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Önsöz

Sevgili Ö¤renciler, 

‹nsanl›k tarihinde ne kadar eskilere gidersek gidelim; insanlar› gruplar veya

toplumlar halinde yaflarken buluruz. Sosyal hayat›n belli bir düzen ve uyum için-

de sürdürülebilmesi, insanlar›n gerek birbirleriyle, gerek do¤rudan do¤ruya top-

lumla olan iliflkilerinde dikkate alacaklar› birtak›m kurallar›n varl›¤›n› gerektirir. 

Sosyal hayat› düzenleyen kurallar›; din kurallar›, ahlak kurallar›, görgü kuralla-

r›, gelenekler, görenekler ve hukuk kurallar› olarak s›ralayabiliriz. Bu çerçevede

hukuk, toplumsal yaflam›n devam›nda ve sosyal düzenin sa¤lanmas›nda önemli

rol oynar. Keza, günümüzün modern toplum flartlar›nda ise hukuk, özel öneme

sahip bir olgu haline gelmifltir. Sosyal iliflkilerin ve davran›fllar›n giderek çeflitlen-

di¤i, farkl›laflt›¤› ve karmafl›klaflt›¤› toplumsal yap›larda; insanlar›n, gruplar›n, ör-

gütlerin ve organlar›n iliflkilerine, örgütlenmelerine ve iflleyifllerine yön verebil-

mek için hukuka, hukuksal organlara ve düzenlemelere daha fazla baflvurulmak-

tad›r. Böyle bir durum karfl›s›nda, hukuku toplumsal yap›yla iliflkisi ve etkileflimi

çerçevesinde ele al›p incelemek zorunlu olmufltur. Bu ihtiyaca yan›t vermek üze-

re “Hukuk Sosyolojisi” ad› alt›nda yeni bir sosyoloji disiplini hayat bulmufltur.

Bu çal›flmada hukuk, toplumsal yap›n›n temel bir bilefleni olarak ele al›nm›fl ve

di¤er ögelerle iliflkisi ve etkileflimi aç›s›ndan inceleme konusu yap›lm›flt›r. 

“Hukuk Sosyolojisi” bafll›¤›n› tafl›yan kitab›m›zda; toplum ile hukuk iliflkisini,

hukukun kökenini ve tarihsel geliflimini, hukukun temel toplumsal ifllevlerini ko-

nu alan üniteler göreceksiniz. Hukuk sosyolojisinin konusuna iliflkin tart›flmalar-

dan ve ileri sürülen görüfl ve düflüncelerden haberdar olacaks›n›z. Ayr›ca, huku-

kun sosyal bir olgu ve kurum olarak ele al›n›p; onu sosyal, ekonomik, siyasal,

kültürel ve ideolojik boyutlar›yla ele alan tart›flmalar› izleyeceksiniz. Bir iletiflim

süreci olarak hukukun, günümüzün elektronik kültür ortam›nda nas›l dönüfltü¤ü-

nü, modernleflme, küreselleflme süreçleriyle nas›l karfl›l›kl› bir iliflki ve etkileflim

içinde bulundu¤unu tart›flabileceksiniz. Hukuk sosyolojisini ayr› bir bilim dal› ola-

rak geliflmesine zemin oluflturan öncü çal›flmalar ile klâsik sosyolojik yaklafl›mlar

hakk›nda bilgi edinebileceksiniz. Hukuk sosyolojisinin özellikle 20. Yüzy›ldaki

düflünsel geliflimi üzerinde duran ve ça¤dafl sosyolojik perspektifleri inceleyen

bölümlerle karfl›laflacaks›n›z.

Kitab›n›z›n tüm üniteleri, toplum-hukuk iliflkisini ve hukuk sosyolojisinin geli-

flimini genifl bir çerçevede kavrayabilmeniz için çok boyutlu sistematik bir yakla-

fl›mla kaleme al›nmaya çal›fl›lm›flt›r. 

Siz de¤erli ö¤rencilerimize yararl› olmas› temennisiyle baflar›lar diliyoruz.

Editör

Prof.Dr. Mehmet Yüksel         

Önsözvi





Bu üniteyi tamamlad›ktan sonra;
Sosyolojinin temel inceleme konusunu aç›klayabilecek,
Toplum ve toplumsal düzen ile ilgili temel kavramlar› tan›mlayabilecek,
Toplumsal yaflam›n sürdürülmesinde ve toplumsal düzenin sa¤lanmas›nda
hukukun rolünü tart›flabilecek,
Sosyoloji ve hukuk biliminin hukuk olgusuna yaklafl›mlar›ndaki farklar› de-
¤erlendirebilecek,
Hukukun kökeni ve tarihsel geliflimi hakk›nda temel bilgileri özetleyebile-
ceksiniz.
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G‹R‹fi
Günümüzün modern toplum flartlar›nda hukuk, özel öneme sahip bir olgu haline
gelmifltir. Toplumsal iliflkilerin ve davran›fllar›n giderek çeflitlendi¤i, farkl›laflt›¤› ve
karmafl›klaflt›¤› toplumsal yap›larda; insanlar›n, gruplar›n, örgütlerin ve organlar›n
iliflkilerine, örgütlenmelerine ve iflleyifllerine yön verebilmek için hukuka, hukuk-
sal organlara ve düzenlemelere daha fazla baflvurulmaktad›r. Böyle bir durum kar-
fl›s›nda, hukuku toplumsal yap›yla iliflkisi ve etkileflimi çerçevesinde ele al›p ince-
lemek zorunlu olmufltur. Bu ihtiyaca yan›t vermek üzere “Hukuk Sosyolojisi” ad›
alt›nda yeni bir sosyoloji disiplini hayat bulmufltur. Böyle bir inceleme, her fleyden
önce toplum bilimi olarak da adland›r›lan sosyolojik bilgi ve yaklafl›m› gerektirir.
Sosyolojik bir yaklafl›m olmaks›z›n, hukuk olgusu, toplumsal yaflamda hukukun
yeri ve önemi anlafl›lamaz. Bu ise, hukuk bilimi ile sosyolojinin hukuk olgusuna
yaklafl›mlar›ndaki farklar›n bilincinde olmay› gerektirir. Ayr›ca, hukukun kökeni ve
tarihsel geliflimiyle ilgili bilgiye sahip olmaks›z›n, günümüzdeki hukuksal sorunlar
ve geliflmeler hakk›nda sa¤l›kl› bir tart›flma ve de¤erlendirme mümkün olamaz.

TOPLUM VE SOSYOLOJ‹

Sosyolojinin temel inceleme konusunu aç›klamak.

‹nsan, di¤er canl›larla baz› ortak özelliklere sahiptir. Onlar›n da bulundu¤u bir do-
¤al çevrede yaflar. Beslenme, giyinme, bar›nma ve korunma gibi biyolojik ihtiyaç-
lar› vard›r. Bu ihtiyaçlar›n›, içinde yer ald›¤› do¤al çevrenin imkânlar› ve özellikle-
ri çerçevesinde gidermeye çal›fl›r. Yaflamak için do¤aya muhtaç olan insan, do¤a
ile sürekli olarak iliflki içindedir. Ancak insan, biyolojik ihtiyaçlar› da dahil olmak
üzere, tüm ihtiyaçlar›n› sadece do¤al çevrenin belirledi¤i bir flekilde de¤il; toplum-
sal yaflam içinde gelifltirdi¤i sosyo-kültürel iliflki biçimlerine, de¤er yarg›lar›na ve
davran›fl kal›plar›na ba¤l› olarak karfl›lamaya çal›fl›r. Hiç kuflkusuz insan, canl› bir
varl›k olarak her fleyden önce do¤al gerçekli¤in parças›d›r. Ancak insan, ayn› za-
manda “toplum” ad› verilen bir toplumsal çevrede yaflar. Böyle bir çevre içinde in-
sanlar, birbirleriyle girmifl olduklar› iliflkiler ve etkileflimlerle birtak›m gruplara, ku-
rumlara, örgütlere, de¤erlere ve normlara hayat verirler. ‹nsanlar›n etkileflim halin-
de yaratt›klar› bu gerekli¤e “toplumsal gerçeklik” veya “toplumsal yaflam” alan› de-
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nilir. Do¤al gerçeklik fizik, kimya, biyoloji ve jeoloji gibi do¤al bilimlerin konusu-
nu olufltururken, toplumsal gerçeklik sosyoloji psikoloji, ekonomi ve siyaset bilimi
gibi sosyal bilimlerin konusunu oluflturur.

Sosyoloji, toplumsal yaflam alan›n› veya toplumsal gerçekli¤i incelemeye çal›-
flan, onu anlama ve aç›klama yönünde çabalayan bir bilim dal› olarak ortaya ç›k-
m›flt›r. Sosyolojinin inceleme alan› toplumsal yaflamd›r. Dolay›s›yla bu durum, sos-
yolojinin tek tek kiflileri de¤il; kiflilerin toplumsal yaflam içinde kurduklar› iliflki ka-
l›plar›n›, etkileflimlerini ve davran›fl biçimlerini incelemeye çal›flt›¤› anlam›na gelir.

Sosyologlar, insanlar›n de¤iflik toplumsal gruplarda ve toplumlarda nas›l iliflki
kurduklar›n›, ne tür iliflki ve etkileflim kal›plar› yaratt›klar›n›, hangi tarz davran›fllar
sergilediklerini, ne gibi de¤erlerin, normlar›n, kurumlar›n ve örgütlerin oluflmas›n›
sa¤lad›klar›n›; ayn› zamanda toplumsal etkileflim sürecinde yarat›p gelifltirdikleri
davran›fl kal›plar›n›n, örgütlerin, kurumlar›n, toplumsal de¤er ve normlar›n insan
iliflki ve davran›fllar›n› nas›l etkiledi¤ini anlamaya ve aç›klamaya çal›fl›rlar. Bu çer-
çevede sosyo-ekonomik statü, din, kültür, hukuk, yafl, cinsiyet ve e¤itim gibi fak-
törlerin insan iliflkilerini ve davran›fllar›n› nas›l etkiledi¤ini ve farkl›laflt›rd›¤›n› ince-
lerler. Sosyologlar, insanlar› bulunduklar› çevreden soyutlayarak de¤il; onlar› fark-
l› toplumsal konumlara sahip etkileflim ve iletiflim halindeki varl›klar olarak ele
al›rlar. Baflka bir deyiflle, sosyologlara göre kifliler, her zaman baflkalar›yla iliflki ve
etkileflim halinde olup onlara ba¤l› olarak davran›flta bulunurlar.

Sosyoloji, genifl bir ilgi alan›na sahiptir. Bu ilgi aile, e¤itim, ekonomi, siyaset ve
hukuktan sapk›n davran›fllara, etnik ve dinsel iliflkilere kadar bütün toplumsal
alanlar› kapsam›na al›r. Böylesine genifl ve kapsaml› ilgisinden dolay› sosyoloji, si-
yaset sosyolojisi, suç sosyolojisi, hukuk sosyolojisi, iktisat sosyolojisi, din sosyolo-
jisi, e¤itim sosyolojisi gibi birçok alt dala ayr›lm›fl durumdad›r. Ancak bu bölünme-
nin mutlak bir parçalanma anlam›na gelmedi¤i bilinmeli; asl›nda bu disiplinlerin
hepsinin bir bütün olarak sosyolojinin kapsam›nda oldu¤u, toplumsal gerçekli¤i
farkl› yönlerde ve boyutlarda kavramaya çal›flman›n bir ifadesi oldu¤u düflünülme-
lidir. Sosyolojinin her bir alt dal›n›n, genel olarak sosyoloji ad› verilen bütünün
parçalar› oldu¤u ve bu parçalar›n karfl›l›kl› iliflki ve etkileflim halinde bulundu¤u
gözden kaç›r›lmamal›d›r. Sosyolojiyi, toplumu, toplumsal gruplar›n organizasyonu-
nu, insanlar aras› etkileflimi ve insanlar›n kendi toplumsal gerçekliliklerine verdik-
leri anlam› incelemeye çal›flan bir sosyal bilim dal› olarak tan›mlamak mümkündür
(Trevino, 2008: 1).

Sosyolojiyi, k›saca toplumun bilimi olarak da tan›mlamak mümkündür. Bu ta-
n›m ise, toplum kavram›n› aç›klamam›z› gerektirir. Toplum, kiflilerin bir toplam› ol-
may›p bir etkileflim sistemidir. ‹ki kifli aras›ndaki iliflkiden, ayn› toplumun bireyle-
ri aras›ndaki iliflkilerin tümünün oluflturdu¤u bütünlü¤e kadar bir süreklilik söz ko-
nusudur. Toplum halinde yaflayan insanlar, etkileflim süreci içinde birtak›m de¤er-
leri, kurallar› ve kurumlar› yarat›rlar. Böylece baz› de¤erleri, normlar› ve kurumla-
r› yaratarak ve paylaflarak, meydana getirmifl olduklar› gruplar›, topluluklar› ve
toplumlar› di¤erlerinden farkl› görmeye bafllarlar. Etkileflim sürecinin sonunda or-
taya ç›kan gruplar›n, topluluklar›n ve toplumlar›n flekillendirdikleri de¤erler, norm-
lar ve kurumlar ise, insan iliflkilerinin ve etkileflimlerinin çerçevesini çizerek, kifli-
lerin de¤iflik yer ve zamanlarda nas›l davranacaklar›n› veya nas›l davranmalar› ge-
rekti¤ini belirler. 

Her toplumda, insan iliflkilerini düzenleyen de¤erler, görenekler, gelenekler,
din kurallar›, hukuk kurallar›, ahlak kurallar› ve görgü kurallar›ndan oluflan bir sis-
tem vard›r. Bu toplumsal sistem içinde, toplumsal de¤erlerin ve normlar›n yan›n-
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Do¤al gerçeklik: Toplum
halinde yaflayan insanlar,
yaflamak için do¤aya
muhtaç olup onunla hem
iliflki hem de mücadele
içendedirler. ‹nsan
taraf›ndan yarat›lmam›fl
olan, ancak insan› etkileyen
ve insan taraf›ndan
etkilenerek dönüfltürülen bu
alana, do¤al gerçeklik denir.

Toplumsal gerçeklik:
Toplumsal yaflamda
birbirleriyle iliflki halinde
bulunan insanlar, etkileflim
süreci içinde birtak›m
de¤erleri, inançlar›, kurallar›
ve kurumlar›, k›sacas›
kültürü yarat›rlar. Bu ortak
kültürel de¤erleri ve
normlar› paylaflarak,
kendilerinin meydana
getirmifl olduklar› gruplar›
ve toplumlar› baflkalar›ndan
farkl› görmeye bafllarlar.
‹nsanlar›n birlikte
yaflamalar› ve karfl›l›kl›
etkileflimleriyle meydana
gelen, insan iliflkilerine ve
davran›fllar›na yön veren bu
alana toplumsal gerçeklik
denir.



da; hem bu de¤erlere ve normlara hayat veren, hem de bunlar sayesinde insan
davran›fllar›n› düzenleyen aile, din, siyaset, ekonomi, e¤itim ve hukuk gibi kurum-
lar bulunur. Bunlar›n sayesinde, toplum hayat› ve düzeni sa¤lanm›fl olur. Her top-
lumsal kurum, belli toplumsal amaçlar› ve ihtiyaçlar› karfl›lamak için do¤ar ve var-
l›¤›n› sürdürür. Onlara hayat veren amaçlar ve ihtiyaçlar ortadan kalk›nca, kurum-
lar ifllevlerini yitirip yok olurlar veya ifllevsiz kalarak bir süre daha varl›klar›n› sür-
dürebilirler. Toplumsal olan her fley gibi, toplumsal kurumlar da de¤iflir. 

