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Lord Taylor, 1992’de Baş Yargıç olarak atanmasının hemen 

ardından, perukların mahkemelerden kaldırılması 

yönündeki arzusunu göstererek, mahkemelerdeki kılık 

kıyafete ilişkin tartışmayı alevlendirdi1. Ne yazık ki, 

müteakip pek çok tartışma ve kamuoyu araştırmasında 

cübbeler, kaftanlar ve peruklar, “mahkeme kıyafetleri” 

adlandırmasıyla üst üste yığılarak aynı kapsamda ele 

alındılar. Perukların “ayrı bir tarihi”2 olmasına karşın, bu 

“kıyafet paketi”nin tümü, “geleneksel” diye nitelendirildi. 

Bugüne kadar, cübbelerin ve kaftanların tarihi 

keşfedildiyse de3, hukuk tarihi içerisinde perukların yeri 

büyük oranda ihmal edilmiştir. Bu makale, söz konusu 

ihmali gidermeye ve hukuk mesleğinin sembolü olarak 

perukların diğerlerinden ayrılan kökenlerini aydınlatmaya 

çalışacaktır. 

Erken Dönemlerde Başlıkların Biçimleri 

Antik Mısırlılar, perukları güneşten korunmak amacıyla 

kullanmışlardır. Gelgelelim peruklar, toplumsal statü ile 

ilişkili hale de gelmişlerdir: Asilzadeler geniş peruk 

kullanırlarken, köleler kısa peruk kullanmışlardır4. “Yıllar 

geçtikçe, Mısır peruklarının örgü ve kıvrımları, stilize 

olmuştur. Katı görünüm kuralları, bir kişinin ‘sahte 

saçlarını’ kullanma şekline bakılarak rütbesinin, 

                                                             

1 Lord Chief Justice Taylor, The Richard Dimbleby Lecture: 

The Judiciary in the Nineties (Londra: BBC Education, 1992), 

s. 10. Lord Taylor, 1990’da da perukların kaldırılması 

çağrısında bulunmuştu. Bkz. Gibb, “Lawyers hold on to their 

wigs”, The Times,  2 Ekim 1993. Ancak 1992’deki çıkış Lordlar 

Kamarası’nda kıvılcım etkisi yarattı. Bkz. Parliamentary 

Debates of Lords, Vol. 538, s. 355 vd., 22 Haziran 1992 ve The 

Lord Chancellor’s Department, Court Dress: A Consultation 

Paper Issued on Behalf of the Lord Chancellor and the Lord 

Chief Justice (Londra: The Lord Chancellor’s Department, 

Ağustos 1992). 
2 J. H. Baker, “A History of English Judges’ Robes”, Costume,  

12: 27 (1978). 
3 Bkz. Baker’ın makalesi, Ibid. ve J. H. Baker, “History of the 

gowns worn at the English Bar”, Costume, 9: 15 (1975). 
4 L. Kybalova ve diğerleri, The Pictorial Encyclopedia of 

Fashion, İngilizce’ye çeviren: C. Roussoux (New York: Crown, 

1968), s. 40 ve 44. Peruk, Mısır’da başı korumak üzere 

tasarlandığında kısaydı. Ancak simgesel bir anlam kazandıkça 

boyu da uzadı. Bkz. Katherine Morris Lester, Historic 

Costume (Peoria: Bennet, 1956), s. 28-29. 
5 Bill Severn, The Long and Short Of It: Five Thousand Years 

of Fun and Fury Over Hair (New York: Mckay, 1971), s. 23. 

pozisyonunun ve toplumsal mevkisinin anlaşılabilmesini 

sağlamıştır”5. Aynı şekilde, Asur mahkemelerinde, 

karmaşık saç tarzları hâkimleri tasvir etmektedir. Öyle ki, 

saç tarzlarının ve örgülerinin karmaşıklığı, bu dönemde 

“yapay örgülerin ve perukların bilinmediğinin sanılmasına 

yol açabilir”6. Yapay saçların tarih içerisindeki kullanımları, 

hukukçuların farklı başlık türlerini ayırıcı bir özellik olarak 

benimsemeleri ile karşılaştırılabilir. 

Takke 

Hukukçuluk mesleği ile ilgili bilinen ilk başlık takkedir. 

Takke, dava kürsüsünün seçkin vekilleri [daha sonra 

yüksek dava vekilleri olmuşlardır –“serjeant at law” 

kavramına karşılık kullanılmıştır. -çn] tarafından giyilen 

diğer kıyafetler gibi, on üçüncü yüzyılda kullanılmaya 

başlanmıştır. Ancak meslek dışından gelenlerle birlikte 

yeni modalar ortaya çıktıkça, disiplin adına, takke 

konusunda muhafazakârlık gösterilememiştir7. Takke, 

“başa sıkıca geçirilerek giyilen ve çenenin altından 

bağlanan beyaz ipek bir başlıktır”8. Ortaçağda, 

mahkemelerde, hukukçuların başlarına giymekte 

kullandıkları tek giysi ipek takkedir9. Yüksek dava 

vekillerinin, parça kumaştan ve farklı renklerden elbiseleri 

ile birlikte takke kullanmalarının nedeni, “tüm bu şeyler 

6 Kybalova, Op.cit., s. 47. 
7 J. H. Baker, The Order of Serjeants at Law (Oxford: Selden 

Society, 1984), s. 68-69. C. P. Hawkes, takkelerin kullanılmaya 

başlanmasına ilişkin simgesel bir anlam olduğunu ileri 

sürmektedir: “Majestelerinin Yüksek Dava Vekilleri 

kurumunun, Şövalyeler Tapınağı Düzeni’nin “ikinci derece” 

erkek kardeşlerinden türediği düşünülmektedir. Bu teoriyi 

destekleyecek şekilde, yüksek dava vekillerinin alameti 

farikası olan takkenin, bu erkek kardeşler tarafından 

kukuletalarının altına giyilen ter kepinin günümüze ulaşmış 

şekli olduğu söylenmektedir. Erkek kardeşler de bu ter kepini, 

türbanlarının altına aynısını giyen Şarklı düşmanlarından 

almışlardır”. C. P. Hawkers, “The archeology of wig and 

gown”, National Review, LXXXIII: 122 (1924). 
8 John Dedham, The Young Man’s Guide to the Law (Londra: 

