




Selam,

Geçen sayımızla ilgili aldığımız olumlu eleştiriler bizi cesaretlen-

dirdi. Şunu bilmenizi isterim ki yayın kurulu olarak her okuyucu-

muzun görüşüne değer atfediyor ve dikkate alıyoruz. Yayın kurulu 

toplantılarımızın başında, hepsi aynı zamanda derginin emektarı 

olan arkadaşlarımız, gözlerindeki ışık ve heyecanla “dergi okunmuş 

mu? Eleştiriler nasıl?”ın cevabını arıyor. Ve dergiye katkı sağlayacak 

her eleştiriyi baş tacı ediyor. O sebeple görüş ve eleştirilerini bizlerle 

paylaşan okuyucularımıza teşekkür ediyoruz.

Cemil Meriç ‘Bu Ülke’ adlı eserinde dergi için, “hür tefekkürün 

kalesi” der. “Belki serseri ama taze ve sıcak bir tefekkür. Dergi 

bir zekâlar topluluğunun eseri. 

Bizde hazin bir kaderi var dergilerin; çoğu bir mevsim yaşar, çi-

çekler gibi. En talihlileri bir nesle seslenir. Eski dergiler, ziyaretçisi 

kalmayan bir mezarlık.”

Dergimiz hangi kaderi yaşayacak bilemiyoruz, bize düşen var 

olabildiğimiz müddetçe size en güzeli, en iyiyi sunmaya çalışmak 

olacaktır.

İşte bu duygularla bu sayımızda kavram olarak “hukuk ve ahlak” 

üzerine yoğunlaştık. Makyavel’den bu yana ahlaktan boşaltılan her 

şeyin insanoğluna zarar verdiği söylenir. Ama biliyoruz ki ‘akleden 

bir kalp’ ile bu yapının inşâsının, şifre ve anahtarları ‘kadim bir bil-

gi’ olarak avuçlarımızda duruyor.

Sözü daha fazla uzatmadan Prof. Hüseyin Hatemi Hoca’mızın 

İdeal Hukuk için kaleme aldığı “Ahlak ve Hukuk İlişkisi” makalesi-

nin, bu inşâ hareketine kılavuzluk edeceğine inanıyor ve kendisine 

tüm ekibimiz adına teşekkürlerimi sunuyorum.

Yine ilgiyle okunacağını düşündüğüm, Hukukçular Derneği’nin 

Kurucu Başkanı Av. Mustafa Aydın’la yapılan röportaja da dikkatinizi 

çekmek isterim. Zira uzun, fakat yakın tarihimize ışık tutacak nite-

likte bir söyleşi olduğu için, bir solukta okunacak nitelikte.

Yeni sayımızda buluşmak temennisiyle,

     Av. Şebnem Taşan Kurt
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Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali Kapsamında Yapılan 
Akademik Panelin Açılıflı 24 Eylül Cumartesi günü Yapıldı…





D üşünce bir fiil-

dir. İnsanın en 

hafif veya en küçük 

hareketidir düşün-

me fiili. Düşünme ile 

insan beyninde fiziki 

ve kimyevi değişik-

likler meydana gelir. 

Uyuyan bir beyin ile 

düşünen bir beyin 

aynı değildir. İnsan 

pazusunun kaldıra-

bileceği yükün daha 

fazlasının bir mani-

vela ile kaldırılabileceğini düşünen beynin varlığın-

dan hareket eden düşünürler ; beynin insanın en 

kuvvetli kası olduğunu ileri sürmüşlerdir. Yine bu 

düşünürler beynin veya başka bir ifade ile beyin ka-

sının ; tıpkı mide ve kalp kasları gibi insanın iradesi 

dışında  ve yaradılışı ile birlikte kendisine tayin edi-

len kader doğrultusunda kendiliğinden çalıştığını 

tespit etmişlerdir. Düşünme insanın elinde değildir 

ve mecburidir. İnsanın sorumluluğunun kaynağı 

da düşünmenin mecburiliği olsa gerektir. Başka bir 

söyleyişle insan düşünmeden kaçamayacağı için so-

rumluluktan da kaçamaz. Yani elinde olsa düşünme 

ameliyesine girişmez ve sorumlu olmazdı.