Toplumsal kurumlar aras›nda nispeten uyumlu bir bütünlük vard›r. Yani, bir
toplumsal sistem içinde ekonomi, hukuk, aile, siyaset, e¤itim ve din gibi kurumlar,
belli bir eflgüdüm ve uyum halinde bulunur. Zaten, böyle bir uyum söz konusu ol-
mad›¤› zaman, sosyolojinin kurucular›ndan Emile Durkheim’in belirtti¤i üzere,
anomik (kurals›z ya da kural kargaflas› içinde) bir toplum yap›s› ortaya ç›kar ve
toplumsal düzensizlikler söz konusu olur. Toplumsal düzensizliklerin afl›lmas›nda
ise, di¤er kurumlar›n yan›nda hukuk da önemli bir iflleve sahiptir. Toplumun var-
l›¤›n› sürdürmesinde ve düzenin sa¤lanmas›nda hukuksal kurallar ve yapt›r›mlar
çok önemli roller oynar. Bir toplumda toplumsal yap›n›n karmafl›klafl›p farkl›lafl-
mas›na ba¤l› olarak insan iliflkilerini ve davran›fllar›n› düzenleyip çerçeveleyen hu-
kuk kurallar› da dahil olmak üzere toplumsal yaflam› düzenleyen kurallar yetersiz
kald›¤›, mevcut kurallara ayk›r› davran›fllara uygulanacak müeyyideler olmad›¤›
veya uygulanmad›¤› takdirde toplumsal düzeni yürütmek mümkün olamaz. Örne-
¤in, bir an için belli bir toplumda mülkiyet, miras, sözleflme iliflkilerini düzenleyen
kurallar›n olmad›¤›n› veya etkin yapt›r›mlarla desteklenmedi¤ini düflünelim. Böyle
bir durumda, baflkas›n›n mülkiyetine el koyan, borcunu ödemeyen, imzalam›fl ol-
du¤u sözleflmenin hükümlerine uymayan kimselere karfl› etkin tedbirler al›nama-
yacakt›r. Toplumsal yaflam›n bir düzen ve uyum içinde sürdürülmesine katk›da
bulunacak normlar›n ve yapt›r›mlar›n yoklu¤unda kaotik bir ortam söz konusu
olabilecektir.

Anomi konusunda daha detayl› bilgi için Emile Durkheim’›n “‹ntihar” (2011) adl› eserine
bak›n›z.

TOPLUMSAL YAfiAM VE HUKUK

Toplum ve toplumsal düzen ile ilgili kavramlar› tan›mlamak.

Toplumsal yaflam›n sürdürülmesinde ve toplumsal düzenin sa¤-
lanmas›nda hukukun rolünü tart›flmak.

‹nsanl›k tarihinde ne kadar eskilere gidilirse gidilsin, insanlar› gruplar veya top-
lumlar halinde yaflarken buluruz. Toplumsal hayat›n belli bir düzen ve uyum için-
de yaflanabilmesi, insanlar›n gerek birbirleriyle, gerek do¤rudan do¤ruya toplum-
la olan iliflkilerinde dikkate alacaklar› birtak›m kurallar›n varl›¤›n› gerektirir. Top-
lumsal hayat› düzenleyen kurallar›, din kurallar›, ahlak kurallar›, görgü kurallar›,
gelenekler, görenekler ve hukuk kurallar› olarak s›ralayabiliriz. Asl›nda, toplumsal
düzen kurallar› da denilen bu kural türlerini mutlak anlamda birbirlerinden ay›r-
mak da mümkün de¤ildir. Söz konusu kurallar›n meydana getirdi¤i bütünün kap-
sam›, niteli¤i ve bu bütün içinde farkl› kural türlerinin a¤›rl›¤› yere ve zamana gö-
re de¤iflir. Toplumsal kurallar bütünü içinde hukuk kurallar›n›n özel bir öneme sa-
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Toplumsal kurum kavram›,
dar ve genifl anlamda
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ise, örgüt veya organizasyon
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Yani, toplumsal örgütler,
dar anlamda toplumsal
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Anomi: Kiflilerin
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hip ayr› normlar bütünü olarak görülmesi, modern toplum yap›lar›nda söz konu-
su olmufltur.

Romal› hukukçular›n söyledikleri “Nerede bir toplum varsa, orada hukuk var-
d›r.” deyifli, hukukun toplumsal yaflamla s›k› iliflkisini ve onun ayr›lmaz parçalar›n-
dan biri oldu¤unu k›sa ve özlü bir flekilde ortaya koyar. Di¤er kurumlar gibi hu-
kuk da toplum içinde yer al›r ve toplumsal sistemin temel bileflenlerinden birini
oluflturur. Bu niteli¤i ile gerek bir bütün olarak toplum ile gerek di¤er toplumsal
kurum ve kurallarla iliflki ve etkileflim halindedir.

Sosyologlar, y›llard›r toplumun insan davran›fllar›n› nas›l flekillendirdi¤ini aç›k-
lamak için “toplumsal norm” kavram›n› ifllemektedirler. Bu ba¤lamda, hukuk ile
di¤er toplumsal normlar, formel kurallar ile informel kurallar aras›ndaki iliflki ve et-
kileflimi incelemeye çal›flmaktad›rlar. Bu konuda çal›flan sosyologlar, insan davra-
n›fl› hakk›nda daha yeterli aç›klamalarda bulunabilmek, hukuk kurallar›n›n insan
davran›fllar› üzerindeki etkilerini daha iyi bir flekilde öngörebilmek için norm kav-
ram›na baflvurmaktad›rlar (McAdams, 1997: 340). Literatürde norm kavram› ile bi-
reylerin kendilerini takip etmek zorunda hissettikleri informel ya da resmi olmayan
toplumsal kurallar ifade edilmektedir. Bu kurallara uyma zorunlulu¤u, bunlar›n bir
ödev ve yükümlülük olarak içsellefltirilmesinden kaynaklanabilece¤i gibi, herhan-
gi bir yapt›r›m endiflesi veya korkusundan da kaynaklanabilir. Ço¤u zaman insan-
lar›n normlara niçin uyduklar›n›n veya uymad›klar›n›n tam bir aç›klamas›n› yap-
mak da mümkün de¤ildir. Ayn› durum, bir toplumsal norm türü olarak hukuk ku-
rallar› için de geçerlidir. ‹nsanlar, hukuk kurallar›na birçok de¤iflkenin etkisiyle
uyum gösterebilecekleri gibi ayk›r› davran›fllar da sergileyebilirler.

Normlar, insan davran›fl›n› aç›klamak ve bu davran›fl üzerinde hukuk kurallar›-
n›n etkisini incelemek bak›m›ndan son derece kullan›fll› araçlard›r. Hukuk konu-
sunda sosyolojik çal›flma yapanlar, genellikle di¤er toplumsal kurallar› da inceleme
konusu yaparlar. Çünkü gerek toplumsal düzenin sa¤lanmas›nda, gerek toplumsal
kontrolün gerçekleflmesinde bütün toplumsal kurallar önemli ifllevler görür.

Tarihsel süreçte devlet ad› verilen bürokratik resmi yap›lar›n ortaya ç›kmas›yla
formel hukuk kurallar› ve mekanizmalar›n›n belirginlik kazand›¤› söylenebilir.
Böyle bir toplumda devlet gücünden kaynaklanan resmî ve formel nitelikteki ku-
rallar›n insan iliflki ve davran›fllar› üzerindeki etkisini, di¤er informel toplumsal ku-
rallar› dikkate almaks›z›n yeterli bir fleklide de¤erlendirmek mümkün olmaz.

Toplumsal norm terimi, çok farkl› tarzlarda anlafl›labilir. Mutlaka bir tan›m yap-
mak gerekirse toplumsal norm, onaylanan ve onaylanmayan toplumsal tutumlar›,
yap›lmas› istenen ve istenmeyen davran›fllar› gösteren kurallar olarak tan›mlanabi-
lir. Toplumsal yaflamda neredeyse insan davran›fllar›n›n her yönüne iliflkin toplum-
sal normlar vard›r. Do¤uma, ölüme, sigara içmeye, flark› söylemeye, ne zaman
ayakta olunaca¤›na, ne zaman oturulaca¤›na, öfkenin ne zaman nas›l gösterilece-
¤ine, duygular›n kime karfl› ne zaman, nas›l ifade edilece¤ine, kiflisel meseleleri ne
zaman tart›flmak gerekti¤ine varana kadar yaflam›n her alan› düzenlenmifltir (Suns-
tein, 1996: 914).

‹nsan iliflkilerine, tutum ve davran›fllar›na yön veren toplumsal normlar›n geri-
sinde ise toplumsal de¤erler vard›r. Toplumsal de¤erler, bir gruba veya topluma
mensup olanlar›n uymak durumunda olduklar› genelleflmifl ahlaki inançlard›r. Ör-
ne¤in insan öldürmenin, h›rs›zl›k yapman›n, sarhofl ve pis gezmenin, kabal›¤›n
yanl›fl ve kötü; temizli¤in, dürüstlü¤ün, çal›flkanl›¤›n, yi¤itli¤in, do¤ru ve iyi oldu-
¤una inanmam›z› sa¤layan faktör toplumsal de¤erlerdir. Ancak, genelleflmifl ahla-
ki inançlar veya soyut ilkeler niteli¤inde bulunan toplumsal de¤erler, genellikle,
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Formel ve informel
toplumsal kurallar, resmi
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uygulan›r. Bu kurallar,
anayasa, yasa, tüzük,
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biçimini al›r ve resmi
yapt›r›mlarla desteklenir.
Resmi olmayan kurallar ise,
her toplumda yayg›n olarak
benimsenen ve uygulanan
kurallard›r; din, ahlak ve
görgü kurallar› gibi. Bunlar;
ay›plama, d›fllama, k›nama,
günah gibi manevi
yapt›r›mlara sahiptir.



normlar halinde somutlafl›r ve normlar arac›l›¤›yla etkinlik kazan›r. Çünkü daha
genel ve soyut olan de¤erlere karfl›l›k; toplumsal normlar, yapt›r›m güçleriyle top-
lumsal yaflam›n belirgin bir ögesini oluflturur.

Bir toplumun varl›¤›n› sürdürebilmesi, kifliler veya gruplar aras›nda gerekli ilifl-
kileri sa¤layabilecek ve koruyabilecek birtak›m kurallar›n veya normlar›n varl›¤›n›
gerektirir. Üretim veya tüketim etkinliklerinde, din ve aile sistemlerinde, siyasal ha-
yatta ve e¤itim dünyas›nda bu tür kurallar›n düzenleyici katk›s› vazgeçilmez bir ih-
tiyaçt›r. Toplum halinde yaflayan insanlar, bilinçli ya da bilinçsiz olarak uyduklar›
bu kurallar sayesinde belli ortamlarda ve durumlarda nas›l davranmalar› gerekti¤i-
ni bilirler ve di¤er insanlar›n da böyle anlarda nas›l bir tutum ve davran›fl göstere-
ceklerini tahmin edebilirler. Örne¤in, birbirleriyle selamlaflan iki insan, yafll›ya ye-
rini veren genç, sand›¤a oy atan seçmen, trafik polisinin iflaretiyle yön de¤ifltiren
sürücü gibi, çeflitli etkileflimlere taraf olan kiflilerden her biri, her iki taraf›n da tu-
tum ve davran›fllar›na yön verdi¤ini bildikleri ortak kurallardan esinlenirler. ‹flte,
bu ortak davran›fl kurallar›na toplumsal normlar denir.

Romal› hukukçular›n söyledi¤i “Nerede bir toplum varsa, orada hukuk vard›r.” deyifli-
nin ne anlama geldi¤ini aç›klay›n›z.

Toplumsal normlar, genellikle toplumsallaflma sürecinde ö¤renilir ve zamanla
kifliler için birer al›flkanl›k haline gelir. Ancak, toplumsallaflman›n bilinçli ö¤renme
aflamas›nda, baz› normlara uymaman›n yapt›r›m›n›n ceza veya baflkaca bir hukuk-
sal yapt›r›m oldu¤unu anlayan kifli, bundan böyle tutum ve davran›fllar›n› buna gö-
re de düzenler. Norm kavram›, yükümlülük kavram›na dayan›r. Norma ço¤unluk-
la uyar›z, çünkü kendimizi buna yükümlü hissederiz. Yükümlülük hissi, sadece ce-
za gibi d›flar›dan gelen toplumsal bask›lardan ya da müeyyidelerden do¤maz; da-
ha çok, normun gerekli oldu¤una inanmaktan ve normu içten benimsemekten do-
¤ar. Buna normun içselleflmesi denir. Ancak, toplumsal normlar›n toplum yafla-
m›nda etkili olabilmesi, sadece normlar›n içsellefltirilmesiyle sa¤lanamaz. Ayr›ca
müeyyide veya yapt›r›mlar›n›n da bulunmas› gerekir. Yapt›r›m, bir grup ya da top-
lumun kiflilerden istedi¤i uygun davran›fllara verdi¤i ödüllerden ve ayk›r› davran›fl-
lara öngördü¤ü cezalardan oluflan bask› düzenidir. Normu uygulamamak veya
norma ayk›r› davranmak; k›nama, alaya al›nma, ac› çekme, piflmanl›k duyma,
mahkum olma, tazminat ödeme gibi üzücü sonuçlara yol açar. Normu uygulamak
ise, kiflilere fayda sa¤lar; onanma, sempati ve ödül kazanma gibi. Yapt›r›mlar da
kendi içlerinde yayg›n toplumsal yapt›r›mlar ve hukuksal yapt›r›mlar olarak ikiye
ayr›l›r.

Bütün toplumsal normlar› dikkate almaks›z›n hukuk konusunda yap›lacak in-
celeme eksik kal›r. Di¤er toplumsal normlar, ço¤u zaman hukuksal normlar› tama-
men devre d›fl› b›rakarak veya hukuksal normlara ihtiyaç duymaks›z›n insan iliflki-
lerini ve davran›fllar›n› düzenler. Kimi durumlarda ise, di¤er toplumsal normlar ve
hukuksal kurallar birlikte insan davran›fllar›n› ve iliflkilerini yönlendirir. Baz› du-
rumlarda da di¤er normlar ve hukuk kurallar› karfl›l›kl› olarak birbirini etkiler
(McAdams, 1997: 347). Örne¤in, insanlar›n birbirleriyle selamlaflmalar›na iliflkin
görgü kurallar›, ayr›ca hukuk kuralar›na ihtiyaç duymaz. Baz› durumlarda ise, bü-
tün normlar birbirlerini destekleyen yönde etki gösterir; insan öldürmenin hukuk-
sal bak›mdan a¤›r bir suç, dini bak›mdan büyük bir günah, ahlaki bak›mdan çok
kötü bir davran›fl olarak görülmesinde oldu¤u gibi. Hukuk kurallar› ile di¤er norm-
lar›n karfl›l›kl› etkilerine ise, kamuya aç›k yerlerde sigara içmenin yasayla yasaklan-
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mas›n›n zamanla sigara karfl›t› bir ahlaki norma hayat vermesi veya ahlaken kötü
bir davran›fl olarak görülen h›rs›zl›¤›n hukuken suç haline getirilmesi örnek verile-
bilir.

Di¤er toplumsal normlar, hukuk kurullar› halinde düzenlenmifl olabilece¤i gi-
bi, zamanla hukuk alan›n›n d›fl›nda b›rak›lm›fl da olabilir; özel mülkiyete sayg›n›n,
sözleflme serbestisine verilen önemin, ›rk ve cinsiyet temelli ayr›mc›l›¤a karfl› de-
¤erlerin bu konularda hukuk kurallar›na hayat vermesi, 1926 y›l›nda yürürlü¤e gi-
ren Türk Ceza Kanunu’nda suç say›lan “zina”n›n 2004 y›l›nda kabul edilen yeni
Türk Ceza Kanunu’nda suç olmaktan ç›kar›lmas› örneklerinde görülece¤i üzere.

Toplumsal normlar, özgürlük ve refah› teflvik edebildi¤i gibi etmeyebilir de.
Ayn› flekilde, toplumsal iliflki ve davran›fllar›n ifade edilmesine uygun ortam sa¤la-
yabildi¤i gibi k›s›tlayabilir de. Özgürlük, bir kimsenin her ne istiyorsa yapabilme
gücü olarak genifl bir anlam kazand›¤›nda, toplumsal normlar, ister istemez insan
özgürlü¤ünü bir ölçüde s›n›rlayan bir etken olarak görülebilir. Çünkü insan davra-
n›fllar›n›n normlar taraf›ndan düzenlenmesi demek, ayn› zamanda insanlar›n iliflki
ve davran›fllar›nda baz› k›s›tlamalara u¤ramalar›, yani istedikleri her fleyi her za-
man yapmaktan al›konulmalar› anlam›na gelir. Toplumsal normlar, insan›n özellik-
le kamusal iliflkileri ve davran›fllar› ile onlar›n özel istekleri ve yarg›lar› aras›nda bir
s›n›r çizer. Bazen insanlar, toplumsal normlar›n olduklar›ndan farkl› bir nitelikte,
kendilerinin arzu ettikleri yönde olmas›n› çok isterler. Normlar› de¤ifltirme gücün-
den yoksun olmalar›ndan ise, silah kullanmaktan hofllanan bir kimsenin, bunu ku-
rallara ba¤layan ve yasaklayan hukuk normlar› karfl›s›nda duydu¤u üzüntü gibi,
derin üzüntü duyarlar. Asl›nda normlar, özgürlü¤ü mümkün de k›lar. Normlar ol-
maks›z›n toplumsal hayat yaflanabilir olmaktan ç›kar, hatta tasavvur bile edilemez.
Toplumsal normlar›n yoklu¤u halinde baflkalar›n›n tutum ve davran›fllar›n› anlaya-
maz duruma geliriz. Toplumsal iliflkilerin ve davran›fllar›n anlamlar› konusundaki
uyuflma, normlar taraf›ndan tesis edilir. Böylece toplumsal normlar, toplumsal ya-
flam› s›n›rland›rd›klar› kadar kolaylaflt›r›p mümkün k›lan bir iflleve de sahiptirler.
Toplum yaflam›nda iyi ya da elveriflli toplumsal normlar, bu tür normlar›n yoklu-
¤unda yapmayacaklar› fleyleri yapmaya insanlar› teflvik ederek baz› toplumsal ge-
liflmelerin sa¤lanmas›na, kimi toplumsal sorunlar›n çözülmesine katk›da bulunur-
lar. Bir an için, oy verme, nezaket gösterme, sözünde durma gibi davran›fllara yön
veren toplumsal normlar›n olmad›¤›n› düflünelim. Toplumsal normlar›n etkisiz kal-
d›¤› durumlar da olabilir; toplumun genel kabul gören normlar›na ve kültürel de-
¤erlerine ayk›r› tarzda davran›fl sergileyen uyuflturucu, çete ve mafya gruplar› üye-
lerinin kendi alt grup de¤erlerine ve normlar›na s›k› ba¤l›l›k duymalar› buna örnek
gösterilebilir (Sunstein, 1996: 917-918).

