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Dr. Hüseyin PEKtN (*)
HUKUK:
Zarara uğradığı m iddia eden bir şabı s, avukat Lincoln'den vekğietini almasını ister. Adam, haklıdır ama, 600 dolarlık alaağma
kavuşması, beş çocuklu 5'oksul dul bir kad ının e.konomik yıkımına
neden olacaktır.
Lincoln, adamm vekMetini almay ı reddeder ve gerekçesini şöyle açıklar: 'Hukuken haklı olmak mutlaka "hak ve n ısfete uygun olmak" anlamı na gelmez. Siz gençsiniz, ak ıilısımz,
enerjiniz var. Sağlıklı olan iki elinizi rahatlı kla kullanabilir
ve bu 600 doları kolayca kazanabilirsiniz"
Genç öğrenci Euathlos, Protagoras'tan, hukuk bilgileri dersleri almak ister. Aralarında yaptıkları sözleşmede, anla ştıkları ticı da, kazaretin yarısım peş in ödemeyi kabul eder ve diğer yarısın
nacağı ilk davadan sonra ödemeyi vüdeder. Ne varki j Euathlos,
ısını ödeavukatlık yapmaz ve dolayısiyle ders ü Ğretiııin ikinci yar
mez.
davacı olur ve zafer i şareti yapar: "Davayı kaybederse, borcunu m'ahkenie karar ı gereğince ödeyecektir; kazanırsa, "ders sözleş mesine göre..." diye düşünür.
' Protagoras

(9 }iukukçu Araştırmacı / ISVİÇRE.
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Öğrencisi Euathlos .ise hocasının böyle düşünmesine güler:
"Davayı kazamrsam, mahkeme karan beni ders ücrçtinin
ikinci yansını ödemekteü kurtaracaktır; kaybedersem, sözleşmeye göre ödemekten kurtulaca ğım" der içinden.
Protagoras ve Euathlos öleli 2400 yıl olmuştur. Ama bu dava
henüz daha karara ba ğlanabilmi ş değildir.
Demosthenes anlatır: "Megaralı bir genç bir eşek kiralar. Öğle vkti olmuş, güneşin kızgın ışınlan tam tepelerindedir. Bundan
dolayı genç ve e şeğin sahibi yürüyüşlerine mola vermi şler ve eşeğin gölgesini aramışlardır. Gölge senindir, benimdir derken kavgaya tutuşmuşlardır. Genç, e şeğin kirasım ödediği için gölgesinin de
kendisine ait olduğunu iddia edermi ş. Buna karşılık eşeğin sahibi
i kiraladığım ama gölin malikinin kendisi oldu ğunu, eşeğ
de, eşeğ
gesini kiralamadığıhı öne sürerıniş.
t

Hangisinin haklı olduğuna hukuk bilgeleri bugüne değin karar
verebilmiş değillermiş.
Genç teoloji (Tevrat) ö ğrencisi, Erinyen'in (mitolojideki intikam
tanrıçası) neden Orest'i (mitolojideki Agamemnon ve Klytaemnestranm oğlu) öldürtmek isteğini merak eder ve araştınr.
Orest1in annesi Klytaemnestra, sevgilisi Agisth'e, babas ı
ı annsiniölAgamemnon'u öldürtmüştür. Orest, bundan dolay
dürmüştür. Anne katili olduğu için de Erinyen onu czaland ırmak
istemiştir. Şü halde Erinyen haklıdır. Ama, annesi, babasmı öldürtmüştür. Bundan dolay
ı Orest, annesini öldürürken haklıdır.
Ama hayır. Agamemnon kızı. Iphigenieyi öldürttüğü için
Klytaernnestra onu öldürtmekte haklıdır. Dolayısiyle Orest haksız ve Erinyen yeniden hakl ıdır. Ne varki gerçek değişiktir. 1pMgenie babası Agememnon tarafindan öldürtülmerniştir. Tauris'te yaşamaktadır. Şu hMde, Klytaemnestra, Agamemnon'u
öldürtmekte haksızdır; Orest, annesini öldürmdkte hakl ıdır ve
Erinyen, Oresti öldürmekte haklı değildir.