Düşünmenin esas unsurları – ki o unsurlar her 

ne ise –‘nı elde eden bir kimse ister istemez bir dü-

şünme ( akletme ) fiili gerçekleştiriyor ve netice-

sinde hüküm şeklinde bir fikir oluşturuyor. Ya da 

oluşturamıyor. Yani 

çelişki içinde kalı-

yor. Bunun manası 

ise düşünme ameli-

yesi için gerekli ön 

bilgilerin yeterli ol-

madığıdır.

Sözü döndürüp 

dolaştırmamızın se-

bebi şudur: Siyasi 

Davalar derlememi-

zin ikinci konusu 

her ne kadar Hz İsa 

(as)’ın Davası ise de aklımız hep İmamı Azam’ın Da-

vasındadır. Halifenin kadısı Hz İmamı hangi suçla-

ma ile muhakeme etmiştir? Ve İmam kendisini nasıl 

savunmuştur?

Bu soruların cevaplarına halen ulaşamamış bir 

durumda iken Nesil Yayınları  Genel Yayın Yönet-

meni sayın Haluk İmamoğlu’ndan, sayın Vehbi 

Vakkasoğlu’nun İmamı Azam hakkında bir kitap 

hazırladığını öğrendik. İmamı Azamın Muhakeme-

si esas olarak İslam Tarihi uzmanlarının işi olmak-

la beraber konuya yakınlığı sebebiyle Prof. Dr. Av. 

Fethi Gedikli Hocamızın kulağını çınlatmayı kendi-

mize bir hak olarak görüyoruz. Yazımıza muttali ol-

ması halinde tatminkar bir cevap vereceği kuvvetle 

muhtemeldir.

İmamı Azam’ın Davası meselesini bu noktada 

bırakarak Hz İsa Peygamberin yargılanması  üzerine 



bilgilerimizi paylaşmak  istiyoruz. 

Yazıda kaynak olarak Tarihçi Filo-

zof  Ernest Renan’ın İsa’nın Hayatı 

isimli eserinin Ziya İhsan çevirisi 

esas alınmıştır ( MEB 1964 ). Re-

nan ( 1823) orta tahsilini bizdeki 

imam-hatiplere denk düşen ancak 

çok daha ciddi ve kurumsal hale 

gelmiş yatılı papaz mektebinde 

tamamladıktan sonra felsefe da-

lında lisans öğrenimi görür. İbni Rüşt ve Düşüncesi 

Üzerine hazırlayıp savunduğu doktora tezi ile baş-

layan akademik yolculuğu College de France baş-

kanlığı ile devam etmiş, Akademie Française üyesi 

olarak sona ermiştir. Renan  prof. Olarak College de 

France başkanı iken kendisinden büyük olan bekar  

kızkardeşi ile birlikte Filistin’e Hz İsa’nın yaşadığı  

Kudüs yakınlarındaki Nasıra ve Galile bölgelerine 

gider,  uzun müddet burada kalır, Hz İsa’nın döne-

mindeki gibi basit bir evde ve konfordan mahrum 

olarak yaşar.Seyahati esnasında vefat eden kız kar-

deşini burada defneder. İsanın Hayatını bu atmos-

fer içinde, doğduğu Nasıra’da, yaşadığı Galile’e de  

ve çarmıha çakıldığı Golgota semtlerinde dolaşarak  

yazar .

Dergimizin bir önceki sayısında Hz İsa’nın 

Davası’nın anons edilmesi üzerine ; İBB eski Hukuk 

İşleri Müdürü Sayın Ali Yılmaz tarafından ikaz edil-

memiz ve Üstad Av Yasin Şamlı’nın derlenmiş meal 

ve tefsir çalışmalarının katkıları ile Ernest Renan’ın 

Hz İsa biyografisindeki müphem kalan bazı nokta-

ların ( son yemek ve muhakeme gecesi) açıklık ka-

zandığını belirterek saygıdeğer üstadlar Ali Yılmaz 

ve Yasin Şamlı’ya buradan teşekkür ediyoruz

Hz İsa imparator Tiberius zamanında Kudüs ya-

kınlarında, Nasıra denen yerde doğmuştur.  Kudüs 

yerli halktan seçilen ve Suriye’de bulunan Romalı 

genel valiye bağlı olan yahudi bir vali tarafından yö-

netiliyordu. Hz İsa’da peygamberimiz gibi çobanlık 

da yapmıştır . Çobanlık yaptığı sürece uzun zaman 

kırlardan dönmez, bir tür inziva hayatı yaşardı.  Yir-

mili yaşlarında, muhtemelen ondan bir kuşak önce-

sine mensup olan Hz Yahya’nın Ürdün taraflarında 

yaşadığını duyunca öğrencileri ile Hz Yahya’yı ziya-

ret eder, orada bir müddet kalır.

