenin öğeleri olan mitokondri ya da golgi aparatı, ancak hü cre
bütünlüğü içinde bir anlam ifade ederler. Hücreden bağımsız bir varlıkları yoktur.
11 Detlef Krause, Luhmann-Lexikon. Eine Einführung in das Gesamtwerk von Niklas Luhmann ,
Stuttgart,  Lucius&Lucius, 2005,  p.232
12 Sınırın bu iki yönlü işlevi Luhmann’ın önemsediği bir meseledir. Luhmann, bu durumdaki sınırın
sisteme mi yoksa çevreye mi ait sayılması gerektiğini tartışır. V. Niklas Luhmann, Soziale Systeme,
p.35 ff.

http://tdkterim.gov.tr/bts/
http://www.askoxford.com/concise_oed/system
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Bütün sosyal temaslar bir sistem olarak anlaşılmalıdır saptaması, toplumun

kendisini de içine alacaktır zira toplum da bütün olası temasların toplamıdır. Hal

böyle olunca, sosyal sistemlerin genel kuramının sosyolojinin tamamını içine aldığı

da söylenebilir. Sosyal sistemler, kendi içinde üç alt sistem türüne ayrılır:

etkileşimler, örgütler, topluluklar.

Genel bir sosyal sistem kuramının yanı sıra, her sisteme özgü kuramlar da inşa

etmek mümkündür. Sosyal sistemlerin genel kuramı, bütün sosyal sistemlere

uygulanabilmesi ve evrensel olması anlamında geneldir. Bu kuram, sistemlerin

çevreleriyle beraber hareket ediş tarzlarını, kurallarını ve evrimlerini ele alır ve

çözümler. Çalışma alanı var olan sistemlerle sınırlıdır. Bu anlamda, söz konusu olan,

bir sosyoloji kuramıdır.

1.1.1. Sistem- Öğe İlişkisi

Bir sistemi sistem yapanın onun yekpare değil parçalı olması olduğu

söylenmişti. Sistemin kendisini oluşturan öğelerle olan ilişkisi, aslında, bütün-parça

ilişkisine ilişkin temel felsefe sorununun sistem dilinde ifade edilmiş halidir.

Aristoteles’ten beri bütünün, kendisini oluşturan parçaların toplamından fazla bir şey
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olduğu savlanagelmiştir13 ve bu kabul halen Avrupa düşüncesinin üzerinde durduğu

sütunlardan birini oluşturur.14 Buna göre; bütünü görsel, işlevsel, yapısal niteliklerini

kıstas alarak parçalamak mümkünken parçaların bir araya gelmesi bütünü

oluşturmayacaktır çünkü bütünü bütün yapan şey “bundan fazlası”dır.15

Sistem kuramcıları parça-bütün ilişkisine dair kadim sorunu, modern

toplumlardaki “evrensellik” fikriyle birlikte düşünerek;  bireyde toplumun yansıması

olan –yani parçada bütünün özelliklerini taşıyan ve o bütüne ait olmayı simgeleyen-

“şey” i klasik “bütünü oluşturan parçalar” anlayışıyla kavrayamayacağımız gerçeğine

dikkat çektiler. Ludwig von Bertalanffy, bugün de sistem kuramında kullanılan

sistem-çevre ikilisini parça-bütün ikilisinin yerine ikame etti ve buradan parçanın

bütünle değil ama sistemin çevreyle ilişkisini analiz etmenin gerekliliği ortaya çıktı.

Genel Sistem Kuramının temelini oluşturan açık-kapalı sistemler ayrımına da,

böylelikle, sistemin çevreyle ilişkisinin ne düzeyde olduğuna ilişkin

değerlendirmelerle baglantılı olarak ulaşıldı.16

Fakat sistem kuramının asıl paradigma17 değişikliğinin ortaya çıkışı

“farklılaşma” kavramıyla beraber olmuştur.18 İleride etraflıca ele alınacağı üzere,

farklılaşma, sistemin kendi alt sistemlerini (yeniden) oluştururken kendisini çevre

olarak kullanmasına denir.19 Bu süreç bize, sistemlerin öğe ve ilişkilerinin

13 V. Robert Mayhew, “Part and Whole in Aristotle’s Political Philosophy”, The Journal of Ethics, I,
1997, p. 327 ff.
14 Niklas Luhmann, Die Gesellschaft der Gesellschaft, Suhrkamp, Frankfurt, 2007 p.912
15 Bir şeyi o şey yapanın ne olduğuna ilişkin olarak düşünce tarihinin meşhur paradoksunu burada
hatırlamakta fayda  vardır. Atinalılar Kral Theseus’un gemisini kendisi dönene dek limanda muhafaza
ederler. Ancak limanda bulunduğu süre içinde geminin çeşitli parçaları eskir ve eskiyen parçalar
yenilenir. Öyle bir nokta gelir ki geminin hiç bir parçası artık bırakıldığı gibi değildir. Buna rağmen
gemi Theseus’un gemisi midir? Öyleyse onu meydana getiren parçalardan fazlası nedir? Efsane için
V. Michael Clark, Paradokslar Kitabı, İstanbul, Hil Yayınları, 2009, s. 17-18
16 “Son birkaç yüzyıla bakılacak olursa, genel sistem kuramında iki önemli paradigm a değişikliği
görürüz. İlki, parça ve bütün ilişkisinin yerine sistem ve çevre ilişkisinin geçmesidir. İkincisi, kendine
dönüşlü sistemler kavramının açık sistemlerdeki   eski girdi/çıktı analizinin yerini almasıdır.” Niklas
Luhmann, “Insistence on Systems Theory: Perspectives From Germany-An Essay” Social Forces,
Vol 61, 1983, p. 992
17 Bir bilim çevresine belli bir süre için bir model sağlayan, yani örnek sorular ve çözümler temin
eden, evrensel olarak kabul edilmiş bilimsel başarılardır. V. Thomas S. Kuhn , Bilimsel Devrimlerin
Yapısı, çev. Nilüfer Kuyaş, İstanbul, Alan Yayıncılık, 1982, s.35
18 Niklas Luhmann, Soziale Systeme, pp.21-22
19 Ibid, p.21
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belirlenebilir sayıda olmamasının yanısıra sistem analizinde,  sistem-çevre ilişkisinin

parça-bütün ilişkisinden daha kullanışlı bir temel sağladığını gösterir.

Sistem kuramı, sibernetik kuramındaki geri beslemeden de faydalanır. Geri

besleme, geçmişteki davranış sonuçlarını yeniden sistemin kendisine vererek,

gelecekteki davranışların kontrol edilmesi yöntemidir.20 Bu, aynı sistem kuramında

görüleceği üzere karmaşıklığı indirgeyen bir eylemdir. Ancak sistem kuramı, geri

besleme yerine sistem çevre ilişkisini ikame eder.

Tekrar etmek pahasına, sistem, her halükarda bir birliktir. Bir araya gelen

şeyler, o sistemin öğeleridir.21 Ancak, çeşitli işlevlere sahip bu öğeler adacıklar

halinde, yani birbirinden bağımsız ve dış dünyadan soyutlanmış bir halde

bulunmazlar. Aksine, her öğe bir diğeriyle ve sistemin kendisiyle karşılıklı ilişk i

içerisindedir ve sistemin karmaşıklık düzeyini bu ilişkilerin çokluğu arttı rır. Bu

karmaşıklık düşüncesi ilk bakışta özünde birlik ve dolayısıyla bütün fikriyle çelişir.

Oysa sistem kuramı tam da bu birlik içindeki karmaşıklığı kendiliğinde ele almaya

yarayacaktır.

Birbiriyle sürekli ve karşılıklı ilişki içindeki öğelerin oluşturduğu sistem

düşüncesine bağlanabilecek ilk sonuç, sistemin sınırına ilişkindir: Öğeler arası

ilişkilerin sona erdiği noktalar aynı zamanda sistemin sınırlarını oluşturur.

20 Norbert Wiener, Emek, Sibernetik ve Toplum, çev. İbrahim Keskin, İstanbul, Özgün Yayınları,
1975, s. 92. “Örneğin bir asansör çalıştırıyorsak, dış kapının açılması için bizim, asansörün o anda
orada bulunması için buyruk vermiş olmamız yeterli neden değildir. Kapının açılabilmesinin,
asansörün gerçekten orada bulunması koşuluna bağlı olması çok önemlidir. Bu yap ılmamışsa, küçük
bir yanlışlıkla birisinin asansör boşluğuna düşüvermesi çok normaldir. Makinanın yapması gerekn
yerine, makinanın gerçekten yaptığına bağlı olan bu denetim “geri -besleme” olarak bilinir.” s. 45
21 Örneğin insan vücudu bir sistemdir ve organlar bu sistemin öğelerini oluşturur. Beynin
uyarımlarının gittiği son noktalar insan vücudunun sınırlarıdır. Bu anlamda, söz gelimi, protez bir
bacak bu sisteme dahil sayılmalı mıdır? Bu, cyborg kuramında tartışmalı bir konudur.
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1.1.2.Sistem - Çevre İlişkisi

Öğelerin birbiriyle olan ilişkilerinin çizdiği sistem sınırının ötesinde çevre

başlar.22 Sistemin çevresiyle olan ilişkisi hem kendini tanımlaması hem de

niteliklerinin belirlenmesi açısından önem taşır.

Sistemsel bakış açısından, özdeşlikleri kavrayabilmek için öncelikle ayrımları

net olarak ortaya koymak gerekir. 23 Basitçe ifade etmek gerekirse, bir şeyin ne

olduğu, onun olmadığı şey ile arasında yapılan ayrım yoluyla belirlenir. Sözgelimi

masanın üzerinde duran defteri tanımlayabilmek, için onu ortasında durduğu kâğıt

yığınından ve kitaplardan ayıranın ne olduğunu bilmekle mümkündür.24 Sistem

kuramına dönecek olursak; tıpkı öğeleri belirleyebilmek için onları birbirinden ve

sistemden ayırmak gerektiği gibi, sistemi de belirleyebilmek için de çevreden

ayırmak gerekir. Çevre, sisteme bağlıdır, hatta tam olarak “sistemin olmadığı

şey”dir. 25 Sistemin dışında kalandır. Ancak bu geniş tanımdan yola çıkarak

varılabilecek iki temel hatalı sonuç saptanabilir. Öncelikle çevreyi bir boşluk olara k

tasarlamamak gerekir. Çevre pek tabii, başka sistemleri de ihtiva eder ve olup biten

her şey, bir sistem içerisinde olurken aynı zamanda başka sistemlerin çevresinde

olmaktadır. İkinci olarak çevreyi, sisteme oranla önemsiz addetmemek gerekir.

“Sistemin dışında kalan” şey olarak çevre, sistemin oluşumunda kurucu bir öneme

sahiptir.26

Sistemin çevre ile ilişkisi, sadece bir tanım problemi değildir; sistemin

niteliğini belirlemek açısından da önem taşır. Sistemler, değinildiği üzere,

22 “Çevre”, Almancadaki Umwelt kelimesini karşılar. Kelime tam anlamıyla çevreleyen (um) dünya
(welt) demektir.  Umwelt f muhit, çevre. Karl Steuerwald, Almanca Türkçe Sözlük, Wiebsaden-
İstanbul, Otto Harrassowitz Verlag, ABC Kitabevi, 1998, s.561
23 Ayrım, Luhmann’ın George Spencer- Brown’dan  aldığı bir kavramdır. Matematikçi ve mantıkçı
olan Spencer-Brown, sistem kuramını besleyen eseri “Laws of Form” da, sınır cebri [boundary
algebra] adı da verilen ve belirtme [indication] ye dayalı bir mantık sistemi kurmuştur. Buna göre bir
şeyi belirtmek için ilk yapılması gereken şey  bir ayrım yapmaktır: “Bu kitabın teması, uzayın
ayrılması [severed] ile bir evren oluştuğu fikridir.” G. Spencer- Brown, Laws of Form, Cognizer Co.,
ABD, 1994, p.xxix
24 Jac Christis, “Luhmann’s Theory of Knowledge: Beyond Realism and Constructivism?”, Soziale
Systeme 7, Heft 2, 2001, p. 334
25 Luhmann, Soziale Systeme, p. 249
26 Luhmann, op. cit., p.242 “…çevre önem taşır çünkü sistem içindeki olaylar an be an değişmektedir
ve yeni olayların oluşumu ancak sistem-çevre ayrımı gözetilerek mümkün olur.”



13

Bertalanffy’den sonra açık ve kapalı sistemler olarak tasnif edilmekteydi.. Bu tasnif,

sistemin çevreden aldığı enerji ve öğeleri kullanıp kullanmaması üzerine

kurulmuştur. Buna göre, kapalı sistemlerin çevreyle ilişkisi yoktur.  Açık sistemler

(sözgelimi insan vücudu) ise kendini çevreden aldığı enerji vasıtasıyla idame

ettirebilmektedir. 27 Ancak sistem kuramsal yaklaşım, autopoietik paradigma

kırılmasından sonra- ki bu, kuramda Bertalanffy’den sonra gelen ikinci bir

kırılmadır- bu ayrımı reddeder. Bu haliyle Genel Sistem Kuramına göre açık ve

kapalı sistemler yoktur. Canlı ya da cansız bütün sistemlerin çevre ile bir oranda

ilişkisi vardır. Sistemleri niteleyen çevreyle ilişki düzeyleridir. Buna göre açık -

kapalı sistemler yerine allopoietik (kendini idame ettirebilmek ve değiştirebilmek

için çevreye bağımlı olan) ve autopoietik (kendini kendi öğelerinden sürekli olarak

yeniden üretebilen) sistemlerden söz etmek gerekir.

Sistem-çevre ilişkisi değerlendirilirken ilk ortaya konması gereken

saptamalardan biri, çevrenin her zaman için sistemden daha karmaşık olduğudur.28

Eğer çevre, sisteme göre tanımlanacaksa, sözgelimi bir insanın çevresi, diğer

insanlardan oluşuyorsa çevrenin her zaman sistemden daha karmaşık olması zorunlu

bir çıkarımdır.

1.1.3 Karmaşıklık29

Sistem, pek çok öğe ve ilişkiden oluşan bir “bütün” olarak tanımı gereği

karmaşıktır zira bir şeyin karmaşık olması, birbirinden ayrılamayacak şekilde duran

iki ya da daha fazla bileşene sahip olması anlamına gelir.30 Sistem kuramı özeline

inildiğinde, bir sistemin bünyesinde imkân dâhilinde olan olay ve şartların toplamı, o

27 Bu ayrım temelde termodinamiğin ikinci yasasına dayanır: “Bir ısı kaynağından ısı çekip buna eşit
miktarda iş yapan ve başka hiçbir sonucu olmayan bir döngü elde etmek imkânsızdır .” Buna göre,
sistem sınırlarını aşan her şey içerideki enerji miktarını etkileyecektir. Entropi…
28 Luhmann, op.cit., p. 249, John Dieckmann, Luhmann Lehrbuch, Wilhelm Fink Verlag, München,
Stuttgart. 2004, pp.84-5
29 Buradaki “karmaşıklık” terimi, Almancadaki “Komplexität” kelimesinin karşılığ ı olarak
kullanılmaktadır. Sistem karışık, içinden çıkılmaz, “kompliziert” değil “komplex”tir.
30 Francis Heylighen, “What is Complexity?”, Çevrimiçi: Principia Cybernetica Web,
http://pespmc1.vub.ac.be/COMPLEXI.htm.  2.6.2008. “Karmaşık bir sistem, giriş adını verdiğimiz
bilgi ve çıkış adını verdiğimiz dış dünya üstündeki etkinin çok sayıda kombinezonlarla ilişkin olduğu
sistemler şeklinde tanımlanabilir.” Norbert Wiener, op. cit., s. 44. Elbette, burada kastedilen girdi-
çıktı düzlemine sahip eski tip sistem algısıdır.

http://pespmc1.vub.ac.be/COMPLEXI.htm
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sistemin karmaşıklığının ölçütü sayılır. Öğeler arasındaki ilişkiler ağı genişledikçe

sistem karmaşıklığı artar.31 Bu anlamda en geniş çerçeveden bakıldığında,

karmaşıklığın sınırı, aynı zamanda evrenin sınırıdır. Luhmann, karmaşıklığı, “bir

sistemin, ister sistemin içinde olsun (sistem karmaşıklığı), isterse çevresinde

(çevresel karmaşıklık) her bir öğesini bir başka öğeyle ilişkilendirmek yolundaki

yetersizliği” olarak tanımlar.32

Karmaşıklığın sistemik bir bütünlük göstermesi özünde paradoksaldır ancak

neden sonuç ilişkisini temel alan yaklaşımların aksine bilginin tamamıyla olumsal

olduğu iddiasını taşıyan sistem kuramının paradokslarla bir sorunu yoktur.33

Sandığımızdan çok daha karmaşık olan dünyanın bu karmaşıklığı, uygun yöntemlerle

ele alınabilir ve üzerinde çalışılabilir.34

II. Dünya Savaşının ardından sibernetik35, kaos kuramı ve genel sistem kuramı

gibi karmaşıklığa vurgu yapan yaklaşımlar, bütünlükçü yaklaşımların yerini almış ve

karmaşıklıkları indirgeyip sınıflandırmayı bir tarafa bırakıp modelleme ve

çözümlemeyle uğraşmaya başlamıştır.36 İşte sistem kuramı, bu yeni eğilimin bir

parçası olarak sistemlerin karmaşık yapısını modelleme uğraşındadır.

Her sistem, kendi öz üretimini karşılayabilecek oranda bir karmaşıklığa

sahiptir. Ancak bu karmaşıklık her halükarda çevrenin karmaşıklığından daha az

olacaktır. Sistemin kendini idame ettirebilmek için çevresiyle enerji ve öğe

alışverişinin olması gerektiğine yukarıda işaret edilmişti. Bu alışverişin sisteme

31 Clarissa Eckert Baeta Neves, Fabrício Monterio Neves; “What is Complex in the Complex World?
Niklas Luhmann and the Theory of Social Systems”, Sociologias, vol. 1, no.se, Porto Alegre, 2006, p.
5
32 Niklas Luhmann, Insistence on Systems Theory: Perspectives from Germany-An Essay, p. 993
33 Bu konuda V. Niklas Luhmann, “The Third Question: The Creative Use of Paradoxes in Law and
Legal History”, Journal of Law and Society, Volume 15, Number 2, summer 1988, passim.
34 Cristian Suteanu, “ Complexity, Science and the Public: The Geography of a New Interpretation”,
Theory, Culture & Society, 2005; 22, p.116
35 Sibernetik, eski Yunanca Kübernetes fiilinden gelir. Kübernetes, “Gemiyi yöneten pilot” ya da
“dümenci” anlamına geliyordu. Platon, bu fiili “iyi yönetimde bulunmak” anlamında  kullanıyordu.
Ampere, bilimler sınıflamasında cybernetique’i siyaset biliminin bir dalı olarak sınıflandırmıştır.
Yaklaşım asıl gelişimini Amerikalı matematikçi Norbert Wiener’e borçludur. V. Toygar Akman,
Sibernetik: Dünü, Bugünü, Yarını. İstanbul, Kaknüs, 2003, s. 21-22. Sibernetiğin kamu hukuku
alanında uygulanmasına ilişkin bir deneme için V. Faruk Erem, Kamu Hukuku Açısından Sibernetik,
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, cilt 31, sayı 1-4, 1974.
36 Philip Anderson, “Complexity Theory and Organization Science”, Organization Science. Vol.10,
No. 3, Special Issue: Application of Complexity Theory, pp.218 -220.
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getirisi sistemin ihtiyaçları ölçüsünde olacaktır. Çevredeki tüm karmaşıklığı kendine

dâhil etmek isteyen sistem boş yere enerji kaybeder çünkü çevrenin bütün

etkileşimleri [wechselbeziehung] sistemin kendini idame ettirmesi açısından bir

anlam taşımaz.

İşte bu noktada Luhmann’ın karmaşıklık indirgenmesi [komplexitätsreduktion]

adını verdiği kavramla karşılaşırız.37 Sistem, çevrenin karmaşıklığını kendisi

tarafından kullanılır hale getirmek için, aynı bir adaptörün yüksek voltajlı elektriği

bir cihaza daha düşük oranda sağlaması gibi bir yöntem kullanır. Önemli olan

cihazın, yani sistemin, işlemesi olduğundan, daha yüksek oranda bir elektrik, yani

karmaşıklık, elverişli olmayacaktır. Sistem, çevreden sadece kendini idame

ettirebilmek için gereken oranda karmaşıklığı alacaktır. 38

1.1.4 Autopoiesis

Bilim, canlı dünyasını bütünlüklü olarak kavrayabilmek için çeşitli yöntemler

kullanmıştır. Türlerin görünüm, yapısal özellik ya da fonksiyonlarını esas alan bir

dökümünü yapmaktan evrimsel sürecin incelenmesine kadar, kullanılan bütün

yöntemlerin cevabını almak istediği temel soru ise şudur: “Canlıların, ama bütün

canlıların, onları canlı olarak sınıflandırmamıza dayanak oluşturan ortak özellikleri

nedir?”

Bu sorunun cevabını arayan Şilili biyologlar Humberto R. Maturana ve

Francisco J. Varela, 1973 yılında “Canlıların Örgütlenmesi” alt başlığıyla

“Autopoiesis” başlıklı uzun bir makale yayınladılar. Buna göre, canlı sistemlerinin

tanımlanmasında amaç, işlev, erek gibi özellikler kullanılamaz çünkü bunlar ancak

37 Füsun Alver, “Niklas Luhmann”, Kadife Karanlık2. 21. Yüzyıl İletişim Çağını Aydınlatan
Kuramcılar, ed. Gül Batuş et. al, İstanbul, Su yayınevi, 2006, s.146
38 Konuyu biraz daha anlaşılır kılmak için göz örneği de verilebilir. Bilindiği gibi insan gözü belli bir
ışık tayfı skalasını algılayabilir. Işığın tamamının gözümüz tarafından algılanması mümkün değildir.
Işığın,gözümüzün gördüğü kısmına “görülebilir ışık tayfı” denir.Bu bölge yaklaşık 400 nm-700 nm
dalga boyu ile sınırlıdır.1 nanometre, metrenin milyarda birine eşittir ve ışığın dalga boyunu ölçmede
kullanılan bir uzunluk birimidir. Yani, görülebilir ışık tayfı elektromanyetik spektrum içerisinde çok
dar bir alanı kapsar. Fakat eğer bütün ışıklar insan gözü tarafından algılanabilir olsaydı, dış dünya son
derece karmaşık ve anlaşılmaz olurdu.  Bu anlamda, insan hayatının idamesi için evrimsel süreçte
kendisine yettiği anlaşılan tayf yeterlidir. Frank Becker, Elke Reinhardt- Becker, Systemtheorie- Eine
Einführung für die Geschichts- und Kulturwissenschaften, Campus Verlag, Frankfurt, 2001, p. 25
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gözlemcinin algısına dâhil kavramlardır ve sistemlerin kendileri açısından anlam

taşımazlar. Canlı sistemlerinde ortak olan ve onları tanımlayan özellik, bunlardan

hiçbiri değil, örgütlenme39 biçimleridir.

Bir canlı sisteminin örgütlenişini anlayabilmek için öncelikle onu çevresinden

ve diğer sistemlerden ayırt etmek gereklidir40. Bu ayrım, bir birlik [unity] meydana

getirecektir. Bu birlik varlığını sürdürebilmek için sürekli yenilenme ihtiyacı gösterir.

İşte, canlı sistemlerinin de bir çeşit makine olduğunu düşünen Maturana ve Varela

inşa, yenilenme ve değişme süreçlerinde dışarıdan gelen etkenlere kapalı olan

sistemlerin bu davranış biçimini autopoietik41 olarak nitelerler.42

Sözgelimi otomobil, autopoietik bir sistem değildir zira otomobil, kendini

değiştiremez. Hareket etmesi için dahi benzin, insan enerjisi gibi kendi sistemi

dışında ve kendisinin üretmesi mümkün olmayan bazı öğelere ihtiyacı vardır.  Oysa

Maturana ve Varela’nın tipik autopoietik ‘makine’si olan tek hücreli canlı, mesela

39 Maturana ve Varela, örgütlenme ve yapı arasında alışılmışın dışında bir ayrım yaparlar. Autopoiesis,
bir çeşit (öz) örgütlenmedir. Sistem bu vasıtayla kendi öğelerini üretir ve ağına katar. Yapı, belli bir
zamanda belli bir ağı kasteder. Bu nedenle, bir sistemin genel bir örgütlenme şekli olabilir ama bir
yapı ancak belli öğeler değişirse değişir. V. Jakop Arnoldi, “Autopoiesis”, Theory, Culture &
Society, 23, 2006, p. 2
40 Maturana ve Varela’ın incelemesi “Evren, uzayın ikiye bölünmesiyle oluşur” diye başlar. Bu
anlamda Spencer Brown’ın Laws of Formuyla paralellik kurmak mümkündür. Humberto R.
Mataurana, Francisco J. Varela, ‘Autopoiesis- The Organization of Living’, , Autopoiesis and
Cognition – The Realization of Living , Boston Studies  in the Philosophy of Science, D. Reidel
Publishing Company, Holland ,1980  s.73.
41 Maturana autopoiesis kelimesinin bulunmasını kendi sözleriyle şöyle aktarmaktadır:[Varela] “ Eğer
canlı sistemlerini birlik olarak nitelemek için dairesel örgütlenme düşüncesi yeterliyse, bunu formel
bir şekilde ifade etmek gerekir” [dedi]. Buna katıldım ama formelleştirme ancak kuşatıcı bir dilsel
ifade ile mümkün olabilirdi. Hemen tam bir tanım üzerinde çalışmaya başladık. Fakat “dairesel
örgütlenme” ifadesinden memnun değildik ve canlıların örgütlenmesinin en önemli özelliğini yani
özerkliğini kendiliğinden içeren bir kelime istiyorduk. Bu şartlar altında, bir gün bir
arkadaşımızla(José Bulnes)  Don Quixote de la Mancha üzerine yazdığı bir makale hakkında
konuşurken, Don Quixote’nin silahları mı (praxis, eylem) yoksa yazını mı (poiesis,
yaratı,üretim)seçme konusundaki ikileminden ve sonunda ‘poiesis’e ilişkin her tür eğilimden
vazgeçerek  ‘praxis’e yönelmesinden bahsettiğinde poiesis kelimesinin gücünü kavradım ve
ihtiyacımız olan kelimeyi icat ettim: autopoiesis. Bu, canlı sistemlerinin özerklik dinamiğinde olup
biteni tam olarak ifade edebilecek ve tarihi olmayan bir kelimeydi.” Maturana,op. cit. p.xvii
42 Becker,  Reinhardt-Becker, op.cit. p. 32
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amip, kendisini oluşturan öğeleri üreten bir ağ oluşturan bileşenleri üreten dinamik

bir yapıya sahiptir.43

Autopoiesis düşüncesini tam olarak anlamak için, neden yapılardan değil

sistemlerden söz ettiğimiz önem taşır. Amip, pekâlâ bir yapı olarak ele alınabilir ve

incelenebilir. Bu inceleme kapsamında, amipi oluşturan bileşenleri ele alınacak,

onların ilişkilerini gözlemlenecek, çeşitli deneyler yapılacak ve sonuçlar

çıkarılacaktır. Oysa aynı canlı sistem olarak ele alındığında öncelikle onun öğeleriyle

olan ilişkisi farklılaşır. Önemli olan bir öğenin kendisi değil, o öğenin sistemin

bütünlüğü içerisindeki anlamı bir diğer ifadeyle içinde bulunduğu ilişkilerdir. Bu

nedenle sistem, yapı değişse de baki kalır. Bu anlamda autopoietik düşünce,

bileşenlere değil, süreçlere yönelerek yapının statik çözümlemesine dinamik bir

alternatif getirir.

Autopoiesis, lineer seçilimi temel alan bir ekoloji kuramına yaşamın kendi

kendini ürettiği iddiasıyla bir alternatif getirmektedir.44 Kuram, henüz pozitif

bilimlerde hakim paradigma haline gelmemesine rağmen yaşamı açıklama iddiası

bakımından biyoloji, örgütlenmeye ilişkin savları bakımından sibernetik, algı ve

bilinç değerlendirmeleri bağlamında psikoloji ve epistemoloji alanlarında ortak bir

üst-dil kurmuş ve disiplinleri ilişkilendirmek yerine hepsinin üzerinde mantığınkine

benzer bir açıklama şeması oluşturmayı başarmıştır.45 Bu açıklama şeması, doğası

gereği vitalizmden uzaktır, zira örgütlenme süreci dışında bir üst “canlandırıcı”

önermez. Doğayı açıklama anlamında mekanisttir, doğayı doğada bulunmayanla

açıklamaya kalkışmaz. Yaşamsal süreçlerin amaçsalcı açıklanmasına da karşıdır.

Amaçsalcı yaklaşımlar, “girdi-çıktı” dengesine bağlı eski sistem kuramsal açıklamayı

43 Bu yapıya metabolizma adı verilir.Ancak metabolizma canlı sistemlerini tek başına açıklamaya
yetmez.  Metabolizmanın uzaysal sınırlarını oluşturan bir ağ da mevcuttur (burada hücre zarı) ve bu
iki unsurun karşılıklı ilişkisi amipin autopoietik yapısını meydana getirir.
44 Tor Herhes, Torre Bakken; “Implications of Self- Reference: Niklas Luhmann’s Autopoiesis and
Organization Theory”, Organization Studies, 24, 2003,  p.1512
45 Jakob Arnoldi, “Autopoiesis”, Theory , Culture and Society, 23 (2-3), pp.116-117
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kullanırlar ve yukarıda belirtildiği üzere, amaca ilişkin olarak, gözlemcinin bakış

açısı algıyı çarpıtabilir.46

1.1.5. Gözlem

“Söylenen her şey bir gözlemci tarafından söylenir” der Maturana.47 Bilgi

edinme, bilgi üretimi ve iletilmesinin temelinde gözlem vardır. Ancak gözlemci

seçer, belirler, anlamlandırır ve bulgularını iletişimsel tedavüle koyar.

Genel Sistem Kuramının kilit kavramlarından biri olan gözlem, sosyal

sistemlerin işleyişini anlamak bakımından hayati önem taşır. Öncelikle şu

söylenmelidir: gözlem, ayırt etmedir.48 Spencer-Brown matematiğinin bir şeklin

belirlenmesi için onun evrenin kalanından ayırt edilmesi gerekliliği üzerinde

temellendiği belirtilmişti. Bu belirleme işlemi, üzerinde hiç bir işaret olmayan uzaya

bir ayrım işareti koymakla başlar.49 İşaretlenmiş ve işaretlenmemiş uzayı ayıran bu

işaret, şekli belirler50. Bu belirleme eyleminin gizli öznesi, Maturana’nın anılan

ifadesinin işaret ettiği üzere gözlemcidir.

46 Bu anlamda deney ve gözlem de “yaşam”ı anlamak bakımından yeterli araçlar değillerdir. Çünkü
hiçbir deney ve gözlem, gözlemcinin kafasındaki teorik çerçeve dışında bir açıklama getiremez. Bu
düşünce objektivizme skeptik bir bakış içermektedir.
47 Humberto Maturana, Biology of Cognition, Autopoiesis and Cognition, p.8
48Maturana, loc. cit., Ayrım yapıldığında,  “Diğer taraf işaretlenmemiş olarak kalır[unmarked space].
Diyelim ki “başka bir şey değil Bloomington” dedik.  Ama normal şartlar altında, yaptığımız
belirtmeler gözlemlerimizi, diğer tarafın da zımnen nitelenmesi etkisini doğurur. - Başka bir şehir
değil, Bloomigton şehri ya da başka üniversite değil Bloomington Üniversitesi gibi… Bu durumda
belirtme ikili bir sınır çizer,  “şehirler”  ya da “üniversiteler” çerçevesinin iç sınırı ve bu çerçevenin
hayvanları, sayıları, iyi şarapları ve diğer her şeyi – yani “işaretlenmemiş evren” i dışarıda  bırakan
sınırı. İkinci operasyonumuz Bloomington’ı işaretlenmemiş evreninden ayıran sınırı geçebilir ve
başka bir çerçeve seçebilir. Örneğin Bloomington’da iyi şarap bulmak mümkün müdür diye sorabiliriz
ve bu bizi başka bir çerçeve arayışına iter- diyelim lokanta ve dükkânları. Bu şekilde çerçeveden
çerçeveye ya da şekilden şekle ilerlemek zorunlu olarak işaretlenmemiş evreni yeniden üretecektir.
Dünyayı ayrımlar, çerçeveler ve şekille yaralanmasını ve bu yaralanmayla idame olmasını
sağlayacaktır.” Niklas Luhmann, “The Paradoxy of Observing Systems”, Cultural Critique, No.31,
The Politics of Systems and Environments, Part II (Autumn, 1995), p. 44
49 “Yapı: Bir ayrım yapın. İçerik: Bunu ilk ayrım olarak adlandırın. Ayrım yapılan düzlemi ayrımla
çentilmiş ya da yaralanmış düzlem olarak adlandırın.Bu çentikle şekillenen düzlemin parçalarını
ayırımın tarafları olarak adlandırın . Ya da ayrım tarafından ayırt edilen düzlem ler, yerler ya da
içerikler olarak…Şekil: Herhangi bir ayrım tarafından çentilmiş düzlemi düzlemin bütün içeriğiyle
birlikte , ayrım şekli olarak adlandırın. Bu şekli, şeklin ilk ayrımı olarak adlandırın.” George Spencer -
Brown, Laws of Form, Ohio, Cognizer Co., 1994, pp. 3-4
50 Ancak bu noktada şu belirtilmelidir ki, Spencer Brown aritmetiğiyle sistem kuramını ayıran temel
bir nokta vardır: Spencer Brown kalkülüsü sınırlı şekilleri temsil eder, sosyal sistemlerse tanımları
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Gözlemci gözlemlediğini belirleyerek ayırt eder, bir anlamda onu “kurar”.51

Gözlemcinin belirlemesindeki yaratıcılık unsuru ayırt ettikleriyle de bağlantıd ır.52

Sandalyeyi masadan ayırt eden gözlemcinin gözlemlediği sandalye ile sandalyeyi

okul sırasından ayırt eden gözlemcinin gözlemlediği sandalye aynı değildir. Farklı

gözlemcilerin aynı şeyi gözlemlemelerinden de aynı sonuç çıkmayacaktır. Sözgelimi

bir anaokulunu teftiş eden müfettiş ile çocuğunu almaya gelen velinin gözlemleri,

gözlemlenen şey aynı olsa bile, birbirinden farklıdır. Oysa evren tektir. Bu da bizi

yeniden bir paradoksla karşı karşıya bırakır.

Bütün sistemler, uyumlaşma, evrilme yahut başkalaşmalarını

programlayabilmek için çevrelerini gözlemlerler. Bu anlamda sistem-çevre ayrımı ve

bu ayrımın iç-uyumunu gözlem sağlar. Gözlem, gözlemleyenin anlam kümesini ve

kategorilerini kullandığından sistemin çevrede gözlemediği her şey bu çerçeve içinde

değerlendirilir. 53

Sistemler, aynı çevrelerini gözlemledikleri gibi kendi iç işleyişlerini de

gözlemlerler. Bu, autopoietik sistemlerde söz konusu olan bir mekanizmadır ve öz-

gözlem [Selbstbeobachtung, Self-observation] adını taşır. Bu gözlem sistemin kendi

öğelerinin uyumu ve işleyişini kontrol ederek çevresel beklentiye ya da değişimlere

adapte olmayı sağlar. Sistem, basitçe söylemek gerekirse dış dünyadan edindiği

izlenimle paralel olarak iç işleyişini düzenlemek için öz- gözlemi kullanmaktadır.

Sistemin bir başka sistem tarafından gözlemlenmesi de söz konusudur. Burada

gözlem, yine gözlemleyen sistemin anlam kategorileri içerisinde gerçekleşir.

Gözlem, “ne?” sorusuna verilen cevaptır. Gözlemci gördüğü şeyi niteler.

Gözlemcinin o şeyi “nasıl” gördüğü ise kendisine malum değildir. Yani gözlemci,

gözlem eyleminin kendisini gözlemi yapmasıyla paralel olarak gözlemleyemez.

Gözlemcinin göremediği bu alana “ kör nokta” [blinder Fleck, blind spot] adı verilir.

gereği, sonsuzluk isterler. V. Michael Schiltz, “Space is the Place: The Laws of Form and Social
Systems”, Thesis Eleven, 88, 8, 2007, p. P. 15
51 Luhmann, ibid, p. 45
52 Niklas Luhmann, “Deconstruction as Second -Order Observing”, New Literary Theory, Vol.4,
No.4, p.764
53 Becker, Reinhardt-Becker, op.cit., p.68, Dieckmann,op. cit. p. 98, Krause op. cit., p. 88
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Bu durumda bizim gözlem eylemini gözlemleyen ve bunu aktaran kimdir?

Gözlemciyi kim gözlemlemektedir? Soruları karşımıza çıkar.

Sistem kuramında “ikinci düzey gözlem” adı verilen gözlem türü, ”nasıl?”

sorusunu cevaplar.54 Gözlemcinin gözlem eylemini gözlemleyen biri olması gerektiği

muhakkaktır. Sadece bu ikinci gözlemci, ilk gözlemde kullanılan ayrımların

(masa/sandalye, masa/okul sırası) nasıl yapıldığını görebilir55.

Bir yatırımcı düşünelim. Güney sahilinde, sakin bir koyda otel işletmeye uygun

bir arazi satın almak üzere olsun. Bu yatırımın kar zarar dengesi yatırımcının

şirketinin ilgili birimi tarafından hesaplanacaktır. Birim, hesapları yaparken,

işletmecilik verileri kullanacak, otel işletmesinin çeşitli ihtiyaçları göz önüne

alınacaktır. Ancak ruhsat almak için belediyeye gidildiğinde belediye, araziyi

yatırımcının yaptırttığından farklı bir şekilde değerlendirmeye alacaktır. Elbette ki

şirketin değerlendirmesi ve ilgi alanı kendi ufkuyla sınırlıdır ve dışarıdan yapılan

sözgelimi arkeoloji uzmanı bir bilirkişinin belediyeye verdiği rapor şirketin varlığını

da içeren daha geniş bir perspektiften yazılmış olabilir. Söz gelimi yatırımcının

54 Becker, Reinhardt-Becker, op. cit., p.68, Dieckmann, op. cit., pp. 98-99, Krause,op. cit.,  p.94
55 Nicolas Langlitz, “What First-order Observers Can Learn From Second-order Observations”.
Anthropology of the Contemporary Research Collaboratory Concept Note , No.3, 2007, p.7
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seçmiş olduğu arazi SİT alanı kapsamında ise, otel yapılamayacak, yatırımcı

kendisine başka bir arazi bulmak zorunda kalacaktır.

Bu örnekte yatırımcının gözlemi ile arkeoloji uzmanın gözlemi aynı alana

yönelmekle birlikte farklı sonuçlar çıkarmaktadır. Ekonomi sistemi ile (yatırımcının

kar-zarar hesabı), bilim sistemi karşılaşmış, bilim sisteminin ikinci düzey gözlemi ile

varılan sonuç, ekonomi sisteminin göremediği noktaları ortaya çıkmış, netice olarak

ekonomi sistemi kendini yeni duruma adapte etmek zorunda kalmıştır.

1.2.Sosyal Sistemlerin Ayırt Edici Kavramları

Böylece sistem kuramının temelinde bulunan ‘sistem-çevre- öge- gözlem”

kavramlarını birbirleriyle olan ilişkileri çerçevesinde ele alınmış oldu. Hukuk

sisteminin yapısı ve işlevini anlamak açısından bizim için önemli olan, sosyal

sistemler ile bunların yapı ve işlevleridir. Bir sosyal sistem olarak hukuk, ancak bu

sistemlerin ayırt edici noktaları kavrandığında doğru şekilde anlaşılabilir.

Adi bilgi olarak toplum hafızasına kazınmış olmasının yanı sıra sosyal

bilimlerde de yer etmiş olan bir ön kabul vardır: toplum, bireylerden yahut

insanlardan oluşur. Bu ön kabul, Aristotelesçi parça bütün ilişkisinden kaynaklanır 56

ve kültürel bir öğe olarak aktarılır. Robinson Crusoe,  tekil bir organizma olarak

değil, toplumdan koparılmış bir parça olarak anlam taşır, çabası ve çektikleri de bu

bağlamda değerlendirilmelidir.

Sistem kuramının kendini sosyal bilimlerde bir paradigma kopuşu olarak

tasarlamasının temel göstergelerinden biri toplum- birey ilişkisidir. Birbirinden farklı

sistem türleri birbirinin bir parçası olamayacakları içindir ki, psikolojik sistem olan

insan, birey olarak toplum sisteminin yapı taşı değildir. Toplumu ve toplum

sistemlerini oluşturan, iletişimlerdir.

56 John Bednarz, “Complexity and Intersubjectivity: Towards the Theory of Niklas Luhmann”,
Human Studies 7;55, 1984, p.56.  Ayrıca, Luhmann’ın parça bütün ilişkisinin Avrupa düşüncesindeki
yerine ilişkin değerlendirmeleri için bkz. Niklas Luhmann, Die Gesellschaft der Gesellschaft,  p. 912
ff.
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1.2.1.İletişim

Tanrılardan aldığı mesajı insanlara ileten Hermes, habercilerin tanrısıdır ve

iletişimin kendisidir. Bir ileten, ilettiği bir şey ve bir iletilenden oluşan şema, aslında

gündelik hayatın basit deneyimini de ortaya koyar: iletişim yoluyla, bağlantı

kurulur.57

Luhmann, 1970’lerin ortalarında iletişimin, geliştirmekte olduğu toplum

kuramının önemli bir bileşeni olabileceğini fark edip genel sistem kuramı ve evrim

kuramıyla beraber, iletişim kuramını da çalışma alanına katmıştı.58 Luhmann, süreç

içinde geleneksel iletişim kuramının dışında bir iletişim şeması inşa ederek sosyal

sistemlerin evrimini bu yeni şemayla beraber ele almaktadır.59

1.2.1.1.Sistemik İletişim Anlayışı

Bilindiği haliyle iletişim, ileten- ileti- iletilen şemasından oluşur.60 Bütün

iletişim kuramının dayandırıldığı bu ön kabulde bir mesaj bir yerden bir yere

iletilmektedir61. Luhmann, bu ön kabulün birkaç açıdan hatalı olduğunu düşünür:

Öncelikle, bir mesajın bir yerden başka bir yere gitmesi, bir “şey”in bir yerden alınıp

başka bir yere konmasını çağrıştıran bu metaforik formül, fazla “ontoloji yüklü”

dür.62 İkinci olarak, bu formül, taşıma işleminin kendisine vurgu yapmaktadır.

Ancak aslolan karşı tarafın “anlama”sı safhasıdır.63 Zira iletişimin muhatabı olan

57 Richard Dimbleby, Graham Burton, More Than Words, An Introduction to Communication,
Third Edition, Routledge, London, 1998, p. 5
58 Loet Leydesdorff, “Luhmann, Habermas and the Theory of Communication”, Systems Research
and Behavioral Science, 17(3), 2000 Passim
59 Niklas Luhmann, Soziale Systeme, pp 191- 241, Niklas Luhmann, Die Gesellschaft der
Gesellschaft, pp.190-403. Luhmann’ın sosyal sistemlere ilişkin temel kitabında ayrıntılı olarak
anlattığı iletişim anlayışına ek olarak meisterwerki olan “Toplumun Toplumu”nda iletişim araçlarının
ayrıntılı bir incelemesi bulunmaktadır. 200 sayfanın üzerindeki bu incelemede yazıda n görsel iletişime
kadar pek çok konu ele alınmıştır.
60 Dimbleby,  Burton, op cit, p. 27
61 John Fiske, İletişim Çalışmalarına Giriş, Çev.  Süleyman Irvan, Ankara, Ark yayınları, 1996, p.16
62 Niklas Luhmann, Soziale Systeme, p. 193 “ ..[bu metafor] gönderenin daha sonra gönderilenin
sahip olduğu bir şeye sahip olduğunu ima eder. Bu kendiliğinden yanlıştır çünkü gönderen onu bir
şeyi onu kaybetmek anlamında göndermez. Sahip olmak, mülkiyetinde bulundurmak, vermek, almak,
bütün bu “şey metaforları” iletişimin anlaşılması için uygunsuzdur.”
63 “Fakat, ifade,  bir seçilim önerisinden, bir tavsiyeden fazlası değildir. İletişim ancak bu tavsiye
tutulduğunda, bu uyarı işleme konduğu ölçüde gerçekleşir.”Ibid, p. 194
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zihin onu işleyecektir. Bununla bağlantılı ve son olarak, iletilen şeyin anlaşılan şeyle

aynı olduğu hiçbir zaman kesin olarak söylenemez. Kulaktan kulağa oyununun

gösterdiğinden fazlası, iletişim esnasında yaşanabilir.64

Luhmann’ın şemasını kısaca özetlemek gerekirse, ilk olarak enformasyondan

bahsetmek gerekir. İletişimin başlangıcında gerçekten “meydana gelen” ile

“meydana gelmiş olabilecek olan” arasındaki ayrım vardır. Bu ayrıma enformasyon

denir.65 Eğer sadece bir olay varsa ve alternatifi yoksa bu her şeyin aynı anda olduğu

büyük bir kaosa yol açar ve enformasyon açısından sıfır değerini taşır. Ancak,

kendisine alternatifler bulunan belirli bir seçenek olduğunda ve bu alternatifler

gerçekleşmediğinde hakiki bir enformasyon değeri ortaya çıkar.

Bu ilk adımla iletişim eylemi sonuçlanmaz. Bir de bu enformasyonun

paylaşılması gerekir. Kabaca ifade edilecek olursa, enformasyon paketlenmelidir. Bu

paket, bir başka deyişle ifade, imalı bir gülüş ya da sıradan bir sohbet havası gibi

çeşitli şekillerde yapılabilir. Ses tonundaki her ayrıntı, ifadenin düzgünlüğü gibi

unsurlar burada önemli rol oynar ve karşı taraf tarafından da böyle değerlendirilir.

Luhmann burada çifte seçilimden söz eder: enformasyon da, ifade de olasılık

olmaktan fiiliyata seçilimlerle geçerler. Eğer enformasyon seçilimi olmazsa, iletişim

ortaya çıkmaz.  İfade hem seçer, hem seçilimin bir sonucudur.66 İletişimsel eylemin

anlamını bu ikili seçilimin karşılıklı etkileşimi belirler. Enformasyon ve ifadeyi

ayıran fark, bu anlamı ortaya çıkarır ve anlama eylemini mümkün kılar. Anlama,

enformasyon ve ifade arasındaki farkın birliğini gerçekleştirir.

Anlama Luhmann’ın iletişim şemasının önemli bir parçasıdır. Ama anlama

kavramı yanlış anlaşılmamalıdır. Psikolojik sistemler sosyal sistemlerden ayrılmış

bulunduğundan, iletişim partnerinin duygulanımı ve perspektifini de gündeme
64 Burada bir de iletişimin çoğaldıkça azalan tuhaf doğasından bahsetmek gerekir. Bir haber pek çok
kişiyle paylaşıldığında yaygınlaşır, fakat aynı yaygınlık nedeniyle haber değerini, üzerinde
konuşurluğunu yitirmeye başlar. Bu konuda V. Niklas Luhmann, Einführung  in die Systemtheorie,
Heidelberg, Carl-Auer, vierte Auflage, 2008, p. 290
65 “Enformasyon pek çok olasılık içinden yapılan şaşırtıcı bir seçilimdir.” Niklas Luhmann, Die
Gesellschaft der Gesellschaft, p. 71
66 “İletişim üç seçilimin bir sonucudur. Bunlar, enformasyonun seçilimi, ifadenin seçilimi ve
anlamanın seçilimidir.” Ibid, p. 190, Niklas Luhmann, Soziale Systeme, p. 203,  Ralf Vanderstraeten,
“Autopoiesis and Socialization: On Luhmann’s Reconceptualization of Communication and
Socialization”, British Journal of Sociology, vol. 51, no.3 (September 2000), p.587
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getiren; kavramanın daha kapsayıcı formu olarak anlama, sistem kuramında söz

konusu değildir. İletiler, sosyal sistemleri oluşturan öğelerdir- aynı anda psikolojik

sistemlerin öğesi olamazlar. Tabii ki, iletişimde psikolojik sistemler de rol oynamak

durumundadır ancak bu, iletişimin başka bir ortaya çıkış düzlemine ait olduğu

gerçeğini değiştirmez: iletişim, psikolojik sistemin bir işlemi değildir. Düşünceler

iletilmez67 –bunlar psikolojik sistemlerin öğesi olarak başka bir sistem aidiyetine

sahiptir- iletilen iletişimlerdir.  İletişim sürecindeki anlama, düşünce ya da duygu

gibi psikolojik olaylarla bağlantılandırılamaz. Anlama, Spencer Brown’cı terimlerle,

kendini anlamanın diğer olasılıklarından ayıran bir ayırma eylemidir. Anlaşılan şeyin

belirli bir şekilde anlaşıldığını ancak iletişim yolu ile bir sonraki iletişim ifade

edebilir.68

Bu üçlü iletişim şemasının genel sistem kuramı ve evrim kuramı ile birlikte

kullanılmaya başlanmasıyla sistem kuramsal toplum çözümlemesi asıl anlamını

kazanır.

1.2.1.2.İletişim ve Sosyal Sistemler

İletilebilenin sadece iletişimler oluşu, iletişimlerin “nereden geldiği” gibi

teolojik kaynak problemine benzer bir problem ortaya çıkarır. Buna karşılık olarak

“ilk iletişim” diye bir şeyin var olmadığını söylemek gerekir.

Toplumda pek çok olay meydana gelir. Bu olaylar, zamanla eyleme dönüşen

iletişimlerin sonucudur. Tersten gidilecek olursa, bir iletişime yapılan atıf, onu

zamansallığı olan bir eylem haline getirir ve bunlar da sırası geldiğinde olaylara

dönüşür. Bu şartlar altında toplumu bir olaylar birliği olarak da düşünmek olasıdır.

Ancak, sistem kuramına göre, toplum, olayların değil iletişimlerin bir birliğidir. Bu

67 Bu anlayış, Antik Yunan sofisti Gorgias’ın  “Hiçbir şey yoktur. Varsa bile bilinemez. Bilinse bile
başkalarına aktarılamaz” düşüncelerine benzemektedir. V. Eduard Zeller, Grek Felsefesi Tarihi, Çev.
Ahmet Aydoğan, İstanbul, Say Yayınları, 2008, s.122
68 Leydesdorff, op. cit., p. 277
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saptama, yukarıda anlatılanlarla birleştiğinde, olay, eylem ve iletişimlerin karmaşık

ilişkisi gözler önüne çıkar.69

Basitçe söylemek gerekirse, iletişim, bir eylem değildir70. Ancak, içinde

eylemsel bir bileşen barındırır: ifade. İletişim sürecini, ifadelerin birbirinin takip

ettiği bir zincir olarak açıklamak mümkün değildir, zira yukarıda açıklandığı üzere,

ifade, iletişimin bütünlüğünün ancak bir parçasıdır. Eylemler, iletişimlerin dışa

vurumu olduklarından, sosyal sistemlerin gözlemlenebilir olmasını sağlarlar71.

Çünkü eylem yani ifade, iletişimi belli bir zaman dilimine bağlar, sistem diliyle ifade

edilecek olursa, ona zamansallık kazandırır.72 İletişim erişilebilir ve gözlemlenebilir

hale gelir, bu da onun kendini tanımlamasını kolaylaştırır.73 Buna göre, iletişim ve

eylem birbirini tamamlayan kavramlardır ve iki kavramın da yekdiğeri olmaksızın

gelişimini tamamlaması mümkün değildir. 74

69 “Sosyal sistemlerde ilişkilerin yaratıldığı,  daha fazla parçalanamayacak olan hakiki son öğe nedir?”
sorusuna Luhmann, “iletişimler” mi “eylemler” mi? gibi bir kolaylaştırıcı ek soruyla cevap arar. Bu
son soruyu cevaplamak için iki kavram arasındaki karmaşık ilişkiyi çözümlemek gerekir. V. Niklas
Luhmann, Soziale Systeme,  p. 225
70Luhmanncı bir tanım denemesi için: “İletişim, bir ayırımın yapıldığıbir işlemdir. İletişimsel eylemler
dünya hakkında hiçbir şey söylemezler, ve iletişim dünya hakkında hiçbir şey yansıtmaz. Dünya
iletişim tarafından yansıtılmaz, ama sınıflandırılır.”Gotthard Bechmann, Nico Stehr, The Legacy of
Niklas Luhmann, Society, Vol. 30, No: 2, 2002, p. 71
71 Luhmann, loc. Cit.
72 Burada temel bir açıklama yapma ihtiyacı doğar: Toplumun bireylerden oluşmadığı kabulune
paralel olarak, sistem kuramında eylemlerinde de önemli olan somut insan bireyi değil,onun eylemi
gerçekleştirdiği durumdur. Bir eylem hakkında bilgi edinmek için onu gerçekleştiren birey değil,
içinde ortaya çıktığı şartlar irdelenmelidir. Ibid, p. 229
73 Dietrich Schwanitz, , Systems Theory and the Difference Between Communication and
Consciousness: An Introduction to a Problem and Its Context, Modern Language Notes, 111.3,
1996, p. 488
74 Luhmann, op. cit., p. 240 Luhmann, Sosyal Sistemler adlı eserinde iletişim ve eylem bahsinin
sonunda durumu oldukça karmaşık bir dille şöyle özetler: “İletişim, sistemin kendini oluşturmasının
temel birimidir; eylem ise sistemin kendini gözlemlemesinin ve tanımlamasının temel
birimidir…İletişimin farkı- yani seçilimlerin sentezlenmesini ve onları eylem haline getirmeyi - ,
kendine gönderme seçilim yoluyla örgütlemeyi mümkün kılar, bu da ancak eğer kimin iletişimsel
eylemde bulunduğu belirlenebiliyorsa, iletişimin ( mesela argümanların, tekrarlanan soruların,
çelişkilerin) refleksif olarak ele alınabileceği anlamını taşır.” Luhmann’ın tipik anlatım çetinliğini
içeren bu parçanın içeriği ana hatlarıyla yukarıda anlatılanlardan ibarettir. Ancak bu ifade b aşlı başına
Luhmann ona atıfta bulunduğu için ayrıca değer taşır. Alıntılanan cümleler için Luhmann şöyle
demektedir:    “Bu noktada yapılacak her hangi bir basitleştirme, referansların zenginliğini kaybetmek
anlamını taşır ki, sosyal sistemlerin genel bir kuramı bu bedeli ödeyemez.”
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Bu bağlamda, belirtilmeden geçilmemelidir ki, sadece dil ile iletişim kurulmaz.

Oy verme ya da para ödeme gibi eylemler de iletişim kurar ve iletişimsel eylemlerin

toplamı toplumu meydana getirir.75

1.2.1.2.1. Sosyal Sistemlerin Autopoietik Karakterinin Yapı

Taşı Olarak İletişim

Sistem kuramının iletişim kuramı olmaksızın düşünülememesinin sebebi,

yukarıda da belirtildiği üzere sosyal sistemlerin iletişimlerden oluştuğu kabulüdür.

Yüzyılların hümanist birikimini bir kenara koyar görünümdeki bu kabulün temeli ,

sistem kuramında psikolojik ve sosyal sistemlerin ayrılmış olmasıdır.

Toplumun devingenliğinin bir gereği olarak iletişimler sürekli yeniden

üretilmek zorundadır. Psikolojik sistemlerle sosyal sistemlerin ayrı tasarlanmasının

neticesinde iletişimlerin üretimi de insan aktörler tarafından değil, iletişimler

tarafından yapılır. 76 İletişimlerin yarattığı sorunlar ancak iletişimler tarafından

çözülebilir. Bu, sistemin kapalı olduğunun bir göstergesidir.77 Aynı mantıkla,

düşünceler üzerinde temellenen psikolojik sistemlerde de, düşünceler düşüncelerden

ortaya çıkar.

Bireylerin toplumun bir parçası olarak kabul edilmemeleri, aktör olarak

görülmemeleri anlamına gelir. Özneliğin gereği olan dönüştürme gücünden yoksun

olan birey, tarih yaratamaz. Sistem kuramı da zaten tarihselciliğin karşısına evrimsel

yaklaşımı koymaktadır. Klasik belirlenim açısından rahatsız edici olabilecek bu

yaklaşım, bireyleri toplumsal sistemin kıyısında bıraktığı için, bakış açısına göre,

onları özgürleştirmektedir78. Sosyal yapıdan kaynaklanan kısıtlar, aidiyetler ve roller

bu anlamda, mutlak belirleyici olmaktan çıkar. Birey, bir psikolojik sistem olarak,

işlevsel olarak farklılaşmış pek çok toplum alt sistemine dâhil olabilir.

