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HUKUK ÖĞRENİMİ - MESLEK E ĞİTİMİ (**)
FA

Avukat Atilâ SAV (*)

GİRİŞ
Konuşmamı "hukuk öğrenii" ile "meslek e ğitimi" ilişkisine
yöneltmemin nedeni, "hukuka dayal ı meslekler" için öngörülen
hukuk öğretiminin, meslek eğ
itimine ne ölçüdc yararlı olduğunu
tartışmaya açmaktır.
Öğrenim bir meslek için gerekli bilgilerin edinilmesidir. Ö ğre
nim düzenli, sistemli bir Öğretimle sağlanırsa verimli ve düzeyli
olur. Onun için ö ğretimle meslek arasında uyuşan, uzlaşan, çatışan yönleri araştırma ve varsa çelişkileri, eksiklikleri gidermek
gerekir. Böylece öğ
retim daha verimli kilınır.
Ben eğitimci değ
ilim. Bir akademisyen de de ğilim. Bir hukuk•
uygulamacısıyım. Bir meslek adamıyım. Uç kuşak hukuk öğrenimi yapmış, hukuk uygulamasına katılmış bir ailedenim. Kırk yıla yaklaşan hukuk uygulaması içinde bir meslek adamı olarak
kimi meslektaşlarımın yetişmesine de katkıda bulundum. Amacım bu deneyim ve gözlemlerden yola çıkarak öneriler geli ştirmektir.
retimi meslek adamına ne veriyor? Ne vermelidir?
Hukuk öğ
Hukuk Öğ
retimi ve Meslek