Romalılar işgal etikleri her 

yerde nüfus sayımı yaparlar,  be-

lirli aralıklarla bu nüfus sayımını 

tekrarlardı. Çünkü nüfus sayısı o 

yörenin Roma’ya vereceği vergiyi 

belirlemekte idi.  Bu nüfus sa-

yımlarında Tevrat’a ta  tabi  olan 

Yahudiler isyan çıkarır, Kudüs 

sokaklarındaki Roma’nın timsa-

li olan kartal heykellerini  tahrip 

ederlerdi, küçük yaştan beri her yıl Kudüs’e hacca 

giden Hz İsa’nın da bu isyanlara katıldığı tahmin 

edilmektedir. Hz İsa’nın asıl mesleğinin doğrama-

cılık olduğunu, öğrencilerine, en küçük bir sertliği 

, boşanmayı, yemin etmeyi, tefeciliği ve zinayı ya-

sakladığını, ibadetlerin gösterişten uzak olmasını ( 

Yahudilerin havralarda ve sokak köşelerindeki gös-

terişli ibadetlerine tepkiliydi ), sadakanın mutlaka 

gizli verilmesini ( çünkü Allah gizli de olsa görü-

yordu ), Yahudilerin uzun ve şatafatlı sözlerle icra 

ettikleri dualara karşı da mümkünse gizli ve kısa 

dua etmelerini ( Allah’ın insanı, insandan daha iyi 

tanımış olmasından dolayı )tavsiye ettiğini bu eser-

den öğreniyoruz.  Muhtemelen miladın 29. Sene-

sinde Hz Yahya’nın vaızları  kurulu siyasi düzene 

karşı olarak yorumlandığı için Kudüs’teki Yahudi  

Vali tarafından tutuklanır.

Hz Yahya’nın tutuklanmasından itibaren Hz İsa 

vaızlarını ve mücadelesini açıktan sürdürmeye baş-

ladı. Bu vaizlerde yahudiler tarafından putperestlik 

haline dönüştürülen Tevrat dinini hedef alıyordu. 

Konuşmalarında kendisini işaret etmek istediğinde 

“ insanoğlu “ lakabını kullanırdı.  Vaızlarını açıktan 

vermeye başlayınca şiddetli bir muhalefetle karşılaş-

tı, buna rağmen daha ziyade fakir ve alt tabakadan 

insanlar etrafında toplanmaya başladılar.Bu nokta-

da  Hz İsa’ya yalnız on iki havarisi inandı şeklindeki 

bilginin de yanlış olma ihtimali kuvvet kazanmak-

tadır. O zamanlarda Yahudilerin Kudüsteki  haha-

mından başka temsilcisi yoktu, yani sair yerlerde 

kadrolu haham bulunmazdı, ibadet için toplananlar 

arasından biri o günün mevzuunu Tevrat’tan okur 

ve kedine göre yorum yapardı.  Yorumcu olabilmek 

için de kıyasıya tartışmalar ve yeni fikirler ortaya 

çıkardı. Hz İsa bu Yahudi usulünden istifade etmiş 



ve yaptığı yorumlarla takdir kazanmıştır. Vaızların-

da ikna için mesel  (KISSA) metodunu kullanırdı.

(Çalışmada  Budizmin dini kitaplarında ve Kur’an 

da da mesel metodunun varlığına işaret edilmiş). 

Yahudiler arasında pek yaygın olan “ hayat kaygısı 

“ sebebiyle mal ve servet biriktirmeye şiddetle kar-

şı  çıkardı. İsa’nın öğrencisi olmanın ilk şartı malını 

mülkünü  satıp fakirlere dağıtmaktı. Yahudilerin 

mal mülk düşkünlüğünden olsa gerek vaızlarında 

sıklıkla mala düşkünlüğü işlerdi, özetle :zenginler 

cehennemdedir, çünkü malında bulunan fakirlerin 

payını vermemiştir , diyordu. Bu konudaki vaızla-

rının sonunda şu darbımeseli  tekrar ederdi  Bir de-

venin iğnenin gözünden geçmesi, bir zenginin cen-

nete girmesinden daha kolaydır. Bu yüzden fakir ve 

yoksul kelimeleri  Allah dosta manasına kullanılır 

olmuştu.