Hukuk kurallar›n›n da bir parças› oldu¤u toplumsal normlar, sadece yayg›n top-
lumsal yapt›r›mlar (ay›plama, k›nama, d›fllama, alay etme gibi) yoluyla de¤il; ayn›
zamanda hukuksal yapt›r›mlar yoluyla, hukuksal örgüt ve mekanizmalar eliyle de
uygulanabilirler. ‹nsanlar, ahlaki bak›mdan verdikleri söze ba¤l› kalmayabilirler.
Ahlaken kötü, dini bak›mdan günah olarak görüldü¤ü halde baflkalar›n› öldürebi-
lirler, zarar verebilirler, mülkiyet haklar›n› ihlal edebilirler. Birçok konuda ihtilafa
düflüp fliddetli çat›flmalar içine girebilirler. Y›llarca süregelen kan davalar›na yol
açabilirler. Böyle bir durumda, devlet taraf›ndan düzenlenmifl normlar›n, hukuksal
kural ve yapt›r›mlar›n, yarg›sal örgüt ve mekanizmalar›n katk›s› olmaks›z›n mevcut
ihtilaflar› ve çat›flmalar› çözmek mümkün olamayabilir (Posner, 2002: 3).

Özetle belirtmek gerekirse, di¤er toplumsal normlar ve hukuk kurallar›n›n
tümü toplumsal yaflam›n veya düzenin temelleri olarak hizmet görür. Bunlar, in-
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sanlar›n, mensubu olduklar› toplumlar taraf›ndan uygun olarak görülen davran›fl-
larda bulunmalar›na yard›mc› olurlar. Hukuk ile di¤er toplumsal normlar aras›nda-
ki iliflkiler, oldukça karmafl›kt›r. Ancak, buna ra¤men güçlü toplumsal normlar›n ve
yapt›r›mlar›n varl›¤›n›n, hukuksal hükümlerin ve yapt›r›mlar›n yükünü azaltaca¤›
söylenebilir. Baflka bir deyiflle, di¤er toplumsal normlar taraf›ndan desteklenen hu-
kuk kurallar›, muhtemelen daha iyi bir fleklide uygulanabilecektir. Benzer flekilde,
toplumsal normlarla uyumlu bir fleklide formüle edilen hukuk kurallar›, bu tür
normlar› dikkate almayan hukuk kurallar›ndan daha fazla yasalaflma imkân›na sa-
hip olabilecektir (Etzioni, 2000: 159).

Hukuk ile di¤er toplumsal düzen kurallar› aras›nda nas›l bir iliflki ve etkileflim oldu¤unu
tart›fl›n›z.

Modernleflme sürecinde flekillenen modern toplum yap›lar›nda, toplumsal ilifl-
kilerde ve davran›fllarda gözlenen giderek artan çeflitlenme, farkl›laflma ve karma-
fl›klaflma, toplumsal hayat›n düzenlenmesinde formel yap›lar›, resmi örgütleri, ya-
z›l› hukuk kurallar›n› ve mekanizmalar›n› öne ç›karmaktad›r. Artan toplumsal taba-
kalaflma, iflbölümü ve uzmanlaflma ile birlikte toplumsal yaflamda giderek yo¤un-
laflan servet ve güç eflitsizlikleriyle bafl etmek, toplumsal bar›fl ve istikrar› tehdit
eden sorunlar› çözmek, hukuksal düzenlemeleri, mekanizmalar› ve organizasyon-
lar› zorunlu k›lmaktad›r. Günümüzde, neredeyse bütün sorunlar›n çözümünün hu-
kuk ve yarg› düzeninden beklenmesinin gerisinde bu tür geliflmelerin bulundu¤u
söylenebilir. Ancak, bir kez daha belirtelim ki di¤er toplumsal normlar›n ve yayg›n
toplumsal yapt›r›mlar›n, hukuk d›fl›ndaki toplumsal kontrol mekanizmalar›n›n kat-
k›s› olmaks›z›n, toplumsal yaflam›n ahengini bozan toplumsal çat›flmalar›n ve so-
runlar›n çözümü mümkün olamaz.

Toplumsal düzen ve toplumsal kontrolün sa¤lanmas›nda hukukun ifllevlerine iliflkin ay-
r›nt›l› bilgiyi ikinci ünitede bulabilirsiniz.

SOSYOLOJ‹ VE HUKUK

Sosyoloji ve hukuk biliminin, hukuk olgusuna yaklafl›mlar›ndaki
farklar› de¤erlendirmek.

Hukuk, bafllang›c›ndan beri sosyolojinin ilgilendi¤i bir konu olmakla birlikte, son
zamanlara kadar sosyolojik bak›fl›n temel bir odak noktas› haline gelememifltir.
Oysa hukuk, toplumsal sistemin veya toplumsal yap›n›n di¤er ögelerinden ayr›,
soyut bir unsur de¤ildir. Hukuk, toplumsal hayat üzerindeki örgütlü kamusal kon-
trolün bir ifadesidir. Baflka bir deyiflle hukuk, toplumun organizasyonu ve düze-
niyle yak›ndan ilgili bir toplumsal olgu olup toplumsal organizasyonun gerçeklefl-
mesinde ve toplumsal düzenin sürdürülmesinde önemli iflleve sahip bir kurumdur.
Toplumsal örgütlenme ilkeleriyle ve kurallar›yla yak›ndan ilgilenen bir bilim dal›
olarak sosyoloji, belli bir toplumdaki mevcut hukuksal kavramlar›, kurallar› ve ör-
gütleri kendisine inceleme konusu yapan hukuk biliminin geliflmesine çok önem-
li katk›larda bulunur. Bir toplumsal kurum olarak hukuka hayat veren toplumsal
örgütlenme ve yap›lanma ilkeleri kavranmaks›z›n, herhangi bir hukuk sistemini
yeterince kavramak mümkün olamaz (Ellwood, 1910: 576). Sosyologlar, toplumsal
kurumlarla ve bu kurumlar›n hayat verip destekledi¤i toplumsal örgütlerle ilgile-
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nirler. Bu kurumlar ve örgütler, toplumun temel ihtiyaçlar›n›n karfl›lanmas›nda ve
düzenin sa¤lanmas›nda büyük öneme sahiptirler. Aile, ekonomi, siyaset, e¤itim,
din ve hukuk gibi temel kurumlar, toplumsal yap›n›n esasl› bileflenleri olarak, bi-
lim olarak sosyolojinin ana inceleme konusunu olufltururlar (Trevino, 2008: 2).
Hukukun kapsaml› bir kavran›fl› aç›s›ndan, hukuk ile di¤er toplumsal kurumlar
iliflkisine ait sosyolojik bilgi, büyük bir de¤er tafl›r.

Toplumsal hayatta hukuk normlar›yla di¤er toplumsal davran›fl kurallar› ve ka-
l›plar› aras›nda karfl›l›kl› bir iliflki ve etkileflim söz konusudur. Buna ra¤men, hu-
kuk normlar›n›n di¤er toplumsal davran›fl kurallar›n› nas›l belirledi¤i ya da onlar
taraf›ndan nas›l flekillendirildi¤i hususu, hukuk biliminin inceleme konusu yap›l-
maz. Hukukun gücü nedir? Hukuk toplumsal hayatta insan davran›fllar›n› nas›l be-
lirliyor? Hukuksal normlar›n etkili olmalar›nda veya etkisiz kalmalar›nda rol oyna-
yan faktörler nelerdir? gibi sorular, hukuk biliminin de¤il, sosyolojinin yan›tlamas›
gereken hususlar olarak karfl›m›za ç›kar (Timasheff, 1937: 226-227).

Hukuk hakk›ndaki tart›flmalar›n ve çal›flmalar›n ço¤u, doktrin üzerinde yo¤un-
laflan hukuk teorisyenlerinin ve uygulamac›lar›n›n tekelinde kalm›flt›r. Bunlar, hu-
kuksal kavramlar› aç›klamaya, hukuk kurallar›n› s›n›fland›rmaya ve sistemlefltirme-
ye, yarg›lama sürecindeki ak›l yürütme ve karar oluflturma kal›plar›n›, yönelimleri-
ni ve bunlar aras›ndaki çeliflkileri analiz etmeye çal›flm›fllard›r. Pozitif hukuk teori-
si ve uygulamas› alan›nda çal›flmalar yaparken ve bu ba¤lamda yarg› kararlar›nda
yans›t›lan de¤erleri ve yarg›çlar›n somut olaylar› çözme tarzlar›n› tart›fl›rken, zaman
zaman toplumsal de¤iflkenlere de baflvurmufllard›r. Ancak, bu baflvurunun yeterli
düzeyde oldu¤u söylenemez. Bunda birçok etkenin yan› s›ra, hukuka yönelik sos-
yolojik ilginin yetersizli¤inin temel bir rol oynad›¤› ileri sürülebilir. Hukuk olgusu-
nu, sosyolojik bir araflt›rma konusu olarak ele al›p inceleyen hukuk sosyolojisi,
sosyoloji bölümlerinden ziyade hukuk akademisyenleri taraf›ndan hukuk fakülte-
lerinde ö¤retilen bir konu olmufltur. Birçok sosyolog, hukuku, toplumsal kontrol
ve sapk›n davran›fl gibi, daha genifl sosyolojik ilgi alanlar›n›n bir türevi olarak gör-
müfltür. Bu çerçevede yap›lan hukuk tan›mlar›nda, hukukun normatif karakteri
vurgulanarak yasalar› ihlal eden davran›fllara karfl› gösterilen tepkilerle ilgilenilmifl-
tir. Hukuk üzerindeki sosyolojik çal›flmalar, ço¤unlukla suç hukuku ve onun uy-
gulanmas› hakk›ndaki tart›flmalarla s›n›rl› kalm›flt›r (Anleu, 2000:1).

Hukuk ve sosyoloji, genel olarak iki farkl› disiplin ve bilgi bütünü fleklinde su-
nulmufltur. Hukukçular, öncelikle hukuksal muhakeme süreciyle ve mahkemele-
rin faaliyetleriyle ilgilenirken; sosyologlar, daha çok, hukuk ile toplumsal kurum-
lar, siyasal yap›lar ve ekonomik koflullar aras›ndaki karfl›l›kl› ba¤lant›larla, hukuk-
sal kurumlar ile di¤er ihtilaf çözme ve toplumsal kontrol biçimleri aras›ndaki ilifl-
kilerle ilgilenmifllerdir. Toplumsal araflt›rmac›lar, daha bireysel veya mikro ölçek-
te, yarg›çlar, avukatlar ve sade vatandafllar gibi, hukuk sürecinde rol oynayan
farkl› aktörlerin hukuku, hukuksal kavram ve kurallar›, hukuksal kurumlar› ve
söylemi nas›l yaflad›klar›n›, kulland›klar›n› ve yorumlad›klar›n› incelemifllerdir.
Anleu’ya (2000) göre hukuk, sadece hukuk uygulamac›lar›n›n ve yarg› personeli-
nin eriflebildi¤i bir bilgi bütünü olmad›¤› gibi, yaln›zca formel hukuk sistemi için-
de yer alan yap›lar ve süreçler taraf›ndan da oluflturulmaz. Ayn› flekilde hukuk,
sadece yarg›ç, savc›, avukat, polis ve adliye görevlileri gibi hukuksal rolleri olan
personelin etkinli¤inden de meydana gelmez. Hukuk, toplumsal kontrolü veya
düzeni sa¤lamaya yönelik bir kurallar, kurumlar ve pratikler bütünü olarak anla-
fl›lmal›d›r. Hukuk, toplumsal sistemin bütünleyici bir ögesi olup bu sistem içinde-
ki ekonomik iliflkiler, kültürel de¤erler, toplumsal yap›lar, toplumsallaflma süreç-
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leri, siyasal kurumlar ve ideolojiler taraf›ndan flekillenen ve onlar› flekillendiren
bir toplumsal olgudur.

Hukuk hakk›ndaki sosyolojik çal›flmalar›n, genellikle suç hukuku konusundaki tart›flma-
larla s›n›rl› kalmas›n›n nedenlerini araflt›r›n›z.

Hukuka yönelik di¤er yetersiz bir yaklafl›m›, hukuku daha çok toplumsal re-
form uygulamalar›n›n bir arac› olarak de¤erlendiren anlay›fl›n temsil etti¤i söylene-
bilir. Hiç kuflkusuz sosyolojinin 19. yüzy›lda ayr› bir bilim dal› olarak ortaya ç›kma-
s›ndan itibaren, temel ilgi alan› toplumsal de¤iflme olmufltur. Zaten sosyolojinin
oluflum dönemi, genifl ölçekli ekonomik, toplumsal ve siyasal dönüflümlerin ya-
fland›¤› bir devirdir. Bafllang›c›ndan itibaren toplumsal de¤iflme olgusuyla yak›n-
dan ilgilenen sosyolojinin de etkisiyle özellikle 20. yüzy›lda hukuk, arzu edilen
yönde toplumsal de¤iflmeyi gerçeklefltirmenin bir arac› ya da kayna¤› olarak görül-
müfltür. Bu ba¤lamda, refah devleti uygulamalar› kapsam›nda öngörülen toplum-
sal programlar›n uygulanmas›nda ve toplumsal reformlar›n gerçeklefltirilmesinde
hukuka baflvurulmufltur. Birçok yorumcu, hukuka yönelik böylesine basitlefltirici
ve araçsal nitelikteki yaklafl›m›n s›n›rl›l›klar›na iflaret ederek, hukuk alan›ndaki
analizlerine, hukuk kurallar›n›n, hukuksal kurumlar›n ve hukuksal rol oynayan ak-
törlerin yan› s›ra; hukuk kültürünü, ideolojisini ve söylemini de katm›fllard›r. On-
lara göre hukuk, sadece toplumsal reform yapmak veya istenilen yönde toplumsal
de¤iflim sa¤lamak üzere kullan›lan edilgen bir araç olarak görülemez; hukuk, hem
toplumsal iliflkileri, kimlikleri ve kurumlar› flekillendiren önemli bir güçtür, hem de
toplumsal sistem içindeki di¤er ögelerce oluflturulan ve flekillendirilen bir olgudur
(Anleu, 2000).

Ünlü filozof Immanuel Kant, 18. yüzy›l›n son çeyre¤inde hukukçular›n halen
bir hukuk tan›m› bulmaya ve yapmaya çal›flt›klar›na dikkati çekmifltir. Günümüz-
de de hukuk kavram›n›n üzerinde fikir birli¤ine var›lm›fl bir tan›m› mevcut de¤il-
dir. Ancak bu, hukuku tan›mlama giriflimlerinin olmad›¤› veya son buldu¤u anla-
m›na gelmez. Örne¤in, ABD Federal Yüksek Mahkeme üyesi Oliver Wendell Hol-
mes, hukuku, oldukça pratik say›labilecek bir flekilde, mahkemelerin uygulamala-
r›na iliflkin kehanetler ya da tahminler olarak nitelendirmifltir. Benzer flekilde, bafl-
ka bir Federal Yüksek Mahkeme üyesi Benjamin N. Cardozo, hukuku, otoritesine
meydan okundu¤unda mahkemeler taraf›ndan uygulanan, bir öngörüyü makul bir
kesinlikle hakl› ç›karmak üzere tesis edilen bir davran›fl kural› veya ilkesi olarak ta-
n›mlam›flt›r. Hukuk felsefecisi Hermann Kantorowicz ise, hukuku, d›flsal davran›fl›
çerçeveleyen, muhakeme edilebilir toplumsal kurallar bütünü olarak tan›mlam›flt›r
(Trevino, 2008:5).

