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Meslek Kitapları 
Niye Okunmuyor?
Tıp, mühendislik, mimarlık veya en önemlisi 

hukuk gibi geniş bir yelpazeye yayabilece-

ğimiz meslek kitaplarına yalnızca o mesleği 

icra edenlerin kütüphanelerinde rastlaya-

biliyoruz.

Türkiye’de kitaplar mevzu 
bahis olduğu vakit ekse-
riyetle şiir, roman veya 

tiyatro gibi edebiyat eserleri ya 
da modernleşme merkezli fel-
sefe, sosyoloji, psikoloji ve ta-
rih kitapları gündeme gelir. Bu 
eserlerden kimileri salt ideoloji 
eksenli olup toplumsal dina-
mizmin kaynağı olarak sürekli 
gündemde kalmayı başarırken 
kimileri de sanatsal niteliğiyle 
klasik olmaya aday olduğu için 
her zaman kitap konulu müla-
hazalarda kendilerine bir yer 
bulabilmektedir. Halbuki tıp, 
mühendislik, mimarlık veya 
en önemlisi hukuk gibi geniş 
bir yelpazeye yayabileceğimiz 
meslek kitaplarına ise yalnızca 
o mesleği icra edenlerin kütüp-
hanelerinde rastlayabiliriz. Bu 
noktadan hareketle, doğduğu-
muz andan ölüm anımıza kadar 
tüm iş ve eylemlerimizin ayrın-
tılı kurallara bağlandığı modern 
zamanlarda hukuk bilgisinin 

hukukçuluğa hapsedilmesi pek 
çok sorunun ana kaynakların-
dan birisidir.

Bilgiyi Hapsetmek

Toplumun tabakalardan teşek-
kül ettiği ve hukukun hayatın 
yalnızca belli sahalarını düzen-
lediği geleneksel dönemlerde 
anlaşılabilirse de bugün artık 
hukuk bilgisinin kalın hukuk 
kitaplarına esir edilmesi olduk-
ça eleştiriye açıktır. Bu durum 
kuralların toplumsal hayatla 
bağlantısını kurma vazifesini 
yalnızca hukuk mesleğini icra 
eden dar bir grubun inisiyati-
fine bırakmakta ve hukukun 
hep toplumun dışında kalma-
sına sebep olmaktadır. Bu açı-
ğı kapatmak için ise insanların 
avukatlara mecburiyeti doğal 
bir sonuç olarak ortaya çık-
maktadır. Unutulmamalıdır ki 
hakkın gerçekleşmesinde aracı 
kimselerin rol alması gerekliliği 
ideal hukuk düzeninin mer-

kezinde değil çevresinde yer 
alması gerekir.

Tartışmaya açtığımız hususu 
bir örnek üzerinden somutlaş-
tırmak gerekirse mülkiyet gibi 
çok ehemmiyetli konuları ihti-
va eden eşya hukuku alanında 
en çok başvurulan ana kaynak 
ünlü hukukçu Kemal Oğuz-
man tarafından kaleme alınan 
ve öğrencileri tarafından yapılan 
güncellemelerle yayımlanmaya 
devam eden 1133 sayfalık Eşya 
Hukuku isimli kitaptır. Bu eserin 
hukuk teorisi ve uygulamasında 
ne denli mühim bir yer işgal et-

tiği tartışmasız olmakla birlikte 
sıradan insanlarca okunabilirliği 
açısından bir o kadar problem-
lidir. Gerek hacmi açısından 
gerek sadeleştirmelere rağmen 
kullanılan hukuk terminolojisi 
açısından hukukçular dışında 
kimlerin kitap raflarında yer 
bulabildiğini sorduğumuzda 
neredeyse hiç kimsenin ceva-
bını almakta zorlanmayacağız. 

Hukukun Toplumsallaşması

Bir başka örnek daha vermek 
gerekirse, satış işlemlerinden 

kira sözleşmelerine kadar 
gündelik hayata dair pek çok 
konuyu içerisinde barındıran 
ve bu sahada Alper Gümüş ta-
rafından kaleme alınan Borçlar 
Hukuku Özel Hükümler isimli 
eserin de yukarıda bahsedilen 
hususlarda aynı problemleri 
bünyesinde barındırdığı şüp-
hesizdir. Bu eserlerin hacim, 
fiyat ve kullanılan dil açısın-
dan hukuk eğitiminde yarattığı 
ciddi problemleri bir kenarda 
bırakırsak hukukun toplumsal-
laşması sorununda da ne denli 
etkili olduğunu vurgulamak 
isteriz.

Sonuç olarak hukuk kitapları-
nın mezkur zaviyelerden eleş-
tirisi hukukun zımni olarak bir 
teoloji olup olmadığı sorularını 
da haklı olarak gündeme geti-
riyor. Bu sorunun aşılması için 
öncelikle yapılması gereken 
giderek giriftleşen ve sayıları 
artan yasal mevzuatların koydu-
ğu normların popüler kültüre 
kazandırılmasıdır. 

Bu eserlerin ilk olarak haya-
tımızın önemli kompartı-
manlarındaki hak, borç ve 
yükümlülüklere odaklanması 
gerekmektedir. Eserlerin temel 
misyonu hukuk teorisine kat-
kıda bulunmak değil bireyle-
ri hukuktan haberdar etmek 
olacağı için hacim ve fiyat ola-
rak bir hafifleme ve bu sayede 
yayınevi olarak da çeşitlenme 
görülecektir. Toplumun hu-
kuktan haberdar edilmesi yine 
toplumun hukuk bilincine eriş-
mesi yolunda önemli bir adım 
olduğu için bu eserlerin böyle 
bir ihtiyacın karşılanmasına ve 
hukukçuların iş yükünün azal-
masına büyük fayda sağlayacağı 
da şüphesizdir.
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