Miladın 31. Yılında Kudüs valisi Hirodias Hz. 

Yahya’yı başını kestirerek katletti. Bu olay Hz İsa 

için de sonun başlangıcı idi. Miladın 32. senesinde 

son defa hacca gitti, Şubat sonlarında, arkadaşla-

rı ile Süleyman Mabedinde bulunduklarışubat ayı 

sonlarına isabet eden bir gece  Kudüs başrahibi ve 

mahkeme heyetinin imzasını taşıyan bir müfreze ta-

rafından tutuklandı.

Hz. İsa biyografilerinde önemli bir yer tuttuğu 

anlaşılan Son Gece Yemeği’nin İsevilerce bir yanı 

var : Hırıstiyanlara ve Ernest Ranan’a göre Hz İsa 

yakalanacağını ve öldürüleceğini biliyordu ama 

bunu arkadaşlarına söylemedi ve o son gece birlik-

te yedikleri yemekte hiç konuşmadı.Vakıa Kelam-ı 

Kadim’deki  “Hz İsa’nın Göğe, Allah(cc)’ın yanına 

alındığı” mutlak bilgisi ile örtüşmektedir. Bize göre 

hiç konuşmayan kişi Kuran’da bildirilen “kendisi-

ne çok benzeyen arkadaşı” idi.  Vaktin gece olduğu 

düşünülürse cılız bir mum ışığında Hz İsa’ya çok 

benzeyen arkadaşının Hz İsa olmadığı fark edilme-

di. Sesinden fark edilerek olayın ortaya çıkmasının 

önlenmesi için de o kişi ‘konuşturulmadı’.  Bu vahyi 

gerçek görmezden gelindiği için hıristiyan dünya-

sında anılan son gece yemeği için onlarca tablo ya-

pılmış yüzlerce efsane uydurulmuştur.

Hz İsa aynı gece mahkemeye çıkarıldı ve sorgu-

landı. Arkadaşları ve akidesi hakkındaki  ilk soruya 

cevap vermeyi reddederek, herkese açık olarak icra 

ettiği vaızlarına başvurulması söyledi. Önceden ha-

zırlanmış şahitler mahkemede İsa’nın “Tanrının ma-

bedini yıkacağını ve üç günde yenisini” yapacağına 

şahitlik ettiler. Tevrata göre Tanrının mabedine küf-

retmenin cezası ölümdü. Hz İsa kendisi hakkında 

hükmün verildiğini, sadece gerekçe hazırlandığını 

anladığından, kendini savunmaya girişmedi, savun-

masının kaale alınmayacağını görmüştü, sustu. Hz 

İsa bu tavrı ile tarihte ilk defa susma hakkını kulla-

nan siyasi tutuklu sıfatını kazanıyordu.

Renan’ın bu yorumu da peygamberlik özellikleri 

ile uyuşmamakta, havada (sebepsiz) kalmaktadır. 

Çünkü bütün peygamberler konuşma imkanı olan 

her yerde uyarma görevini yerine getirmişlerdi ki 

Hz İsa’yı bundan azade tutmak imkansızdır. Mu-

hakeme esnasında konuşulmaması Hz İsa’ya çok 

benzeyen arkadaşının vereceği cevabın veya yapa-

cağı savunmanın Hz İsa’nın savunması olmayacağı 

gerçeğinin o kişi tarafından bilinmiş olmasındandır. 

Nitekim suçlama karşısında sanık mevkindeki ki-

şinin Hz İsa’nın vaizlerine başvurulmasını istemesi  

bu düşünceyi desteklemektedir.