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Mitolojideki bu öykü, J. Giraudöuxnun Elektrası'na (1937);
Goethe'nin Iphigenie'sine (1787), Richart von Straus'ün
Elektra Operasına (1908/09) konu teşkil etmiştir.
Roma imparatoru ve Alman kral ı. IV. Heinrich döneminde çok
güzel bir bayan, bir hukuk davasını izlemek üzere başkente gelir.
Kar ı tarafm avukatı, mahkemede, "0 burada ne istiyor?" diye
sorar. "Hakkı çok zayıf ayaklan üzerinde duruyor" der.
Güzel kadımn avukatı u karşılığı verir: "Hakkmı görkemli
göğüslrinin üzerinde ta şıyor. Tıpkı vaktiyle Sezar'ın hakkını kılıcımn ucunda taşıdığı gibi".
Avukat Lincoln, "benim vaktiyle karşı karşıya geldiğim en
güç adalet sorunu şu olmuştur" demiştin Yolda yürürken
burnuma vurup parçalayan adamın idamını isteyebiüceğim gibi beraatım da talep edebilirdim. E ğer hangi eliyle
vurmuş olduğu meydana çıkartılmamış olsaydı...
Hukıikçular bu olayı, "pozitif hukuk" un "do ğal hukuk" üstünlüğüne örnek gösterirler.
HUKUKÇU:
Bir avukat müvekkiline: "Olayınızı bana açık-seçik, mantıklı
ve kronolojik sıraya göre anlatımz. Aksi hülde mahkemede hepsini birbirine kanştınrım".
"Avukat bey, sizin mesleğiniz insaftlan melek yaratmak de ğildir!" demi ştir, bir hekim. "Doğrudur; bu sizin konunuzdur" diye yanıtlar hukukçu.
Oniki kişilik jüri, sadece taraflardan hangisinin avukat ınm
daha güçlü oldu ğuna karar verir.
Bir hukuk öğrencisinin yazdıklarından: "Yargıç, yasaya, göre,
jüri üyesi ise kendi anlayışına göre karar verir".
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YASA:
"On emir", işin içine konunun uzmanı bir Komisyon girmediği için öyle kısa ve anlişıhr biçimde yazılmıştır.
Charles de Gaulle
Bir gün Nasreddin Hoca'ya beklemediği bir ziyaretçi gelir: Gelen, Akşehir Kadısıdır.
"Hohla!" diye kükrer kudretli adam.
Hoca, buyruğa itiraz siz itaat eder.
"Şarap!, Sen Allah' ın buyruğuna karşı geldin, benimle geleceksüt!" der Kadı, zafer kazanmışcasma.
"Ben ne yaptım ki?" diye sormak ister Hoca,
Kudretli Kadı'nın yamtı, "Daha ne yapacaksın, şaraf içmi şsin,
sefil herifi" olur. Ve kar şılıklı konuşma devam eder:
"Asla, haşmetlü Kadim",
"Peki nereden geliyor, ağzındaki bu pis koku!",
"Ben, şaraf yedim, Kadı bey. Diimice yasaklanan ise sadece
- "şaraf içmek" tir.
Hoca'mıı bu beklenmedik yamtı üzerine Kadı, sakalmı kaşıyarak bir anlık düşünceye dalar. Tam bu s ırada Hoca eline ekmek
alır, ekmeğin içinden bir parça kopar ır ve küçük bir kadeh biçimi
verir. Sonra da kadehi ağzına kadar şarapla doldurur ve öylece yer,
hepsini.
Evin kapısı kapanır, Kadı kaybolur.
Bir yahudi kadın, boşanma istemiyle yahudi papaz ına (rabin)
başvurur. Kadın para kazanmakta, erkek ise ötede bende haylazlik yapmakta, kadı
n ın kazancım elinden almakta ve üstüne üstlük, onu döğmektedir.