Hamish Hamilton, 1965), s. 47. 
9 J. H. Baker, “Appendix 1: An outline history of the legal robes 

now worn in England and Wales”, The Lord Chancellor’s 

Department, Op.cit., 6.1. Aslında Prof. Baker “keten” takkeler 

yazmıştır. Ancak “Serjeants”, Op.cit., s. 72’de 1600’lere kadar 

takkelerin ipek olduğunu, daha sonra keten olduğunu 

yazmaktadır. 
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ruhbanlar için yasak olduğundan, mesleklerinin ruhban-

dışı niteliğine vurgu yapmaktır”10. Ayırt edici nitelikteki 

kıyafet ve takkeler, II. Edward döneminde (1307-27) de 

kullanılmıştır ve Baker bunların “resmi bir atanma töreni ile 

kuşanıldıklarına kuşku olmadığını” belirtir. Yemin etme ve 

farklı esvaplar bürünme gibi mesleğe katılım ritüelleri, 

kürsü heyetini, ortak bir amaca sahip belirli bir düzene 

kavuşturmaktadır11. Böylece, yargıçlar 1295 dolaylarından 

beri takke giymekteyseler de, takke, on dördüncü yüzyılın 

ortalarından itibaren belirli bir hukuksal anlam taşımaya 

başlamıştır12. Geleneksel olarak, Dugdale’in eserlerinde, 

takkeye simgesel bir anlam atfedilmektedir: 

Demek ki, o bir miğfer ya da kasktır ki, hukuka dair 

kelam edilirken giyinilmekten korkulmamalıdır. Est 

sicut vestis candida et immaculata, ve adalet mevkiinde 

kralın mevcudiyetinde de giymelidirler. Ve payeli 

esvapları ile kukuletaları basiret ve ölçülüğe dalalet 

edecektir13. 

Bu simgesel mirasın, takkeden peruğa geçip geçmediği ise 

tartışmalıdır. 

Siyah kep 

Tudor’un erken dönemlerinde yargıçlar, düz yassı bir bone 

ya da kep giymeyi adet edinmişlerdi. Kep köşeliydi ve 

takkenin üzerine giyiliyordu14. 1520’lerle birlikte, yüksek 

dava vekilleri de, daha sonra resmi başlıkları haline gelecek 

bu kepi kullanmaya başladılar. Ne var ki, dava vekilleri bu 

kepi mahkemede giyemiyorlar, yalnızca ellerinde 

taşıyabiliyorlardı15. On altıncı yüzyılın sonlarındaki bir 

başka gelişme, siyah yuvarlak sipersiz ve başın tam 

tepesine oturan bir kepin hukukçuların hepsi tarafından 

                                                             

10 Baker, “Serjeants”, Op.cit., s. 69 ve Severn, Op.cit. 
11 Ibid.,  s. 17. 
12 Bkz. Ibid., s. 69-70. 
13 Aktaran Peter Goodrich “Oedipus lex: Slips in interpretation 

and law”, Legal Studies, 13: 395 (1991). 
14 Prof. Baker köşeli kepin Tudor’un erken dönemlerinde 

kullanılmaya başlandığını belirtmektedir. “Serjeants”, Op.cit., 

s. 83. 
15 Ibid. 
16 Baker, “Outline history”, Op.cit., s. 6.2. Başın tam tepesine 

denk gelen bu kepin kullanılmaya başlanma dönemi 

belirsizdir. 1600’e gelindiğinde artık kullanımdadır. Bkz. 

Baker, “Serjeants”, Op.cit., s. 73 ve “English Judges” 

giyilmeye başlanmasıdır. Hem yargıçlar hem de dava 

vekillerinin kullandığı bu başlık, “takkenin üstüne 

geçiriliyordu. Dava vekilleri için beyaz kenarlıklı, yargıçlar 

için ise başın tam tepesine denk gelecek şekilde köşeli” idi16. 

On yedinci yüzyıla girilirken, mesleki disiplin kuralları, 

saçların ve sakalların nispeten kısa olmasını 

gerektirmekteydi. Hakikaten, 1632’de Star Chamber 

Mahkemesi[*], “uzun saçlı kürsü avukatlarının [“barrister” 

sözcüğü için kullanılmıştır. –çn] söyledikleri dinlenmez” 

buyurmaktadır17. Cübbelere ilişkin “çelişik emsal ve 

gelenekleri ortadan kaldıran”18 1635 tarihli Hakimlere 

İlişkin Kurallar, siyah kepi de zarurî kılmıştır. Yargıçlar 

“Westminster’da bulundukları süre içerisinde köşeli kare 

keplerini giymek zorundadırlar”19. Kepler, “bölge 

mahkemelerinde, kiliselerde pazar sabahı ayinlerinde, 

Komisyon açılışlarında ve ceza yargılamasında da” 

zorunludur20. 