Konunun dergimizi ilgilendiren tarafı davanın 

siyasi bir dava olması ve yargılanan kişinin Hz İsa 

olarak yargılanmasıdır. Siyasi sistem ve yargı siyasi 

sanık hakkındaki hükmünü daha yargılama başla-

madan verdiği halde sırf egemenliğin kendi elinde 

olduğunu yuttaşlarına göstermek için, rüştünü bir 

kere daha ispat için teatral yargılamalara başvur-

maktır. Tarihte böyle olduğu gibi bu gün de böyle-

dir : Doğu ve Güney Doğu Bölgemizde icra memur-



larının görev yapmaktaki acziyeti bu tarihi gerçeği 

hatırlatmaktadır. Tekrar miladın 32. Senesinde ya-

pılan yargılamaya dönecek olursak :

Kudüs Yahudi Mahkemesi oy birliği ile Hz İsa’yı 

ölüm cezasına mahkum etti.Ve cezanın infazı için 

İsa’yı valiye teslim ettiler. Ertesi sabah  İsa’nın sır-

tına kırmızı bir gömlek giydirdiler, başına dikenli 

dallardan yapılmış bir çelenk geçirdiler ve Kudüs’ün 

meydanında kamçıladılar. Musa kanunu gereğince 

İsa’nın taşlanarak öldürülmesi gerekiyordu. Haça 

germek, aynı zamanda hakaret ihtiva eden, kölelere 

mahsus bir Roma adeti idi. Ve şehir dışındaki in-

faz yerine kadar haç mahkum tarafından taşınırdı. 

O gün ölüme mahkum edilen iki hırsız ile beraber 

Hz İsa, Kudüs şehir surları içinde bulunan  Golgota 

denilen yere kadar haçlarını taşıyarak götürüldüler. 

Bugünkü ağlama duvarından Golgota semtine ka-

dar giden yol mümin hıristiyanlar tarafından “Hü-

zünlü Yol” diye anılmakta ve Hz. İsa’nın acılarını 

paylaşmak için hac yapan hıristiyanlar tarafından 

yürünmektedir.Burada iki bacağının arasına vücu-

dunun sarkarak çivinin elini yırtmasını önlemek 

için haça yerleştirilen bir ağaç parçasına dayadık-

tan sonra her iki elini haça çivileyerek yavaş yavaş 

ölümü tatmasını istediler.  Haça germede ölümün 

dehşetini artıran bir şey de, haç üzerinde dört gün  

yaşanabilmesi idi. Ellerin kanaması kısa sürede dur-

duğu için ölüm sebebi kan kaybı değil, kan dola-

şımının sekteye uğramasından dolayı müthiş baş 

ağrısı ile önce beyin ölümünün sonra fiziki ölümün 

gerçekleşmesi idi.  Haç üzerindeki ölüm sürecinde 

hükümlünün inlemeleri ve bağırmaları ile ibreti 

alem olması sağlanırdı.



D
ünya edebiyatına damgasını vuran büyük 

eserler daha çok hukukun alanına giren 

suç ve cezadan hareketle kaleme alınmış-

tır. Sefiller, Suç ve Caza, Karamazov Kardeşler, Dava, 

İnsanlar ve Fareler akla ilk gelen klasikleşmiş eserler-

dir. Bu romanlar insan ruhunun karanlıklarına ayna 

tutmuş eserlerdir. İnsanın olduğu yerde günahın hu-

kukun diliyle suçun kaçınılmaz olduğu bir gerçek-

tir. İlahi kitaplar dahi insanı zayıf ve günaha meyilli 

yaratıldığı anlatılır. On büyük günah veya on büyük 

emir içinde hem edebiyatı hem hukuku ilgilendiren 

konular vardır. 

İnsan varlığına temel oluşturan hak ve adalet kav-

ramı anlamına gelen hukuk, aynı zamanda toplumu 

düzenleyen ve devletin yaptırım gücünü belirleyen 

yasaların tümüdür. Ayrıca yasaların cezayla ilgili olma-

yıp alacak verecek gibi davaları ilgilendiren bölümü; 

insan ve yurttaşlık haklarını kuram ve uygulama açı-

sından uygulayan bilim olarak da tanımlanmaktadır. 