75 Moeller, op. cit., p. 6
76 “ İletişim halinde, sadece diğerlerinin iletişimleriyle iletişim kurarız, asla zihin ya da beyinleriyle
değil, hele hele herhangi bir olayın parçası olan insanlarla hiç değil.” Hans-Georg Moeller, Luhmann
Explained. From Souls to Systems, Open Court, Illinois, p.9
77 Schwanitz, op. cit. p. 490
78 Schwanitz, loc. cit.
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Psikolojik bir sistem olarak bireyin değil, iletişimlerin toplum sistemlerinin

parçası oluşu, bir örnekle şöyle açıklanabilir:

Üniversiteyi yeni bitirmiş, yüksek lisans ve avukatlık stajı yapan bir öğrenci;

yüksek lisans derslerinde eğitim sistemine, öğrenim harcını yatırdığında ekonomi

sistemine, stajyer avukatların sorunlarına ilişkin bir protesto gösterisine katıldığında

siyaset sistemine, yanında çalıştığı avukat tarafından bir duruşmaya girmek zorunda

bırakıldığında hukuk sistemine, gece eve gidip “Allahım beni bu hayattan kurtar”

diye dua ettiğinde ise din sistemine dâhil olacaktır. Doğal olarak bunca parçaya

bölünemeyecek olan bireyin her bir sisteme dâhil ettiği, ancak o sistem içinde ürettiği

iletişimlerdir.

Aynı mantıktan yola çıkılacak olursa, iletişimleri iletişimlerin ürettiğini de

saptamak gerekir. Autopoietik sistemler kendi öğelerinden sürekli olarak yeniden

oluşur. Bu nedenle, iletişimlerin yeniden üretilmesi gerekir. İletişimlerse, sadece

iletişim üretir ve sadece iletişimlerden ürerler.79 Psikolojik sistemler ile toplum

sistemleri arasında geçiş olmadığı için iletişimler ile düşünceler arasında bir

geçişlilikten söz edilemez. Bu anlamda iletişimleri üreten insanlardır denemez80. Bu

saptamayı örneklemek için şöyle bir durum düşünülebilir:

Bir alışveriş sırasında kasiyer ile müşterinin aynı anda cep telefonları çalar ve

ikisi de aynı anda cevap verir. Bu arada müşteri parayı cebinden çıkarır, kasiyer

parayı alır ve yazarkasaya koyar. Kasiyer sevgilisiyle, avukat olan müşteri ise

müvekkiliyle konuşmaktadır. Sahne, sistem kuramsal açıdan çözümlendiğinde üç

iletişimi aynı anda içerir. Kasiyerle müşteri arasındaki para alıp verme bir ekonomik

iletişimdir. Müşterinin müvekkiliyle konuşması hukuk sistemine, kasiyerin

konuşması ise aile sistemine aittir. İki adam, başka sistemlere ait iletişimler üretirken

aynı anda ekonomi sisteminde de iletişimde bulunmaktadır.81 Eğer sistemin parçası

olan iletişim değil insan olsaydı, aynı anda iki sisteme birden dâhil olamazdı. Ancak

aynı insanın iki sisteme de dâhil olabildiğini görüyoruz.

79 Niklas Luhmann, Die Gesellschaft der Gesellschaft,  p. 95 ff.
80 Mehmet Tevfik Özcan, Modern Toplum ve Hukuk Devleti, İstanbul, Onikilevha Yayınları, 2008,
s. 345
81 Moeller, op. cit., p. 7
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1.2.1.2.2. İşlevsel Farklılaşma ve Sembolik Olarak Üretilen

İletişim Aracıları

Toplumda birbirine de geçebilen pek çok iletişim oluşu, her alt sistemin

kendisinden karmaşık bir çevreyle başa çıkmak zorunluluğunu beraberinde getirir.

Bütün sistemler, çevreden gelen baskıyı belli bir orana indirgerler. Sosyal sistemler

de iletişimler konusunda bu yöntemi izlemek zorundadır. Bu hayati bir meseledir,

zira çevrenin fazla karmaşıklığı olduğu gibi sisteme alındığında sistem, entropi82

yüzünden, kendini ortadan kaldıracaktır.

Öte yandan sosyal sistemlerin evrimleşerek işlevsel açıdan farklılaşması,

onların kendilerine özgü, ikili kodlardan oluşan bir iletişim biçimi geliştirmelerine

yol açar.83 Bu iletişim biçimi, normal dilden öte, özgül, sadece o sistemde kullanılan

bir “dil” ile sağlanır ve sistemler bu “dil” ile kendi sınırlarını kapatabilirler 84Bunun

kolaylaştırıcısı olarak ‘sembolik olarak genelleştirilmiş aracıları’ [symbolisch

generalisierte Kommunikationsmedien]  kullanılır.85

Sembolik olarak genelleştirilmiş aracı kavramı sistem kuramına Parsons

sosyolojisinden aktarılmıştır. Parsons, sembolleştirmenin kültürel ve iletişimsel

açıdan önemini değerlendirirken, iki aktörün bulunduğu durumlarda, bu iki aktörün

durumunun asla özdeş olmadığını ve bu nedenle, en özgül durumlardan soyutlama

yapma yeteneği olmaksızın iletişimin imkânsız olacağını söyler. 86 Buradan yola

82 Entropi: Termodinamiğin ikinci yasasındaki olasılık artışının ölçüsü olarak ortaya çıkmıştır. Basit
olarak, bir şeyin herhangi bir durumda bulunabilmesi olasılığı olarak tanımlanabilir. …[k]apalı bir
sistem içinde entropi sürekli artmaktadır. Bu nedenle evrenin entropisi de sürekli olarak
çoğalmaktadır. Böylece evren, olasılığı az olan bir durumdan olasılığı en yüksek olan duruma sürekli
bir akış içinde bulunmaktadır. Ancak kapalı sistem olmayan şeyler, bunun tam tersine bir davranış
gösterebilmektedir. Wiener, op. cit. s. 20
83 Leydesdorff, op. cit., p. 281
84 Bu, evrimsel bir gelişmedir. Aslolan iletişim aracı tabii ki dildir. Evrimsel gelişmeyle bağlantılı
olarak yazının bulunması ile basım ve görsel iletim teknikleri gibi yaygınlaştırma aracılarının
kullanımı, seçilimi farklı bir boyuta taşımıştır. Niklas Luhmann, Soziale Systeme, p. 221
85 Krause, op. cit., p.176
86 Talcott Parsons, The Social System. The Major Exposition of the Author’s Conceptual Scheme
fort he Analysis of  the Dynamics of the Social System,  Free Press ,New York 1965, p. 11.
“Nörolojik önkoşulların önemi ne olursa olsun, sembol kullanımından ayrılan hakiki
sembolleştirmenin aktörlerin etkileşimi olmaksızın ortaya çıkmayacağı ve işlevi ni yerine
getiremeyeceği  ve tekil aktörün sembolik sistemleri ancak toplumsal nesnelerle etkileşim vasıtasıyla
kazanabileceği düşüncesi gerçeğe yakındır. En azından bu gerçeğin etkileşim sürecine dahil olan
‘çifte olumsallık’ ile rabıtası olduğu önermesi ileri sürülebilir.”
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çıkan sistem kuramı, evrimsel terimler olan seçilim ve motivasyonu da tanıma

katarak daha kapsamlı bir soyutlama yapar. 87 Buna göre, farklılaşmış toplum

sistemleri kendi aracıları vasıtasıyla üzerinde uzlaştıkları bir iletişim biçiminin

kullanırlar. Söz konusu aracılara örnek olarak hakikat, aşk, mülkiyet/para, ve ayrıca

ana hatlarıyla; dinsel inanç, sanat ve bugün artık standartlaşmış “temel değerler”

[Grundwerte] verilebilir.88 Örneklemek gerekirse, alışveriş yaptığımızda sadece

dilsel ifadeler kullanmak- “Ben bu malı buradan aldım, teşekkür ederim.”- yeterli

değildir. Alışveriş, para aracılığıyla yapılır.89

Hukuk alt sisteminin sembolik olarak genelleştirilmiş aracısı hüküm yeteneği

yahut karar verme erki anlamındaki ‘yargılama’dır. Söz gelimi, ceza kanununda

tanımlandığı şekliyle hırsızlık eylemini gerçekleştiren bir kişinin hareket özgürlüğü

kısıtlanır. Ancak bu son eylem, mahalleli tarafından değil,  mahkeme kararıyla

gerçekleştirilir. Hukukun işlevsel olarak farklılaşmasıyla onun bu erki modern

anlamda tanınmış, sembolik olarak genelleşmiş aracısı üzerinde uzlaşılmıştır. Bu

şekilde hukuk sistemi eylemlerinin her birinin ayrı ayrı gündelik dile tercümesini

yapmak zorunluluğundan kurtulur.

Sembolik olarak genelleştirilmiş aracılar da aynı dil gibi evrimsel

kazanımlardır. İletişimlerin bu şekilde seçilmesi90 ve işlenmesi toplumsal iletişimin

temelidir ve toplum sisteminin karakterini yitirmeden devinimini sağlar. 91 Bu

farklılaşmış iletişim biçimi, evrimsel kazanımlar olarak yazı ve basımla da doğrudan

ilişkilidir.92 Çeşitli retoriksel imkânlarla hakikatin yerini iknanın alabileceği sözlü

iletişim yöntemleri93nin kullanımı olasılığını doğurur. İletişimin hayati birliği olan

87“ ‘Sembolik olarak genelleştirilmiş’ aracılar” terimini, seçilim ve motivasyonun nexusu, yani birlik
olarak temsili için kullanırız.” Niklas Luhmann, Soziale Systeme, p. 222
88 Ibid, p. 222
89 Günümüzün son derece karmaşık dünyasında ekonomi sisteminin “para” aracısıyla iletişim
kurmadığı açıktır. Çek defterlerinden kredi kartları ve banka havalelerine kadar pek çok aracı
kullanılmaktadır. Burada kastedilen mübadele değerini karşılayacak bir somut araç, son tahlilde,
işlevsel anlamıyla materyal üstü “para” dır. Hans- Georg Moeller, op. cit., p.27-8
90 Bu aracıların enformasyon, ifade ve anlama seçilimleri olduğuna ilişkin V. Niklas Luhmann, Die
Gesellschaft der Gesellschaft, p. 320
91 Niklas Luhmann, Soziale Systeme, p. 223
92 Niklas Luhmann, Die Gesellschaft der Gesellschaft, pp.322-324
93 Bu konuda V. Gökçe Çataloluk, “Platon’un Gorgias Diyaloğunda Hukuk ve Retorik”, İstanbul
Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, Cilt: LXVI, sayı: 1, 2008, pp. 28-9
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enformasyon ile ifadenin ayrımının birliği ancak yazılı metinlerde apaçık

görülebilir.94

1.2.2. Anlam

Bir sistemin sınırları içerisinde mümkün olan her şey o sistemin anlam ufkuna

dâhildir.95 Elbette, bu saptama ancak psikolojik ve sosyal sistemler açısından

doğruluk değeri taşır, zira sadece bu iki sistem türü “anlam” a bağımlıdır:

“Psikolojik ve sosyal sistemler birlikte evrilmiştir. Birbirleri olmaksızın

varolmaya devam edemezler. Bu ortak evrim, iki sistemin de ona göre düzenlendiği

bir kazanım ortaya çıkartır. [İki tür sistemin de ] Karmaşıklıkları ve kendilerine

gönderme yapmaları nedeniyle ikisi için de bağlayıcıdır  “anlam”.”96

Söz konusu bağımlılık psikolojik sistemlerde düşüncelerin anlamı açısından,

sosyal sistemlerde ise iletişimlerin anlamı açısından söz konusudur97.

Bankaya giden bir yurttaş, havale yaptırdığında, vezneye para yatırdığında

veya kredi kartı başvurusu yaptığında ekonomi sisteminin “anlam ufku” içindedir.

Zira ekonomi sisteminin iletişim aracı mülkiyet/paradır. Aynı yurttaş eğer elindeki

şemsiyeyle güvenlik görevlisini darp ederse bu eylemi, ekonomik iletişim olarak

değerlendirilemez zira bu eylem aracı olarak mülkiyet/parayı kullanmaz. Bu,

kriminal bir eylemdir ve hukuka uygun/hukuka aykırı ikilisiyle kodlanan hukuk

iletişiminin anlam ufkuna dahildir. 98

“Anlam ufku”, Luhmann terminolojisinin kendini anlatan nadir terimlerinden

biri sayılabilir. Ancak, sistem kuramı içinde işgal ettiği yeri daha iyi kavrayabilmek

için kavramı irdelemek gereklidir. Bütün iletişimlerin meydana gelmiş olabilecek

olan ve meydana gelen tarafından belirlendiğine değinilmişti.99 Buna göre, potansiyel

94 Niklas Luhmann, Soziale Systeme, p. 224
95 Becker,  Reinhardt- Becker, op. cit, p. 47
96 Luhmann, op. cit., p. 92
97 Cladio Baraldi, Giancarlo Corsi, Elena Esposito, Glossar zu Niklas Luhmanns Theorie sozialer
Systeme, Frankfurt, Suhrkamp, 1997, p.170
98 Farklı bir örnekle ayrıntılı açıklama için V. Becker,  Reinhardt- Becker, op. cit., p. 48
99 Supra, s.31
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içerisinden yapılan seçilim, bir iletişim bağlantısıyla100 yeni bir potansiyel evreni

yaratıyordu. İşte anlam, bu sonsuz potansiyel (meydana gelmiş olabilecek olan)-

seçilim- fiiliyat (meydana gelen) döngüsünün bütünlüğünde ortaya çıkar.101

Sistemsel ifadesiyle potansiyel/fiiliyat ayrımının birliği anlamdır. Luhmann, bunun

için anlamın durağan değil, devingen olduğunu savlar.

Durağan olmayan anlam kavramı, aynı zamanda çok boyutludur. Sistem

kuramına göre, anlamın üç boyutu vardır:

i.Olgu Boyutu:

Bir şey ile diğeri arasındaki fark, anlamın ilk belirleyicisidir. Ancak bu şekilde

iletişimin konusu olan şeyin ne olduğu belirlenebilir. Bu belirleme, elbette, Spencer

Browncı şekil kurallarıyla bağlantılıdır. Evrendeki ilk ayrım ve bu ayrım neticesinde

bir tarafın işaretlenmesi belirlenen şeyin ne olduğunu gösterecektir. İletişimin

devamı için, bir sonraki iletişimin bu şey ile mi devam edeceği yoksa başka bir şeye

mi dayanacağı,  olgu boyutunun bağlantılandırabilirliğiyle [anschlussfähigkeit]

ilgilidir. Bu, iç ve dış arasındaki ayrımda somutlaşır.102

ii. Sosyal Boyut:

Anlamın sosyal boyutu ben ile öteki [ego ile alter] arasındaki farkta

cisimleşir.103 Neyin ben neyin öteki olduğu arasındaki sınır, anlama ve yorumunu

sonsuz olasılıklarını ortaya koyar. Karşımdakinin her hangi bir şeyi benim

deneyimlediğim gibi deneyimleyip deneyimlemediğini hiçbir zaman bilemem. 104 Bu

100 Daha sonra ayrıntılarıyla tartışılacağı üzere, sosyal sistemlerde ikili kodlar içinde olumlu olan
anschlussfähig [bağlantı kurma yetisine sahip] olanıdır. Aritmetiksel ifadesiyle evren içeris inde
yapılan ayrımda işaretlenmiş olan, bağlantı kudreti taşır.
101 Niklas Luhmann, Einführung in die Systemtheorie, p. 235
102 Ibid., p. 241
103 Ötekinin, bir obje değil, “ben” gibi gözlem yeteneğini haiz ve hatta “ben” i gözlemler pozisyonda
olduğu gerçekliği, sosyal boyutu, olgu boyutundan ayırır. Luhmann, loc. cit. Sistem kuramının
hümanizme olan uzaklığının bir göstergesiyle de burada karşılaşılır. Ben ile öteki arasındaki ayrım,
insan ve doğa arasındaki ayrıma tahvil edilemez. İnsanı hayvandan ayıran şeyi n toplumsallık ve
zamansallık olduğu düşüncesi, anlamın olgusal boyutuyla sosyal boyutunu ayırt edememesinden
kaynaklanır ve yanlıştır. Niklas Luhmann, Soziale Systeme, p. 80
104 Luhmann’a göre bu durum, Habermasgil öznelerarasıcılığın  çıkmazıdır. Luhmann, loc. cit.
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anlamda, anlam her zaman toplumsaldır ve iletişim toplumsal bir eylemdir. 105

Anlamın toplumsal boyutunun temel çelişkisi uyum/uyumsuzluk olarak

belirlenebilir.

iii. Zaman Boyutu

Anlamın zaman boyutu, önce ve sonra arasındaki farktır. Tarih, hem bir akışı

hem de o akışın durduğu şimdiyi içerdiği için iki farklı düzleme sahiptir. 106 Öte

yandan şimdi de sürekli akmaktadır. Sürekli devinen bu “şimdi”yi gözlemlemek için

her hareketinde şimdiyi gösteren saate bakmak yeterlidir. Bu akış geriye

döndürülebilirlikle bağlantılıdır. Kuaföre giren kadının saçları uzundur, çıkan

kadının kısadır. Saçın kesilmiş olması zamansallığın simgeleştiği nokta sayılır.

Anlamın zamansallık boyutu, bu durumu iletişimin konusu haline getirir.107

Zamansallığın temel çelişkisi de “geri döndürülebilirlik/geri döndürülemezlik”

arasındadır.

Bu üç boyut, birlikte, anlamı oluşturan seçilimlerin “anlamlı” olmasını

sağlarlar ve ancak dikkatlice analiz edilerek birbirlerinden ayrılabilirler. Anlamın,

yinelemeli kullanımda aynı kalabilmesi için bu üç boyut açısından sabitlenmesi

gerekir. Bunun ve anlamın sistemin kendine gönderme yapma yeteneğini devam

ettirebilmesine olanak sağlaması için sembolik olarak genelleştirilmesi lazımdır.

Bu genelleme beklentileri sağlama alır. Olasılıklar içinden yapılan seçilim,

anlama dönüşürken birbirini takip etmediği düşünülen olgusal, zamansal, sosyal

beklentilerin her değişen durumda devam etmesini sağlar.108 Luhmann’ın verdiği

örnekle, yanmış çocuk artık ateşten korkar. Böylelikle toplumsal karmaşıklık

örgütlenir ve başa çıkılabilir bir hal alır.

105 Huber, op. cit., p. 67
106 Luhmann, op. cit., p. 78
107 Ibid, p. 117
108 Luhmann, ibid, p. 97
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1.3. Sosyal Sistemlerin Yapısı

Karmaşıklığı bir ön kabul olarak alan sistem kuramı, toplumun karmaşıklığı ve

alt sistemlerin bu karmaşıklıkta kendilerini var ediş biçimlerini ayrıntılarıyla

değerlendirerek bütünlüklü bir toplum açıklaması yapma yönünde irade gösterir.

Sosyal sistemler, kendileri dışındaki her şeyi, bu arada diğer sistemleri de

içeren bir karmaşıklık bütünü olarak çevreleriyle bir ilişki içerisindedirler. Bu ilişki,

sistemin tam kapalı olmasını engelleyecek ama autopoiesisini muhafaza etmesine

yetecek düzeydedir. Sistemlerin birbirleriyle ve çevreyle ilişkileri belli bazı yapısal

özellikler göz önüne alınarak anlaşılabilir. Hiçbir sistem, toplumda bir adacık

olmadığı içindir ki her bir sistemin analiz edilmesi ancak bağlarıyla beraber anlam

taşır.

1.3.1. Çifte Olumsallık

Ne zorunlu olan ne de olmayan, bu anlamda gerçekleşebileceği gibi

gerçekleşmemesi de mümkün olan durumlara olumsal adı verilir109 ve karmaşıklık,

bu olumsallıkla beraber ele alınmak zorundadır. Olumsallık, birden fazla insan bireyi

söz konusu olduğunda karşılıklı olmak durumundadır.110 Dolayısıyla, sadece

psikolojik ve sosyal sistemlerde söz konusudur111 zira iki sistemin de aracı olarak

kullandığı “anlam” ile doğrudan bağlantılıdır.112

Sosyal sistemler, birbirini tam olarak göremezler. Daha doğru bir ifadeyle,

birbirlerinin nasıl hareket edeceğini kestiremezler.113 Bu durum, sistem kuramında

“kara kutu” olarak adlandırılır.

Birbirlerine karşı kara kutu konumunda olan ve davranışları da olumsal olan

sosyal sistemler, çifte olumsallık durumundadırlar.114 Bu olumsallık satranç oyununa

109 “Olumsal, ne zorunlu ne imkânsız olandır; bu demektir ki olduğu gibi olan (olmuş olan, olacak
olan), olabilen, ama başka türlüsü de mümkün olandır.” Niklas Luhmann, Soziale Systeme,  p. 152.
110 Huber, op. cit., p. 43
111 Becker, Reinhardt-Becker, op. cit., p. 55
112 Niklas Luhmann, Soziale Systeme,   p.151 “Çifte olumsallık problemi, aslında, anlama ilişkin bir
tecrübe yaşayan bir psikolojik sistem varsa, mutlaka ortaya çıkar. Bütün deneyime, odaklanmaksızın,
deneyim seçme özgürlüğü bulunan başka bir kişi ya da sosyal sistemle karşılaşana kadar eşlik eder”
113 V. Niklas Luhmann, Einführung in die Systemtheorie, p. 318 f.
114 Çifte olumsallık kavramını Luhmann, Parsons’tan almıştır: “…sembollerin kullanımından farklı
olarak hakiki sembolleştirmenin aktörlerin etkileşimi olmadan iş göremez ve tekil aktörün de sadece
sosyal nesnelerle etkileşim içinde kazanılabileceği [doğrudur]. En azından bu hakikatin etkileşim
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benzetilebilir. Satrançta, belli kurallar olduğu gerçeği bir tarafa bırakılacak olursa,

her hamle rakibin hamlesini gördükten sonra yapılır çünkü karşı tarafın onlarca

hamle seçeneği vardır ve hangisini kullanacağı kestirilemez.

Çifte olumsallık sosyal sistemlerin ve bu arada toplumun karmaşıklığı ile

bağlantılı olarak değerlendirilmelidir. Olumsallık karmaşayı hem artırır hem başa

çıkılabilir hale getirir. Potansiyel ve fiiliyat arasındaki ilişkide her seçilim yeni bir

olasılıklar âlemi açmaktadır. Ancak olasılıkların bu çokluğu, son derece kestirilemez

ve tehlikeli bir toplum tasarımına yol açar115. Bu tehlikeyi en aza indirgemek ancak

iletişimsel yollarla mümkündür. Birbiriyle karşılaşan iki adamın karşısındakinin

kendisine yumruk mu atacağı, yoksa selam mı vereceğine ilişkin kesinsiz bilgisi

olması, o bir adamın diğerine selam vermesi ile son bulur zira artık, iletişimsel olarak

belli bir işaret verilmiştir116, karşıdakinin belli bir beklenti oluşturması sağlanmıştır.

Karşılıklı “beklenti beklentileri”, toplumdaki olumsallığı başa çıkılabilir kılacaktır.

Olumsallık içerisinde her ortaya çıkan şey bir seçilimse, bu seçilimlerle ortaya çıkan

yapı, diğer seçilimlerin müsaade ettiği kadarıyla sınırlıdır. Bu, ise sosyal sistemlerin

karakteristiğini ortaya koyar:

Luhmann, bu durumu şöyle özetler:

“Temel çifte olumsallık durumu basittir: Her hangi bir sebeple, iki kara kutu birbiriyle

ilişki kurmak zorunda kalır. Her biri, kendi sınırları içinde, kendi davranışını karmaşık öz-

düşünümlü işlemlerle belirlemektedir. Dolayısıyla her birinde bir indirgeme görülür. İkisi

de karşısındaki açısından aynı şeyi varsayar. Bu nedenle, ne kadar çaba ve zaman sarf

sürecindeki “çifte olumsallık” ile bağlantılı olduğu ileri sürülebilir. Klasik hayvan öğrenmesinde
hayvanın aralarından seçim yaptığı alternatifleri vardır ve hayvan belli işaret ve “ipuçları”yla
“tetiklenen” beklentiler geliştirir. Ama işaret, hayvanın ne yaptığından bağımsız, istikrarlı bir
durumun bir parçasıdır; hayvanın karşısına çıkarılar tek “sorun”, onu doğru “yorumlayıp
yorumlayamayacağı”dır. Ör. Siyah panel yemek var, beyaz panel yemek yok demektir. Ama
toplumsal etkileşimde ötekinin [alter ç.n.] olası “tepki”leri belli bir olasılıklar dairesindedir ki buradan
yapılacak seçim ben [ego ç.n.] in olumsal eylemlerine bağlıdır. Bu nedenle etkileşim sisteminin
yapılandırılması için, bir işaretin anlamının durumun tekilliğinden soyutlanması gerekir. Anlamı , ki
bu, sadece ego’nun değil, alter’in de eyleminin olumsal alternatiflerini içeren ve onlar arasındaki
ilişkilerin olası kombinasyon ve permütasyonlarını içeren çok geniş bir “eğer” ler dilimi  içinden
istikrarlı hale getirilmiş olmalıdır.” Parsons, op. cit., pp. 10-1. Bu konuda V. Ibid, pp.36 ff.
115 Eğer herkes olumsal davranırsa, herkes başka türlü de davranabilirse ve kendisi ve diğerleri
hakkındaki bu gerçeği bilirse bir kişinin eyleminin bir bağlantı kurabilmesi bile olanaksız görülür.
Niklas Luhmann, Soziale Systeme,  p. 165
116 Ibid, p. 155. “Elbette, çifte olumsallık taşıyan durumlar asgari bir karşılıklı gözlemleme ve asgari
düzeyde, bilgiye dayalı, beklentiyi gereksinir ki iletişim başlatılabilsin.”
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ederlerse etsinler (kendi kendilerine daima daha hızlıdırlar), kara kutular birbirlerine opak

görünürler. Tamamen mekanik bir şekilde işleseler de birbirlerine nispetle bir belirsizlik ve

belirlenemezlik içinde olduklarını varsaymak zorundadırlar. Kendileri “körlemesine” hareket

etseler de, eğer karşılıklı olarak kendi sistem/çevre ilişkilerinde belirlenebilirlik olduğunu

varsayarlarsa ve kendilerini bunun vasıtasıyla gözlemlerse birbirlerine nispetle var olmaya

daha etkili bir şekilde devam ederler. Diğerini hesaplamaya yönelik bütün girişimler

başarısızlığa mahkûmdur. Bir diğerini çevresinden etkileyebilmeye çabalamak daha fazla

tecrübe ve başarı kazandırır. Hesaplanamazlık, özgürlüğün imtiyazları tarafından emilir –

hatta neredeyse arındırılır-.Şöyle de denilebilir: kara kutular, birbirleriyle karşılaştıklarında

bir beyazlık ya da en azından birbirleriyle ilişki kuracak kadar bir saydamlık yaratırlar.

Kendi salt varsayımlarıyla gerçeklik konusunda bir kesinlik yaratır lar zira bu varsayım alter-

egonun varsayımını varsayar. Bu düzeyde gerçekleşen anlam asimilasyonu kendi üzerine

düşünen iki  sistemin karşılıklı olarak- yukarıda “karşılıklı” yapıdan söz etmiştik- birbirini

gözlemlediği ön varsayımını kullanır. Birbirleriyle kurdukları ilişkinin birkaç yönü açısından

enformasyon işleme kapasiteleri yeterlidir. Ayrı kalırlar; birbirleriyle birleşmezler;

birbirlerini eskisinden daha iyi anlamazlar. Bir çevre içindeki bir sistem olan diğerinde girdi

ve çıktı olarak ne gözlemleyebiliyorlarsa gözlemlerler ve kendi gözlemci perspektifleri

hakkında kendi üzerlerine düşünerek bilgi sahibi olurlar. Gözlemlediklerini kendi

eylemleriyle etkilemeye çalışabilir ve geri beslemeden daha fazla bilgi edinebilirler. Bu

karmaşıklığın hesaplanması ve denetlenmesine bağlı olmayan ama kendisini mümkün kılan

sistemlerin karmaşıklığı tarafından şartlanmış bir düzen ortaya çıkar.  Bu şekilde ortaya

çıkan düzene sosyal sistem diyoruz.”117

1.3.2. Yapısal Eşleşme

Sistemler, evrimleri sırasında birbirleriyle bazı birliktelikler gösterirler. Bunun

böyle olması, mekânsal açıdan katı sınırları olmayan sistemlerin bazı unsurlarında

ortaklaşması nedeniyledir. Basit örnekler olarak siyaset ve hukuk sisteminin anayasa,

hukuk ve ekonomi sisteminin sözleşme üzerinde ortaklaşması söz konusudur.

117 Luhmann, op. cit., p. 156
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Evrimin dayattığı bir tür zorunluluk olan bu tür ortaklaşmalara sistem kuramı dilinde

“yapısal eşleşme”118 adı verilir.

Yapısal eşleşmenin kökeninde temel bir soru vardır: Autopoietik sistemler

çevreleriyle uyumlarını nasıl sağlarlar? Bu, önemli bir sorudur, zira çevreyle

doğrudan ilişki kurmayan autopoietik sistemler aynı zamanda çevrelerine uyum

sağlamak zorundadırlar. İşte bu uyum, yapısal eşleşme ile sağlanır.119 Yapısal

eşleşme vasıtasıyla sistem, çevresiyle ilişkisini kendi içyapısını muhafaza ederek

kurabilir.120 İşlemsel olarak kapalı sistemler, benzetme yerindeyse, bir zar vasıtasıyla

kendilerini çevrelerinden ayırır ve onunla ilişkilendirirler. Bu ayrım vasıtasıyla

sadece kendilerine değil dışarıya gönderme yapmaları da mümkün olur.121

Maturana’nın ifadesiyle, sisteme karşı dikey bir yapısı bulunan yapısal eşleşmenin

tek bir türü yoktur. Psikolojik sistemler sosyal sistemlerle ya da canlı sistemleriyle

eşleşebilir.122

Söz gelimi dil, psikolojik ve sosyal sistemler arasında bir yapısal eşleşmedir.123

İletişimin kurulması için iki tür sistemin “anlam” kavramı üzerinden birbirine

ihtiyacı olduğu aşikârdır. Enformasyon, ifade ve anlamanın bütünü olan iletişim

sistemi, bütün bunları gerçekleştirecek psikolojik sistemlerin işlemlerini kullanır. Ya

da başka bir ifadeyle bütün iletişimlerin bütün bilinçlerle yapısal eşleşme içinde

olduğu söylenebilir.124

İki sosyal sistem arasındaki eşleşme de aynı şekilde cereyan eder. Söz gelimi

siyaset sisteminin işlemleri anayasaya yöneldiğinde ister istemez hukuki işlemlerle

karşılaşır. Anayasaya ilişkin olarak yapılan işlemler, iki sistemin yapısal ortaklığını

118 Türkçe’de “yapısal eşleşme” yerine “yapısal birleşim” karşılığı kullanılmıştır. V. Yunus Yoldaş,
Sistem Kuramı., Bursa, Alfa Aktüel Yayınları, 2007, p. 66. Ancak “Kopplung” kelimesinin buradaki
kullanımı, bir “birleşme” değil “Ko-” ön ekinin anıştırdığı bir eşleşmeyi deyimler gibidir. Bu nedenle
böyle bir karşılık kullandım.
119 Niklas Luhmann, Die Gesellschaft der Gesellschaft, p. 100
120 Luhmann, buna “ analog ilişkilerin dijital hale gelmesi” der. Çevre, sistemi etkileyebilmek için
önce bu analog ilişkileri dijital hale getirmelidir. Ibid, 101
121 Moeller, op.cit., p. 36.
122 Morten Knudsen, “Structural Couplings Between Organizations and Function Systems”,
Cybernetics & Human Knowing, Volume 14, No.2-3, 2007,  p.115
123 Knudsen, loc. cit.
124 Luhmann, op. cit. p. 103
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gereksinir. Siyaset sistemi sürekli olarak hukukun alanına girecek iletişimler üretir.125

Ancak anayasaya ilişkin siyasi iletişimler hukuki iletişimlere dönüşmez, iki sistem de

zarlarının içinde öz niteliklerini muhafaza ederler.126

Sistemler, yapısal eşleşme içinde birbirlerine sürekli “rahatsızlık”127 verirler128.

Söz gelimi, vergi salma yoluyla siyaset sistemi ekonomi sistemini rahatsız eder .

Ekonomi sistemi de bu vergileri satış fiyatına yansıtarak karşılık verir. Yapısal

eşleşme koşulları içerisinde rahatsızlık ve yansıtma, sistemler arası sürekli etkileşim

anlamına gelir. İki sistemin de yapısal gelişimi böylelikle ilişkilenir.129

Ayrıca autopoietik sistemlerin girdi-çıktılı sistem açıklamalarının yerini alması,

yapısal eşleşme ile mümkün olmuştur.130Herşeyi kapsayan nedensellik düşüncesini

reddederken sistem ve çevre arasındaki seçici bağlantılar bulunduğu düşüncesini

muhafaza eder.

1.3.3. Geçişme

Geçişme [interpenetration]131, sistem kuramının temellerinden biri olarak son

derece soyut ve aktarması güç bir kavramdır132. Hem autopoiesisle, hem toplum-

birey ilişkisiyle hem de iletişimle doğrudan bağlantı içerisindeki kavramın içerdiği

geçme [penetration], sistem kuramında, bir sistemin,  başka bir sistemi

yapılandırmak için kendi karmaşıklığını133 hizmete sunmasına verilen ad olarak

125 Niklas Luhmann, “Operational Closure and Structural Coupling: The Differentiation of The Legal
System”, Cardozo Law Review, 1419, 1991-1992, p. 1432
126 Başka bir örnek için V. Moeller,op. cit., p. 37
127 Burada “irritation” kelimesinin karşılığı olarak amiyane çevirisi olan rahatsızlığı tercih ettim zira
kuramın vermek istediği anlamı sofistike bir terimden daha net anlattığını düşünüyorum.
128 Verilen bu  rahatsızlık karşılıklıdır.
129 Ibid., p.38
130 Niklas Luhmann, “Operational Closure and Structural Coupling: The Differentiat ion of The Legal
System”, p. 1432
131 Interpenetration, Türkçe literatüre  “karşılıklı iç içe geçme” olarak da geçmiştir. V. Yoldaş, op.
cit., p. 106 ff. Tek kelimelik bir terimi dört kelimeyle karşılamak terimin anlamını net olarak izah
ediyor olsa da , ben “-ş” ekiyle işteşlik kazanarak  “inter” i karşılayan tek bir kelime olarak “geçişme”
yi tercih ettim. Bu tercih, anlatımı kapalı hale getirse de ses ekonomisi sağlaması açısından
yapılmıştır.
132 Bu kavram da Parsons sosyolojisinden aktarılmıştır. Ayrıntı için V. Niklas Luhmann,
“Interpenetration”, Soziologische Aufklärung 3- Soziales System, Gesellschaft, Organisation, 5.
Auflage, Wiesbaden,  GWV Fachverlage Gmbh, 2009,  p. 172
133 Ve bunun parçaları olarak belirlenemezliğini, olumsallığını ve seçilim itkisini.
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tanımlanabilir.134 Bu durumda, bu fiilin işteşi olan geçişme, bu faaliyetin karşılıklı

olarak yapılmasıdır.

Geçmede, geçen sistemin bu davranışı, “geçilen” sistemle ortaklaşa belirlenir.

Bu demektir ki geçilen sistem de davranışa sadece maruz kalmaz, onu biçimlendirir.

Geçişmede ise, geçilen sistem de diğer sisteme geçmekte olduğundan onu yapısal

dönüşüme uğratmaktadır ve hem içte hem dışta bir değişim söz konusu olur.

Luhmann bunu bağımlılık arttıkça özgürlüğün de artması gibi paradoksal bir

yakıştırmayla yorumlar.135

Bu kadar soyutlamadan sonra kavramı somutla bağlantılandırarak açmak

gerekirse, öncelikle iki tip geçişme olduğunu düşünmek yerinde olacaktır. Geçişme,

psikolojik sistemle sosyal sistem arasında olabileceği gibi iki psikolojik sistem

arasında da söz konusu edilebilir. Her durumda psikolojik sistemin çevresiyle değil,

çevresinde bulunan diğer sistemlerle bir ilişki biçimini anlatan geçişme terimi; doğal

hukuku, rol kuramını ve ihtiyaçlar konseptini aşan, bunların hepsini dışarıda bırakan

değil, içine alan bir yapı gösterir.136

Psikolojik sistemlerle sosyal sistemler arasındaki ilişki, geçişme sayesinde

daha net anlaşılır. Sistem kuramının bireyleri sosyal sistemlerin bir parçası olmaktan

çıkarıp çevresine dâhil eden anlayışı, psikolojik sistemler olan bireylerin sosyal

sistemlerle geçişme şeklindeki ilişkisinde de berraklaşmıştır.137 Bu ilişkinin geçişme

şeklinde olabilmesi, bütün parçasıyla ilişkisinden değil, iki ayrı sistemden söz

edildiğini açıkça gösterir.138 İki ayrı sistem sözkonusu olmakla birlikte daha

karmaşık psikolojik sistemler barındıran sosyal sistemlerin daha az yapılandırmaya

ihtiyacı olduğu tespiti139, bu iki tip sistemin birlikte varoluşunu perçinler140: bilinç

134 Niklas Luhmann, Soziale Systeme, op. cit., p. 290
135Luhmann, loc. cit.
136Ibid, p. 292
137 Niklas Luhmann, Interpenetration, op. cit., p. 179
138 Ancak geçişmenin iki ayrı sistem arasında oluşu, iki sistemin kesişim kümesi gibi fiziksel bir
betimleme şemasını akla getirmemelidir. Bu tür bir uzaysal tasarım, sınırların dinamikliğini ortadan
kaldırır ve yanlış anlaşılmaya mahal verebilir.  Söz konusu olan, aynı eylemde iki ayrı sistemin
ortaklaşmasıdır, bu, bir alansal kesişim değildir. Buna rağmen, Sistem Kuramına giriş mahiyetindeki
kimi eserlerde bu türden şematik gösterimlere rastlamak mümkündür. V. Becker, Reinhardt -Becker,
op. cit., p.66
139 Niklas Luhmann, Soziale Systeme, op. cit., p. 2
140 Krause, op. cit., p.40
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düzeyinde temellenen psikolojik sistemler ve iletişim düzeyinde temellenen

sosyolojik sistemler.

Söz gelimi konuşma tam bu geçişmeyi özetler bir örnektir141. Konuşan iki

psikolojik sistem, kendi bilinçlerindeki seçilimlerle işlem yapmaktadır. Ama

bilindiği gibi iletişim, ancak iki psikolojik sistem var olduğunda gerçekleşebilir ve bu

iki psikolojik sistem aynı zamanda iletişim üretmektedir. Düşünceler, iletişim konusu

yapılamaz ama düşünceyi üreten bilinçle iletişim birbirine geçişir. Sistemler ayrı

kalır ama işlem ortak yapılır.

Bu ilişkinin diğer bir yönü de öznelerarasıcılığın, böyle bir anlayışta yerinin

olmayacağına ilişkindir. Geçişmenin psikolojik sistemlerin arasındaki hali, söz

konusu sistemler arasında bilinçli, planlı bir ilişkinin söz konusu olamayacağını, bu

ilişkideki olumsallığı vurgulayarak gözler önüne serer. Bu anlamda geçişme, çifte

olumsallığın nasıl mümkün olabileceğini de gösterir. Sosyal sistemlerin yapılanması

ve çifte olumsallığın tamamen anlaşılabilmesi için geçişme, mutlaka anlaşılmalı142 ve

kuramda bir ön kabul olarak alınmalıdır.

Öte yandan toplumun evriminin çizgisel değil dairesel oluşu da bu kabulle

doğrulanır. Eğer psikolojik ve psikolojik yahut psikolojik ve sosyal sistemler

arasında karşılıklılık143 olursa, dairesellik de mümkün olur. Evrimin bir kazanımı

olarak autopoiesis de geçişmeyi gereksinir.144 Zira geçişme sayesinde sistemlerin

hem kapalı hem açık olmaları, bir başka ifadeyle ilişki düzeyleri belirlenebilir.

Geçişme, yapısal eşleşmenin özellikli bir türüdür. Bu demektir ki geçişme de

aslında yapısal eşleşmedir.145 Ancak, özellikli olarak, geçişmede sistemlerin karşılıklı

birbirlerine ihtiyaçları öyle bir boyuttadır ki sistemlerin her biri ancak diğeri

varolduğunda varlığını sürdürebilir. Bu anlamda geçişme, evrimini birlikte geçiren

[ko-evolutiv] sistemler arasında mümkündür .146

141 Ibid, p. 41
142 Niklas Luhmann, Soziale Systeme., p. 216
143 Bir sistemin diğerine göre çevre, diğerinin de o sisteme göre çevre oluşu karşılıklılıktır.
144 Luhmann, loc cit.
145 Baraldi et. al., op. cit., p. 85, p. 189
146 Niklas Luhmann, Die Gesellschaft der Gesellschaft,  p.108
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1.4. Sistemden Hukuk Sistemine

Hukuka sistemik yaklaşımın bütün yönleriyle anlaşılabilmesi için öncelikle

genel sistem kuramının temel kavramlarının aktarılması ve bunların sosyal sistemlere

uygulanması gerektiği vurgulanmıştı.

Bu konuların ayrıntılandırıldığı ilk bölüm toparlanacak olursa, karşımıza çıkan

ilk kavram, sistemin ta kendisidir. Sistem, öğelerinden oluşan bir bütündür ve bir

çevre içinde yer almaktadır. Sistemin bütünüyle algılanabilmesi ise ancak çevresiyle

ilişkisi içerisinde mümkündür. Hiçbir sistem sadece öğelerinin birleşimine bakılarak

anlaşılamaz. Sistemle çevre arasında bir ilişki vardır ve sistem kendini bu ilişki

vasıtasıyla çevreye adapte eder. Çevrenin karmaşıklığını, kendisi tarafından kullanılır

hale getirebilmek için indirgemek zorunda kalan sistem kendisini böylelikle idame

ettirir.

İkinci bir nokta sistemin öz niteliği olan autopoiesistir. Autopoiesis, sistemin

kendisini öğelerinden üretmesi ve bu öğeleri üretenin de sistem olması anlamına

gelir. Toplum alt sistemleri autopoietik sistemlerdir. Bu sistemler hem kendilerini

hem başka sistemleri gözlemleyerek kendilerini çevreye uyumlulaştırırlar. Sistem,

çevreyle uyumu içinde anlaşılabilir ve anlatılabilir.

Sosyal sistemler, başka sistemlerden iletişim dilleri yoluyla ayrılır. Bir çok

uyarım arasından yapılan seçilimle ortaya çıkan enformasyon aktarılıp anlaşıldığında

temel iletişim şeması tamamlanmış olur ve sistem kendini devam ettirebil ir. Zira

sosyal sistemler, iletişimlerden oluşur ve ancak iletişimler iletişim üretebilirler.

Sosyal sistemler, yapısal olarak toplumun çifte olumsallığına sahiptir.

Karşılıklı olarak kestirilemezlikleri bulunan özneler ancak bu olumsallığı hesaba

katarak eyleyebilirler. Çifte olumsallık indirgenerek kullanılabilir. Yapısal eşleşme

ve geçişme de sosyal sistemlerin yapısal özellikleridir ve bazı alt sistemlerin

diğerleriyle zorunlu yahut ihtiyari birliktelikler kurmaları anlamına gelir.
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Bütün bunlar ayrıntılandırıldıktan sonra, bu özelliklere bir sosyal sistem olan

hukukun evrimi ve işlevi ele alınabilir. Hukukun yapısından önce işlevinin ele

alınması yöntemsel bir tercihtir ve sistem kuramının yöntem anlayışıyla paraleldir.
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2. ALT SİSTEM OLARAK HUKUK VE HUKUKUN İŞLEVİ

Temelleri ana hatlarıyla ele alınan sistem kuramı, disiplinlerarası yapısıyla

toplumun bütün alt sistemlerini analiz eden bir yaklaşımdır. Normatif bir sistem

olarak toplumda ayrıksı bir yere sahip olan hukuksal eylemler ve hukukun yapısı da

kuram vasıtasıyla ele alınabilir.

Toplumun alt sistemlerden oluştuğuna işaret edilmişti. Bu alt sistemlerin her

biri toplum içerisinde başka bir sistem tarafından yeri doldurulamayacak bir işleve

sahiptir.  Sistemler, bu işlevi görebilmek için yüzyıllarca sürebilen dönüşümler ve

farklılaşma süreçleri geçirmişlerdir. Söz gelimi, ekonomi sistemi ele alındığında

paranın bugünkü mübadele değeri olarak işlevi ve buna bağlı bütün mekanizmaların

toplumsal sistem içinde farklılaşmasıyla, sistem, bugünkü işlevselliğine

kavuşmuştur. Aynı süreç, hukuk için de işler. Bu farklılaşma, evrim vasıtasıyla olur.

Sistem kuramının çizgisel olmayan ve sosyal Darwinciliğe varmayan evrim anlayışı,

toplum alt sistemlerinin ve bu arada özel olarak hukukun işlevselliklerini

kazanmalarını açıklamaya elverişlidir. Bu bölümde, öncelikle, hukukun bir sistem

olarak Avrupa’daki farklılaşma hikayesi evrim penceresinden anlatılacaktır.

Sistem Kuramı, Luhmann’ın öğrencisi olduğu Parsons’daki gibi yapısalcı

işlevselci bir kuram değildir. Bu anlamda, Parsons sosyolojsindeki statükoculuğun

imgesi bu kurama teşmil edilemez1. Ancak ortaya, yapısalcı olmaksızın yapı2

1 İşlevselciliğin muhafazakarlıkla itham edilmesinin nedeni toplumu bir insan mekanizmasına
benzeterek toplumsal düzeni sağlık, toplumsal çatışmaları ise hastalıkla özdeşleştirmesidir. Alan
Swingewood, Sosyolojik Düşüncenin Kısa Tarihi, çev. Osman Akınhay, İstanbul, Agora Kitaplığı,
2010, s.244
2 Burada akla Piaget’nin tanımıyla bütünlük, dönüşüm ve öz-düzenlemenin bir aradalığı olarak yapı
gelmelidir. V. Jean Piaget, Yapısalcılık, İstanbul, Doruk yayıncılık, 2007, s. 13 Ayrıca, toplumsal
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kavramının bu kadar sık kullanılmasından kaynaklanan görünürde bir çelişki

çıkacaktır. Bu, halis bir çelişki sayılmaz, zira sistem kuramının da kendine özgü bir

yapı tanımı vardır. Sistem kuramı ve yapısalcılık, yapıların öğelerin somut

niteliklerinin somut sekli olduğu konusunda uzlaşırlar.3 Buna göre, yapılar, bir sistem

içindeki öğelerin arasındaki ilişkilerin bir seçilimleridir.4 Aslolan sistem içi ilişkiler

olduğu için bu ilişkilerin dinamikliği, kuramın değerlendirmelerine temel oluşturur

ve kuram, bununla beraber işlevselciliği ön plana alır5. Sistem kuramında söz konusu

olan, kendi üzerine düşünen sistemlerdir ve Luhmann ne yapısalcılığın ne de

işlevselci yapısalcılığın kendi üzerine düşünme konusunda yetkin olduğunu düşünür.
6Zira kendi üzerine düşünen sistemler işe, epistemolojik bir başlangıç noktasından

değil, nesneyi gözlemeyerek başlarlar.7

Yine de, hukukun analiz edildiği bu ilk bölümde, hukukun işlevi ele alınıp

açımlanmaya çalışılacaktır. Evrimden hukukun işlevine giden yolda ise, hukukun

yarı kapalı yapısı, çevresiyle teması, diğer toplumsal alt sistemlerle olan karşılıklı

ilişkisi ele alınacak, siyaset sistemi örnek olarak alınarak hukukun bu sistemle ilişkisi

iki temel olgu üzerinden sorgulanmaya çalışılacaktır.

Sistemin evrimsel gelişiminin anlatıldığı ilk bölüm, aynı zamanda Avrupa

hukuk tarihi üzerine bir fikir yürütme sayılabilir.

2.1. Hukukun Evrimi, Pozitifleşme Süreci

19. yüzyıldan itibaren derin bir sessizliğe gömülen evrimci toplum

açıklamalarını yeniden canlanması, yirminci yüzyılın ikinci çeyreğinde mümkün

olmuştur ve sistem kuramı da bu yeniden canlanışın önemli bir parçasıdır.  Ancak

dikkat edilmesi gereken nokta, sistem kuramının kullandığı açıklama şemasının

yapı, materyal ve materyal olmayan kültürün de etkisiyle, insan ilişkilerinin belli bir düzenlilik
halinde gerçekleşmesini ve bir form almasını ifade eder. Mehmet Tevfik Özcan, İlkel Toplumlarda
Toplumsal Kontrol, İstanbul, Özne, 1998, s.85
3 Niklas Luhmann, Soziale Systeme, p. 383 Ayrıca, Mehmet Tevfik Özcan, op. cit. , s.85
4 Baraldi et. al., op. cit., p. 184
5 “Yapısalcılığın işlevselcilikten ve pozitivist Marksizmden uzaklaştığı nokta, nesnel toplumsal
olgular ile toplumu nesnel, problematik olmayan bir dışsal veriler şeklinde gören anlayışın ı
reddetmesidir. Toplumsal olguların bir anlamının olması isteniyorsa, teorik bir söylemde yeniden inşa
edilmeleri gerekmektedir.” Alan Swingewood, op. cit., s.321
6 Luhmann, op. cit., p. 378
7 Ibid, p. 381
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“evrimci” değil, “evrimsel” oluşudur zira kuram, evrimciliğin beraberinde taşıdığı

adı kötüye çıkmış varsayımların tamamını kabullenmemekte, ilerlemecilik ve

seçkincilik gibi sosyal Darwinizmle özdeşleşen kavramlardan uzakta durmaktadır8.

Kuram, en basit ifadesiyle; evrimi olumlamakta (yani evrimci) değil, değer

atfetmeksizin evrimle düşünmektedir (evrimsel).9 Kendisini böylelikle tanımladıktan

sonra ise, evrimin çeşitlenme, seçilim, istikrar gibi kavramlarıyla iş görmeye  devam

edecektir.

2.1.1.Sistem Kuramsal Evrim Anlayışı

Karmaşıklık, sistem- çevre ilişkisi, adaptasyon gibi problemlerde evrimsel bir

açıklama şeması kullanan sistem kuramının evrimsellikle ilişkisinin temelinde fark

anlayışı yatar.10 Sistemlerin, özelde de toplum sistemlerinin  “bir ayrım yap” düsturu

temelinde kuramsallaştırılması; tarihin planlanmamış yapı değişiklikleri de içeren bir

süreç olduğu düşüncesiyle bir arada ele alındığında sistem kuramcılarının evrimin de

aslında birlik değil, fark etrafında örüldüğü düşüncesine11 dayanak oluşturur.

Bu ön bilgi bir tarafa konulursa, evrimde yapıların oluşum ve çözümlerinin bir

döngüsü mü olduğu yoksa her şeyin keyfi olarak mı meydana geldiği de başka bir

ciddi bir sorun olarak karşımıza çıkar. Geleneksel olarak  “gelişme” kavramıyla hal

yoluna konabilen bu meseleyi Luhmann farklı bir anlayışla ele alarak evrimin

herhangi bir amaca yönelmeyen12, dolayısıyla da önceden planlanamayan13, sürekli

kazalara uğrayabilecek ama her halükarda karmaşıklığı arttıran bir süreç olduğunu

8 Herbert Spencer sonrası toplumsal Darwincilikten geriye de aslında bu kavramlardan başka çok fazla
bir miras kalmamıştır. Özellikle İkinci Dünya Savaşı sonrasında faşizme duyulan tepkiyle de
bağlantılı olarak toplumsal Darwincilik etkisini yitirmiş görünmektedir. Ayrıntılı bilgi için Hubert
Rottleuthner, Theories of Legal Evolution, Soziologische Jurisprudenz und Realistische Theorien
de Rechts, Rechtstheorie Beiheft 9, Dunker &Humblot, Berlin, 1986, p. 224 ff.
9 Evrimcilik ile evrimsellik arasına konulacak bir ön ayrımın kuramı daha doğru anlaşılır kıl acağını
iddia eden Teubner’dir. Ben, sosyal Darwinizmle araya mesafe koymanın sorunu çözeceğini
düşünsem de kuramcıların şemasına sadık kalmak adına terminolojiyi olduğu gibi kullanıyorum.
Günther Teubner, Evolution of Autopoietic Law, in: Autopoietic Law: A New Approach to Law
and Society, ed. Günther Teubner, Berlin, Walter de Gruyter, 1988, p.225-6
10 Niklas Luhmann, Das Recht der Gesellschaft, p. 240, açıklama için  Krause, op. cit., p. 19
11 Ibid, p. 240
12 Huber, op. cit, p.81
13 Şartlar planlanabilse de ortaya çıkan sonuçlar kestirilemezdir.
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ileri sürer.14 Sistemlerin daha ileri formlara kavuşmasalar da daha karmaşık bir hal

aldıkları muhakkaktır.

Konuyu daha iyi aktarabilmek için, kapalı- açık autopoietik sistemlerin evrimle

ilişkisini irdelemek gerekir. Bilindiği gibi, sistem kuramı sistemleri çevresiyle hiç

ilişkisi bulunmayan kaleler olarak tasarlayan anlayışı yerle bir etmişti. Kapalı

sistemlerin yerini açık sistemlerin aldığına ilişkin bu yeni paradigma, çevreye

adaptasyon ile değişim kolaylığını gündeme getirdiği için önemliydi ve evrim

kuramıyla da adaptasyon noktasında paralellik kurulabiliyordu. Araçsal rasyonellik,

kontrol, yönetişim, yapısal değişiklik gibi kavramlar vasıtasıyla sistemlerin reforme

edilebileceği düşüncesi de böylelikle destekleniyordu.15 Bu politik kolaylığa rağmen

bir müddet sonra sistemlerin, beklentinin aksine, çevreyle dengeli ilişkiler

kurmadıkları fark edildi. Uyaranlara bazen çok fazla, bazen çok az tepki veren

sistemler hiçbir zaman tam müdahale edilebilir değildi.

Ancak sistem kuramındaki autopoietik paradigma değişikliği,16 yani toplum

sistemlerinin bilişsel olarak açık olsalar da işlemsel olarak kapalı olduğunun kabulü,

işlemsel olarak kapalı bir sistemin adaptasyonunun nasıl sağlanabileceği sorusunu

gündeme taşıdı. 17 Zira, autopoiesis, “açılan” sistemlerin kendi öğe ve yapılarını

üretebilmeleri ve kendilerini örgütleyebilmeleri anlamında, bir nevi tekrar

kapanmaları anlamına geliyordu.18 Luhmann, sorunu temel bir saptamayla yanıtlar:

evrim süreci, sistemin çevreye adaptasyon süreci değildir.19 Sistem evrimi boyunca

kendine uygun olan karmaşıklık düzeyini belirler ve çevrenin bunun dışında kalan

öğelerini dışarıda bırakır. Bir anlamda, çevre, ancak sistemin gözlemlemeye değer

bulduğu ve işleyebileceği iletişimleri sunduğu sürece bir anlam taşır.20

14 Niklas Luhmann, Das Recht der Gesellschaft, p.289
15 Teubner, op. cit., p. 219
16 Supra, s. 15
17 Luhmann, op. cit., p. 240
18 Teubner, op. cit., p. 220
19 Huber, op. cit.,  p. 82
20 Ancak autopoiesis, sistemin çevreyle ilişkisini tamamen kesebileceği anlamına gelmez. Çevreyle
sürekli alışveriş ilişkisi sistemin bekasını sağlar. Franz Becker, Elke Reinhardt Becker, op. cit., p. 40-
1
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Kendi üzerine düşünen sistemleri hukuk alanına çekmenin kendine özgü bir

zorluğu olduğu muhakkaktır. Teubner, hukukun evrimsel açıklamasının çok

kapsayıcı bir şema çıkarmak yerine sistemlerin kör çeşitlenmelerden nasıl yapısal

modeller çıkardığını ve sonuç olarak sistemlerin gelişimini düzenlediklerini ortaya

koyması gerektiğini söyler.21 Bu durumda genel bir hukukun evrimi kuramı tekil

hukuk olaylarını, mahkeme kararlarını, yasa ya da idari tasarrufları değil sistemin

genel yapısal modelini ortaya koyacaktır.  Teubner, hukuki ilerleme,  normatif

gelişmeci mantık ve hukukun evrensel tarihi gibi kavramların artık işe yaramaması

nedeniyle evrimsel bir hukuk anlayışının temeline üç temel düşünce oturtulması

gerektiğini söyler:

“1- Evrimsel mekanizmaların yani çeşitlenme, seçilim ve kalmanın [retention]

“kör” etkileşimi22; 2. Ontogenez ve filogenez gelişimin birlikteliği 3- hukuk, toplum

ve diğer sosyal alt sistemlerin birlikte evrimi”23

Çeşitlenme24, sistem öğelerinin rasgele bir şekilde çoğalarak beklenmedik

iletişimler üretmesidir. Seçilim,  bu iletişimler içinden düzenlenmiş beklentilere

uygun olanları belirler. Kalma ve istikrarlılaştırma yoluyla ise bu seçim onaylanır.25

Hukuk sisteminde normatif yapılar çeşitlenmeyi sağlarken, kurumsal yapılar

seçilimi, doktriner yapılar ise kalmayı sağlar.26 Bu üçlü mekanizma, çizgisel değil

dairesel bir konumdadır27. Zira ileride değinileceği üzere, hukuk autopoiesisini

21 Teubner, op. cit., p, 226
22 Vs. Rottleuthner, op. cit., p. 223. Rottleuthner, evrim kuramlarını pozitif bilimlerdeki gelişmelerle
paralel olarak çizgisel bir gelişim fikrine sahip olanlar ve filogenez- ontogenez ikilisini kullananlar
olarak tasnif eder  ve çeşitlenme/seçilim/ retention şemasını kullanan Luhmann’ı ilk gruba dahil eder .
Oysa burada akarılan şema, Teubner’in geliştirdiği ve filogenez- ontogenezi de içeren karma bir evrim
anlayışını yansıtmaktadır.
23 Teubner, op. cit., p. 228
24 Çeşitlenme Darwin’in evrim kuramının temelidir. Evrim bireysel organizmaların çeşitlenmesiyle
başlar. Daha sonra bu çeşitlenme, seçilim (ayıklanma) yoluyla düzene sokulur. “Bir düşünün: bütün
hayvanların olağanüstü çoğalma kapasiteleri her yıl kendiliğinden harekete geçiyor; binbir tohum
sayısı yüzü bulan şaşırtıcı yollardan dünyanın bütün yüzeyine saçılıyor. Buna karşın elimizdeki birçok
veri gösteriyor ki bir yörede yaşayanların ortalama oranı genelde sabit kalır. Charles Darwin, 1844
tarihli Deneme, Patrick Tort, Darwin ve Evrimin Bilimi , İstanbul, YKY, 2008, s.61-63, Ayrıca
Charles Darwin, Doğal Seçilim ya da En Güçlünün Yaşamını Sürdürmesi, Darwin Kuramı, Seçme
Yazılar- Eleştiriler , İstanbul, Pan Yayınevi, 2000, s. 102 vd.
25 Huber, op. cit., p. 82
26 Ibid, p. 228
27 Matthias Mahlmann, “Katastrophen der Rechtsgeschichte und die Autopoietische Evolu tion des
Rechts”, Zeitschrift für Rechtssoziologie 21, Heft 1, 2000, p. 251
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sağladığından beri sadece kendi çeşitlenmelerini. Luhmann’ın deyimiyle gündelik

hayatın manipülasyonu yoluyla kendisi sağlar. 28

Ontogenez, filogenezin birlikte ele alınması sistem kuramına ilişkin genel bir

yanılgıyı düzeltecektir. Canlının döllenmiş yumurtadan olgunlaşmasına kadar

izlediği yolu ifade eden ontogenez29 ile organizma gruplarının ilişkilerini ifade eden

filogenez30 arasındaki ilişki, ilk elde akla geleceği gibi bireyin gelişim ile toplumun

gelişimi arasındaki ilişkiye tekabül etmez.  Evrimci ontogenez filogenez ikilisini tekil

etkileşimlerle toplumun ilişkisi kurar. Söz gelimi tekil davalar hukuk kodunu

kullanırken kendine özgü yapılarını ortaya koyarlar.31 Zira tekil davalarda hukuk

iletişimi açısından çeşitlenme olur ve seçilim yapılır (söz gelimi bütün olaylar

(iletişimler) davanın kapsamına alınmaz) bu sonuç hukuk sisteminin bütününe ve

common law ülkelerinde daha bariz göründüğü üzere geleneğe eklemlenir.