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n "Kara Kapli" kitab ı açıRabin; kadim dinledikten sonra kalı
yor ve; "güzel bayan, maalesef ben sizin bo şanmamza ya*lımcı olamıjracağım. Çünkü, kitap erkek kazancım kadına verir diyor. Sizin
durumunuzda erkek sadece "dayak" kazandığına ve onu da size
verdiğine göre, ben size nasıl yardımcı olabilirim'-ki" diyor.
1794 yılının bir ilkbahar sabahında Rus Kraliçesi IL Katerina,
sonradan Potocka kontesi olacak olan Sofia de Witt ile, Petersburg sarayımn yaz bahçesinde gezinti yapıyor. Bu sırada teklifsiz
bir çiçek bayanları
n önüne düşüyor. Çiçeği pek seven kraliçe, çiğnenmesini önlemek için hemen oraya bir nöbetçi dikiimesini buyuruyor.
nda bir askerin
1859 yılında Çar 11. Aleksander,: çayınn ortası
nöbet tuttuğunu görüyor ve nedenini merak ediyor. Sorup soru şturuyor, ama askerin orada neden durduğunu kimse açıklayamıyor.
Sonunda çok yaşlı bir balıçıvan, yukar
ıdaki öyküyü hatırlıyor. Bunun üzerine nöbetçi kaldırılıyor.
Antik Yunan kentlerinden birinde, yeni bir yasa öneren ki şinin,
"Halk Meclisi" önünde, boynuna bir ucu idam sehpas ının tepesii varne bağlı ip geçirilmiş lülde, masa üzerine dikilmesi geleneğ
mış. Yasayı öneren bunun gerekçesini açiklarml ş. Eğer "Halk
Meclisi" açıklamayı uygun bulup yasayı onaylarsa, ip, adam ın
ının altı
ndan
boynundan çıkarılınnış. Tersi olursa, masa ayaklar
çekilirmiş .
Yargıç: Davalıyı, mahzenden şarap şişelerini çalarken gören
iki tanık var.
ın yargıç, ben size görmedi ğini söyliyecek yüz tanık
Da yalı : Say
bulayım.
Yargıç, tarafların her ikisinin de yalana başvurduğunu anlayınca, "Mahkemede yalan söylenmez, sadece gerçek olmayanlar dile getirilir" hatırlatmasım yapar.
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• Yargıç, genç kıza, ayın üçüncü gününü dördüncüye ba ğlayan
günün gecesinde nerede olduğunu sorar. Bunun üzerine genç kız:
"Yatakta" yamtını verir. Ve de yargıç:
"Bunun için tamk gösterebilir misiniz?" der.
Bir Fransız taşra avukatımn aldığı davanın karşı avukatı Paris'ten gelen ünlü bir avukattır. Bunun üzerine ta şrah avukat:
"Eğer bir çocuk hafif derecede hasta ise, hangi iMc ın kullamlacağı eczacıya sorulur. Hastalık ağır ise hekim çağnhr. İyi olmıyacak gibi ise Paris'in ünlü doktor1rı getirtilir" der.
Savcı, dünya güzeli genç bir samk bayam a ğır bir biçimde suçlamaktadır. Buna karşı savunma avukatı, müvekkilinin beraatım
istiyor ve savunnıasmı şöyle yapıyor:
"Saygıdeğer jüri üyeleri baylar! Yüre ğinizinçarpmtısım ve vicdaıımızın sesini dinliyerek karar veriniz! Kar şmızda duran bu büyüleyici güzellikteki genç bayan, ya şamım, demir parmaklıklar arkasındaki buz gibi so ğuk hücresinde mi sürdürsün, yoksa, Ruc de
la Paix 36, Kat. 3, sol taraf, Telef. 34 58 62 deki, huzur verici, küçük dairesinde mi?"