-

Hukuk bilim; avukatlık ve yargıçlık ise sanat ve meslektir.
Yargıda görev yapanlar, adalete hizmet vermek üzere yetiştirildikleri için hukuk bilgisi ve hukuk öğrenimi gereklidir. Ama "yeterli" midir?
(*) Ankara Barosü Avukatlarından.
(**) Açık oturum metninden.
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Bu soruyu sorarak yola ç ıkarsak hukuk öğreniminin, meslek
eğitimine hangi boyutta gerekli ve yararl ı olduğunu saptanz.
Öğrenim, bir meslek için gerekli bilgileri edinmektir. Öğretim
bu bilgileri vermektir. E ğitim ise "bir ki şiyi, üzerinde işleyerek
güdülen amaca göre geliştirmek, olgunlaştırmak, yeterli hale getirmektir".
Hukuk fakülteleri akademik ve üniversiter kurulu şlardır.
Amaçları hem bilim üretmek, hem de yüksek düzeyde bilim ö ğretimi yapmaktır. Yetenekli, yeterli insan gücü yetiştirmektir.
Hukuk, yargının ana malzemesidir. Bu nedenle yargı görevlilerinin hukuk öğ
renimi yapması zorunluğu açıktır. Hukukçu olmadan, yargıç olunmamalıdır. Savcı ve avukat da olunmaııialıdır. Bir başka anlatımla hukuk fakülteleri öncelikle yargıya eleman yetiştirir. Kuşkusuz hukukçu için tek çalışma alam yargı
değildir. Hukukçuların toplum içinde , yetişmiş insan gücü olarak
yargı dışında da geniş çalışma alanlar
ı vardır. Yöneticilik için
hukuk bilgisi, hukuk öğ
renimi çok elverişli bir birikimdir. Ama
devletin temel işlevi olan yargı için öncelikle hukukçu gereklidir.
Bugün ülkemizde hukukçular için elverişli çalışma alanlar
ı
öncelikle
- Yargıçlık—savcılık,
- Avukatlık,
- Noterlik olarak gözükmektedir. Bugünkü kadro durumlarına göre ülkemizin yargıç ve savcı gereksinimi 9000 kadardır
(2500 kadro boştur). Avukatların toplam sayısı 28.200 (1991 sonu itibariyle), noterlerin sayısı ise 930'dur. Bu sayı, hukuk öğ
retimi yapmış olanlara göre azd
ır. Kuşkusuz ayrıca hukuk öğ
retiminde çalışan öğ
retim üyeleri, içişleri, maliye ve ışişleri
d
alanlarında çalışan yöneticileri de hesaba katabiliriz.
- Demek hukuk öğ
retimi planlaması yapılırken, öğ
retim ve ders
çizelgeleri hazırlanırken bu alanlarda çalışanlar
ın yanirlanacaklan, kullanacaklar
ı bilgileri edinmelerini düşünmek gerekir.
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İyi meslek adamı , iyi hukukçudan çı kar. Toplumun gereksinimi, kurumları iyi işletecek başarılı meslek adamlarındachr. Yüksek öğretimin amacı ise bilim üretiminin yan ısıra topluma gereksindiği nitelikli insan gücünü kazandırmaktır. İyi meslek
adamı yetiştirmek için yeterli e ğitimi sağlamak gerekir.
İyi Hukukçu İyi Meslek Adamı
Hukukçu, esas itibariyle adaletin i şleyişinde çalişmak üzere
yetişir. Ankara Hukuk Mektebi'nin aç
ı lışında yaptığı ünlü konuşmada Atatürk'ün gösterdi ği erek de bu olmuştu. 0 zaman,
toplumun geli şimi için özellikle gerekli olan hukuk devrimini yapacak ve uygulayacak yeni bir hukuçu ku şağı yetiştirmek zorunluidi.
Bugün ise, Ülkemizde, yetişmiş bir hukukçular topluluğu var.
Hukuk Devrimi de topluma mal oldu. Şimdi yeni reformlar ge-.
rekli. Ama artık toplumun gelişmesine, hukuk devletinin i şlerliğine yeterli, nitelikli hukukçular yeti ştirmek gerekiyor.
İyi hukukçu için, iyi bir hukuk öğretimi gereklidir. Gerekli,
ama yeterli midir?
Hukuk bir bilim, bir bilimsel disiplindir. Yargıçlık—savcı lık--avukatlık ise hukuka dayalı mesleklerdir. Bu mesleklere insan
yetiştirmek için "meslek eğitimi" gerekmektedir. Hemen bütün
itim (staj) gerekli sayılgelişmiş batı ülkelerinde ikinci aşama eğ
mıştır. Bizde de "meslek öncesi" e ğitim-gereği kabul edilmektedir. Stajın sorunları ise bir başka tartışma -konusudur.
Meslek Eğitiminin Kapsamı
Şimdi bir soru daha sormak zorundayız. Hukuk öğretimi, hukukçuyu hangi ölçüde mesle ğe hazırlamalıdır? İki seçenek gözüküyor:..
a) Hukuk öğ
retimini mesleğe doğru genişletmek. Uygulamacı
için gerekli bilgileri de akademik programa katmak; üniversiter
öğretimi buna göre planlamak (Kuruluşundaki Ankara l'ukuk
Mektebi örneğinde olduğ
u gibi).
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b) Hukuk e ğitiminden meslek e ğitimini ayırd etmek. Onu bilimsel öğretimden sonra yap ılacak bir meslek öncesi e ğitim a şaması (staja saymak). Universiter ö ğretimin amacı m akademik
eğitimle belirlemek.
Bence ikinci yol daha uygundur. Bugünkü gereksinimimiz budur. Fakülte ö ğretimi, "hukukçu" yeti ş tirir. Hukukçu hangi mesleği seçecekse onu fakülteden sonra edinecegi bilgi ve beceri a şamasına b ırakmalıdır. Fakültedeki e ğitiminde düzeyli hukuk bilgi
ve birikimi edinmesi sağlanmalıdır.
Hukuk ö ğretimi, hukuk dü ş üncesini, tarihsel geli şim içinde
hukuk ilkelerinin nas ıl oluştuğunı.ın ve nerelerden kaynakland ığını anlatı rken, hukuki dü ş ünme yeteneğ
i verir. Bilgiden çok,
kültür ve yetenek kazandırı r. Kuramsal ö ğ
retim hukukçu gibi
düş ünme ve yorumlama yetene ğ
i kazandırı r. Hukuk uygulamasında hukuk dü ş üncesi ve adalet duygusu çok önemlidir. Bu da
hukuk eğitimi ile edinilebilir. Bilgisini yöntemli olarak uygulamayı öğrenmemiş kimse bütün hukuk kitaplannı ve kurallarını
ezbere bilse de hukukçu sy ı lamaz. Bunun için hukuk fakültelerinde öğ
retim kuram ve kültür a ğırlıklı ve öncelikli olmal ıd
ır.
Amaç iyi hukukçu yeti ştirmektir.
Hukukçunun kuramsal aç ıdan iyi yeti şmesinin yan ısıra, genel
kültür sayı lacak kimi bilgilerinin ve kom ş u bilimlerle ilgili, birikiminin zenginle ş tirilmesi, bilgi birikimi ve alt yap ısı bakımından yararlıdır.
Yüksek Ö ğretirnin Alt Yap ısı - Orta Ö ğretim
Hukukçu "toplum mühendisi" diye de tanımlanmaktadır Bu
bir benzetmedir. Her benzetme gibi, biraz yan ılma pay
ı olsa da,
hukukçunun i ş inin toplumsal nitelikli oldu ğunu anımsatır. Hükuk bir toplumsal bilimdir. Bu nedenle toplumbilim ve toplumsal
bilgilerle ilgili geni ş bir bilgi birikimi gerektirir. Bu birikirnin alt
yapısını orta öğretim vermelidir. Bugün orta ö ğretimde sosyoloji,
felsefe, mantık gibi dersler yeterli biçimde okutulmamaktad ır.
Hukuk eğitimi, genel e ğitimden soyutlanamaz. Orta öğretimin
yeterli düzeye eri ş emedigi bir ülkede, onun üstüne kurulan yüksek öğretim çürük temele oturan bir yap ı durumundadır.
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Ülkemizde orta öğretimin neden yapıldığı tam belli değildir.
Genel kültür düzeyini geliştirmek için mi? Hangi i şe yarayacak
bir kültür amaçlan:cnaktadır? Üniversiteye eleman haz ırlama
il. Bir takım' bilgilerin edinilmesi
amacı da pek belirgin değ
ı nedir?
amaçsa, ezber bilgilerin yarar
Hukukçu adayı özgür düş ünmeyi bilen, yaratıcı düşünmeye
alıştırılmış, araştırmacı kişi olmalı . Hukuk fakültesine yazılmak
isteyen gençlerin orta ö ğretimde bu beceri ve bilgileri edindi ği
söylenebilir mi?
Bir baş ka sorun da, ülkemizdeki hukuk fakültelerinin ö ğretim
düzeylerinin farklılığ'ı dır. Orta öğretimden geçen ve yüksek ö ğretim kapısında biriken insan gücünü bir yerlere yerle ştirmek
amacinı önde tutan bir anlayışın ürünü olan yeni hukuk fakültelerinin akademik ve üniversiter düzeyleri kayg ı verici bir farklı lık yaratmaktadır.