Evrim mekanizmasının son halkasını oluşturan hukukun diğer sosyal sistemler

ve toplumla birlikte evrimi ise eş evrim olarak adlandırılabilir. Toplumsal

etkileşimler genellikle tek bir alt sistemin autopoietik daireselliğine girmez, örneğin

bir kişinin komşusuna bir sözleşme nedeniyle dava açması, hem hukuk, hem iktisat,

hem dostluk ilişkilerini ilgilendirir. Bu nedenle evrim, tek bir alt sistemi etkilemez.

2.1.2.Hukukun Evriminin Bazı Köşe Taşları

Hukuk sisteminin tarih boyunca evrimleşmiş olduğu saptamasına bir ön not

olarak şu konulmalıdır: Sistem kuramcılarının burada ele aldığı evrim çizgisi, pek

tabii, batı eksenli bir evrim çizgisidir ve diğer yüksek kültürlere yan değiniler dışında

fazla itibar edilmez.32 Ancak ikiye bölündüğünü bildiğimiz Batı hukuk evreninin iki

parçası da –Kıta Avrupası hukuk sistemi de common law da- kuramın evrim

anlayışında kendine yer bulur.

28 Niklas Luhmann, Das Recht der Gesellschaft, p. 277
29 Charles Devillers, Henri Tintant; Evrim Kuramı Üzerine Sorular, İstanbul, İletişim, 2009, s.36
30 Devillers, Tintant, loc.cit
31 GüntherTeubner, op. cit.,  p.235
32 İleride bahsi geçecek olan 12. deve hikayesi kadı hukukuyla modern batı hukukunu karşılaştırması
bakımından önem taşır.
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Hukukun evrimi ana hatlarıyla mercek altına alınırken, sistematik olarak

takipçisi olunmasa da,  Luhmann’ın Das Recht der Gesellschaft’da ortaya koyduğu

şema esas alınacaktır.

2.1.2.1.Yazılı Kültür ve Hukuk Sistemi Açısından Önemi

Yazı, işarettir. Evreni işaretlemek, Spencer- Brown’un şekil kuralları uyarınca,

onun sınırlarını belirlemek ve tanımlanmasına imkân sağlamaktır. Yazı sadece bu

yüzden bile kendi başına sistem kuramı açısından simgesel bir önem taşıyabilirdi.

Ancak, tarihsel gelişme olarak yazılı kültürün yaygınlaşması, toplum hafızasını

sağlamlaştırması ve yazının, içeriğini gönderenin niyetinden bağımsızlaştırabilme

potansiyeli nedeniyle toplum sistemlerinin gelişiminde büyük rol oynadığından,

kuram için ayrıksı bir önemi vardır.33

Luhmann, yazının, bir iletişim parçası olduğu halde önceleri iletişim değil,

kaydetme amaçlı kullanıldığını belirtir34. Toplumsal yaşama kuralları bütünü olarak

hukuk ise pek tabii kaydedilmesi gerekli bu bilgilerin en önemlileri arasındaydı.35

Ancak hukuka ilişkin ilk kaydedilenler, yasalar değil, hizmet vaatleri, sözleşmeler,

insanın kırılgan hafızasına bırakılamayacak işlemler olmuştur.36

Mezopotamya gibi yüksek kültürlerde,  hukuk kurallarının özdeş bulunduğu

ilahi kurallar yazıya geçirilmişti. Hammurabi kanunlarında ilahi kuralları da,

uyuşmazlıkları çözerken kullanılacak kuralları da görmek mümkündür.37 Bu, şunu

gösterir: yazılı şekil geçerlik şartı olarak kullanılmaya başlanmazdan çok önce, bir

hukuk kültürü ve hukuka ilişkin bir uzmanlık alanından söz etmek mümkündü.38

33Niklas Luhmann, Das Recht der Gesellschaft, p 246
34 Luhmann, loc. cit.
35 460 yılı civarında Germen yöneticilerin boyunduruğu altında yaşayan Romalılar için Latince olarak
yazılmış hukuk kuralları vardır. O. F. Robinson, T. D. Fergus, W. M. Gordon, European Legal
History, London, Butterworths, 2003, p. 7
36 Robinson, Fergus, Gordon, op. cit., p. 27, 35, 105
37 Luhmann, op. cit., p 247
38 Ibid, p.248
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Solon Kanunları ilk “siyasi” anlam taşıyan yasalardır. Uyuşmazlıkların

çözümüne ilişkin uzun süre muhafaza edilebilecek çözümler39öneren bu yasalar,

hukuk metnine ilişkin sorunları da beraberinde getirmiştir.

Roma’daki stipulatio örneğinde görüldüğü üzere, yazılı metinler sözlü  yapılan

işlemlere güç kazandırmak için tercih edilebiliyordu. Ancak yazılı metin üzerinde

hile yapma olasılığının daha fazla olduğuna ilişkin, antikiteden kalma bir inanış da

vardı. Her halükarda çelişkileri, sapmaları bertaraf edebilecek bir önlem olarak

yazının kamusal bir nitelik kazanması ancak okuryazarlığın yaygınlaşmasıyla

mümkün oldu.40 Bunun içinse toplumun dikine parçalı bölünmeden tabakasal

bölünmeye geçmesi gerekiyordu.41

Hukuk metninin diğer yazılardan ayrılabilmesi, hukukun alt sistem olarak

farklılaşmasının bir işaretidir ve sınıflı topluma geçilmesiyle beraber

düşünüldüğünde tarihsel önemini kazanır. Metnin farklılaşması ise ancak onun

farklılaştığının “anlaşılabilmesi” ile mümkündür42. Böylelikle özerkleşen hukuk

sistemi, autopoietik niteliğine doğru ilerler.43

Luhmann, yazının hukuka geçerlik kazandırması ile ilgili olarak bir noktaya

dikkat çeker: Yazının metne kazandırdığı iki tip geçerlilik vardır. İ lki yazının

yazıldığı zamanda sağladığı, ikincisi de yazıya konu olan eylem gerçekleştiğinde

sağlayacağı... Bu saptama akla hemen bir metot sorunu olarak yorumu getirecektir.

Gerçekten de hukukta yorum sorunu, hukuk- yazı ilişkisiyle beraber ortaya çıkar.

Toparlamak gerekirse, yazı, gerçek karşıtı normatif beklentileri istikrara

kavuşturur. Beklentilerin karşılanıp karşılanmayacağı elbette bilinemez ama

karşılandığında neyin hukuki olduğunu tekrar eden artık insan hafızası değil,

işaretlerdir. İşaretler kesinlik kazandırır ama aynı zamanda pek çok anlama açık kapı

39 Yazı, ilk ortaya çıkışı itibariyle öngörülebilir süreler boyunca saklama aracıdır, ileride ortaya
çıkabilecek bütün durumlara uygulamak için elverişli sayılmaz. Luhmann, yazının ancak değiştirme
ve teyit işlevlerinin kullanılmaya başlamasıyla geçerlilik şartı haline geldiğini belirtir. Ibid, p.250
40 Ibid, p.249
41 Ibid, p.252
42 Söz gelimi, 700lü yıllarda İngiltere’de yazılı hukuk mevcuttu fakat  kullanılan dil Latince
olduğundan geniş kitleler için anlaşılır değildi. Ancak toprak sahibi ve kiracılar arasındaki sözleşmeler
çok önemli sayıldığından yazılı yapılırdı. Robinson, Fergus, Gordon, op. cit., p. 7
43 Luhmann, op. cit.,, p. 253
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bırakır. İşaret/ anlam farkı yine sistem kuramsal bir fark olarak yorum faaliyetine

zemin sağlar.

2.1.2.2. Hukuk ve Ekonominin Kesişim Kümesinde: Mülkiyet

Tüm toplumsallığın temelinde, siyasi sistemleri kendisine göre

biçimlendirerek aslında Rousseau’nun uğursuz rastlantısı yatar. Sistem kuramı ise

mülkiyet kavramını, hukuk sisteminin ekonomi sisteminden bağımsızlaşması

bağlamında ele alır. Bu bağımsızlaşma, sözleşme kavramıyla, sözleşme kavramını

ise mülkiyet ve zilyetlikle bağlantılıdır 44 Hukukun ekonomiden işlevsel olarak

ayrılması, hukukun evriminin köşetaşlarından biridir. Ancak bu ayrılma mutlak

değildir; aynı zamanda geçişme ve yapısal eşleşmeyi beraberinde taşır. İşte

mülkiyetle bağlantısı nedeniyle sözleşme hukuk ve ekonominin yapısal olarak

eşleştiği ve geçiştiği alanlardan en önemlisidir.

Roma hukukunun ilk zamanlarında mülkiyet ile zilyetlik45 kavramları

arasındaki fark önemsenmemektedir46. Ancak bu fark, daha sonraki dönemlerde,

hukuk sistemini karmaşıklaştıran bir unsur olarak büyük evrimsel önem taşır.47 Bir

malı bir iki yıl gibi uzun bir süre elinde tutmanın o malın maliki sayılmaya

yeteceğini düşünen kadim anlayışa karşılık48 olarak ortaya çıkan, zilyetlik kimde

olursa olsun mülkiyetin korunması gerektiği49 düşüncesi, buna ilişkin dava ve hukuki

düzenlemeleri de beraberinde getirmiştir. Böylelikle, mülkiyet, karşımıza bir hukuk

44 Ibid, p.266
45 Sir Henry Sumner Maine, Ancient Law, Its Connection with the Early History of  Society and
Its Relation to Modern Ideas, USA, Dorset Pres, 1986, p.241 Zilyedlik kavramı etimolojik olarak,
fiziksel temas hatta haz uyandıran fiziksel temas çağrışımı yapsa da fiili kullanımı sadece temas değil,
kullanılan mal kendisininmiş gibi hissetmeyi de içeren bir teması karşılar. Savigny, bu anomalinin
tarihsel kökleri olması gerektiğini düşünür ve şu olguya işaret eder: Roma’daki patrici yurttaşlar,
kamu mülkünün çoğunu kiralamışlardı ve eski Roma hukukuna göre sadece zilyet konum undalardı
fakat bu zilyetlik, yeni gelenlere karşı mülkün korunması gerektiriyordu. Bu nedenle, devletin izin
verdiği zilyetliklerinin zamanla mülkiyet haline gelecek kadar olgunlaştığını mahkemelerde ileri
sürdüler. Maine, op. cit, p. 241-2
46 Bülent Tahiroğlu, Roma Hukukunda Mülkiyet Hakkkının Sınırları, İstanbul, İstanbul Üniversitesi
Yayınları, s.4: “Çok eski hukuktaki kavramlar ve kategoriler birbiriyle kaynaşmış durumdadır ve eşya
ve borçlar ve şahsın hukukları, hatta kamu hukuku ve özel hukuk arasında ki karışıklılıkların varlığını
gözden uzak tutmamak gerekir.”
47 Mancipium, potestas, dominium ve proprietas arasındaki karmaşık tarihsel ilişkiyi izleyebilmek için
V. Ibid, s. 3-10
48Ibid, p. 238
49 Bu, rei vindicationun temelidir. Bülent Tahiroğlu, Belgin Erdoğmuş, Roma Hukuku Dersleri,
İstanbul, der Yayınları, s. 128
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kurgusu olarak çıkar50. Bu ise, doğrudan, hukuk sisteminin özerkliğini kazanması

için bir adım sayılır. Zira hukuk, mülkiyet kurgusunu kendi terimlerince yaptığında

sistemsel bir işlemle gerçekleştirmiş51 ve buna bağlı olarak bu hakkı elinde

bulunduranın bu sıfatıyla korunması gerekliliği çeşitli usullerle sağlanmıştır.

Luhmann’ın savına göre, bütün bu sürecin sonunda, mülkiyet, sözleşme konusu

haline gelir ve malik olanın sıfatından ve sosyal konumundan bağımsız olarak

mahkemelerde savunulabilir.52 Bu da aristokrasiden çözünmüş toplumun

kazanımlarından biridir.

2.1.2.3. Muhakeme

Hukukun evriminde bir başka önemli olgu olan muhakemenin ortaya çıkması

için belli koşullar vardır. Sadece ad hoc veya sadece ad hominem 53argümanların

kullanımının yasaklanması; hukukun az sayıda kişinin ilişkilerinin belirlediği bir hal

olmaktan çıkması yani aristokrasinin zayıflamasıyla başladı. 54

Hukukun üst toplum tabakalarından kaynaklanan bağlayıcı mekanizmaları

çözüldükçe, bütün benzer davalarda uygulanacağı bilinen karar vermeye ilişkin

kurallar, hukuku gerekçelendirme aracı haline geldi. Bu uygulama yerleşene kadarki

süreç eşit davalara eşit, eşit olmayanlara farklı davranma çabası içinde geçti ve genel

kavramlar, maksimler, ilkeler üretti.55 Elbette, bu gelişmelerle bağlantılı olarak

hukukun bir meslek haline gelmesi ve hukuk profesyonellerinin ortaya çıkması

50 Zilyedlik kavramını hukuksal olarak mülkiyetten ayırmak için Roma’da klasik dönemde proprietas
terimi kullanılmıştır. Bülent Tahiroglu, op. cit, p. 9
51 Pashukanis, “Mülkiyetin hukuki şekli, herkesi “mülkiyet sahibi olabilir” hale getirir ama hiçbir
şekilde herkesi mülkiyet sahibi yapmaz” der. Evgeny B. Pashukanis, Law & Marxism. A General
Theory,  trans. Barbara Einhorn, Great Britain, Pluto Publishing Limited, 1989, p. 127
52 Luhmann, op. cit,, p.267. Buradaki savunulabilir halde oluş mülkiyeti elinde tutanın dışındaki
herkese karşıdır. Mülkiyetin hukuki bir kurum olarak evrenselleşmesi usus ve abususun istendiği gibi
kullanılabilmesi değil herkesin malike saygı göstermesiyle bağlantılıdır. Bu anlamda evrenin “bir
ayrım yap” ilkesi uyarınca malik ve malik olmayan olarak ikiye bölünmesi tesadüfi değildir.
53 Ad hoc, duruma özgü argümanlar üretmek anlamına gelirken, ad hominem, durumdan ziyade
karşıdaki kişiye yönelik argümana verilen addır.
54 Ibid, p.262
55Ancak bu, sadece Roma hukukunda böyle gelişmiştir. Ne küçük Asya’da ne de Atina’da benzer bir
süreç yaşanır.Luhmann, loc.cit.
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doğaldı.56 Zira sistemin artan karmaşıklığında case materyallerini bir araya getirmek,

rafine edip sınıflandırmak bir uzmanlık işi haline gelmişti.57 Bununla bağlantılı

olarak hukuk bilgisi denilen şey de bir çeşit düzenleme bilgisiydi.

Metinlerin soyutlanıp değişken koşullar altında kuramsallaştırılması ise ancak

ortaçağda mümkün olacaktı. Sistem içi geçerlik düşüncesi Roma Medeni Hukukunda

yoktu. Ama hukuki önermeler kullanarak sisteme yoğunluk kazandırmak, Ortaçağ’a

bir köprü kurmuştu.58 Muhakeme, tekrarı ve tutarlılığı sağlamasıyla59, hukuka kolay

dönüşemez bir kimlik kazandırdı. Zamana dirençli hukuk belli bir amaç güderek

olmasa da, kendini yenileyerek ve aynı kalarak evrimleşiyordu.

2.1.3.Ex facto ius obitus : Hukukun Dairesel Evrimi

İnsanlar hukukla değişik şekillerde karşılaşırlar. Tekil olaylar ayrıntıda

birbirine benzemezliklerle doludur ve bu nedenle hukukun farklılaşmadığı

dönemlerde hareketlerin hukuka uygun ya da aykırı olduğunu saptamak güçtür.60

Hukuka aykırı davranan kişinin bu davranışının aykırılığını bilerek mi yoksa

bilmeden mi davrandığı da belirlenemez. Ancak uyuşmazlıklar yazılı hale geldiğinde

ve biriktiğinde, hukuka aykırı davrananlar kendilerini savunduklarında61ve bu

durumlarını meşrulaştıran durumlarının istisnailiğini ileri sürdüklerinde ikinci düzey

bir gözlem yoluyla kimin hukuka uygun kimin hukuka aykırı davrandığına karar

56 Ibid, p.264. Bu konuda ayrıca V. Çataloluk, op. cit., p. 25-6.  M. Ö 400lü yıllarda İtalya’nın
Leontini adasındaki Tiranlık sonrası mülkiyet davalarında ortaya çıkan retorikçiler, zamanla
Yunanistan’a geçerek, mahkemelerde hatip olarak iş görmeye başladılar.
57 Mahkemelerde olup bitenin zaptının tutulması İngiltere’de 13. Yüzyılda başlar (yaklaşık 1250). Bu
geleneğin gelişmesi, emsale uyma teamülünün gelişmesinde etkili olmuştur. Zabıtların yazılması,
gayrı resmi niteliktedir ve en eski zamanlardan beri yapılan iddia ve delillerin, kararların, ilamların
yazılı hale getirilmesinden tamamen ayrı bir müessesedir. Bu işlem, mahkemede olup bitenlerin her
gün olduğu gibi yazılmasından ibarettir. Bu, merkezi yürütülen bir faaliyet olduğu için ulaşılabilirliği
de yüksekti. Bu konuda V. Clive Parry, “İngiliz Hukuk Sistemi”, çev, Fadıl Sur, Ankara
Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, cilt 1, sayı 3, 1944, p. 459
58Ibid, p. 265
59 Yukarıda (n.203) bahsedilen zabıtlar önceleri hukuk öğrenmek isteyen öğrenciler tarafından
tutuluyordu. Bir müddet sonra bu “Yıllık”ların yazılması ticari bir faaliyet halini aldı. Zamanla emsal
olarak gösterilen hükümler de yıllıklarda yerini almaya başladı ve böylelikle tekrar ve önceki
hükümlere başvurma kolaylaştı. Parry, loc. cit.
60 Ibid, p.258
61 Luhmann, bu savunmanın nötralizasyon anlamına geldiğini düşünür. Zira, hukuka aykırı davranan
kişi hukuka uygun bir hareket yaparak sistemde açtığı gediği nötralize etmektedir.
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verilebilir. Bu davalar biriktikçe, ya kurumsal (Kıta Avrupasında olduğu gibi) ya da

pragmatik (Anglo Amerikan sistemlerindeki gibi) bir bilgi birikimi ortaya çıkar.62

Bu anlamda, Kıta Avrupası Hukukunun da, Anglo Amerikan hukukunun da

temeli, basım tekniklerinin gelişmesiyle yaygınlaşan Glosslar, commentarlar,

actioneler vasıtasıyla atılmıştır demek abartı sayılmayacaktır63. Bu yaygınlaşmanın

bir sonraki aşaması ise, Roma hukukunun klasik döneminin ev sahipliğini yaptığı,

artık hukuk biliminin gelişmesi ve o güne kadar toplama olan bilginin kavramsal

açıdan sistemleştirilmesidir.64 Corpus Iuris ve diğer kaynaklardan koparılan

kavramların bugüne uzayan serüveni böyle başlar.

Hukuka ilişkin eski bilgi yenilerle karşılaştığında, yeni kuralların tamamının

eskisine uygun olması şart değildir; hukukun hareket kabiliyeti açısından da anlamlı

olmayacaktır. Ancak yeni bilgi varyasyonunun sürekli bir şekilde test edilmesi sistem

bütünlüğü açısından hayati önem taşır.65 Eğer yeni iletişim eskilere uygunsa, çözüm

için subsumsiyon yeterlidir. Değilse, yeni kuralların ihdas edilmesi şart olur.

Hukuk sistemi, yeni iletişimleri kendi iletişim ağına dâhil etmeye çalışacak, ve

nihayet ya var olan kurallara uyduracak yahut kendi karmaşıklığını arttıracaktır.

Bu durumu sistemci evrim kuramı, davaların çeşitlenmesi anlamında

çeşitlenme, yeni kurallarla eskiler arasındaki karşılaşma anlamında seçilim ve

sistemleştirme anlamında kalma arasındaki ilişkiyle formülleştirir.

2.1.4. Hukuk Sisteminin Karmaşıklığının Geldiği Nokta ve

Pozitifleşmiş Hukuk

Hukuk sistemi, bugün ulaştığı karmaşıklık düzeyinde siyaset sisteminden gelen

etkileri  “gürültü”66 olarak algılar. En azından sistem kuramcılarının kabulü bu

yöndedir. Bu kabulü destekler tarihsel arka planı Luhmann, 17.yy’da bulur. Zira,

62 Ibid, p.260
63 Ibid, p.273
64 Ibid, p.270
65 Ibid, p. 271
66 Gürültü, burada, sisteme dışarıdan gelen ve sistemsel iletişim kalıplarınca anlaşılamayan uyaran
olarak düşünülmelidir.
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17.yy’da reformlara karşı gelen siyasi yapıya karşılık günün ihtiyacına cevap

vermeye çabalayan hukukun yenilikçiliği mülkiyet hakkı gibi, siyasi haklar gibi

alanlarda gözlemlenebiliyordu.67

18. yüzyılda sermaye birikiminin artmasıyla sınırlı sorumluluk gibi daha rafine

hukuki tanımlar yapmak gerekse de bu kavramların geleneksel hukukta yeri yoktu.

Bu durum aynı zamanda seçilim ve çeşitlenme arasındaki farkı gözler önüne serdi ve

konulan hukuki yapıların sistemli bilgisine duyulan ihtiyaç, hukuk dogmatiğinin

uygulamadan bağımsızlaşmasına yol açtı.68

Siyasi sistemin hukuk sistemini sürekli rahatsız etmesi, hukuk sistemini

belirlemese de kendini bazıdurumlara uyarlamasını gerektiriyordu. Bu uyarlama için

gereken araç ise kuralların değiştirilme ve ortadan kaldırılmalarına ilişkin

düzenlemelerdi.69 Bugün gayet doğal olarak düşündüğümüz bu mekanizmalar o gün

için hukukun gittiği yön açısından belirleyici ve devrim niteliğindeydi. Zira bu son

durumun sistem kuramsal okuması, hukukun artık tamamen kendi iç

mekanizmalarıyla kendisine dâhil olan ve olmayan iletişimleri belirleyip

değiştirebilmesi ve hukukun dışarıdan geleler dışında kendi problemlerini de

üretmesidir70 ki bu, autopoiesis iddiasının da tarihsel temelini oluşturur.

Aynı çizgide düşünecek olursak, bugün hiçbir uyuşmazlık olmadan norm

konulması da vakidir. Hukuk sistemi öngörüleriyle, hukukileşecek durumları kendisi

yaratır. Mültecilerle ilgili düzenlemeler örneğinde olduğu gibi, hukuki kategori

olmasa herhangi bir uyuşmazlık yaratmayacak durumlar da söz konusu

olabilmektedir71. Bu anlamda, hukuk kendi kendini üretip, değiştirip beslemektedir.

Bu, evrimsel terimlerle anlatmak gerekirse, hukukun kendi kendine ve çevresi

olan toplumun arızi etkileriyle evrimleştiği ve yeniliği seçilim vasıtasıyla sağladığı

67 Ibid, p. 275
68 Ibid, p.274
69 Örnek olarak, Anglo Amerikan hukuk sisteminde kullanılan yorum yöntemlerinden biri olan
„Mischief rule“ verilebilir. Bu yöntemde yargıç, parlamentonun çıkardığı yasanın ortaya çıkan hangi
olumsuzluğa (mischief) karşılık bir öneride bulunmadığını belirleyerek bu doğrultuda yorum yapar.
70 Ibid, p. 278
71Ibid, p. 280
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anlamına gelir.72 Söz gelimi ceza hukukunda şikayete bağlı suçlar bulunması

böyledir. Cinsel suçların bir kısmının şikayete bağlanması sisteme dışarıdan gelen

toplumsal “rahatsızlık”a sistemin uyum sağlaması olarak değerlendirilebilir. Sistem

öğeleri, iletişimler vasıtasıyla çeşitlenmiş (artan vaka sayısı, psikolojik danışmanların

yorumları,kadın hareketi vs..) yapı ise buna göre değişime uğramıştır (suç mağduru

kadınların istekleri dışında mahremiyetlerini sergileterek daha fazla mağdur

edilmelerini engellemek amacıyla kimi suçların şikayete bağlı olarak düzenlenmesi).

Bu, evrimin seçilim ayağıdır. Son olarak ise sistem istikrarlı hale getirilecektir. Aynı

şekilde, gelişen mağdur hakları hareketinin, onarıcı adalet mekanizmalarını harekete

geçirmesi de evrimsel döngünün gözlemlenebildiği bir süreçtir.

2.1.5. Şiddet

Luhmann’a göre, hukuk, barışta mümkündür.73 Hukukun işlerliği için

siyasetin74 hukukun uygulanabileceği bir ortam yaratması gerekir.75

Çünkü hukukun ikamesi şiddettir.76 Aynı alanı paylaşan bu iki çözüm

yönteminden ikincisi tarihsel gelişme içinde hukukun işlem alanına girdiyse bu da

hukukun evriminin bir parçası sayılmalıdır. Mülkiyeti korumak için kullanılması

mübah şiddet, hukuk sistemine devredildiğinde artık cezalandırılabilir eylemler bir

kişinin değil hukuk sisteminin mağduriyeti olarak görülür.77 Bu bir kural olarak

ortaya çıktığı dönemlerde, hukuken korunan faydaların ne olduğu ancak yasayla

belirleniyordu ki, bugün kullanılan “kanunsuz suç olmaz” ilkesinin temeli böylelikle

atılmış oldu. Sisteme karşı suç işleyenlerin infazı için muhakeme edilmelerinin bir

72 Ibid, p.281
73 Ibid, p. 281 Vs. Pashukanis, p.134..
74 Siyasetin de bir alt sistem olarak farklılaşabilmesi için kendini fiziki şiddetten ayırması gerekir:
“Fiziki şiddetin başka bir yerde tanzim ediliyior olması  siyasal sistemin kabullenebileceği bir husus
değildir. Max Weber bu sebepten dolayı fiziki şiddetin “nizamiyeleşmesini” ve şiddet kontrolünün
tekelleşmesini haklı olarak modern devletin teşkilinin ve modern hayat şartlarının rasyonelleşmesinin
şartı olarak görmektedir.” Niklas Luhmann, Refah Devletlerinin Siyaset Teorisi, çev. Medeni
Beyaztaş, İstanbul, 2002, s. 80
75 Bu yönde, Giorgio Agamben, İstisna Hali, çev. Kemal Atakay, İstanbul: Otonom, 2005, s.105.
Agamben, siyasetin hukukun şiddetle olan ilişkisini kesen bir araç olduğunu belirtir.
76 Bu tartışmalı bir konudur. Sözgelimi Sorel, “Şiddetin Üzerine Düşünceler”de şiddeti hukukun
temeli olarak değerlerdirmişti. V. Georges Sorel, Şiddet Üzerine Düşünceler, Çev. Anahid Hazaryan,
İstanbul, Epos, 2008, s.141
77 Niklas Luhmann, Das Recht der Gesellschaft, p. 283
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gereklilik olarak ortaya konması 17. yy civarında mümkün oldu.78 Tabii ki şiddetin

sağladığı kesin ve ispatlanabilir çözüm karşısında muhakemenin bir alternatif

oluşturabilmesi için öncelikle muhakemenin ulaşılabilir, daha sonra ise verilen

kararın etkin bir şekilde uygulanabilir olması gerekir.79

Bu durum, hukukun neyin hukuki olmadığını söylemesi, bir paradokstur ve

yeni paradokslara da ev sahipliği yapar. Hukuka uygun olanla aykırı olanın bu

birlikte var oluşunun paradoksal yapısı bugün bakıldığında çok anlaşılamasa da

meşru müdafaa ve ıztırar hali gibi durumlar düşünüldüğünde –hukukun hukuki

olmayana müsaade etmesi- biraz daha net görülebilir.

Evrimin gelişimci bir çizgi izleyip izlemediği sorusu, hukuk bağlamında da

önem taşır. Hukuk sisteminin gittikçe karmaşıklaştığı, bir hakikattir. Yeni hukukun

eski hukuku ilga edebiliyor olması zamansallıkla ilgili olumlu bir durumdur. Hiçbir

yeni düzenleme, sırf eskisine uymuyor diye kendiliğinden adaletsiz sayılmaz.

Evrimsel süreçteki ilerlemeyle, 18. yy’dan itibaren sübjektif haklar gündeme

gelmiştir ve tabii ki bununla paralel olarak da, bu hakları kullanacak kişinin sıfatı

olarak “hukuk kişisi”, muhakeme tarafı olabilmek için gerekli bir sıfat haline

gelmiştir. 80

Günümüzde, hukukun karmaşıklığının giderek artması, bazı hukuk dışı çözüm

yöntemlerine eğilim gösterilmesine sebep olmaktadır. Hukukun hayatı giderek daha

fazla işgal ediyor olması endişesiyle bağlantılı olan bu eğilim, sistem kuramında çok

anlamlı bulunmaz. Luhmann’a göre, hukuki yoldan hiç de daha az karmaşık olmayan

bu yeni tür çözümler, sistemin çoğu mekanizmasını da kullanmakta olduğundan

(tahkim clauseları, sözleşmeler vs..) anlamlı değildir. Zaten ampirik olarak sistemin

karmaşıklığının değerlendirilmesini sağlayacak ölçümler yapılamaz. Avukat, yargıç,

sanık sayıları belirlenebilir fakat ilişkiler ağının karmaşıklığın ölçmek mümkün

değildir. Bu nedenle de hukukun toplum hayatının ne kadarını işgal ettiği ve bunun

78 Ibid, p. 284
79 Uygulanabilir olmasından kasıt, toplumsal nüfuz etkilerinden uzak ve herkese eşit mesafede
olmasını da gerektiriyordu.Ibid, p. 284
80 Önceleri gerçek kişilere özgülenen mahkeme açma hakkı, 19. yüzyılda toplumsal hareketlerin
bastırması, iş hukukun gelimesi ile hukuk kişisi tanımına olan ihtiyacı gösterdi.
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çok olup olmadığı kesin olarak söylenemez. Netice itibariyle toplum da gittikçe

karmaşıklaşmaktadır ve temel bir sistem kuramsal prensip uyarınca çevre, her zaman

sistemden daha karmaşıktır.

2.2. Özerk ve Kapalı Hukuk Sistemi ve Çevreyle İlişkileri

Hukuk, içinden geçtiği evrim süreci neticesinde, bugün, bağımsız bir toplum

alt sistemi olarak karşımızdadır. Hukukun geldiği bu nokta, aynı zamanda onun

pozitifleştiği nokta olarak kabul edilir. İdeal hukuka ilişkin kuramsal tartışmalar bir

yana, “hukuk” dendiğinde ilk planda akla gelen “pozitif” hukuktur. Sistem kuramsal

hukuk yaklaşımını analiz etmeye devam edebilmek için öncelikle hukukun bu

yapısını daha ayrıntılı olarak görmek gerekir.

2.2.1. Kendini Belirleyen, Pozitif Hukuk

Pozitif, “konulmuş olan” dır81. Bu nedenle,  doğal hukukun işaret ettiği

anlamda insan dışı bir kaynağa sahip olmayan, insan tarafından “konulan” her türlü

hukuk “pozitif hukuk” sayılır. Pozitif hukuk, aynı zamanda sistemsel ve evrimsel

açıdan bakılacak olursa, hukuk sisteminin bugün gelmiş olduğu noktayı da ifade

eder.

Hukuk sisteminin pozitifleşmesi için evrim sürecinde bazı özellikler edinmiş

olması gerekir. Bu özellikler ise çoğu zaman bugünkü hukuk birikimimiz içinden

düşünüldüğünde, tartışma konusu yapılamayacak kadar doğal görünür. Luhmann,

hukukun pozitifleşmesinin formülünü, “ hukukun sadece kararlar vasıtasıyla ortaya

konması (yani seçilmesi) değil, aynı zamanda karar verme (yani olumsal ve başka

türlüsünü de seçebilir olma) erkine sahip olmasıdır,”82 şeklinde dillendirir.

Bu ifadeyi değerlendirmeye geçmeden önce belirtmek gerekir ki pozitif hukuk,

hem öğeleri arasındaki ilişkiler ve iletişim hem de çevreden aldığı uyarımlar

açısından karmaşıklaşmış hukuktur. Karmaşıklaşma, giriş bölümünden hatırlanacağı

81“Ekonomi ve güçler arasındaki ilişkiler gerçek bir pozitiviteden yol alıp sosyolojik temel lerden
destek alırken. “kuramın pozitivitesi” konmuş olma (posere, positum, poser par une autorité) olgusuna
dayanmaktadır.” Niyazi Öktem, “Hukuksal Pozitivizm Akımı”, İstanbul Üniversitesi Hukuk
Fakültesi Mecmuası , Cilt XLIII, sayı 1-4,  1978, Ayrı bası, s.4
82 Niklas Luhmann, Rechtssoziologie,Wiesbaden, GWV Fachverlag, 2008,  p. 210
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üzere sistemin tolere edebilmesi oranında mümkündür ve sistemin ancak

olumsallıkla başa çıkabileceği bir durumdur83.

Ortaçağ Avrupa düşüncesinde yer etmiş eski yeniden iyidir ilkesi, mantıksal

olarak, her tür hukuksal düzenlemenin eski hukuk kurallarıyla uyum içinde olmasını

gereksinir ve yenilikler öncelikle şüpheyle karşılanır. Zira aynı düşünceye göre doğal

hukuk zamansal olarak değişmez olduğu gibi olgusal anlamda da alternatifsizdir. 84

Hukukun pozitifleşmesi ancak, bu düşünce tersine dönerse mümkün olabilir.

Hukukun değişken, dinamik bir yapısı olduğu gerçeği, ancak yeni, eskiden iyidir

ilkesinin kabulüyle beraber85, bugün kabul edilir olmuştur.86 Bu değişimi mümkün

kılan ise sistem kuramının belkemiğinde bulunan “olumsallık” olgusudur.

Olumsallık uyarınca her yasa, her hukuk tasarrufu olduğundan başka türlü de olabilir.

Onun olduğu şekliyle olması bir zorunluluk değildir. Bu durum, hukuki tasarrufların

son derece sıkı şartlar altında da olsa, son tahlilde keyfi olduğunu sezdiren bir

saptamadır. Hukukun keyfiliği onun değiştirilebilmesine olanak tanır ve pozitiviteyi

sağlar.87 Yukarıdaki formülün karar verme erki derken kastettiği böyle bir yetidir.

Olumsallıktan sonra pozitif hukukun başka bir unsuru, hukukun kaynakları

öğretisinin kaynakların hiyerarşisine yaptığı göndermeden çıkarılabilir ki , bu

gönderme ortaçağın lex divina- lex aeterna- lex naturalis ve lex humana arasında

83 Toplumun gittikçe karmaşıklaşması, sistem kuramında salt bir ilerleme olarak görülmez. Ancak
olumlu bir tonda ele alınır. Kanımca, karmaşıklaşma bir olgudur. Wiener’in de be lirttiği üzere,
gelişim, gelecekte yeni olasılıklar yanında yeni kısıtlar da getirecektir. Bu konuda V. Mehmet Tevfik
Özcan, İlkel Toplumlarda Toplumsal Kontrol, op. cit., s.141 ff.
84 Niklas Luhmann, Pozitivität des Rechts, p. 121
85 Bu noktada usül kuralı uyarınca genel-özel çatışmasına ilişkin kurallar delil gösterilerek itiraz
edilebilir. Ancak prensibin yeni kanunun eskiyi ilga etmesi olduğu, genel -özel kriterinin sadece
bununla bağlantılı olarak anlam taşıdığını belirtmek gerekir. Yasemin Işıktaç, Sevta p Metin, Hukuk
Metodolojisi, İstanbul, Filiz Kitabevi, 2003, s.258-262
86 Bu değişim, söz gelimi Güney Afrikada’ki apartheid sisteminin ortadan kalkmasıyla yeniden
düzenenen yasalarda olduğu gibi radikal toplumsal değişiklikler gerektirmez. Zinayı suç olara k
tanımlayan maddenin ilga edilmesi,  uzun zaman suç olarak nitelendirilen bir eylemin suç olmaktan
çıkarılmasıdır ve bu konuya ilişin iyi bir örnek oluşturur. “[pozitifleşmeyle] kazanılan, hukukun
zamansal olarak farklaşmasıdır. Dün geçerli olmayan bir kural bugün geçerli olabilir ve aynı kural
yarın ‘ihtimaldir ki’, ‘büyük olasılıkla’ yahut ‘kesinlikle’ geçerli olmayacaktır.” Niklas Luhmann,
Rechtssoziologie, p.210
87 Niklas Luhmann, Pozitivität des Rechts als Voraussetzung einer modernen Gesellschaft,
Ausdifferenzierung des Rechts Beiträge zur Rechtssoziologie und Rechtstheorie , Frankfurt:
Suhrkamp, 1999 , p. 125, Niklas Luhmann, Das Recht der Gesellschaft, p. 38
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gördüğü hiyerarşide en berrak şekilde görülebilir88. Bilindiği gibi doğal hukukun

bütün hukuk kurallarının kendisine göre test edileceği ve “değer”lendirileceği bir

takım temel ilkeler öngörmesi karşısına pozitif hukuk, Hart’ın ikincil kurallarını

çıkartır. 89 Bir yasa, ancak “usulüne uygun” olarak çıkarılırsa yasadır ve aynı şekilde

mahkeme kararının da ancak usul kurallarına uygun bir şekilde verilmişse bağlayıcı

olması mümkündür.90 Bu anlamda hukuk kuralları artık hiyerarşik değil, dairesel ve

birbirini belirler bir ilişki içerisindedir. İkincil kurallar aynı zamanda hukukun

geçerliliğini de sağlar. İşte hukukun kendi kendisinin geçerliliğini sağlaması,

hukukun pozitifleşmesinden önce gözlemlenemeyen bir olgudur.

Son olarak pozitif hukukun bu özelliklerini kurumsallaştırdığını vurgulamakta

fayda vardır. Kurumsallık, daha sonra ayrıntılandırılacağı üzere, hukukun autopoietik

niteliğinin istikrarla devamını sağlar.

Pozitif hukuk sisteminin bu özelliğinin sınırlarını çizen çeşitli unsurlar bir

tarafa bırakılacak olursa, hukuk sisteminin pozitif olması temelde onun kapalı olması

anlamına gelir. Ancak bu kapalılık, daha önce belirtildiği gibi, tam bir kapalılık

değildir.  Bütün sosyal sistemler gibi hukuk da çevreyle belli bir oranda ilişki kurarak

paradoksal bir durum yaratır. Aynı anda hem açık hem de kapalı sistem özellikleri

göstermek ve kendini her şart altında koruyabilmek, hukuk sisteminin

pozitifleşmesidir. Hukuk sisteminin öğelerini tekrar tekrar üretirken onlardan kendini

yeniden inşa etmesi ve özelliklerini muhafaza edebilmesi, ancak kendi sınırlarını

çizmesiyle mümkündür.

88 Niklas Luhmann, Pozitivität des Rechts als Voraussetzung einer modernen Gesellschaft , p.121
89 “ [b]irincil kurallar bireylerin yapması ve yapmaması gereken eylemlerle ilgiliyken ikincil kurallar,
birincil kurallarla ilgilidir. Birincil kuralların nihai biçimde kesinleştirilmesi, yürürlüğe girmesi,
ortadan kaldırılması, çeşitlenmesi ve ihlal edilmelerinin sonuçlarının belirlenmesi şekillerini
belirlerler.” H.L. A. Hart, The Concept of Law, USA, Oxford University Press, 1997 , p.94
90 Bu konuda, Richard Lempert, “The Autonomy of Law: Two visions compared, Ed.Günther
Teubner, op. cit., .p.158
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2.2.2. Otonomi91 Sorunu:

Hukukun hukuk olduğunu söylediği şey hukuktur. Bu totolojik önerme, hiç de

basit sayılmamalıdır, zira aynı zamanda hukuk sisteminin çevresinden özerk oluşunu

en iyi anlatan ifadedir.

Hukukun özerk/otonom olduğu düşüncesinin ortaya atılır atılmaz92 bir takım

önyargılarla karşılaşacağı tahmin edilebilir. Öncelikle akla gelen, yasama

dolayımıyla hukuka dâhil olan siyasi unsurlardır. Yargıçların kararlarına dayanak

yapabildikleri ahlak ilkeleri yahut Marksizmin hukuku ideolojik bir aygıt olarak

gören iktisadi yaklaşımı hep hukukun bir sistem olarak otonom olamayacağını imler.

Oysa sistem kuramında otonomi, hukukun “göreceli olarak” otonom olduğunu dahi

kabul etmeyecek düzeyde sert bir çizgide benimsenmiştir.93 Hal böyle olunca

sistemsel özerklik, açıklanmaya muhtaçtır.

Öncelikle, hukuk sistemi, elbette, bütün sistemler gibi çevresiyle ilişki

içerisindedir. Autopoiesis bahsinde anlatılan özellikleri taşıyan bir toplum sistemi

olarak toplumun bütününden soyutlanamaz. En basitinden, hukukun kullandığı dil

bile onun çevreyle olan hayati ilişkisine örnek gösterilebilir.94 Ancak sistemin iç

işlemleri çevre tarafından belirlenmez. Sistem çevre ilişkileri, daha önce belirtild iği

üzere95 bir çeşit kapalılığı gereksinir. Ve sistemin otonomisi de bu kapalılığın bir

sonucudur96.

91 “Otonomi” kelimesi, Türkçede “özerk” kelimesiyle tam olarak karşılanabilir. Antik Yunanca auto
ve nomos kelimelerinin bir araya gelmelerinden türetilen kavram, “kendi kendine kural koyan”
anlamını taşır. Bu anlamda, aslında sistem kuramını kullanımına son derece elverişli bir etimolojik
kökeni olduğu görülecektir. Türk Dil Kurumu Sözlüğü, İstanbul, Milliyet, 1996, s. 1122
92 “Hukukun özerkliği arzulanan bir amaç değil, bir gerekliliktir.”, Roger Cotterrell, The Sociology of
Law. An Introduction, Edinburgh, Butterworths, 1992, p.168
93Niklas Luhmann, Das  Recht der Gesellschaft, p.65
94 Bu yönde detaylı bilgi için bkz. Niklas Luhmann,  “Closure and Openness: On Reality in the World
of Law”, Autopoietic Law: A New Approach to Law and Society , ed. Günther Teubner, Walter de
Gruyter, Berlin, 1988, 118 Niklas Luhmann, Das Recht der Gesellschaft, p. 80  “Dili kullandığı
sürece hukuk sisteminin dışarıyla ilişkisi vardır. Sınırlar, iletişimle ilgili olarak geçirgendir. Hukukla
ilgili her şey sistem içine alınıp işlenebilir.”
95 Supra, s.17
96 Sistemin autopoiesisten kaynaklanan işlemsel kapalılığına otonomi adını verenler de vardır. Bu
yönde  Huber, op. cit,p. 44 Ancak  Luhmann, dikkatli bakıldığında otonominin sistemsel kapalılığın
eş anlamlısı olmadığını zira kendini sınırlama ve kendine kural koymanın, kapalılığın ancak bir
sonucu sayılabileceğini söyler. Niklas Luhmann, Das Recht der Gesellschaft , p. 90
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2.2.2.1. Normatif Kapalılık- Bilişsel Açıklık Formülü:

Hukuk işlemleri ancak hukuk sistemi içinde gerçekleşir ve sistemin yapısını

sistem işlemleri oluşturur. 97 İşlemler, sistem kuramı açısından autopoiesisinin

belirlenmesinde yapılardan daha fazla önem taşır. 98 Zira hukukun birliği ve

otonomisini karakterize eden unsur, hukuki işlemlerin yinelenen bir şekilde

uygulanmasıdır.99 Yineleme, bu anlamda Kantçı a priori tasarımına ve bunun

Kelsen’deki yansımasına sistem kuramının önerdiği alternatiftir. Şöyle ki, hangi

işlemin hukuki olduğunu hukuka içkin bir yapısal mekanizmanın (söz gelimi normlar

hiyerarşisinin) belirlemesi mümkün değildir. Önemli olan sistemin işlemlerini

yineleyen bir şekilde kendi işlemlerinin sonuçlarına uygulanması 100ve bunun hukuk

sistemini farklılaştırması ve yeniden üretmesidir.

Hukuk açısından bu işlemsel kapalılık bir nedensellik ilişkisi ile bağlantılı

değildir. Zira her durumda içsel işlemlerin dışsal nedenleri vardır.101 Söz gelimi iş

kanununa ilişkin hukuksal bir kararın temeli, hukuk sistemini dışındaki bir iktisadi

ilişkidir. Burada önemli olan, hukuk sistemine, hukuk dışından bir “girdi”

olamayacağı gerçeğidir. Hukuk, çevresi hakkında kendi fikir ve iletişimlerini

üretebilir ancak hiçbir zaman çevreden aldığı unsurları olduğu gibi yeniden işleme

konumunda değildir.102 Bu nedenle iktisat alt sistemindeki bir A işleminin neticesi

olarak hukukta bir B işlemi yapıldığını söylemek abestir. B işlemi ancak hukuk

sistemi içindeki işlemlerin bir sonucu olabilir. Nedensellik bağını kuran, gözlemcidir.

İşlemsel kapalılık, hukukun normatif kapalılığının bir bileşenidir. Hukuku

normatif olarak kapatan ikinci unsur, hukukun hayal kırıklıklarına karşı bağışık

olmasıdır. Bu kapalı ifade, ileride bir alt başlık olarak ele alınacak hukukun işlevi

bahsine fazlaca girmeden şöyle açıklanabilir: Hırsızlığa ilişkin hukuki düzenleme,

çalma davranışının gerçekleşmemesi beklentisini garanti altına almak için

97Niklas Luhmann, “Operational Closure and Structural Coupling: The Differentiation of The
Legal System”, p. 341
98 Luhmann, op. cit. 341
99 Luhmann, loc. cit.
100 Ibid, p. 336
101 Niklas Luhmann, Das Recht der Gesellschaft , p. 65
102 İbid, p. 72, Niklas Luhmann, “Operational Closure and Structural Coupling: The Differentiation of
The Legal System”, p. 336
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yapılmıştır. Bir yurttaşın bu hukuk normunun ihlali, hırsızlık yapması, o beklenti

konusunda hayal kırıklığı yaratsa da o normu geçersiz kılmaz.103 Yahut toplumda o

normun yanlış olduğu ve düzeltilmesi gerektiğine ilişkin bir kanı oluşturmaz. Bu

durumdan, hukukun normatif alanda “öğrenme kabiliyeti” [lernfähigkeit] olmadığı

sonucunu çıkartabiliriz.

Hukuk sisteminin normatif açıdan işlemsel olarak ve öğrenme kabiliyetine

sahip olmaması nedeniyle kapalı oluşu, onun bilişsel olarak açık bir sistem oluşuna

mani değildir.104 Sistem çevreye ancak bilişsel olarak açılabilir. Bir fatura ödeme

işlemini ele alalım. Hukuk sistemi bu ödemenin hukuken yapılıp yapılmadığına

ilişkin kararı ancak eğer ekonomi sistemi kriterlerine göre bu, gerçekten bir

ödemeyse verebilir.105Ancak ödeme bir olaydır. Ödemeye ilişkin hukuk sistemi kendi

içinde enformasyon üretir ve bu, sistemin kendi yaptığı bir seçilimdir. Ancak her

halükarda sistem, kendisini çevreye açar, bu anlamda da öğrenme kabiliyetine

sahiptir.106

Normatif/bilişsel ayrımı bir ölçüde normlarla olgular arasındaki farka tekabül

eder. Hukuk sistemi dışarıdan norm kabul etmez ama dış olgular konusunda kendi

ürettiği bilgi vasıtasıyla kendini değiştirir. Bu anlamda kapalılık, pozitifleşmenin de

bir unsuru olması hasebiyle, paradoksal olarak, açıklığın bir ön şartı sayılabilir.

Normatif kapalılık ve bilişsel açıklığın bir arada formüllendirilmesi ileride

ayrıntılandırılacak şartlı programlarda en bütünlüklü halde görülür.  Program şöyle

der:

103 Niklas Luhmann, Das Recht der Gesellschaft , p. 80, p. 77.
104 Andreas Philippopoulos- Mihalopoulos, Niklas Luhmann: Law, Justice, Society, New York,
Routledge, 2010, p. 71
105 Yahut, yasa örneğinde olduğu gibi, bir yasanın hukuk sisteminde bir değişiklik yarabilmesi ancak
onun siyasi anlamda yasa olması ile mümkün olur. Niklas Luhmann, “Operational Closure and
Structural Coupling: The Differentiation of The Legal System”, p.342
106 Marcelo Neves, “Von der Autopoiesis zur Allopoiesis des Rechts”, Rechtstheorie 34, Duncker&
Humblot, 2003, p. 254
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“Eğer a olgusu gerçekleşirse, x kararı verilir.” 107Bu ifade hem olguyu hem

normu, hem dışarıdan geleni yani açıklığı hem de içeride üretilen iletişimi, yani

kararı içerir ve sistemin birliğini ispatlar.

Bir hukuk sisteminin farklılaşması ve işlemsel kapalılığını kazanması için

Luhmann, birbirini karşılıklı olarak etkileyen iki kazanımın daha var olmasını

öngörür: Nasıl ki kapalılık pozitif hukuk olmazsa, programlar da kodlar olmadan var

olamazlar. Yukarıda formüllenen ifade, ancak bir hukuka uygun bir de hukuka aykırı

değerin bulunduğu ikili kod sistemi mevcutsa mantık taşır.108 Bu ikili değer sistemi,

hukuk sisteminin sınırlarını ve hukuki iletişimin kalıbını belirler ki, normatif

kapalılığı içinde sistem, hukuk dışı bilgiyi ancak bu kalıba sokarak kullanabilir. 109Bu

anlamda kodlama, kapalılaşmanın olmazsa olmaz iki unsurundan biridir. Sistem,

çevreyle ilişkisini ancak kendi iletişimi, kendi kodlamasıyla sürdürebilir. Bir unsurun

hukuk sistemine ait olup olmadığı hukuka uygun/ hukuka aykırı ikilisi tarafından

denetlenir.

Kodlamayla birlikte, hukuk sisteminin işlevsel farklılaşmasını da kapalılık için

bir şart olarak görmek gerekir.110

Toparlanacak olursa, hukuk normatif olarak kapalı, fakat bilişsel olarak açık bir

toplum alt sistemidir.111Normatif kapalılık, sadece hukuk sisteminin öğelerine

hukukilik kazandırması ve onları böylelikle öğeleri haline getirmesini amaçlar.

Sistem böylelikle, sürekli devinim halinde bulunur, kendini yeniden üretir. Bu,

hukuka ilişkin hiçbir olayın normatifliğini çevreden almaması anlamına gelir.

Buna karşılık bilişsel açıklık, programlama yoluyla, sistem kendini olgulara

bağımlı kılar. Öyle ki olgular bunu dayattığında sistem kendini değiştirebilir. Hukuk

sistemi içindeki bütün işlemler, bu iki durumu aynı anda ve sürekli olarak kullanır.

107 Niklas Luhmann, Das Recht der Gesellschaft , p. 84
108 Infra, s.93 ff.
109 Ibid, p.90
110 Ibid. p. 93
111Niklas Luhmann, Ibid, p. 77, Niklas Luhmann, The Unity of the Legal System, Autopoietic Law:
A New Approach to Law and Society , ed. Günther Teubner, Walter de Gruyter, Berlin, 1988, p. 20
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2.2.2.2. İşlemsel Kapalılığın İki Göstergesi: Geçerlilik – Eşitlik

Hukukun geçerli olması, bir gereklilik olarak içeriksel tartışmalara yol açsa da;

sistem kuramı, geçerliliği şeklî algılar ve hukukun özerkliğini, kendi geçerliliğini

dışsal hiçbir müdahale olmaksızın sağlamasıyla bağlantılandırır. Eşitlik ise, adaletin

de şeklî bir ifadesidir ve hukuk sisteminin farklılaşmış olduğunu ispatlarken sistemin

normatif kapalılığını da gösterir.Bu iki kavramın da sistemsel kullanımları itibariyle

geleneksel olarak meşruiyetle kurulan bağlantıları kalmamıştır.

2.2.2.2.1. Geçerlilik

Normun geçerliliğini içeriksel bir tartışma konusu haline getiren ve dolayısıyla

meşruiyetle ilişkilendiren söylem kuramcılarının aksine112, Luhmann, geçerliliği bir

sembol olarak nitelemiştir.113 Geçerlilik, işlemlerin farklılıklarının sistemin birliği ile

beraber varoluşunun sembolüdür.114 Ancak, bu sembol, aynı iktisattaki para sembolü

gibi, içsel bir değer taşımaz, niteliksel bir gönderme yapmaz.

Hukukun ne zaman “geçerli” olduğu sorusunun yanıtı ise, yine bir

genellemeden ibarettir: “Hukukun tamamı geçerlidir.”115 Meşruiyetle olan bağın

kesilmesi116 bu noktada önem taşır, zira eğer geçerlilik meşruiyet ile örtüşen bir

kavram olsaydı, hukukun tamamının meşru olduğu gibi bir yanılsama yaratacaktı.

Geçerlilik, burada, sistemin kendi işlemlerinin sürekli yinelemesiyle ortaya çıkan bir

eigenwert/eigenvalue, bir öz-değerdir. Sistem dışında hiçbir anlam ifade etmeyen bu

değer, sistemin birliğine katılmanın da şartıdır.117Sistem kuramı, geçerlilik

bağlamında yine bir döngüselliğe girmiştir: Hukukun yineleyen118 işlemlerinin

112 Habermas, geçerliliğin rasyonel söylemin şekli kurallarıyla belirlenmesi gerektiğini, ancak,
üzerinde uzlaşılan müzakere koşullarında üretilen rationun hukuku ve siyaseti meşrulaştırabileceğini
söyler. Jürgen Habermas, “Öteki” Olmak, “Öteki” İle Yaşamak. Siyaset Kuramı Yazıları , Çev.
İlknur Aka, İstanbul, Yapı Kredi Yayınları, 2004, s.156-161
113 Niklas Luhmann, Das Recht der Gesellschaft ,  p. 98 Geçerlilik bir norm değildir, bir şekildir.V.
Gerhard Preyer, “Entscheidung-Rechtsgeltung-Argumentation”, Rechtstheorie, vol.27, 1996, p.371
114 Huber, op. cit., p. 124
115 Luhmann, op. cit.,  p. 102
116 “Geçerlilik, iletişimsel olarak paylaşılan bir semboldür ve bir meşruiyet figürü değildir.” Thomas
Huber, op. cit., p. 125
117 Luhmann, op. cit., p. 103
118 “Bir karar eğer kendisinden önceki kararlara dayanıyorsa geçerlidir”. Andreas Philippopoulos -
Mihalopoulos, op. cit, p. 83
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oluşturduğu birliğe dahil olan her işlem, geçerlidir119. Bu sürece dahil olmayan bir

işlem hukuk işlemi sayılmayacağından ise, hukukun tamamı geçerlidir.