Hukuk, t›pk› aile, din, e¤itim ve devlet gibi, tan›m› oldukça zor bir sözcüktür.
Bugüne kadar hukuku tan›mlamak için say›s›z giriflimde bulunulmufltur. fiüphesiz
birçok tan›m› da yap›lm›flt›r. Bununla birlikte hukuk, gerçek dünyadaki somut bir
nesneye gönderme yapmaz; genellikle bir kavram ya da sürece iflaret eder. Huku-
kun hiçbir tan›m›, herkesi tatmin edemez. Herhangi bir tan›m›n do¤ru ya da yan-
l›fl oldu¤u da iddia edilemez. Hukuk tan›mlar›, genel olarak gelene¤e dayal›d›r. Bir
anlamda hukuk, herkesin “hukuk”tan ne anlad›¤›na da ba¤l›d›r. Ancak herkesin,
yekpare bir zihinsel yap›ya sahip oldu¤u da söylenemez. Bu aç›dan bak›ld›¤›nda,
çeflitli hukuk tan›mlar›n›n varl›¤›n› do¤al karfl›lamak gerekir. Bu tan›mlar, iyi ya da
kötü, yeterli veya yetersiz olabilir. Hukuk sözcü¤ü, bazen dar anlamda bir kurallar
kitab›n› ifade ederken bazen de bir dizi normu anlat›r. Avukatlar, hukuka bak›n
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dedikleri zaman, birtak›m formel, yaz›l› kurallar› içeren kitaplara baflvurmay› söy-
lemifl olurlar. Yine, “Yarg›çlar hukuka göre karar vermekle yükümlüdürler” veya
“Parlamento yasalar› yapma gücüne sahiptir” dendi¤inde, hukuk sözcü¤ü benzer
anlamda kullan›lm›fl olur. Ayr›ca hukuk sözcü¤üne, hukuk kurallar›n› uygulamak-
la görevli kurumlara ve bu kurallar›n icra edilme prosedürlerine iflaret etmek üze-
re de baflvurulur. Suç iflledi¤i iddia edilen bir kimse yakaland›¤›nda veya tutuklan-
d›¤›nda, onun adaletin pençesine düfltü¤ü ifade edilir (Friedman, 1977: 3).

Ünlü antropolog Bronislaw Malinowski’ye göre hukuk, yükümlülüklerin dü-
zenlenmesinin ve flekillendirilmesinin spesifik bir sonucudur. Hukuk, bir kimsenin
ac› çekmeksizin ya da ›st›rap duymaks›z›n kendi sorumluluklar›ndan kaç›nmas›na
izin vermeyen olgudur (Trevino, 2008: 5). Antropolog E. Adamson Hoebel’e göre,
bir normun ihmaline veya ihlaline düzenli bir flekilde cevap veriliyorsa, söz konu-
su norm, bir kifli veya grup taraf›ndan fiziksel güç ya da tehdit yoluyla uygulan›-
yorsa, bu kifli veya grubun bu flekilde davranma hakk›na ya da ayr›cal›¤›na sahip
oldu¤u toplumsal olarak kabul görüyorsa, o normu hukuk normu olarak görmek
gerekir. Weber, bir kural› veya emri, e¤er o kural veya emir fiziksel veya psikolo-
jik zorlama olas›l›¤› ile d›flsal olarak garanti edilmiflse ve bu zorlama, ihlali önle-
mek ve uyumu gerçeklefltirmek amac›yla özel olarak yetkilendirilmifl veya bu
amaç için haz›rlanm›fl kimselerden oluflan bir grup taraf›ndan uygulan›yorsa “hu-
kuk” olarak adland›r›r (Friedman, 1977: 4). Sosyolog Alan V. Johnson ise hukuku,
bir hükümler bütünü ve bu hükümler bütününü ifade eden ya da uygulayan ör-
gütlü etkinlikler seti olarak kavramlaflt›r›r (Trevino, 2008: 6).

Yukar›da ifade edilen antropolojik ve sosyolojik nitelikteki tan›mlara karfl›l›k
hukuk bilimi ya da hukuk doktrini taraf›ndan yap›lan tan›mlar ise genellikle flöy-
ledir: “Hukuk, toplum hayat›nda kiflilerin gerek birbirleriyle gerekse toplumla ilifl-
kilerini düzenleyen ve uyulmas› kamu gücü ile desteklenmifl bulunan toplumsal
kurallar bütünüdür.” Pozitif hukuk kapsam›nda yap›lan hukuk tan›mlar›nda, huku-
kun devletin zorlama gücüne dayal› yapt›r›mlarla garanti alt›na al›nd›¤› ve uygu-
land›¤› hususu öne ç›kar›l›rken; sosyolojik aç›dan yap›lan tan›mlarda, yapt›r›mlar›n
temelinde yer ald›¤› varsay›lan toplumsal zorlama vurgulan›r. Hukuk kurallar›n›n
gerisindeki bu toplumsal zorlama ile kastedilen ay›plama, afla¤›lama ve k›nama gi-
bi tepkilerin ötesine geçen, son derece etkili bir fiili zorlamad›r. Toplum, hukuk
kurallar›n› ihlal edenleri bir fley yapmaya ya da yapmamaya zorlar; suçluyu ken-
dince cezaland›r›r, örne¤in onu boykot eder, gruptan atar, recmeder (tafla tutarak
öldürür) veya linç eder. Genifl anlamda toplumsal zorlama, devletin eliyle uygula-
nan cebir ve infaz türlerini de içerir (Gürkan, 1994: 46-47).

Yukar›da özetlenen farkl› hukuk tan›mlar›n›n ortak bir niteli¤i vard›r; hukukun
temelinde, emredici normlar›, kurumlar›, süreçleri ve kurallar› koyan, yorumlayan
ve uygulayan insanlar› buluruz. Toplumsal hayatta gözlenen bütün kurallar, huku-
kun bir parças› veya ilgi konusu de¤ildir; sadece toplum aç›s›ndan önem verilen,
kamusal yan› a¤›r basan, yetkili kifli ve kiflilerce uygulanmas› bir hak olarak görü-
len normlar, hukukun konusunu oluflturur.

Hukuk dünyas›, daha ziyade emredici kurallar›n, bunlar› icra eden kurumlar›n
ve bunlar›n tümünün toplum üzerindeki etkisinin dünyas›d›r. Bu aç›dan bak›ld›-
¤›nda ulusal hukuk sistemi kadar, flirketlerin de mikro ölçekte hukuk sistemlerin-
den söz edilebilir. fiirketlere bir toplumsal grup türü olarak bak›ld›¤›nda, bunlar›n
normlar koyduklar› ve onlar› uygulamaya çal›flt›klar› görülür. Üstelik bu normlar›n
da yapt›r›mlar› vard›r; çal›flanlar›n› ikramiye vererek, mevki ve rütbece yükselterek
ödüllendirdikleri gibi, para cezas› vererek, mevki ve rütbece indirerek veya iflten
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atarak cezaland›r›rlar da. Ulusal hukuk aç›s›ndan bak›ld›¤›nda, bir flirketin özel
meseleleri olarak görülen bu türden uygulamalar, flirketin ayn› zamanda bir toplu-
luk türü oldu¤u kabul edildi¤inde mini bir hukuk sisteminin ögeleri olarak anlam
ifade eder. Hukuk, bir toplumun, bir toplulu¤un, bir grubun veya organizasyonun
yönetme gücünün bir parças› olarak karfl›m›za ç›kabilir. Bu çerçevede bir kulüp
veya kabilenin hukukundan da söz edilebilir. E¤er, bu gruplar›n bir tak›m gelenek-
leri ve kurallar› varsa ve bunlar›n ba¤lay›c› oldu¤u kabul ediliyorsa, o grup bir hu-
kuk sistemine sahip demektir. Üstelik bunun mutlaka formel bir flekilde cereyan
etmesi de flart de¤ildir. Çünkü hukukun kesin evrensel gerçekli¤e sahip mutlak bir
tan›m› yoktur. Hukuka sosyolojik bak›fl ba¤lam›nda araflt›rmac›lar, gerek devlet ge-
rek toplumsal gruplar ve örgütler çerçevesinde gözlenen hukuksal nitelikli tüm
kurallar›n nas›l olufltuklar›n› ve uyguland›klar›n›, ne ölçüde itaat gördüklerini ve
ihlal edildiklerini, insan davran›fllar›n› nas›l etkilediklerini ve onlardan nas›l etki-
lendiklerini incelemeye çal›fl›rlar (Friedman, 1977:5). Hukuka sosyolojik yaklafl›m
kapsam›nda üretilen kavramlar›n neredeyse hepsinde, hukuk normlar›, tamamen
bir devlet gücünün yarat›m› olarak de¤il; baz› toplumsal gerekliliklerden do¤an,
kimi toplumsal talepleri yans›tan kurallar olarak görülürler. Buna göre hukuk, bir
hukuk kurallar› sisteminden daha fazlas› olup toplumsal iliflkilerle ba¤lant›l›, onla-
r› düzenleyen bir hukuksal iliflkiler setidir. Hukuk normu, toplumsal olarak flekil-
lendirilen ve de¤ifltirilebilen insan yarat›m› bir olgudur. Hukuk normu, sadece
do¤rudan gerçekleflme yoluyla toplumsal hayatta ifllerlik göstermez; hukuk norm-
lar› gerçekleflmemifl olsa bile, hukuk normlar› hakk›ndaki bilgi ve hukuksal bilinç-
lilik, dolayl› olarak da toplumsal iliflkileri etkiler (Krystufek, 1974: 273).

Tarihsel süreç içerisinde hukuku, her toplumda di¤er toplumsal düzen kuralla-
r›ndan ay›rt etmek kolay de¤ildir. Bu ba¤lamda kamusal bir otorite ya da güç tara-
f›ndan desteklenen din ve ahlak kurallar›, ayn› zamanda hukukun kapsam› içinde
de de¤erlendirilebilir. Her ne kadar yaz›l› hukuk kurallar›, günümüzde daha çok
formel bir nitelik tafl›maktaysa da her zaman ve her yerde bu niteli¤e sahip oldu-
¤u da ileri sürülemez. Çünkü hukuk, her toplumun ekonomik, siyasal ve kültürel
flartlar›na, yaflam biçimine, dünya görüflüne, düflünsel yap›s›na, geleneklerine ve
göreneklerine göre farkl›l›k gösterdi¤i gibi, ayn› toplumda zaman içinde de de¤i-
fliklik gösterir. Yaz›l› olan ve olmayan kurallar› bünyesinde bar›nd›ran hukuk, ya-
z›n›n icad›ndan önce do¤al olarak yaz›l› kurallar bütünü anlam›na gelmedi¤i gibi,
yaz›n›n icad›ndan sonra da sadece yaz›l› kurallar bütününü ifade etmez. Toplum-
sal sistem içinde yaz›l› kurallar›n ve yaz›l› olmayan kurallar›n yeri ve önemi, zama-
na ve yere göre de¤iflir. Bir toplumun hukuk düzeni, ço¤u zaman zannedildi¤i
üzere, sadece yasama organ› taraf›ndan veya bilinçli insan müdahalesiyle olufltu-
rulan kurallardan oluflmaz. Söz konusu düzenin unsurlar› aras›nda yaz›l› kurallar-
dan baflka, yarg› organlar›n›n kararlar›, yaz›l› olmayan genel hukuk ilkeleriyle örf
ve adet kurallar› da bulunur.

Hukuk, uzun süre toplumsal bilimlerle yak›n bir iliflkiden uzak bir genel uygu-
lama veya yayg›n bir pratik alan› olarak görülmüfltür. Bu konudaki as›l kusurun
hukukçulara ait oldu¤u söylenebilir. Çünkü hukukçular, hukuksal sorunlar›, ço¤u
zaman hukuk kurallar›n›n doktrin bak›m›ndan do¤ru yorumlanmas›na iliflkin so-
runlar olarak görmüfllerdir. Oysa hukuk, her fleyden önce bir toplumsal kurumdur.
Bir toplumun veya grubun varl›¤›n› sürdürebilmesi için hayati ifllevleri olan temel
kurumlardan birisidir. Baflka deyiflle hukuk, toplumda baz› ifllevleri yerine getir-
mek, kimi iflleri yoluna koymak üzere örgütlenmifl kurumsal bir etkinliktir (Lle-
wellyn, 1949:1289). Bir toplumsal kurum olarak hukuk, fiziksel araçlar›n, de¤erle-
rin, normlar›n, kal›plaflm›fl iliflkilerin ve davran›fllar›n yerleflik usul ve pratiklerin,
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sembollerin ve standartlar›n bütünüdür. Bu niteli¤i ile de sosyolojinin temel ince-
leme konular›ndan biridir.

Sizden hukukun sosyolojik bir tan›m›n› yapman›z istenseydi, nas›l bir tan›m yapard›n›z?

HUKUKUN KÖKEN‹ VE TAR‹HSEL GEL‹fi‹M‹

Hukukun kökeni ve tarihsel geliflimi hakk›nda temel bilgileri özet-
lemek.

Hukukun bafllang›c› konusunda yeterli bir bilgiye sahip de¤iliz. Baflka bir deyiflle
hukukun, henüz ayd›nlat›lmam›fl bir geçmifle sahip oldu¤unu söyleyebiliriz. Arke-
olojik kaz›larda elde edilen çanak çömleklerden, ok, yay ve z›pk›n gibi alet ve ede-
vatlardan, geçmifl dönemlerde varl›¤›n› sürdürmüfl topluluklar›n hukuk düzenine
ve düflüncesine iliflkin bilgi elde etmek pek kolay de¤ildir. Ancak, basit yap›l›, he-
nüz karmafl›klaflmam›fl topluluklar hakk›ndaki antropolojik bulgulardan baz› so-
nuçlar ç›kar›labilmektedir. Okur-yazar olmayan birçok kültürde, oldukça incelmifl,
formel niteli¤i geliflmifl hukuk sistemine rastlanabilirken, benzer niteliklere sahip
di¤er kültürlerde hukuk alan›nda ayn› geliflmeler gözlenememifltir. E¤er bir toplu-
lu¤un üyeleri, do¤ru davran›fl›n ne oldu¤u ve bu davran›fla yön verecek kurallar›n
ne tür kurallar oldu¤u konusunda belli bir fikir birli¤ine ulaflm›fllarsa, o toplumda
formel kurallar›n ve yapt›r›mlar›n yerini, alay etme, ay›plama, k›nama, dayak atma,
afla¤›lama ve d›fllama gibi informel kurallar ve yapt›r›mlar almaktad›r. Böyle bir du-
ruma, en çok yüz yüze iliflkinin yafland›¤› nispeten küçük topluluklarda rastlan-
maktad›r. Çok say›da nüfusun daha büyük bir alan üzerinde yaflad›¤›, yüz yüze et-
kileflimin s›n›rl› oldu¤u bir toplumda, sadece informel kurallara ve yapt›r›mlara da-
yal› bir hukuk düzeni yeterli olmayacakt›r. E¤er bir toplumun mensuplar›, temel
esaslar üzerinde anlaflam›yorlarsa ve birbirlerine yeterince güvenemiyorlarsa, o
toplumda insan iliflkilerine ve davran›fllar›na yön vermek için yaz›l› kurallara bafl-
vurabilecek ve baz› formel kurumlar yarat›labilecektir. Böyle bir toplumda örf ve
adet hukuku zay›flarken, yaz›l› ve formel kurallar ile yapt›r›mlar geliflecek; huku-
ku yaratan ve uygulayan, yasama ve yarg› organ› gibi, baz› kurumlar ortaya ç›ka-
cakt›r (Friedman, 1977: 35-38).

‹lk Ça¤larda Hukuk
Yukar›da da belirtildi¤i üzere, hukukun kökeni konusunda aç›k ve kesin dokü-
manlar yoktur. Ancak, nispeten geliflmifl toplumlar›n arkalar›nda kil tabletlerden,
papirüslerden oluflan baz› parçalar ve metinler b›rakt›klar› bilinmektedir. Bunlar›n
en eskileri bile oldukça yenidir. Bundan dolay› geçmiflte yaflayan herhangi bir top-
lumun hukukunun nas›l oldu¤unu bilmek oldukça zordur. Bilinen en eski hukuk
metinleri olarak, MÖ 2400 y›llar›nda Sümer kent devletlerinden Lagafl’ta hüküm sü-
ren kiflinin ad›n› tafl›yan “Urukagina Yasalar›”, MÖ 1800 y›llar› dolaylar›nda hüküm
süren Babil Kral› Hammurabi’nin ad›n› tafl›yan hukuk kodu, MÖ beflinci yüzy›l ci-
var›nda Roma’da ortaya ç›kan “On ‹ki Levha Kanunu” ile Antik Yunan’da vücut bu-
lan “Drakon Yasalar›” ve “Solon Yasalar›”ndan söz edilebilir.