e

Bilgi ve Beceri
Hukukçunun temel nitelikleri olarak gözüken "dü şünen", "yazan", "iyi konuşan", "eleş tiren" insan tipinin yarat ılması okullaitimin sağlam
rımızdaki (orta öğretimde) Türk Dili ve Yazan ı eğ
retimde
bu
derslerin yeğ
ile
ilintili
gözükmektedir.
Orta
ö
olması
terli olduğu söylenebilir mi? Adli Yaz ım'da Türkçeyi iyi yazan,
diline egemen olan ki şi başarılı ve verimli olur.
Konuşmamı n önceki bölümlerinde de de ğindim. Hukuk kültüil, kuralların gelişimini
rü kuralları bellemi ş kanun adamı değ
i verir. Belletileni öğreçağdaş gelişmelerle bağdaştırma yeteneğ
il, özgür ve özgün dü şünebilen, ele ştiren, düzeyli bir düneıi değ
şünce adamı hazırlar. Meslek uygulamas ı bunun üzerine kurulur. Uygulamanın özelliklerine ve inceliklerine yönelik bir haz ıritim gerektirdiğ
i ku şkusuzdur..
lık ve eğ
"Hukuk fakültesini bitirdik ya. Staja ne gerek var" diyenlerin
bu yanılgısını aş mak ve düzeltmek gerek. Italya, Fransa, A.B.D.
ını dün,
retimini ve mesle ğe geçiş yollar
ve İngiltere'de hukuk öğ
değerli konuşmacılarımı z irdelediler. Almanya d ışı nda hepsi, biretimi
itimini ayırd ediyor. Hukuk ö ğ
retimle, meslek e ğ
limsel öğ
vermiyor.
Bütün
geli şmesleğe hazırlıyor ama meslek e ğitimini
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miş ülkelerde "akademik e ğitim" ile "meslek e ğitimi" birbirinden
ayrı aşamalar sayılıyor.
Sonuç
Hukuk öğretimi bilimsel ve akademik bir ö ğretim olmalıdır.
Yargı devletin temel i şlevidir. Yargı görevlilerinin temeli sa ğlam
bir hukuk kültürüne gereksinimi vard
ı r. Oysa gerek yargıçlık ve
savcılık, gerekse savunma bir sanat ve meslek olarak özel nitelik, beceri ve birikim gerektirir. Meslek, hizmet öncesi ve içi e ğ
itimle edinilir. Bu da "staj"d ı r. Meslek, meslek adamından ve
meslek uygulaması ile öğrenilir. Bir tür usta-çırak ilişkisi say
ılabilir. Akademik eğ
itimin kapsam ı dışında kalan bir e ğitimdir bu.
İyi meslek adamı olmak için iyi hukukçu olmak gerekir. Hukuk
öğretimi bu temeli saklar. Meslek bilgisinden önce hukuk bilgisi
ve kültürü kazand
ırmak amaç olmalıdır.
ının iyi iş lemesi, adaletin toplumun beklentilerine ve isYarg
terlerine uygun biçimde çal ışması bu alanda görev yapan yarg
ıç,
savc
ı ve avukatlar
ı n yeterliğine bağlıd
ır. Yarg
ının üç temel öğesi
olan sa y -savunma-hüküm için iyi hukukçular gereklidir. Bu e ğ
itimi akademik öğ
retim sa ğlayacaktır.
Yarg
ıç-savcı -avukat olmak için hukukçu olmak, hukuk e ğ
itimi
y apmış olmak gereklidir; ama yeterli de ğ
ildir. Bu ikinci aşamayı , yani meslek eğ
itimini, akademik eğ
itimden ayr
ı düşünmek
gerek. Hukuk fakülteleri adalet duygusu geli şmiş, hukukçu gibi
düş ünme yeteneğine erişmiş hukukçular yeti ştirmeyi amaçlamalıdı r. Bunu izleyen staj ise meslek kurallannca ve kurulu şlarınca sağlanmalıdır.
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