Peruk 

Hakimlere İlişkin Kurallar’dan on yıl sonra, peruk Fransız 

modasında üstünlüğü ele geçirir. Peruk Fransa’da, XIII. 

Louis’nin erken yaşlarda kel kalması ve kelliğini saklamak 

üzere peruk kullanması nedeniyle 1624’ten beri 

bilinmekteydi. Yine de popülerliğini XIV. Louis (1646-1716) 

döneminde, modadan ziyade, Mısırlılar da olduğu gibi 

sağlık gerekçeleriyle kazandı. Başlangıçta bite karşı 

koruyucu olarak kullanılan peruk, sonraları simgesel bir 

anlam da kazandı. “Peruk dönemin aristokrasisinin simgesi 

idi. Yönetici sınıflar, peruk aracılığıyla abartılıyor, stilize 

ediliyor ve emsalleştiriliyordu”21. Peruk ya da perruka22 “II. 

[*] “Court of Star Chamber”, 15.-17. yüzyıllar arasında 

İngilteresi’nde, doğrudan Kral tarafından atanıp, kapalı 

oturumlarda özellikle devletin güvenliğine ilişkin ve keyfi 

yargılama yapan yargıçlardan kurulu bir mahkemedir. çn. 
17 Baker, “Outline history”, Op.cit., s. 5.1.1. 
18 John Cody Jeaffreson, A Book About Lawyers, Vol. 1 (1867), 

s. 363. 
19 Baker, “Serjeants”, Op.cit., s. 83 ve Dedham, Op.cit. 
20 W. N. Hargreaves-Mawdsley, History of Legal Dress in 

Europe (Oxford: Clarendon, 1963), s. 65. 
21 Kybalova, Op.cit.,  s. 189. 
22 Fransızca perruque sözcüğü aslında saçtan kafa anlamına ya 

da yapay saç anlamına gelmektedir. “İngilizler, yanlış telaffuz 

ve en az iki düzine farklı yazılışla, sözcüğü ilk önce perwyke, 
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Charles dönemi mahkemelerine, Fransa’dan alınarak 

1663’te getirilmiştir”23. 

“Daha yaşlı ve ciddi kuşak, bir on yıl kadar uzak durmaya 

çalıştıysalar da”24 peruk modası, bütün İngiltere’yi ele 

geçirmiştir. Zira peruk “karşı konulamaz bir icattır ve bir 

süre devam eden itirazların ardından, 1680’lerde kürsü ve 

baro üyeleri tarafından benimsenmiştir”25. “Bir sonraki 

hâkim kuşağının hemen hepsi, doğal renkli peruklar 

kullanmışlardır... On yedinci yüzyılın sonundaki 

perukların genişliği, hukukçuların yanlarında her daim bir 

kare kep bulundurmaları uygulamasını ortaya 

çıkarmıştır”26. 

Beyaz ya da gri pudralı peruklar 1705’te ortaya çıkmıştır. 

“Peruklar, henüz resmi bir anlam taşımasa da yargıçlar, 

zamanın modasına ayak uyduruverdiler. Ancak 1720’de 

moda daha küçük peruklar takmayı gerektirdiğinde bu kez, 

itibarları için büyük önem atfettikleri geniş peruklarını 

korudular”27. 

Peruğun resmiyet alameti olma yolundaki evrimi 

Yargıçlar tarafından tercih edilen geniş peruklar, tabanları 

geniş olan türdendi ve 1720’de sadece yargıçlar değil, Baro 

üyeleri tarafından da giyilmekteydiler28. Bu dönemde, bazı 

genç yüksek derece avukatları, daha kısa olan “seferberlik 

perukları”29 akımından etkilenmişlerdi. 1730’da bu moda, 

mesleğin genç üyelerinin büyük çoğunluğu tarafından 

kabul gördü. Bill Severn, “yaşlı ve muhafazakar kuşak 

                                                             

sonra perriwig, ve nihayet ilk kısmı tümüyle atarak doğrudan 

wig şeklinde kullanmışlardır”. Severn, Op.cit., s. 45. 

[Kelimenin kökenine vurgu yapmak üzere metinde geçen “wig 

or periwig” kullanımının yerini tutmak üzere “peruk ya da 

perruka” denmiştir. Kuşkusuz Türkçe’deki bu çeviri kelimenin 

etimolojik kökenine ilişkin İngilizce’deki anıştırmayı 

vermemektedir. çn] 
23 Samuel Pepys, Günlükler,  9 Mayıs ve 2 Kasım 1663’ten 

aktaran Hargreaves-Madwdsley, Op.cit., s. 65. 
24 Ibid., s. 66. 
25 Baker, “Outline History”, Op.cit., s. 5.1.1. 
26 Jeaffreson, Op.cit., s. 288-289’dan aktaran Hargreaves-

Madwdsley, Op.cit., s. 66-67. Ayrıca bkz. E. H. Pitcairne (Ed.), 

Unwritten Laws and Ideals of Active Careers (Londra: Smith, 

Elder, 1899), s. 177. 
27 Hargreaves-Madwdsley, Op.cit., s. 67; I. Brooke ve J. Laver, 

English Costume in the Eighteenth Century (1958), s. 22. 
28 Baker, “Outline History”, Op.cit.,  s. 5.3.1. 

giymekte ısrar etse de, 1730’la birlikte, büyük perukların 

artık ‘out’ olduğunu ancak mesleğin bazı üyelerinin büyük 

peruklardan daha yıllarca vazgeçemediklerini” 

belirtmektedir30. 

