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Özet

u sunuş yazısın a ira erita E-Dergi: Disiplinlerarası Karşılaşmalar’ın 10. sayısının osya
konusu olan “Hukukun Krizi, Krizin Hukuku” başlığı altın a, sosyal teorinin merkezin eki kriz
tartışmalarına katkı sunmanın önemine eğinilmekte ir. Ar ın an, hukuk ve kriz kavramlarının
eğişik veçhelerini gösteren makaleler, çeviriler ve osya ışın aki makaleler kısaca
tanıtılmakta ır.
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Preface
- In the Memory of Ceren Damar Şenel-

Abstract
In this preface, un er the hea line of “Crisis of Law, Law of Crisis”, which is the theme of
the 10th issue of ViraVerita E-Journal: Interdisciplinary Encounters, the importance of the
contribution to crisis debate in the core of social theory are underlined. Then, both the articles
on this topic, which demonstrate various aspects of crisis and law and the other articles are
briefly introduced.
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Sunuş
- Ceren Damar Şenel’in AnısınaSayımızın çağrı metnin e kapitalizmin küresel krizinin bir yan an toplumsal yaşamın
çeşitli kurumlar aracılığıyla üzenlenişin e bir izi önüşüme ne en ol uğunu, iğer yan an
her türlü toplumsal pratiğe ken isini şe it bir biçim e ayattığını ifa e etmiştik. Bu esnada
hukukun a ister bir üzenleme alanı ya a i eoloji, ister bir çeşit yönetim stratejisi ya a
a alet pratiği olarak üşünülsün bu kriz en ken i payına üşeni al ığını söylemiş; amacımızı
a hukukun krizinin ne ka ar

erin e gerçekleştiğini, bu krizin farklı veçhelerine

ikkat

çekerek belirtmek olarak saptamıştık. 10. sayıya katkı sunan yazar ve çevirmenlerimizle birlikte
bu amacımızı gerçekleştirmeye çalıştık. Hukukun krizi/Krizin Hukuku başlıklı bu sayımızı
ira erita okuyucularına sunmaktan mutluluk duyuyoruz.
Sayımızın ilk çalışması, Türkiye aka emisin e yeni bir araştırma konusu olarak beliren
arlık Fonu üzerine. Ezgi Türkoğlu Karacaova, “Türkiye Cumhuriyeti’nin Yeni Hukuki
Teknolojisi: Usule ağlı Olmayan ir Özelleştirme Yöntemi Olarak Türkiye arlık Fonu” başlıklı
özgün makalesin e Türkiye arlık Fonunun ünya aki varlık fonların an farkına eğinirken
Türkiye’ eki işlevlerini ve ortaya çıkış koşullarını araştırıyor. Türkiye

arlık Fonu’nun

özelleştirme sürecin e yeni ve aha geniş yetkilere sahip bir hukuksal kurum niteliği ol uğunu
vurguluyor.
Sayımızın ikinci çalışmasın a kamu hukukunun en temel başlıkların an biri tartışılıyor.
Fahri akırcı "Parlamenter Sistem Siyasal İstikrarsızlıkların Ne eni mi ir? 1960-1971 Dönemi"
başlıklı araştırma makalesin e, Türk sağının sıkça kullan ığı bu argümanı tartışmaya açıyor.
akırcı ele al ığı
bunların i

önem e koalisyon hükümetlerin ömrünü belirleyen krizleri incelerken

ia e il iği gibi parlamenter sistemle ilişkili olma ığını yetkinlikle ortaya koyuyor.

akırcı’nın ar ın an Pınar Karababa ise "Göç Alanın a Hukuksal Aksaklığa Karşı Kolektif ellek"
başlıklı araştırma makalesin e ise mültecilik-göçmenliğe

air uygulama aki krizi, saha an

örneklerle ortaya koyuyor ve kolektif belleğin bunun üzerin eki etkisini tartışıyor. “Seçim,
Karar, A alet” başlıklı makalesin e Orkun Tüfenk; seçim, karar ve a alet kavramları üzerin en
Yirminci yüzyıl üşünürleri Jean-Paul Sartre, Carl Schmitt ve Étienne alibar’ aki olumsallık
perspektiflerini

inceliyor.

Tüfenk

bu

perspektifleri

hukukla

olan

ilişkilerine

göre

konumlan ırarak bunların sırasıyla hukuk- ışı, hukuk-üstü ve hukuk-içi olumsallık olarak
a lan ırılabileceğine ikkat çekiyor.
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Sayımızın beşinci çalışmasın a yargının krizi ele alınıyor: “Yuvarlak Masa Tartışması:
Yargının Krizi Üzerine”. Ulaş Kara ağ tarafın an hazırlanan bu yuvarlak masa tartışmasın a,
Türkiye yargısının son önem e aha a erinleşen krizi ve önüşümü hukukçu İlhan Cihaner,
Avukatlar Sen ikası aşkanı Selin Aksoy ve Yargıçlar Sen ikası aşkanı Ayşe Sarısu Pehlivan'la
birlikte ir eleniyor. Dosya kapsamın a tek kitap