Mezopotamya bölgesinde MÖ 5000 ile MÖ 3000 y›llar› aras›nda Dicle ve F›rat
nehirlerinin k›y›lar›ndaki köylerden baz›lar›n›n kente dönüfltü¤ü, uygar toplumu
karakterize eden farkl›laflma ve karmafl›klaflma sürecinde, devletin flekillenmesiyle
kent devletlerinin ortaya ç›kt›¤› bilinmektedir.
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Kent devletlerinde, bafllang›çta din adamlar›n›n elinde bulunan siyasal güç, za-
manla askerlerin eline geçmeye bafllam›fl; Sümer kent devletlerinden Lagafl’ta Uru-
kagina ad›nda biri, MÖ 2415 dolaylar›nda iktidar› din adamlar›ndan alm›flt›r. Uru-
kagina’n›n ad›yla an›lan “Urukagina reformlar›” ya da “yasalar›” olarak bilinen me-
tin, ilk yaz›l› hukuk metinlerinden birini oluflturmaktad›r. Söz konusu metin, hem
din adamlar› ile laik yöneticiler aras›ndaki sürtüflmeleri hem de kent devletine ge-
tirilen yeni düzeni yans›tan önemli bir belge niteli¤indedir (fienel, 1982: 239).
Özetle, uygarlaflma sürecinde giderek karmafl›klaflan ve farkl›laflan bir kent devle-
tinde toplumsal yaflam, yaz›l› ve formel nitelikte hukuk kurallar›na ve bu kurallar›
hayata geçirecek dinsel s›fat› olmayan yöneticilere uygun ortam› oluflturmufltur.

Mezopotamya bölgesinde uygarl›k yolunda ilerleyen di¤er bir kent devleti de
Babil idi. Mezopotamya’n›n Babil egemenli¤i alt›nda birleflmesi, MÖ 1792-1750
aras› hüküm süren Kral Hammurabi zaman›nda gerçekleflmifltir. Hammurabi, hem
Akad hem de Sümer kentlerini ele geçirerek “dört iklimin egemeni” s›fat›n› alm›fl-
t›r. Babil ‹mparatorlu¤u böylece kurulduktan sonra merkezi bir despotluk da do¤-
mufl oldu. Urukagina gibi, Hammurabi de bir hukuk kodu oluflturmufltur. Ancak
Urukagina yasalar›, yönetimin din adamlar›ndan askerlere geçiflini temsil ederken;
Hammurabi kodu, kent devletlerinin yerel yasalar› yerine, giderek bir imparator-
luk haline gelen tüm ülkede yasa birli¤ini sa¤lamak amac›n› güdüyordu. Baflka bir
deyiflle, kent devletinden imparatorlu¤a geçilirken böyle bir imparatorlu¤u yönet-
mek için elzem olan Hammurabi kodu, hukuk alan›nda boy göstermifltir (fienel,
1982: 241; Tanilli, 1988 -C. I: 61).

Hammurabi kodu, asl›nda ele geçirilen yerlerde daha önce hüküm süren kral-
l›klar›n kanunlar›n›n bir derlemesi niteli¤indeydi. Ancak bu derleme, yeni hüküm-
ler de getirmekteydi. Çünkü, yaln›zca eski kurallara dayanmak Babil ‹mparatorlu-
¤u’nun ekonomik ve toplumsal koflullar›na cevap veremiyordu. Hammurabi kodu,
ayn› zamanda, Mezopotamya tarihinin önemli bir miras› olup o günkü toplumun
temellerini aç›klayan ve Babil hükümdarlar›n›n hangi toplumsal gruplara dayand›-
¤›n› gösteren bir belge niteli¤indedir. Babil ‹mparatorlu¤u’ndaki toplumsal s›n›f ve
zümreler aras›ndaki iliflkileri gösteren yasada suçlar, aile, mülkiyet, miras, borçlar
ile ilgili hükümler, ortakç›l›k hukuku ile ilgili baz› maddeler, son olarak da kölelik
üstüne birtak›m düzenlemeler var. Bütün bunlarda, bafltan sona, toprak sahipleri-
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Laik sözcü¤ü, dinsel bir
s›fat› veya görevi olmayan
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kilisede ve manast›rlarda
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bulunanlar› ifade etmek
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kullan›l›rken, böyle bir s›fat›
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nitelendirmek için laik
sözcü¤üne baflvuruluyordu.
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nin, rahiplerin, tacirlerin ve tefecilerin, özellikle onlar›n köleler üzerindeki mülki-
yet haklar›n›n korunmas› kavgas› egemendir. Örne¤in bir köleyi çalman›n ya da
kaçm›fl bir köleyi saklaman›n cezas› ölümdür (Tanilli, 1994 -C.I: 61-62).

Roma flehrinin kuruluflundan, yani MÖ 753 y›l›ndan MÖ 150 y›l›na kadar geçen
süre içinde Roma’da geçerli olan hukuka, “Ius Civile” (Yurttafllar Hukuku) ad› ve-
rilmektedir. Çünkü bu hukuk, Roma flehir devletinde yurttafl statüsüne sahip olan
kiflilere uygulanan bir hukuk niteli¤indedir. Bu dönemde; gerek gensler gerek ai-
leler aras›ndaki iliflkilerin düzenlenmesi, miras, mülkiyetin devri, eflyalar›n s›n›flan-
d›r›lmas› gibi temel hususlara uygulanan hukuk kurallar›n›n Roma’n›n tar›msal ya-
p›s›n›, toplumsal ve ekonomik gerçekli¤ini yans›tt›¤› görülür. Bu dönemde huku-
kun temel kayna¤› örf ve adetlerdir. Roma’da ilk yaz›l› hukuk kodu olarak görülen
ve MÖ 499-451 tarihleri aras›nda haz›rland›¤› kabul edilen “On ‹ki Levha Kanu-
nu”nda Roma kavminin örf ve adet hukuku yaz›l› hale getirilmifltir (Karadeniz,
1974:38). Roma’n›n Cumhuriyet Dönemi’nde kabul edilen bu yasa ile yaz›l› hukuk,
aristokratik nitelikteki sözlü hukukun yerini alm›flt›r ve bu durum giderek yayg›n-
laflm›flt›r (A¤ao¤ullar› ve Köker, 1996:20). Roma’da Pleblerin Patricilere karfl› mü-
cadelesindeki en büyük kazan›mlar›ndan biri, genslerin örf ve adet hukukunun -
ki aristoktarik bir nitelik tafl›yan ve herkes taraf›ndan bilinmeyen bu hukuk Patri-
cilerin elinde bir s›rd›- yaz›l› kanun haline getirilmesi olmufltur. Yaz›l› kurallar›n ol-
may›fl›, konsüllerin keyfi davranmas›na yol aç›yordu. Halk temsilcilerinin direnifli
üzerine Senato, MÖ beflinci yüzy›l›n ortalar›nda kanunlar›n yaz›lmas›na ve yay›n-
lanmas›na karar vermifltir. On iki üyeli bir komisyon taraf›ndan haz›rlanan kanun,
on iki adet tunçtan levhaya kaz›narak ilan edilmifltir. Bu kanun, ceza hukukuna ve
ceza usul hukukuna iliflkin hükümlerin yan›nda eflya hukukuna ve borçlar huku-
kuna iliflkin kurallar› da kaps›yordu (Tanilli, 1998 -C.I: 389). Örf ve adet hukuku-
nun güçlü izlerini tafl›yan, daha önceki hukuk geleneklerine ve fikirlerine dayanan
bu hukuk kodunun, bütün hukuk kollar› hakk›nda sistematik hükümler içerdi¤i
söylenemez. Buna ra¤men, aristokratik nitelikteki örf ve adet hukukuna göre da-
ha ileri bir aflamay› temsil ediyordu.

MÖ ikinci yüzy›l›n ortalar›nda s›n›rlar› giderek geniflleyen Roma, büyük bir im-
paratorlu¤un merkezi haline gelmifltir. Bu geliflme, Roma kavminin di¤er kavimler-
le, eskiden beri süregelen iliflkileri yan›nda, çok çeflitli yeni iliflkilere girmesine yol
açm›flt›r. Siyasal, ekonomik ve ticari iliflkilerin giderek yo¤unlaflt›¤› bu dönemde,
eski flehir devletinin ve onun tar›msal ekonomisinin koflullar›na göre flekillenen
hukuk, yeni olaylar› ve iliflkileri çerçevelemekte yetersiz kalm›flt›r. Klasik Hukuk
Dönemi (MÖ 27- MS 250) ad› verilen bu dönemde; Roma hukukunun geliflmesin-
de Romal› hukukçular›n çal›flmalar› belirleyici olmufl; Roma hukuku, günümüze
kadar etkisini sürdüren yetkinli¤e, bu dönemde yaflam›fl olan hukukçular›n faali-
yetleri sonucu ulaflm›flt›r. Romal› hukukçular, kuramc› olmaktan ziyade uygulay›c›
olmufllard›r. Yani, daha çok hukuksal kavramlarla ve hukuk kurallar›n›n uygulan-
mas›yla ilgilenmifllerdir. Hukuk kurallar›n›, hakkaniyetin (hakka uygunluk) gerek-
leri ile toplumun gereksinimlerini ba¤daflt›racak çeflitli özel durumlara uygulam›fl-
lar, hukuksal düflünce ve olaylar› hukuk aç›s›ndan inceleme yönteminin temelleri-
ni atm›fllard›r (Karadeniz, 1974: 40). K›sacas› Romal› hukukçular, hukukun çeflitli
alanlar›ndaki çal›flmalar›yla hukuku iflleyerek ve gelifltirerek ona ça¤›n› ve s›n›rla-
r›n› aflan bir de¤er kazand›rm›fllard›r. Bundan dolay›d›r ki, Roma hukukunun bu
dönemi “Klasik Hukuk Dönemi” olarak nitelendirilmifltir.

Roma yurttafll›¤›n›n ve dolay›s›yla Roma hukukunun bütün imparatorluk uy-
ruklar› için geçerli olacak flekilde geniflletilmesi, MS 212 y›l›nda ç›kar›lan bir impa-
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Gens: Roma toplumu,
sitenin temel gruplar› olan
gensler biçiminde
örgütlenmiflti. Her gens,
kendi önderinin çevresinde
toplanan, ayn› atadan
geldiklerini ve onun ad›n›
tafl›d›klar›n› söyleyen
kiflilerden olufluyordu. Baflka
bir deyiflle, her gens, ayn›
atadan gelen aileler
gurubunu ifade ediyordu.
Ancak gensler, sadece ayn›
kandan gelen kimselerden
oluflmuyordu; egemenli¤i
alt›ndaki daha az ya da
daha çok say›da kifliyi de
kaps›yordu.

Patrici (Latince Patricius):
Eski Roma’da ayr›cal›kl›
yurttafllar s›n›f›n›n üyesi.

Pleb (Latince Plebs): Eski
Roma’da ayr›cal›kl›
Particiler d›fl›nda kalanlara
verilen ad.

Praetor: Eski Roma’da
çeflitli hukuk dallar›na
bakan, genel e¤lence ve
yar›flmalar›n
düzenlenmesinden sorumlu
olan, konsüllerin yoklu¤unda
genifl yönetim yetkileri
kullanan adli görevli.



rator emirnamesi ile olmufltur. Böylece imparatorluk hukuku haline gelen Roma
hukuku, tamamen Roma kültürünü benimsemifl ve hukuken geri bat› eyaletlerin-
de kolayca uygulanabilirken, Helen kültürünün etkisinde olan ve yerleflmifl bir hu-
kuk sistemine ve uygulamas›na sahip bulunan do¤u eyaletlerinde direniflle karfl›-
laflm›flt›r. Bafllang›çta, hukukun bu eyaletlerde zorla uygulanmas›na göz yumulma-
ya bafllanm›flt›r. ‹mparatorlu¤un merkezinin MS 330’da Roma flehrinden Constanti-
nopolis’e (‹stanbul) kaymas› sonucu ekonomik, toplumsal ve kültürel koflullar›
farkl› yeni bir çevre içine girilmifltir. Helen dünyas›ndaki hukuk sisteminden ol-
dukça etkilenen bu döneme “Klasik Sonras› Hukuk Dönemi” ad› verilmifltir (Kara-
deniz, 1974: 40-41).

Do¤u Roma ‹mparatoru olarak MS 527-565 y›llar› aras›nda hüküm süren Iusti-
nianus (Justinianus) döneminde Roma hukuku, son aflamas›n› yaflam›flt›r. Eski ev-
rensel Roma ‹mparatorlu¤u’nu canland›rma amac›nda olan Justinianus, bu amac›-
na paralel olarak eski Roma hukukunu yeniden canland›rma çabas›na girmifltir.
Justinianus, bir yandan eskiden Roma ‹mparatorlu¤u’na ba¤l› olan yerleri tekrar
egemenli¤i alt›na almaya çabalarken, di¤er yandan “Klasik Dönem Hukuku”nu ye-
niden geçerli k›lmaya ve zaman›n›n sosyo ekonomik ihtiyaçlar›n› karfl›layacak bir
hukuk düzeni kurmaya çal›flm›flt›r (Karadeniz, 1974: 42-43).

Siyasal düflünceye önemli bir katk›da bulunamam›fl olmakla birlikte, Roma’n›n
hukuk alan›nda büyük bir ilerleme kaydetmifl oldu¤unu belirten fienel’e göre, Ro-
ma hukukunu gelifltiren etmenler flunlar olmufltur (fienel, 1982: 256-258): ‹lk ola-
rak, hem Halk Meclisi’nin hem Senato’nun hem de imparatorun yasa gücünde ka-
rarlar ç›karmas› karfl›s›nda hukukçular›n, bu kararlar›n birbiriyle nas›l uyumlu k›l›-
naca¤› ve yorumlanaca¤› hususunda sürekli bir flekilde yeni hukuksal sorunlarla
yüz yüze gelmifl olmalar›d›r. Bu çerçevede, yarg›çlar›n karar verirken ünlü hukuk
bilginlerine dan›flma gelene¤i (jurist consult), hukuk düflüncesine yeni ufuklar aç-
m›flt›r. Yine hukukçular›n, yasalar›n sözlerine göre de¤il de amaçlar›na göre yo-
rumlanmas› ilkesini gelifltirmeleri, hukuk hayat›na yapt›klar› önemli bir katk› ol-
mufltur. Roma hukukunun geliflmesinde önemli rol oynayan ikinci etmen ise, kent
devletinde yönetim alan›nda kiflisel iliflkilerle sürdürülen iletiflimin imparatorluk
aflamas›nda yetersiz kalmas› karfl›s›nda; yönetimde birli¤in sa¤lanmas› ve impara-
torun emirlerini kiflisel iliflki imkanlar›n› kaybetti¤i memurlar›na ulaflt›r›labilmesi
bak›m›ndan hukukun ve yasa tekni¤inin gelifltirilmesi zorunlulu¤unun ortaya ç›k-
m›fl olmas›d›r. Üçüncü etmen, Stoac› düflünüflün do¤al hukuk ö¤retisi olmufltur.
Stoac› düflünürler, yöneticilerin halk› yönettiklerini, ancak do¤al hukuk ilkelerinin
de yöneticileri ba¤lad›¤› görüflünü ileri sürerek; yöneticilerin do¤al hukuka uyma-
lar› gerekti¤ini vurgulam›fllard›r. Do¤al hukuk ö¤retisinin etkisiyle Roma hukukçu-
lar›, yürürlükteki yasalar karfl›s›nda, bu yasalar›n do¤al hukuka uygunluklar›n›
araflt›rarak; her zaman elefltirel bir tav›r alabilmifller ve bu ba¤lamda uyulmas›n› is-
tedikleri yasa önünde eflitlik, sözleflmeye sadakat, hakkaniyet (hakka uygunluk) ve
nasafet (denkserlik) gibi baz› genel hukuk ilkeleri önermifllerdir.

Orta Ça¤ Hukuku ve Roma Hukuku konusunda daha ayr›nt›l› bilgi edinmek için Özcan Ka-
radeniz’in “Roma Hukuku” (1974) adl› kitab›na bak›n›z.

Antik hukuk, Roma hukuku hariç olmak üzere, belli bir hukuk teorisinden yok-
sun bir hukuk niteli¤indeydi. Grekler (Yunanl›lar), hukuksal sorunlara fazla ilgi
göstermemifller, ancak bu sorunlarla, politik ve etik bak›mdan önemli problemle-
re yol açmalar› halinde daha fazla ilgilenmifllerdir. fiüphesiz, ayr› bir hukuk teorisi
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ve hukuk felsefesi yaratmamakla
birlikte hukuk hakk›nda baz› fikir-
lere sahip olmufllard›r (Friedman,
1977: 39-40).