Modada bir başka değişim 1750’lerde yaşandı. Böylece, 

geniş tabanlı peruklar, adliye çalışanlarını tespit etmekte 

kullanır oldu. Avukatlar gibi, “doktorlar da, biri toplumsal 

olarak diğerlerinden daha prestijli, hekimler, cerrahlar, 

eczacılar gibi gruplara ayrılmışlardı. Sadece hekimler, 

profesyonel bir mesleğin üyeleri olarak kabul 

edilmekteydiler”31. 1750’lerden itibaren hekimler, geniş bir 

“hekim peruğu” takarak kendilerini diğerlerinden 

ayırdılar. Bu peruklar, beyaz, kalın ve yoğun kıllardan 

üretilmişlerdi ve enseyi de örtmekteydiler32. Böylece 

tababet ehli, “hukuksal ve dinsel ileri gelenlere tahsis 

edilmiş” geniş tabanlı perukları kullanmayı bıraktılar33. 

Hargreaves-Mawdsley, bu duruma bakarak “yargıçların 

peruklarının 1720-1760 arasında, genel kullanımın ötesine 

geçerek, meslekten olmayanların modasını da etkileyen 

resmi bir işaret haline geldiği” sonucuna varmaktadır34. 

Yargıçlar, geniş tabanlı perukların kullanımı konusunda 

ısrarcı olmadılar. Geniş tabanlı perukların kullanımına 

“Westminster oturumlarında[**] ve ceza yargılamasında” 

devam edildiyse de, “1780’lerle birlikte, hukuk 

yargılamalarında, daha az resmi nitelikteki kısa lüleli 

peruklar (bugün de kullanılmakta olan kürsü tipi peruklar) 

kullanılmaya başlanmıştır35. Kısa lüleli peruklar aslında, 

29 Ibid. 
30 Severn, Op.cit., s. 54. 
31 A. H. Manchester, A Modern Legal History of England and 

Wales 1750-1950 (1980), s. 50. 
32 P. Cunnington ve C. Lucas, Occupational Costume in 

England (Londra: Black, 1967), s. 305; C. Willet ve P. 

Cunnington, Handbook of English Costume in the 

Eighteenth Century (Londra: Faber and Faber, 1964), s. 243. 
33 Ibid., s. 241. 
34 Hargreaves-Madwdsley, Op.cit., s. 67. 
[**] Metinde “Westminster Hall” olarak geçen kavram, 

Westminster Sarayı’nın günümüze kadar ulaşan eski bölümü 

için kullanılmaktadır. Birleşik Krallık’ın Lordlar ve Avam 

Kamaraları’ndan oluşan Parlamento’su bu binadadır. 

“Westminster oturumu”, kuşku yok ki, parlamento 

oturumlarını ifade etmekte kullanılmaktadır. çn 
35 Baker, “Outline History”, Op.cit., s. 5.2.1. 
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geniş tabanlı peruk edinemeyen tüccarlar tarafından 

kullanılmaktaydı. Yargıçların bu perukları kullanmaya 

başlamaları, toplumun geri kalanının giyim-kuşam 

anlayışının izlendiğini de göstermektedir. The Times’ın 

1788’deki (muhtemelen kısa lüleli peruklar üzerine olan) 

yorumuna göre, “Lord Loughborough, kılık kıyafet 

konusunda diğer yargıçlar için iyi bir örnek 

oluşturmaktadır. Lord, Adalet Kürsüsü’ndeki bilgeliğin 

başına taktığı en şık peruğa sahiptir”36. 

Meslekte kabul gören ayırt edici peruk türleri 

Bu döneme kadar, yüksek derece avukatlarının hepsi 

“geniş tabanlı perukları kullanmayı bırakmışlar; ya 

buklesiz kısa lüleli ya da bağcıklı bukleli peruklar 

kullanmaya başlamışlardır”37. Varlıklarını günümüze 

kadar sürdüren bu ikinci türden peruklar, en azından 

1772’den beri kullanılmaktadırlar ve yaklaşık 1800’lerden 

itibaren de sıradan yargılamalarda, yüksek derece 

avukatları tarafından kullanılan yegane türdürler. Krallık 

Hukuk Müşavirleri ve yüksek dava vekilleri ise geniş 

tabanlı perukları daha resmi durumlarda kullanmayı 

sürdürmüşlerdir38. Peruk kullanmaya ilişkin yazılı bir kural 

olmasa da, 1790’da The Times’ta yayımlanan bir makale, bu 

konuda topluma ayak uydurmayanlara nasıl baskı 

uygulanabildiğini göstermektedir: 

Cumartesi günü, Bay Erskine’in yeni icat peruğu, 

sıradışı boyutu ile Westminster’da yargıçları 

utandırıp, eğlence konusu oldu. Tüm ciddiyetiyle 

Lord Kenyon dahi, gülmezlik edemedi39. 

Bay Erskine’in bu talihsiz görünümünden altı ay önce, 

Fransız halkı Bastille’e saldırmıştı. Fransa’da “pudralı 

peruk ve sallanıp duran kuyruğu, nefret edilen 

aristokrasinin simgesi haline gelmişti”40. Bazı aristokratlar, 

                                                             

36 The Times, 29 Mayıs 1788, s. 2d. 
37 Baker, “Outline History”, Op.cit., s. 5.2.1. 
38 Ibid., s. 5.3.2. 
39 “Barrister’s wigs amuses court”, The Times, 27 Ocak 1790, s. 