Bu dairesel anlayış, yine, bir başka açıdan Hartçı tasarımı karşısına alır. Çünkü

Hart, tanıma kuralı120 ile hukuk sistemi içine dâhil olan ve olmayan kuralların ayırt

edildiğini savlar. Bu, sistem kuramındaki daireselliğin hiyerarşik bir ikamesidir ve

kabul edilemez.121 Geçerlilik bir olması gereken, bir değer, bir norm değil bir şekil,

bir formdur ve yinelemeyle sağlanır. Dolayısıyla sistem içinde uygulanabilirliği,

uygulanamazlığı denetleyen bir norm olarak bulunamaz.122

Öte yandan hukuk sistemi, geçerlilik sayesinde sürekli devinen ve kendini

yenileyen bir sistem olur, zira yeni düzenlemelere eski işlemler tarafından biteviye

geçerlilik kazandırılması söz konusudur.123

2.2.2.2.2. Eşitlik

Hukuk sisteminin işlemsel kapalılığını ifade eden ikinci kavram olarak eşitlik

ise, ileride adalet bahsinde de değinileceği üzere, sadece bir form değildir ve norma

dönüşebilir.124 Bu dönüşümün en güzel ifadeleri, yasaların eşit uygulanmasındaki

gibi sistemsel ilkelerde ve insan hakları düzenlemelerinde gözlemlenebilir: 125

119 Günther Teubner, “And God Laughed..”:Indeterminacy, Self-Reference, and Paradox in Law”,
Stanford Literature Review 7, spring/fall 1990, p.16
120 “….bir kuralın geçerli olduğunu söylemek, o kuralın tanıma kuralının bütün testlerini geçtiğini ve
sistemin bir kuralı olduğunu söylemek demektir. Gerçekten, kolaylıkla söyleyebiliriz ki belli bir
kuralın geçerli olduğuna ilişkin ifade, tanıma kuralının ortaya koyduğu bütün kriterleri yerine getirdiği
anlamını taşır.”  Hart, op. cit, p. 103
121 Luhmann, op. cit., p. 110
122 Ibid, p.102
123 Huber, op. cit., p. 126
124 Luhmann, op. cit., p. 111.
125Ibid, p. 116. TC Anayasası md. 10. “Herkes dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç,
din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir.
(Ek. 7.5.2004-5170/ 1 md.) Kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir. Devlet, bu eşitliğin yaşama
geçmesini sağlamakla yükümlüdür.
Hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz.
Devlet organları ve idare makamları bütün işlemlerinde kanun önünde eşitlik ilkesine uygun olarak
hareket etmek zorundadırlar.”
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Eşitlik, adaletin en basit formudur ve genel olarak, eşit olanlara eşit, eşit

olmayanlara eşit olmayan muamele olarak formüllendirilir. Ancak eşit olana eşit

muamele kendiliğinden mümkünken eşit olmayanlara yapılacak muamele çeşitlilik

göstereceğinden hukuk tarafından düzenlenmeye muhtaçtır.126

İşlemlerde eşitlik, ancak işlemler yinelenebilir olduğunda anlam taşır. Aynı

işlemlerin yinelenmesi, onların aynı şekillerde benzer durumlarda kullanılabilmesi,

bir anlamda kalıplaşmasıdır. Böylelikle her benzer durum ortaya çıktığında üzerinde

düşünmeksizin aynı işlem yapılabilecektir. Eşitlik, bu anlamıyla, işlem yapma

kolaylığı sağlar.

Eşitliğin bir de, sistemin birliğini sağlamaya yönelen, sisteme dahil olmaya

ilişkin başka bir yönü vardır. Mahkemelere erişim açısından sisteme dahil edilme

oranları değişiklik gösterir. Aynı şekilde, yasa yapmada da katılım oranları değişiklik

gösterir. Ancak sistem kuramının bu soruna ilişkin söyleyecek çok sözü yok

gibidir.127 Kuramda eşitlik, şekli bir işlem yapma göstergesi olarak sistemin birliğini

sağlama işleviyle sınırlanmıştır.

2.2.3. Hukukun Çevreyle İlişkisi:  Siyaset-Hukuk Örneği

Hukuk sistemi, işlemsel kapalılığını işlevsel yoldan farklılaşarak kazandığında,

diğer toplum sistemlerini “çevre” olarak görmek zorundadır. Toplumda hukukun

işlevini yerine getiren bir başka sistem daha olamaz. Ancak bu özerkliği anlamak, bir

örnek üzerinde çalışmadan, çok kolay olmayacaktır. 128Bu nedenle, alt sistem olarak

hukukun kendisine en yakın durumdaki toplum sistemiyle olan ilişkisini burada

inceleme gereği duyulmuştur.

126 Ibid, p. 110. “Yeni davalar “farklı” olarak sınıflandırıldığında, onları yeni bir eşit davalar kümesi
haline getirecek bir kuralın uygulama alanına girerler. Eşit/eşit olmayan şeması kendi kendini üretir.” ,
Ibid. p. 114
127 Luhmann’ın toplumsal sorunların yorumu konusunda akıllara durgunluk verecek nesnel bir tutumu
vardır. Hukuka dâhil edilme anlamındaki eşitsizliği analiz edişi de bu nesnellikle çevrilidir: “Hukuka
erişim ve hukuk sistemi içinde eylemde bulunma yetisindeki farklılıkların ne hukukun işlevine  ne de
hukukun özerkliğine ilişkin bir işlevleri vardır. Tekil olay ve özgül sorun alanlarına eğilinmedikçe
hukukun evrimini nasıl etkilediklerini gözlemlemek mümkün değildir… Bir hukuk davası sadece
taraflar dezavantajlı bir sosyal sınıftan geldikleri için farklı sonuçlandırılamaz.” Niklas L uhmann, Das
Recht der Gesellschaft , pp. 116-7
128 Luhmann, kendisi de Das Recht der Gesellschaft çalışmasının bir bölümünü tamamıyla hukuk-
siyaset ilişkisini irdelemeye ayırmıştır.
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Gelenek, hukuk ile siyaseti bir arada tasarlar.129 Bu tasarımı tarihsel olarak

zorunlu kılan, antikiteden bu yana yapılan ideal devlet tasarımlarından sözleşme

fikrine, anayasanın kendisinden yurttaşlık düzenlemelerine kadar pek çok olgu ve

kavramdan söz etmek mümkündür. Sistem kuramı, işte bu yüzden, hukukun

düzenlediği alan olarak siyaset ve siyasetin mümkün kıldığı alan olarak hukuk,

toplum sistemi içerisinde farklılaşmış iki sistem olarak karşımıza çıktığında net bir

ayrım yapma zorunluluğuyla karşı karşıya kalır. Hukuk eğer, yukarıda tasvir edildiği

şekliyle işlemsel olarak kapalı bir sistemse, siyasetin hukukun bütünleyicisi değil,

çevresi olması gerekir130. Bu durumun gözlemlenebileceği ilk ve en geniş kavram ise

devlettir.

2.2.3.1. Devlet:

Karmaşık bir yapı olarak devlet, iki farklı toplum sistemini kullanır. İlki, iç

iletişimini kurmak için “iktidar” kodunu kullanan siyaset sistemi131, ikincisi ise,

hukuka uygun/aykırı kodlamasıyla şiddet kullanma tekelini düzenleyen132 hukuk

sistemidir.133 Hukukun ehlileştirdiği alanda siyaset kendi işlemlerini

gerçekleştirebilir:

“Toparlamak gerekirse, Rechtsstaat formülünün hukuk ve siyaset arasındaki

karşılıklı ve parazitvari ilişkiyi ifade ettiğini söylemek mümkündür. Siyaset sistemi

hukuka uygun ve hukuka aykırı arasındaki farkın başka bir yerde, hukuk sisteminde

kodlanması ve uygulanmasından faydalanır. Buna karşın, hukuk sistemi de barışın,

otoritenin tamamen farklılaşmasıyla kararların tenfiz kabiliyetinin başka bir yerde,

yani siyaset sisteminde, sağlanmasından faydalanır.”

Siyaset ve hukukun sistemik olarak başka açılardan da birbirine bağımlı yapılar

oldukları gözlemlenebilir. Ancak öte yandan bu ilişki, biraz daha ayrıntılı

bakıldığında asimetrik bir ilişkidir. Zira siyaset, tipik özelliği olan kolektif bağlayıcı

129 Luhmann, ibid, p. 407
130 Thomas Raiser, Grundlagen der Rechtssoziologie, Tübingen, Mohr Siebeck, 2007, p.138
131 Niklas Luhmann, Macht, 3. Auflage, Lucius & Lucius, Stuttgart: 2003,  p.91 f.
132 Luhmann, direnme hakkı ve şiddet kullanma yetkisinin geriliminden kaynaklanan tarihsel
sorunların Rechtsstaat la birlikte ortadan kalktığını öne sürer.  Niklas Luhmann, ibid, p. 371
133 Huber, op. cit., p. 140
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kararlar vermeyi ancak hukuk vasıtasıyla sağlarken hukuk, siyasetin iktidarın

“iktidarını” yardımına ancak karar verirken çağırır. Kararların verildiği yargı sistemi,

hukukun sadece bir alt sistemidir. Dolayısıyla siyaset sistemi, hukukun alt

sistemlerinden sadece birinin kendisine muhtaç olması nedeniyle hiyerarşik olarak

hukuk sisteminin altında gibi görülmektedir.134 Her halükarda, bu tanımlamada

karşımıza çıkan, birbirinden tamamen bağımsız iki sistem değil, birbiriyle uyumlu iki

farklılaşmış sistemdir.135

İkinci bir nokta yasamadır. Zaten siyasetin alanına giren yürütme ve hukukun

alanına giren yargı erkleri bir yana bırakılırsa, bu iki alt sistemin etkilerinin birlikte

gözlemlendiği üçüncü erk olarak yasama, sorunlu bir alan olarak karşımıza çıkar.

İleride de değinileceği üzere, yasama, hukuk sisteminin çekirdeğinde değil, deyim

yerindeyse “kıyı”sında yer alır. Zira modern devlette hukuk kurallarını çıkaran organ

olarak parlamento, siyaset sisteminin bir unsurudur. Dolayısıyla yasamanın vazifesi

yargınınki gibi salt hukuki değildir.

Parlamentodan bir yasanın geçmesi, hükümetler açısından siyasi bir başarıdır.

Bu siyasi başarı, aynı zamanda neyin hukuka uygun neyin aykırı olduğunu

belirleyerek hukuku değiştirir. Ancak bu durum, hukuku sistem kuramının

savunduğu gibi iletişimlerden değil yasalardan oluşan bir yapı olarak görme

eğilimimiz nedeniyle, parlamentonun bu belirleyiciliği karşısında, yasamayı yargı

karşısında hiyerarşik olarak üstte görme gibi bir eğilime yol açar. Luhmann’a göre bu

bir yanılsamadır ve ancak iletişimleri odağına alan, doğru bir hukuk sosyolojisi

kavrayışıyla çözülebilir.136

134 Huber, op. cit., p. 145-7
135 “Luhmann, devleti politik sistemin bir öz-betimlemesi olarak görür. Politik sistemin, politik eylemi
yönlendirmesine yarayan kendi içsel çalışma modeli olarak politik sisteme yeniden sokulmasını temsil
etmektedir. Politik sistem böylesine basitleştirilmiş bir öz-betimleme olmadan, kendi içsel
karmaşıklılıkları arasında boğulacaktır. Bu anlamda devlet söylemi, politik eylemin odaklanmasına,
birleşmesine ve bir arada tutulmasına hizmet eder. Dolayısıyla, politik eylem, değişen maddi içeriğine
rağmen, biçimsel olarak aynı kalır çünkü devlete dayandırılmıştır ve devlete seslenmektedir. Bu da
şunu gösterir ki, devlet kavramı, bir kez yerleştirildiğinde, eylemi yönlendirme rolüne dayanarak
gerçek olur.” Bob Jessop, Devlet Teorisi. Kapitalist Devleti Yerine Oturtmak , çev. Ahmet Özcan,
İstanbul, Epos Yayınları, 2009, s. 436-7
136 Niklas Luhmann, Das Recht der Gesellschaft, p.428
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Genel olarak bakıldığında, siyaset, toplumdaki hızlı değişime uyarlanmak

ihtiyacıyla ani tepkiler veren, hızlı hareket eden bir sistemdir. Oysa hukuk sisteminin

değişimi siyasete göre yavaştır; belirli kural, ilke ve kavramların kullanılır hale

gelmesi için bazen yüzyılların geçmesi gerektiği görülebilir.137 İki sistemin aynı

konuda tepki vermesinde yaşanan bu zamansal farklılık, yasamayla kapatılır.138 Yasa

çıkarmak, hukuk sisteminin değişim hızına uyumunu sağlar, hukuk ve siyasetin

uyumlaştırılmasının da zeminini oluşturur.

Ancak bu birlik, farklılığı içeren bir birliktir. Siyaseten hükümet ve

muhalefetin tartışmaları, kamuoyu araştırmaları, stratejik konumlanmalar içinden

süzülerek gelen yasanın çıkışı, ancak sembolik bir öğedir139. Hukuk açısından yasa,

hukuk sisteminin bir yapısıdır. Siyaseten elde edilen başarı onun için hiç önem

taşımaz, önemli olan, kendi işlemleriyle işlemeye başladığı yeni yasadır.

Yasama fonksiyonu özelinde görüldüğü gibi, hukuk ve siyaset kendi

işlemleriyle örgütlenirken bir taraftan da sistemsel sınırlarını çekerler. Yasanın siyasi

tarihi, hukuktaki tarihinden farklıdır çünkü sistemler kendi işlem ağlarındaki

işlemlerle birlikte işleyecek öğeleri kendileri seçerler. Bu ise, çalışmanın

başlangıcından beri değinilen autopoiesistir. Bu işlemler iki sistemin de ayrı ayrı

geliştirdiği kodlar vasıtasıyla gerçekleşir.

Siyaset sisteminde iktidarın sistemsel evrimi içinde yeniden kodifiye

edilmesiyle ortaya çıkan otorite/yönetilen kodlaması ve otorite içindeki

hükümet/muhalefet kodları kullanılırken; hukuk sistemi, daha önce değinilen hukuka

uygun/hukuka aykırı kodlamasını kullanır.

137 Ibid , p. 426
138 Ibid, p.427
139 Ibid, p.435
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2.2.3.2. SistemlerinYapısal Eşleşmesi ve Anayasa

Egemenin egemenlikten doğan haklarının sınırlanması ve devletin işleyişinin

kodifiye edilmesi anlamında anayasa140, 18.yy.’ın sonunda siyaset ve hukuk

sistemlerinin geçiştiği[interpenetration] bir toplumsal ürün olarak ortaya çıktı.141

Geçişme, yukarıda yapılmış olan ayrıntılı açıklama142 bir tarafa bırakılacak

olursa, iki sistemin aynı anda aynı sınırları işgal etmesiyle ortaya çıkan143 ve

karşılıklı olarak karmaşıklılıklarını birbirinin kullanımına sunmalarıdır.144 İşte siyaset

ve hukuk sistemleri de anayasa alanında bu türden bir eşleşme gösterirler. Ortada var

olan tek anayasa olduğu için iki sistemin de aynı kurumu kendi anlam dünyalarına

dahil etmeleri normaldir. Eşleşme, Luhmann’a göre, anayasa metni üzerinde değil,

anayasal devlet üzerinde söz konusudur.145

Şiddet tekeli ve direnme hakkının146 karşılıklı sınırlanmasını sağlayan temel

metin olan anayasanın iki toplum sistemi için farklı anlamları vardır. Hukuk sistemi,

anayasayı ulusal planda147 bütün normlarının üzerinde bir üst kural, bir temel kural

140 “Anayasa, bir devletin temel yapısını, kuruluşunu, iktidarın devrini ve devlet iktidarı karşısında
bireylerin özgürlüklerini düzenleyen belgedir.” V. Erdoğan Teziç, Anayasa Hukuku, İstanbul, Beta,
2003, s. 8
141 Luhmann, iki sistemin bu şekilde birbirine girmesinin diğer olasılıkları bertaraf ettiğini söyler.
Diğer olasılıklardan kastettiği, bir örnek vermek gerekirse, siyasi iktidarı ele geçirmek için iktisat
sisteminin içindeki hukuki pozisyonların istismar edilmesidir. Ibid, p. 470
142 Supra, s.43
143 “18.yy anayasacılık hareketleri içinde, “anayasa” nın biri hukuki, öteki de siyasi olmak üzere iki
anlamı vardır. Anayasa yalnızca, bir devletin hukuki statüsü olmayıp, aynı zamanda devlet içindeki
iktidarı ve toplum içinde de devlet iktidarını sınırlayan bir belgedir.
Anayasanın devlet iktidarını sınırlayan, kişi haklarını güvenceye alan bir belge olması, aynı zamanda
bir siyasi tercihi de yansıtır; çünkü anayasanın devletin statüsü olması hukuki bir niteliğidir. Buna
karşılık devlet iktidarını sınırlaması, 1789 İnsan ve Yurttaş Hakları Beyannamesi’nin 16.
Maddesindeki , “insan haklarının sağlanmadığı ve kuvvetler ayrılığının belirlenmediği bir toplumda
anayasa yoktur”  ilkesi, anayasanın siyasi niteliğini ortaya koymaktadır. İşte anayasanın bu siyasi
niteliğidir ki, “anayasal devlet” ile “anayasalı devlet” i birbirinden ayırır. Çünkü tanımı gereği, her
devletin bir anayasasa vardır ama rejimi anayasal olmayabilir.”  Teziç, op. cit, p. 4.
144 Becker, Reinhardt- Becker, op. cit., p. 63
145 Ibid, p. 478
146 Direnme hakkına tipik bir örnek olarak Walter Benjamin’in Şiddetin Eleştirisi adlı eserinde
değindiği grev hakkı gösterilebilir. Grev, emek üzerinde tasarruf ederek üretim araçlarının
işlevsizleştirilmesi suretiyle toplumsal hayatın normal gidişini engelleyen bir şiddet hareketidir. Ama
modern anayasalarda bir hak olarak tanımlanmıştır ve belli sınırlar içinde kalmak şartıyla meşrudur.
Grevin devletin şiddet kullanma tekeliyle karşılıklı ilişkisi için V. Walter Benjamin, Benjamin,
İstanbul, Say yayınları, p.101 ff.
147 Bu ifade, AB Anayasası girişiminin sekteye uğramasıyla ulusüstü anayasa yapma fikrinin tarihin
ileri bir dönemine ertelendiği varsayımı üzerinde temellenmiştir.
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olarak görürken siyaset sistemi açısından anayasa, sembolik bir siyaset

enstrümanıdır.148Bütün siyasi kurumların ve dolayısıyla siyasi eylemlerin

altyapısının oluşturur. Fakat bu iki sistemik varoluş biçimi birbirini dışlayamaz.

Anayasa, terim yerindeyse iki sistemin kesişim kümesinde yer almaktadır. Siyaset

sistemi, onu yasaların çıkması, değişmesi veya ortadan kaldırılması için gerekli

iktidar donanımı olarak kullanırken, hukuk bu siyasi iradeyi uygulanabilir yasalar

haline sokar.149 Hukuk, yasama prosedürlerini, idari düzenlemeleri ve yargı

kararlarını (anayasa mahkemelerinin kararları da dâhil olmak üzere) üretirken

sürekli, başa çıkmak zorunda olduğu siyasi inisiyatiflerle karşılaşır.

Ayrıca sistemin kendine gönderme yapması açısından da anayasa kilit bir

konumdadır. Hukuk sisteminin kendine göndermeye ilişkin sorunlarında siyaset,

siyasi çözümler üretirken, siyaset sisteminin kendine göndermeye ilişkin

sorunlarında hukuk, hukuki çözümler üretir.

Bu yapısal eşleşmenin, en simgesel hali anayasa mahkemesidir.150 Anayasa

mahkemeleri, siyasiler için hukukun müdahalesini mümkün kılan bir endişe kaynağı

iken hukukçular için siyasi iktidarın empoze etmek istediklerinin geldiği kaynak

olarak görülebilir. Zira varlıkları ve meşrulukları pek çok tartışmaya konu

olmuştur.151 Neresinden bakılınsa bakılsın, anayasaya uygunluk denetimi yapmak,

aslında, çok çatışmalı noktalarda vuku bulduğu için verilen kararların siyasi gibi

148 Luhmann,op. cit., p. 478.  Luhmann, gelişmekte olan ülkelerin bazılarında hukuku bir sistem
olarak farklılaşmadığından anayasanın sadece siyasi bir sembol olduğunu söyler. Bu ayrım tam
anlamına ancak, iki sistem de işlevsel kapalılıklarını sağladıklarında kavuşur.
149 Becker, Reinhardt- Becker, op. cit., p. 67, Niklas Luhmann, Das Recht der Gesellschaft , p. 480

150 “Normlar hiyerarşisinde yer alan bir normun üst norma uygun olup olmadığını, normal olarak
o normu uygulayan mahkeme araştırır. Bu şekilde, normlar hiyerarşisinde yer alan kanun dışındaki
diğer normların kanunlara ve anayasaya uygunluğu normal mahkemeler tarafından her zaman
araştırılmış ve denetlenmiştir. Ancak, tarihsel olarak Amerika Birleşik Devletleri dışındaki ülkelerde
ve özellikle Kara Avrupası ülkelerinde normal mahkemeler kendilerini genellikle kanunların
anayasaya uygunluğu denetlemekte yetkisiz görmüşler, neticede İkinci Dünya Savaşına kadar
genellikle kanunların uygun olması gerekliliği pratikte müeyyidelendirilememiştir. İkinci Dünya
Savaşı’ndan sonra ise, Batı Avrupa ülkelerinde kanunların anayasaya uygunluğunu denetlemekle
görevli anayasa mahkemeleri kurulmaya başlanmıştır.” Kemal Gözler, çevrimiçi.
http://www.anayasa.gen.tr/anayasa-yargisi.htm , 12.5.2010.
151 Söz gelimi, realist ekole göre, yorum yapmak, pek çok yorum arasından birini seçmek anlamına
gelmekte ve Anayasa Mahkemesi, yorum yapmakla, aslında  norm koymaktadır. Bu nedenle, halk
iradesini yansıtmadığı icin norm koymaması gereken mahkeme, gayrımeşru bir zemindedir. Ibid.

http://www.anayasa.gen.tr/anayasa-yargisi.htm
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görünmesi doğaldır. Öte yandan, olgusal boyuta bakıldığında, günümüzde anayasa

Mahkemelerinin siyaset gündemine giderek daha çok girdiği gözlemlenebilir.152

Sistem Kuramı tam bu noktada, hukuk ve siyaset sistemlerinin birbirinden

kesin olarak ayrılamadığını görmüş ve meseleyi yapısal eşleşme zemininde çözmeyi

tercih etmiştir. Anayasa mahkemesinin verdiği karar elbette hukuka uygun/hukuka

aykırı kodlamasına uygun olduğu sürece hukukidir ancak bilişsel anlamda siyasi

inisiyatifla başa çıkmak durumundadır.

2.3. Hukukun İşlevi
“ve nihayet, hukukun hukukçuların  ekmek teknesi olma işlevi de vardır.” 153

Sistem kuramı, hukukun toplumda yerine getirdiği işleve ilişkin olarak genel

kabule uzak bir tutum benimser. Yapısalcı-işlevselci modelin yerine önerilen ve

sistem kuramının kendini dâhil ettiği işlevselci-yapısalcı modelde hukuk, işlev

temelli tanımlandığından, bu durum, kuramın hukuk paradigmasında bir sıçramaya

yol açtığının açık göstergesidir.

Hukuk, genel olarak bir kural ve ilkeler bütünü halinde düşünüldüğü için,

hukukun toplumsal işlevi, bu kural ve ilkelerin niteliği ve amacıyla paralel olarak

tasarlanır.154 Bu nedenle hem normatiflik hem de adaleti sağlama düşüncesi hukukun

işlevleri olarak kabul edilir. Düzenlemelerin ve adalete ulaşma niyetli eylemlerin

toplum yararına yapılıyor olduğu kabulü ise, aynı doğal ihtiyaçlar gibi toplumsal

ihtiyaçların da karşılanması için belli mekanizmalar olduğu ve hukukun da bu

mekanizmalardan biri sayıldığı sonucunu ortaya koyar. Oysa sistem kuramı, hukukun

152 Luhmann, op. cit., p.481
153 Niklas Luhmann, Das Recht der Gesellschaft , p. 133
154 “İnsan davranış ve yaratıcı çabasında ne kadar çok dış koşullardan belirlenmiş olursa olsun, bir
tinsel yapıtın muhtevası ile onu belirleyici her dış koşul arasında yine de insan aklının, onun tinsel
yanının etkisi bulunur, onun izlediği amaçlar yer alır. Bundan ötürü, hukukun niteliğini anlamak için,
insanın hukuk aracılığı ile izlediği tipik amaçları araştırmak zorunludur; hukuk ancak böylece
anlaşılabilir.
Bu amaçların, diğer bir deyişle, hukukun fonksiyonlarının neler olduğu sorulacak olursa,
bunların….düzen, sosyal ihtiyaçları karşılama ve adalet olduğu deyimlenebilir.” Vecdi Aral, Hukuk
ve Hukuk Bilimi Üzerine, İstanbul, Fakülteler Matbaası, 1975, s.14, Hukukun politik alanda davranış
düzenleyici, devlet iktidarını örgütleyici ve meşrulaştırıcı işlevi olduğu; toplumsal alanda beklentileri
güvenceye alan ve uyuşmazlıkları çözen ve bu iki alandan ayrı olarak da bireyin haklar yoluyla
korunmasını sağlayıcı işlevleri olduğu yolunda V. Bernd Rüthers, Rechtstheorie, 3. Auflage,
München, Verlag C. H. Beck, 2007, p. 59
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işlevini sadece ve sadece normatif davranış beklentilerini istikrarlı hale getirmek

olarak tanımlar.155 İlk bakışta kendini anlatır gibi görünen bu tanım, kuramın

muradını daha iyi anlaşılabilmesi için açıklanmaya muhtaçtır.

2.3.1. Hukukun İşlevinin Önkoşulu Olarak Zamansallık

Luhmann, hukukun zamanla ilişkisi üzerine yeterince çalışma yapılmadığından

yakınırken156 kastettiği, tarihselci yaklaşımların yokluğu değildir elbette. Hukukun

toplum içinde işgal ettiği yerin irdelenebilmesi için, tabiri caizse, hukukun zamanla

imtihanının anlaşılması gerektiğine vurgu yapmaktadır.

Gittikçe karmaşıklaşan ve ilişkilerin olumsal olduğu toplumun yaşanabilir bir

yer olması için, geleceğin tamamen öngörülebilir olmasa da kestirilebilir olmasının

bir yolu bulunmalıdır. Söz gelimi sabah evden çıkan bir kadın belli bir saatte bir

otobüsün otobüs durağında duracağını bilmek ister. Elbette bir aksilik olması

olasıdır. Ancak geleceğin tümel belirsizliği içinde bu sapmaların mazur görüleceği de

insan deneyimine dâhildir.

Geçmiş ise, prensipte, davranışların uyumluluğunun test edildiği sabittir. Bir

davranışın normal-anormal, uyumlu-uyumsuz oluşu geçmişteki benzerlerine göre

değerlendirilir. Özelde ise, hukuk sistemi geçmişle ciddi bir ilişki içindedir. Yeni

çıkan düzenlemeler, hukuk sisteminin bütünüyle uyumlu olmalıdır, mahkeme

kararlarının da belli sınırlar dâhilinde geçmişle tutarlı olmak zorunluluğu vardır. 157

Hukuk normu, geçmişin gelecekle olan ilişkisini kurmak bakımından

ayrıcalıklı bir role sahiptir. Norm, yaşamın karmaşıklığını ve olumsallığı

indirgemeye çalışır.158 Bunu yaparken de nelerin kabul edilebilir olup nelerin

olmadığını işaretler. Normun dili, taşıdığı anlamı, olası durumlarda tekrar tekrar

aktarabilecek ve yeni bağlamlarda tanınabilecek şekilde kurulur.159 Normun bu

155 Luhmann, op. cit. p. 132, Niklas Luhmann, Die Funktion des Rechts: Erwartungssicherung oder
Verhaltenssteuerung, Ausdifferenzierung des Rechts, p. 90, Niklas Luhmann, Rechtssoziologie, p.
105
156 Luhmann, op. cit., pp. 81-2
157 Ibid., p. 88
158 Niklas Luhmann, Das Recht der Gesellschaft , p.128, Niklas Luhmann, Rechtssoziologie, p.31-3
159Ibid, p. 127
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özelliği, onun hukukun işlevi yönünden toplumsal kontrol160 ve entegrasyonu ön

plana çıkartan yaklaşımlardan farklı olarak zamansallığına vurgu yapar. Ancak

hukukun bu çabasının göreli bir çaba olduğunu unutmamak gerekir. Summum ius

summa iniura deyimi, Türkçe’ye  “ne kadar kural o kadar adaletsizlik” gibi keyfi bir

çeviriyle geçirilse de deyimin asıl anlamının, her bir düzenlemenin kendisine

aykırılığın pek çok biçimini ortaya çıkaracağı fikri olduğu açıktır. Bu ise

karmaşıklığın azalması değil, artması anlamına gelir.

Hukuk normları beklentilerimizi geneller ve toplumun belirsiz geleceğinde

onlara bir yer bulur. Normların bu işlevi, hukukun zamanla ilişkisinin de bir

dışavurumudur. Daha basit bir ifadeyle hangi tür davranışların toplumsal kabul

göreceği hukuk tarafından belirlenmektedir.161

2.3.2. İşlev: Normatif Davranış Beklentilerinin İstikrara

Kavuşturulması

Beklenti, kabaca, bireylerin geleceğe ilişkin öngörülerine verilen isimdir.162

Bireylerin öngörülerinin, modern toplumlarda, olumsallık ve çifte olumsallık

nedeniyle oldukça karmaşıklaştığına değinilmişti. Fakat bu beklentiler çeşitli alanlara

dahildir ve elbette, hukuk,  bütün bu beklentileri istikrarlı hale getiremez. Hukuk

normu, ancak, “normatif olarak ortaya çıkması beklenen beklentiler” 163açısından

anlam taşır.  Bu nedenle, bu tür beklentileri bilişsel beklentilerden ayırt edebilmek

gerekir.

160 Erich Zalten, “Zum Prozess der Rechtssoziologie: Soziale Kontrolle und Recht im Lichte
Objektiver Wirkfaktoren des Geltungsanspruchs von Normen”, Rechtstheorie 9, 1986, p. 235
161 Niklas Luhmann, Das Recht der Gesellschaft , p. 130

162 TDK Sözlüğü, kelimenin karşılığını şöyle vermektedir: “a. 1. Gerçekleşmesi beklenen şey:
“Ondan beklentimi çarçabuk unuttum.” -A. Ağaoğlu. 2. Bireyin belli şart ve durumların alacağı
biçimler veya kendisinden beklenenler konusundaki öngörüsü.” Çevrimiçi,
http://tdkterim.gov.tr/bts/?kategori=verilst&kelime=beklenti&ayn=tam , 28.11. 2009
163 Niklas Luhmann, Rechtssoziologie, p. 33

http://tdkterim.gov.tr/bts/
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2.3.2.1 Bilişsel Beklenti- Normatif Beklenti

Okula yeni gelen matematik öğretmeninin vereceği ilk dersi sınıfta oturmuş

onu bekleyen öğrencilerden birini tahayyül edelim. Öğrenci, matematik öğretmeninin

yaşlı bir erkek olduğunu tahmin etmektedir. Kapı açılır, içeri giren genç bir kadındır.

Öğrencinin bilişsel beklentisi hayal kırıklığı ile sonuçlanır. Aynı öğrenci, öğretmenin

derslerde matematik konuları işleyeceği, yazılı yahut sözlü yoklamalar yapacağı,

ödev vereceği ve sene sonunda öğrencilere not vereceği yönünde de beklentilere

sahiptir. Oysa öğretmen, ilk günden ders işleme niyetlisi değildir. Öğrencinin bu

beklentisi de hayal kırıklığı ile sonuçlanır. Öğrencinin iki beklentisinden öğretmenin

dış görüntüsüne ilişkin olan ilki, hayalkırıklığı ile sonuçlandığında, artık bir beklenti

olarak anlamını yitirir. Zira gerçek, beklentinin tersine işlemiş, öğrenci, öğretmenin

gerçekte genç bir kadın olduğunu görmüş, beklenti sona ermiştir. Ancak ikinci

beklenti, öğretmenin ders işlememesiyle sona ermez. Zira normatif, olması

gerekenler düzleminde öğretmenlerin görevleri belirlidir. Öğretmen bu beklentiye

aykırı hareket ettiği için beklenti ortadan kalkmaz.

İşte bu beklentilerin ilki bilişsel beklenti, ikincisi ise normatif beklentidir. İki

tür beklenti arasındaki temel fark, “öğrenme” edimine ilişkindir. Örneğe dönülecek

olursa, ilk durumda öğrenci, hayal kırıklığı durumunda, karşılaştığı “olgu”yu öğrenir

ve beklentisini değiştirir. Öğretmeni yaşlı değil genç, erkek değil kadındır.  İkinci

durumdaysa yine hayal kırıklığına uğramış olsa da bir öğrenme süreci yaşamaz, zira

onun beklentisi, “olgu”ya rağmen, hala geçerlidir. Öğretmenlerin ders verdiği,

normatif bir gerçeklik olmaya devam eder. İşte, beklentilerin hayal kırıklığıyla

sonuçlandıklarında öğrenmeye yol açıp açmadıkları, bilişsel- normatif beklenti

konusunda ayırt edici kriteri oluşturur.164

164 Niklas Luhmann, Das Recht der Gesellschaft , p. 135, Niklas Luhmann Rechtssoziologie, p. 42 ,
Thomas Huber, ibid, p. 100, Detlef Krause, ibid, p.145
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2.3.2.2 Normatif Beklentilerin İstikrarlılaştırılmasında Hukuk

Normu

Sistem kuramında hukuk normunun işlevselliğinin ön planda olduğu

belirtilmişti. İşte bu işlev, kendini hukuk normları yoluyla dışa vurur165. Norm, genel

olarak zaten düzgüleyen, dolayısıyla istikrarlılaştıran bir iletişim şeklidir. Bu

istikrarlılaştırmanın hukuka özgü yönü, hukuk sisteminin farklılaşmasıyla ortaya

çıkar.166 Hukuk normu normatif beklentilerin sembolik olarak genellenmesidir.167

Elbette bu beklentiler, tekil psikolojik beklentiler değil, toplum içinde yansıması

olabilecek, zamansal, normatif beklentilerdir.168 Normatif beklentiler, yukarıda

165 Johann Braun, Einführung in die Rechtsphilosophie, Tübingen, Mohr Siebeck, 2006, p.347
166 Huber, op cit, p. 99
167 Niklas Luhmann, Das Recht der Gesellschaft ,  p. 130
168 “Hukukun işlevi, topluma yönelen, bireylere yönelmeyen “beklentilerle ilgilidir. Burada beklenti,
belli bir tekil insan bireyinin bilincinin fiili durumuna değil, iletişimlerinin anlamının zamansal
yönüne atıfta bulunur.” Ibid, p. 125
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açıklandığı üzere, olguyla çatıştıklarında bile korunurlar, dolayısıyla “gerçek karşıtı”

bir konumları vardır. Hayal kırıklığı durumlarında bile kişi norm nedeniyle doğru

beklenti içinde olduğundan emin olur ve bu beklentiyi üçüncü kişilere karşı ileri

sürebilir.169 Normatif beklentilerin istikrarlılaştırılması, hayatın karmaşıklığının

indirgenmesi için gereklidir.170

Norm, bu gerçek karşıtı konumu nedeniyle, beklentileri istikrara kavuştursa da

doğru davranış güvencesini veremez.171 Bir örnek verilecek olursa, ceza kanununda

yağmaya ilişkin bir hüküm bulunması, yağma olaylarının olmayacağı anlamına

gelmez. Aynı şekilde, yağma olaylarının yaşanıyor olması, yukarıda değinilen hayal

kırıklığına karşı bağışıklık nedeniyle yağmaya ilişkin düzenlemeyi ortadan

kaldırmaz.172

Hukuk normu, sistemsel özelliğinden dolayı, yinelemeli bir şekle sahiptir. Bir

devrim ya da darbe olmadığı sürece normların sürekli olarak yürürlükte kalacağı

varsayılır.173 Daha önce normatif beklenti geliştirmenin normatif olarak beklendiğine

değinilmişti. İşte, hukuk normları, bu beklentiyi geliştirme işlevi de görürler. Bilişsel

beklentiler, hukuk içerisinde normatif beklentilere dönüşür, zira hukuk kendi eylemi

üzerine düşünen ve program geliştiren bir sistemdir. Hukuk, bu eylemiyle neyin

hukuk sistemine dâhil edileceğine karar verir. Bu şekilde, hukukta meydana gelen

değişiklikler de istikrar planına katılır.174

Hukuk sisteminin işlevinde esas olan, hakkı ihlal edilen kişinin haklarının

savunulacağına olan inancıdır.175 Bu inanç, yargı sistemiyle korunur. Mahkemeler,

hukuka uygun ve aykırı davranışları ayırt ederler ve bu kurumsallaşma, bireylerin

169 Huber, op cit, p. 101.
170 James E. Herget, Contemporary German Legal Philosophy , USA, University of Pennsylvania
Press, 1996, p. 77
171 Luhmann, op cit, p. 135
172 Ancak, Luhmann, normlara hiç uyulmaması durumunda normu elde tutmanın da mümkün
olmadığını tasdik eder. Ibid, p. 135
173 Ibid, p. 142. Burada kastedilen normların değişmeyeceği yönünde bir düşünce değil, kodifikasyon
kuramında süreklilik adı verilen kavramdır.
174 Burada belki, sistem kuramının Hartgil norm sınıflandırmalarına sıcak bakmadığını belirtmek
gerekir.
175Ibid, p. 146. Tersten bakıldığında, hukuki yaptırımın normatif beklentinin hayal kırıklığına
uğraması durumunda sembolik bir araç olarak beklentinin muhafazası için  kullanıldığını
gözlemlemek olasıdır . V. İbid, p. 135
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hareket ederken diğer bireylerin beklentilerini hesaba katma zorunluluğunu ortadan

kaldırır.176 Eğer, beklenti hukuk tarafından korunduğu halde, beklentiyle uyumlu

davranış sağlanamıyorsa, bu hukuk sistemiyle değil, siyaset sistemiyle ilgili bir

sorundur zira burada bir yürütme zaafı söz konusudur.177

Normatif beklentilerin istikrarlılaştırılmasının bu beklentiler geleceğe ilişkin

olduğu için bir zaman boyutu178, olguları toparlayıp genelleyen bir olgusal boyutu,

bir de üçüncü kişilerin beklentilerine ilişkin sosyal boyutu olduğunu ile ri süren

Luhmann179, hukukun yukarıda anılan işlevinin onun edimlerinden [leistung]

ayrılması gerektiğini belirtir.

2.3.3. İşlev- Edim Farkı ve Hukuk Edimleri

Hukukun işlevinin normatif davranış beklentilerini istikrarlılaştırılması

olduğunu ortaya koyduktan sonra, genel olarak hukukun işlevi olarak kabul edilen

başka eylemleri değerlendirmek ve tasnif etmek zorunluluğu doğar. Hukukun

farklılaşması nedeniyle özgülleşen işlevi, hukuk kodlamasıyla beraber, hukukun

autopoiesisini sağlarken yine hukuk sistemi tarafından yerine getirilen bazı eylemler

aynı görevi üstlenmez. İşlev, sistemin topluma uyumlaşmak için kurduğu ilişkiyken,

sistemin toplum içindeki diğer sistemlerle ilişkisini kuran180 bu diğer eylemlere

hukukun edimleri adı verilir.

2.3.3.1. Davranış Yönlendirme

Diğer bütün normatif sistemler gibi, hukuk da insan davranışlarını yönlendirip

düzenler ve toplumdaki genel kabul bu eylemin onun işlevi olduğu yönündedir:181.

Hukukun insan davranışlarını düzenlediği iddiası, sistem kuramına göre, bu doğru bir

saptamadır, ancak eksiktir. Zira davranış yönlendirmek sadece hukuka özgü bir edim

176Luhmann, loc.cit.  “Yargı, hukukun merkezi olarak görevini yapar ve ayrıca demokratik hukuk
devleti ve kamusallık adına hukukun işlevinin genellenmesi ve normatif davranış beklentilerinin
kurumsallaşmasını sağlar.” Huber, op cit, p. 107
177 Ayrıntı için V. Huber, p. 102
178 Niklas Luhmann, Ausdifferenzierung des Rechts, p. 73
179 Niklas Luhmann, Rechts-soziologie, p. 94
180 Bu açıklama için V. Thomas Huber, p. 98
181 Aydın Aybay, Rona Aybay, Hukuka Giriş, İstanbul, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2007,
s.16-18
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değildir. Söz gelimi din kuralları yahut aile içi kurallar da davranışları yönlendirir.

Bu anlamda bu edimin başka sistemlerde işlevsel denkliğini sağlaması zor değildir.

2.3.3.2. Uyuşmazlık Çözümü

Hukukun ikinci bir işlevinin uyuşmazlıkları çözmek olduğu söylenegelmiştir.

Oysa alternatif uyuşmazlık çözümüne ilişkin gittikçe artan literatür bile tek başına

bunun hukukun toplumda yerine getirdiği biricik işlev olamayacağını göstermektedir.

Öncelikle hukuk uyuşmazlıkları çözecek ilk yol sayılmaz. Daha sonra, söz gelimi

Japonya’da, ülkemiz Alevi kültüründe ve dünya üzerinde pek çok farklı kültürde

uyuşmazlıkları çözmek için hukuk dışı yollar kullanılabilmektedir182. Yine

belirtildiği üzere, geleneksel yolların dışında profesyonel alternatif uyuşmazlık

çözümü, dünya piyasalarında giderek egemen olmaktadır. Öte yandan hukuk, zaten

ileride, yargı bahsinde ele alınacağı üzere, uyuşmazlıkları çözmez; kendi diline

tercüme ettikten ve hukuk problemi haline getirdikten sonra ortaya çıktığı haliyle

uyuşmazlıkları çözer. Eğer, uyuşmazlıklar hukuka uygun/hukuka aykırı kodlaması

içinde çözülmüşse sistemin içinde; ahlak ya da iktidar kodlarıyla çözülmüşse,

sistemin çevresinde bulunulduğu anlaşılır.183

Sistem kuramında hukuk, bir çeşit bağışıklık sistemi gibidir.184 Önemli olan ne

zaman ortaya çıkacağı bilinmeyen uyuşmazlıkların çözümü değil, enfeksiyona karşı

direncin arttırılması ve hazır olunmasıdır.185 Hukuk, ortaya çıkan uyuşmazlıklardan

bir şeyler öğrenir:

“Uyuşmazlıklar olmasa hukuk gelişmez, üretilmez ve zamanla unutulurdu. Buna,

hukukun kendisinin yarattığı uyuşmazlıklar da dahildir, mesela devlet düzenlemelerinden

ortaya çıkan uyuşmazlıklar. Her durumda, hukuk, maddenin doğasından ya da daha önce

düşünüldüğü gibi insanın doğasından ortaya çıkmaz, uyuşmazlıklara; artık ad hoc değil

(şiddet kullanımında olduğu gibi), eldeki bir davadan fazlasına uygulanacak şekilde çözüm

182 Bu konuda, V. Niklas Luhmann, “Kommunikation Über Recht in Interaktionssystemen”,
Alternative Rechtsformen und Alternativen zum Recht, Jahrbuch für Rechtssoziologie und
Rechtstheorie, Band VI, Opladen, Westdeutscher Verlag, 1980, passim.
183 Huber, op. cit., p. 107
184 Klaus A. Ziegert, “The Thick Description of Law. An Introduction to Niklas Luhmann’s Theory of
Operatively Closed Systems.”, An Introduction to Law and Social Theory, ed. Reza Banakar, Max
Travers, Portland Oregon, Hart Publishing, 2002, p.64
185 Niklas Luhmann, Das Recht der Gesellschaft,  p. 162
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arama sürecinde ortaya çıkar. Buna uygun olarak, kuralların formüle edilmesi, özgül

durumlar için antikor üretilmesi gibidir. Eğer toplumun bağışıklık sisteminden bir talep

olmazsa, öğrenemez ve sonuç olarak sorunla bağlantılı savunma mekanizmaları ortaya

çıkartamaz.”186

Bazen, bir uyuşmazlık, başka uyuşmazlıklara yol açabilir. Bu durumda, yeni

uyuşmazlıklara yeni çözümler geliştirilecektir ve hukuk sistemi böylelikle gelişir.

Bu,  hukukun autopoietik üretim zinciridir.

2.3.4.Hukukun İşlevinin Farklı Bir Yüzü: İnsan Hakları

“İnsan hakları, karmaşık bir dünyayla, özellikle işlevsel farklılaşmanın sonuçlarıyla

uğraşmanın, zorluklarıyla başa çıkmaya çalışır. İnsan hakları tam da modern toplumun

yapısal olarak açık uçlu karakterine denk düşer. Eğer bireyler, kendi yöntemleriyle bütün

işlev sistemlerine giriş sağlamak istiyorsa ve aynı anda onların dahil edilmeleri, içeride, işlev

sistemleri tarafından işlevsel kriterlere göre neyin eşit olup neyin olmadığı kontrol edilerek

denetleniyorsa- eğer bütün bunlar modern toplumun yapısal emperatifinin bir parçasıysa-

kimin ne söyleyeceğini ya da kimin neye katkıda bulunacağını söylemek mümkün değildir.

Bu şartlar altında neyin insan “doğası”nı oluşturduğuna ve hangi hakların mantıksal olarak o

doğaya uygun düştüğüne ilişkin varsayımlar en iyi ihtimalle yargısal akıl yürütmenin

piktüresk ayrıntılarıdır.”187

Niklas Luhmann’ın bu sözleri, sistem kuramı terimleriyle sosyolojik bir insan

hakları yaklaşımı geliştirmeye yönelik bir ön saptama olarak değerlendirilebilir.

Üzerinde en çok araştırma yapılan hukuk konularından biri olarak insan hakları,

sistem kuramında büyük bir ağırlık taşımamakla birlikte, çok incelikli bir yere

sahiptir. Luhmann, erken dönem çalışmalarından birini bu konuya hasretmiş, Das

Recht der Gesellschaft’ı insan haklarına ilişkin bir değerlendirmeyle

nihayetlendirmiştir188. Zira insan hakları, hukukun bir işlev sistemi olarak

toplumdaki yerinden daha geniş bir alana sirayet eden geniş soluklu ve nüfuzu

yaygın bir meseledir. Luhmann, insan haklarını birey-devlet-egemenlik bağlamında

ele alıp meşruiyete ilişkin bir değerlendirme yapmak yerine, konuyu sosyolojik

186 Ibid, p. 567
187 Niklas Luhmann, Das Recht der Gesellschaft, pp.115-116
188 Ibid, p.574ff.
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bağlamına oturtarak irdeler. Nasıl bir toplumda insan haklarının nasıl bir işlevi

vardır?

Sistem kuramına göre, insan hakları hukuku önceler. İnsan hakları

düzenlemeleri,  sosyal imkân olarak, hukukun bir yaratısı değil, toplumun kendisini

korumasını sağlayan kurumsallaşmış yapılardır189. Semantik düzlemde, ius, pre-

modern toplumlarda belli bir objektiviteyi temsil ediyordu. Zira hukuk metinleri

insan gruplarının hak ve ödevlerini bunların rollerine göre tanımlardı. Yani eski

toplum bizim bildiğimiz anlamda bireysel hakları tanımıyordu. Ancak ortaçağın

bitiminden itibaren kademeli olarak bir haklar anlayışı yerleşti. Luhmann, bu

hakların sübjektif olmasının nedeninin bir süje dışında bir temelleri olmaması

olduğunu söyler.190 Hukuki zemin artık sosyal düzen değil bireyin kendisi

olduğundan birey, hukuk süjesi olarak algılanır.191Haklar da süjenin kipleridir.

Hakların bu şekilde farklılaşması, sistem kuramsal bakış açısından

tabakalaşmış toplumdan işlevsel olarak farklılaşmış topluma geçişle olur. Bunun

temelinde de, bir sosyolojik ilke olarak dahil etme bulunmaktadır. Ancak dahil etme

yoluyladır ki sosyal sistemler, bireyleri aktör olarak dikkate alır. Tabakalı

toplumlarda total bir dahil olma hali vardır. Bir klana, aileye, loncaya dahil olmak

gibi. Ve çoklu üyelik mümkün değildir. Fakat işlevsel olarak farklılaşmış

toplumlarda bu dahil edilme kişiler değil iletişimler üzerindendir.192 Artık tekil

kişiler sadece bir toplum alt sistemine dahil olmazlar. Bireyler alt sistemlerin

dışındadır fakat her birine dahil olabilme hakları vardır. Herkes okula gidebilir,

ibadet edebilir vs. Bu anlamda sübjektif haklar, total dahil edilmenin yerine ikame

edilir. Sübjektif haklar, insan haklarının temelidir. Bu haklar bireylerin toplum

189 Niklas Luhmann’ın sübjektif haklara ilişkin çarpıcı fakat bu çalışmaya dahil edilemeyecek
özgüllükteki bir çalışması için V. Niklas Luhmann, “Are There Still Indispensable Norms in Our
Society”, Soziale Systeme 14, Heft 1, 2008
190 Bu haklara neden sübjektif haklar adının verildiğine ilişkin ayrıntılı bir değerlendirme için V.
Niklas Luhmann, “Zur Funktion der “Subjektiven Rechte””, Die Funktion des Rechts in der
Modernen Gesellschaft, Jahrbuch für Rechtssoziologie und Rechtstheorie Band 1, Bielefeld,
Bertelsman Universitätsverlag, 1970,  pp.322-3.
191 Gert Verschaegen, “Human Rights and Modern Society: A Sociological Analysis From the
Perspective of Systems Theory”, Journal of Law and Society, Vol. 29, No.2, 2002, p. 263
192 Ibid, p. 266
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sistemlerine dahil olabilmelerini garanti altına alırlar.193Bir kişi bir siyasi partiye üye

olduğunda baskı altında olmayacağını, istediği dinsel aidiyeti seçip ibadetini yerine

getirebileceğini, istediği okula gidebileceğini hisseder.

Luhmann’a göre insan hakları, dünya toplumuna ilişkin bir meseledir. Dünya

toplumu işlevsel olarak farklılaşmıştır. Temel özgürlükleri ve hakları

kurumsallaştırmak, bu farklılaşma noktasından bir geri dönüşü engeller.

Farklılaşmadan geri dönüş, bir ya da birkaç toplum alt sisteminin diğer sistemlerin

alanına tecavüz etmesiyle olabilir. Farklılaşmanın geri gitmesi çeşitli şekillerde

olabilir ama tipik örneği Nazi Almanyası’dır. Siyaset sisteminin bütün diğer

sistemlere nüfuz etmesini engellemek için anayasalara ihtiyaç vardır. Anayasa,

siyaset sisteminin fazladan karmaşıklığını dengeler, denetim altına alır. Hakların

anayasallaşmasıyla, siyasi güç kendini devlet gücünün sınırlarını çeker ve diğer

bütün alanlardan çekilir. Siyaset söz gelimi hukuk üzerinden çekilir. Bu

sağlandığında temel haklar hem bireyin özgürlük ve çıkarlarını korur hem de farklı

işlev sistemlerinin farklılaşmasını.194 Söz gelimi siyaset sisteminin inanç sitemine

müdahalesi farklılaşmadan geri adım sayılır ve ancak inanç özgürlüğünün korunması

ile önlenebilir.195 Ancak bu hakların verilmesiyle farklılaşmanın geri gitmesi

engellenebilir.

İnsan hakları ve temel özgürlükler bireyi toplumun müdahalesine karşı

koruduğundan negatif haklardır ama sadece negatif haklar değillerdir. Aslında

toplumsal kimlik oluşumuna da önayak olurlar.196 Pre-modern toplumlarda ne kadar

bildik bir şey gibi görünse de modern toplumlarda birey, aşina olunmayan,

bilinmeyen bir yapıdır. Bu nedenle temel özgürlükler bu bilinmezliğin kendini

tanıtması için vardır. Bunun için öncelikle yaşam hakkı, vücut bütünlüğü gibi temel

193 Ibid, p. 268
194 Niklas Luhmann, “ Zur Funktion der “Subjektiven Rechte”, p.326
195 Verschaegen, op .cit., 272
196 “Bireylerin bilinçleri ile hukuk sisteminin birbirinden ayrılması noktasında küresel bir toplumda,
hukuku ne üretir? Luhmann insan haklarından söz eder. İnsan hakları, “tu tulan” bir
terimdir…İnsanlarda bazı davranışlar vardır ki (ör. Irkçılık) hayal kırıklığına uğranıldığı zamanlarda
bile gerçek dışı bir beklenti olarak varlığını sürdürür. Bazı “yanlışlar ulus -devletlerin şartlı
programlarına rağmen “yanlış” olarak algılanırlar.” Richard Nobles, David Schiff, “Introduction”,
Niklas Luhmann, Law as a Social System, Trans. Klaus A. Ziegert, New York, Oxford University
Press, p. 50-51
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haklar gelir. Bunlar kişinin kendini ifade edebilmesi, kişiliğini geliştirebilmesiyle

bağlantılı olduklarından aynı zamanda sosyal tarafı da olan haklardır. Bunlardan

sonra inanç özgürlüğü, düşünce ve ifade özgürlüğü, çalışma eğitim, siyasi katılıma

ilişkin haklar gelir ki bu haklar temelde bireylerin toplumdaki iletişime

katılabilmesini sağlarlar.197 Bu haklar, soyutlanmış bir bireyin hakları değildir,

bireyin toplumsal bir varlık oluşuyla bağlantılılardır. Söz gelimi, basın özgürlüğü

istediği şeyi yazmak değildir sadece; aynı zamanda kitle iletişimine katılma hakkıdır.

Çalışma hakkı, kişinin kendini değişik alt sistemlerde ve örgütlerde geliştirme

hakkıdır. Böylelikle insan hakları, fark edilmeyen bir şekilde, modern topluma

katılmanın temel şartını yerine getirir.

İnsan hakları, ayrıca, insanın insan olmaktan dolayı sahip olduğu eşit haklardır.

Buradaki eşitlik, sadece doğadan gelen bir eşitlik ya da bir değer değildir, toplumda

sahip olduğu işlev bakımından seçilimde tarafsızlıktır. Bireyler topluma dahil

edilirken özellikleri, eşitsizlikleri göz önüne alınmaz.198 Eşitlik, sadece işlevsel

farklılaşmanın farklı roller içinde sağlama alınmasını sağlar. Böylelikle, müşterilere

müşteri gibi davranılır, seçmenlere seçmen gibi, öğrencilere öğrenci gibi.

Eşitsizlikler sadece alt sistemler içinde ele alınabilirler. Söz gelimi tıp sisteminde

hastaların sağlık durumu eşit değildir. Bazı kişilere organ nakli yapılabilir bazılarına

yapılamaz. Burada önemli olan, kadim prensiptir: eşit durumlarda eşit, eşit olmayan

durumlarda eşit olmayan şekilde davranmak.

Kısaca toparlanacak olursa, demek ki, temel özgürlük ve hakların

kurumsallaşmasıyla, modern toplum, yapısını yıkıcı farklılaşma karşıtı eğilimlere

karşı korur. Aynı zamanda insan hakları, bireyin modern toplum içindeki kırılgan

yapısını güvence altına alır. Temel özgürlükler, özgür dahil edilmeyi sağlar. Bireyin

toplumun hangi işlevsel sistemine ne zaman ve neden katılmak istediğine özgürce

karar verebilmesini sağlar. Eşitlik hakları, bu sistemlere eşit giriş sağlar. Bu anlamda,

insan hakları, işlevsel olarak çeşitlilik gösteren autopoietik üretimin de temelini

197 Niklas Luhmann, Grundrechte als Institution. Ein Beitrag zur Politischen Soziologie , Berlin,
Duncker & Humblot, 1974, p.23
198 Ibid, p.162 ff.
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oluşturur, kapısını açar.199 Klasik birey iktidar devlet üçlüsünü temel alan

yaklaşımlar karşısında, ne doğal hukuku ne de siyaset kuramını temel alan bu bakış,

tam anlamıyla sosyolojik bir bakıştır.

2.4.  İşlevden Yapıya Hukuk

Bir toplum alt sistemi olarak hukuk, işlevsel farklılaşmasını tamamlamak için

uzun bir evrim sürecinden geçmiştir. Bu çalışmada, söz konusu evrim sürecinin

köşetaşları; yazılı kültürün gelişmesi, mülkiyetin ortaya çıkışı ve muhakeme

örneklerinde somutlaştırılmaya çalışılmıştır. Hukukun pozitifleşmesi, aynı zamanda

onun işlevinin somutlaşması anlamına geldiğinden, bu evrimin son aşaması

pozitifleşmedir.

Pozitifleşen hukuk artık autopoiesisinin müsaade ettiği oranda özerkleşmiştir.

Bilişsel alanda çevresinden uyaranlar almaya devam eder zira bu, onun değişme ve

adapte olma potansiyelini gösterir ancak normatif düzlemde dışarıya kapalıdır.