Eski Yunan’da yasa, polis (kent
devleti) düzenini, di¤er toplumla-
r›n örgütleme sistemlerinden ay›ran
önemli bir unsur olmufltur. Yasa,
ayn› zamanda, Yunan’› barbardan
ay›ran bir öge olarak görülmüfltür.
Barbarlarda tek kiflinin keyfi yöne-
timi söz konusu iken, Yunan polis-
lerinde çeflitli düzeydeki insan ilifl-
kileri “yasalar” ile belirlenmifltir. Po-
lis düzenini oluflturan yasalar, ilk
zamanlarda aristokratik nitelikle
sözlü yasalar fleklindeydi. Bafllan-
g›çlar› bilinmeyen bu yasalara
“thesmoi” (sözlü yasa) ad› verilmifl-
tir. Yunanl›lar, thesmoileri, tanr›la-
r›n koydu¤u kutsal, sonsuz nitelik-
te kurallar olarak görmüfllerdir. Za-

manla de¤iflen flartlar›n sonucu olarak yeni sözlü yasalar›n ortaya konmas›, hukuk
sisteminin giderek karmafl›klaflmas›na yol açm›flt›r. Bu durum karfl›s›nda; yarg› ka-
rarlar›n›n tutarl›l›¤›n› sa¤lamak üzere, sözlü yasalar “thesmothet”lerce düzenlenip
yaz›l› hale getirilmifltir. Böylece yasalar, birçok kimse taraf›ndan önceden bilinebi-
lir bir duruma getirilmifltir. Söz konusu geliflmelerin sonucunda, daha önce yasala-
r› yorumlama ve uygulama tekelini elinde bulunduran soylular s›n›f›, bu konuda-
ki haklar›n› ve yetkilerini kaybetmeye bafllam›flt›r (A¤ao¤ullar›, 1994: 26-27).

Eski Yunan’da yap›lan bu düzenlemelerin de toplumsal bar›fl› ve düzeni sa¤la-
mada yeterince etkin olmad›¤›n›n görülmesi üzerine “nomoi” (yaz›l› yasa) ad› ve-
rilen insan eseri yasalar ortaya ç›kmaya bafllam›flt›r. Bu geliflmelerin temelinde, hiç
kuflkusuz, o günkü toplumun toplumsal ve ekonomik yap›s›nda meydana gelen
birtak›m dönüflümler bulunmaktayd› (A¤ao¤ullar›, 1994: 21). Bu dönemde (MÖ
VIII-VII. yüzy›llar), ticaret ve zanaat alan›ndaki geliflmelerle birlikte kentsel kesim-
de ticaret ve zanaatla u¤raflan yeni bir s›n›f ortaya ç›kmaya bafllam›flt›r. Giderek çe-
flitlenen ve karmafl›klaflan toplumda, toplumsal gruplar veya tabakalar aras›ndaki
çeliflkiler ve çat›flmalar iyice belirginleflmifltir. O dönemde yürürlükte olan örf ve
adet kurallar›n›n yaz›l› olmamas› ve bu sayede soylular taraf›ndan keyfi flekilde uy-
gulanmas› ciddi yak›nmalara neden olmufl; bu geliflmeler karfl›s›nda yaz›l› ve her-
kes için uyulmas› zorunlu kurallara ihtiyaç artm›flt›r. Toplum içindeki hoflnutsuz-
luklar, tam bir baflkald›r›ya dönüflece¤i s›rada köylüler, Arkhon olarak seçtikleri
Drakon’a bu kurallar› belirleme görevini vermifllerdir (Tanilli, 1988 - C.I: 246).

MÖ 624 y›l›nda Atina soylular›n›n iste¤i üzerine Drakon, çok a¤›r hükümler içe-
ren bir ceza yasas› haz›rlam›flt›r. Drakon’un haz›rlad›¤› bu yasa ile ceza hukuku
alan›nda “thesmoi”nin yerini “nomoi” alm›flt›r. Drakon Yasalar›’n›n, Atina hukuku-
nun yaz›ya geçirilmifl ilk biçimi oldu¤u ileri sürülemezse de bunlar›n ilk kapsaml›
yasa derlemesi ya da belli bir bunal›m döneminden sonra ortaya ç›km›fl bir yeni-
den düzenleme giriflimi oldu¤u söylenebilir. Hemen her suça ölüm cezas› öngören
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Thesmothet: Sitede ciddi
siyasal bunal›m
dönemlerinde yeni bir
düzenleme yapmakla görevli
kifli (Drakon gibi). MÖ VII.
yüzy›lda yaz›l› yasalar›n
yazar›, koruyucusu ve
yorumcusu olarak göreve
getirilen kiflilere verilen ad. 

Arkhon: Eski Yunan’da ço¤u
kent devletinde bafl yönetici
ya da yüksek görevlilere
verilen ad. Makam olarak,
krallar›n yerini
aristokratlar›n ald›¤› Arkaik
Dönemde (MÖ 650-480)
önem kazanm›flt›r. Atina’da
her y›l Arkhon’luk için seçim
yap›lmas›na MÖ 682’de
bafllanm›flt›r. VII. yüzy›l›n
ortalar›nda yürütme erki, bir
zamanlar kral›n tek bafl›na
yerine getirdi¤i askeri,
yarg›sal ve dinsel ifllevleri
aralar›nda bölüfltüren dokuz
arkhon’un eline geçmifltir
(Ana Britannica
Ansiklopedisi)



sert hükümleriyle tan›nan ve zalimli¤i ile ün salan Drakon’un Yasalar›, asl›nda
klanlar›n ilkel adetlerinin ve örflerinin bir derlemesi niteli¤indeydi. Sözgelimi, en
küçük bir h›rs›zl›k bile ölümle cezaland›r›l›yordu. Yürürlükteki kurallar›n yaz›l› ha-
le getirilmesi, az da olsa, soylular›n keyfi davran›fllar›n› s›n›rlamaktayd›. Bu yasalar
tahtadan levhaya kaz›narak Agora’ya as›l›yordu (Tanilli, 1998 -C.I: 246).

Solon’un arkhon olarak seçildi¤i dönem, Atinal›lar için oldukça sorunlu bir dö-
nem olmaya devam ediyordu. Topluma do¤ufltan soylu olanlar egemendi. En iyi
topraklar› ellerinde bulunduranlar ve yönetimi tekelleri alt›nda tutan soylular, ken-
di içlerinde de rakip gruplara bölünmüfllerdi. Yoksul çiftçiler, kolayca borçland›r›l›-
yor ve borçlar›n› ödemedikleri zaman kendi topraklar›nda serf (toprak kölesi) ko-
numuna düflürülüyorlard›. Baz› durumlarda ise, köle olarak sat›l›yorlard›. Orta hal-
li çiftçi, zanaatç› ve tüccarlardan olaflan ara s›n›flar, yönetimin d›fl›nda tutulmaktan
hoflnut de¤illerdi. Drakon Yasalar›’n›n toplumsal sorunlara çözüm getirmekte yeter-
siz kalmas› ve beklentilerin aksine sonuçlar yaratmas›, baflta kentte ticaretle u¤raflan
kesim olmak üzere, huzursuz toplumsal kesimleri yeni aray›fllara itmifl ve bu aray›fl-
lar›n sonucu olarak ünlü flair Solon, çok genifl yetkilerle arkhon ve hakem olarak
seçilmifltir (MÖ 594). Solon, kendi ad›yla an›lan hukuksal düzenlemeler yaparak;
bir yandan köylüler üzerindeki bask›lar› hafifletmeye, di¤er yandan ticaret ve zana-
at yaflam›n› gelifltirmeye yönelik ad›mlar atm›flt›r (Tanilli, 1998 -C.I: 246-247).

Solon, ilk olarak, borçlar›n yaratt›¤› s›k›nt›lar› hafifletmeye çal›flt›. Borçlar›n
ödenmemesi nedeniyle el konmufl topraklar› rehinden kurtard›, kölelefltirilmifl bü-
tün yurttafllar› azat etti ve gelecekte de kiflinin özgürlü¤ünü elinden alabilecek
borç sözleflmeleri yap›lmas›n› yasaklad›. Bununla birlikte, yoksul kesimlerin top-
raklar›n yeniden da¤›t›lma önerisini de reddetti. Bunun yerine, genel refah› art›r-
maya ve çiftçilikle geçinemeyenlere baflka ifller sa¤lamaya yönelik önlemler ald›.
Siyasal yap›y› yeniden düzenleme çabalar› çerçevesinde, do¤ufltan soylular›n yö-
netim üzerindeki tekelini kald›rarak yurttafllar›n varl›¤›n› temel alan bir sistem ge-
tirdi. Solon’un hukuk alan›nda yapm›fl oldu¤u düzenlemelerle, “nomoi” (yaz›l› ya-
sa), “thesmoi” ye (sözlü yasa) karfl› kesin bir üstünlük kazand›. Toplumun çeflitli
alanlar›n› düzenleyen yasalar›n insanlar taraf›ndan haz›rlanmas›; yasalar›n kutsal,
mutlak, de¤iflmez ve sonsuz olma niteli¤ini ortadan kald›rarak bunlar›n göreli bir
varl›k ve anlama sahip oldu¤u anlay›fl›n›n geliflmesine yol açt›. Yaz›l› yasalar›n ge-
rek iktidarlar gerek düflünürler taraf›ndan yüceltilmesi; yasalar›n do¤ruyu, adaleti,
iyiyi ve güzeli gözeterek toplumun ve dolay›s›yla bireyin refah›n› ve mutlulu¤unu
sa¤layan bir unsur oldu¤u inanc›n› gelifltirdi (A¤ao¤lular›, 1994: 27-29).

Orta Ça¤’da Hukuk
Avrupa tarihinde kabaca MS V.- XV. yüzy›llar aras›nda geçen dönemi ifade etti¤i
düflünülen Orta Ça¤’›n, kesin olarak ne zaman bafllad›¤› ve sona erdi¤i konusunda
bir görüfl birli¤i bulunmamakla beraber, genel olarak Roma ‹mparatorlu¤u’nun Do-
¤u ve Bat› olarak MS 395’te bölünmesinden sonra Cermen kavimlerinin yo¤un isti-
las› sonucu Bat› Roma ‹mparatorlu¤u’nun MS 476’ta çöküflüyle bafllad›¤›; yeni eko-
nomik iliflkilerin giderek belirginleflti¤i, kapitalizmin ekonomik ve toplumsal bir sis-
tem olarak yayg›nlaflt›¤›, mutlak monarfliler temelinde yeni siyasal yap›lanmalar›n
olufltu¤u, Rönesans ve Reform hareketleriyle birlikte yeni bir düflünce tarz›n›n ve
dünya görüflünün ortaya ç›kmaya bafllad›¤› XV. yüzy›l sonlar›ndan itibaren sona er-
di¤i kabul edilmektedir. Her ça¤›n toplumsal düzeninin, genel olarak getirmifl oldu-
¤u toplumsal tabakalaflma sistemi, ekonomik üretim tarz›, siyasal yönetim biçimi ve
dünya görüflü ile di¤er ça¤lar›nkinden ay›rt edilebilece¤i söylenebilir.
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Cermenler, Roma ‹mparatorlu¤u’nu y›kt›ktan sonra V. yüzy›ldan X. yüzy›la ka-
dar befl yüzy›l sürecek bir kargafla ça¤›na yol açm›fllard›r. Tarihçiler, bu dönemi
“Orta Ça¤’›n Karanl›k Ça¤›” ya da “Karanl›k Orta Ça¤” olarak adland›rm›fllard›r. Bu
ça¤daki istilalar ve kargafla sonucunda; toplum yaflam›nda ilkel düflünüfl tarzlar› ve
adetler egemen olmaya bafllam›fl, insan iliflkileri derinlemesine bozulmufl ve azal-
m›fl, para dolafl›m› felç olmufl, ücret iliflkilerinin yerini kiflisel ba¤›ml›l›k iliflkileri al-
m›fl ve en yak›nda bulunan kimselere ba¤lanma fleklinde bir zihniyet geliflmifltir
(Bloch, 1998: 666). Barbar sald›r›lar› sonucu ortaya ç›kan bu dönüflümlerle birlik-
te, merkezi hükümet yap›lar›n›n can güvenli¤ini ve düzeni sa¤layamamas›, zaman-
la yeni bir toplumsal örgütlenme tarz›n›n ortaya ç›kmas›na yol açm›flt›r. Feodalite
olarak nitelendirilen bu toplumsal sistemin temel ögeleri, Bloch’tan hareketle flöy-
le özetlenebilir: Köylü ba¤›ml›l›¤›, para dolafl›m›n›n felç olmas›ndan dolay› nakdi
ücret ödemesinin imkans›zlaflmas› ve buna ba¤l› olarak serflere hizmetlerinin kar-
fl›l›¤›n›n iflledikleri topraktan elde edilen üründen belli bir pay verilmesi, uzman-
laflm›fl bir savaflç›lar oligarflisi ile rahipler oligarflisinin egemenli¤i, insan› insana
ba¤layan itaat ve koruma iliflkileri, parçalanan iktidar ve güçsüz devlet yap›s›. Feo-
dal düzen içinde devlet, varl›¤›n› sürdürmekle birlikte iyici güçsüzleflmifltir. Sistem,
temel olarak, rahipler ve savaflç›lar oligarflisi lehine ifllemektedir. Baflta e¤itim ol-
mak üzere, birçok kamusal ifllev, kilise taraf›ndan yerine getirilmektedir. ‹ç ve d›fl
güvenli¤i sa¤lamakla görevli kral ya da prens, yönetmekten çok savaflmakta, ceza-
land›rmakta, bast›rmakta ve sindirmektedir. Bunlar›n d›fl›nda baflkaca bir görevi
neredeyse yoktur (Bloch, 1998: 665-675).

Feodal sisteme özelli¤ini veren temel üretim biçimi feodalizm, ekonomik faali-
yetlerin ve di¤er etkinliklerin üzerinde icra edildi¤i mekân malikane, siyasal yap›-
y› karakterize eden nitelik parçalanm›fl iktidar yap›s› ve merkeziyetsizlik, egemen
ideolojisi din ve temel sadakat oda¤› ise Tanr›’d›r. Feodal düzeni, ruhban s›n›f›yla
ve aristokrasisiyle kilise temsil ediyordu. Orta Ça¤’da üretim, feodal beylerin mali-
kanelerinde yap›lmaktad›r. Bu malikaneler, nispeten kendi kendine yeterli top-
lumsal ve ekonomik birimler niteli¤indedir. Bunlar›n içinde topra¤› iflleyen serfler
yan›nda, marangoz, demirci ve saraç gibi zanaatkarlar bulunmaktad›r. Servetin te-
mel kayna¤› toprakt›r. Para ve menkul de¤erler, ekonomi içinde önemli bir role sa-
hip de¤ildir. fiehir d›fl›nda ve etraf›nda tar›m yap›l›rken, flehir ve kasabalar içinde
esnaf-zanaatkar faaliyetleri ve bunlar›n ba¤l› olduklar› meslek örgütleri olarak lon-
calar önemli bir yer iflgal eder. Ticaret, belli yol kavflaklar› ve transit merkezler d›-
fl›nda oldukça sönüktür. K›rsal kesimde elde edilen çok az bir ürün fazlas›, kasa-
balara veya flehirlere sat›larak bunun karfl›l›¤›nda baz› zanaat mallar› ile feodal
beyler için lüks eflyalar al›n›r. Büyük toprak mülkiyeti ve topra¤a dayal› hakimiyet
flekli egemendir. Topra¤›n bafllad›¤› ve bitti¤i s›n›rlarla ölçülü bir iktidar da¤›l›fl› ve
merkeziyetsizlik söz konusudur. Ayr›ca dinsel ideolojinin ve lonca ahlak›n›n a¤›r-
l›¤› ile geleneklere dayal› zanaat ve meslek anlay›fl› egemendir (Oran, 1999; Ülge-
ner, 1981).