Bir anlatım biçimi olarak değerlendirilen edebiyat ise, 

estetik (sanatsal) bir doyum sağlamak amacıyla yazıl-

mış, düşünce ve duyguları güzel ve etkili bir biçimde 

anlatma sanatı olarak tanımlanmıştır. Bir edebiyatçı-

nın sanatsal gücü eserini ortaya koyduğu dil ve üslup-

ta saklıdır. Aynı şekilde bir hukuk-

çunun büyüklüğü 

yasayı kavrama 

ve muhakeme 

etme gücünde ve 

aldığı davayı sa-

vunmasında ken-

dini gösterir. Bu 

anlamda edebi-

yatçı ve hukukçu diyalektik bir akla ve güzel bir üslu-

ba sahip oldukları noktada büyüktürler. 

Edebiyat ile hukuk arasındaki ilişki yalnızca suç ve 

ceza ile sınırlı değildir. Edebiyat insanların duygu, dü-

şünce ve ruhuna, hukuk ise insanların aklına ve vicda-

nına hitap eder. Bu bağlamda edebiyat ve hukuk aynı 

noktada buluşur. Hukuk insan ve toplum düzeni için 

koyduğu kanun ve kurallarla somuttan hareket ede-

rek soyuta/vicdana, edebiyat ise toplum ve insandan 

hareketle somut/vakadan soyut/ruha seslenir. 

Edebiyat aykırı ve farklı olandan ilham alarak orta-

ya çıkar. “Şeytan ayrıntıda gizlidir” gerçeğinden yola 

çıkarak edebiyat kendini oluşturur. Batı edebiyatının 

büyüklüğü insanın yeryüzündeki trajik durumu üze-

rinde yoğunlaşmasından ortaya çıkmıştır. İlk insanla 

başlayan günah, onun çocuklarının işlediği cinayet 

ve bu cinayetin ortaya çıkardığı acı ve trajik durum 

tarih boyunca hem edebiyatın hem hukukun ilgisini 

çekmiştir. Edebiyat insanı suça iten nedenler ve insan 

ruhunun burkuntularından yola çıkarken, hukuk su-

çun işlenmesi sonucu ortaya çıkan durum üzerinden 

hareket eder.  Edebiyat insanın trajik durumunu anla-

maya çalışır ama bunun sonucu ortaya çıkan duruma 

müdahale etmez/edemez. Hukuk ise insanı suça iten 

nedenleri değerlendirir, önlem alınmasını sağlayacak 

kanunlar koyar ve müdahale eder. 

Edebiyatın alanına sıradan şeyler girmez. İntihar, 

cinayet, boşluk, hiçlik, bunaltı, korku, tedirginlik, 

yokluk hissi, yabancılaşma, aşk, sevgi, merhamet, 

din, vicdan, ölüm gibi insani duygular edebiyatın vaz-

geçilmez konularıdır. Bu konular üzerinden estetik 

şekilde bir edebiyat eseri ortaya çıkmasında yazarın 

diyalektik bakış açısının payı oldukça önemlidir. Zira 



yazarın üslubu, yazma kabiliyeti ve muhake-

me tarzı bu noktada kendini gösterir. Hukuk-

ta ise suç ve ceza değerlendirilirken suçlunun 

içinde bulunduğu toplumsal ve ruhsal durum 

göz önünde bulundurulur. Bu anlamda bir hu-

kukçu bir edebiyatçı kadar insanı tanımalı ve 

tanımlayabilmelidir. İyi bir hukuk adamı aynı 

zamanda iyi bir muhakeme yeteneğine ve iyi 

bir diyalektik kafaya sahip olmalıdır. 

Edebiyat insanların duygusuna hitap eder, 

toplumdaki çarpıklıkları, aykırılıkları sevinç 

ve gözyaşlarını dile getirirken gerçekte insan 

yüreğinde yankısını bulacak bir duyarlılığın 

peşine düşer. Hukuk ise toplumdaki gidişatın 

düzgün yürüyebilmesi, insanların sakin ve hu-

zurlu olabilmesi için yasalardan gücünü alarak 

insanın vicdanına seslenir. Zira edebiyat ve 

hukuk en çok insanın duygu ve vicdanına ses-

lenir. Örneğin Dostoyevski’nin “Suç ve Ceza” 