2c. 
40 Severn, Op.cit., s. 66. 
41 Bkz. Ibid. “Bazı muhafazakar İngiliz Toriler bu duruma o 

kadar üzüldüler ki, oğullarını peruk takmayıp, kısa saçlarını 

‘tehlikeli radikal’ isyancılar gibi sallayanların öğretmenlik 

yaptığı okullara göndermeyi reddettiler”.  

kellerini kurtarmak çabasıyla peruklarından 

vazgeçmişlerdi. İngiltere’de de “Fransız Devrimi’ne 

sempati duyan bazı genç liberaller”, saçlarını kısa 

kestirmeye başladılar. Krala sadakatlerini göstermek 

isteyenlerle yaşlı muhafazakarlar ise, pudralı peruklarını 

muhafaza ettiler41. 

Ne var ki, hanımefendilerin büyük bir kısmı kendi 

peruklarını muhafaza etmediler. The Times, Aralık 1789’da 

“Fransız özgürlükçülüğünden kaynaklanan ani bir devrim 

ile” İngiliz hanımefendilerinin “[kafalarında] çirkin yapay 

bir saç yükü taşımayı” reddettiklerini ve “pek çok 

saygıdeğer peruk üreticisi şirkete” sıkıntı yaşattıklarını 

bildirmektedir42. Bu dönem, “un fiyatlarının artması 

nedeniyle Britanya’nın yoksullarının ekmek için 

yakardıkları ve buğday kıtlığı nedeniyle açlık tehlikesinin 

boy gösterdiği” bir dönemdir. Kent ve kasaba konseyleri, 

insanları, peruklarını pudralamamaya çağırmaktadır. 

Böylece “ulus[un çıkarları] için buğdaydan büyük oranda 

tasarruf edilebilecektir”. Büyük Yarmouth belediyesi, 

“fiziksel görünümün, kamu refahı için her zaman feda 

edilebileceğini” bildirmektedir43. Yine de çağrılar 

duymazdan gelinmekteydi. Ancak 1795 yılında, hükümeti 

fena halde bütçe sıkıntısı çeken Başbakan William Pitt, saç 

pudrası kullananlar için altın para ile ödenen bir vergi 

çıkardı44. Peruk kullanıcıları tarafından büyük oranda saç 

pudrası tüketilmekteydi45 ve çekirdek bir grup 

muhafazakâr, vergilerini ödeyerek peruklarını kullanmayı 

sürdürdüler. Ödenen bu vergilerle ilk yıl Hazine’ye ₤ 

200,000 gelir kaydedildi46. 

Yine de “pek çok yerde insanlar, peruklarını ve pudralarını 

kendi kısa kesilmiş düz saçlarını kullanmak üzere terk 

ediyorlardı. Peruklarını muhafaza edip, pudra için bir altın 

para vergi verenlerle, ‘altın para domuzu’ diye dalga 

42 “Artificial hair rejected for natural”, The Times, 19 Aralık 

1789, s. 2d. 
43 Severn, Op.cit., s. 66-67. 
44 Ibid., s. 67. Bkz. Geo., c. 49, 40: 3 (1795). 
45 Kybalova, Op.cit., s. 207. 
46 Severn, Op.cit., s. 67. Bazı meslekler vergiden muaf 

tutuldular. Kraliyet çalışanları, yıllık ₤100’dan az kazanan din 

adamları, küçük subaylar ve astsubaylar ile ordudan maaş alan 

özel görevliler muafiyet kapsamındaydılar. Hukuk mesleğinin 

üyeleri muafiyet kapsamında değildiler. Geo., c. 49, 40: 3 

(1795). 
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geçiliyordu. Doğal saç kullanımına dönüş o dereceye vardı 

ki, pudra vergilerinden elde edilen gelir neredeyse sıfıra 

kadar düştü”47. Vergi, “zaten bitmeye yüz tutan bir modayı 

tümüyle ortadan kaldırmıştı”48. [Vergi dolayısıyla] pudralı 

peruk kullanımının tekelleşmesi, aslında vergiyi 

ödeyemeyecek durumda olanlar ve vergi ödemek 

istemeyenler için pudralamayı sürdürerek kendi 

kendilerini büyük gösterebilecekleri bir unsur da ortaya 

çıkarmış olabilir. 1795 ile 1799 arasında, özellikle 

tüccarların ve eşlerinin, vergi ödeyememeleri konusunda 

farklı kanaatler ortaya çıkmıştır49. 

Peruğun resmi yaptırıma kavuşması 

1800’lerden itibaren peruk “genel itibariyle hukukçular, 

arabacılar ve piskoposlar tarafından kullanılmaktaydı”50. 

Kimi hekimler, 1800’den 1820’ye kadar, mesleklerinin 

simgesi olarak peruk kullanmayı sürdürdüler51. “1830’larda 

krallık tarafından piskoposlara, peruklarını terk etme izni 

verildi”52. Böylece, peruk giyme geleneği “Londra 

belediyesi arabacıları dışında, sadece hukuk alanı için 

geçerliğini sürdürdü”53. Perukların biçimine ilişkin, 

yargıçlar tarafından hiçbir düzenleme yapılmadığı gibi Inss 

of Court[***] tarafından da resmi bir yönetmelik çıkarılmasa 

da, böyle bir şeye gerek de duyulmamıştır. “Bu, 

mahkemelerin kendi yetki alanlarında görülen bir 

meseleydi”54. Hukukçular, daha önce pek çok kez olduğu 

gibi, toplumun geri kalanının terk ettiği bir modaya sahip 

çıkmışlar ve bunu, “geleneksel” mahkeme kıyafeti 

alışkanlığının bir parçası haline getirmişlerdi55. 

