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sosyal felsefesini yansıtan, Aristoteles’ten mülhem meşhur bir deyiş vardır: “Ubi societas, ibi ius”: “nerede toplum varsa orada hukuk (da) vardır.” Gerçekten de hukuk her zaman toplum olarak var
olmanın bir unsuru olmuştur. Hukukun varlığı doğrudan doğruya toplumun varlığına bağlıdır. Hukuk toplumdan ayrılamaz, çünkü “ancak ortak
kurallara uyulması toplum içinde bireylerin barışçı varlığını mümkün kılar.” (Hayek 1973: 72). Başka bir ifadeyle, toplum içindeki her bir kişinin
eylemlerinin başkaları üzerinde etkileri olabileceği gerçeği karşısında, her
toplum kişilerin toplum içinde başka kişilerle birlikte yaşayarak mutluluğu
aramasının hangi şartlarda mümkün olduğu temel problemiyle karşılaşır
(Barnett 2004: 63). Bunu mümkün kılacak bir toplumsal düzen için hukuk
vazgeçilmezdir.
Toplum elbette ‘devlet’le aynı şey değildir; bu demektir ki, toplumsal
düzenin kurucu bir unsuru olsa da, hukuk devletin varlığından bağımsızdır. Hukuk şüphesiz devletsiz toplumların da bir gerçeğidir. Onun için, hukukun devletle tanımlanması yolundaki yaygın anlayış “insanlığın önemli bir bölümün hukuk dışına atılması” (Akal 2017: 177) anlamına gelir.1
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Modernliğe özgü ‘devlet’ adlı iktidar örgütlenmesi tarihsel bakımdan evrensel olmadığından, hukuku devletle tanımlayan yaklaşım “sosyalliğin tamamına yaygın bir hukukîlik ve hukuklar tanımı olmaktan çok uzaktır.” (Akal 2017: 176)
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ölçüde farklılaşması, hukukun evrensel bir fenomen olduğunu göz ardı
ederek kısır bir göreceliğe saplanmamızı da haklı göstermez.
Hukuku tanımlama girişimlerinin genel verimsizliğinin önemli bir nedeni de onun insanların zihninde neye karşılık geldiğine yeterince dikkat
edilmemesi olsa gerektir. Hukuku müeyyide tehdidiyle yürütülen cebrî bir
normlar sisteminden ibaret gören anlayış bu konuda tipiktir. Oysa, “hukuk” kavramının insanlara çağrıştırdığı daha önemli fikirler vardır. ne belli
bir hukuk sistemine tâbi olan yurttaşlar ne de genel olarak insanlar hukuku sistematik bir kaba kuvvet kullanımı olarak görürler. Öyle olmasaydı,
insanlar hukuka değer vermez, “hukuk aracılığıyla yönetim” ile sırf güce
dayanan sulta arasında ayrım yapmazlardı. Hukukun genel olarak insanlara çağrıştırdığı değerler vardır, bunların başında adalet ve hakkaniyet gelir.
Hayek’i dediği gibi, “insanların bir hukuk düzenini keyfî yönetimden ayırt
ettiklerinde akıllarında tuttukları […] şey” adalet idealidir (Hayek 2012:
286). normlarında asgarî ölçüde adaleti yansıtmayan ve hakkaniyetle uygulanmayan bir sisteme kimse “hukuk” demez veya demek istemez.
Öte yandan, hukukçuların “hukuk formasyonu” dedikleri şeyin çağrışımlarından soyutlanmış bir hukuk da düşünülemez. Hukuk âdil de olsalar sadece kurallar değildir, kuralların somut olaylara nasıl uygulandığı
da hukuka dahildir. Başka bir anlatımla, mahkemelerde işleyen hukukî
argümantasyon (akıl-yürütme, kanıtlama, gerekçelendirme) teknikleri de
hukukun kurucu bir unsurudur.
Günümüzde hukuk esas itibariyle yasama yoluyla üretilmekte ama kanun yapımında nadiren adalet kaygısı güdülmektedir. Dolayısıyla yasama
sürecinin ürünü olan “kanunlar” çoğunlukla adaletin yukarıda işaret edilen asgarî gereklerini bile karşılamaktan uzaktır. “Medenî” ve demokratik
olma iddiası güden ülkeler arasında bu durumun en belirgin bir şekilde
kendini gösterdiği yer ne yazık ki Türkiye’dir. Medenî dünyada sözgelişi
“torba kanun” gibi skandal bir uygulamanın olağanlaştığı başka bir ülkenin var olduğunu sanmıyorum. sonuç olarak, adalet ve “ortak iyi” kaygılarının yönetmediği ve sahici bir düşünüp-tartışmanın eseri olmayan bu
sözde kanunlara ben “kanun” diyemiyor ve kendi adıma bunları “yasa”
olarak adlandırmayı tercih ediyorum.
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