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HUKUK DEDİKLERİ DE NE OLA Kİ?

Diyelim ki adamın biri bir başka adamın burnu-
nu ısırdı. Yalnız ısırıp da koparttığını düşünme. O 
zaman bu sohbet çok iğrenç bir hâl alırdı. Sadece 
ısırsın ve canını yaksın. Diğeri ne yapmalı bu du-
rumda? Ötekinin gözünün üzerine okkalı bir yum-
ruk atsın, diyorsun. Bu da sık kullanılan bir yön-
tem ama biz kanunlar çerçevesinde ne yapacağına 
bakalım. 

Canı yanan adam, burnunu ısıranı mahkemeye 
verecek. İşin içinde mahkeme varsa hukuk da var-
dır. Hukuk varsa savcı vardır. Sonra hâkim ve avu-
kat vardır. Burnu ısırılan adam mahkemede ken-
dini daha iyi anlatmak için avukat tutsun. Onun 
burnunu ısıran adam da kendini daha iyi savuna-
bilmek için bir avukat tutabilir.
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Şimdi düşündüm de zaten asıl iyi savunulmaya 
ihtiyacı olan o. Örneğin ısıran adamın avukatı şöy-
le der: 

“Sayın yargıç, müvekkilim…” –bu arada, avuka-
tın savunduğu kişiye ‘müvekkil’ deniyor– “bu şah-
sın burnunu bilerek ısırmadı. O sırada esniyordu. 
Esneyen pek çok insan gibi müvekkilimin de göz-
leri kapalıydı. Bu şahıs burnunu esnemekte olan 
müvekkilimin ağzına sokmuş. Müvekkilim esne-
mesinin sonuna gelince, ağzımda birinin burnu ya 
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da kulağı var mıdır diye düşünmemiş tabii, ağzını 
kapatmış. Ve doğal olarak bu şahsın burnu müvek-
kilimin dişleri arasına sıkışmış.”

Bunun üzerine burnu ısırılan adamın avukatı 
karşı atağa geçer. 

“Sayın yargıç, müvekkilimin burnu bir fare ya 
da sincap değildir. Bir burnun sahibinden haber-
siz, bir deliğe girmesi beklenemez. Beyni olan hiç 
kimse de burnunu esneyen bir adamın ağzına sok-
maz. Müvekkilimin beyninin olduğunu belirterek 
konuşmama son veriyorum sayın yargıç.”

Bunun üzerine sayın yargıç her iki tarafın iddia-
larını değerlendirir. Ardından kanunlara ve vicda-
nına danışarak bir karar verir.

Oh be, nihayet gelmek istediğim yerin yakınına 
geldim. Büyüyünce hukukçu olmak ister misin? 
Yani avukat, savcı, hâkim falan… Falan da nedir 
diyorsan onu ileride anlatacağım. Unutursam ha-
tırlat lütfen. Sen, falan hukukçular dersen ben an-
larım. Demek ki neymiş? Hukukçular sadece avu-
kat, savcı ve hâkim olmazlarmış. 

Neyse, mesleğine henüz karar vermedin. Böy-
le önemli bir konuda acele etmemek iyi bir şey. 
Önce her bir mesleğin ne olduğunu az buçuk öğ-
renmek gerek. Şimdi ben sana hukukun buçuğunu  
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anlatırım, azını da nereden öğrenirsin bilmiyorum. 
Şaka ediyorum, kızma hemen. Azını da buçuğunu 
da anlatabilirim ben. 

Ben çocukken avukat olmak isterdim. Başka 
kimsenin kazanamadığı davaları kazanacaktım. Bi-
risinin katil olduğunu zannediyor herkes. Darağa-
cını kurmuşlar, bir an önce getirseler de assak diye 
bekliyorlar. Zavallının avukatlığını üstleniyorum 
ve masum olduğunu kanıtlıyorum. Tabii bunun 
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için burun ısırma davasındakinden çok daha zeki-
ce bir savunma yapıyorum. Böylece toplumu geri 
dönüşsüz bir yanlıştan kurtarıyorum. Yani azıcık 
kahraman oluyorum.

Bir avukatın becerisi ya da beceriksizliği çok şeyi 
değiştirebilir. İpten adam almak diye bir deyim 
duydun mu? Birinin çok güçlü olduğunu anlatır-
ken kullanılıyor. Özellikle de avukatlar için… Bu-
rada çamaşır ipinden bahsedilmediğini yukarıdaki 
örnekten anlamışsındır. 

Şimdi sana hukukun tanımını yapmalıyım. Im-
manuel Kant’ı daha önce duydun mu? Kendisi 
yaklaşık iki yüz yıl önce aramızdan ayrılmış olan 
önemli bir filozoftur. Hukukçuların çok uğraştık-
ları hâlde hâlâ hukuku tanımlayamadıklarını söy-
lemiş. Filozoflara tanım beğendirmek kolay değil-
dir. Neyse ki benim vereceğim tanımı onun okuma 
olasılığı yok. 

Hukuk kurallardan meydana gelir. Kuralların 
ne olduğunu biliyorsundur: Yatmadan önce dişler 
fırçalanacak. Yemekten önce eller yıkanacak. O ta-
baktaki köfteler bitecek. Böyle şeyler işte... Kural-
lar toplumu düzenlemeyi amaçlar. Benim dişlerimi 
fırçalamamla toplum düzeninin ne ilgisi var diyor-
sun. Çok ilgisi var. Fırçalanmayan dişler çürür. 