Okuma-yazma oran›n›n çok büyük oranlarda azald›¤›, baflta edebiyat ve sanat
olmak üzere, kültür alan›nda ciddi gerilemenin yafland›¤›, yukar›da temel özellik-
leri aç›klanan böyle bir yap› içinde hukukun ve hukuk düflüncesinin parlak bir ge-
liflme göstermesi do¤al olarak beklenemez. Bu dönemde, en büyük ve güçlü sen-
yörlüklerde bile, sözel geleneklerden ve göreneklerden baflka bir kural›n bilinmez
hale geldi¤i, Antik Yunan’da gözlenen ve Roma döneminde zirveye ç›kan yaz›l›
hukuk kodifikasyonlar›n›n (derlemelerinin) neredeyse tümüyle kayboldu¤u görü-
lür. Orta Ça¤ hukukuna bu aç›dan bak›ld›¤›nda; nüfusun giderek azald›¤›, istilalar
sonucu mevcut nüfusun da¤›ld›¤›, kent hayat›n›n geriledi¤i, ekonomik verimlili¤in
düfltü¤ü, siyasal anlamda iktidar›n parçalanarak merkeziyetsizli¤in baflat hale gel-
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di¤i, kültür hayat›n›n sönükleflti¤i bir ça¤da, “hukuk kodlar›”na hayat veren top-
lumsal temelin çöktü¤ü ve buna ba¤l› olarak hukuk alan›nda gelenek-görenek
a¤›rl›kl› bir hukuk anlay›fl›n›n ve uygulamas›n›n öne ç›kt›¤› ileri sürülebilir.

Modern toplumun hukuk anlay›fl›nda; hukuka karakterini kazand›ran temel
ögenin, örgütlü devlet gücüne dayal› yapt›r›mlara sahip oldu¤u düflünülür. Devlet
ile hukuk aras›nda yap›lan önem s›ralamas›nda daima devlet birincil konumda gö-
rülürken, hukukun ikincil bir öneme sahip oldu¤u, hukukun as›l yarat›c›s›n›n dev-
let oldu¤u kabul edilir. Ancak, merkezi iktidar yap›s›n›n olmad›¤›, modern ulus-
devlet yap›s›n›n henüz flekillenmemifl oldu¤u Orta Ça¤’da fakl› bir durum söz ko-
nusudur.

Orta Ça¤ hukuku için as›l önem tafl›yan iki nitelik; eskilik ve muteberlikti. E¤er
bir yasa, devlet veya baflka bir örgütlü güç taraf›ndan yürürlü¤e konmufl olsa bile,
eski ve muteber de¤ilse hukuksal bir düzenleme olarak kabul görmezdi. Oysa bu-
gün yasalar, yürürlü¤e girdikleri tarihten yürürlükten kalkt›klar› zamana kadar ge-
çerli kabul edilir. Yani, eski ve muteber olup olmad›klar›na bak›lmaks›z›n, sadece
mevcudiyetlerinden dolay› hukukun kapsam› içinde olduklar› varsay›l›r. K›sacas›,
Orta Ça¤’da hukukun hukuk say›labilmesi için onun hem eski hem de muteber ol-
mas›, yani genel bir sayg›nl›¤›n›n ve inan›rl›¤›n›n olmas› gerekirdi. Yaln›zca uzun
süreden beri uygulanm›fl olmas›, onun do¤ru veya hakl› oldu¤unu göstermezdi.
Bu dönemde hukukun insan eliyle, belli bir otorite taraf›ndan yarat›lmas›ndan de-
¤il; keflfinden ya da bulunup ç›kar›lmas›ndan söz edilebilirdi. Günümüzde bir
mahkemenin herhangi bir konuda vermifl oldu¤u özgül bir karar, genel bir kura-
l›n somut bir olaya uygulanmas›yla ortaya ç›kan bir ç›kar›m olarak görülürken; ay-
n› durum, Orta Ça¤ zihniyeti bak›m›ndan toplulu¤un yaflama etkinli¤inden hiçbir
flekilde ayr› bir fley olarak düflünülmezdi. Orta Ça¤’da hukuk, kendi içinde bir
amaç olarak görülür. Çünkü hukuk, ahlaki ba¤l›l›¤a ve toplulu¤un ruhsal temeline
dayan›r; onlarla birlikte bulunur, onlardan ayr› olarak de¤erlendirilmez. Orta Ça¤
insanlar› için hukuk birincil, devlet ise sadece ikincil önemdedir; devlet, yaln›zca
hukuku yürürlü¤e koymak ya da uygulamaya geçirmek için bir araç olup hukuk
devletten önce gelir. Oysa bugün, devlete ve onun eliyle yarat›lan hukuka öncelik
verilir. Örne¤in, örf-adet kurallar›, ahlaki kurallar, do¤al ya da ideal hukuk ilkele-
ri, hukuk alan›nda öncelikli bir yere sahip de¤ildir. Bunlar, ancak pozitif hukuk
kendilerine aç›k bir flekilde at›fta bulunuyorsa hukuk dünyas›n›n bir parças› olarak
görülür. Modern hukuk düflüncesine göre devlet, egemen bir güç olarak neyin hu-
kuk say›l›p say›lmayaca¤›na karar verme ve istedi¤inde hukuku de¤ifltirme gücü-
ne sahiptir. Orta Ça¤ anlay›fl› ise, bundan tamamen farkl›d›r; egemen olan devlet
de¤il hukuktur, devlet hukuku de¤ifltiremez. Orta Ça¤, hukukun kutsall›¤›na karfl›
teorik sayg›yla doludur. Orta Ça¤ düflüncesine göre, eski ve muteber olan hukuk-
tur. Bununla çat›flan kurallar, hukuk olmay›p bunlar›n yürürlü¤e konulmas› söz
konusu olamaz. Orta Ça¤ hukuku, as›l olarak sözel nitelikte olmakla beraber, flüp-
heli durumlarda insan haf›zas›na bir katk› sa¤lama, gelene¤e istikrar ve süreklilik
kazand›rma, mevcut kurallar› aç›k ve anlafl›l›r flekilde muhafaza etme amac› ile za-
man zaman kay›t alt›na al›nm›flt›r (Kern, 1996:105-109).

Cermen istilalar›n sona ermesi, feodal iktidarlar›, maddi ve manevi güçlerini tü-
kettikleri önemli bir sorundan kurtarm›flt›r. Hem bu sona eriflin, hem de teknolo-
jik, ekonomik ve siyasal birçok geliflmenin sonucu olarak; XI. yüzy›ldan itibaren
feodal beyin malikanesi, kendi kendine yeterli bir ekonomik ve toplumsal birim
olmaktan ç›kmaya bafllam›flt›r. Bu süreçte, nüfusta büyük art›fllar gerçekleflmifl ve
bofl duran topraklar tar›ma aç›lm›flt›r. Nüfusun ve üretimin artmas›, zanaatlerin, ti-
caretin ve dolay›s›yla kentlerin canlanmas›na katk›da bulunmufltur. K›r ile kent
aras›ndaki al›flverifl iliflkileri ve di¤er sosyo-kültürel ve siyasal ba¤lar giderek yo-
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¤unlaflm›flt›r. Bu süreçte, hem kilise hem de yerel feodal beyler güç kaybederken,
yeni geliflen s›n›f olarak burjuvazi öne ç›kmaya bafllam›flt›r. Geliflen ekonomik ya-
p› içinde para arz› ve dolafl›m› da artmaya bafllam›fl; bu sayede vergi yeniden orta-
ya ç›km›fl, vergiyle birlikte merkeze ba¤l› ücretli memurlar ve maafll› askerlere
dayal› örgütlenme, feodal ›rsi (kal›tsal) sözleflmelere dayal› hizmet sisteminin yeri-
ne geçmifltir. Bu geliflmelere ba¤l› olarak feodal yap› sars›lmaya bafllam›fl; yeni
ekonomik ve siyasal iliflkiler belirginleflmifl, bir yandan para ekonomisi giderek ge-
liflmifl, di¤er yandan bireylerle ve özel gruplarla k›yaslanmayacak ölçüde bir geli-
re sahip olan devlet, giderek merkezileflen bir bürokrasiye kavuflmufltur. O zama-
na kadar kiliselerin ve papal›k örgütünün tekelinde kalm›fl olan iflleri yapmak üze-
re, e¤itim sürecinden geçmifl yeni bir seçkinler tabakas› yükselerek bürokrasinin
çekirde¤ini oluflturmufltur. Ayr›ca, feodalitenin kan ba¤›na, akrabal›¤a, hanedanl›-
¤a ve kiflisel sözleflmelere dayal› yönetim mekanizmas›na “ülke” kavram› girmifltir.
Bu, belirli bir mekân üzerinde yaflayan insanlar›n temsil edilebilirli¤ini, temsil ilifl-
kisinin de kiflisel nitelik tafl›mayan soyut ve genel hukuk kurallar›na göre düzen-
lenebilece¤i anlay›fl›n› getirmifltir. Sonuçta; toplumsal tabakalar, kral›n ya da pren-
sin kiflisel iliflkilerinden ba¤›ms›z, hukuk kurallar›yla çerçevesi belirlenmifl “statü-
ler” çerçevesinde ayr› bir temsili-siyasal birim niteli¤ini kazanm›fllard›r (A¤ao¤ulla-
r› ve Köker, 1996: 179-180; Bloch, 1998: 639; Oyan, 1998: 138; fienel, 1982: 360).

Ekonomik ve ticari iliflkilerin yo¤unlaflt›¤›, kentlerin giderek geliflti¤i ve yeni bir
s›n›f›n ortaya ç›kt›¤› toplumsal yap›da düzeni sa¤lamak bak›m›ndan, sözel gele-
neklere dayal› hukuk sistemi yetersiz kalm›flt›r. Giderek farkl›laflan, karmafl›klaflan
ve anonimleflen toplumsal iliflkileri, kiflisel sadakat ve ba¤l›l›k esaslar› çerçevesin-
de sürdürmek zorlaflm›flt›r. Bu ba¤lamda, kiflisel sadakat ve ba¤l›l›¤›n b›rakt›¤› bofl-
lu¤u, yeni bir kural sistemiyle doldurma ihtiyac› belirmifl ve bu ihtiyaca yan›t ola-
rak soyut ve genel karakterli hukuk kurallar› ve mekanizmalar› ortaya ç›km›flt›r
(Yüksel, 2001: 53-54). Giderek geliflen toplumsal, ekonomik ve siyasal bütünleflme
sürecinin önünde ciddi engeller söz konusudur. Her feodal beyli¤in s›n›r›nda fark-
l› bir yönetim, hukuk ve yarg› düzeni ile karfl›laflmak, ticari ve ekonomik iliflkilerin
geliflmesini köstekleyici bir etkide bulunuyordu. Daha önceki dönemin flartlar›na
göre flekillenmifl küçük küçük ayr› siyasal birimlerin varl›¤›, ticaret ve zanaatla u¤-
raflan ve giderek geliflen bir burjuvaziyi s›k›yordu. K›sacas›, geliflen ekonomik ve
ticari iliflkiler ve güçler, yeni bir siyasal ve hukuksal düzeni zorluyordu. Böyle bir
ortamda burjuvazi, siyasal birlik yan›nda, tüm ülke çap›nda geçerli olacak bir hu-
kuk ve yarg› birli¤i talep ediyordu. Burjuvazi, önünü görmeyi, hesaplanabilir, ön-
görülebilir, güvenli ve kesinlik tafl›yan bir hukuk düzeni oluflturmay› istiyordu.
Bundan böyle, keyfi kural ve ifllemlerle yüz yüze gelmek istemiyordu (Yüksel,
2001:52-55). 14. ve 15. yüzy›llarda belirginleflmeye bafllayan feodalizmden kapita-
lizme geçifl sürecinde, hukukun birlefltirilmesine ve yal›nlaflt›r›lmas›na yönelik güç-
lü bir hareketin geliflti¤i görülür. Gerek giderek geliflen ekonomik güçler, gerek
gittikçe güçlenen devletler, hukuk ve yarg› birli¤ini sa¤lamaya çal›fl›yorlard›. Bir
yandan devlet yönetimi ve mahkemeler yeniden yap›land›r›l›rken; di¤er yandan
maddi hukukun yeniden düzenlenmesi, yani da¤›n›k hukuk kurallar›n›n ve meka-
nizmalar›n›n belli bir düzene kavuflturulmas› yönünde çaba gösteriliyordu. Sonuç-
ta modern bir hukuk ve yarg› düzeninin temelleri at›l›yordu.

Toplumsal de¤iflme ve hukuk iliflkisi konusunda; “Toplumsal De¤iflme ve Hukuk” bafll›kl›
7. üniteye bakabilirsiniz.
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Sosyolojinin temel inceleme konusunu aç›kla-

mak.

Sosyolojinin temel inceleme alan›, toplumsal ya-
flamd›r. Sosyoloji, toplumsal gerçekli¤i anlamaya
ve aç›klamaya çal›flan bir bilim dal› olarak ortaya
ç›km›flt›r. Genifl bir ilgi alan›na sahip olan sosyo-
loji; aile, e¤itim, ekonomi, din, siyaset ve hukuk
gibi bafll›ca toplumsal kurumlardan toplumsal
iliflkilere, de¤erlere ve normlara kadar uzanan
çok çeflitli ve kapsaml› bir inceleme alan›na sa-
hiptir. Bu özelli¤inden dolay›, siyaset sosyolojisi,
suç sosyolojisi, hukuk sosyolojisi, din sosyolojisi,
e¤itim sosyolojisi, iktisat sosyolojisi, kent sosyo-
lojisi gibi birçok alt dala ayr›lm›flt›r.

Toplum ve toplumsal düzen ile ilgili kavramlar›

tan›mlamak.

Toplum, kiflilerin bir toplam› olmay›p bir etkile-
flim sistemidir. Bir bütünü oluflturan kifliler ara-
s›nda iliflki ve etkileflim yoksa, belli bir iliflki ve
etkileflim çerçevesinde hayat verdikleri toplumsal
de¤erler ve normlar söz konusu de¤ilse, o zaman
toplum ad› verilen bir toplumsal bütünden bah-
sedilemez. Çünkü, toplum halinde yaflayan in-
sanlar, etkileflim sürecinde birtak›m de¤erleri,
normlar› ve kurumlar› yaratarak ve bunlar› payla-
flarak, kendilerinin oluflturdu¤u bütünü di¤er sos-
yo-kültürel bütünlerden ayr› görmeye bafllarlar.
Her toplumda, insan iliflkilerini düzenleyen din,
ahlak, hukuk, örf-adet kurallar› yan›nda, aile,
din, siyaset, ekonomi, e¤itim ve hukuk gibi top-
lumsal kurumlar vard›r. Söz konusu kurallar ve
kurumlar, toplum halinde yaflayan insanlar›n çe-
flitli ihtiyaçlar›na yan›t olarak ortaya ç›k›p insan
iliflkilerine ve davran›fllar›na yön vererek toplum-
sal düzenin gerçekleflmesine katk›da bulunur.
Yukar›da zikredilen toplumsal düzen kurallar› ve
toplumsal kurumlar aras›nda nispeten uyumlu
bir bütünlük vard›r. ‹flte bu bütünlü¤ü, toplum-
sal düzen olarak ifade edebiliriz. Toplumsal ya-
p›y› oluflturan ögeler aras›nda uyum olmad›¤›n-
da, anomi ve toplumsal çözülme olgusundan söz
edilir. Oysa, toplum nitelemesini hak eden her
insan toplulu¤unda iki kifli aras›ndaki iliflkiden,
ayn› toplumun bireyleri aras›ndaki iliflkilerin ta-
mam›n›n oluflturdu¤u bütünlü¤e kadar bir sürek-

lilik vard›r. K›sacas› toplum, kiflilerin toplam›nda
oluflmay›p bir etkileflim sistemi olarak ortaya ç›-
kar. Bu etkileflim sistemine toplumsal sistem ad›
verilir. Toplumsal sistem içinde bulunan tüm ak-
törler ve unsurlar, birbirlerini etkiler ve de¤ifltirir.
Toplumsal bir bütünü veya sitemi oluflturan bafl-
l›ca ögelerin, gerek birbirleriyle gerek toplumsal
sistem ile iliflkilerindeki, iflleyifllerindeki ve de¤i-
flimlerindeki düzenlikleri ifade etmek üzere de
toplumsal yap› kavram› kullan›l›r.

Toplumsal yaflam›n sürdürülmesinde ve toplum-

sal düzenin sa¤lanmas›nda hukukun rolünü

tart›flmak.