                                                             

47 Ibid. 
48 Brooke ve Laver, Op.cit., s. 86. 
49 Örneğin bkz. “Hair powder duty”, The Times, 9 Haziran 

1797, s. 3d; 31 Ağustos 1797, s. 3d; 29 Haziran 1799, s. 2c. [Vergi 

yasası, komşuların birbirilerini ihbar etmelerini de 

gerektirmektedir –çn]Bina sakinlerinden peruk takmayan 

komşularını bildirmeyenler için en yüksek ceza ₤30 ya da 

₤20’dir. Bu durumdaki bütün örneklerde, sulh hakimi ₤10’luk 

indirim yapma yetkisini kullanmaktadır. Saç pudrası 

kullanabilme sertifikasında sahtecilik yapmanın cezası ise 

“idam”dır. Geo., c. 49, 40: 3 (1795). 
50 Baker, “Outline History”, Op.cit., s. 5.1.1. 
51 Bkz. Cunnington ve Lucas, Op.cit., s. 306. 
52 Baker, “Outline History”, Op.cit., s. 5.1.1. Pannick, IV. 

William’ın piskoposlara peruk kullanmama izni veriş tarihinin 

1832 olduğunu ifade etmektedir. David Pannick, Judges 

(Oxford, 1988), s. 146. 

Avukatlar ve dava vekilleri (attorneys and solicitors), 

1820’lerde peruk kullanımını bıraktılar56. Bu dönemden 

itibaren peruk, kürsü avukatlarını (barrister) diğer 

avukatlardan ve dava vekillerinden ayırma işlevini 

görmeye başladı. 1825’te avukatlar ve dava vekilleri, farklı 

isim altında bir Hukukçular Birliği oluşturdular57. Baro’nun 

peruk takma konusunda ısrar etmesinin nedeninin bu 

olduğuna ilişkin yetkili ağızlardan bir iddia ileri sürülmüş 

değildir. Zaten, avukatlara ve dava vekillerine sadece yeni 

oluşturulan eyalet mahkemelerinde hazır bulunabilme 

yetkisi verildiğinden ve dolayısıyla yüksek derece 

avukatlarına rakip olmaları söz konusu olmadığından, 

böyle bir yorum mümkün görünmemektedir. 

Peruklar nihayet 1844’te resmi bir yaptırıma kavuştu. Bir 

kürsü avukatı, Regina v. Whittaker davasına peruksuz ve 

cübbesiz çıktı. Yargıç, bu haliyle avukatı “görmediği”ne ve 

“duymadığı”na hükmetti. Bu davada “yargıç, uygunsuz 

giyinen avukatı ‘görmediği”ni belirterek, kıyafete ilişkin 

mutabakatı gözler önüne sermektedir”58. [Öyleyse] 

Avukatlar her zaman uygun şekilde giyinmelidirler. Regina 

v. Whittaker davası, bundan hem peruklu hem de cübbeli 

olmanın kastedildiğini göstermektedir59. 1840’larda 

yargıçlar, gerek Westminster’da, gerekse ceza 

yargılamalarında kullandıkları geniş tabanlı perukları 

bırakarak, her türlü davada artık tümüyle kısa lüleli 

perukları kullanmaya başlamışlardır60. 

53 Hawkes, Op.cit., s. 120. 
[***] Inns of Court, bir nevi baro olarak kabul edilebilir. 14. 

yüzyılda İngiltere’de kurulan dört avukat örgütlenmesinden 

biridir. Münhasıran hukuk öğrencilerine kürsü avukatı ünvanı 

verme yetkisine sahiptir. çn. 
54 Lincoln Inn Kütüphanesi’nin bu makalenin yazarına 

yolladığı 2 Mayıs 1995 tarihli mektubu ve Inner Temple 

Arşivcileri’nin yolladığı 4 Mayıs 1995 tarihli mektup. 
55 Inner Temple mektubu, Ibid. 
56 Baker, “Outline History”, Op.cit., s. 5.4.1. 
57 Peter Reeves, “The 150 Years War”, New Law Journal, (30 

Ekim 1992), s. 1509. 
58 Lincoln Inn Kütüphanesi mektubu, Op.cit. 
59 Ibid. Kütüphane, Halsbury’s Law of England, vol. 3 no. 1 

(1989, re-issue), prgf. 418’i eklemektedir. 
60 Baker, “Outline History”, Op.cit., s. 5.1.1. 
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Kep ve takkenin ortadan kalkışı 

Peruk kullanma modası, bir başka geleneksel avukat başlık 

türünü ortadan kaldırdı. Siyah kep ve takke, peruklar ilk 

ortaya çıktıklarında bir süre, peruğun arkasında 

kullanılmayı sürdürdüler61. Daha sonraları yargıçlar, siyah 

kep kullanmayı “sadece ciddi hükümlerin tefhimi istisna 

olmak üzere” bıraktılar. Böylece siyah kep kullanımı ölüm 

cezası ile ilişkilendirildi62. 

On sekizinci ve on dokuzuncu yüzyıllarda beyaz takke ve 

siyah kepin, 

boyutları, peruk üreticileri tarafından aşama aşama 

küçültülmüştü. Victorian dönemde, dalgalı yeşil 

kıvrımları olan iki inçlik bir siyah ipekten ibaret 

kaldılar. Yüksek dava vekilleri ve yargıçlar, takkeyi, 

sadece geniş tabanlı peruklarının üstünde değil, 

mahkemede taktıkları salkımlı ve lüleli peruklarında 

da kullanıyorlardı. Takke mahkemelerde son olarak 

muhtemelen 1900’de kullanıldı63. 