eğerlen irmesi ise “Anayasanın Onto-

Teleolojisi ve “ ir Felsefi Mesele Olarak” Kurucu ikti ar: O.
İkti arın Eleştirisi (Anayasanın Ma

ah et İşsevenler’in Kurucu

i ve Fail Ne eni) İsimli Kitabının Tanıtımı ve

Değerlen irmesi” başlığıyla Sercan Gürler tarafın an yapılıyor. Gürler, ah et İşsevenler’in
kurucu ikti arın

oğası, işlevi ve niteliğine

air tartışmalara yer ver iği eserinin

eğerlen irmesini yaparak hukuk ve siyaset felsefesinin kesişim noktasın a yer alan
tartışmalara katkı sağlıyor.
Sayımızın ye inci çalışması “Kriz e Hukuk Düşüncesi” başlığına sahip. Dosya konumuzla
bağlantılı olarak Ankara’ a gerçekleştirilen ve Kasım Akbaş, Ertuğrul Uzun, Gökhan Yavuz
Demir’in konuşmacı olarak yer al ıkları 14.

ira erita söyleşisinin

eğerlen irmesini,

söyleşinin mo eratörlüğünü e gerçekleştiren sayı e itörlerimiz en Şeyma Sağ ıç yapıyor.
Sağ ıç, eğerlen irme yazısı ile birlikte söyleşiye katılamayan okurlarımız için konuşmacıların
ele al ıkları konuların bir özetini e aktarıyor.
Dosya konumuza ilişkin çeviri makaleler en ilki Michael Wilkinson imzalı ve “Authoritarian
Liberalism: The Conjuncture ehin the Crisis”” başlığına sahip. Michael Wilkinson “Otoriter
Liberalizm: Krizin Ar ın aki Konjonktür” başlığıyla çevrilen bu makalesin e Avrupa irliği’nin
anayasal krizini otoriter liberalizmin kavramsal ve tarihsel kökenine inerek inceliyor. Otoriter
liberalizmin temel olarak kapitalizm ve emokrasi kuvvetleri arasın aki temel bir gerilime
tekabül ettiğini öne süren ve söz konusu anayasal krizin ekonomi politik içerimlerine air
tutarlı bir çerçeve sunan Wilkison’a göre, krize bağlı olarak ortaya çıkan neoliberal ve otoriter
sal ırılar Avrupa entegrasyonunun olağan izleğin en bir sapmayı

eğil, bu izleğin

erinleşmesini temsil e iyor.
Çeviri makaleler en ikincisi ise Josef Franz Lin ner’e ait olan “Rechtswissenschaft als
Gerechtigkeitswissenschaft” makalesi. “A alet ilimi Olarak Hukuk ilimi” başlığıyla çevrilen
ve hukuk biliminin krizi tartışmalarını hukuk bilimi teorisi ile ele alan bu makale Mustafa
aşar’ın çevirisi ile Türkçe literatüre kazan ırılıyor.
Sayımızın Açık Defter bölümün e, ilk olarak, Nermin Urgancı “Hannah Aren t’te
Görünümler Alanı Olarak Kamusal Alan ve Genişletilmiş Zihin” başlıklı makalesiyle mo ern
x

Sunuş

evletin hukuk sistemin en kamu vic anına, yargı an anlam ünyasına yaşa ığı krizin insanlığı
getir iği son noktayı ele alıyor. Çıkış yolunu ise Aren t ile arıyor. İkinci olarak “Deleuze, Kant
ve Ada: Hakikate Jeolojik ir Yaklaşım” başlıklı makalesin e Sercan Çalcı, ‘a a’ kavramını bir
üşünce imgesi olarak kullanarak Kant ve Deleuze felsefelerini inceliyor. Düşünceyi jeolojik bir
üzleme yerleştiren Çalcı, günümüzün felsefe eki risklerine ‘takıma a’ kavramı ile bir çözüm
öneriyor.
Son olarak, sayımızı yaklaşık bir yıl önce, araştırma görevlisi olarak çalıştığı Çankaya
Üniversitesi Hukuk Fakültesi’n eki o asın a kopya çekerken yakala ığı bir öğrencisi tarafın an
öl ürülen Ceren Damar Şenel’in anısına armağan e iyoruz. Ceren’in
avukatının beyanlarını hatırlayacak olursak, bu yargılamanın

avasın a sanık

a hukukun krizini yeni en

ürettiğini söylemek zorun a kalıyoruz. Umu umuz, pek çok ay ın ve aka emisyenimizin
ka erini paylaşan Ceren’in onlar gibi hatırlanması ır. Ceren’i bu sayı ile hatırlamamızı
mümkün kılan yazarlarımıza, çevirmenlerimize, hakemlerimize ve en önemlisi tüm
okuyucularımıza teşekkür e eriz.
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