Hukuk normatif yapılarını, kendi öğeleri içinde kendisi kurar.

Devlet ve anayasa, ilk bölümde ele alınan yapısal eşleşmenin somut örnekleri

olarak hukuk ve siyaset alt sistemlerini karşılıklı ilişkileri içinde incelerken

kullanılmıştır.

Bilişsel beklenti ile normatif beklenti arasındaki fark, sistem kuramı açısından

önem taşır zira, hukuk ancak normatif beklentilerle bir işlevsellik bağı kurar. Ne

yaygın olarak kabul edildiği üzere davranışları düzenleme ne de uyuşmazlıkları

çözme hukukun işlevini tam olarak anlatabilir. Hukuk normatif davranış

beklentilerini istikrarlılaştırma işlevini yerine getirir ve bu işlevi hukuktan başka

hiçbir alt sistem yerine getiremez.

Hukukun işlevi böylelikle ortaya konduktan sonra, yapı sorununa geçmek

gerekir. “Hukuk nedir? Nasıl işler? Bileşenlerinin kendine özgü işleyiş tarzları

nelerdir?” gibi sorular, işlevini artık bildiğimiz bir alt sistem açısından daha kolay

199 Niklas Luhmann, Das Recht der Gesellschaft, p. 116
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cevaplandırılabilir. Üçüncü bölüm, bu soruların ele alınıp ayrıntılandırıldığı bölüm

olacaktır.
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3.HUKUKUN SİSTEMİK YAPISI

Hukukun geleneksel, Radbruchçu tanımlarında1 en fazla vurgulanan norm ve

etik değer boyutları, hukukun yapısını ortaya çıkartmak için yine en temel referanslar

olarak karşımıza gelir. İşlevi, normatif davranış beklentilerini istikrarlılaştırmak

olarak belirlenen hukuk, normlar ve adalet değerini içeren bir yapıya sahiptir. Bu

yapının anlaşılması, söz konusu kavram ve olguların bütünlüklü bir analizini

gereksinir.

Hukuk, bütün alt sistemler gibi bir kodlama vasıtasıyla toplumla ilişkisini

kurmaktadır. Hukuk sisteminin sınırları, bu kodlamayla çizilirken kodlamanın

içeriğini dolduracak programlar üretmekle yine hukuki unsurlar görevlendirilmiştir.

İkili hukuk kodlamasının hangi iletişimlerin hukuki hangilerinin hukuk dışı olduğunu

belirleyen yapısı ancak, bu kodlamanın nasıl kullanılacağını bilmekle mümkündür.

Bu nedenle programlar ve kodlar, hukukun yapısının analiz edildiği bu bölümde

öncelikli bir yer tutmaktadır. Bu, hukukun norm boyutu ya da düzenleyici boyutu

denilen yönüne ilişkin bir değerlendirmedir.

Hukukun gündelik algıda olduğu gibi doğal hukukçu yaklaşımlarında da

karşımıza sıklıkla çıkan, bir değer olarak adalete ilişkin olan yönü ise, yine bu

bölümde, fakat yeni bir bakış açısıyla ele alınacaktır. Sistem kuramı, hukuk dışı

değerlerin hukuk iletişimine dahil edilemeyeceğini öngördüğünden, kuramın

bütünüyle uyumlu bir adalet anlayışının çerçevesi, hukukun yapısı analiz edilirken

çizilmelidir. Adalet, bu yeni ele alınış biçimiyle, biraz daha somut temeller üzerinde

ele alınabilecek ve daha tanımlanabilir, işaret edilebilir bir görünüme kavuşacaktır.

1 V. Yasemin Işıktaç, Hukuk Felsefesi, İstanbul, Filiz Kitabevi, 2004, s. 295-9
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Hukukun yapısına ilişkin bu son bölümde bir de hukukun merkezinde yer alan

eylemi, yargılamayı ele almak gerekmiştir. Aslında bir uygulama faaliyeti olan

hukuk, verdiği kararlar vasıtasıyla normatif davranış beklentileriyle ilgili söz

söyleyebilmektedir. Bu bilinçle, yargı organlarının yapısı, karar verme süreçleri,

kararın yapısı ve verilişine ilişkin gözlemleri burada paylaşmak uygundur.

Yargının örgütlenmesi ve kurumsallaşması da yine bu bölüm içerisinde ele

alınacaktır.

3.1.Kodlar ve Programlar

Hukuk sistemi, Luhmann’ın ifadesiyle bir endlose Geschichte2 dir. Bütün

autopoietik sistemler gibi hukuk sistemi de kendini sürekli bir şekilde öğelerinden

yeniden üretmektedir. Bir başka ifadeyle hukuksal iletişimler birbirleriyle kurdukları

iletişimlerden yeni iletişimler kurmaktadır. İletişimlerin sınırları aynı zamanda hukuk

sisteminin sınırlarını belirlediğinden, hukuk sisteminin zamanda ve mekânda sürekli

bir devinim halinde olduğunu söylemek gerekir. Zamanda devinim hukuk sisteminin

tarihsel değişimiyle de paralel olarak sürerken mekânsal devinim sistemin sınırların

sürekli değişmesi anlamına gelir. Zira hukuk iletişimi sadece mahkeme ya da noterlik

gibi kurumsal olarak örgütlenmiş mekânlarda gerçekleşmez. Aşağıda ele alınacağı

üzere hukuka uygun/ hukuka aykırı kodlamasıyla tasnif edilebilecek her türlü iletişim

hukukun sınırları içindedir. Daha doğrusu, sistem ne zaman hukuka uygun/ hukuka

aykırı değerleriyle kodlanabilecek bir işlem görse, sınırlarını bu iletişimi dâhil

edecek şekilde çizer. Bu, aslında sistemin mekânsal sabit sınırları olmadığı anlamına

gelir.3

Hukukun bu iletişimi, toplum sistemindeki bütün diğer alt sistemler gibi ikili

bir kodlamayla vuku bulur. Bu nedenle çoğu kez olumlu bir cevap beklentisiyle

yöneltilen “siyah ile beyaz arasında gölgeli bir alan yok mudur? ” sorusunun cevabı,

sistemik düşünüldüğünde olumsuzdur. Üçüncü halin varlığı açısından bir olanak

2 Sonu olmayan hikaye. Luhmann, Das Recht der Gesellschaft , p. 179
3 Buna mukabil hukuk kavramlarının kullanılması ya da öyle bir görünüm doğması hukuk sistemine
dahil olan bir iletişim gerçekleştiğini göstermez. Ibid,  p. 67. Ayrıntılı açıklama için Huber, op. cit.,
p. 67
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yaratmasalar da ikili kodlamanın yönünü belirleyen, “hukuk politikası”nı

yönlendiren programlardır.

3.1.1. Hukukun İkili Kodu: Hukuka Uygun / Hukuka Aykırı

Toplum alt sistemleri evet/hayır, on/off, 0/1 ikilileri gibi bir kodlama ikilisiyle

iletişim kurar. Sistemin karşılaştığı veriler bu ikili kodlamaya uygun değilse, sadece

gürültü olarak sınıflandırılırlar.4 Bir başka deyişle, anlam üretmezler. Sistem, kodu

kendi işlemlerini yapılandırmak ve başka olgulardan ayırt etmek için kullanır. 5 Söz

gelimi bilim sistemini ele aldığımızda, sistem açısından anlamlı olan iletişimler

“hakikate uygun/ hakikate aykırı” olarak sınıflandırılabilecek olanlardır. Aynı şekilde

sanat sistemi açısından “güzel/çirkin” kodlaması kullanılır.6 Alt sistemlerin toplamı

olarak toplumun kapalı bir sistem olduğuna değinilmişti. Toplumun bütününün

kullanacağı ikili kodlama ise sadece iletişim/iletişim olmayan olabilir.7

4 Luhmann, Soziale Systeme, p. 197
5 Luhmann, Das Recht der Gesellschaft , p. 177
6 Sosyal sistemlerin ikili kodlamalarının bir listesi için bkz. Detlef Krause, op. cit., p.51
7 “toplumun kendi koduna ihtiyacı yoktur çünkü işlemsel olarak kapalıdır ve sınırları iletişim olmayan
tarafından açıkça belirlenmiştir” Luhmann, Das Recht der Gesellschaft ,  p.186
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3.1.1.1. Kodlamanın Yapısı

İkili kodlama fikri, temelini sistem kuramının yapıtaşlarından olan Spencer

Brown matematiğinden alır. Bir şekli belirlemek için öncelikle bir ayrım yapmak

gerektiğinden sistem açısından önem taşıyan olumlu değeri gözlemleyebilmek için

onu olumsuz değerden ayırmak gerekecektir. Bu son cümlede gizli ve konuyu

açımlayan iki ipucundan biri yeniden “bir ayrım yap” formülüyse8 ikincisi de bu

ayrımın gözlemci açısından hayati olduğudur. Gözlemci açısından yapılacak

değerlendirmeyi sonraya bırakacak olursak, “bir ayrım yap” ilkesi uyarınca yapılan

ayrım, kodlamanın olumlu ve olumsuz değerlerini ortaya koyarken geçiş [crossing]

noktası da Leitdifferenz (başat ayrım) olarak sistem terminolojisine dâhil edilecektir.9

Yine genel sistem kuramı terimleriyle ifade edilecek olursa, sosyal sis temlerde,

iletişimin birliğini iletişimler arasındaki fark sağlar. Bu demektir ki, hukukun birliği

hukuka uygun ile hukuka aykırı arasındaki farkın10 birliğidir.11

Kodlamaların aldığı iki değerin biri her zaman pozitif, diğeri ise negatiftir.

Hukuka uygun/ hukuka aykırı ikilisinde “hukuka uygun”un olduğu gibi, pozitif değer

başat değer sayılır. Oysa değerler, sistemik bakış açısından olumsaldır. Pozitif

değerin bu son saptamaya rağmen başat sayılmasının ve değerlerin asimetrik bir

ilişki içinde olmalarının12 temelinde pozitif değerin anschlussfaehigkeit13a sahip

olması yatar.14 Bu terim, tam tercüme edildiğinde, bağlantılandırma yetisi gibi bir

8 Luhmann, Die Codierung des Rechtssystems, p. 344
9 Becker,  Reinhardt- Becker, op. cit., p.60
10Neyin hukuka uygun neyin aykırı olduğunu sadece hukuk söyleyebilir ve buna karar verirken her
zaman kendi işlemlerine atıfta bulunmak zorundadır. Niklas Luhmann, “Law as a Social System”,
Sociological Theories of Law, Ed. Kahei Rokumoto, UK, Datrhsmouth Publications, 1994, p.358
11 Krause, op. cit., p. 133
12 Huber,op. cit.,  p, 91
13 Baglantı, rabıta kurma kapasitesi. Rudolf Kaehr, “Luhmann’s Secret Diamonds. New Entries for the
Zettelkasten”, (çevrimiçi) http://www.scribd.com/doc/17655290/Luhmanns-secret-diamonds-New-
entries-for-the-Zettelkasten 12.4.2010.
14 Niklas Luhmann, Die Codierung des Rechtssystems, p. 346
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anlam taşır. Burada kastedilen, anlamı olan olayları birbirleriyle bağlantılandırmadır

zira sistem için negatif değer alan olgu tanımlanabilir değildir.

Kodların olumsal değerler alışı, hukukun değişimiyle de bağlantılıdır.15 Yasa

yapma faaliyeti, başlı başına, hukuka uygun olanı aykırı hale getirebilecek bir

mekanizmadır. Dolayısıyla hangi olguların hukuka uygun hangilerinin aykırı olduğu

sabitlenemez, crossing16 mümkündür, hukuk bu crossing içinde biçimlenir. Değişim,

sistemin tipik yapısalcı bakış açısından ayırt eden dinamiklik unsurunu ona

kazandıran şeydir.17 Bir olgunun hukuka uygun ya da aykırı olduğuna ilişkin her

karar, yeni hukuka uygun ya da aykırı olgular üretir. Söz gelimi mahkemece eylemi

hukuka aykırı olarak değerlendirildiği için tutuklanmasına karar verilen bir kişinin

tutuklanma usulünde hukuka aykırı ya da hukuka uygun olabilecek unsurlar

bulunabilir. Örnekse, kelepçe eziyet sayılacak şekilde takılmış olabilir. Bu böyle

düşünüldüğünde, sistemin kapalılığı ve bu kapalılık içindeki açıklığı tekrardan ve

daha açık bir şekilde ortaya konulabilir.

Ancak kodlama kesindir ve üçüncü bir değere müsaade etmez.18 Böylesi bir

durum ister istemez teknikleşmeyi beraberinde getirir ki, sistem kuramcıları da bu

saptamayı doğrularlar. Hukuk metnine bakarak, hukuka uygun ve hukuka aykırı

olanların ne olduğu belirlenir.19 Burada kuramın içeriksel değerlendirmeyi yapacak

araçlardan yoksun oluşu Luhmann’ı, bu çerçevede belki kendinden beklenmeyecek

hümanist bir yaklaşımla dengeyi bulma çabasına itecektir: İnsanlar sadece kendi

durum/tutum/davranışlarının haklı olduğunu bilmek istemez, hukuk vasıtasıyla aynı

zamanda karşı tarafın haksız olduğunun da tanınmasını ister. Fakat bu öyle bir

profesyonellikle kotarılmalıdır ki kişi, başkasının haksız duruma düşmesine sevinen

biri olmak zorunda da kalmasın...20

15 Luhmann, Das Recht der Gesellschaft ,  p.183
16 İşaretlenmiş olan bölgeden diğer tarafa geçiş işlemine crossing (geçme) adı verilir.
17 Ibid, p. 173
18 Nöronların eylemleri de ya hep ya hiç temelinde gerçekleşir. Niklas Luhmann, Die Codierung des
Rechtssystems, p. 346
19 Ibid, p. 178
20 Ibid, p. 184
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Sistemdeki kodlama yapısını çözebilmek ikinci düzey gözlemi zorunlu kılar.

Sistem, kendi kararları konusunda kör olduğundan değerlendirme ancak kodlamayı

gözlemekle mümkün olacak, kodlama olmaksızın ise gözlemci tarafından sistemin

işleyişi anlaşılamayacaktır. Burada kuram yeni bir paradoksla karşı karşıya gelir.

3.1.1.2. Kodlamanın İşlevi

Sistemin ikinci düzey gözlemine olanak sağlayan kodlamaya sistem aslında

mecburdur. Zira söz gelimi en temel ifadesiyle hukuk sisteminin işlevi davranış

beklentilerinin istikrarlılaştırılmasıysa, sisteme iletişim üreten bireylerin hangi

davranışlarının hukuka uygun hangilerinin aykırı olduğunu bilmeleri ya da en

azından bilebilecek durumda olmaları gerekir.21

Bu genel tespit bir tarafa bırakılırsa, kodlamanın sistem açısından çeşitli özgül

işlevler icra ettiğini görmek mümkündür:

i. Sistem- Çevre İlişkisi: Sistemin çevreyle olan ilişkisini ikili kodlama

kurar.22 Kodlama her türlü çevresel uyaranı kendi diline tercüme ederken aynı

zamanda, sistem kodlama vasıtasıyla kendinden çok daha karmaşık olan çevreye

kendi öz işlemleriyle karşılık verebilir. Bu da işlemsel olarak kapalı olan sistemi açık

tutar23. Kodlanmış olgular adapte olmuş demektir24 ve sistem böylelikle autopoietik

niteliğini muhafaza edebilir. Sistem, ancak ikili kodlamanın kesin olarak

uygulanması durumunda diğer sistemlerin değerlerini dışlayabilir. 25 Bu anlamda,

makro planda kodlamanın niteliksel işlevi adaptasyona ilişkindir denilebilir. Bu ise,

tekrarlamak pahasına, ancak işlevsel olarak farklılaşmış toplumlarda mümkündür.26

ii. Çelişkilerin Çözülmesi: Farklılaşmış toplumlarda, bir toplum sistemini

sistem yapan işlemlerin başlangıç noktası bir ilke ya da sistemin kendisi değildir, bir

21 Luhmann, Die Codierung des Rechtssystems, p. 340
22 Ibid, p.342
23 Luhmann, Das Recht der Gesellschaft, p. 180
24 Ibid, p.178
25 Ibid, p. 18. Ancak diğer sistemlere ilişkin olarak dışlanan değerler ileride ayrıntılı biçimde ele
alınacak “programlar” vasıtasıyla sisteme dahil edilebilirler. “[kodlama]hukukun politikayı belli bir
mesafede tutabilmesini sağlar.” Vaios Karavas, “Law Code: Some Preliminary Thoughts About Law’s
Transformation Under Information-Technological Conditions.”, German Law Journal, Vol. 10, No.
4, 1 April 2009
26 Bu bağlamda Detlef Krause, op. cit., p. 52
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karardır.27 Sistem yapımı Spencer Browncu “bir ayrım yap” emri uyarınca sistem ve

çevre, ve daha sonra olumlu kod ile olumsuz kod arasındaki ayrım çizgisini

çekmekle başlar28.

Hukuk sisteminde kararın hukuki çelişkileri çözmesi ancak ikili kodlamayla

mümkün olabilir zira hukuka uygun olanla aykırı olan arasında bir bulanık çizgi,

karar verme sürecini karmaşıklaştırır. İkili kodlama, toplumların farklılaşmasıyla

mümkün hale geldiğinden, kodlamanın yokluğu farklılaşmış toplumlardaki “adalet

dağıtımının reddi yasağı”nı da zorlar hale getirir. 29 Yargıç karar vermekle

yükümlüdür ve olguların çizginin o ya da bu tarafında durduğunu tespit etmesi

gerekir; bunu ise ikili kesin bir kodlama sağlayabilir.

iii. Tutarlılık Sağlanması: Hukukun temel işlevi olan normatif beklentilerin

istikrarlılaştırılması, ikili kodlama aracılığıyla desteklenir. İkili kodlama, ikili bir

istikrar sağlar.30 Sistem, olumsal değerlendirmeler yapsa da tutarlı olmalıdır zira

tutarsızlık, sistemin sistemik özelliğini kaybetmesine yol açar.

Hukuk sistemi özelinde bu durum karşımıza aynı türden davaların aynı

şekilde sonuçlandırılması ilkesi olarak gelir. Bu ilke hem adalet değeriyle hem de

hukuk güvenliği kavramıyla doğrudan bağlantılıdır. Çünkü ikili kodlama vasıtasıyla -

elde sabit ölçütler bulunduğundan- hatalar denetlenebilecektir.31 Hukuk sistemi

böylelikle kişilerin hangi durumlarda başlarına ne geleceğini bildikleri tutarlı bir

evren haline gelir.

Hukuk sisteminde hukuka uygun ve hukuka aykırı olarak iki kod bulunması ve

sistemin bütün iletişiminin bu kodlara sığdırılabilir olması kodlamanın yapısı ve

27 Luhmann, Die Codierung des Rechtssystems, p. 342
28 Niklas Luhmann, “Law as a Social System”, The International Library of Essays in Law and the
Legal Schools 12, Sociological Theories of Law, Ed. Kahei Rokumoto, England, Dartmouth
Publishing, 1994, p.140
29 Romantik akım bu konuda çeşitli şüphelerle gelir. Büyük idealler uğruna suç işlenebilir mi?
Raskolnikov, yaşlı kadını kafasındaki ideal insan tanımıyla uyuşmadığı için, insanlığa hizmet
amacıyla öldürmüştü. Bugün bakıldığında sivil itaatsizlik eylemleri verili hukuku tanıdığı halde
çiğneyen bireyler tarafından daha üstün bir iyi uğruna gerçekleştirilir. Aslında bu olaylarda pozitif
hukuk anlamında bakıldığında yine de bir bulanık çizgi görülmez. Böyle bir karışıklık durumunda
hukuka uygun olanla aykırı olan arasındaki çizgiyi mahkeme çekecektir. Luhmann, Das Recht der
Gesellschaft, p. 179
30 Ibid,  p. 178
31 Ibid, p. 184
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işlevini tartışarak açıklandıktan sonra, bu türden kısıtlayıcı bir kodlamanın

eksiklikleri olup olmadığı sorulabilir. Nitekim Luhmann, zamansal ve olgusal açıdan

karşılaşılabilecek iki tür eksiklik saptamıştır. Buna göre, zamansal açıdan sadece

farklılaşmış toplumlarda ortaya çıkmış olması, ara bir formül önermemesi bir

eksiklik sayılabilir. Kodun ya hep ya hiç tavrının da kaynağı olan bu durum kodun

geçiş dönemlerinde iş görememesine yol açabilir.32 Olgusal açıdan bakıldığında ise

temel bir epistemolojik mesele vardır. Kod, kendisine ilişkin bilgi vermez,

totolojiktir. Kodun kendisini hukuka uygun ya da aykırı olarak sınıflandırmak da

mümkün değildir. Yine gözlem bahsine dönülerek ifade edilecek olursa, kendi

yaptığı ayrım kodun kör noktasıdır. Luhmann “Bunu kabul etmek istemeyen

gözlemciler sadece totoloji ve paradokslar görürler” der.33

3.1.2. Hukukun Doğrultusunu Belirleyen Öğe: Programlar

Kodların olumsallığını kabul etmek, alacakları değerlerle beraber farklı

kararlara yol açıp farklı yönlere gidebileceklerini kabul etmektir. Bilardo topları gibi,

yeni alınan pozisyona göre yeniden pozisyon alan kodların amaçsallığı da yoktur. Bu

durumda kodların gidebilecekleri yönü belirlemek için başka araçlar kullanmak

gerekir. Kodun değerlerinin doğru veya yanlış konumlandırıldığını yahut nasıl

konumlandırıldığını belirleyecek bakış açıları, “ek semantik öğeler” olarak bu

araçlara sistem kuramında verilen ad programdır34. Bütün toplum alt sistemleri ikili

kodların yanında programlara sahiptir: söz gelimi, yukarıda hakikate uygun/hakikate

aykırı olarak kodlandığı belirtilen bilim sisteminin programları kuram ve

yöntemlerken güzel/çirkin kodunu kullanan sanat sistemi, sanat dogmatiği ve stil

32 Bu arada, farklılaşmış toplumla kastedilenin çizgisel şekilde evrimleşmiş toplum olmadığına dikkat
çekmek gerekir. Zira söz gelimi „yüksek“ kültür olarak Konfücyusçu toplumlarda böyle bir kodlama
bulunmaz. Ibid, p. 174, Bu yönde: “Hak ya da haksızlık, kabul etmek ya da etmemek, malik olmak ya
da olmamak, inanmak ya da inanmamak gibi evet/hayır biçimindeki keskin bir kodlama, bir Japon ya
da bir Çinli için zor anlaşılabilir bir şeydir; bu kodlama, Uzak Doğu’da sosyal düzenin temeli olarak
anlaşılanın karşıtını temsil eden, uygunsuz ve düşmanca olan bir tutuma tekabül eder. Böyle bir
kodlama sürekli bir çatışma daveti gibi bir etki yapar.” Niklas Luhmann, “İfade Özgürlüğü, Kam uoyu,
Demokrasi”, çev. Nihat Ülner, Düşünce Özgürlüğü, ed. Hayrettin Ökçesiz, İstanbul, Afa Yayınları,
1998, s.184
33 Luhmann, ibid, p. 188
34 Ibid, p. 191 Kodun değerine ilişkin değerlendirmenin kodlama içinden mümkün olmadığı, bunu bir
kör nokta olduğu yukarıda belirtilmişti. Ayrıca bir değerlendirme için V. Becker, Reinhart - Becker,op.
cit. p. 61
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ilkelerini program olarak benimser.35 Toplum sistemlerinin yapısı, ancak kodlar ve

programlar bir arada ele alındığında anlaşılabilir.

Hukuk sistemi de kendi tarihselliği içinde işlevsel farklılaşmasıyla beraber

kod-program birlikteliğini geliştirmiştir. Göksel yahut yersel ama üstün irade

buyruklarıyla yönlendirilen kodları ikame eden doğal hukuk anlayışı her kara rı

bağlar bir üst denetimle kodların içerik ve yönelimlerini belirler. Sistem kuramcıları

bugünse önceleri doğal hukukun yerine getirdiği bu işlevi programlamanın

devraldığını düşünürler.36 Hukuk sisteminin programları anayasalar, yasalar,

mahkeme kararları, sözleşmeler: sözün kısası pozitif hukuktur.37

3.1.2.1. Programların Yapısı

İçeriklendirmeleri olumsal olsa da ikili doğası değişmeyen hukuk kodları

olarak hukuka uygun/hukuka aykırı, bu kimlikleriyle üçüncü bir değeri mutlak olarak

dışarıda bırakırlar. Bir olgu ya hukuka uygundur ve hukuk sistemi içi iletişime

dâhildir ya da aykırıdır ve hukuk sisteminin göremediği büyük bilinmezliğe bırakılır.

Ancak bu sabitliğin dışta bıraktığı üçüncü, “arka kapıdan”, programlar vasıtasıyla

sisteme girer38. Hangi şartlar altında neyin hukuka uygun, neyin hukuka aykırı

olduğuna ilişkin detay vermeyen hukuk kodunun bu ihtiyacını program tamamlar.39

Neyin doğru olarak hukuka uygun neyin doğru olarak hukuka aykırı olduğunu

belirlemeye yarayan bu sistem, antikiteden beri gelen kanon, kriterion, regula

geleneğinin bir yansımasıdır.40

Programlar ya sistemin kendisinden ortaya çıkar ya da çevreden gelir. 41Söz

gelimi hukuk sisteminin programı olarak yasalar ya hukuk sisteminin kendi

hiyerarşik yapısı içinde kuralların düzenlenme ihtiyacından kaynaklanırlar (usul

35 Toplum sistemlerinin kod ve programlarının bütünlüklü bir listesi için V. Krause, ibid, p 50.
Ayrıca  Huber, ibid, p. 94
36 Niklas Luhmann, Das Recht der Gesellschaft, p. 192. Luhmann burada, işlevsel olarak farklılaşmış
batı toplumlarında  pozitif hukukun sosyal entegrasyona ilişkin talepleri büyük ölçüde rahatlattığını,
meseleleri karar verme süreçlerine bıraktığını  ileri surer.
37 Luhmann, Die Codierung des Rechtssystems, p. 369
38 Krause,op. cit., p 53
39 Philippopoulos- Mihalopoulos, op. cit., p.74
40 Luhmann, Codierung, op. cit., p. 366
41 Krause, Loc. Cit.
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kurallarını düşünelim) ya da basitçe siyaset sisteminde ve onun temeli olan güç

ilişkilerinden ortaya çıkarlar.

Hukukun kullandığı programlar, amaçsalcı değil, şartlı programlardır

[konditionalprogramme].42 Sistemin yapısını daha iyi anlamak için bu noktayı

açıklamak hayati önem taşır.

i. Hukuk alt sisteminde amaçsalcılık ve amaçsal programlar

Luhmann’a göre, Aristoteles geleneğinden beslenen Avrupa düşüncesi, çok

seçenekli bir gelecek fikriyle yüzleştiğinde amaçsalcılığa ilişkin bir dönüşüme

uğramak zorundadır.43 Zira gelecek, geldiğinde, bugünden tasarlanandan çok farklı

olacaktır. Günümüzde risk management tarzı disiplinlerin çalışma alanı bu

kesinsizliğe dairdir.

Bu temel ön kabulden yola çıkılacak olursa, hukuk da düzenlemelerini

yaparken geleceği bütünüyle öngörerek planlama şansına sahip değildir. Dolayısıyla

genel bir ifadeyle hukukun amaçsalcı olmasının maddi temeli yoktur.44 Ancak geniş

siyasi planlama anlamında bir amaçsalcılıktan söz edilebilir. Siyaset sisteminin

hukukla kurduğu yapısal ortaklık, bir nevi programların programlanmasını sağlarken

amaca yönelik düşünebilir. Ancak bu amaçsallık da siyaset sistemine dâhildir45.

Anayasalarda zikredilen “refah devleti”, “sosyal devlet” gibi hedefler böyle

değerlendirilmelidir.

Aslında hukuk sisteminde amaçsal gibi görünen programlar vardır. Ancak

bunların varlığı kuramın temellerini sarsmaz. Luhmann, örnek olarak çocuk

42 Herget, op. cit., p.79
43 Weberle başlayan ve bugün Habermas’ın sürdürdüğü bir gelenek amaç rasyonalit esini eleştirmekte,
yerine değer rasyonalitesi yahut iletişimsel rasyonalite gibi kavramlar önermektedir. Amaçsalcılığın
tarih içerisindeki bu zemin kaybedişinin kısa bir özeti için bkz. Niklas Luhmann, Die Gesellschaft
der Gesellschaft, pp.174-189
44 Vs. Vecdi Aral, Hukuk ve Hukuk Bilimi Üzerine, İstanbul, Fakülteler Matbaası, 1975, s. 31. Aral
burada Radbruch, del Vecchio, Esser ve Hirsch’e atıf vererek  “Salt bir değer olarak adalet, aynı
zamanda hukukun ideali’dir. Çünkü ideal, idenin amaç edinilmesi, ide ile amacın birleştirilmesidir
Hukukun ve dolayısıyla kanun koyucunun da, toplum içerisindeki çıkarları değerlendirmede
kullandığı ve hukukun asli örneği olmak bakımından gerçekleştirmek amacını güttüğü şey, adalettir.
Bu bakımdan adalet, hukukun son amacı’dır; hukuk sonunda adaleti gerçekleştirmek isteyen bir
düzendir.”(italikler kendisinin) demektedir.
45 Huber, op. cit., p. 96
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mahkemelerinde çocuğun geleceğine ilişkin yapılan değerlendirmeleri verir fakat bu

tür öngörülerin de tam amaçsalcı programlar sayılmaması gerektiğini söyler: Gelecek

yine de kestirilebilir değildir ve önlemlerin amaçları gerçekleştirmemesi olasılığı

vardır.46 Bu durumda salt amaçsalcı programlar hüsrana uğramış sayılırdı. 47

Hukukun karar vermesi gereken durumlarda geçmişten alınan öğeler hukuka

uygun/hukuka aykırı olarak sınıflandırılır ve hukuk bu nedenle makabline şamil ve

ardışık sıralı sayılır.48 Ancak bu, geleceğin hiç göz önünde tutulmadığı anlamına

gelmez.  Yasalar konurken ya da sözleşmeler hazırlanırken hep bir gelecek tasarlanır.

Ancak söz konusu tasarım aslında tasarlanan durumun şartlarının tasarlanmasıdır ki

bu da bizi şartlı program anlayışına götürür.

ii. “Eğer…ise” Şartlaması ve Şartlı Programlar

Hukuk düzenlemeleri şarta bağlıdır. Hukuk, amaçsal programlar

[zweckprogramm] değil;  “P şartı gerçekleşirse Q sonucu buna bağlanabilir” basit

ifadesiyle örneklenebilecek bir şartlı program şekli kullanır. Eğer, belli şartlar

gerçekleşirse (eğer daha önceden belirtilmiş maddi olaylar gerçekleşirse) belli bir

kararın verilmesi gerekir. Şartlı program, burada kesinsizlik olgusuyla beraber

düşünülmelidir, şöyle ki, hayatta belli olguların gerçekleşeceği kesin değildir. (P, P1,

P2….n) kadar olasılık vardır. Beklenen olgu (P) gerçekleşse bile belli bir tür cezanın

verilip verilmeyeceği kesinlik arz etmez (Q, Q1, Q2….n). İşte bu kesinsizlikler

içinde kendine bir yol bulmaya çalışan hukuk, normlar ve şartlı programlarla

durumun etkisini azaltmaya çalışır.49 Başka bir ifadeyle “eğer…ise” kalıbıyla

aşılmak istenen hukukun olumsallığıdır. Bu şekil içerisinde hukuk artık sadece belirli

bir davranış beklentisi, iyi bir amacı olan ve gerçekleştiğinde muhatabının kendini

gerçekleştireceği, eyleyenin de erdemini gerçekleştireceği etik bir öncül de değildir. 50

46 “Eğer[hukukun] bir amacı olsaydı, bu, zaman içerisinde gerçekleşebilirdi ve hukuk ortadan
kalkardı.” Die Einheit Des Rechtssystems”, Rechtstheorie, vol.14, 1983, p.73
47 Luhmann, Das Recht der Gesellschaft , p. 200. Luhmann, Rechtssoziologie, pp. 231-2
48 Luhmann, Das Recht der Gesellschaft , p. 197
49 Luhmann, Rechts-soziologie, p. 229
50 Ibid, p . 227



97

Bir olgunun hukuka uygun ya da aykırı olması, kendisine ilişkin düzenlemenin

hukuka uygun olarak yürürlüğe girip girmediği de dâhil olmak üzere pek çok şarta

bağlıdır. Bu nedenle hukuk sisteminin bütün işlemleri belli şartlar gerçekleştiğinde

hukuka uygun ya da aykırı olur. Söz gelimi TCK md. 141/1: “Zilyedinin rızası

olmadan başkasına ait taşınır bir malı, kendisine veya başkasına bir yarar sağlamak

maksadıyla bulunduğu yerden alan kimseye bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası

verilir.” düzenlemesiyle şarta bağlı bir program sayılır. Öyle ki bir kişinin bir malı

yerinden alması eylemi ancak zilyedinin rızası olmaması şartıyla hukuka aykırı

sayılacaktır. Burada sistem öngörülemez bir gelecekle karşı karşıya olduğunun

bilinciyle şartlar vasıtasıyla beklentileri istikrarlı konuma getirmeye uğraşmaktadır.

Bu anlamda, bir olgunun hukuka uygun mu aykırı mı olduğunun belirlenmesindeki

şartları zikreden programlar, hukuk sisteminin ikili kodlamasıyla farklılaşmasını

sağlamıştır51.

Hukuk aslında gözlemciye totoloji, hem de büyük bir totoloji gibi görünecek

bir formül kullanır: “Hukukçunun hukuk dediği şey hukuktur.” Buradan yola

çıkılacak olursa yargıç, (hukuku gerçekleştirmek olan) amacına en uygun kararı

verecektir. Amaçsalcı bir yaklaşım sanılan bu tavır bile, aslında yargıcın yargıç

olması yani hukuk iktidarını temsil etmesine bağlı olduğundan, son tahlilde şarta

bağlıdır.52

Hukukun şarta bağlı programlarla çalışıyor olması, başka bazı toplum

sistemlerinin hukuku amaçsalcı olarak kullanmasına engel olmaz. Söz gelimi eğitim

sisteminin amaçsal programları, eğitime ilişkin yasaları kullanacaktır. Bu anlamda

hukukun şartlı yapısı, toplum içerisinde çeşitli amaçlara yönelik olarak

değerlendirilebilir.

51 Ibid, p.197
52Luhmann, loc. cit.
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3.1.2.2. Programların İşlevi

Programlar, hukuk sisteminde üç temel işlev yerine getirirler. Öncelikle,

sistemin kodlarla sabitlenen yapısının değişebilmesini sağlarlar.53 Zira beklentileri

sabit tutması gereken hukukun aynı zamanda bir değişme potansiyelinin olması

gerekir. İşte bu bir taraftan değişirken bir taraftan sistemsel kodlarının aynı kalması

ancak kodların programlarla beraber kullanılmasıyla mümkündür. İkinci ve ilk

işlevle bağlantılı olarak, hukuk güvenliği meselesini ele almak gerekir. İnsanlar,

bugün için meşru olan beklentilerin yarın meşru olup olmayacağını bilmek isterler.

Geleceğin olumsallığı yeterli güvenceyi sağlamaz, bir takım ipuçlarına sahip olmak

gerekir.54 Bu da ancak şartlı programlarla mümkün olur.55 Bu aynı zamanda

meselenin hukuk kodlarıyla çözüleceğine ilişkin bir güven yaratır ve hukukun

kesinliğini teyit eder.56 Programlar, ayrıca kodların kör noktasına ışık tutar, böylece

gözlemi kolaylaştırırlar. Hukuk sisteminde sadece kodlar var olsaydı gözlemci neyin

neye göre hukuka uygun ya da aykırı olduğunu bilemezdi.57 Bu, dolaylı yoldan

autopoiesisin de farkın birliğinde sağlanmasına yarar.

53 Niklas Luhmann, Die Gesellschaft der Gesellschaft, p. 377. “Kodlama ve programlama
birbirinden degişkenlik noktasında da ayrılır. Kodlar değiştirilemez. Böyle bir çaba ya iletişimin
temeline başka bir sembolik üretilmiş aracının alınması ya da böyle bir temel olmaması anlamına
gelir. Buna karşılık program düzeyinde değişkenlik örgütlenebilir.”
54 Niklas Luhmann, Rechts-soziologie, p, 229
55 Ibid, p. 200, Luhmann, Die Codierung, des Rechtssystems,  p.368
56 Niklas Luhmann, Rechtssoziologie, p. 194
57 “Kod ve program ayrımı….[b]ir hususa anlamlı bir şekilde denk düşmektedir. Bu da “refah
devleti”, “sosyal hukuk devleti” veya “maddi hukuk devleti” dediğimiz dönemde hukukun liberal
algılaması görünürlüğünü kaybettiği halde, açıkça ifade edilsin veya edilmes in, özündeki liberalizmin
sona ermediği, bir anlamda uykuda bir döneme girdiği olgusudur. 19.yy liberalizminin bütün insanlık
dışı sonuçlarıyla zihinlerde mahkum edilmiş olduğu zannedilirken, neoliberal tercihlerin politikada
egemen olmasıyla birdenbire uyuduğu yataktan fırlayarak tekrar eksen oluşturması, program içinde
yer alan refah devleti tedbirlerini oluşturan mevzuatın liberal ilkeleri (burada özellikle mülkiyet ve
sözleşmeyi düşünüyorum) ortadan kaldırılmaksızın, koşullu politikalar getirmesidir. Ka pitalizm
egemen olduğu sürece, liberalizmin ilkeleri programın çekirdeğini ve koşulsuz işleyen asli unsurunu
oluşturur ve bu kapitalist üretim biçiminin damgasını bastığı ekonomik ilişkilerde ortaya çıkan
iktidarla ilgilidir. Bu iktidarın kendisi değişikliğe uğramadığı sürece, bugünden geriye bakılarak
Hobbhouse veya Renner’in  boşa çıkan beklentisinde görüldüğü gibi, hukukun işlevindeki değişikliğin
kalıcı hale gelmesi mümkün olmamıştır. Kapitalizm egemen olduğu sürece, Luhmann’ın terimleriyle
“ikili kodlaştırma” olarak yapılaşmada hukukun çekirdek işleyişi liberal paradigma içinde yer alan
temel unsurları sürdürür. 1950’lerden beri radikal muhalefeti unutmuş olan çalışan sınıfların ve politik
önderlerinin iyimser bir şekilde hukukun üstünlüğüne sığınan görüş açısının günümüzde hüsrana yol
açmasının temelinde, programı kodlaştırma sayan yanılsamanın bulunduğu görülür.”  Özcan, op. cit.,
s. 347
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3.1.3. Kod ve Programların Uygulaması: Yargılama58

Yargılama, bir iddia ile başlayıp kararla biten bir hukuk sürecidir. İletişime

ilişkin genel açıklama şeması nedeniyle sistem kuramı; davacılar, davalılar hâkim ve

avukatlardan oluşan hukuk aktörlerini, hukuk aktörü olarak değil, medya ve

meraklılarla beraber “gözlemci” olarak nitelendirir, zira davada karşı karşıya gelen,

bu aktörler değil, hukuk iletişimleridir.59 İleride, mahkemeler bahsinde

ayrıntılandırılacağı üzere olguların kendileri de yargılamaya olduğu gibi alınmaz.

Davalar kendi özerkliklerini yaratmak zorunda olduklarından, taraf iddiaları olduğu

gibi sisteme aktarılamayacaktır. Hukuk sistemi için önemli olan, söz gelimi olgusal

boyutta uyuşmazlığı kimin başlattığı değil, kimin hangi hukuksal pozisyonda

olduğudur.60 Bunu da sistem kendi dinamikleriyle belirler.

Kodlar, sisteme ait olan ve olmayan olguları ayırt ederken programlar hukuka

uygun/hukuka aykırı değerlerini yapılandırırlar. Şunu unutmamak gerekir, kodlar ve

programlar kendinde kavramlar, iletişim düzeyi üzerinde kendilerine özgü bir hayat

yaşayan idealar değildir, ancak sistem dâhilinde anlam taşıyan iletişimlerdir ve

autopoiesis içinde anlam kazanan momentlerdir.

Yargılama konusu, amaçsalcılığın tartışılması açından da önem taşır zira

yargılama baştan sona incelendiğinde “amacı olan” bir süreç gibi görünür. Oysa

sistem kuramcıları şunu iddia eder: Hâkim, vereceği kararın sonuçlarını ne kadar

kestirmeye çalışsa da, geleceğin kesinsizliği, davada hedeflenenin gerçekleşmemesi

ihtimalini beraberinde getirir.61 O nedenle bu yargılamayla şu sonucu elde etmeyi

hedefliyorum demek bir hâkim açısında anlamlı değildir. Küçük bir örnek vermek

gerekirse, bir yargıcın hapsine karar verdiği bir sanığın cezaevinde intihar etmesi,

58 Aslında burada kullanılan kelime Verfahrendır. Verfahren terimi, şekil ve formaliteleri kapsayan
bir anlama sahiptir ve dilimize daha uygun olarak “usul” karşılığıyla çevrilebilir. Ancak, burada söz
konusu olan bir süreçtir. Bu süreç, prozesstir ve Türkçe’de “dava” terimi ile karşılanır. Ancak
Kunter’in de belirttiği gibi, genel uygulamada dava, “uyuşmazlığın çözülme k üzere mahkeme
huzuruna getirilmesi” manasında “action” karşılığı kullanılagelmiştir. Bu nedenlerle, buradaki süreci
en iyi açıklayan terim olarak tam Türkçe “yargılama” kelimesi, tercih edilmiştir. Ayrıntılı bir okuma
için V. Nurullah Kunter, Muhakeme Hukuku Dalı Olarak Ceza Muhakemesi Hukuku, İstanbul,
Kazancı Hukuk Yayınları, s.3-8
59 Luhmann, Das Recht der Gesellschaft , p. 208
60 Ibid, p. 208
61 Huber, op. cit., p. 97
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yargıç açısından hayatın normal akışı içinde öngörülebilir bir durum değildir. Eğer

hukuk amaçsal programlar kullanıyor olsaydı yargıç böyle bir durumda beklenen

amacı gerçekleştirememiş sayılırdı. Oysa farklılaşmış hukuk, yargıcı kararının

“değer yüklü” sonuçlarından sorumlu tutmaz. 62

Davaların görülmesi için sadece maddi hukuka değil aynı zamanda usul

hukukuna ihtiyaç vardır. Zaten normatif sistemler içinde sadece hukuk sistemi kendi

üzerine düşünür. Söz gelimi ahlakta böyle bir durum yoktur. Hart’ın ortaya attığı

ikincil kurallar, hukuk kurallarını düzenleyen kurallardır ve hukuka autopoietik

niteliğini kazandırırlar. Usul kuralları da bir ikinci düzey kural türü olarak dava

sürecinde maddi hukuka ilişkin düzenlemelerle birlikte kullanıl ır. Fakat bu arada

maddi hukuk/usul hukuku ayrımını da Spencer Browncu bir şekilde ayırımın birliği

olarak düşünmek gerekir. Dava hukuka aykırı pozisyonu hukuka uygun hale

getirebilir ve bunu iki tür kuralı da kullanarak yapar.

Davalar özelinde yeniden bakıldığında amaçsalcı hukuk kuramının sığ

olduğunu vurgulayan Luhmann, davaların adaleti getireceği, consensus şartları

oluşturacağı iddiasını da anlamsız bulur. Sorusu şudur: Bunlar yerine gelmezse o

görülen, dava olmamış mı olacaktır?63 Bu, aslında sadece değerleri dışlayan değil,

aynı zamanda  hukukta rasyonaliteye de şüpheyle yaklaşan bir görüş açısıdır.

3.2. Sistem Kuramında “Adalet”

Adaletin hukukla olan ilişkisi Themis’nin Zeusla olan ilişkisinden başlayarak

Nürnberg ve Russell mahkemelerine kadar gelen tarihsel bir vakıa sayılır fakat

bununla sınırlı değildir. Hukuk gözlemi yapan bütün disiplinler bazen olgusalcı

bazen idealist zeminde söz konusu kavram üzerinde tartışmış, adalet karşısında, onu

hukukun çalışma alanının tamamen dışına koymakla çekirdeğine oturtmak gibi uç

yaklaşımlar da dâhil olmak üzere çeşitli konumlar belirlemişlerdir.

62 Luhmann, Rechtssoziologie, pp. 231-2
63 Luhmann, Das Recht der Gesellschaft, p 210. Burada belki de Judge Holmes’a ilişkin bir
anekdotu, ifadenin örtüşürlüğü anlamında aktarmakta fayda vardır: Yağmurlu bir günde arabasına bir
adam alan Judge Holmes, adamı gideceği yere kadar bırakır. Arabadan inen adam, elindeki
bastonuyla, ilerlemeye başlayan arabaya hafifçe vurur ve “Yargıç! Adaletli ol!” diye seslenir. Holmes,
arabayı geri sürdürtür ve dışarıda bekleyen adama nazikçe “Bu benim işim değil” der.
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Buna rağmen hukuk sosyolojisi alanında derli toplu bir adalet kuramından söz

etme imkanı yoktur. Hukuk sosyologları daha ziyade çatışma durumlarında insan

davranışına ilişkin ampirik çalışmalar yapmakta, hukuk normları, mahkemeler ve

müeyyideleri de içine alan derli toplu bir adalet kuramı ortaya koyamamaktadırlar64.

Sistem kuramı, bu anlamda, adalet tartışmasını da büyük anlatısına dâhil ederek öncü

bir konum almıştır.

3.2.1.  Genel Bakış

Sistem kuramcıları sosyal bilimlere ilişkin bütün diğer meselelerde olduğu gibi

adalet konusunda da var olan kavramsal çerçeveyi kullanmaktan

hoşlanmadıklarından tutumlarının konumlandırılması biraz güçtür.65 Metodik olarak

sistemci tutum benimsenerek, klasik doğal hukuk/hukuki pozitivizm çelişkisinin de

modern argümantasyon kuramı/hukuki pozitivizm çelişkisinin de dışında bir genel

çizgi saptamak işe yarayabilir. Böylelikle kuramı okumak ve analiz etmek ön

yargılardan azade bir hal alacaktır.

Öncelikle şunu ortaya koymak gerekir ki, sistem kuramı, adalet sorununu bir

amaç sorunu olarak görmez. Doğal hukukun iş gördüğü “hukukun hedefi adaleti

gerçekleştirmektir”, “hukuk adalete yönelmiş bir kurallar bütünüdür” gibi hukuk

tanımları, hukuku amaçsalcı olmayan bir şekilde tasarlayan sistem kuramıyla

bağdaşmaz.  Zira hukuk, belirsiz bir geleceği verdiği kararlar ve ürettiği normatif

programlarla biteviye yeniden düzenlemeye çalışsa da sınırlı bir uzak görüşüne

sahiptir. Ayrıca sisteme bir amaç atfetmek, o amaç gerçekleşmediğinde yahut sistem

böyle bir yönelim göstermediğinde sistemi nasıl tanımlamak gerektiği sorununu

ortaya çıkarır. Adalete yönelmeyen yahut onu gerçekleştirmekte atıl kalan bir hukuk

sistemi, “hukuk sistemi” değil midir? Sistem kuramına göre bu soru yanıtlanabilir

64 Günther Teubner, Nach Jacques Derrida und Niklas Luhmann,  Zur (Un-)Möglichkeit einer
Gesellschaftstheorie der Gerechtigkeit, Stuttgart, Lucius&Lucius, 2008, p.9
65 Görüleceği üzere, sistem kuramcıları adalet sorunundan söz ederken alışılagelmiş karşılıklılık,
uzlaşma arayışı ya da rasyonalite gibi kavramlara başvurmazlar. Bu kavramların yerini çe vreye
adaptasyon, karmaşıklık ve asimetri gibi sistemik başka kavramlar alır.
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olmadığı için savlar ve amaçsalcı yaklaşım yerine yukarıda değinilen66 şarta bağlı bir

yaklaşım tercih edilmiştir.

Konum belirleme çabasına geri dönülecek olursa, bu tutum doğal hukukçu

bakış açısına yakın durmadığı gibi pozitivist de sayılmaz. Adalet, dışlayıcı

pozitivizme olduğu gibi tartışma alanının tamamen dışında bırakılan ve üzerinde

konuşulmayan bir kavram değildir.67 Biraz içeriklendirilmiş, asgari bazı değerler

kurama katan kapsayıcı pozitivizmden de içerik tartışması yönünden ayrılır. Aşağıda

ayrıntılandırılacağı üzere, sistem kuramında, adalet kavramı içeriksel olarak, bir

doğruluk ölçütü yahut erdem olarak değerlendirilmez. 68

Sistem kuramsal adalet anlayışının temel vasfı aynı konulardaki iletişimlerin

aynı şekilde değerlendirilmesidir. Böyle bir tanım doğrudan “eşitlik” kavramıyla

özdeşlik gösteren prosedürel bir yaklaşım sayılabilir. Buna karşılık, kuram

Habermasçı anlamda prosedüralist değildir zira usuller üzerinde dahi olsa consensuse

inanmaz69. Bu inançsızlık, kuramı ayrıca söylem ve argümantasyon kuramlarından

uzakta bir noktaya düşürür. Öte yandan kuram, Rawlsçu anlamda prosedüralist

değildir zira siyaset ve hukuk bağımsız alt sistemler sayılır. Zaten sistem kuramcıları,

özellikle Teubner, Habermas ve Rawls’un adalet anlayışına çok temelden bir itiraz

getirirler. Onlara göre, “siyasi” olan bu kuramlar, hukukun ihtiyacını görecek

özgüllükte değildir.70

Bu şartlar altında, herhangi bir geleneğin şemsiyesine sığınamayan sistem

kuramsal adalet anlayışı hukuk kuramının neresine yerleştirilebilir? Kavramın sistem

66 Supra, s. 100
67 Teubner, op. cit., p. 13 . Dışlayıcı pozitivizm için V. Gülriz Uygur, “Hukuki Pozitivizmin Değişen
Yüzü mü?”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Yıl 2003, Cilt 52, Sayı 3, s. 152
68 Hayrettin Ökçesiz, Niklas Luhmann’ın Sistem Kuramında Adalet Kavramı, Niklas Luhmann’ın
Sistem Kuramında Adalet Kavramı, Çağdaş Hukuk Felsefesi ve Hukuk Kuramı İncelemeleri , ed.
Hayrettin Ökçesiz, İstanbul, Alkım, 1997, s. 428
69 Niklas Luhmann, “Quod Omnes Tangit: Remarks on Jürgen Habermas’s Legal Theory”, Cardozo
Law Review, Vol 17, 883, p.885
70 “Bilmezlik peçesi, rasyonel tekil bireyin norm tasarımının ortaya çıkışına ilişkin bağlantıların somut
şartlarından soyutlar ve adil siyasi kurumlarda birleştirmeye çabalar. Habermas’ın ideal konuşma
durumu, şekli prosedürler vasıtasıyla, şahsi çıkarların engellenmeden ifade edilmesinin ahlaken adil
normların  evrenselleşmesini sağlayacağı beklentisini üretir. Fakat zamanımızın en ka fa karıştırıcı
deneyimlerinden olan polykontexturalitaet, bu Kantçı adalet anlayışı çeşitlemelerinin zamana uygun
olup olmadığı kuşkusunu ortaya koyar.” Teubner, op. cit., p. 11, Ayrıca V.,  p.14
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içindeki işlevi ve yapısal özellikleri derinlemesine incelendiğinde cevap

kendiliğinden ortaya çıkacaktır.

Bir cevap oluşturmaya başlarken hukuk sisteminin temelini oluşturan kodlar ve

programlardan yeniden söz etmek gerekir. Bu noktaya gelindiğinde açık bir şekilde

şunu tespit etmek mümkündür: Adalet bir kod değildir.71 Sistem kuramcılarına göre,

hukuk sistemini hukuk sistemi yapan, karmaşıklığı ikili bir iletişim şemasına

indirgemesidir.  Bu anlamda, hukuka uygun olan ile hukuka aykırı olan arasında ya

da dışında üçüncü bir kod değeri olarak adalet kavramının mutlak bir varlığı

yoktur.72

Biraz zorlama bir Dworkinci ifadeyle adaletin bir kural olmadığını, olsa olsa

ilke düzeyinde tezahür ettiğini söylemekse mümkündür. Ancak adaletin bi r ilke

olabileceği gerçeği tek başına onu bir program da yapmayacaktır zira bütün hukuk

ilkeleri program halini almazlar.73 Teubner bu konuda daha da şüphecidir ve adaletin

olmadığını bir çırpıda sıralarken ilke de olmadığını ifade eder: “ [adalet] bir kura l

değildir, ilke değildir, değer değildir, karar verme kriteri değildir.”74

Böylelikle ne olmadığını tespit ettiğimiz adalet, aynı geçerlik gibi hukuk

sisteminin tümüne sirayet eden, sürekli kullanılan bir kavramdır.  Ve kavramın

tarihsel olarak taşıdığı doğruluk ve erdeme ilişkin çağrışımlar nedeniyle hukukta

adalet sorunu da ister istemez ahlak ve hukukun sınır problemi olarak bir değer

taşır75.  Bu ilişkinin yalnızca kesilmek amacıyla bile olsa ele alınması bu anlamda bir

zorunluluktur.

71 “Adil/ adil olmayan terimleri hukuk sisteminin kelime hazinesinde bulunmaz, aksi takdirde adalet
varolan hukuka uygun/hukuka aykırı hukuki koduna üçüncü bir terim olarak eklenmek zorunda
kalırdı.” Andreas Philippopoulos-Mihalopoulos, “Betweeen Law and Justice. A no Connection in
Luhmann and Derrida”, Law, Morality and Legal Positivism, ARSP Beiheft, Stuttgart, Franz
Steiner Verlag, 2004, p. 2
72 Luhmann, Das Recht der Gesellschaft ,  p. 216
73 Söz gelimi sistem kuramının belkemiğini oluşturan “adalet dağıtımının reddi yasağı” bir program
değil bir hukuk ilkesidir.
74 Teubner, op. cit., p. 16
75 Huber, op. cit., p. 105
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3.2.2. Hukuk-Ahlak İlişkisi ve Adalet

Konuya girmeden şunu bir ön kabul olarak bir kenara koymak gerekir ki sistem

kuramında ahlak, bütün toplum sistemleri tarafından kullanılmakla beraber kendisi

bir toplum sistemi sayılmaz.76 Sistem kuramsal ifadesiyle etik ise, ahlakın kendi

üzerine düşünmesini [selbstreferenz], bir edimin ne zaman ahlaka uygun ne zaman

aykırı olduğunu belirleyen disiplindir.77

Ahlak söz konusu olduğunda Luhmann’ın aldığı tutumun biraz ikircikli

olduğunu söylemek mümkündür. Sürekli ayıran, parantezlere alan ve sınırlayan bir

yaklaşıma sahip olan kuramcı tam bir ahlak şüphecisi sayılmaz; fakat ona göre,

ahlakın uygulaması iletişimsel işlemlerle sınırlanmalıdır. Ahlaki olana ilişkin

değerlendirmelerimizi belirleyen beyin, algı ve düşünce gibi kavramların ahlaki bir

niteliği yoktur.78 Dolayısıyla ahlaki olanla olmayan arasında toplumda,

değerlendirilen edime verilen reaksiyon dışında maddi bir fark da var sayılamaz. Hal

böyle olunca,  fark ancak iletişimi sürecinde kendini gösterdiğinden, ahlak kodlaması

salt iletişimsel bir kodlamadır. Bir örnek verilecek olursa;  objektif gerçeklikte “iyi

insan”,  “kötü insan” diye iki kategori söz konusu değildir, insanların iyi ya da kötü

olduğunu belirtmek mümkündür.79 Ama bir etik kuramı olarak ahlak, bunun tam

tersini düşünecektir.