HJJKIJM:
Kayserili bir genç tacirin Konya'ya gitmesi gerekir. Riskli gördüğü için parasmı ne yanına almak ve ne de evde birakmak istiyordu. Sonunda, servetini bir kuyumcuya emanet etmeye karar
kaldı. Bu amaçla her ikisi birlikte kentin d ışındaki bir tarladaki
tek başma duran ceviz ağacınm Vanı na gittiler. Genç tacir orada kuyıimcuya parayı teslim -etti.
Tacir geziden döndüğünde doğru kuyumcı.ıya gitti ve verdiği parayı geri istedi. Ne varki kuyumcu paray ı aldığım inkar ediyordu.
Tacir, yargıça (Kadı) başvurdu. Yargıç, parayı teslim ederken tanık
bulunup bulunmadığını sordu. 'Tok" dedi genç tacir. "Peki, parayı
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nerede teslim ettin?". "Kent d ışındaki tarlada, tek ba şına duran bir
ceviz ağacının altında". Tacirin bu yanıtlan üzerine argıç: "Anlaşıldı, demekki tanıklar war! Şimdi dışanya çık, tarlaya git ve o ceviz ağacına bana der. Tacir, Kadimn kendisiyle
aW ettiğini sanır, kafasın
ı iki yana sallıyarak istemeye, istemeye
yola koyulur.
Yanm saat sonra yargı ç kuyumcuya, tacirin ne zaman geri dönebileceğini sorar. Ani soru kar şısında şaşıran kuyumcu, "Bir saat
sonra..." deyiverir. Bu sürenin sonunda üzgün lülde geri dönen tacir, ağaca kadı nın buyruğunu ilettiğini ama onun yerinden bile kı.
mıIdamdığı m, iletir. "Yargıç, tacire,."tamk burada" diyerek, kuyumcuyu işaret eder ve "Sen haklısın!" diyerek davayı hükıiıe
bağlar.
Ibn Suudu7n saray muhafizlarından bin yüksek bir hurma a ğacmdan a şağıya düşer, ve ağacın alLında oturmakta olan bir adam ı
öldurur. Ölenin dul karısı krala gidr ve eski hukuka göre, saray
muhafızınm hayatınI ister (kı as). Kadın, parasal tazminat istememektedir.
Yasa, ölüm cezasınm ne surette' infaz olunacağım belirtmemiştir. Bunğ, kral karar verecektir. Şeriat, sadece, "muhafız, ölen
adam gibi cezalandırılır" demektedir. Bu duruma göre Kral,
kadına, "hurma ağacının tepesine çıkacağım ve ağacın dibine • bağlanan adam ın üzeriüe düşeceğini, bir defasında olmazsa, adam ölünceye kadar bunu bir kaç kez tekrarlayacağım" 'bildirir. Ve kadın, Kralın kararım duyar duymaz "Kısas"
•tan vazgeçer, "Tazminat"a raz ı olur.
Bir Libya Mahkemesi Kadı'sınm Kararı : "Trafik kazas ı sonucunda hayatını kaybeden Türk'ün ölüm nedeni, onun Libya'da bulunuşudur. Eğer bu ülkeye gelmerniş olsaydı, elbette ki ölMeyecekti". Sonuç Suçlu olan Arap sürücü de ğil, yolda yürüyen
Türk' tür!
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• Prusya Kralı Il. Friedrich, bir sebepten dolay ı Berlin'deki değirmenciye kızmıştır. Kendisini huzuruna ça ğırtı.r ve değirmenini yıktıracağım söyler. "İş te bunu yapamazsını z, kudretli krahmız!
Çünkü, Berlin'de yargıçlar vardır!", diye yanıt verir değirmenci.
Bu yamt üzerine, ünlü kral, de ğirmeni yıktırtmaktan vazgeçer
ve bundan böyle, bu özdeyi ş , "Hukuk Devleti"nin erdeminin simgesi olarak ebedile şir.
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