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H

ukuki pozitivizm talihsiz bir teoridir. Hukukun uygulanmasına eğilmek durumunda kalan neredeyse herkes hukuki pozitivizm tanımlanırken kullanılan temel karakteristikleri düşünce ve eylemlerinde sergilediği halde, iş hukuk hakkında konuşmaya geldiğinde, pozitivizm birdenbire şeytanlaştırılır. Pozitif hukuk alanında çalışan hukukçu bilim insanları
ile yargıçlar, şu veya bu şekilde pozitivisttir. Avukatlar ise müvekkillerini
savunmak adına geliştirdikleri stratejiler uyarınca kimi zaman pozitivist,
kimi zaman doğal hukukçu argümanlar savunurlar. Bunun yanında doğal
hukukçular, beğenmedikleri bir hukuk düzeni karşısında pozitivistleri
en ağır ithamlarla suçlarken, beğendikleri, destekledikleri, ideallerindeki hukuk düzenine kavuştuklarında pozitivist olmak durumundadır. Pozitivizmin veya pozitivistlerin talihsizliği, tutarlılık adına konumuna veya
stratejisine bağlı olmaksızın hukuk hakkında bir şeyler söyleme erdemini
göstermekte yatar.
eğer ortada bir ‘izm’ varsa, esasında o ‘izm’e yakıştırılmış çok sayıda
farklı tanım vardır. Hukuki pozitivizme dair tanım veya anlatımlar, bir pozitivizm karşıtlarından bir de pozitivizm taraftarlarından gelir. iş burada
bitmez ama; birden fazla pozitivizm karşıtı tanıma karşılık birden fazla
pozitivizm taraftarı tanım vardır.
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Fakat hukukun içinden, mesleki bir disiplinin teorik alt yapısını sunmak
anlamında da pozitivizm başarısızdır. Belki daha doğru bir tespit, başladığı
işi yarım bırakmış olmasıdır. “Mahkemelerin uygulayacağı hukuk nedir?”
sorusu, “Mahkemeler hukuku nasıl uygulamalıdır?” sorusu olmaksızın eksik kalmaktadır. Pozitivistler ise bırakın bu meseleyi teorilerinin köşe taşı
yapmayı, en nihayetinde yorumun veya uygulamanın “hukuk dışı” bir mesele olduğunu söyleme kolaycılığına kaçmışlardır. Dolayısıyla, bir yandan
hukukun içinde kalıp bilimsel/betimsel yolu seçmek yerine normatif bir
hukuk anlayışı inşa ederken –normatif, çünkü mahkemenin hangi hukuku
uygulaması gerektiğini söylemektedir– diğer yandan bu normatifliğin ihmal edilemez unsuru hüküm vermeye ve yoruma ilişkin herhangi bir teori
sunmamışlardır.
Hâsılı, hukuki pozitivizmin günahı, doğal hukukçuların addettiği gibi
ahlaksızlığı ve iktidarseviciliği değil, büyük oranda doğru başladığı işi tamamlayamamış olmasıdır.
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