Yargıçlar “parçalı kıyafetlerini kullanmayı bıraktıklarında 

ise, peruğun saltanatında, daha önce kıyafetlerle 

doldurulan bir boşluk kaldı”64. 

Muhalefet Tarihi 

Mahkeme kıyafetleri meselesinin Lordlar Kamarası’na 

gelmesine vesile olan, bulunduğu yüksek makamın da 

verdiği kuvvetle, Lord Taylor oldu. Hiç kuşku yok ki Lord 

Taylor, Kürsü ve Baro’nun saygın kıyafet geleneğine ilk 

çamur atan kişi değildi. Peruklar büyük ilgi gören bir moda 

olduğunda da, hukukçuların kullandığı türden peruklar, 

                                                             

61 bkz. Baker, “Serjeants”, Op.cit., s. 73. 
62 Ibid., s. 83. Kepler, Baro’da bir finansman sağlandığında ve 

avukatlığa hak kazanıldığında giyilmekteydi. 1896’da Londra 

Belediye Başkanı Adalet Sarayı’nda kabul edildiğinde de 

giyildiği belirtilmektedir. W. Axon, “The Costume of the law”, 

The Lawyer in History, Literature and Humour. Ed.: W. 

Andrews (Londra: Andrews, 1896; ve tıpkı basım Littleton, 

CO, Rothman, 1982), s. 150. 
63 Baker, “Serjeants”, Op.cit., s. 73. 
64 Hargreaves-Madwdsley, Op.cit., s. 65; Jeaffreson, Op.cit., s. 

287. 
65 Alexander Herzen, My Past and Thoughts: The Memoirs of 

Alexander Herzen (1852). Çev: C. Garnett (1968), s. 1096. 
66 Bkz. The Times, 24 Temmuz 1868, s. 5d, 11a ve 12a; 23 

Temmuz 1868, s. 5f. 23-24 Temmuz 1868 tarihlerinde ısı 

değerleri 90 F derece [32,222 C derece-çn] olarak bildirilmişti. 

genel eleştiri konusu olmaktaydı. Oliver Goldsmith’in 

1762’de Dünya Yurttaşları [The Citizen of the World]’nda da 

yazdığı üzere, “bir kişinin bilge görünebilmek için tek 

yapması gereken, komşularının kafalarındaki saçları ödünç 

almak ve bir çalı gibi kafasına yapıştırmaktır. Hukuk ve 

sıhhat dağıtıcıları, bu şeyleri öyle yapıştırırlar ki, kafayı ve 

saçı birbirinden ayırmak mümkün değildir”. 1853’te 

Alexander Herzen, İngiliz mahkemelerine yaptığı ilk 

ziyaretinde, “bu ortaçağ mizanseninin gülünçlüğü 

karşısında şaşkınlığa uğramıştır”65. Herzen İngiliz değildi 

ve bir devrimciydi. Dolayısıyla onun görüşleri 

değerlendirilirken, geleneğe bir aşkla bağlı olmadığı da göz 

önüne alınmalıdır. 

1868’de Sör Robert Collier, iki günlüğüne mahkemede, 

peruk kullanmama yeniliğini gözleme fırsatını bulmuştu. 

Kürsü üyelerinden Sör James Wilde “insanın da bir 

tahammül sınırı olduğunu belirterek emsali görülmemiş 

hava sıcaklığı nedeniyle peruğunu çıkarmıştır. Sör Robert 

Collier, bunun bir emsal olması dileğini, –Baro üyelerinin 

pek çoğunun da yürekten destekledikleri- bu demode 

geleneğin artık sonuna gelindiğine ilişkin umudunu dile 

getirmektedir”66. Bu “pek çok Baro üyesi”, güçlü ve etkili 

bir lobi oluşturamıyorlardı, dolayısıyla Adalet Bakanlığı 

Değerlendirme Raporu’nda söylendiği gibi “önerinin 

küçük bir destek gördüğü”nü ileri sürmek insafsızlık olur67. 

Zira avukatlar arasında perukların kaldırılmasına ilişkin 

hiçbir üstü kapalı destek, yargısal itaatsizlik sınırını aşmayı 

göze alamaz68. 

Bu iki günde güneş çarpmasına bağlı birkaç ölüm de rapor 

edilmişti. Muhterem Yargıç David Q. Miller da hem Sör James 

Wilde’ın örneğini hem de Sör Robert Collier’in modernlik 

serzenişini izlemektedir: “Benim mahkememde sıcak 

havalarda, ne ben ne de avukatlar peruk takarız. Bu konforun 

gelenek karşısında bir emsal olması gerektiğine karar verdim. 

Bunun beklenmedik hiçbir etkisi olmamıştı. Fikrimce böylece, 

her iki cinsiyetten avukatların görünümleri de düzelmiş, 

mahkemenin kutsiyetine hiçbir şekilde halel gelmemiştir. Şunu 

söyleyebilirim ki, peruklar kullanılmazsa, tek kaybeden peruk 

üreticileri olacaktır”. The Times’a Mektup, 21 Ağustos 1995, s. 

15g. 
67 Baker, “Outline History”, Op.cit., s. 5.1.2. 
68 Avukatlar, itibar gören bazı başka gelenekler aleyhinde 

konuşmak konusunda da isteksiz olacaklardır. Meslek 

gelirlerinin azlığı hakkında da “sessizlik geleneği” itibar 
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1948 yılında, Avam Kamarası’ndaki daimi komisyonlardan 

biri, Ceza Adaleti Yasası’na avukatların peruk ve cübbe 

giymelerinin yasaklanmasına ilişkin bir madde eklenmesini 

tartışmaya açtı. Üyelerden birinin “bu hayal dahi edilemez 

öneriden ürktüğünü”69 belirttiği oturumda, ezici 

çoğunlukla reddedildi. O günden bugüne, pek çok 

yorumcu perukların ve/veya cübbelerin kaldırılması 

çağrısında bulunmaktadır70. 