Öte yandan günümüzün ahlaki açıdan çoğulculaşmış parçalı dünyasında hukuk

sisteminin ahlakla ilişkisi doğal bir kopuş yaşamaktadır. Global dünyanın ulaştığı

karmaşıklık, ahlakın, çok farklı algılanış ve yorumlanış biçimleri nedeniyle, hukukun

sağladığı güven ortamını sağlayamayacağı ihtimaline işaret eder.80 Hatta Luhmann’a

76 Niklas Luhmann, p. Das Recht der Gesellschaft ,  137, açıklama için bkz. Huber, op. cit.,  p. 111
77 Ibid, p.110
78 “Burada, empatik olarak ahlakı iyi bir hayat sürmekle özdeşleşen Aristotelesçi ve bil incin iç
olgularına dayandıran Kantçı görüşlerle çelişiyoruz.” Niklas Luhmann, The Code of the Moral,
Cardozo Law Review, vol. 14, 1992-1993, p. 1000
79 Ibid, p.1000
80 Thomas Osterkamp, Juristische Gerechtigkeit, Rechtswissenschaft jenseits von Positivismus
und Naturrecht,  Grundlagen der Rechtswissenschaft 2 , Tübingen, Mohr Siebeck, 2004, p. 124



105

göre, dinle bağlantısı da zayıflayan ahlak toplumsal ihtiyaca cevap vermez,  bugün

belki de kalan tek işlevi gündelik hayatımıza uyumlaşmamızı sağlamaktır. 81

Ancak ortada olgusal bir gerçeklik varsa o da hukuk sistemlerinde ahlak

kurallarının mevcut olduğudur. Luhmann, hukuk sisteminde ahlak kuralları olduğunu

kabul eder ancak bu kuralların hukukileştikleri oranda sistemde içerilebileceklerini

ifade eder.82 Hukuk sisteminin işlemsel kapalılığı, bunu gerektirmektedir. İletişimler

eğer, hukuka uygun/hukuka ayırı kodlamasyla değil, iyi/kötü kodlamasıyla

değerlendiriliyorlarsa ahlakidir ve hukuk sistemine dâhil edilemez. Yine hırsızlık

örneği verilerek söz konusu tutum açıklanacak olursa, hırsızlık ahlaka aykırı bir edim

olduğu için –iki/kötü kodlamasında kötü sayıldığı için- hukuk sisteminde kendine yer

bulmuş değildir; TCK madde 141 aynı edimi hukuka aykırı konumuna soktuğu için

sisteme dâhildir. Sistem kuramsal bakış açısına göre, eğer hırsızlık, ahlaka aykırı

olduğu için hukuken cezalandırılabilir olsaydı, üç kitabın günah saydığı, toplumsal

ahlakın “kötü” olarak tasnif ettiği “zina”nın suç olmaktan çıkarılması açıklanamazdı

Son olarak, hukuk kuralları giderek teknikleşirken ahlakın teknikleşmesi söz

konusu edilmez zira ahlak iç dünyaya ilişkindir. Mahkemelerin tutumları öyle

teknikleşmiştir ki, her hangi bir gündelik davranış mahkemece hukuka uygun ya da

hukuka aykırı olarak kolayca tasnif edilir. Burada karşılaşılan tek zorluk, belki de

normların yorumlanmasındadır. Oysa ahlak için durum böyle değildir. Ahlak

açısından sorun yaratmayan davranışlar ne övülür ne yerilir. Normal davranışların

tasnif edilmesi söz konusu değildir. Ahlak ancak sıra dışı olanla uğraşır.83 Bu uğraşı

son derece karmaşık psikolojik süreçler içerdiğinden ve değer yargılarıyla doğrudan

bağlantılandığından teknikleşme ihtimali yoktur.

3.2.3.  Adaletin Olumsallığı

Hukukun ahlakla ilişkisi böylelikle kesildikten sonra adaletin konumunu

belirlemek nispeten kolaylaşır. Ancak daha ileri gitmeden temel bir sorunun

81 Niklas Luhmann, Soziale Systeme, p. 121
82 Luhmann, loc. cit.
83Niklas Luhmann, Code of the Moral, p. 1003
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cevaplanması gerekir: Kuramın hukuk sistem içinde var olduğunu kabul ettiği 84

“adalet” kavramı bir ahlak değeri değil midir? Eğer hukukun ahlakla ilişkisi yoksa

bir değer olarak adalet, sistemde ahlakın ikamesi olarak mı bulunmaktadır?85

Bu soruyu doğru olarak cevaplamak için öncelikle şu tespit edilmelidir ki,

sistemin ahlak ve etikten uzaklaşması kendini değerlerden soyutlayabildiği anlamına

gelmez. Değerler86 hukuk sistemini sürekli bir şekilde “rahatsız” ederler.87 Bunu çok

basit bir şekilde hukukçuların kullandığı dilde88 gözlemlemek mümkündür. Fakat

hukukta içerilen değerlerin çatışması durumunda nasıl bir yol izleneceğine ilişkin bir

formül yoktur. Dolayısıyla değerler arasında hangisinin üstün tutulacağının cevabı

olumsaldır.89

Jacques Verges, “adalet zorunluğun adlarından biridir” der90. Sistem

kuramında ise adalet tam olarak “zorunsuzluk”tur.91 Bu zorunsuzluk, bizi bir değer

olarak adaletten pozitivizm ve doğal hukuk arasındaki ezeli tartışmayı aşan bir adalet

tanımına götürebilir.92 Ancak sistem kuramından genel, normatif bir adalet tanımı

çıkartmak isteyenler için şu sonuç hayal kırıklığı yaratacaktır: Sistem kendini bu

normla (adaletle) tanımlayacaksa aynı zamanda bu normla kastettiğinin ne olduğunu

söyleyemez.93

İşte burada olumsallık kavramı yeniden devreye girer. Sistem kuramı adaleti,

“sistemin olumsallığının bir formülü” addeder94. Tırnak içindeki ifade ikiye

bölünürse, “formül” formülü onu dogmatik olmaktan kurtarırken “olumsallık”,

84 “ ...ya da alternatif olarak adalet, bütün hayatı kaplayan ve kendine hukukta özgül bir şekil bulan bir
sosyal ilke olarak alınabilir.” Luhmann, Das Recht der Gesellschaft ,  p. 216
85 Huber, op. cit., p.111
86 Luhmann, Soziale Systeme’de değeri şöyle tanımlar: “Değerler, kişinin belli durm ya da olayları
seçmesini sağlayan genel, bireysel olarak sembolize edimli perspektiflerdir.” Luhmann, SS, p. 433
87 Ibid, p. 111
88 İnsanlık onuru, vicdan vs…
89 Ibid, p.113
90 Jacques Verges, Savunma Saldırıyor, İstanbul, Metis,2009, s. 103
91 Kontingenz, Türk felsefe dilinde genellikle  “olumsallık” olarak karşılanan bir  kavramdır. Sistem
kuramıyla ilgili monografisinde Yunus Yoldaş, Kontingenz’i zorunsuzluk olarak karşılamıştır. Bu
çalışmada anlamı daha iyi verdiği düşünülen ve daha yaygın olan olumsallık ifadesi yeğlenmiştir.
Fakat bu durum, olumsallığın zorunsuzluk anlamını da içerdiğinin gözden kaçmasına neden
olmamalıdır.
92 Luhmann, Das Recht der Gesellschaft , p. 217
93 Luhmann, loc. cit.
94 Philippopoulos-Mihalopoulos, op. cit., p.90



107

belirsiz olan geleceğe göre kendini yeniden kurma karakterini kazandırır. Geleceğin

belirsizliği ve belirsizliğin belirlenmesi ihtiyacı, yine sistemsel bir fark-birlik

durumuna işaret etmektedir: belirlenmişlik ve belirlenmemişliğin ayrım ve birliğine.

Tasarımlarını yaparken verili olgulara dayanmayıp başka ihtimallere de

gönderme yapan95, iç işlemlerini her zaman başka ihtimalleri de göz önünde tutarak

gerçekleştiren bir sistemi belirleyen bir kavram ancak bu durum göz önünde tutulursa

doğru olarak analiz edilebilir. Olumsallık bahsini kapatmak için en basit şekliyle

ifade edilecek olursa hukuka konu olan bütün olgular farklı bir şekilde de tezahür

edebileceklerinden adalet olumsal bir formüldür. Bu formül, ekonomi sistemindeki

kıtlık, siyasetteki meşruiyetin hukuk sistemindeki karşılığıdır.96 Kuram, olumsallık

formülüyle adaleti, bilinen anlamda bir mutlak kavram olmaktan çıkarmıştır. 97 İçeriği

besbelli apaçık bir değer olarak adalet, sistemin gereksinimlerini karşılayamaz.

Son bir noktaya değinmeden geçmemek gerekir. Bilindiği üzere, doğal hukuk

düşüncesi belki de bütünüyle “adalete yönelmiş olma”ya dayanmaktadır. Oysa

sistem kuramında, adalet, sistemin yönelimini belirlemez.  Sistem kuramcıları  böyle

bir yönelimin, bir hedef koymanın; ancak sistemdeki sayısız sapma, risk, işlevsizliği

göz ardı ederek mümkün olabileceğini98 fakat sistemin ister istemez pürüzlerle

karşılaşacağını ifade ederler. Olgular ne olursa olsun adil olmak isteyen bir sistemin

pürüzlerle karşılaştığında bekasını sağlamasının tek yolu mutlak bir hedef tayin

etmemektir. Sistem kuramının olumsal anlayışı dinamik yapısıyla sorunu çözer,

ancak buradaki adalet, Dreier’in deyimiyle adaleti paranteze alan bir adalettir. 99

3.2.4. Adalet ve İstikrar

Ahlaktan soyunan ve mutlak bir değer olarak adaleti de kuşanamayan hukuk,

yukarıda değinilen, çok parçalı toplumlarda hukukun istikrar sağlama görevini

95 Luhmann, op. cit., 220-1
96 Teubner, op. cit., p.16, Luhmann, op. cit. p. 218
97 Osterkamp, op. cit., p. 125
98 Ibid, p. 222
99 Ralf Dreier, Zu Luhmann’s Systemtheoretischer Neuformulierung des Gerechtigkeitsproblems,
Rechtstheorie, 1974, p. 189ff
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yüklenmek durumundadır.100 Ahlakın ve dinin bir consensus oluşturamadığı

böylesine parçalı toplumlarda hukukun işlevini yerine getirmesi bir zorunluluk olarak

ortaya çıkar. Fakat bu saptama sistem kuramını pozitivist düşünceden ayırt

edebilmek için yeterli değildir. Mesele, ister istemez adaletin nasıl hem bir dogma

olmayıp hem de sistem tanımında kullanılabilir olduğuna düğümlenir.

Paranteze alınmış adalet, sistem kuramının çekirdeğinde yeralan bir hususu

yeniden gündeme getirir. Sistem her koşulda kendini devam ettirmek zorundadır.

Zamanda ileri doğru giden bu devinim, elbette adalet arayışını da etkileyecektir.

Luhmann’ın adaleti mutlak addeden yaklaşımlardan belki de en önemli farkı

adaleti tekil olaylarda görmemesidir. Ona göre adalet sorunu bir davanın adil

sonuçlandırılıp sonuçlandırılamamasına ilişkin bir mesele değildir.101 Asıl sorun bu

işlemin tutarlı bir şekilde yinelenmesidir. Zaten hukukun istikrar sağlama işlevi

başka türlü yerine getirilemez. Anlatılanlar değerlendirildiğinde, sistem kuramsal

adaletin iki bileşenden oluştuğu görülür:

i.Eşitlik: Adaletinin bilinen en eski karşılığı olarak eşitlik, herkese eşit pay

vermeyi ve bütün durumlarda eşit davranmayı gerektiren dağıtıcı adalete işaret

eder102. Benzer konuları içeren davalardan benzer sonuçlar çıkması gibi hukuk

güvenliği düşüncesini de besleyen bu anlayış, modern hukuk sisteminin de kökenini

oluşturur. Fakat sistem-kuramsal adalet anlayışını kuşatması için bu toplumların

büyük karmaşıklığı nedeniyle eşit olanın belirlenmesinde karşılaşılacak güçlükleri

hesaba katarak ikinci bir unsurla desteklenmiştir.

ii. Süreklilik: Eşitliğin zamansal boyutta sürdürülebilir olması, zaman

geçse de benzer davalardan benzer sonuçlar alınması olarak özetlenebilir. Bu,

sistemin birliğini sağlar zira hukukçu kararını verirken sadece önündeki davadan

değil, bütün hukuk sisteminden sorumludur.103 Hukuk sisteminde kararlar geçmişteki

100 Osterkamp, op. cit,. p.125
101 Gunther Teubner, “Economics of Gift- Positivity of Justice: The Mutual Paranoia of Jacques
Derrida and Niklas Luhmann”, Theory, Cuture, Society, 18, 2001, p. 41
102 V. Vecdi Aral, Hukuk Felsefesinin Temel Sorunları, İstanbul, Filiz Kitabevi, 1992, s.131 -3. Niyazi
Öktem, Ahmet Ulvi Türkbağ, Felsefe, Sosyoloji, Hukuk ve Devlet, İstanbul Üniversitesi, Der
Yayınları, 2009, s. 70
103 Osterkamp,op. cit. p. 129
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kararlar gözetilerek verilir. Böyle bir anlayışla süregelen “tekrarlamala r”

[wiederholung] ise sisteme birlik kazandırır. Bu birliğin ortaya çıkmasında en büyük

rol, genel formülleriyle dava sonuçlarını, hükümleri yeknesaklaştıran programlara

aittir.104

Daha önce değinildiği üzere, programların şartlı yapısı, “P gerçekleşirse Q

sonucuyla karşılanır” şeklindeki formülleri her bir P durumunu zaman içerisinde Q

sonucunu verecek şekilde düzenler. Bu şekle sağlanan sistemin birliği adaletle

doğrudan bağlantılıdır, zira Luhmann, Das Recht der Gesellschaftta yaptığı bir

tanımda adaleti “ sistem içi birliğin temsili” olarak görür105.

Şimdiye kadar adalet kavramına ilişkin olarak  anlatılanları bir formülde

özetleyecek olursak, sistem kuramında istikrar= tutarlılık= adalet gibi bir formüle

ulaşmak mümkündür.106

Bu demektir ki sistem kuramında adalet, pozitivist dışlamalara maruz

bırakılmasa da içeriklendirilmiş bir kavram değildir. Onu illa ki bazı değerlerle

bağlantılandırmak gerekirse, temelde şekilsel eşitlik ve hukuk güvenliği ile doğrudan

bağlamanın mümkün olduğunu gözlemlemek mümkündür. Adaletin işlevi daha çok,

hukuk sisteminin birliğini sağlamaya yönelik olarak sistemin iç düzenini

oluşturmaktır. Ancak dikkat edilmesi gereken bir nokta, adaletin işlevinin

tanımlanmış olması ve ne olmadığının belirlenmiş olmasına rağmen, ne olduğuna

ilişkin her hangi bir saptamanın bu noktada hala yapılmamış olmasıdır. Bu türden bir

saptamayı yapmak için sistem kuramının, yeterli karmaşıklık formülüne ihtiyacı

olacaktır.

3.2.5. Yeterli Karmaşıklık Olarak Adalet

Günümüz toplumunun hukuka paralel iş görecek yeknesak bir ahlak tanımı

yapılamayacak ölçüde bir parçalılık arz ettiğini söylemek, aslında aynı toplum

açısından farklı bir tehlikenin ipucunu da verir. Bu demektir ki toplumun

karmaşıklığı belli bir düzeyin üzerinde artış gösterdiğinde, artık tekil davaların

104 Ibid, p. 129
105 Luhmann, op. cit.p. 217
106 Osterkamp, op. cit., p. 126
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zaman içinde tekrarlanması olasılığı da riske girebilir.  Böylesi bir artış sistemin

birliğini yıkar.107 Bu durumda, eğer, sistemi tehlikeye atan ölçüde bir karmaşıklıktan

söz edilebiliyorsa, toplumda sistemin tutarlılığını tehlikeye atmayacak bir “yeterli”

bir karmaşıklık düzeyi olduğundan da söz edilebilir.  Hukuk sisteminin karmaşıklığı

açısından neyin “yeterli” olduğunu saptamak mümkündür. Ancak bu, sistemin

toplum sistemiyle yani çevresiyle olan ilişkisinde belli olacaktır.108

Daha önce de değinildiği gibi, toplumdan hukuk sistemine gelen uyaranların

tamamı, onun kendi iletişimine tercüme edeceği türden değildir. Aynı , çevrenin her

zaman için sistemden daha karmaşık olması gibi, hukuk sisteminden beklenen

karmaşıklık, sistemin kaldırabileceği ve sağlıklı karar verebileceği karmaşıklıktan

daha fazladır. Zira toplum, hukukla ilgili olabilecek norm ve önermeler ortaya

koyar109, ancak, bunların içinden gerçekten hukuki olanları tespit etmek hukukun

işidir. Dışarıdan sisteme gelen baskı yoğunlaşırsa karar verme işlemi güçleşir.110 Her

durumda hukukun kapısına konulan karmaşıklıktan kendine uygun miktarı hukuk

seçecektir. Peki hukuk sistemi bu uygunluğu nasıl belirler?

İlk elde ifade etmek gerekir ki,  sistemin iç işleyişinin tutarlı ve istikrarlı bir

şekilde idame ettirilebilmesini sağlayan miktar “uygun”dur.

Bu tablodan şöyle bir sonuç çıkar: yeterli karmaşıklık, karar eyleminin

(sistemin) yargılanan nesneye karşı (çevre) yeterli ilişkiler ağına sahip olmasıdır.

Dikkat edilecek olursa sadece sistemin iç ilişkilerinin karmaşıklığı değil, çevreye

karşı bir değerlendirme de söz konusu edilmiştir.111

3.3.Yargı Sistemi

Hukuk, yargılar. Sistemin ikili kodlamasını kullanır, hukuka uygun olanı

hukuka aykırı olandan ayırt eder. Yargı, toplum alt sistemi olarak hukukun sahip

107 Osterkamp, op. cit., p. 133
108 Niklas Luhmann, Das Recht der Gesellschaft, p. 225
109 Yurttaşlar, hukuka konu olabileceğini düşündüğü olguları sisteme dâhil etmeye çabalarlar.
Mahkemelere verilen dilekçeler içinde bu anlamda bir ayıklama yapılır. Aynı şekilde savcılar önlerine
gelen her şikâyeti dava konusu yapmazlar.
110 Niklas Luhmann, “Gerechtigkeit in den Rechtssystemen der modernen Gesellschaft”,
Ausdiferenzierung des Rechts, p.391
111 Osterkamp, op. cit., p. 134
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olduğu alt sistemlerden biri ve merkezi olanıdır. Bu merkezilik, hukukun işlevi olan

normatif beklentilerin istikrarlılaştırılmasının, yargı sistemi içinde, mahkemelerin

karar verme süreçleri ve verdikleri kararlar özelinde sağlanması nedeniyledir.

Yargı önüne gelen iletişimleri sistemin ikili kodlamasına göre ayırt ederken

aslında bir zorunluluk uyarınca hareket etmektedir. Bütün mahkemeler, önlerine

gelen bütün olayları bir karara bağlamak ve gerekçelendirmek mecburiyetindedirler.

Bu zorunluluk, gerekçelendirmenin kendi içindeki özgürlük alanıyla dengelenir ve

söz konusu işlemi yapan mahkemeler neticede hukuk sistemini istikrarlı bir hale

getirirler. Bu da ancak, modern dönemde, hukukun bir alt sistem olarak

farklılaşmasıyla mümkün olmuştur.

Yargı sistemi, bir karar verme silsilesini takip eder. Yargıç önüne gelen olayı

anlamlandırmak, ona uygun hukuki düzenlemeyi bulmak, hukuki değerlendirmesini

yapmak mecburiyetindedir. Sistem kuramı, bu süreci farklı bir bakış açısıyla ele alır.

Takip eden satırlarda, yargı sisteminin yapısı, kuramın perspektifinden ele alınmaya

çalışılacaktır.

3.3.1. Yargının Farklılaşması

Hukukun autopoietik bir sosyal sistem olduğu kabulü, sistem/çevre ayrımının

kabulünü öngerektirir. Hukuk sistemi içinde yargının işleyişini değerlendirmek için

ise, yargıyı, sisteme bir alt sistem olarak eklemleyen, bir başka ayrım ortaya

konmalıdır.

Bir sistemin farklılaşması ve karmaşıklaşması, bünyesindeki öğelerin de

farklılaşmasına yol açar. Hukuk sistemini ele aldığımızda bu farklılaşmanın

merkez/kıyı112 ayrımıyla sağlandığını gözlemlemek mümkündür. 113 Mahkemeler bir

alt sistem olarak zaman içerisinde farklılaşmış ve hukuk sisteminin merkezine

112 Peripherie, Türkçeye genellikle “çevre” olarak tercüme edilmekle beraber, sistem kuramı
terminolojisinin temel kavramlarından biri olan umwelt (environment) kavramı da Türkçede tam
olarak yalnızca “çevre”  terimiyle karşılanabilmekte olduğundan peripherieyi “kıyı” olarak tercüme
etmeyi uygun gördüm.
113 Sistem/çevre ayrımı berraklaştırmak için yapılan bir uyarıyı burada tekrar etmekte fayda vardır.
Nasıl çevre, sisteme göre daha az önemli unsurların bulunduğu yapı değilse, merkez de kıyıya göre
daha önemli bir konumda olduğu için merkez olarak anılmaz. Buradaki ayrımın temeli, diğer
sistemlerle ilişkinin düzeyidir.
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oturmuştur. Bu tespitin irdelenmesi ve kıyıda kalan öğelerin belirlenmesi için

öncelikle bu farklılaşmanın nasıl olduğuna bakmak gerekir.

Luhmann’a göre, mahkemelerin farklılaşma sürecinin mihenk noktası yasama

ve yargı arasındaki ayrımdır. Luhmann, bu tarihsel gelişmeyi aktarmaya Ortaçağ’da

Aristoteles’in yargıca ilişkin düşüncelerinin hala muteber olduğunu savıyla başlar.114

Aristoteles, mahkemelerde söz söyleme sanatını tartıştığı Retorik adlı eserinde,

yargıcın görevini ifa edebilmesi için bütün özel ilişkilerinden kopması gerektiğini

öne sürer ve yasama ile yargının birbirinden ayrılması gerekliliğine işaret eder.115

Yasa koyucu, toplumsal hayatın her alanını genel hükümlerle düzenlemelidir zira

ancak bu şekilde yargıcın yükü azalır ve kendisi de normla bağlanabilir. Genel

düzenlemeler, yargıcı normlarla bağlamak dışında, yasa koyucu açısından da,

yasaların kime nasıl uygulanacağını öngörülemez kılmak için de bir zorunluluktur.

Roma hukukunda yasanın yapılması ve uygulanması, siyasi iktidara ait olan

iurisdictionun iki ayrı görevi olarak düşünülüyordu. Toplumsal sınıfların gücü hukuk

bilgisiyle özdeşleşmiş durumdaydı ve aristokrasinin mahkemeler üzerinde denetimi

yoğundu. Yasamanın bir alt kavram olarak iurisdictionun bağlamından çıkıp

souverainite bağlamına girişi için 16.yy sonunu beklemek gerekti. Yasama, artık

yasaları koymak olduğu kadar değiştirmek ve ortadan kaldırmak ve bugün çetin dava

dediğimiz, var olan normlarla çözülmesi çok zor davalarda yasanın yorumlanması

yetkileriyle de donanmıştı. Yasama ve yargının farklılaşması, bildiğimiz halini ise

ancak 18.yy’da aldı.116 Luhmann hukukun pozitifleşmesine paralel olarak

olgunlaştığını ileri sürdüğü bu ayrımın hukuki karar vermenin riskini ikiye bölerek

daha tolere edilebilir hale gelmesini sağladığını ileri sürer.117 Ancak mahkemeler

114 Luhmann, Das Recht der Gesellschaft , p. 299
115 “İmdi, iyi yapılmış yasaların bütün bu noktaları elden geldiğince belirlemesi ve yargıçların kararına
mümkün olduğunca az şey bırakması çok önemlidir; çeşitli nedenleri vardır bunun... En bü yük neden
de, yasa yapıcının kararının bireysel değil geleceğe dönük ve genel olması; meclis ve jüri üyelerininse,
önlerine getirilen belli davalarda karar vermeyi kendi görevleri  olarak kabul etmeliridir. Bunlar çoğu
kez, dostluk duygularının, nefretin ya da kişisel çıkarların etkisinde o kadar kalabilirler ki, hakikati
açık olarak görmeyebilirler ve yargılarına kişisel hoşnutluk ya da acı gibi düşüncelerin gölgesi
düşebilir.” Aristoteles, Çev. Mehmet H. Doğan, Retorik, İstanbul, Yapı Kredi Yayınları, 2000 s. 34
116 Luhmann, op. cit., p. 300, Niklas Luhmann, “Berichte und Kritik: Die Stellung der Gerichte im
Rechtssystem”, Rechtstheorie 21,  p.461
117 Niklas Luhmann, Das Recht der Gesellschaft., p. 301
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hala yasayı uygulayan konumuna olduklarından ve dedüktif bir mantıkla

çalıştıklarından yasama ile yargı arasında bir hiyerarşi varlığını sürdürüyordu. Ancak

19.yy’da büyük kodifikasyonların eskimesiyle yargıçların yorum kabiliyetleri arttı ve

yargı, yasama karşında bir miktar daha güçlendi. Yargıçlar, önlerine gelen bütün

davaları sonuçlandırmak ve bunu adil bir şekilde yapmak baskısı altındaydılar.

Yargıcın karar vermesi, rasyonalist ve doğal hukukçu anlayıştan kalan adalet fikriyle

sınırlandırılıyordu.118Bu kısıtlar içinde de olsa, süreç içinde gittikçe güçlenen bir

yargıç hukukundan bahsetmek mümkündür.

Bu gelişmelerin sonucunda dar anlamda hukuk sistemi yargının yasamadan

farklılaşması tezi vasıtasıyla ve buna uygun olarak kullanılan terminolojiyle

mahkemelerin hukuku “bulma” faaliyetiyle uğraştığı iddiası ileri sürülmektedir. 119

Ancak sistem kuramı, tarihsel farklılaşmasıyla birlikte yargının hukuk sisteminin

merkezini teşkil eden bir alt sistem olarak ortaya çıktığını savlar. Fakat kuram,

yargının merkezde oluşunu, bu kez yargının yasamaya üstün geldiği bir hiyerarşik

durum olarak tasarlamaz. Yargıçlar yasalara uygun kararlar vermelidir, buna mukabil

yasa koyucu da kendisine göre kararlar verilmiş eski yasalarla uyumlu yasalar

çıkarmalıdır. Bu, hiyerarşik lineer bir yapılanma değil, kendi kendini besleyen

sibernetik bir dairedir; yasama ve yargı arasındaki ilişki bu haliyle karşılıklıdır.

Mahkemelerin merkezinde bulunduğu hukukun kıyısında yasamanın yanı sıra

sözleşmeler, kurumların ürettiği hukuk, adalet kavramı gibi aslında sistemin kurucu

unsurları bulunur.120 Kıyı, diğer toplum sistemleriyle temas alanıdır.  Bir unsurun

hukuka uygun ya da hukuka aykırı olduğuna kıyıda karar verilir121, hukuk iletişimleri

ise merkezde düzenlenir ve sistemin bütünlüğü böylelikle istikrarlılaştırılır. Bu

anlamda merkez ve kıyı birbirlerinden bağımsız değildir ve birlikte hareket ederler.

118 Niklas Luhmann, Berichte und Kritik, p.459
119 Luhmann, Das Recht der Gesellschaft , p.306
120 Huber,op. cit.  pp.165-6
121 Luhmann bunu “İrritasyonların hukuk formuna tercüme edilmesi kıyıda gerçekleşir.” şeklinde
ifade eder. Op. cit..p. 322
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3.3.2. Mahkemelerin İşlevi

Eğer mahkemeler sadece norm uygulayıcısı olsalardı, uygulayacak norm

bulunmadığı durumlarda ve çetin davalarda, kendisine danışılan konuyu

çözümlemekten acizse “Allah’a sığınan” müftünün konumuna benzer bir af

mekanizması getirilmesi gerekecekti.122 Ancak sözleşmelerin yerine getirilmesi ya da

yasaların meclisten geçmeleri zorunlu değildir ama mahkemelerin önlerine gelen

davayı sonuçlandırma zorunluluğu vardır.123 Bu sonuçlandırma daha önce

detaylandırılan hukuka uygun/hukuka aykırı kodlaması124 uyarınca yapılır ve

kendisine karşılık gelen ilke, adaletin yerine getirilmesinden kaçınma yasağı olarak

adlandırılır.125

Bu zorunluluk mutlak olmakla beraber verilen kararın gerekçesi konusunda

yargıca özgürlük verilmiştir. Ancak verilen kararın ‘doğru’ olması da hukuk sistemi

açısından bir gerekliliktir. Bu doğruluk ise adalete uygun olmakla ölçülür.

Bütünleştirici bir ifadeyle, karar verme görevinin ve karara gerekçe bulma

özgürlüğünün adalet postülatıyla sınırlandığı söylenebilir. Bu durumda,  ‘görev+

özgürlük +sınırlama=hukuk’ formülü yanlış sayılmayacaktır.126

3.3.2.1.  Zorunluluk Paradoksu

Karar verme zorunluluğu, hukuk sisteminin dışarıdan beslenmediğine, kendi

kendine yeten bir yapısı olduğuna bir işarettir. Zira eğer, mahkemelerin yaptığı

hukukun kaynakları doktrininin iddiası gibi bir hukuk “bulma” işlemi olsaydı, hukuk

“bulunamadığında” bu işlem yapılamazdı. 127 Oysa yargıçlar, hukuk bulunmadığında

dahi uyuşmazlığı çözmekle yükümlüdür.128 Bu demektir ki, böyle durumlarda

122 V., Muhammed Khalid Masud et. al. “Müftüler, Fetvalar ve İslam Hukukunda Yorum”, çev. Gökçe
Çataloluk, Sercan Gürler, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, Cilt LXIV, sayı:1,
2006, s.309-359
123Luhmann, op. cit., p.310
124 Supra, s. 92
125Luhmann, op. cit., p.311
126 Huber, op. cit., p.164
127 Luhmann, op. cit. , p.306
128 Niklas Luhmann, Berichte und Kritik, p. 467
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yargıçların hukuk yaratmaları gerekir.129 Üstelik yargıçların çözülemeyen çelişkiyi

çözmek için getirecekleri düzenleme sadece olayı çözer mahiyette olmayacak, genel

bir kural niteliği taşıyacaktır.130 Hukukun autopoietik bir yapı olduğu ve bunun

öncülü olarak sistemsel bir kapalılığı bulunduğu iddiasını desteklediği için bu durum,

sistem kuramı açısından önemlidir.131

Öte yandan, bu zorunluluk, paradoksları çok seven sistem kuramcıları

açısından makbul bir paradoks ortaya çıkarır. Şöyle ki eğer yargıç karar vermek

zorundaysa ve adalet dağıtımının reddi yasağı132 gibi bir yasağa tabiiyse, karar

verilmesi mümkün olmayan davalarda da bir karar vermesi beklenecektir. Başka bir

ifadeyle hakkında karar verilemez olan, karara bağlanmalıdır.

Kıta Avrupası sisteminde yargıcın belli sınırlar içinde yasadaki boşlukları

doldurması pozitif hukukun öngördüğü bir uygulama olarak hukuk yaratma örneği

olsa da common lawdaki çetin davalar133 bu paradoksun pratik yansımasına daha

çarpıcı  bir örnek oluşturur. Çetin davalarda yürürlükteki hukuk düzenlemeleri

dedüktif olarak kullanıldığında  bir sonuca varılamaz.134 Yargıç kimin haklı kimin

haksız olduğunu common law kurallarını kullanarak belirleyemez. Fakat

mahkemelerin bu davaları da çözmesi gerekir. Bu nedenle bu türden bir davayla

129 Ali Nazım Sözer, Hukukta Yöntembilim, İstanbul, Beta Basım Yayım, 2008 s.99; Yasemin
Işıktaç, Sevtap Metin, Hukuk Metodolojisi, s. 225. Buna mukabil Ali Nazım Sözer’in aktardığına
göre, Alman doktrinininde bir görüş, uygulamada yargıçların hukuk yaratma mekanizmasını pek
kullanmadıklarını ileri sürmektedir. Buna gerekçe olarak ise yargıçların öğrenme isteksizlikleri ve
değişim karşıtlıkları  gösterilmektedir. Ali Nazım Sözer, op. cit., s.100n
130 Niklas Luhmann, Rechts-soziologie,  p. 235
131 Luhmann, tarihsel olarak mahkemelerin karar verme zorunluluğunun tam da Kant’ın uygulamanın
bilgiden üstün oluğunu açıklamasıyla aynı döneme denk gelmesine dikkat çeker. Bu ikisi arasında bir
nedensellik ilişkisi tesis etmek güçtür fakat durumun tesadüfi olduğu da söylenemez. Evrene ilişkin
sorunların teorik düzlemde çözülemeyecek kadar karmaşık olduğu düşüncesi, ayrıca hukuki
pozitivizmin gelişmesiyle de harmoni içindedir. Niklas Luhmann, Das Recht der Gesellschaft , p.
312
132 Verbot der Justizverweigerung
133 Hard case ifadesinin Türkçeye tercümesi için “zor dava” yerine “çetin dava” teriminin kullanılması
önerisini Ahmet Halûk Atalay getirmiştir. Bkz. Kasım Akbaş, Ronald Dworkin, Çağdaş Hukuk
Felsefesine Giriş, İstanbul, Teknik Yayıncılık, 2003, s. 128n.  Bu çalışmada da aynı öneri
çerçevesinde “çetin dava” ifadesi tercih edilecektir.
134 Ronald Dworkin, Hakları Ciddiye Almak, çev. Ahmet Ulvi Türkbağ, Ankara, Dost Kitabevi
Yayınları, 2007, s.114-5
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karşılaşan yargıç, kendisi belli postülatlar kullanarak hukuk yaratmak zorundadır.

Ratio decidendi135, bu yolla gelişmiştir.

Hukuk bir sistem olarak farklılaşmadan önce, zor davaların çözümünde

ordeal136 yolu kullanılırdı. Yargıçlar, karar verme zorunluluğu doğana kadar

“emperyal gözetme” den kurtulamamıştır.137 Bugün ise,  görünürde bu yüksek

otoritenin yerini ahlak yargıları almış durumdadır. Bu yargıların öngörülebilirlikleri

sınırlı da olsa hukukun yapılması sürecine katkı yelpazeleri son derece geniştir. Fakat

Luhmann bu görüntüyü moral kandırmaca olarak niteler138. Çetin davaların sonuca

ulaştırılmasında ahlak, karar açısından belli bir “savunulabilirlik” sağlasa da modern

anlamda meşruluk sağlamaz, zira kararın geçerliliği hala tartışma konusu yapılabilir.

Hukuki pozitivistler aksini iddia etseler de, adaletin yerine getirilmemesi

yasağının kaynağı yasalar değildir. Öyle olsaydı yasalarda bu konuda bir boşluk

ortaya çıktığında yargıcın karar vermekten kaçınabilmesi gerekirdi.139 Bu, daha

ziyade hukuk sisteminin yetkinlik iddiasına ilişkin bir durumdur. Evrensellik

iddiasında bulunan hukuk, evrenini hukukileşen her türlü sorunu çözecek şekilde

yapılandırmalıdır. Eğer hukukun karar vermeye ehil oluşu evrensellik iddiasıyla

bağdaştırılacaksa, ancak ve ancak bunun için karar verme zorunluluğu bir başka

ifadeyle adalet dağıtımının reddi yasağı söz konusu olabilecektir.

Bu anlamda karar verme zorunluluğu hukukun bütünlüğünü, autopoiesisini

sağlar, eksiksiz kurumsallaşmasına temel oluşturur. Karar verilemez hakkında karar

verme zorunluluğu, bir paradoks olarak yargıyı hukuk sisteminin merkezine

yerleştirir. Ancak bu zorunluluk yukarıda da değinildiği üzere yargıcın gerekçe

bulma özgürlüğüyle birlikte değerlendirilmelidir.

135 Common law sisteminde, yargıç davanın esasını ve buna ilişkin meseleleri ortaya koyacak, lehte ve
aleyhteki argümanları değerlendirerek bir karara varacaktır. Davada, kararı etkileyen en önemli bulgu
ve olgular, ilkesel bazda ifade edildiğinde buna ratio decidendi adı verilir. Ratio, kararın ilerideki
mahkemeler açısından bağlayıcı olan tek yönüdür. Peter de Cruz, Comparative Law in a Changing
World, Londra, Cavendish Publishing Limited, 1999, p.248
136 Suç işleyen kişinin acı veren bir işleme tabi tutulması ve bu işlem sonucuna göre suçu ol up
olmadığına karar verilmesi.
137 Luhmann, op. cit.. p.311
138 Ibid, p.315
139 Ibid, p. 313
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3.3.2.2. Zorunluluktan Özgürlüğe- Mahkemelerin Ayrıksı

Konumu

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası md. 141’in de “Bütün mahkemelerin her türlü

kararları  gerekçeli olarak yazılır” ifadesiyle öngördüğü üzere, mahkemeler

kararlarına gerekçe göstermek zorundadır. Tarihsel olarak gerekçe, kökenleri Fransız

İhtilali’ne kadar götürülebilecek, meşruiyet kavramıyla yakın ilişki içinde olan bir

kavramdır. Genel kabule göre, yargıçlar kararlarının toplum nezdindeki meşruiyetini

sağlamak için gerekçe yazarlar.140 Ancak sistem kuramı meşruiyet tartışmasını farklı

bir zeminde yapmaktadır ve bu nedenle gerekçe de aynı kuram içerisinde değişik bir

anlam kazanacaktır.

“Zorunluluk- özgürlük- sınırlama” şeması uyarınca; karar verme zorunluluğu,

mahkemelerin kararlar için bulduğu gerekçelerle tamamlanır. Mahkeme kararı hangi

ölçütlerle kurduğunu gerekçeyle anlatır.141 Yargıcın gerekçe bulma süreci ise

özgürlük kavramıyla nitelenir. Karar vermesi zorunlu olan yargıç, iş gerekçeye

geldiğinde özgürdür. Ancak bu özgürlük elbette hukuk alanı içersindedir. Bir

mahkeme kararına dinsel yahut ahlaki kurallara dayanan bir gerekçe monte edilemez.

Zaten normal şartlar altında yargıç, gerekçesini yasal düzenlemelere dayandıracaktır.

Yasal düzenlemeden uzaklaşan gerekçeler de olabilir, sözgelimi yorum yoluyla yahut

boşluk doldurma yoluyla ya da common lawda hukuk yaratma yoluyla da karar

gerekçelendirilebilir. Ancak, yasal düzenlemeden ne kadar uzaklaşılırsa kararı o

kadar ayrıntılı gerekçelendirmek, o kadar sağlam dayanaklar bulmak gerekecektir.

Bu gereklilik, modern çağda yargının kendine yeten bir sistem olmasına

rağmen neden tarihsel olarak kendisine üstün bulunan yasamanın hiyerarşik üstü

haline gelmediğini gösterirken, iki alt sistemin arasındaki dairesel ilişkide bir

asimetri yaratmayı da başarır: Yasamanın sözü kendi başına bir gerekçedir. Bir

140 Yasemin Işıktaç, Sevtap Metin, Hukuk Metodolojisi, s. 169-170
141 Huber, op. cit., p.164
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karara gerekçe sağlamak için yasal bir düzenlemeyi göstermek yeterlidir. 142 Ancak

yargının sözü tek başına ölçüt sayılmaz.

Mahkemelerin kararlarını gerekçelendirmedeki özgürlüklerinin sınırlanmış

olduğu belirtilmişti. Bu, değinilen formülün üçüncü bileşenidir. Karar vermenin

zorunlu olması, her hangi bir karar verilebileceği anlamına gelmez; karar aynı

zamanda doğru, yani “adalete uygun” olmalıdır. Zorunluluktan özgürlüğe geçiş,

adalet kısıtına tabiidir. Burada adaletten anlaşılması gereken, birbirine benzer

davalarda birbirine benzer sonuçlar çıkarmaktır.143 Adalet, doğal hukuk anlayışındaki

gibi değer anlamında içeriklendirilmiş değildir;  sistemin kıyısında, ekonomi ya da

siyaset  gibi diğer sistemlerin referanslarıyla ilişki içerinde bulunan bir postülattır. 144

Karar verme zorunluluğu, consensus peşindeki kuramcıları da haksız

çıkartır.145 Eğer mahkemelerin karar vermesi bir zorunluluksa, mahkemeler uzlaşma

arayamazlar. Hukukun geçerliliği konusunda bir uzlaşma olmadığı durumlar da dâhil

olmak üzere bütün durumlarda mahkemeler bir karar vermek zorundadır.146

Mahkemelerin bu tür bir uzlaşma için genellikle kullandığı “insanın ahlaki emelleri,

aklıselim, basiret” gibi kriterler bu anlamda sistem kuramında kendilerine değer

olmaklıklarıyla bir yer bulamazlar. Bu tür talepler hukukun merkezinde değil,

kıyısında yer alabilir: Siyasi uzlaşma zemininde yasalar yaratılır, sözleşmelerde bu

değerler kullanılabilir. Yargıçlar ise sadece hukuki kurgulara dayanacaktır.

Zorunluluk paradoksunu özgürlük fikri ile dolanan hukuk sistemi, adalet

sınırlamasını da içine aldığında asıl kimliğine kavuşur. Mahkemelerin hukuk

sisteminin merkezinde yer alıyor olması,  kıyıdaki diğer öğelerden temel farkları

nedeniyledir.147 Parlamentolar yasa çıkarmak zorunda değildir, sözleşmelerin yerine

getirilmesi gibi bir zorunluluk yoktur ama mahkemelerin karar vermesi gerekir.

142 Huber, op. cit., p. 165. Yazılı hukuku bulunmayan common lawda hukuku mahkeme metinleri
üretir. Bir kararın bağlayıcılığı onun sonucuna değil, ratio decidendisine ilişkindir. Bu durumda da
gerekçe açısından benzer koşullar söz konusu olacaktır. Niklas Luhmann, op. cit., p. 306
143 Huber, op. cit., p. 164, Hayrettin Ökçesiz, op. cit., s. 430-1
144 Huber, op. cit., p. 164
145 Luhmann’ın söylem kuramcılarını bu açıdan eleştirdiği bir makalesi için bkz.  “ Niklas Luhmann,
“Quod Omnes Tangit: Remarks on Jürgen Habermas’s Legal Theory”, op. cit., p.885
146 Luhmann,op. cit., pp.322-3
147 Luhmann, Berichte und Kritik, p. 470
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Mahkemeler karar verilemez olaylarda dahi karar verme paradoksal zorunluluğunu

kuşanarak hukuk sisteminin en özellikli öğesi durumuna gelirler ve sistemin kendi

içinden cevap üretme zorunluluğu da ortaya koyarlar.148 Burada paradoksallık,

mahkemelerin merkezde konumlanmalarına karşılık ödeyecekleri bedeldir.149

“Sadece mahkemeler, gerektiğinde, belirsizliği belirliliğe çevirebilirler. Sadece

mahkemeler, gerektiğinde, ilkelerin varlığı ya da yokluğunu kurgusal olarak inşa

etmek zorundadır. Sadece mahkemeler karar vermeye zorlanır ve sonuç olarak

zorunluluğu özgürlüğe çevirme ayrıcalığının keyfini sürerler. Başka hiçbir hukuk

kurumu bu tür bir pozisyonu kullanmaz.”150

Sistem kuramının pek çok unsurunu mahkemelerin ayrıksılığını saptarken

görmek mümkündür Ayrımın birlikteliği151, belirsizliğin belirliliği, kendi

meşruiyetini yaratma… Luhmann’ın deyimiyle “bu paradoks sistemin kutsal

tapınağıdır.”

Karar verme zorunluluğunun, önce mahkemeler sonra hukuk sistemi açısından

kilit önemde oluşu, onu nihayetinde birey hukuk ilişkisini belirlemeye götürür.

Mahkemelerin karar verme zorunlulukları, gerekçe özgürlüğü ve sınırlamasıyla

birlikte hukuk sisteminin ona tabi olanlar açısından güvenilir ve düzenli/sabit

olmasını  sağlar. Zira hukuk sistemine giren her türlü uyuşmazlığın belli temel

ölçütler içerisinde çözüme ulaştırılacağı ve ortaya çıkan sonucun “doğru” olacağı –en

azından herkese aynı şekilde uygulanacağı- beklentisini üretirler.152 Sistem kuramsal

bir ifadeyle normatif davranış beklentilerini stabilize etme işlevini yüklenirler.

Mahkemeleri sistemin merkezine yerleştiren karar verme zorunluluğu, hukuk

sisteminin de ayrıksılığını sağlayan bir unsur olarak ele alındı. Ancak sistem

kuramında kararın oluşması süreci daha geniş bir değerlendirmeyi gerektirir. Bu

148 Ibid, p. 467
149 Huber, op. cit., p.170
150 Luhmann, op. cit., .320
151 Burada yeniden Spencer Brown matematiği söz konusudur: “Fark, ayrımın işaretlediği,iki tarafı
olan bir formdur ve bunu sadece sistemin kendisinin farkının birliğini yapılandırabilir. Kıyı olmaza
merkez olmaz, merkez olmazsa kıyı olmaz.” Ibid, p 467-8
152 Niklas Luhmann, Rechts-soziologie, p. 235
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nedenle, işlevsel analizden sonra, mahkemelerin nasıl işlediğini, daha özgül olarak

kararın nasıl verildiğini ele almakta fayda görüyorum.

3.3.3.Mahkemelerin Yapısı

Hukuki Realistler ve Eleştirel Okul mensupları, hukuksal formalizme karşı

geliştirdikleri “belirsizlik” iddiasıyla153, hukukun aslında çok kabaca “yargıcın dediği

şey” olduğunu söylerler.154 Bu değerlendirmenin çeşitli nedenlerinden biri yargıcın

geçmişte olan bir olayı bütün unsurlarıyla yeniden kurmasını ihtimal dairesinde

olmadığıdır.155 Bu nedenle yargıya konu olan hiçbir zaman olayın kendisi değildir ve

yargıç, kararında kendi kişisel belirlenmişliklerinin etkisindedir. Mutlak bir felsefi

kuşkuculuğun üzerinde temelleniyor gibi görünen bu saptama, hukuka ilişkin ciddi

bir hakikate işaret eder.

3.3.3.1. Yargıcın Konumu

Yaşlı bir bedevi şeyhinin 12 devesi,  üç de oğlu vardır.156 Şeyh, kendisi

öldüğünde bu 12 devenin üç oğlu arasında paylaştırılmasını vasiyet eder ve şöyle bir

153 “EHÇ kuramcılarının hukuksal belirsizlikten kasıtlarının, yargılama süreci içerisinde somut bir
hukuk normunun, belli bir hukuksal sonuca ulaşılmasını sağlayıp sağlamayacağı ile ilgili olduğu
açıktır… Eleştirel kuramcıların hepsi hukuksal muhakemenin (usavurmanın), rasyonel nedensellinin
reddi konusunda ittifak halindedirler.”  Kasım Akbaş, Hukukun Büyübozumu- Eleştirel Hukuk
Çalışmaları Hareketi, İstanbul, Legal Yayıncılık, 2006, s.97 Ayrıca “ Eleştireller’e göre, hukuk
normunun kendiliğinden gerektirdiği, nesnel olarak doğru bir sonuç söz konusu değildir.
Uygulayıcının faklı değerler arasında bir tercihte bulunması kaçınılmazdır.” Ibid. S.101. Amerikan
Hukuki Realizminde belirsizlik, “şüphe” kavramıyla karşılanmaktadır. Ibid, s. 154.
154 Amerikan hukuki realizminin mahkemelerin davranışları, belirsizlik, hukuk- siyaset ilişkisine dair
düşünceleri Eleştirel Hukuk Çalışmaları hareketini büyük oranda etkilemiştir. Bkz., Ibid, s.  152-4 ,
ancak iki hareketin siyasi tutum ve tavır alışları, hukuk tekniğine ilişkin ayrımaları
değerlendirildiğinde bu saptamanın neden “kabaca” olduğu görülecektir. Ibid, 155-9
155 Burada kastedilen olay şüpheciliğidir. Bkz. Ertuğrul Uzun, Amerikan Hukuki Realizmi, Çağdaş
Hukuk Felsefesine Giriş, ed. Ahmet Halûk Atalay,  İstanbul, Teknik Yayıncılık s. 70
156 Bu hikâye üzerine yazılmış pek çok çalışma mevcuttur.  Burada ağırlıklı olarak ele alınacak olan
çalışma, Günther Teubner’inkidir. Ancak asıl tartışma başlatan ve üzerine bir edite kitap çıkmasını
sağlayan çalışma yine Niklas Luhmann’ın “Onikinci Devenin Geri Verilmesi” adını taşıyan
makalesidir. Luhmann, söz konusu makalede, 12. Devenin sembolik bir işlem olduğunu söyler. (p.4),
12. Deve, hukukun pozitivitesidir, Kelsen 12. Deveyi grundnorm olarak teşhis etmiştir (p.10),
hukukun temeli olan şiddettir (p.16), hukuka uygun olanla aykırı alan arasındaki bir “parazit”tir
(p.59). Ayrıntı için V. Niklas Luhmann, “Die Rückgabe des Zwölften Kamels: Zum Sinn einer
soziologischen Analyse des Rechts”, Die Rückgabe des Zwölften Kamels. Niklas Luhmann in der
Diskussion über Gerechtigkeit, Ed. Günther Teubner, Stuttgart, Lucius &Lucius,passim.
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paylaşma öngörür: Birinci oğul (Ahmet) develerin yarısını, ikinci oğul (Ali) 1/4ünü,

küçük oğul (Bünyamin) ise 1/6sını almalıdır. Şeyh vefat ettiğinde, vasiyetine konu

olan 12 deveden biri ölmüş, geride 11 deve kalmıştır. Develeri bu haliyle nasıl

paylaştıracaklarını bilemeyen oğullar kadıya giderler. Görmüş geçirmiş bir hukukçu

olan kadı, aynı zamanda iyi bir matematikçidir. Ahmet, Ali ve Bünyamin’e çözüm

olarak kendi devesini önerir ve şöyle der: “Bu deveyi alın, kendi develerinize katın

ve ona göre babanızın vasiyet ettiği paylaşımı yapın. Sorununuz çözüldükten sonra,

benim devemi geri getirirsiniz.” Kadının devesini alan kardeşler evlerine döner ve

paylaşımı yaparlar. Buna göre Ahmet altı, Ali üç, Bünyamin iki deve sahibi olur.

Kadının oğullara verdiği deve ise kendisine gerek kalmadığından iade edilir.

Teubner, bu hikâyeyi hukuk açısından son derece önemli bulur. Ona göre,

kadının oğullara verdiği deve, hukukun simgesidir. Bedevinin vasiyetini yerine

getirmiştir ama onun kendi develerinden biri değildir. O, hem kurgusal bir devedir,

hem de kurgusallaştıran bir deve... Bu kurgusallığıyla gerçek bir toplumsal

uyuşmazlığı çok yapay bir dile tercüme etmiştir ve çok yapay usuli düzenlemelerle

hukuk evreninde yeniden kurmuştur. Buradan çıkarılması gereken temel sonuç,

hukukun gerçek olaylardan yabancılaştırdığı kurgusal uyuşmazlıkları

çözümlediğidir.157 Yargıç, gerçek develeri üleştirmekte değildir, gerçek problem,

onun algısında hukukileşmiştir.

Sorulması gereken bir soru yukarıda anlatılanlara başka bir bağlantı kanalı

oluşturacaktır: Kadı neden kendi devesini oyunun içine katmıştır? Çözülemez olan

matematik problemini çözmek için: 11 asal sayıdır. 11 deve, bir deve ortadan ikiye

ayrılamayacağına göre ne yarıya ne de başka kesirlere bölünemez. Fakat kadı önüne

gelen hukuk problemini çözmelidir. Üzerinde karar verilemez olan hakkında bir

karar vermelidir. 12. devenin oyuna giriş amacı paradoksu çözmek değilse bile

dolanmaktır. Kadının oyunu kendi yarattığı kurgusallıkla kurgu/gerçek ayrımını

Aynı hikaye üzerine pozitif hukuku betimleyen bir başka makale için V. Karl-Heinz Ladeur, “Das
selbstreferenzielle Kamel. Die Emergenz des modernen autonomen Rechts”, Zeitschrift für
Rechtssoziologie 21, Heft 1, 2000.
157Günther Teubner,  Alienating Justice: on the Surplus Value of the Twelfth Camel, Consequences
of Legal Autopoiesis, eds. David Nelken and Jirí Pribán, Darmouth Aldershot, 2001
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bozar. Karar verilemez olanı karar verilebilir hale getirir. Bu en azından hukukun

kurgusal dünyasında böyledir.

Bu kurgusal zeminde yargıç, karşısına gelen uyuşmazlığı karara bağlarken üçlü

bir arayışa girecektir.

3.3.3.1.1. Yargıcın Olayı Anlaması

Sistem kuramında iletişimin enformasyon- ifade- anlama üçlüsüyle

gerçekleştiğine iletişim bahsinde değinilmişti.158 Yargıcın karşısına gelen

uyuşmazlığa konu olan olay ya da olayları anlaması bu şema uyarınca

gerçekleşecektir. Başta değinilen eleştirilerde haklılık payı bulunmaktadır. Yargıç,

olayın kendisini (olaya ilişkin datayı) ancak ifadeler üzerinden öğrenebilir. Bu

nedenle olayların anlatılış biçimi yargıcın öğrendikleri yahut tecrübeleri ışığında

tasnife tabii olacaktır.159 Olayın ifade ediliş şekli yargıcın olayı şu ya da başka bir

kurala dâhil etmesine yol açacaktır. Olayın anlaşılması, yoruma geçmeden önce

yargıç muhakemesinin ilk adımıdır.160

Ancak her halükarda questia juris, “olay” olarak yargıcın tartışmaya aldığı

şeyle (ya da orijinal toplumsal uyuşmazlık)  alakası olmayan bir şeydir. Başka bir

ifadeyle, kadının devesi, şeyhin devesi değildir.

3.3.3.1.2. Yargıcın Uygulayacağı Hukuk

Yasalar genel ifadelerdir. Gelecekte belirsiz sayıda durum bulunduğundan,

bütün tekil olayları göz önüne alarak çıkarılmalarına imkân yoktur. Bir davaya konu

olan olaylar ise sınırlı sayıdadır.161Yargıç, tekil bir olay için uygulanacak hukuku

keşfederek, yorum faaliyetini başlatır. Yorum temelde yasa koyucunun niyetini

anlamak çabasıdır ki bu, esasında göründüğü kadar kolay bir eylem değildir.

Kuralların genelliği nedeniyle, olayla kuralın birebir örtüşmesi ihtimali yoktur.

Hukukun anlaşılması, davaya konu olan olguları hukuk kuralına uyması için

seyreltmeyi gerektirir. Yürürlükteki/geçerli hukuk enformasyon talebini en aza

158 Supra, s. 27
159 , R.W.M Dias, Autopoiesis and the Judicial Process, Rechtstheorie 11. 1980,  pp.258-9
160 Bu konuda  Sözer, op. cit., s.30-3
161 Dias, op. cit., . 259
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indirir zira yargıç önüne gelen olaylar içinde sadece davayı sonuca ulaştırmak için

gerekli olanlar göz önüne alınacaktır.162

Common lawda ise Kıta isteminde algıladığımız anlamıyla yazılı kurallar

olmadığı gibi bu anlamda bir yorum söz konusu değildir. Mahkemeler kendilerine

hukuk metni üretirler. Bilindiği üzere hukuku sistem yapan temellerden biri benzer

davaların benzer kararlarla sonuçlanmasıdır. Common lawu common law yapan

özellik ise mahkeme kararlarının bir öncekine uygun olması değil, stare decisis163dir.

Bir common law yargıcının iki şeyi bilmesi gerekir: önceki kararın onu ne zaman

bağladığını ve onu bağlayan şeyin ne olduğunu. Değinildiği üzere, bir davada

bağlayıcı olan, ratio decidendidir. Her karar, kendisinden geleceği düzenlemeye

yönelik genel bir ya da birkaç kural çıkarılması gereken, geçmişte yaşanmış bir dizi

olay hakkında verilir.

Sistem kuramının kendine özgü bir kavramı, bu noktada, hem Kıta Avrupası

hukukunda hem de common lawda  kullanıma elverişli  bir şekilde yeniden tedavüle

girebilir: öz gözlem. İster yorum yoluyla isterse ratio decidendi üzerinden hukuk

üretme yoluyla olsun, hukukun kendini anlama ve uygun hukukiliği yaratma çabası

“öz-gözlem” kapsamındadır. Mahkemeler, sistemin istikrarını sağlama göreviyle

paralel olarak kararlarının tutarlılığını gözleme görevi üstlenmiştir. Bu, sistem

terminolojisindeki ikinci düzey gözleme denk düşer. Yasaların, sözleşmelerin yahut

yargı kararlarının gözlemlenmesi; sistemin gözleminin gözlemlenmesidir ve bu

gözlem, elde edilen verilerin uyumlaşmasını sağlar.164

3.3.3.1.3 Doğru Kararın Bulunması

162 Niklas Luhmann, Das Recht der Gesellschaft ,  p. 327 Burada sistemin sadece kullanabileceği
kadar uyaran aldığına ilişkin temel sistem kuramsal ilkeyi hatırlamakta fayda vardır.
163 “Bu sisteme göre, yeni verilecek karar, kendisinden önce benzer konularda verilmiş kararlara
dayanmalıdır. Stare-decisis-doktrin olarak da adlandırılan bu sistem, daha önce verilmiş kararlara
uyulmasını öngörürür. Bu ilke içerisinde, alt derece mahkemelerinin, üst derece mahkemelerinin
verdiği kararla uyması gereğini de barındırmaktadır. Yüksek mahkemenin kararları, yürürlükten
kaldırılıncaya kadar (overruled) bağlayıcıdır.” Arzu Oğuz, Karşılaştırmalı Hukuk, Ankara, Yetkin
Yayınları, 2003, s. 268
164 Luhmann, op. cit., 327-8
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Dava konusu olan olaya ait ifadelerin yargıcın bulacağı norm(lar)la

karşılanması sonucunda kararın ortaya çıktığı iddiası pek çok eleştiriye uğramıştır.

Bu tür bir düşünce, yargıcın konumunu salt hukuk bulmaya indirgeyen bir yaklaşımı

işaret eder. Oysa yukarıda ayrıntılandırıldığı üzere, sistem kuramcılarının hukuk

sisteminin ayırt edici karakterini mahkemelerin faaliyetine özgülemesinin altında

yatan, mahkemelerin  “hukuk hiçbir şey söylemediği zaman” dahi karar verebilme

özelliğidir. Düzenleme olmadığında dahi karar verebilen yargıç, doğru kararı bulmak

için “hukuk” üretmektedir. Karar ise olay üzerinde temellenmez, questia juris

üzerine temellenir. Mecazen ifade edilecek olursa, hukuk, kararına bedevinin

devesini değil, kadının devesini temel alır.