adlı romanı, Necip Fazıl’ın “Reis Bey” adlı oyu-

nu birer vicdan muhasebesinden başka bir şey 

değildir. Dostoyevski bir katilin vicdan azabı 

çekmesinden hareketle “Suç ve Ceza” roma-

nını kaleme almış, Necip Fazıl ise bir savcının 

deliller üzerinden giderek yanlış bir karar ver-

mesi üzerinde durur. Kendinden emin bir sav-

cının verdiği bir karardan dolayı çektiği vicdan 

azabı anlatılır.  Kafka’nın “Dava” adlı romanı 

ise ortada olmayan bir suç üzerinden bireyin 

korkusunu konu edinir. Kafka’nın ‘ava’da iş-

lemediği suçtan dolayı suçlu muamelesi gö-

ren Josef K. nın belirsizliği ile “Dönüşüm” 

romanındaki Samsa’nın tanımlanamaz bir 

böcek olması ilginçtir. Hayatı bo-

yunca korku ve tedirginlik-

le yaşayan Kafka, Cemil 

Meriç’in tanımıyla silik 

ve mıymıntı bir tip-

tir ve kahramanla-

rı da tıpkı kendisi 

gibi sorunludur. 

Bu yüzden silik 

ve belirsizlik onun 

vazgeçilmezidir. Bir hu-

kukçu olan Kafka kahramanı Samsa gibi belir-

siz bir böcek ve Dava’daki Josef K. gibi belirsiz 

bir suçtan dolayı korkuyla yaşayan bir tiptir. 

Kafka’ya bu eserleri yazdıran korku aynı za-

manda suçun da kaynağıdır. Edebiyat ve hu-

kuk ilişkisi anlamında bu örnekler daha da 

çoğaltılabilir. 

Edebiyat ve hukuk arasındaki ilişki yalnız-

ca bunlarla da sınırlı kalmaz. Edebiyat “şeytan 

ayrıntıda gizlidir” babından hareketle doğar 

ve ancak ayrıntılara inebildiği ölçüde şahe-

serler ortaya koyabilir. Aynı şekilde hukukçu 

kanunların inceliğini kavradığı ve ayrıntılara 

inebildiği ölçüde başarıya ulaşır. Edebiyat ve 

hukukun çoğunlukla suç ve ceza üzerinde bu-

luşur. Suç ve ceza, adalet ve vicdan duygusu, 

edebiyat ve hukukun vazgeçilmez konusudur. 

Bilindiği en güzel edebiyat eserleri özellikle 

roman ve tiyatroda suç ve cezadan doğmuştur. 

Dünya edebiyatının şaheserlerinden biri sayı-

lan Hugo’nun yazdığı Sefiller romanında yok-

sul bir köylünün (Jean Valjan) çaldığı bir parça 

ekmekten dolayı uzun süre kürek mahkûmu 

olarak hapis yatması ve bunun sonucu olarak 

inançlarını yitirmesi anlatılır. İnançlarını yiti-

ren Jean Valjan daha sonra kiliseden şamdan 

çalarken kilisenin papazıyla karşılaşır ve on-

dan etkilenir ve daha sonra iyi bir insan olma-

ya karar verir. Hukukun cezalandırarak daha 

da büyük suçlara ittiği kahraman bir papazın 

telkinleriyle iyi insan olur. Hugo burada hu-

kukun verdiği ceza ile Papazın verdiği telkin 

üzerinden ceza olgusunu sorgular. 

Tıpkı Dostoyevski’nin Suç ve 

Ceza’da yaptığı gibi. Burada 

hukuk mu, yoksa vic-

dan mı sorusunu sorar 

Hugo ve Dostoyevski. 

Hukuk mu yoksa 

din duygusu mu in-

sanın erdemli insan 

olmasında etkilidir 

sorusuna cevap 

ararlar.  