Lordlar Kamarası’nda mahkeme kıyafetlerine ilişkin 

tartışmanın yarattığı kötü etkinin ardından Adalet 

Bakanlığı “mevcut yasada hiçbir değişiklik 

yapılmamasına” karar verdi71. Bu açıklama da çatışmayı 

engellemedi. 1990’da alt derecede dava vekilliği yapanların 

(solicitors) haklarının genişletilmesi kararı kapsamında, 

kimi yargıçlar dava vekillerinin, peruk takmalarına izin 

verirken, kimileri vermedi72. Adalet Bakanlığı 1994 yılında 

bir yönerge yayımlayarak “alt derece dava vekillerinin 

siyah cübbe giyeceklerini ancak peruk takamayacaklarını” 

yineledi. Ancak Adalet Bakanlığı “bu ikinci hususun uzun 

dönemli bir karara ulaşmak üzere istişare edilmesinin 

önerildiğini” de bildirdi73. Bu istişare “ilgili kişi ve 

örgütlenmelerin bu konuda bir uzlaşmaya varamadıkları; 

ancak çoğunluğun hemen değilse de gelecekte peruk 

kullanımına son verilmesini istediği” görüşüyle 

sonuçlandı74. Buna karşın Adalet Bakanlığı Bölge 

Başkanları ile yürüttüğü müzakereler sonucunda 1994’te 

peruk kullanma yetkisinin alt derece dava vekillerine 

genişletilemeyeceği yönünde bir yönerge yayımladı. Bu 

yönerge pek tutarlı değilse de Adalet Bakanlığı’nın 

“mahkeme kıyafetlerine ilişkin kural ve uygulamaların 

gözlem altında olduğuna ilişkin” değerlendirmesini 

                                                             

görmektedir. Bkz. R. Hazell (Ed.), The Bar on Trial (Londra: 

Quartet Books, 1978), önsöz ve arka kapak. 
69 “Lawyers’ wigs and gowns”, Northern Ireland Legal, 225 

(1948). 
70 Bkz. Glanville (ed.), The Reform of the Law (Londra: 

Gollancz, 1951), s. 31 (“Yargısal cübbelerin ve avukatların 

giydikleri peruk ve kaftanların şimdi, hukukun eski moda 

görünmesine neden olmak gibi tarihsel bir yanılgı yarattıkları 

düşüncesindeyiz. O yüzden kaldırılmaları gerekmektedir.”); 

Pannick, Op.cit., s. 147 (“Peruk ve cübbeler, İngiliz hukukun 

bütün kusurlarını özetlemektedir.”); Lord Goodman, Not For 

the Record (1972), s. 78 (“Profesyonel bir mesleğin cübbeli 

üyelerinin dönem giysileri giyiyor olmalarının yerinde 

olmadığını hatta saçma olduğunu düşünüyorum.”); Tony 

gösteriyordu75. Yüksek derece avukatlar peruk 

kullanabilirken alt derece dava vekillerinin 

kullanamamasının yarattığı adaletsizlik, gelecekte 

perukların kaldırılmasına neden olacak bir unsur gibi 

görünmektedir. Ancak bu türden talepler de en az 

perukların kullanılmaya başlanması kadar eski bir geleneğe 

sahiptirler. 

Sonuç 

Hukukçuluk mesleğinde yüzyıllar süren cübbe ve kaftan 

giyme geleneği, peruk kullanma geleneğini 

öncelemektedir. Cübbe ve kaftanla karşılaştırıldığında 

peruk, Kürsü ve Baro için görece yeni bir gelenektir. Ne ki, 

peruk kullanımı mesleğe uyarlanırken, en az cübbe giymek 

kadar eski bir gelenek izlenmekteydi. Yüzyıllar önce takke 

için söz konusu olduğu gibi, modası geçmiş bir başlık 

kullanılarak, meslek için belli bir ayırt edicilik ve tekeliyet 

yaratıldı. Böylece hukukçular, bu özel meslektaşlık durumu 

için farklı toplumsal statü ilan edebildiler. Bu yeni âdet öyle 

başarı kazanmıştır ki, peruklar –özel olarak da geniş tabanlı 

olanlar- yargısal ikonografide kırmızı cübbelerin kazandığı 

statüyü kazanmıştır. 

Gifford, Where’s the Justice (Harmondsworth: Penguin, 1986), 

s. 75 (“Peruk ve cübbeden kurtulabilmek önemli bir 

reformdur.”); F. Mattheews, “Big wigs and perriwigs”, 

Counsel (Mart 1990), s. 28 (Peruk kullanımını haklı gösterecek 

nedenler bulunmasını aksi halde kaldırılmasını 

önermektedir.). 
71 Adalet Bakanlığı Basın Bildirisi, 30 Eylül 1993. 
72 “Stuff and Nonsense”, New Law Journal,  144: 997 (22 

Temmuz 1994). 
73 Yönerge (Mahkeme Kıyafetleri) [1994] 1 WLR 1056. 
74 Yönerge (Mahkeme Kıyafetleri) (No. 2) [1995] 1 WLR 648. 

Ayrıca bkz. “Majority wish wigs to be discontinued”, The 

Times, 17 Nisan 1995, s. 33c. 
75 Ibid. 