Bir tüketicinin marketten aldığı meyve suyundan çivi çıktığını varsayalım.

Yapılan belirlemeler (bilirkişi, fabrika ve satıcı raporları, tanık ifadeleri vs.)

sonucunda ortaya olaya ilişkin bir tablo çıkacaktır. Hukuki düzenlemelere

uydurulmak üzere çeşitli unsurları dışarıda bırakılan olay, tekrar kurulduğunda artık

tartışmalar hukuki değerlendirmeler üzerinedir. Yargıç (ya da jüri) tarafları

dinleyecek, deliller ışığında bir karara varacaktır. Hukuki tartışmalar başladığı andan

itibaren kararın kurulması için artık gerçekten meyve suyundan çivi çıkıp çıkmadığı

tartışması temel alınmaz.165

Öyleyse doğru karar, mahkemenin gerçek olay üzerine yaptığı kurguyu –ki bu

kurguya uydurulmak üzere olay ayrıntılarından arındırılmıştır- hukuki

düzenlemelerle karşılaması ve bunu hukuk sisteminin bütünüyle uyumluluğunu

sağlayarak yapması ile ortaya çıkar. Evet, doğru karar adil karardır ama sistem

kuramcıları, yine değinildiği üzere, adaleti salt bir değer olarak tanımazlar. İşte

hukuk sisteminin merkezinde konumlanan mahkemelerin karar varma süreci teknik

olarak bakıldığına doğru kararın çıkarılmasıyla son bulur.

165 Dias, op. cit., p. 260
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3.3.3.2. Karar

Karar tabii ki alternatifle ilgili bir meseledir.166 Bir kararın verilebilmesi için

seçilecek iki veya daha fazla yol olması gerekir. Fakat kararın kendisini

alternatiflerin bir parçası olarak değil, iki alternatiften soyutlanmış üçüncü bir yol

olarak düşünmek gerekir.167 Alternatifleri yaratan, Spencer Browncu anlamıyla fark

ve bu farkın birliğidir. Dolayısıyla karar mefhumunun kendisi de bir paradokstur.

Karar, ilke olarak eğer bir karar verilememe durumu varsa verilebilir. Zira,

böyle olmasa, zaten istenen yol seçilmiş olacağından karar vermeye gerek de

kalmaz.168 Bu yeni paradoks, yukarıda değinilen paradoksal ilişkinin bir sonucudur.

Ayrıca bir de zamansallığa ilişkin sorun vardır. Sistem belli bir zaman

diliminde bulunur ve kendisiyle eş zamanlı olarak işleyen bir evren varsaymak

zorundadır (ve tabii ki bu evren sistemin denetiminde değildir). Bu, “şimdi”yi

geçmişle gelecek arasındaki ayrımın birliği olarak sunmakla mümkündür. Böylelikle

şimdiki zaman, zamanın kör noktası olur ve dolayısıyla o anlık fayda sağlamayacak

bir hale gelir. Bu anlamda karar şimdiki zamana oluşturulur; değiştirilemez olan

geçmişi halen değiştirilebilir gelecek haline getirir ve böylelikle eş zamanlı olarak

var olan dünyayı alternatiflerden biri şekline sokar.169 Bu anlamda, geçmiş ve

geleceğin ufukları açısından seçici olunabilir, çünkü Luhmann’ın deyimiyle bunların

“akut olmak zorunluluğu yoktur”. 170 Karar ancak böyle bir zamansallık algısıyla

verilebilir.

Luhmann, karar verme sürecinin bu şekilde analiz edilmesinin özelikle

hukukçuların tepkisini çekeceğini düşünür. Zira bu analiz, kararın geçmiş tarafından

166 Niklas Luhmann, “Die Paradoxie des Entscheidens”, Verwaltungs-Archiv. Zeitschrift für
Verwaltungslehre, Verwaltungsrecht und Verwaltungspolitik ., 84. Band, Heft 3, 1993, p.287-8
167 Luhmann, op.cit, 305.
168 Luhmann, loc. cit.
169 Normalde, karar ve eylem arasında düz bir ilişki olduğu var sayılır. Eylemin karar verme sürecinin
bir sonucu olduğu ve her kararın yol açacağı bir eylem biçimi olduğu yönündeki bu gündelik saptama
ne organizasyon kuramında ne karara ilişkin kuramsal yaklaşımlarda mutlak kabul  görür… Kara rlar
pek çok açıdan eylemlerden farklıdır…Verili olana dayalı ve bildik düzeninde gitmesi beklenen
eylemlerden farklı olarak kararlar belirli bir geçmiş üzerine temellendirilmezler. Pek çok olasılık
içinden (alternatifler) bir seçilim ve bu seçilimin olumsallığı sözkonusudur. Niklas Luhmann,
Organization und Entsheidung, Opladen, West deutscher Verlag, 1978 p.9, Krause, op. cit., p. 58
170 Niklas Luhmann, Das Recht der Gesellschaft, p.309
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belirlenmediğini ortaya koyar. Yani karar yapılmış hukuki düzenlemeler üzerinde

temellenmez, Karar, sadece şimdiki zamanda mümkün olan kendi yapılanmasını

kendisi kurar ve sonuç doğuracağı geleceği bekler. Kendisi olmadan var olmayacak

olasılıkları ortaya çıkarır ve bazı olasılıkları ortadan kaldırır. Karar geçmişi sabit,

geleceği ise değiştirilebilir olarak tasarlayarak belirlenmişlik ilişkisini tersine çevirir.

Fakat kararın belirleyici etkisi yoktur; çünkü gelecekte, kendisini takip eden başka

pek çok karar olacaktır. Böylelikle, şu gözler önüne serilir ki mahkemeler-

karşılaştıkları bütün sorunlara rağmen- kararlarının sonuçları konusuna çok özen

gösterirler ve kararlarını bu sonuçları değerlendirerek haklılaştırmaya çalışırlar.

Fakat maalesef mahkemelerin dar anlamda kararlarının sonuçlarını görebilmeleri

mümkün değildir (çünkü kararlar başka kararlarla etkileşirler ve bu durumda gelecek

hakkında bilgi sahibi olmak zordur.) Bu tespitler, bir kararın geçmişte belirlendiği ya

da belirlenebileceği illüzyonunu ortadan kaldırır. En azından davalarda geçmişi

yeniden kuran bir disiplin olarak hukukta bu böyledir.

Bütün bu anlatılanlardan yola çıkılacak olursa, karar bir paradokstur. Otorite,

teamül, başvuru metinleri… Bütün bunlar, karar vermeyi paradoksmuş gibi

görünmekten çıkarıp neyin hukuka uygun neyin aykırı olduğuna hukuken karar

verilebileceği varsayımının kendisinin de bir paradoks olduğunu ve sistemin

birliğinin de sadece bir paradoks olarak okunabileceğini ortaya koymamak için

kullanılır.

Bu nedenle sistem, birliğini korumak için çeşitli ayrımlar yapmak zorundadır.

hukuka uygun/hukuka aykırı ya da normlar/olgular gibi ayrımların sistem içindeki

orijinini tespit edememe sebebi budur. Bu şekilde sistem pek çok karar verebilir ama

aynı zamanda kendini eğer hukuka uygun/hukuka aykırı ayırımının yarattığı paraoks

başka türlü çözülmüyorsa karar verme zorunluluğunu öngörmelidir.

Luhmann, hukukçu muhakemesine ilişkin yapılan sayısız çalışma içerisine

gizlenmiş karar verme sürecine ilişkin ipuçlarını, kararın “nasıl” verildiğine ışık

tutmaktan uzak bulur.171 Karar,  geçmişteki belirlenimin bir uzantısı değildir ve her

zaman başka türlü verilme olasılığı vardır fakat hukuk, karar verme sürecini öyle
171 Luhmann, op. cit., p.328
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belirlemiştir ki kararların geçerli hukuka dayandığına ilişkin hiçbir şüpheye yer

olmaz. Yukarıda değinilen, hukukun “bulunması” yanılsamasını yaratan da budur.172

Öte yandan hukukçuların özellikle çetin davalarda bir takım ortak değerlere

göre karar verdiği düşüncesi toplumbilimi meşgul etmekte haksız değildir.173

Özellikle Marksistlerin sadece yasaların çıkarılmasında değil, uygulanmasında da

sınıfsal çıkarların gözetildiği eleştirileri hala geçerlidir. Eleştiriyi ciddiye alan sistem

kuramcıları, tarafların sosyal statülerinin ya da (kendileri böyle nitelendirmese de)

sınıfsal çelişkilerin yerini neyin almış olabileceğini, bir önceki paragrafta değinilmiş

olan karar vermeden doğan riskle beraber ele alıp cevap olarak kurumsallaşmayı

işaret ederler174. Mahkemelerin bağımsızlığı ve karar verme zorunluluğu, hukuk

sisteminin çekirdeğini belli bir kurumsallaşmayla oluşturur ki , bu kurumsallaşma

aynı zamanda karardan kaynaklanan riski absorbe eder ve karar vermede etkili olmuş

olan “sınıfsal talimatnamelerin” yerini alır.

3.3.4.Yargının Kurumsallaşması

Modern toplumda yargı, karar verebilmek için kurumsallaşmak zorundadır.

Zira öncelikle, yaptığı işin yurttaşlara eşit mesafede olduğunun gösterilmesi gerekir

ki, hukuksal güvenlik kaygısı bertaraf edilebilsin. Ayrıca, yargılamanın nesnel

perspektiften yapıldığı, kimseye özel sonuçlar çıkarılmadığı ancak bu şekilde

ispatlanabilir. Takip eden değerlendirmeler, yargının bu niteliklerine olduğu kadar,

yargıcın kendi güvenliğine de vurgu yapmaktadır. Yargılama gibi, sonuçları

itibariyle yıkıcı olabilecek bir işi yapabilmek için hem örgütlü, hem de profesyonel

olmanın gereği açıktır.

3.3.4.1. Örgütlenme

Bütün sistemler örgütlenirler.175 Örgütlenmenin ana unsurları ise katılım ve

karar vermedir.176 Örgütlerin geleceği şekillendirebilme potansiyellerinin altında

172 Ibid, p. 329
173 Dias, op. cit., p. 278
174 Hubert, op. cit., pp. 172-3
175 Genelde sistemlerin olduğu gibi, örgütlerin de temel işlevi karmaşıklığı azaltmaktır. Yani
belirsizliği ortadan kaldırmak ve aynı zamanda çevrenin öngörmediği bir düzen yaratmak. Bu işlevi
görebilmek için çevreyi sistem için filtreleyen bir sınır kurar  ve sistemi çevresi için hesaplanabilir
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karar verme yetileri yatar. Burada şekillendirmekle kastedilen, geleceğin

belirsizliğini özgülemeler, düzenlemeler ve olası istenmeyen durumlarda ödenecek

bedeli en aza indirme yönünde davranışlarla azaltmaktır.177

Örgüt, çevrelerindeki diğer sistemlerle iletişim kuran tek sistem türüdür.178

Daha açık türlü ifade edilecek olursa, örgütler, içeride vardıkları sonuçları dışarıya

ihraç etme yeteneğine sahip olan yegâne sistemlerdir. Bu demektir ki, bir toplum

sisteminin kendini anlatması, temsil etmesi gerekirse, örgütlenmesi de gerekir. Bu

iletişim yetisi gibi temsil yetisi de hiyerarşik yapı üzerinde temellenir.179

Yargı da bir sistem olarak hiyerarşik inşa edilmiştir. Alt mahkemelerin

kararları, üst mahkemelere taşınabilir ve üst mahkemelerin kabul etmedikleri bir

talep tekrar tekrar karşılarına getirilemez.180 Bu hiyerarşinin varlığı mahkemelerin

karar verme zorunluluğundan kaynaklanan yükünü de sorumluluk ve otorite

anlamında hafifletir  Ne de olsa, karara karşı üst mahkeme yolu açıktır. Hiyerarşi,

karar verme zorunluluğuyla iç içe geçmiştir ve bu iki yapı birbirini beslemektedir.

Örgütlenme içinde ayrıca pozisyon, maaş ve kariyere ilişkin bir hiyerarşi de vardır.

Örgütün dışarıyla iletişim kurma yetisinden söz edilmişti. Dışarıyla kurulan bu

iletişim, son derece özen gösterilmesi gereken bir süreçtir. Zira, örgütün iç işleyişi ve

bunun gerektirdiği dil yapısı, dışarıya yabancıdır. Bu özenin gösterilebilmesi için

dışarıyla iletişim çeşitli şekillerde sınırlanmıştır: konuşma saatleri, randevular,

çalışma saatleri…181 Bu, yine hukuk özelinde ağır bir çalışma yükünün de bir

kılar. Axel Paul, “Organizing Husserl: On the Phenomenological Foundations of Luhmann’s Systems
Theory”, Journal of Classical Sociology, 2001, 1, p.381
176 “‘Örgüt’ kavramından Luhmann, etkileşim ve işlev sistemlerine karşıt olarak üyelik temelinde
şekillenen bir sosyal sistemi anlar. İnsanlar belirli şartları yerine getirmeksizin (ör. belli yeteneklere,
inançlara sahip olmak ya da belli bir mesleği olmak gibi) örgüte giremezler. Bu anlamda sad ece sınırlı
sayıda kişi örgüt üyesi olabilir.Örgütlere örnek olarak şirketler, üniversiteler, hastaneler, sendikalar,
ordu, siyasi partiler vs. verilebilir.” Antoon Braekman, “Niklas Luhmann’s Systems Theoretical
Redescription of the Inclusion/exclusion Debate”, Philosophy Social Criticism 2006, 32, 65, p. 77
177 Ibid, p. 173
178 Luhmann, Die Gesellschaft der Gesellschaft, s. 834
179 Hubert, op. cit., p. 173
180 Niklas Luhmann, Das Recht der Gesellschaft,  p.330
181 Niklas Luhmann, Rechtssoziologie, p.236
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getirisidir182. Yargıçlar, birer örgüt üyesi olarak dava yükleriyle başa çıkmak

zorundadırlar, bu onları zaman açısından bir kısıta sokar.183

Örgütlenmenin yargı açısından belki de en önemli unsuru, yargıcın

güvencesidir. Bütün hukuk sistemlerinde yargıçların bağımsız ve özgürce karar

verebilmesi öngörülür. Bunun imkânı ise örgütlenme yoluyla sağlanacaktır:

Yargıçlar basın yoluyla yürütülen kampanyalardan, siyasi saldırılardan örgüt

tarafından korunur. Yargıcın kararının getirebileceği neticeler örgüt bünyesine

yayılarak tolere edilebilir hale getirilir, bu demektir ki riski, kişisel olarak yargıç

değil, örgüt üstlenir: “Yargıç kararlarının sonuçlarından sorumlu tutulamaz.”184

Bunun aksi bir durum yargıçlık mesleğini yapılamaz hale getirirdi.

3.3.4.2. Profesyonelleşme

Yukarıda bahsedilen, bir meslek örgütüdür. Sistem bileşenlerinin  “mesleğinin”

bu olması, mahkemeler sisteminin bağımsızlığını ve karar verme zorunluluğunu

mümkün kılan ikinci unsurdur.

Mahkemelerin kıyıda kalan yasa koyucuya yahut sözleşme taraflarına oranla

çok daha yüksek bir bilişsel yalıtılmışlıkla çalıştıkları muhakkaktır. Çevresel

irritasyonların hukuk formuna dönüştürülmesi kıyıda gerçekleştiğinden (bütün

hukuki uyuşmazlıklar mahkemeye yansımamaktadır), mahkemelerin işi sadece

hukuki olana özgülenmiştir ve dolayısıyla profesyonellik gerektirir.185 Bunu

sağlayan, hukukçuların (avukat ve savcıların) taraflardan gelen, hukuki olmayan her

tür talebi geri çevirmeleri(1) ve tarafların kontrolden çıktığı durumlarda bile

hukuçuların iç ilişkilerinin dostça kalabilmesi (2) dir. 186

Sonuç olarak mahkemelerin işlevinin iki yönü vardır. Bir taraftan hukukçular

(avukatlar kadar yargıçlar da) hukuki bir uyuşmazlığı çözüme kavuşturacak şekli

kararı kabullenmişlerdir. Öte yandan hukukçular büyük oranda, hukuki

182Ibid, p.331
183 Niklas Luhmann, Legitimation durch Verfahren, Frankfurt, suhrkamp,1983, p.70
184Ibid, p.331
185 Sözgelimi avukatlar, meseleleleri çevreden alıp mahkemeye sunulacak kıvama getirirler. Bu
anlamda avukatlık mesleği kıyıdadır. V., Hubert, op. cit., p. 77
186 Luhmann, op. cit, p. 332



130

uyuşmazlıkları önleyecek çalışmalara katılırlar. Söz konusu önleyici çalışmalar

danışmanlık hizmetleri ya da kamu hizmetleri şeklinde olabilir. Bu ikincisi bugünün

dünyasında gittikçe ağırlık kazanmaktadır.

Sistem kuramının hukukun kurumsallığını öne çıkaran bu yaklaşımı, hukuk

üzerindeki sınıfsal belirlemelerin nasıl ortadan kaldırıldığını göstermesi açısından

anlamlı bir çabadır. Ancak, ne yargıçların profesyonel aidiyetleri ne örgütlenmenin

riski absorbe ettiği olgusu, kararın otaya çıkışında nihai belirleyicidir.

Kararın geçmişin geleceğe basit taşıması olmadığı ve çözümlenenin gerçek

uyuşmazlık değil hukukun kurgusu oluşu,  hukuk sistemine ilişkin autopoiesis

iddiasını destekler. Ancak yasama yargı arasındaki tarihsel farklılaşmanın gün

geçtikçe yasama lehine hiyeraşik bir yapı kazanması, büyük sistem dönüşümleri

içindeki dünyamızda yadsınamaz.

3.4. Hukuk Sisteminin Hukuk Düzenine Kaynaklık Etmesi

Bir önceki bölümde işlevi belirlenen hukukun, bir sistem olarak düzen

oluşumuna nasıl kaynaklık ettiği, ancak yapısı irdelenerek anlaşılabilir. Bir sistem

olarak hukukun yapısı ise öğelerinden yola çıkılarak irdelenebilir.

Hukukun öğeleri ne bireyler ne normlardır; iletişimlerdir. Bu iletişimler hukuka

uygun/hukuka aykırı ikili kodlamasıyla kurulur. Bir olgunun hukuk sistemine dahil

edilebilmesi için hukuka uygun/hukuka aykırı tasnifine tabi tutulabilmesi gerekir. Bu

kodlar, programlar vasıtasıyla içeriklendirilir ve değiştirilir, bu yolla da sistemin

değişmesi sağlanır. Hukuk programları “ise” ifadesiyle sembolleştirilen bir şartlı

yapıya sahiptir, amaçsalcı programlar değildirler.

Kod ve programlar dışında, hukukun yapısına içkin başka bir olgu vardır:

adalet. Adalet, sistem kuramında ne doğal hukuktaki gibi değersel açıdan

içeriklendirilmiştir ne de hukuki pozitivizmde olduğu gibi sahnenin dışına itilmiştir.

Adalet, üçüncü bir kod olarak olmasa da sistemin bütününe sirayet eden bir kavram

olarak bulunur. Aynı tür davalarda aynı tür sonuçların alınması anlamında bir eşitlik

adaletin ilk basamağını oluşturur. İkinci basamak, bunun sürekli bir şekilde
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yinelenmesidir. Adalet, olumsal bir kavramdır ve içeriği sabit değildir, zaten sistem

kuramında tartışma konusu da edilmez. Adalet, “yeterli karmaşıklık” olarak

tanımlanır ve sistemin bütününe etki ettiği kabul edilir.

Yapının incelenmesi, yargı sistemini ayrıca ele almaksızın eksik sayılır. Zira

hukuk sisteminin bir çevresi bir de kıyısı vardır. Kıyıda parlamento, sözleşmeler ya

da noter işlemleri gibi olgular bulunurken merkezde, hukukun asıl etkinliğini icra

eden mahkemeler bulunur. Mahkemeler, önlerine gelen bütün davaları bir sonuca

bağlamak zorundadır. Bu zorunluluğun yanı sıra verdikleri kararları gerekçelendirme

zorunlulukları vardır. Gerekçelendirme, istedikleri gibi yapılabilir. Gerekçelendirme

özgürlüğü, karar verme zorunluluğuyla beraber adalet kısıtını da üstlenerek hukuk

açısından bir denklem oluşturur.  Bu denklem, kurumsallaşan yargı vasıtasıyla yerine

getirildiğinde hukukun işlevi yerine getirilmiş sayılır.

Yapısı ve işlevi böylelikle analiz edilen hukuk sistemini gözlemleyen şimdiye

kadar sistem kuramıydı. Sistem kuramının bakış açısından hukuk alt sisteminin

değerlendirilmesini içeren bütün bu açıklamaları takiben kuramın kendisi de

gözlemlenmek zorundadır. Bu, sistemik yöntemin ikinci düzey gözlem adını verdiği

gözlem türüdür. Gözlemi nasıl yaptığını görmekten aciz olan- zira bu noktada kuram

kördür- kuramın bu gözlemi nasıl yaptığını gözlemlemek beşinci bölümde mümkün

olacaktır.
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4. KENDİNİ GÖZLEMLEME

Buraya kadar, hukuk sistemini nasıl kavramının daha yerinde olacağına ilişkin

yapılan değerlendirmeler, sistem kuramsal ifadesiyle, hukuk alt sisteminin kendisini

gözlemlemesiyle elde edilmişti. Sistemin gözlemciye –kurama- kendini açtığı haliyle

yapılan bu gözlemler, hukukun neliğini, işlevini ve hareket şekillerini analiz imkanı

sunmuştu. Bu bölümde ise hukuku gözlemleyen kuram gözlemlenecektir ki, kuramın

bu yaptığı, kendini gözlemleyen hukuku gözlemleme şeklinde tezahür ettiği için

ikinci düzey gözlem olarak nitelendirilebilir.

Kuramın kendini gözlemlemesi, öncelikle onun ne tür bir hukuk kuramı olduğu

ve hukuk kuramsal yelpazenin neresinde durduğuyla bağlantılıdır. Dolayısıyla,

çalışmanın bu kısmında bu tür bir irdelemeye yer verilecektir. Daha sonra ise, daha

geniş, toplum kuramına açık bir perspektif alınarak sistem kuramının hümanizm ve

postmodernizm ile ilişkisi sorgulanacaktır. Bu sorgulama, kuramın anlaşılması

açısından önemli noktalarla bağlantılıdır: sistem kuramında öznenin yeri ve kuramın

son büyük hukuk anlatısı oluşu. Bu değerlendirmelerin sonunda kuramın oturduğu

yer netlik kazanacak, içerik daha anlaşılır bulunacaktır.

4.1.Kuramın Konumlandırılması

Şimdiye kadar anlatılanlar ışığında, kuramın hangi disipline dahil olduğuna

ilişkin bir soru gündeme gelebilir. Toplumu açıklama gibi bir hedefle yola koyulan

bir büyük kuramın hukuku ele alan kısmı olarak hukukun sistem kuramı, hukuku

dıştan inceleyen bir sosyoloji yaklaşımı mıdır yoksa hukuk sosyolojisi ya da hukuk

genel kuramının kendisine yönelik içten bir bakışı olarak mı okunmalıdır? Bu soru,

hatta bu sorunun cevabının kuram açısından bir önem taşıyıp taşımadığı bu bölümde
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tartışılacaktır. Bu tartışmayı takiben hukuki pozitivizm ve doğal hukukun kadim

çelişkisi içinde sistemik yaklaşımın nereye oturtulabileceği bir mesele olarak ele

alınarak tartışmanın temelleri üzerinde bir değerlendirme yapılacaktır.

4.1.1. Hukuk Kuramı ile Sosyolojinin Arasında

Hukuku sistem kuramıyla analiz etmek, en ince detaylarına kadar her unsurunu

bu analize dâhil etmeyi gerektirir. Hukukun yapısı, işlevi, hareket tarzı, evrimi, lafzı

ve değerleri bu analizin içine giren, bir nefeste sayılabilecek temel unsurlardandır.

Bu son cümle değerlendirildiğinde ise, karşımıza hukukun temel bilimleri olan hukuk

sosyolojisi1, hukuk genel kuramı2, hukuk dogmatiğinin çıktığını; fakat aynı zamanda

hukuk felsefesinin ve hukuka yardımcı bilimler olan hukuk antropolojisi, hukuk

tarihi ve hukuk psikolojisinin alanına girdiğimizi görürüz. Bu kapsamlı açıklama

şeması, sistem kuramının Almanya’dan hukuk alanında çıkan son “grand theorie”

olmasından kaynaklanır. Bütünlüklü, sistemli açıklama ihtiyacı, Luhmann ve

takipçilerini her unsuru teker teker ele almaya götürmüştür.

Ancak bu ihtiyaç, yeni-ve pedagojik- bir soru doğurur: Hukukun sistem

kuramı, bir hukuk sosyolojisi yaklaşımı mıdır yoksa hukuk felsefesi ya da hukuk

genel kuramının alanına mı dâhil edilmelidir? Genel ve üstünkörü bir inceleme,

kuramın, hukuk kuramı ve hukuk sosyolojisi ders kitaplarının yanı sıra hukuk

felsefesi, hatta metodoloji ve hukuk etiği kitaplarında da ele alındığını gösterir. 3

Tasnif yapmak, böyle bakıldığında zor sayılabilir. Luhmann, kendisi de bu problemle

uğraşmış olmasa bu çaba, sadece zor değil belki anlamsız bile sayılabilir4. Ancak

kuramcı, bu konuda söz söylemeyi ihmal etmemiştir.

Öncelikle belirtilmelidir ki, sistem kuramı, Law and Society türü

yaklaşımlardan uzaktadır. Zira, ‘hukuk “ve” toplum’ diye bir kategori var olamaz.

Hukuk, toplumun alt sitemlerinden biri, dolayısıyla da toplumun bir parçasıdır. Biri

1 V. Ülker Gürkan, Hukuk Sosyolojisine Giriş, Ankara, Siyasal Kitabevi, 2005, s. 19-26, Mehmet
Tevfik Özcan, Hukuk Sosyolojsine Giriş, İstanbul, Set Yayınları, 2003, s. 1-15
2 Kuramın evrensellik iddiası, hukukun özel kuramını buraya dahil etmemizi engeller.
3 Detlef Horster, Rechtsphilosophie zur Einführung, Junius Verlag, Dresden, 2002 p.117 ff; Bernd
Rüthers, Rechtstheorie, 3. Auflage, Verlag C.H. Beck, München, 2007, p.325 ff., Dietmar von der
Pfordten, Rechtsethik, München, Verlag C.H. Beck, 2001
4 Jes Bjarup, “ Niklas Luhmann’s Paradigm and His Theory of Law”, Rechtstheorie 23, 1992,  p.318.
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diğerinin alt kümesi olan iki şeyi birbiriyle; parçayı bütünle “ve” bağlacıyla

birleştirmek ise mantıklı değildir. Daha sonra, sistem kuramı, sistemin sistem

dışından kuramsallaştırılmasına dayanmaz. Aşağıda sıralanacak bir dizi nedenle

bağlantılı olarak şu saptanabilir ki, hukuk ve hukukun dışı (çevre), iki ayrı kavram

olarak ele alınamaz.

Şu noktada, sistem kuramı gibi bir hukuk kuramına duyulan ihtiyacın kuramsal

alandaki hangi eksikliğe binaen ortaya çıktığını anlamak gerekir. Luhmann’a göre

hukuka ilişkin kuramlar daha önce de geliştirilmiştir, ancak bir “hukuk kuramı”

yoktur.5 Burada, “hukuk kuramı”ndan anlaşılması gereken, hukuku kendinde ve

bütünüyle ele alan olgusallığa dayalı bir kuramdır.6 Bu kuram, öyle olmalıdır ki

hukukçunun hukuku anlamasına yaradığı kadar7, hukukun kendini gözlemlemesiyle

de8 ortaya konmuş olmalıdır. Bir anlamda, hem içeriden hem dışarıdan bir gözün 360

dereceyi de kuşatması ihtiyacı söz konusudur.

Hukuk alanında ortaya atılan ilk kuramlar hep bazı hukuk dışı olgulara atıfta

bulunmuşlardır. Söz gelimi hukukun kaynakları anlayışı böyledir: Hukuk, kendi

dışında üretilen bir doğal hukuktan ya da ebedi hukuktan “kaynak”lanmaktadır. Bu,

Luhmann’a göre katmanlı toplum yapısının algısıdır ve hiyerarşik bir bilince işaret

eder.9 Bu nedenle çeşitliliği yansıtması beklenemez. 18. yüzyılla beraber, Locke ve

Rousseau’da tipik örnekleri görülen yeni bir anlayış ortaya çıkmıştır. Bu, tarihsel

ilerleme fikrini temel alan bir anlayıştır10. Darwinci evrimin gelişmesiyle paralel

olarak ilerleme fikri bazı yaralar alsa da, toplumların belli bir başlangıç noktasından

düzenli bir tepe noktasına düzenli tarihsel ilerleme ile geldiği düşüncesi, kendi

meşrebine uygun ve sistemli yeni kuramları beraberinde getirir. Bunlar sözleşmeci

kuramlardır. Sözleşmecilerin kuramlarını takiben, bilimsel ilerlemelerin de etkisiyle,

19.yy’ın ikinci yarısında geliştirilen daha pozitivist sosyolojik yaklaşımlar ise

kuramlarındaki değer sorunu nedeniyle11 Luhmann’ın kastettiği türden bir

5 Niklas Luhmann, Das Recht der Gesellschaft, p. 20
6 Niklas Luhmann, Rechts-soziologie, p. 354
7 Niklas Luhmann, Das Recht der Gesellschaft, p. 24
8 Luhmann, loc. cit.
9 Ibid, p. 21
10 Luhmann, loc. cit.
11 Ibid, p. 22
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kuşatıcılığı geliştirememişlerdir. Luhmann, hukuka ekonomik yaklaşımın12 bu türden

sorunların kısmen üstesinden geldiğini söyler. Bu kuram, hukuku bütünlüğü

içerisinde anlamaya ve anlatmaya uygundur, ancak yine daha sonra değinileceği

üzere bir ilkeden yola çıktığı için (fayda ilkesi) sistem kuramının getirdiği

elverişliliği bünyesinde taşımaz. Sistem kuramı, tüm bu kuramsal yaklaşımların

dışında, kendine özgü bir bütünlükte kurulmuş bir açıklama şeması önerir.

Kuram, benzerlerinden temelde farklı olacak ölçüde disiplinler arasıdır. Bu

durum, daha önce hukuk kuramında kullanılmamış bir terminoloji de içermesine yol

açarak, onu karmaşık ve soyut bir zemine çeker. 13Hangi disiplinden gelirse gelsin,

herkes için bu yapı, içinden gelinen bilimin konvansiyonel yaklaşımlarıyla ancak

kısmen anlaşılabilir kalmaktadır. Luhmann, bunun, diğer disiplinlerle ilişkisi

asgaride olan hukukçular açısından daha ciddi bir sorun yarattığının bilincindedir

fakat onun da muradı zaten sıradan hukukçunun tam olarak vakıf olduğu değil,

hukukun karmaşıklığını tam anlamıyla kuşatan bir kuram ortaya koymaktır. Önemli

olan, kuramın, sistemin kendisini gözlemlemesi ve anlatmasına dayanmasıdır.14

Bu son saptamanın imkânı ve kuramın kendine özgülüğü, autopoiesis’in temel

ayrımı olan sistem/çevre ayrımını temel alınarak sağlanabilir.15 Sistem/çevre ayrımı,

kuramı bir ayrıma dayandırır ve başka ayrımlara da yol açar: evrim kuramından

alınan çeşitlenme/seçilim/istikrar ayrımı, iletişim kuramından alınan

enformasyon/ileti/anlama ayrımı gibi. Bu durum, kuramın ekonomik yaklaşımdaki

gibi bir ilkenin değil bir ayrımın üzerinde temellendiğini gösterdiği gibi bir şeyi

anlamak ve anlatabilmek için o şeyi diğerlerinden ayırt etmek gerektiği görüşünün de

altını çizer. Kuramın, bu yolla karmaşıklaştığı iddiasına karşı ise Luhmann, son

derece karmaşık bir yapı olan toplumun, karmaşık olmayan bir kuramla

anlatılmasının imkanı olmadığını ifade ederek cevap verir.16

12 Bu konuda V. Passim Kerem Cem Sanlı, Haksız Fiil Hukukunun Ekonomik Analizi, İstanbul,
Arıkan, 2007
13 Ibid, p. 24
14 Ibid, p. 19
15 İbid, p. 26
16 Ibid, p. 24. Bu anlayışın başka bir yansıması için V. Niklas Luhmann, “Rechtstheorie im
Interdiziplinären Zussamenhang”, Ausdifferenzierung des Rechts, p. 198: “Hukuk kuramı sistem
kuramı da olamaz karar kuramı da. Ama evrensel, dogmatik üstü bir hukuk kuramı olarak karar
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Sistem kuramı, hukuku toplumun bir parçası, toplumdan farklı olmayan bir şey

gibi ele alırken17 hukuk kuramı ve sosyal kuram arasında bir bağ kurmayı

hedeflemektedir.18 “Kitabımın adı bu nedenle Toplum ve Hukuk değil Toplumun

Hukuku’dur.”19 diyen Luhmann, bu durumun özellikle gelişmekte olan ülkelerde

hukuk vasıtasıyla yapılan toplumsal dönüşümlere bakıldığında daha açık

kavranabileceğini savlar.20

Bu yaklaşımın hukuk sosyolojisiyle olan bağına gelince, iki noktaya dikkat

edilmelidir. Hukuk bilimi, hukuk kuramı yahut hukuk felsefesi gibi yaklaşımlar

hukuk sisteminin kullanması için üretilirler. Oysa sistem kuramı, her ne kadar bu

alanlarla paralel ve iç içe geçmiş konu ve kavramlarla düşünse de normatif değil,

olgusal alanda çalışmaktadır. Bu anlamda hukuk sosyolojisinin aslında yapması

gereken işi21 yapmaktadır22. Ancak bu durum, her saptamanın aynı zamanda ampirik

verilerle desteklenmesi gerektiği anlamına gelmez. Bir bilim sistemi de zaten sadece

olgularla ve bu olguların kendini tanımlama ve dışarıyı tanımlamaları arasındaki

farklarla ilgilenmelidir23. Hukukun dışında kalan, hukuk üstü, hukuk ideasına ilişkin

normatif yahut amaçsalcı yaklaşımlar onun ilgi alanına girmez.

vermeye ilişkin problemleri sistem kuramına yeniden dâhil ederek dogmatiğin ve hukuk biliminin
olumsallığını aydınlatabilir.”
17 Luhmann’a göre hukuki bilgi normatif düzenle ilgilenir. Sosyoloji ise, sosyal davranış, kurumlar,
sosyal sistemler ile meşgul olur. Sosyologlar hukuka dışarıdan, hukukçular içeriden bakarlar.
Luhmann, dışsal gözlem ile içsel tasvirin tamamlayıcı olduğunu ve hukuku sosyolojik olarak analiz
etmenin böyle bir sentezi elzem kıldığını belirtir. Ali Yaşar Sarıbay, Toplumun Mantığı. Bir
Mantıksal Anlatı Olarak Sosyoloji, Bursa, Alfa Aktüel, 2006, s. 84-5
18 Cahit Can’ın hukuk dogmatiği ile hukuk sosyolojisi hakkında yaptığı bir değerlendirmeyi burada
hukuk kuramı ve sosyal kuram için kullanabiliriz: “Hukuk dogmatiği, hukuku sosyal bir olay olarak
ele almak ve bu olayların nedensel bağıntılarını açıklamakla yükümlü değildir… “yapım” işleminin
ağırlığı altında bulunan dogmatik hukukun gereksinme duyacağı verileri bulacak, hukukun toplumsal
gerçeklik içerisindeki oluşumuna, konumuna ve gelişimine ilişkin bulguları gösterecek ve dogmatik
hukuk ile yaşayan hukukun geri kalan kesimi arasında bir kopmanın meydana gelmemesinin
sağlayacak olan hukuk sosyolojsidir. Böylece, pozitif bir hukuk biliminin bulunmadığı –varsayımsal-
bir toplumda, hukuk sosyolojsinin, işlevinin ancak belirli bir bölümünü yerine getirebileceği
söylenebilir.” Cahit Can, “Hukuk Sosyolojisinin Antropolojik Temelleri ve Genel Gelişim
Çizgisi”, Ankara, Seçkin, 2002, s.212.  Aynı şekilde, hukuk kuramının olmadığı bir toplumda sosyal
kuram, hukuka ilişkin açıklamalarını ancak belli sınırlar içinde yapabilecektir.
19 Ibid. p. 17. Niklas Luhmann’ın bu çalışmada da sıklıkla kullanılan söz konusu eserinin adı “Das
Recht der Gesellschaft”tır : “Toplumun Hukuku”. Eser, İngilizceye çevrilirken “Bir Sosyal Sistem
Olarak Hukuk” başlığı yeğlenmiştir: “Law as a Social System”.
20 Ibid, p. 25
21V.  Yasemin Işıktaç, Hukuk Sosyolojisi, İstanbul, Filiz Kitabevi,2008, s.17-8
22 Ibid, p. 31
23 Niklas Luhmann, Rechts-soziologie, p.360. Vs. Hubert Rottleuthner, “Zum Soziologischen
Rechtsbegriff”, ARSP Beiheft, No:44, Franz Steiner Verlag, Stuttgart, 1991, p. 309
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Toparlanacak olursa, sistem kuramının bütünlüklü yaklaşımının kendisinin de

sınıflandırmaya çok müsait bir yapısı olmadığını söylemek mümkündür. Kuram,

bütün disiplinlerden çeşitli unsurları bünyesinde barındırdığı için bu denli kuşatıcı bir

yapıya sahiptir. Zaten son tahlilde, kuramın bir çeşit sosyoloji mi yahut hukuk

sosyolojsi mi yahut hukuk kuramı mı olduğunu tartışmak çok da anlamlı sayılmaz.

Hukuku olduğu gibi ele alma iddiasındaki bu kuramı böylece kategorize etmek

gerekli değildir24. Ancak Luhmann, farklı perspektiflerle de olsa, aynı meseleyi

tartışan iki kuramın (hukuk kuramı ve sosyolojisi) birlikte ele alınması gerektiği

kanaatindedir.25 Böyle bütünlüklü bir bakış, gerçeğe en büyük oranda hizmet

edecektir.

4.1.2. Hukuk Kuramsal Tartışmalar Arasında

Kuramı gözlemenin bir başka ayağı, onu bildiğimiz kuramsal haritada bir yere

oturtmakla sağlanabilir. Bu nedenle, hem kuramsal haritayı yeniden gözden geçirmek

hem de nasıl bir hukuk gözlemi yapılmış olduğunu daha iyi anlayabilmek için sistem

kuramının hukuk kuramı evreninde konumlandırılması şarttır. Bu konumlandırma

birkaç kerteriz noktası yardımıyla yapılabilir. Öncelikle kuramın ahlak alanıyla ve

bununla bağlantılı olarak adalet değeriyle olan ilişkisi, daha sonra ise, hukukun

kaynakları ve içeriği ile ilgili değerlendirmeler bu kerteriz noktaları olarak

tutulacaktır. Bu noktalar vasıtasıyla sistem kuramının en köklü gelenek olan doğal

hukuk ve ardılları ile hukuki pozitivizm ve türevleri arasındaki kadim çe lişkide26

nasıl bir konumda bulunduğu ya da böyle bir konumlandırma yapılıp yapılamayacağı

sorusu cevaplanmaya çalışılabilir.

4.1.2.1. Ahlak, Hukuk ve Değer

Bütün kurumları işlevleriyle değerlendiren Niklas Luhmann, ahlakın

günümüzde bir işlevi kalmadığını iddia eder. Bu tutumla paralel olarak hukuk

alanında da ahlakla bağlantılı bir işlev söz konusu değildir. Nitekim, ahlak bir

toplumsal alt sistem de sayılmadığından, hukukun ahlakla ikili bir yapısal eşleşme
24 Loc. Cit.
25 Bjarup, op. cit., p.318
26 Brian Bix, Natural Law: The Modern Tradition,
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=199928, (çevrimiçi) 3.5.2009
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yaşaması söz konusu değildir27. Hukukun ahlak kurallarını kendi sistemine alması,

onları olgu olarak değerlendirdiği durumda mümkündür. Ancak bunlar, hukuka

uygun/hukuka aykırı kodlamasını almaksızın hukuk sisteminde kullanılamazlar.

Bunlar göz önüne alındığında, sistem kuramının hukuk etiği bakımından nihilist bir

yaklaşım olduğu savlanabilir.28 Ancak konuyu biraz daha ayrıntılı incelemekte fayda

vardır.

Hukuk kuramını ahlaktan ve hukuktan, dolayısıyla hukuk etiğinden

uzaklaştıran temel olgu, insansızlığıdır. Sistemi tamamen cansız varlıklar olan

iletişimler üzerine kuran bir anlayış, doğal olarak, insan ahlakından da uzak durmak

konumundadır. Hukuka ilişkin davranışlar, insanların sosyal sistemlerden ve

hukuktan soyutlanmasıyla hukuksal iletişim üretmeyen insan davranışlarının hukuk

sisteminin tamamen dışında kalması, hukuk-ahlak sınırındaki problemleri de

kodlamanın dışında kaldıkları sürece sistem dışında bırakacaktır. Bu, sistemin hukuk

dışında bir meşruiyet kaynağı aramasına da sirayet eder. Böyle bir kaynak söz

konusu edilemez.

Sistem kuramında hukuk, yukarıda değinildiği üzere, normatif davranış

beklentilerinin istikrarlılaştırılmasıdır. Bu, hukukun işlevinin olan alanında

bulunduğunu gösterir.29 Hukukun işlevinin böylesi dar bir alana sıkıştırılması, onda

ideal olana ilişkin her hangi bir ipucunun yerleşmesine müsaade etmeyecektir.

Hukukun adaletin sağlanması gibi genel kabul gören bir işlevi olduğunun tamamen

reddine dayalı bu işlev şeması ahlaki olana ilişkin her hangi bir sızmaya müsaade

etmez.

Buradan yola çıkarak sistem kuramının hukuk-ahlak ilişkisini kestiği ve

ahlakın hukuk sistemine her hangi başka bir sosyal sisteme olduğu kadar uzak

olduğu tespit edilebilir. Bu anlamda, doğal hukukun bilinen sınırları30 içerisinde

27 “Bugünlerde ahlakın herhangi bir alt sisteme bağlılığı söz konusu değildir. Ne bilgiye (bilim), ne
inanca (din), ne de iktidara (siyaset) bağlıdır. Bu nedenle ahlak toplumda ki bütün alt sistemlerin
çevresinde yer alır ve bütün sistemlere eşit uzaklıktadır.” Hans-Ulrich Dallmann, “Niklas Luhmann’s
Systems Theory as a Challenge for Ethics”, Ethical Theory and Moral Practice 1, 1998, p. 89
28 Dietmar von der Pfordten, Rechtsethik, München, Verlag C.H.Beck, p. 125
29 “Luhmann’ın sistem kuramı sıkı sıkıya deskriptif bir kuramdır, oysa etik normatif düzlemdedir.”
Dallmann, op. cit., p. 85
30 Adnan Güriz, Hukuk Felsefesi, Ankara, Siyasal Kitabevi, 2003, s. 149-156

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm
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dolaşmadığımız gerçektir.  Zaten Luhmann da açıkça bu tespiti doğrular: doğal

hukukun asgari içeriği31, Luhmann’a göre, çok öncelerde kalmıştır.32

Hukuk dışı bir takım değerler ve hukukun kaynakları bir tarafa bırakıldığında,

sistem kuramının doğal hukukun da pozitivist hukuk anlayışının da dışında bir kuram

olduğu gözler önüne serilir. Ancak, kuramın daha iyi anlaşılabilmesi için özgül

olarak adalet değeri karşısında aldığı tutumun değerlendirilmesi gerekecektir. Zira

adalet bu iki büyük kuramın üzerinde çatıştığı en temel ahlaki değerdir.

Yukarıda33, kuramın adalet konusuna yaklaşımı özetlenmişti. Burada, kuramı

gözlemlerken o değinileri tekrardan kaçınarak tekrar mercek altına almak ve söz

konusu noktada kurama getirilen eleştirileri ele almak yerinde olacaktır.

Luhmann, adaleti, yeterli karmaşıklık olarak tanımlar.34Hukuk sisteminin

kaldırabileceği kadar iletişim ilişkisi içinde bulunması ve bunun sistemin yaşamını

idame ettirmesi için yeterli bir düzeyde tutulması, adalet tanımının ana unsurlarıdır.

Elbette ki, bu, son derece formel, içerikten yoksun bir adalet tanımıdır ve

alışılagelmiş, değer taşıyan tanımdan çok farklıdır. Oysa bu tanım da özü itibariyle

eşitlik ilkesinden yola çıkar ve aynı türden davalarda aynı tür sonuçlar alınmasını

kendi adalet ilkesinin bir sonucu sayar. Luhmann’ı bu tanım çerçevesinde eleştiren

Ralf Dreier, böyle bir adalet anlayışının kavramın çekiciliğini ve işlevini yitirmesine

neden olacağını ileri sürer.35Doğal hukukçu bir eleştiri de aynı savı ileri sürebilir.

Ancak Dreier, bu eleştiriyi Habermas’ın söylem kuramı lehine getirmektedir.36

Adaletin üzerinde tartışılabilir, uzlaşmaya varılabilir ve bu arada doğal olarak

“insani” bir ilke oluşu, kavramı geleneksel bağlarından kopartarak yeni bir zemine

oturtmak isteyen Luhmann’ı güç durumda bırakmaktadır.37

31 V. Brian H. Bix, “Legal Positivism” http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=369782
(çevrimiçi), 13.7.2009
32 Niklas Luhmann, Das Recht der Gesellschaft, p. 431
33 Supra, s.108
34 Supra, s.109
35 Ralf Dreier, “Zu Luhmanns Systemtheoretischer Neuformulierung des Gerechtigkeitsproblems”,
Rechtstheorie 5, 1974, p.195
36 Hayrettin Ökçesiz, “Niklas Luhmann’ın Sistem Kuramında Adalet Kavramı”, p. 429
37 Luhmann, söylem kuramının müzakereye ilişkin ilkelerine kuşkuyla yaklaşır. Müzakerenin
yürütüleceği ideal zemin bir yana, katılımcıların da hangi Saiklerle orada bulunduğu ve bir karar
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Adaleti sistemik bir anlayışla ele alan Luhmann, bu nedenle, tekil somut olay

ve davalarda söz konusu olabilecek bir adaleti göz ardı eder.38 Oysa Dreier esas

adaletin temelinin bu somut olay ve davalarda olduğunu hatırlatır.39 Bu, yine doğal

hukuk cenahından gelebilecek bir eleştiri türüdür. Adaletin sistemik bir unsur olması,

onun insan davranışındaki özünü göz ardı etmeye vardırabilir. Ancak, insanı bir

psikolojik kategori olarak sistemin dışına çıkartan, başka bir sistem olarak formüle

eden Luhmann, elbette ki onun adalet “hissi”ni hukuk sistemine dayanak

yapmayacaktır.

Şu da belirtilmeden geçilmemelidir ki, doğal hukukçu olmayan bu tavır,

pozitivist de sayılmaz. Zira sistem kuramı, hukukun geçerliliğe ilişkin sorunlarını

pozitivistler gibi hukukun kaynakları doktrini ile halletmeye çalışmaz.40 Değerlerden

azade tutum, kendi gerekçelendirmesini de beraberinde getirir. Daha önce değinildiği

üzere ancak tutarlı bir şekilde yinelenen uygulamalar, tutarlı biçimde uygulanabilen

normlar ve aynı durumlarda aynı şekilde sonuç veren mahkeme kararları varsa,

hukukun geçerli olduğundan söz etmek mümkündür. Görüldüğü gibi bu açıklama

şeması, hukukun kaynakları doktrininin açıklamasından farklıdır.41 Ayrıca,

Luhmann’a göre, bu doktrin, birlik içindeki çokluğu, yani hukuk sisteminin

çoğulculuğunu açıklamaktan acizdir.42 Bir de kavram öyle genişletilmiştir ki bir

anlamda “hukuk sisteminin kendisi” hukukun kaynağı haline gelmiştir ki bu da

meseleye mantıksal olarak tutarlı bir çözüm sunamaması anlamına gelir.43

varılıp varılamayacağı yolunda hayli sert itirazları için Passim Niklas Luhmann, “Quod Omnes
Tangit: Remarks on Jürgen Habermas’s Legal Theory”, op. cit., p. 886
38 Supra, s.112
39 Dreier, op. cit.,  p. 191
40 “Hukuki pozitivizmin hukuku egemen güce bağlaması, kendisini hukukun kaynağı bakımından
iradeci görüşe yakınlaştırmaktadır. Nitekim hukuk kuralının bilinçli insan faaliyet inin bir ürünü olarak
kabul edilmesi, bunun bir irade tezahürü olarak analışması anlamına gelir.” Selahattin Keyman,
“Hukuki Pozitivizm”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, cilt 35, sayı 1-4, 1978, s. 27
41 Ibid, pp.445-6
42 Luhmann, loc. cit.
43 “Hukukun kaynakları metaforu, geçerlilikle ilgili olarak  bir olumsallık formülü işlevini yüklenir.
Aynı akılcılık perspektifindeki tözel adalet kavramı gibi.” İbid, p. 445
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4.1.2.2.Normlar, İlkeler, İletişimler

Dworkin, “en azından Amerika’daki hukukun kurallar kadar ilkeleri de

içerdiğini söylemeliyiz” der.44 Bu onun pozitivizmin kurallara olan bağlılığına

getirdiği temel eleştiridir. Özellikle çetin davaları karar bağlarken yardımı

alındığını45 savladığı ilkelerin biçimsel olarak zaman zaman kurallarla aynı rolü

oynasa da kurallardan farklı bir uygulanma biçimi ve kullanım şekli olduğunu ileri

sürer. Dworkin’e gelinceye kadar pozitivist gelenek pozitif hukukun çeşitli

kurallardan oluştuğunu savlamaktaydı.46

Sistem kuramının hukuk tasarımı, bu tartışma çizgisinin çok uzağına düşer.

Zira, hukuk sisteminde kurallar bulunduğu kabul edilmekle beraber, hukuk

sisteminin hukuk iletişimlerinden oluştuğu kabul edilir. Sistemin öğeleri kurallar ya

da ilkeler değil, bu kurallar ve ilkelerin kullanımını gerektiren iletişimlerdir. Hukuk

iletişimleri, değinildiği üzere, hukuka uygun/hukuka aykırı ikili koduna göre değer

alabilen iletişimlerdir ve sadece örgütlü kurumlarda gerçekleşmezler. Yapılan bir

sözleşme, hukuk iletişimi üretebilir. Bu anlamda, sözleşmede değini len kural ve

ilkeler sadece o iletişimi meydana getirdikleri sürece anlam taşımaktadırlar. Buradan

şu sonuç çıkar: hukuki pozitivizm- doğal hukuk arasındaki çelişkinin bu maddesi,

sistem kuramını bir tarafta konumlandırmaya cevaz vermemektedir. Kuram, burada

da kendi terimlerini kullanmakta, kendi bakış açısını oluşturmaktadır.

Hukuki pozitivizm, daha önce değinilen adaletin dağıtılmasının reddi yasağı ve

yargıcın yaratıcı görevini kabul etmeyerek hukukta bir tamlık bulunduğu gibi bir

iddiaya sahiptir. Bu tamlık, hukukun genel ilkelerinin de kullanılmasıyla, hukukta

44 Dworkin, op. cit, p. 54. Dworkin, ilkelerden söz ederken, “politikalar”dan farklı birşeyi kasteder.
“[a]dalet, hakkaniyet ya da ahlakın başka bir boyutunun gerektirmesinden dolayı, uyulması gereken
standarda da ilke diyorum”. p. 46
45 Ibid, p. 53
46 Söz gelimi H. L. A Hart, The Concept of Law’da “Basit” toplumlarda da kurallar olduğunu, an cak
bu tür kuralların birincil kurallar olması nedeniyle toplumsal bir takım sıkıntıları yol açtığını, bu
sıkıntıların üstesinden ancak ikincil kuralların ihdas edilmesiyle gelinebileceğini, “hukukun öğeleri”
bahsinde anlatır.  Hart, op. cit., pp.93-94 Aynı şekilde Raz da hukuku sistemini normlar ve norm
olmayan yasalardan oluşur şekilde tasarlar. Joseph Raz, The Concept of a Legal System. An
Introduction to the Theory of Legal System, New York, Clarendon Press, 2003, p.169
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boşluk olmayacağı düşüncesini de beraberinde getirir.47 Bu ise, bütün insan

ilişkilerinin eksiksiz biçimde öngörülebilmesine bağlı bir düşüncedir. Söz konusu

düşünce, sistem kuramı nahiyesinden ele alındığında öncelikle, ilişkilerin olumsallığı

bağlamında böyle bir öngörülebilirliğin olamayacağını kabul etmek gerekir. İki ve

ziyade insanın bulunduğu her iletişimsel ortamda çifte olumsallık vardır. Ancak,

buna rağmen, sistem kuramına göre de hukukun tamlığı söz konusu edilebilir. Zira

hukuk sistemi çevreyle sürekli bir ilişki içerisinde ve aldığı uyaranlara göre de

kendini sürekli yenileyebilen bir yapıya sahiptir. Bu durumda hukuk, her yeni olayda

hukuka uygun/hukuka aykırı tasnifini yapabilir. Daha başka bir şekilde ifade etmek

gerekirse, hukuk sistemine giren her iletişim hukuka uygun/hukuka aykırı tasnifine

tabidir. Adaletin dağıtımının reddi yasağı da mahkemelerin her önlerine gelen olayda

bu tasnifi kullanmaları anlamına gelir. Bu anlamda hukuk sistemi kendi içine

kapalıdır ve tamdır. Ancak, bir açıdan bakıldığında hukuki pozitivizmle aynı sonuca

ulaşan sistem kuramının kullandığı öncüllerin farklı olduğuna dikkat etmek gerekir.

Toparlayacak olursak, sistem kuramında, kurallar ve ilkelerden değil ,

iletişimlerden söz etmek gerekir ve bu iletişimlerin birliği sistemin kendisin i

meydana getirir. Meydana gelen bu sistem tıpkı pozitivizmde olduğu gibi , bir tamlığa

sahiptir ancak bu tamlık, kuralların hukukun genel ilkeleri yardımıyla bütün insan

ilişkilerini düzenleme kabiliyetine sahip olmasından değil, sisteme giren her

iletişimin hukuka uygun ve aykırı şeklinde tasnif olma zorunluluğundan kaynaklanır.

4.2. Kuramı Eleştirmek

Hukukun sistem kuramı, kuramsal çerçevesine oturtulduktan sonra, artık,

eleştirilmeye müsaittir. Kurama en büyük eleştiri rasyonalizm ve onun temeli olarak

hümanizm kanadından gelir ve kuram, büyük bir suçla, insansızlıkla itham edilir. Bu

eleştirinin çok da yersiz olmadığı fakat kuramı da kendi dinamiklerine göre

değerlendirmek icap ettiği, daha sonraki açıklamalardan anlaşılacaktır.

Kuramın ikinci büyük çelişkisi postmodern duruma ve postmodernizme

ilişkindir. Yazdıkları doğru bir gözlükle okunursa anlaşılacaktır ki, Luhmann büyük

47 Keyman, op. cit., s.41-43
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bir modernisttir. Zaten, bu türlü bir kuram inşa etme çabasının kendisi de başlı başına

modernist bir çaba olduğundan kuramcının da postmodernizme bakışı olumsuzdur.

Ancak kuram, bu olumsuz bakışı şaşırtıcı kılacak bazı özellikler göstermektedir.

Son olarak yine rasyonalizm tartışması çerçevesinde, sistem kuramı, consensus

düşüncesiyle de uzlaşamaz. Luhmann ve Habermas, uzunca bir dönem, yaşam

dünyası ve sistem üzerine tartışmışlar, bu tartışmalarını da kitaplaştırmışlardır.

Çalışmanın bu eleştirel bölümünde söz konusu tartışmanın ana hatları ele

alınmaktadır.

4.2.1. Bir Mesele Olarak Hümanizm

Sistem kuramı, son büyük modern kuramlardan biri olarak toplumu bütün

yönleriyle anlamayı ve analiz etmeyi amaçlar. Özneden uzaklaşıp çok merkezli bir

toplum düşüncesi ortaya koyan derli toplu bir kuramın “modern” dünya görüşünü

sahiplenmesi, çelişkili bir tutum gibi görünebilir. Aslında, postmodern düşüncenin

iki temel önermesini kullanarak büyük modern bir kuram inşa etmek, tam da sistem

kuramına yakışan paradoksallıkta bir durumdur48.