Bilindiği gibi Dostoyevski ‘Suç ve Ceza’ romanını 

gazete sahifesinde okuduğu bir cinayet haberinden 

hareketle kaleme almıştır. Bu romanın kahramanı Ras-

kolnikov, paraya ihtiyacı olan bir kişidir. Dört aydır 

ev kirasını dahi ödeyememektedir. Bu yüzden tefeci 

bir kadını öldürerek altınlarını alır. İşlediği bu cinayet 

dolayısıyla vicdan azabı çeker ve suçunu itiraf eder. Bu 

arada fahişelik yaparak hayatını kazanan sevgilisi Son-

ya ona telkinlerde bulunur ve 

doğru yolu bulur. Bu romanda 

Dostoyevski vicdanın hukuk-

tan daha üstün olduğu üze-

rinde durur. Dostoyevski’nin 

bir başka eseri baba katilliği 

üzerine kurgulanmış Karama-

zov Kardeşler romanıdır. Bu 

romanda sefih bir hayat süren 

ve hayatı şehvetten ibaret olan 

sorumsuz bir babanın oğulları 

tarafından öldürülmesi anlatı-

lır. Fyador Karamazov’nun üç 

oğlu vardır ve her üçü de ba-

balarından nefret ederler. Bir-

birinden habersiz olarak kafa-

larında kurguladıkları cinayeti 

içlerinden yalnız birinin (Di-

mitri) gerçekleştirdiğine ina-

nılır. Fakat cinayeti gerçekten 

kimin işlediği bir türlü çözü-

lemez. Fyador Kramazov’un 

bu üç çocuğu dışında gayrı meşru olarak peydahla-

dığı bir çocuğu daha vardır ama hiçbir zaman onun 

çocuğu olduğunu itiraf etmemiştir. Bu çocuğu da bu 

cinayetteki şüphelisidir ama saralı olması dolayısıyla 

kimse ihtimal vermez. Fyador Karamazov’un cinayete 

kurban gitmesi herkesin işine gelmektedir. Ama suç 

cinayeti işlemediği halde Dimitri’nin üzerine kalır. 

Dostoyevski bu eserinde de tıpkı Suç ve Ceza’da ol-

duğu gibi suç olgusu üzerinde kafa yorar.  Bu eserler 

konuları itibariyle hukukun alanına girdiği kadar, hu-

kuku sorgulama anlamında da önemle üzerinde du-

rulması gereken eserlerdir. 

Edebiyatın vazgeçilmez konularından biri ise in-

tihardır. İntihar kişinin kendi canına kıymasıdır ve 

bu anlamda dinin günah olgusu dışında engelleyici 

ve caydırıcı bir güç bulunmamaktadır. Zira hukukun 

gerçekleşmiş bir intihar için ölen kişi haricinde suçla-

yacağı bir kimse yoktur. Özellikle varoluşçu yazarların 

kaleme aldığı dünyayı hiç, insanı beyhude gören ka-

rakterlerin canlarına kıymasını buna örnek verebiliriz.  

Örneğin yaşamın trajedisi karşısında eli kolu bağlı 

bir insanın intihara teşebbüsünü hukukun engelleme 

gücü yoktur.  Burada edebiyat 

ölen kişinin yaşamı üzerinden 

hareketle ruhunun karanlık 

noktalarına ulaşabilir. Örneğin 

Usta yazar Albert Camus’nun 

“Mutlu Ölüm” adlı romanın-

da intihar etmeyi düşünen 

romanın veremli kahramanı 

Mersault;  “ölmek için tanrıyı 

beklemek gerekmez” diye ge-

çirir içindin. Çünkü her eyle-

min öznesi kendisi olmalıdır. 

Yine John Steinbeck’in “Fare-

ler ve İnsanlar” adlı kısa ro-

manında bedeni gelişmiş ama 

beyni gelişmemiş bir çocuk 

aklına sahip Lennie’nin fare 

ve köpek gibi tüylü hayvanla-

rı sevmesi ve onları okşarken 

duygularına sahip olamayarak 

öldürmesi anlatılır. Romanın 

kahramanı Lennie, çiftlik sahi-

binin oğlunun oynak ve fingirdeşen karısının saçını 

okşamasını istemesi üzerine, onu okşarken korkup 

bağırması sonucu boğması suç ve edebiyat ilişkisi ka-

dar hukuk açısından da üzerinde durulması gereken 

bir konudur. 

Edebiyatın beslendiği bu konular aynı zamanda 

hukuku da ilgilendiren ayrıntılardır. İnsanın yeryü-

zündeki serüveni hem edebiyatın hem hukukun serü-

venidir. Bu serüvenin vicdani cephesi ancak edebiyat 

ve hukukun aynasında kendini gösterir. Bu yüzden 

edebiyat ile hukuk arasında görünmeyen derin bir bağ 

vardır. Bu bağı insani merkeze alan her şeyde görmek 

mümkündür.









ŞEHRİYAR: 

Sevdiğine kavuşamadı, 

dünyada ateşten sözleri kaldı...





GÖLGELER VE 
SURETLER