Avrupa düşüncesinde özne, barbarlar ve Yunanlılardan başlayarak, öteki ile

ben arasındaki farktan ortaya çıkar49. Ancak, özne aynı zamanda özdeşliktir ve farka

değil, Yunanlılara, özdeşleşilen tarafa bakarak tanımlanabilir. Oysa sistem kuramının

temelinde fark ve farkın ayırdıklarının birliği vardır. Fark, sistem ve çevreyi

ayırdığında, sistem çevre olmaksızın yaşamını devam ettiremez. Sistem, çevreye ne

kadar kapanırsa kapansın, hareket edebilmek için dışarıdan gelen uyaranlara ihtiyaç

duyacak, rahatsız olmak isteyecektir. İşte temelde bu nedenle, özneyi odağına alan

bir felsefe, sistem kuramı açısından yanlış değilse bile yetersizdir.50

48 Sistem kuramı için paradokslar kuramı demek yanlış olmaz.   Niklas Luhmann, Stephen Fuchs, “
“What is the Case?” and “What Lies Behind It?” The Two Sociologies and tha Theory of Society,
Sociological Theory, Vol.12, No.2, passim.
49 Betül Çotuksöken, “Avrupa: Öznenin Doğum Yeri”, Doğu-Batı, 2001 Şubat-Mart-Nisan, s. 47 ff.
50 “Tarihsel olarak, gözlemci, bir Öznenin bilinci olarak görülmüştü. Öznenin algıları dünyayı
değiştiremez, sadece doğru ya da yanlış olabilir. Hem Descartes’ın zihin felsefesi hem Port -Royal’in
(1662) mantık kuramı bilinç ve dil yoluyla kendinin farkına varan bir Özne hayal eder. Bu gelenek,
Kant ve Fichte’nin transandantal ben’i ve bireyin fenomenolojisiyle (Husserl, Merleau -Ponty) devam
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Avrupa düşüncesinde özne, tarih olmaksızın var olamaz.51 Değişen özne, aynı

zamanda değiştirendir ve zamanla mezcedildiğinde bu değiştirme hali, tarihi

meydana getirir. Sistem kuramı ise değişme kavramını tarihle değil evrimle açıklar.

Sosyal sistemler, işlevsel açıdan evrimleşerek farklılaşırlar ve kendilerini

özerkleştirirler. Evrim, özne temelli değil, çok etkenli bir süreçtir. Çeşitlenme ve

seçilim yoluyla hareket eden evrim aynı zamanda çizgisel sebep-sonuç ilişkilerini

kırarak klasik özne-nesne ilişkisinin dışına çıkar. Sistem kuramında merkez, özne-

nesne ikilisinden sistem-çevre ikilisine taşınarak özne “özgürleştirilir”52. “Tarihin

yapıcısı” olmayan öznenin omuzlarından bu yük kalktığında başka etkenlerin varlığı

daha net olarak görülecektir.

Öznenin yokluğu, sistem kuramında karşımıza daha radikal bir yokluk olarak

da çıkar: insansızlık53. Defaatle değinildiği üzere sistem kuramı radikal olarak

insansızdır.54 İnsanlar psikolojik ve fiziksel sistemler olarak kendi sistemik

hayatlarını yaşarlar55 ve sosyal sistemlerin çevresini oluştururlar. Sistemin bireyle

ilişkisi, parça-bütün ilişkisinin tamamen dışında bulunduğundan, sistem kuramının

insanlığa ilişkin evrensel değerlere şüpheyle yaklaştığı söylenebilir: “Birey ne

yaparsa yapsın ve toplum buna nasıl katkıda bulunursa bulunsun: kendi bakış açısı

kendisine aittir ve toplumun dışındadır. “Özne” formülü başka hiçbir şeyi sembolize

etmez. Bu surette, birey bütün işlev sistemlerinin dışındadır ve onlara katılamaz.

Luhmann, yaptığı dörtlü toplum ayrımı perspektifinden baktığında insan bireyi

farklı dönemlerde farklı noktalarda görür.56 Batı toplumundaki en temel ayrım on altı

ve on sekizinci yüzyıllar arasında, tabakalı farklılaşma yerini yavaş yavaş işlevsel

farklılaşmaya bırakırken gerçekleşir.57 Tabakalaşmış toplumlarda toplumsal roller

etti. Fakat, metafiziğin günümüzdeki yapıbozumu, sadece nesnelerin özne olabileceğini gösterir.
Bunlar gözlemcileri gözlemleyen gözlemcilerdir.” Luhmann, Fuchs, op. cit., p. 132
51

52 İlk kuramcılar olan Maturana ve Varelanın anarşizan çizgilerinin bu paradigmanın belirlenmesinde
rolü olduğu söylenebilir. İkilinin autopoiesis iddiası özünde böyle bir bakış açısı taşımaktadır.
53 Bechmann,  Stehr, op. cit., p. 69
54 Herget, op. cit, p.81
55 İnsan, birbiriyle yapısal olarak eşleşen pek çok sistemin bir bütünüdür: organik sistem, bağışıklık
sistemi, sinir sistemi/beyin ve bilinç. Georg Kneer, Armin Nassehi, Niklas Luhmanns Theorie
Sozialer Systeme, 4. Auflage, München, Wilhelm Fink Verlag, 2000, p. 156
56 katmanlı, merkez/çevre, tabakalaşmış ve işlevsel
57 Moeller, op. cit., p. 85
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temel tabakalara göre bölünmüştür. Bu nedenle, bireyin sahip olduğu ev ve aile

durumu onun toplumdaki yerini de hiyerarşik anlamda belirler. Birey, bireyselliğini o

haneye doğmuş olmakla kazanır. Aile, otomatik olarak her üyesine bir sosyal konum

kazandıran bir tabaka konumundadır. Bu bir tarafa bırakılırsa, insan bir de dini

biriciklik sahibidir. Tanrının yansımasının bölünemeyen en küçük birimi (in-

dividuum) olarak insan bireyi, sonsuz yaşamını bekleyen ve kaderi baştan belli olan

bir varlıktır. Bu durumuyla orijinal değildir, aksine kendisi gibi milyonlarcası

bulunduğundan pek sıradan sayılabilir. Tabakalaşmış toplumdan işlevsel olarak

farklılaşan toplumla geçildiğinde, sosyal tabakalar erimeye başladı ve sosyal ve

dinsel hiyerarşik düzen ortadan kalktı. Birey olmak artık bölünemez küçük parça

olmakla değil, tek olmakla özdeşleşmeye başladı.58 Birey, artık diğerlerinden

farklılaşarak, “özne” olarak kendini gerçekleştiriyordu. Toplumdaki çeşitli

sistemlerin farklılaşmasıyla artık, bunların her birine ait olan bireyin bir doktor,

hasta, oy veren, şoför olarak topluma tekrar tekrar dahil olması söz konusudur. Bu,

gerçek hayatta kariyerlere tekabül eder. Kariyer, işlevsel sistemlerde yapılır. İnsan

hakları ve evrensellik söyleminin de etkisiyle, herkesin eşit ve öznel olduğunun

kabul edildiği günümüzde, bu durum yeni bir biriciklik olarak okunabilir. Ancak,

insan tekilinin geçirmiş olduğu bu evrimsel tarih sürecinin sonunda, gelinen

noktadaki insan bireyi, geçmiştekiyle aynı değildir. Sistem kuramına göre insan, bu

eşit ve özgür konumunda dahi, toplum sisteminin parçası sayılmaz. Kendisi de farklı

sistemlerin (psikolojik, organik) autopoietik kapalılığına sahip olan insan bireyi,

işlevsel olarak farklılaşan toplumdan soyutlanmıştır.

Bu türden bir insansızlık59, doğal bir sonuç olarak sistem kuramını

rasyonalizmin de dışına çıkarır. İnsanlar, kendi içinde bulundukları toplumu

düşünceleriyle belirleme, değiştirme gücüne sahip değillerdir. Sistemler, kendi iç

işleyişleri, yapısal eşleşme ve geçişmeleriyle devinimi yaratırlar ve sürdürürler. Bu

anlamda, daha sonra etraflıca inceleneceği üzere, Habermas tarzı, öznelerarası

58 Ibid, p. 87
59 Bunun metodolojik bir anti-hümanizm olduğu da iddia edilmektedir. V. Harro Müller, Larson
Powell, “Luhmann’s Systems Theory as a Theory of Modernity”, New German Critique, No.61,
Special Issue on Niklas Luhmann, Winter 1994, p. 52
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consensuse dayalı toplum kuramları, sistem kuramının tasarımının dışında kalır60.

Hukuk söz konusu olduğunda ise, “hukukun öznesi” olarak insan söz konusu olamaz.

İnsan bireyi sadece, hukuk iletişiminin yaratımında anlam ifade eder ve mahkeme

salonunda yahut hukukun başka platformlarında cereyan eden bu iletişimler dışında,

sistemin bir parçası olması söz konusu değildir:

“Herkes tabii ki ‘insan’ kelimesinin bir insan varlığı olmadığını bilir. Bu

kelimeye tekabül eden nesnel bir birim olmadığını da öğrenmeliyiz. ‘İnsan’, ‘can’,

‘kişi’ ve ‘birey’ gibi kelimeler iletişim içinde neyi etkiliyorlarsa ondan fazlası

değildirler. Süren bir iletişimin hesaplanabilirliğine katkıda bulundukları sürece

bilişsel işlemcilerdir. Sınırlı bağlantılandırılabilirlikleri61 ve bu nedenle ayrım ve

tanım yapmak için potansiyelleri vardır. Temsil ettikleri birlik varlığını iletişime

borçludur.”62

4.2.2. Postmodernizm Karşısında Sistem Kuramı

Postmodern durumun ilanı, büyük anlatıların sonunun geldiğini63 bildiriyordu

ise64 eğer, son Alman büyük anlatısı65 deneyimi olarak sistem kuramı, Habermasçı

iletişim kuramının yanında tarihsel yerini almalıdır. Ancak sistem kuramının

60 [Luhmann’ın sistem kuramı, ] özne felsefesinin temel terim ve problematiklerini miras almayı, ama
aynı zamanda onun problemleri çözme kapasitesini es geçmeyi başarır”.  Jürgen Habermas, The
Philosophical Discourse of Modernity. Twelve Lectures, trans. Frederick G. Lawrence,
Massachusetts, The MIT Press Cambridge, 1998, p. 368. Luhmann, uzlaşmacı kuramları, anlamsız
oldukları için değil, fazla değer verildiği için reddeder. Temel eleştirisi, sosyolojik geleneğin bir
sosyal düzen yaratmanın imkansızlığını küçümseyerek problemi hafife almasıdır. Conse nsus bir
etkileşim olanağıdır. Luhmann’ın buradaki kaygısı, sosyal sistemlerin evrimi dikte eden sosyal
kurallar olmaması  ve bu nedenle işlerin çok farklı da olabileceğinin akıldan çıkarılmaması
gerektiğidir. Tor Hernes, Tore Bakkan, “Implications of Self- Reference: Niklas Luhmann’s
Autopoiesis and Organization Theory”, Organization Studies, 24, 2003, p. 1518
61 Anschlussfähigkeit
62 Niklas Luhmann, “How Can the Mind Participate in Communication?”, Materialities of
Communication, Ed.Hans Ulrich Gumbrecht, K. Ludwig Pfeiffer , trans. William Whobry, Stanford,
Stanford  University Press, 1994, p. 387
63 “Lyotardcı anlamıyla büyük anlatıların ve meta anlatıların yokluğu, Luhmann’ın işlevsel
farklılaşmasında yani hukuk, siyaset, din, ekonomi gibi sosyal sistemlerdeki keyfi farklılaşma
noktasında ve toplumun ideolojik bir tanımının ortaya çıkabileceği bir başlangıç noktasının ortadan
kalkması anlamında zaten bulunur.” Philippopoulos- Mihalopoulos, op. cit., p.15
64 Niklas Luhmann, Die Gesellschaft der Gesellschaft, p. 1144, Jean- François Lyotard, The
Postmodern Condition: A Report on Knowledge, Trans. Geoff Bennington, Brian Massumi,
Minneapolis, University of  Minnesota Press, 11th ed., 1997, pp. 37-8. Lyotard, ünlü anlatısında
Luhmann’a da bir yer ayırır ve sistem kuramının meşruiyet inşası üzerindeki etkisini ve birey
iradesiyle sistemin kararları arasındaki dengeyi irdeler. Ibid, pp.61-2
65 Postmodernizm hiçbir şekilde homojen bir düşünce olmasa da ağırlık noktası, elbette büyük
anlatıların ortadan kalkmasıdır. Tor Hernes, Tore Bakken, op. cit., p. 1523
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Habermas’ın kuramında bulunmayan66 bir özelliği vardır: Öznenin yitimi,

merkezsizlik, olumsallık gibi bazı temel kavram ve öncülleri, postmodernist iddianın

savlarına neredeyse denk düşmektedir.67 Bu nedenle Luhmann’ın postmodernizmle

ilgili söylediklerine kulak vermek gerekmektedir.

Niklas Luhmann, ısrarla bir “sözde” postmodern durumdan söz eder. Hatta son

büyük eseri die Gesellschaft der Gesellschaft’ın son bölümünün adı tam olarak

budur: “Postmodern Denilen Şey”68. Luhmann, öncelikle işlemsel düzlemle gözlem

düzlemi arasında bir ayrım yapmak gerektiğini ileri sürer69 ve iletişimin meydana

geldiği yapı ile iletişimin kendini tanımlamasını birbirinden ayırır. Toplum, yapısal

olarak son iki yüz yıldır ciddi bir değişiklik yaşamamaktadır. Buna göre, işlevsel

farklılaşma, modernlikle paralel yürüyen bir süreçtir ve hala devam etmektedir. 70 Bu

değişimin devam etmesi, şöyle bir soru ortaya koyar: Bir değişimin ortasında ne olup

bitmekte olduğuna ad koymak mümkün müdür? Bu soru sistem kuramınca kolayca

cevaplanabilir: Evet, her şey değişmektedir fakat bu değişim içerisinde değişmeyen

tek şey işlevsel farklılaşmadır. Dolayısıyla hala modern sınırlar içinde olduğumuz

söylenebilir.71 Herşeyden öte, postmodern sıfatı, yapının kendisine ilişkin değildir,

semantik bir tanımlamadır. Oysa, gerçekliğin bir temsili olamaz.72 Bütün semantik

tanımlamalar gibi, seçilimle yapılan bu tanımlamada da bazı şeyler doğal olarak göz

66 “Benim isteğim, toplum kavramını yeniden formülleştirmek ve klasik consensus, toplumsallaşma
vs. gibi kavramlardan kurtulmaktır.” Answering the Question: What is Modernity? An Interview Wİth
Niklas Luhmann”. In: William Rasch, Niklas Luhmann’s Modernity. The Paradoxes of
Differentiation, Stanford, Stanford University Press, 2000, p. 220
67 Söz gelimi, sistem kuramında gözlemi ele alalım: Gözlemin yapıldığı yer, dünya dışı, ayrıksı bir
yer, bir merkez değildir. Otoriter bir konum da değildir. Gözlemi yapılan şey olarak toplum,
genellenip bir kenara konulan olumsal olmayan bir birlik de değildir. V. William Rasch, Eva Knodt,
“Systems Theory and the System of Theory”, New German Critique, No.61, Special Issue on Niklas
Luhmann, 1994, p.6 Özellikle hümanizm ve tarihselciliğe ilişkin olarak Passim Gila Hayim,
“Postmodern Tendencies in the Sociology of Luhmann. The Self -thematization of Modernity”,
Human Studies, 27, 1994. Ayrıca dikkat edilmelidir ki, sistem kuramında toplum alt sistemlerinde
merkezi bir yapı yoktur. Marksizmin savının aksine hiçbir sistemin diğerleri üzerinde belirleyici
olmaması, bütün sistemlerin özerk ama belli oranda ilişki içinde olamaları da merkezilikten uzaklaşma
anlamında postmodern bir eğilim olarak okunmalıdır.
68 Niklas Luhmann, Die Gesellschaft der Gesellschaft, pp.1143-1149
69 Knodt,  Rasch, op. cit.,  p.196
70 Knodt, Rasch, loc. cit.
71 “Senelerdir bir para siyasetimiz vardı, hala var. Anayasal sistemimiz var. Eskisi gibi bilimsel
araştırma yapıyoruz. Neden böylesi bir semantik tartışma var?” Niklas Luhmann, Why Does the
Society Describe Itself as Postmodern?”, Cultural Critique, No. 30, Politics of Systems, Spring
1995, p. 172
72 Ibid, p. 175



148

ardı edilmiştir. Postmodern tanımı, modernitenin süregelen eğilimlerinin bir kısmını

göz ardı eder. 73

Luhmann, postmodernitenin “yokluk” vurgusuna da itiraz eder: “Onun

yokluğu, bunun yokluğu, şunun yokluğu… Yokluk hiçbir bilgi vermez.”

Peki postmodern nedir?

“ …‘Postmodern’ terimi pek çok olası anlamı kabul edebilir. Lyotard’ın kullandığı

anlamıyla, postmodern durum, toplumsal sistemin merkezi, birleştirici bir

sembolizasyonunun olmaması, yani sistem birliğini sağlayan bir métarécit olmamasıdır. Bu,

sistem terminolojisinde, ‘hiperkarmaşıklık’tan başka bir şey değildir. Bu, sistemde, sistemin

tanımlarının çokluğunun bulunmasıdır. Bu, tabii ki ne yenidir, ne de şaşırtıcı. Fransız

İhtilali’nden beri Avrupa’da bulunan bir şeydir. Toplumsal tanımlar özgürlük ya da eşitliğe,

kurum ya da örgüte, iki taraf için de gayet iyi argümanlarla odaklanabilir ve tam da bu

nedenle Max Weber bir toplum kavramı önermeyi reddetmiştir.” 74

Aslında postmodernizmin kimi parametreleri, sistem kuramına hiç de yabancı

değildir. Postmodernizmde belirgin olan, geleneğin bağlayıcı gücünün ortadan

kalkmasına ilişkin olarak Luhmann, bunun da eski bir eğilim olduğunu söyler.

17.yy’dan beri hukuk da dâhil olmak üzere pek çok disiplinde orijinin yerini tarih

almıştı.75 Hatta Erasmustan beri, akıldışı olana övgü de söz konusuydu.76 Bu

durumda, soru şudur: Toplum kendini neden postmodern olarak tanımlar?

Luhmann’ın ilk cevabı oldukça yadırgatıcıdır: Kuramcı,  neo-Marksist

entelektüellerin, kendi düşüncelerine inançlarını yitirmeleri yüzünden bütün

inançlarda aynı kopuşun olduğunu düşündüklerini, bunun da yaygınlaştığını iddia

eder.77 Marksizme şüpheyle yaklaştığı bilinen kuramcının bu saptaması, postmodern

duruma ilişkin bütün eleştirilerinin kaynağını tekrar göstermesi açısından çarpıcıdır.

73 Knodt, Rasch, op. cit., p. 196
74 Luhmann, op. cit., p. 176
75 Ibid, p.177
76 “Doğrusu şu insan türü, bana karşı pek nankör! Onlar uyruklarımın en sadıklarıdır; bununla beraber,
adımı herkesin içinde taşımaktan o kadar utanırlar ki, onu başkalarında bir şerefsizlik ve alçaklık
belirtisi olarak ayıplarlar. Fakat Thales kadar bilge olduklarının zannedilmesini isteyen o mükemmel
deliler, kendilerine morosophe yani bilge-deli adı takılmasına hak kazanmazlar mı?” Erasmus,
Deliliğe Övgü, çev. Nusret Hızır, İstanbul, Kabalcı, 1992, s.15
77 Luhmann, op. cit., p. 181
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İkinci olarak, bir kaynak, orijin arayışının yerini tarih ve reform almıştır.

Bununla beraber, artan reform hareketlerinde sık sık hayal kırıklığı yaşanmaktadır.

Başarısız reformlar ve yenilenmenin karşılaştığı direnç, bu duruma sebep olmuş

olabilir. Modern ilerleme düşüncesinin sekteye uğraması ve çizgisel tarih anlayışının

terki, bu gelişmeler neticesinde olmuştur.

Çevre ile toplum arasındaki ekolojik dengeye ilişkin kuşkular da bir etken

olarak sayılır. İnsan merkezli olmayan bir ekoloji fikriyle donanmış bir çevre anlayışı

gittikçe kendini göstermektedir.

Son fakat hiç de az olmayan bir etki yine entelektüellerden gelir: Entelektüeller

artık, bilgi, bilgelik vs. değil, ikinci düzey tanımlar üretmektedir. Başka bir ifadeyle,

“başkalarının tanımladıkları şeyleri nasıl tanımladıklarını tanımlamakta”dırlar.78 İşte,

Luhmann, bütün bu etkenlerin postmodern tanımlamanın yaygınlaşmasında etkili

olduğunu ileri sürer.

Ancak, bu nedenlerle ortaya çıkan ve tartışılan postmodernist düşünce, yine

değinilen nedenlerden sistem kuramını içine almaz. Sistem kuramı, sistem/çevre

farkını temeline alarak işlemsel kapalılığını kuran merkezsiz sistemlere dayalıdır.

Ancak bu merkezsizlik, postmodern bir merkezsizlik değildir. Sistem, formlar içinde

ayrım yaparak kendi gözlemini bir anlamda çerçevelemektedir. Almanya’nın

sosyoloji alanına armağan ettiği son büyük anlatı da bu haliyle modern panoramanın

bir parçası olmaktadır.79

4.2.3. Habermas- Luhmann Tartışması

Habermas, The Philosophical Discourse of Modernity adlı kitabında

Luhmann’ın kuramından övgüyle karışık bir şüpheyle bahseder: “İş

kavramsallaştırma, teorik hayal gücü ve enformasyon işleme yetisine gelince

78 Ibid, p. 182.
79 Vs. Antonio Negri, Yıkıcı Politika. 21. Yüzyıl İçin Bir Manifesto, çev. Akın Sarı, İstanbul,
Otonom Yayıncılık, 2006, s.242 ff. Negri, bu çalışmasında sistem kuramı için “modern olanın politik
sorunlarını çözmeyi amaçlayan, postmodernizmin bir fenomenolojisidir.”der. Zira ona göre bu
kuramla esneklik ve karmaşıklık indirgenmeye çalışılmaktadır bu vasıtayla ontolojik temele sahip
çatışkılar soyutlanıp bunların bir modeli yapılmaya çalışılmaktadır.  Negrinin bu savındaki temel
önermesi katılınabilir olmakla birlikte modelin postmodernliğinin nereden kaynaklandığı açıklığa
kavuşmamıştır.
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Luhmann’ın kuramı, bugün için rakipsizdir fakat “soyutlamadan elde ettikleri”nin

bedelinin çok mu yüksek olduğu konusunda şüphe uyandırır.”80 Jürgen Habermas ve

Niklas Luhmann 1960’lı yılların sonunda Alman sosyal kuram çevrelerinin adını en

çok duydukları iki kuramcıydı. Sürdürdükleri polemik, dergi sayfalarından 1971

yılında birlikte yazdıkları bir kitaba kadar geldi81. Bu eser, iki düşünür açısından da

kuramlarında çeşitli revizyonlara yol açacak güçteydi. Özellikle Habermas, bu

eserden sonra yazdığı İletişimsel Eylem Kuramı’nda sistemik bazı unsurları,

Luhmanncı toplum tasarımını ve yaşam dünyasına ilişkin tartışmaları kullanmıştır.82

Luhmann’ın Habermasla olan tartışmasının ana sorunu, birlikte yazdıkları

kitabın başlığının da gösterdiği gibi, sistem düşüncesinin toplumu anlamaya yetip

yetmeyeceğidir. Bu sorun çeşitli veçhelerden ele alınmıştır ki, ilk veçhesi “anlam” a

ilişkindir. Zira psikoloji gibi sosyoloji de işlem birimi olarak anlamı kullanır.83

Bilindiği gibi, Habermas, yapıtlarında anlamın öznelerarası bir müzakere ile ortaya

çıktığını ortaya koymuştur. Luhmann ise yukarıda ayrıntılandırıldığı üzere, anlamın

özneyle bağlantısı olmadığını, sistemin sürekli yaptığı seçilimlerin tutarlı tarihinin

belli bir anlamın ortaya çıkmasını sağladığını ileri sürer.84 Topluma ilişkin bu temel

kavramın böyle son derece farklı algılanmış olması, kuramcıları doğal olarak farklı

uçlara götürür. Habermas, öznelerin ortak aklının consensususuna duyduğu güvenle

rasyonalizmin sularında yüzerken, Luhmann’ı toplumun karmaşıklığını anlamamakla

suçlar. Luhmann ise rasyonalizme karşı toptan kuşkucu bir tutum içerisindedir.

İkinci temel sorun yine insanla bağlantılıdır. İnsansız sistem kuramı,

Habermas’ın gözünde, teknokrasiye hizmet etmektedir. Sistem kuramının belki de

tek kaygısı sistemin daha iyi nasıl işleyeceği olduğundan85, ne içindeki insan değerini

80 Habermas, op. cit., p. 354
81 Jürgen Habermas, Niklas Luhmann, Theorie der Gesellschaft oder Sozialtechnologie-Was
Leistet die Systemforschung?, Frankfurt, suhrkamp Verlag, 1971
82 Jürgen Habermas, “The Uncoupling of System and Lifeworld”, The Blackwall Reader in
Contemporary Social Theory. Ed. Anthony Elliott, Massachusetts, Blackwell Publishers, 1999,
passim.
83 Loet Leydesdorff,  “Luhmann, Habermas and the Theory of Communication”, Systems Research
and Behavioral Science, 17(3), 2000,  p. 300
84 “Network tarafından sağlanan olasılıklar ve insan taşıyıcılar tarafından algılanmayan olaylara sosyal
anlam verilemez. Bunlar, toplum sistemine yabancı kalırlar.” Ibid, p.302
85 Kenneth C. Bausch, “The Habermas/Luhmann Debate and Subsequent Habermasian Perspectives
on Systems Theory”, Systems Research and Behavioral Science, 14, 1997, p.317
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gözetebilir ne de karmaşıklığın detaylarını anlayabilir. Bu tür bir teknokratik

yaklaşımın temel sorunu, önceleri Parsons’a getirilen eleştirilerin bir benzeridir:

toplumun değişimine direnç göstermesi ve tutuculuk. Habermas, özellikle

Luhmann’ın bireyleri gelişimin parçası olarak görmemesine eleştiri getirir.86

Teknokrasi, bireyin çevreye ilişkin istek ve intiyaçlarını da görmezden geldiği için,

Habermas’ın gözünde demokrasi düşmanıdır.

Habermas, sistem kuramını bir çeşit meta-kuram olarak değerlendirir. O kadar

çok gözlem düzeyi vardır ki, hep bir süper gözlemciye ihtiyac duyulduğu hissini

yaratır.87 Üstelik fazlasıyla biyolojik fenomenler toplum kuramını irdelemek için

kullanılmaktadır ki bu, Habermas’ın deyimiyle anlatının bir tür meta-biyolojiye

dönüşmesine neden olur. Kuramcı olarak Luhmann, kendini olayların dışında

konumlandırmaktadır.

Luhmann ise Habermas’ın hakikat üzerinde uzlaşmak için tasarladığı ideal

konuşma ortamı88 tasarımına karşı çıkar. Öncelikle böyle bir ortamın var olması

mümkün değildir. Böyle bir ortamda hakikate ulaşılabileceği şüphelidir zira

toplumun karmaşıklığı ve zaman kısıtı buna engel olacaktır.89 Ayrıca, katılamayacak

olanlar bir yana, söylemin üretilmesine katılmak istemeyenler de olacaktır. 90 Zaten

Luhmann’ın hukuk tasarımının böylesine şekilsel ve içeriksiz olmasının altında yatan

düşünce de budur. Tersten bir bakışla son derece karmaşık olan bir toplum sistemini,

ancak son derece teknik işlem kuralları olan bir sistem idare edebilir91. Aynı Kant’ın

hukuku ahlaktan ayırıp bireylerin ahlaki hayatlarını gönüllerince yaşayabilmeleri için

gereken ortamı sağlayacak olan mekanizma olarak hukuku tasarlaması gibi, sistem

kuramı da bireylerin kendi değer dünyalarını tüm karmaşıklığıyla yaşayabilmeleri

için hukukun içeriksiz bir tasarımını yapmıştır.

86 Bausch, loc. cit.
87 Leydesdorff, op. cit, p. 303
88 Seyla Benhabib, Eleştiri, Norm ve Ütopya, İstanbul, İletişim, 2005, s.361-367
89 Bausch, op. cit., p.318
90 Niklas Luhmann, Quod Omnes Tangit: Remarks on Jürgen Habermas’s Legal Theory, p. 888
91 “… “yönetilen dünya” Adorno için en büyük dehşet görüntüsüydü; Luhmann içinse sıradan bir
varsayım olmuştur.”. Jürgen Habermas, İletişimsel Eylem Kuramı, İstanbul, Kabalcı Yayınevi,
1996, s.763
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Başta yapılan alıntıda da görüldüğü üzere, Habermas, Luhmann’ın kuramının

“fazla” soyut ve karmaşık olduğunu düşünür. Gerçeklikle, gerçek sistemlerle

karşılaştığında kuram, yanlışlanabilecektir.92 Kendi kendini sürdürme, sınır, hedef,

yapı gibi sistem kavramları, gerçeklikte bir karşılıkları bulunmadığından, sosyo

kültürel boyutta bulanık kalan kavramlar olmaya mahkumdur. Paradokslarla kendi

kendini mistifiye eden kuram, her zaman için biraz puslu, biraz fazla soyut

kalacaktır.

Habermas-Luhmann uyuşmazlığının bir başka temelini dil sorunu oluşturur.

Habermas, bilindiği gibi, dili insan bireyleri arasında toplumsallaşmanın ötesinde bir

uzlaşma aracı olarak görür ve sisteminin merkezine yerleştirir. Ortak dillerin özgül

ve sistematik olarak bu işlevleri yerine getirebilecek karmaşıklıklıları vard ır.93 Oysa

Luhmann, dili sadece bir aracı olarak görmektedir ve ona göre dilin bir sistemik

yapısı yoktur. Dil içine kapalı ve kendi kendine yeten- işlevsel olarak kapalı- bir

sistem değildir. Dil, sadece iletişimi sağlamak gibi bir görevi yüklenmiştir ve

değinildiği üzere bir aracı olmaktan öte bir konumu yoktur. Bu noktada daha temel

bir soruna işaret etmekte fayda olabilir. Luhmanncı sistem kuramında hukuk veya

ekonomi gibi sistemler merkezsiz bir şekilde toplum içerisinde var olurlar ve çeşitli

ilişkiler yaşarlar. Oysa Habermas’a göre bütün bu karmaşık ilişkiler ağının

merkezinde özneler arası ilişki vardır. Öyleyse şöyle söylemek mümkündür:

Luhmann, merkezsiz bir toplum önerirken, Habermas’ın şemasında merkez, özneler

arası ilişkidir.94

İş yaşam dünyasına gelince95, yine tanımsal bir fark olduğu ortaya çıkar.

Habermas, yaşam dünyasını konuşabilen ve eyleyebilen öznelerin kültürel ve dilsel

92 Bausch, op. cit. ,p. 318
93 Leydesdorff, op. cit., p. 301
94 “Kuşkusuz iletişim bozuklukları vardır, ancak bunların nedeni iletişim araçlarının işleyi şindeki
katılıklar, değişime direnişleridir; yoksa Habermas’ın düşündüğü gibi, sistem ve toplumsal yaşam
dünyası arasındaki karşıtlık değildir. Habermas için iletişim karşılıklı anlamayı ve uzlaşmayı
hedeflerse de Luhmann için amaçtan yoksundur. Değerler üzerinde hiçbir görüşmeyi, tartışmayı
içermez. Temel sorun sistemin çevresiyle olan ilişkisinin karmaşıklığına ve kendi öz karmaşıklığına
egemen olmaktır. Anlam ne denli özgürce dolaşım içindeyse, sistem de o denli bu iki egemenliğe
ulaşır.” Arman-Michelle Mattelart, İletişim Kuramları Tarihi, Cev. Merih Zılhoğlu, İstanbul,
İletişim, 1998, s. 114-5
95 “Dizge ve yaşama evreni, birinin karmaşıklığının ve diğerinin rasyonelliğinin artmasıyla birlikte
sadece her biri dizge ve yaşama evreni olarak farklılaşmakla kalmaz, aynı zamanda birbirlerinden de
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yorum modellerinin oluşturduğu bağlam olarak tanımlar.96 İki veya daha fazla kişi,

daha önceden paylaşılan bir yorum üzerinden ortak bir dünya algısını burada

geliştirebilir. Fakat bu, bir yer, bir zemin olmaktan ziyade bir ufuktur. Yaşam

dünyası, gözlemciyle beraber hareket etmektedir. Luhmann ise yaşam dünyası

tanımının bir paradoks olduğunu söyler. Aynı anda bütün gözlem ve eylemlerin açığa

çıktığı bir zemin ve kısaca dünya denilebilecek bitimsiz bir ufuk olması paradoksal

bir durumdur.97 Bu eğer sabit bir zeminse hareket ettirilememesi gerekir, hareketliyse

sabit duramaması… Luhmann bu durmda yeni bir ayrım önerir. Bildik olan ve

olmayan ayrımı. Bildik olan, zeminse, bildik olmayan ufuktur. Bir kez bu ayrımda

bir geçiş yapıldıktan sonra ikinci geçişte, yani yinelemede, ki iki taraf da işaretlenmiş

olacaktır.98 Sonuç olarak bildik olandan bildik olmayana bir geçiş yapılabilir ve

bildik olanın bildik olması durumu bundan zarar görmez. Dolayısıyla Luhmann’ın

işaret ettiği paradoks çözülmüş olur. Habermas, kendisi, bu paradoksu çözebilmiş

değildir.99

Luhmann ve Habermas arasındaki tartışma, seksenli yıllarda zayıflayıp

sönümlenmişti100, Luhmann’ın 1998’de ölümüyle son buldu. Ancak bu iki düşünürün

birbirlerinin düşüncesine çok şey kattığını söylemek mümkündür. Frankfurt Okulu

çıkışlı Habermas ve eleştirel kurama son derece şüpheci yaklaşan Luhmann, iki ayrı

toplumsal açıklama şeması kullansalar da ikisi de aydınlanma ve kökeninde Alman

idealizminden doğan düşünürler olarak modernitenin son büyük kuramcıları olarak

sosyal kuramda yerlerinin aldılar. Tartışmayı en geniş perspektifte şöyle noktalamak

farklılaşırlar. Sosyolojide , toplumsal evrimin aşamalarını, kabile toplumları, geleneksel ya da devletçi
örgütlenmiş toplumlar ve de (farklılaşmış bir iktisat dizgesine sahip) modern toplumlar arasında ayrım
yapma uzlaşımı oluşmuştur. Bu aşamalar dizge görünümünden , her biri yeni ortaya çıkan dizgesel
mekanizmalarla ve bunlara karşılık düşen karmaşıklık düzeyiyle karakterize edilir. Bu çözümleme
düzleminde dizgenin ve yaşama evreninin birbirinden koparılması, önceler i az farklılaşmış bir toplum
dizgesiyle birlikte varolan yaşama evreninin, giderek diğerinin yanında bir altdizgeye indirilmesi
biçiminde oluşur. Bu sırada dizgesel mekanizmalar, toplumsal bütünleşmenin üzerlerinden
gerçekleştiği toplumsal yapılardan gitgide daha büyük ölçüde koparlar.” Habermas, op. cit., s. 587
96 Ibid, s. 551 ff.
97 Paul Kjaer, “Systems in Context. On the Outcome of the Habermas/Luhmann Debate”, Ancilla
Iuris, 66, 2006, p. 70
98 Bu, yine Spencer Browncı bir şemadır. Bir ayrım yapılır. Daha sonra ayrımın işaretli kısmından
işaretsize bir geçiş yapılır. Burada sözü edilen geri dönüş geçişidir.
99 Kjaer, loc. cit.
100 Bu tartışmaya ilişkin farklı bir değerlendirme için V. Erhard Blankenburg, “Diskurs oder
Autopoiesis: Lassen sich Rechtstheorien operationalisieren?”, Zeitschrift für Rechtssoziologie 15,
Heft 2, 1994
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belki mümkündür: Luhmann’ın analiz ettiği ve olgusal düzlemde açıkladığı topluma

Habermas, normatif bir üstyapı kurma arzusundaydı.

4.3. Kendini Gözlemlemenin Gücü

Sistem kuramını da gözlemlemek ve eleştirmek gereklidir. Bunun için kuram,

bilinen kuramsal hukuk yaklaşımları içerisinde konumlandırılmalıdır. Bu

konumlandırma, pedagojik olduğu kadar yöntemsel açıdan anlamlıdır. Luhmann

kendisi de sistem kuramının salt bir hukuk sosyolojisi ya da hukuk kuramı yaklaşımı

sayılmayacağını, disiplinler arası bir yaklaşımın zorunlu olduğunu söylemiştir.

Ana akım hukuk felsefesi yaklaşımları içinde sistem kuramının

konumlandırılması ise, kuramın kendi paradigması dışında dışarıdan da

kavranabilmesi için gereklidir.  Bu saptamaların ardından, kuram eleştirilebilir hale

gelecektir. Nitekim, bu son bölümde, sistem kuramı etrafında yapılan kimi

tartışmalar okuyucuya sunulmuştur.

Öncelikle kuramın iletişimler ve bireyler arasındaki dengeyi iletişim lehine

bozan yapısının kuramı insansızlığa itip itmediği tartışma konusu yapılmıştır. Daha

sonra sistem kuramının postmodern dönemde taşıdığı anlam ve postmodernizme

bakışı tartışmalı bir şekilde ele alınarak en sona Niklas Luhmann ve Jürgen

Habermas arasındaki tartışma bırakılmıştır. Bütün bu tartışmalar, ancak ilk üç

bölümdeki açıklamalar ışığında anlam taşıyacaktır ve yöntemsel açıdan da bu

çalışmanın nihayete erdirilmesi için anlamlıdır. Böylelikle hukuku gözlemleyen

kuram gözlenmekte ve değerlendirilmektedir.
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SONUÇ

Kendi kuyruğunu ısıran sürüngen, doğu imgeleminde her şeyin kendine

döneceği düşüncesinin sembolüdür. Escher’in, mütemadiyen birbirini –yani kendini-

çizmeye yazgılı iki eli resimlediğinde ifade etmek istediği, yüksek ihtimalle, bu

döngüselliğin ta kendisidir. Oysa Maturana ve Varela, tüm yaşam formlarında ortak

örgütlenme modeli olarak autopoiesis – poiesis şiir kelimesinin etimolojik kaynağıdır

aynı zamanda- kavramını ortaya attıklarında büyük ihtimalle akıllarında bunlar ve

benzeri imgeler bulunmuyordu. Fakat, salt biyolojik bir paradigmadan da söz

etmedikleri muhakkaktı. Nitekim günümüzde, edebiyattan dine, hukuktan

örgütlenme bilimlerine kadar pek çok disiplinin ortak kullandığı bir modelleme

olarak ‘kendi üzerine düşünme’ ve autopoiesis yaygın olarak iş görmektedir.

Genel sistem kuramının olduğu gibi, sosyal sistemler kuramının da temel

meselesi autopoiesistir. Bir toplum sisteminin kendi öğelerini üretmesi, bu öğelerden

yeniden üretilmesi, kendini çizen bir el, mümkün müdür? Toplumun karmaşıklığı

içerisinde işlevsel sınırlarını kendi iletişimleriyle belirleyen alt sistemler, böylelikle

kendi öğelerini de oluşturmakta mıdır? Bu çalışmada, bu soru olumlu

cevaplanmakta, iletişim olan/olmayan ikili kodlamasıyla toplumun büyük karmaşası

bu şekilde indirgenmekte ve üzerinde çalışılabilir hale getirilmektedir.

Hukuka Sistemik Yaklaşımlar adını taşıyan bu tez, son tahlilde, bir kuramı

değerlendirmektedir. Daha özgül olarak, tez çalışması, autopoiesis kavramı etrafında,

şu sorunun cevabını aramaktadır: Sistem kuramı, hukuku anlamak ve analiz etmek

için uygun bir kuram mıdır?
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1) Merkezsiz Toplum ve Hukukun Özerkliği:

Yapısal yaklaşımların genel olarak Marksizm geleneğiyle başladığını da  dikkate

alarak Marksist bir çerçeveden bakıldığında, ne toplumun merkezsizliğini ne de

hukukun özerkliğini kabul etmek mümkündür zira, bu kabulde hukuk, bir üst yapı

kurumu olarak üretim ilişkilerinin belirlemesi altında gelişmektedir. Bir üstyapı

kurumu olarak hukukun bu anlamda toplumdaki bir diğer alt sistem olan ekonomi

tarafından belirlenmesi, ekonomi alt sisteminin toplum sistemi içinde merkezi bir

rolü olduğunu gösterir ve Luhmanncı şemanın dışına çıkar. Luhmann merkezsiz bir

toplum tasarlamaktadır1 ve bu tasarım içinde ekonomi ve hukuk birbirlerinin

çevresinde yer alan iki autopoietik alt sistemdir. Ancak bence bu okuma, hukukun

görece bir özerkliği olduğu düşüncesini hukuk sisteminin dinamiklerinin anlaşılması

ihtiyacıyla beraber ele alan ikinci bir okumaya muhtaçtır.

Engels, Joseph Bloch’a yazdığı 21-22 Eylül 1890 tarihli mektupta:

“…Materyalist tarih anlayışına göre, tarihte belirleyici etken, son kertede gerçek

yaşamın üretimi ve yeniden üretimidir. Marx da ben de bundan daha çoğunu hiçbir zaman

ileri sürmedik. Bundan ötürü, herhangi bir kimse ekonomik etken biricik belirleyicidir

dedirtmek üzere bu önermenin anlamını zorlarsa, onu, boş, soyut, anlamsız bir söz hal ine

getirmiş olur. Ekonomik durum temeldir, ama çeşitli üstyapı öğeleri –sınıf savaşımının

politik biçimleri ve sonuçları- savaş bir kez kazanıldıktan sonra kazanan sınıf tarafından

hazırlanan anayasalar vb.- hukuksal biçimler, hatta bütün bu gerçek savaşımların onlara

katılanların beyinlerindeki yansımaları, siyasal, hukuksal, felsefi teoriler, dinsel görüşler ve

daha sonra bunların dogmatik sistemlere gelişmeleri- hepsi de tarihsel savaşımların gidişi

üzerinde etki yapar ve birçok durumda özellikle onların biçimini belirler. Bütün bu öğeler

arasında bir etkileşim vardır; bu etkileşimde bütün bu sonsuz ilinekler (accidents) (yani,

aralarındaki iç bağlantı o kadar uzak ya da ortaya konulması o kadar olanaksız olduğundan

var-değil sayıp göz ardı edebileceğimiz şeyler ve olaylar) çokluğu ortasında, ekonomik

devinim, sonunda kendisini olurlamak zorundadır. Yoksa teorinin herhangi bir tarihsel

1Jessop, op. cit., p.444
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döneme uygulanması, birinci dereceden basit bir denklemin çözümünden daha kolay

olurdu,”2demektedir.

Bu paragraftan çıkarılabilecek ilk sonuç, hukuk ve siyasetin, tarihsel

dönüşümün en azından biçimini belirleyebilecek olmasıdır. Bu durum herhalde en

açık şekilde, bizimki gibi modernleşmesini hukuk devrimleriyle destekleyen

ülkelerde gözlemlenebilir. Bu düşünce, temel altyapı- üstyapı ilişkisini

değiştirmemekle beraber, kaba bir belirlenim tablosu olmaktan uzaklaştırır.

İkinci olarak, ekonomik belirlenimin “sonsuz ilinekler çokluğu” ortasında

kendini olurlamak zorunda oluşu, toplumun karmaşası içerisinde ekonomi sisteminin

kendini idame ettirebilmek için dışarıdan gelen uyarımlarla uyumlulaşma

zorunluluğu olarak sistemsel bir temele oturtulabilir.

Böyle bakıldığında, sistem kuramındaki görece özerklik tanımlaması, Marksist

perspektifle de taban tabana zıt sayılamaz. Ancak elbette Marksist tarih ve toplum

analizi ekonomi alt sistemini toplum sisteminin merkezine çekmektedir. Bu

bakımdan sistem kuramıyla mutlak uzlaşması söz konusu olmayacaktır Bu anlamda

hukukun sistem kuramı da ancak, sınıfsal birikimin yansıması olarak hukuku analiz

eden derli toplu bir üstyapı çalışması olarak görülebilir. Hukuk gibi tek tek alt

sistemleri analizi isabetli bulgular içerse de toplumu bir bütün olarak açıklamakta,

kuram, aciz kalabilir.

Marksist itiraz bir tarafa bırakıldığında ve özellikle mahkemelerinin konumu

göz önüne alındığında, siyasetin, “Satranç Oynayan Türk” otomatındaki gibi

hukukun satranç masasının altında taşları asıl oynatan küçük cüce olup olmadığı

sorulabilir.3 Ancak bu, sistem kuramının yapısal eşleşme ile çözebileceği bir

sorundur. Anayasa mahkemeleri de hukuk siyaset kesişimindeki diğer kurumlar gibi

2 Karl Marx, Friedrich Engels, Seçme Yazışmalar  2 . 1870-1895, Ankara, Sol Yayınları, 1996, s.
235-236 (italikler orijinalinde).
3 Satranç Oynayan Türk, 19. Yüzyılda bir Avusturyalı tarafından yaratılmış ilginç bir otomattır.
Yaratıcısının savı, bu masada oturan Türk kuklasının karşısına gelen gerçek rakiplerinin hamlelerine
cevap verebilen bir otomat olduğudur. Bu icat, Avrupa’da büyük sükse yapmış, akıllı otoma tların ilk
örneği olarak büyük beğeni toplamıştır. Oysa bir süre sonra ortaya çıkan gerçek başka türlüdür:
Satranç Oynayan Türk otomatının masasının altında iyi satranç oynayan bir cüce gizlidir. V. Zeki Tez,
Otomatlar, Mekanik Oyuncaklar Tarihi, İstanbul, Doruk Yayımcılık, 2008, s. 136-142
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‘hukuka uygun/hukuka aykırı’ ikili koduyla sınıflandırabilecek iletişimler

ürettiklerinde hukuki iş görmekte; iktidar aracısıyla sınıflandırılabilecek iletişimler

ürettiklerinde ise siyaset sistemine dahil olmaktadırlar. Bunun dışında hukuki

kararların siyasi olarak verildiği düşüncesi sistem kuramı açısından kabul edilemez,

zira mahkemenin kararlarları sistem içerisinde hukuka uygun/hukuka aykırı ikili

koduyla verildikleri sürece hukuk iletişimidirler. Siyasi etki, eğer varsa,

hukukileştiğinden siyasetin hukuk tarafından direkt kullanılması değil, sistem çevre

ilişkisi uyarınca hukukun kendini uyarlaması söz konusudur. Bu anlamda, başka

türlü bakıldığında içinden çıkılmaz karmaşıklıktaki geçişmişliğin çözümü sistem

kuram açısından son derece nettir.

Hukukun özerkliği bu şerhlerle tescil edildikten sonra,  hukukun autopoietik bir

sistem olduğu saptanmalıdır. Hukukun yapıtaşı olan normlar, hukukun evrimsel

niteliği nedeniyle kendilerinden önceki normlarla uyumlu olmak zorundadır. Bu

zorunluluk mahkeme kararları için de geçerlidir. Yargıçlar karar vermek zorundadır

ve bu kararlar, geçmişteki kararlarlarla tutarlı olmalıdır. Normlar ve kararlar,

hukuksal iletişimleri düzenler ve sistemin autopoietik karakteri kendini iletişimlerde

dışarı vurur. Söylendiği üzere, hukuk sisteminin sınırları hukuksal iletişimin

yapıldığı yerlerle belirlenmektedir ve hukuk sisteminin “öğe”leri bu iletişimlerdir.

Bu, hukuk sisteminin hukuksal iletişimlerden oluşması anlamına gelir ve

autopoiesisin ilk adımıdır. Hukuk sistemi, kendisine gelen uyaranlar arasından

seçilim yoluyla iletişimlerini, yani öğelerini kendisi oluştururken ikinci adımı da atar.

Sistemin oluşturduğu öğeler, sistemi oluşturmaktadır. Sistem, bu çalışma biçimi

içinde görece özerktir ve çevresindeki başka sistemlerle yapısal eşleşmeler

kurmaktadır.

2) Hukukun İşlevsel Farklılaşması ve  Objektifliği :

Sistem kuramının ortaya attığı yeni bir önerme, hukukun işlevine ilişkindir.

Genel kabulde, uyuşmazlıkları çözen ve davranışları düzenleyen hukukun işlevinin

de bu iki edim olduğu varsayılagelmiştir. Sistem kuramı,  bir toptan red ile bu kabulü

ortadan kaldırır. Kurama göre, hukukun, toplum sistemi içerisinde başka hiçbir

sistemin yerine getiremeyeceği biricik işlevi, normatif davranış beklentilerinin
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istikarlılaştırılmasıdır. Bu işlev, evrimsel bir süreç sonucunda ortaya çıkmıştır ve

karar verme zorunluluğu gibi bazı ilkelerle akrabalık ilişkisi kurar. Beklenti, hayal

kırıklığı ile karşılaşsa da bir beklenti olmaktan çıkmaz ve itibarını devam ettirir.

Sistem kuramı, uyuşmazlıkların çözümü ve davranışların düzenlenmesini, yine

hukukun gerçekleştirdiği edimler olarak kabul eder, fakat bunlar, yeri doldurulamaz

işlevler değillerdir. Bilindiği gibi, uyuşmazlıklar toplum sisteminin pek çok başka

yerinde de çözülebilir ve hukuka yansıtılmayabilir. Özellikle uzakdoğuda bazı

kültürlerin çatışmacı çözümlerden genellikle kaçındığı bilinen bir olgudur.  Davranış

düzenlemesi ise, yine ahlakla ya da din kurallarıyla da yerine getirilebilir bir işlev

sayılır.

Sistem kuramı, hukukun işlevsel olarak yerine getirdiği görevin diğer

sistemlerden farklılaşmasıyla objektifleştigini ve kurumsallaşma ve örgütlenmeyle

paralel olarak pozitifleştiğini de öne sürmektedir.4 Luhmann, açıkça, 18.yy’dan

itibaren hukukun işlevsel farklılaşmasının mahkeme kararlarını belirleyen sınıfsal

etmenleri bertaraf ettiğini iddia eder. Ancak, eğer hukuk, Hukuki Realistlerin iddiası

uyarınca, “mahkemeler ne diyorsa o” ise- ki bu, ‘hukukun hukuk olduğunu söylediği

şey hukuktur’ saptamasıyla da paralel sayılabilecek bir görüştür-, yargıcın konumu

daha ayrıntılı ele alınmalıdır. Zira, karar, sistem kuramında da hukuk sisteminin

merkezinde sayılır. Eğer hala, sınıfsal etmenler bir yana, yargıcın önyargıları,

psikanalitik belirlenimleri gibi unsurların karar üzerindeki etkisinden söz ediliyorsa,

sistem kuramı bunun aksini daha kuvvetli ispatlamak külfeti altındadır. Kanaatimce,

yargı kararlarının özellikle sınıfsal belirleyicilere bağışık olduğunu ileri sürmek

mümkün değildir. Bu bağlamda, hem hukuki realistlerin de hem de EHÇ’nin

eleştirilerini sistem kuramına dahil etmenin gerekli olduğu düşüncesindeyim.

3) İkili Kodlamanın Sertliği

Sistem kuramınca okunduğunda, hukuk, ikili bir şekilde kodlanan iletişimsel bir

yapıya sahiptir ve bu kodlama, söz konusu yapı açısından hayati bir öneme sahiptir.

Sistem dışından gelen uyarımların tasnif edilmesi, aynı zamanda sistemin sınırlarını

kapatması anlamına geldiğinden sistemin yaşamını devam ettirmesini sağlar.
4 Supra, s. 127
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Bu ikili kodlama, programlar vasıtasıyla içeriklendirilir ve sistemin işlemesini

sağlar.  Oysa, hukukun böylesi katı bir sistemle ele alınması, yorum konusundaki

serbestlik ve hakkaniyet açısından kafa karışıklığı yaratabilir. Ne hukuka tam uygun

ne de tam aykırı durumlar yok mudur? Ya da hukuksal iletişimin kafa karışıklığı

noktalarının her birini sistemin dışına mı atmak gerekir? Üçüncü hal gerçekten de

olanaksız mıdır? Bu haliyle yapılan ayrım bir hukuk teknisyenliği ayrımı değil

midir? Bu sorular kısmen programların açıklama şemasına dahil edilmesiyle

çözümlenmeye çalışılır. Ancak bütünlüklü bir çözüm önerilemez. Adalet bile bir

değer olarak kodlamaya dahil edilememektedir. Bu durum, özellikle tam anlamıyla

farklılaşmamış toplumlarda hukukun anlamlandırılması açısından sorunludur ve

kanımca sistem kuramının tıkanma noktalarından birini oluşturur.

4) Kuramın Dinamizmi

Bir başka sonuç olarak, sistem kuramının teorik temellerine ilişkin bir soruna

değinmek yerinde olacaktır. Luhmanncı sistem kuramı, Parsons sosyolojisinin

işlevselci yapısalcılığını statik olmakla itham ederken bir taraftan aynı statikliği

kendisi de üretmekte midir? Konu hukukun sönümlenmesidir. Hukuk, eğer verili

değil tarihsel bir olgu olarak kabul edilecekse, onun, belli tarihsel maddi çelişkiler

üzerinde temellenmiş ve dönüşüm gösteren bir yapısını bulunduğunu kabul etmek bir

gerekliliktir. Bu, altyapı ilişkileri neticesinde bildiğimiz anlamıyla hukukun bir gün

sönümleneceği, ortadan kalkacağı varsayımıdır. Sistem kuramı, her ne kadar zaman

ve mekânda devingen bir yapısı olsa da, hukukun olmayacağı bir gelecek

öngörmemektedir. Luhmann kendisi, bunu “hukuk sonu olmayan bir hikâyedir”

ifadesiyle özetler. Ona göre eğer hukukun bir amacı olmuş olsaydı, o amaç

gerçekleştiğinde hukukun ortadan kalkacağını düşünebilirdik ancak, bilindiği üzere

sistemin bir amaçsallığı yoktur. Bu nedenle hukuk, ortadan kalkmayacaktır. Ancak,

kanımca hukukun ortadan kalkmasının tek ön şartı bir amaçsallığının olması değildir.

İşlevsel olarak farklılaşan hukuk, o işlevi yerine getirecek başka bir toplumsal unsur

bulunduğunda kendini gereksizleştirebilir. Luhmann, bu ayrıntıyı özenle es

geçmektedir. Toplumsal işlevini yitiren bir hukuk sisteminin alt sistem olarak gereği

yoktur. Bu nedenle hukukun işlevi sistem kuramında davranış beklentilerinin
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istikrarlılaştırılması gibi son derece geniş bir tanıma sokulur. Tarihsel koşullar ne

denli farklılaşırsa farklılaşsın, işlevin bu haliyle ortadan kalkması mümkün

görünmeyecektir.

5) Farklılaşmamış Toplumlar ve Sistem Kuramı

Aynı şekilde, demokratik batı toplumları dışında, siyaset- ekonomi- hukuk

üçlüsünün ilişkilerini açıklama açısından kuram elverişli olmaktan uzaktır. Zira

sistemik işlevsel farklılaşmanın tamamlanmadığı toplumlarda hiçbir alt sistem gereği

gibi işleyemeyeceği için sistemlerin autopoietik karakterlerinden söz etmek de

anlamlı değildir. Bu tür toplumlarda, siyaset ve hukuk iç içe geçmiştir, ekonomik

düzensizlikler hukuk sistemine doğrudan müdahale eder. Hukuk, ikili kodlaması

dışında ahlaki kodları da kullanabilir, iyi/kötü ayrımına dayanarak iletişim üretebilir.

İşte bu tür toplumlar için, sistem kuramı açıklayıcı bir yöntem önerememektedir.

Elbette bu eleştiri, kuramın bütünsel açıklayıcılığını kabul etmeye engel teşkil

etmez. Kuram, gelişmiş batı toplumlarını açıklayan ve onların bulunduğu tarihsel

süreci mutlaklaştıran, bu anlamda statükocu bir analiz şeması olarak eleştirilebilir

ancak gerçekten de, bu toplumlarda hukuk sisteminin davranış şeklini açıklamakta

başarı göstermektedir.

Sonuç itibariyle, yukarıda madde madde sıralanan şerhler göz önüne alınmak

kaydıyla ifade edilebilir ki,  Sistem Kuramı, toplumu, sistemlerden oluşan bir büyük

sistem olarak tasarlayan ve her bir sistemi kendi içinde analiz eden bir büyük

kuramdır. Bir grandtheoriedir. Postmodern çağın anlatıların büyüklüğünü sarsan

varsayımlarının teğet geçtiği yapısıyla yaşama ve forma ilişkin kurallardan topluma

ilişkin sonuçlar çıkarır. Hukuk ise normatif yapısıyla sistem kuramının ele aldığı alt

sistemler içinde belki de kuramın en esaslı kullanılabildiği sistem olarak karşımıza

çıkar. Sistem kuramıyla nisbi özerkliğine kavuşan hukuk, kendi kendini üretebilme

erkine de sahip sayılır. Farklılaşmış toplumlarda ancak hukukun hukuktur dediği şey

hukuktur. Bu saptamalarla hukuk, kendini belirleyen, kendi üzerine düşünen,

toplumda başka hiçbir sistemin yerine getiremeyeceği bir işlevle donanmış ,

vazgeçilmez ve kendini yenileyen bir sistem olarak karşımıza çıkar. İnsan
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bireylerinin davranış beklentilerini istikrara kavuşturur, gelecek kaygısını azaltı r ve

güven duygusu yaratır.
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