‹nsanl›k tarihinde, bafllang›c›ndan itibaren insan-
lar›n gruplar veya toplumlar halinde yaflad›klar›-
n› görürüz. Toplumsal yaflam›n belli bir düzen
ve uyum içinde yaflanabilmesi, insanlar›n birbir-
leriyle veya do¤rudan do¤ruya toplumla olan ilifl-
kilerinde dikkate alacaklar› birtak›m kurallar›n
varl›¤›n› gerektirir. Toplum halinde yaflayan in-
sanlar, din, ahlak, hukuk, örf-adet gibi toplumsal
düzen kurallar› sayesinde, birtak›m olaylar ve ge-
liflmeler karfl›s›nda nas›l bir tutum ve davran›fl
göstereceklerini bilirler ve karfl›lar›ndakilerin de
nas›l bir tutum ve davran›fl göstereceklerini tah-
min ederler. Toplumsal düzenin sa¤lanmas›nda,
toplumsal yaflam›n nispeten uyum içinde ak›p
gitmesinde, di¤er toplumsal kurallar ve yapt›r›m-
lar yan›nda, hukuksal kurallar ve yapt›r›mlar da
önemli ifllevler görür. ‹flbölümünün, uzmanlafl-
man›n artt›¤›, toplumsal farkl›laflma ve tabakalafl-
man›n derinleflti¤i modern toplum flartlar›nda,
toplumsal kurum olarak hukuka, hukuksal ku-
rallara ve müeyyidelere olan ihtiyaç artar.

Sosyoloji ve hukuk biliminin hukuk olgusuna

yaklafl›mlar›ndaki farklar› de¤erlendirmek.

Hukuk bilimine pozitif hukuk bilimi de denmek-
tedir. Pozitif hukuk ile pozitif hukuk bilimi kav-
ramlar› birbirleriyle kar›flt›r›lmamal›d›r. Belli bir
ülkede ve belli bir zamanda yürürlükte olan hu-
kuka pozitif hukuk, bu hukukun oluflturdu¤u dü-
zene ise pozitif hukuk düzeni denir. Pozitif hu-
kuku ve pozitif hukuk düzenini, kendisine ince-
leme konusu alan bilim dal›na ise, hukuk bilimi
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veya pozitif hukuk bilimi ad› verilir. Hukuk bili-
mi, pozitif hukuk düzenindeki mevcut kavramla-
r›, kurallar› ve organlar› inceleme konusu yapar;
pozitif hukukun içinde yer ald›¤› toplumun top-
lumsal, ekonomik, siyasal ve kültürel flartlar›n›
pek dikkate almadan sadece mevcut hukuk dü-
zeni üzerine odaklan›r. Oysa, toplumsal bir ku-
rum olarak hukuka hayat veren toplumsal örgüt-
lenme ve yap›lanma ilkelerini dikkate almaks›-
z›n, bir hukuk sistemini yeterince kavramak
mümkün olmaz. Çünkü hukuk, bir kurallar bütü-
nü olarak toplumsal düzen kurallar›n›n bir par-
ças›; bir kurum olarak toplumsal yap›n›n temel
ögelerinden birisi; bir sistem olarak da toplumsal
sistem denen bütünün bir alt sistemidir. Yani,
gerek di¤er kurallarla, ögelerle ve alt sistemlerle,
gerek bir bütün olarak toplumsal sistem ve yap›
ile yak›n bir iliflki ve etkileflim içindedir. Bundan
dolay›d›r ki, toplumu inceleyen sosyoloji ile onu
düzenleyen hukuk aras›ndaki iliflki “Hukuk Sos-
yolojisi” ad›nda yeni bir bilim dal›n›n ortaya ç›k-
mas›na yol açm›flt›r.

Hukukun kökeni ve tarihsel geliflimi hakk›nda te-

mel bilgileri özetlemek.

Hukukun kökeni veya bafllang›c› konusunda ye-
terli bilgiye sahip de¤iliz. Günümüzün modern
toplum flartlar›nda hukuk, kendisinden ayr›ca söz
ettiren bir kurallar bütününe ve toplumsal kuru-
ma göndermede bulunur. Ancak bu, tarihsel sü-
recin erken aflamalar›nda bulunan topluluklarda
veya toplumlarda hukuk bulunmad›¤› anlam›na
gelmez. Bu tür yap›larda hukuk, mevcut toplum-
sal düzen kurallar›n›n ayr›lmaz bir bilefleni
konumundad›r. Yerleflik hayata geçildikten son-
ra, üretimin ve verimlili¤in artmas›na ba¤l› ola-
rak yöneten-yönetilen ayr›flmas›n›n bafllad›¤›, ifl-
bölümü, uzmanlaflma ve toplumsal farkl›laflma-
n›n artt›¤› toplum flartlar›nda hukuk, kendisin-
den ayr›ca söz edilen özel bir alan haline gelmifl-
tir. Örne¤in MÖ 5000 ile MÖ 3000 y›llar› aras›n-
da Mezopotamya bölgesinde ortaya ç›kan kent-
lere, kent devletlerine, krall›klara ve imparator-
luklara ba¤l› olarak, hukuk giderek yaz›l› bir ka-
raktere bürünmeye bafllam›flt›r. “Urukagina Ya-
salar›” ve “Hammurabi Kodu” gibi hukuksal der-
leme çal›flmalar› bu dönemde ortaya ç›km›flt›r;
böylece yaz›l› olmayan kurallar›n yan›nda, yaz›l›
yasal düzenlemeler boy göstermifltir.

Orta Ça¤ Avrupas›’nda toplumun toplumsal, eko-
nomik, siyasal ve kültürel yap›lar›nda giderek
belirginlik kazanan gerilemeye ba¤l› olarak mer-
kezi yönetim yap›s› zay›flam›fl, üretim ve verim-
lilik azalm›fl, iflbölümü, uzmanlaflma ve farkl›lafl-
ma düflük düzeylere inmifl, okur-yazarl›k yok de-
necek seviyeye düflmüfltür. Bütün bu geliflmeler
sonucunda, Antik Yunan’da ve Roma’da gözle-
nen yaz›l› hukuk derlemeleri önemini yitirmifl;
toplum hayat›na sözlü kültür ve yaz›l› olmayan
örf-adet kurallar› egemen olmufltur.
Bat› Avrupa’da XI. yüzy›ldan itibaren nüfusun
ço¤almas›, üretiminin artmas›, zanaatin ve ticare-
tin geliflmesi, kentlerin canlanmas›yla birlikte,
feodal yap›n›n yerini modern toplum almaya bafl-
lam›flt›r. Bu süreçte, kapitalist ekonomik sistem
ve merkeziyetçi modern devlet yap›s› flekillen-
mifl; tüm ülkede geçerli yaz›l› ve sistematik hu-
kuksal düzenlemeler meydana getirilmifl, hukuk
ve yarg› birli¤i yolunda ad›mlar at›lm›flt›r.
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1. Afla¤›dakilerden hangisi sosyolojinin inceleme ko-
nular› aras›nda yer almaz?

a. Siyasal davran›fllar
b. Dinsel davran›fllar
c. Ekonomik davran›fllar
d. Sapk›n davran›fllar
e. Bireysel davran›fllar

2. Toplumsal gerçeklik, afla¤›dakilerden hangisinin in-
celeme konusunu oluflturmaz?

a. Sosyoloji
b. Psikoloji
c. Ekonomi
d. Jeoloji
e. Siyaset bilimi

3. Afla¤›dakilerden hangisi yayg›n toplumsal yapt›r›m-
lardan biri de¤ildir? 

a. Ay›plama
b. K›nama
c. Hapsetme
d. D›fllama
e. Alay etme 

4. Toplumsal hayatta yap›lmas› istenen ve istenmeyen
davran›fllar› gösteren kurallara ne ad verilir?

a. De¤er
b. Norm
c. Yapt›r›m
d. Müeyyide
e. Kurum

5. Afla¤›dakilerden hangisi, “toplumsal hayat üzerinde-
ki örgütlü kamusal kontrolü” ifade eder? 

a. Hukuk
b. Din
c. Ahlak
d. Örf-adet
e. Gelenek

6. Belli bir toplumdaki mevcut hukuksal kavramlar›,
kurallar› ve örgütleri inceleme konusu yapan bilim dal›
afla¤›dakilerden hangisidir?

a. Sosyoloji
b. Antropoloji
c. Toplumsal Psikoloji
d. Hukuk Bilimi
e. Adalet Psikolojisi

7. Afla¤›dakilerden hangisi Antik Yunan’da görülen hu-
kuk kodlar›ndan biridir?

a. Urukagina Yasalar›
b. On ‹ki Levha Kanunu
c. Drakon Yasalar›
d. Hammurabi Kodu
e. Iustinianus Kodu

8. Afla¤›dakilerden hangisi, “Yurttafllar Hukuku”nu ifa-
de eder?

a. Ius Civile
b. Gens
c. Thesmoi
d. Nomoi
e. Arkhon

9. Afla¤›dakilerden hangisi, Orta Ça¤’›n sona ermesinin
bir göstergesi de¤ildir?

a. Ekonomik ve toplumsal bir sistem olarak kapi-
talizmin yayg›nlaflmas›

b. Sözlü kültürün baflat hale gelmesi
c. Rönesans ve Reform hareketlerinin bafllamas›
d. Mutlak monarflinin geliflmesi
e. Okur-yazarl›¤›n artmas›

10. Orta Ça¤ hukuku için önem tafl›yan temel iki nite-
lik afla¤›dakilerden hangisidir?

a. Eskilik ve muteberlik
b. Yaz›l›l›k ve soyutluk
c. Sistematiklik ve somutluk
d. Yaz›l›l›k ve somutluk
e. Soyutluk ve sistematiklik
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1. e Yan›t›n›z yanl›flsa “Toplum ve Sosyoloji” konu-
suna bak›n›z.

2. d Yan›t›n›z yanl›flsa “Toplum ve Sosyoloji” konu-
sunu gözden geçiriniz.

3. c Yan›t›n›z yanl›flsa “Toplumsal Yaflam ve Hukuk”
konusunu gözden geçiriniz.

4. b Yan›t›n›z yanl›flsa “Toplumsal Yaflam ve Hukuk”
konusuna bak›n›z.

5. a Yan›t›n›z yanl›flsa “Sosyoloji ve Hukuk” konu-
sunu gözden geçiriniz.

6. d Yan›t›n›z yanl›flsa “Sosyoloji ve Hukuk” konu-
sunu gözden geçiriniz.

7. c Yan›t›n›z yanl›flsa “‹lk Ça¤larda Hukuk” konu-
suna bak›n›z.

8. a. Yan›t›n›z yanl›flsa “‹lk Ça¤larda Hukuk” konu-
suna bak›n›z.

9. b Yan›t›n›z yanl›flsa “Orta Ça¤’da Hukuk” konu-
suna bak›n›z.

10. a Yan›t›n›z yanl›flsa “Orta Ça¤’da Hukuk” konu-
suna bak›n›z.

S›ra Sizde Yan›t Anahtar›
S›ra Sizde 1

“Nerede bir toplum varsa, orada hukuk vard›r.” deyifli,
hukukun toplumsal yaflamla yak›n iliflkisini ve bir top-
lumsal kurum olarak hukukun, toplumsal sistemin esas-
l› bileflenlerinden biri oldu¤unu özlü flekilde ifade eder.
Di¤er toplumsal normlar ve kurumlar gibi, hukuk da
toplumsal yap› içinde yer al›r ve gerek bir bütün olarak
toplum ile gerek di¤er toplumsal kurallar ve kurumlar-
la karfl›l›kl› bir iliflki ve etkileflim halinde bulunur.

S›ra Sizde 2

Bütün toplumsal normlar› ve bu normlar aras›ndaki ilifl-
ki ve etkileflimi dikkate almadan, hukuk hakk›nda ye-
terli bir inceleme yap›lamaz. Hukuk d›fl›nda kalan din,
ahlak, görgü, örf-adet kurallar›n› di¤er toplumsal norm-
lar olarak ifade edebiliriz. Bu normlar, ço¤u zaman hu-
kuksal normlar›n müdahalesine veya deste¤ine ihtiyaç
duymaks›z›n, birçok insan iliflkisini ve davran›fl›n› dü-
zenleyebilir. Baz› durumlarda ise, di¤er toplumsal norm-
lar ile hukuk normlar› birlikte insan iliflkilerini ve dav-
ran›fl›n› yönlendirir. Kimi durumlarda da di¤er toplum-
sal normlar ile hukuk kurallar›, karfl›l›kl› olarak birbiri-

ni etkiler. Sözgelimi, yaflam›n ak›fl› içinde dü¤ün ve ce-
naze törenindeki davran›fllar, genellikle örf-adet kural-
lar›na göre flekillenir. Böylesi davran›fllar, ayr›ca hukuk
kurallar›na ihtiyaç olmaks›z›n gerçekleflir. Ayn› fley, res-
mi nitelikteki bir cenaze töreni için söylenemez; böyle
bir durumda nelerin nas›l yap›laca¤› bir dizi kural ile
belirlenmifltir. Yine, cinayetin hukuk bak›m›ndan a¤›r
bir suç, dini aç›dan büyük bir günah, ahlaken de çok
kötü bir eylem olarak görülmesi, di¤er toplumsal düzen
kurallar› ile hukuk kurallar›n›n birlikte düzenleyicili¤i-
ne örnek teflkil eder. Yeni Türk Ceza Kanunu’nda “zi-
na”n›n suç olmaktan ç›kar›lmas› ise, toplumsal alg› ve
kavray›fltaki de¤iflmenin hukuk hayat›na nas›l yans›d›-
¤›na, hukuk ile toplumsal yaflam aras›ndaki karfl›l›kl› et-
kileflime misal oluflturur.

S›ra Sizde 3

Hukuk hakk›ndaki incelemeler, genellikle, çal›flmalar›-
n›n ço¤unu pozitif hukuk düzeni üzerine yo¤unlaflt›ran
hukuk akademisyenlerinin ve uygulamac›lar›n›n teke-
linde kalm›flt›r. Pozitif hukuk teorisi ve uygulamas›na
odaklananlar, genellikle mevcut hukuksal kavramlar›,
kurallar› ve organlar› kendilerine inceleme konusu ya-
parak nadiren toplumsal faktörlere baflvurmufllard›r.
Hukuka yönelik sosyolojik ilginin yetersizli¤i, bu konu-
da belirleyici olmufltur. Ayr›ca, hukuk olgusunu sosyo-
lojik aç›dan incelemeye çal›flan hukuk sosyolojisi, sos-
yoloji bölümlerinden ziyade hukuk fakültelerinde iflle-
nen bir alan olmufltur. Sosyoloji bölümlerinde yap›lan
çal›flmalar ise, ço¤unlukla kural d›fl› sapk›n davran›fllar
ve suç teflkil eden eylemlerle s›n›rl› kalm›flt›r. Birçok
sosyolog, hukuku, toplumsal kontrol ve sapk›n davra-
n›fl gibi, daha kapsaml› sosyolojik ilgi alanlar›n›n bir tü-
revi olarak görmüfltür.

S›ra Sizde 4

Hukukun sosyolojik bir tan›m›n› yapmak, her fleyden
önce pozitif hukuk bilimi veya hukuk doktrini çerçeve-
sinde yap›lan tan›mlar›n elefltirel bir de¤erlendirmesini
gerektirir. Hukuk bilimi kapsam›nda yap›lan tan›mlar-
da, hukuk, toplum hayat›nda kiflilerin birbirleriyle ve
devlet ile iliflkilerini düzenleyen, arkas›nda devletin ör-
gütlü gücü bulunan kurallar bütünü fleklinde tan›mla-
n›r. Böylece hukukun, devletin örgütlü zorlama gücüne
dayanan kurallar ve yapt›r›mlarla güvenceye al›nd›¤› ve
uyguland›¤› vurgulan›r. Oysa hukuk, devlet ad› verilen
siyasal teflkilat›n olmad›¤› dönemlerde de var olmufltur.

Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar›
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Hukuk bilimi taraf›ndan yap›lan tan›m, devlet zorlama-
s›n› öne ç›kar›rken toplumsal zorlamay› arka plana atar.
Ayr›ca hukuku, di¤er toplumsal düzen kurallar›ndan ve
ögelerinden soyutlayarak tan›mlar. Tarihsel süreçte hu-
kukun, her zaman ve her yerde ayr› bir alan ya da olgu
oldu¤u söylenemez. Buna ra¤men, belli bir toplumda,
belli bir normun ihlali halinde, bir kifli veya grup tara-
f›ndan fiziksel güç ya da tehdit yoluyla normlar uygula-
n›yorsa, böyle bir kiflinin ya da grubun, bu flekilde dav-
ranma hakk›na sahip oldu¤u toplumsal olarak kabul
görüyorsa, o toplumda hukuktan ve hukuksal yapt›r›m-
lar›n varl›¤›ndan söz edilebilir.
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Toplumsal kontrol sürecinde hukukun ifllevini tart›flabilecek,
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G‹R‹fi
Hukuk, toplumsal yaflam›n belli bir uyum ve istikrar içinde sürdürülmesinde önem-
li ifllevler görür. Hukukun bu ifllevleri, modern toplum yap›lar›nda daha da a¤›rl›k-
l› bir yere sahiptir. Hukuk, giderek karmafl›klafl›p çeflitlenen iliflkileri, davran›fllar›
ve olaylar›, önceden düzenleyip çerçeveleyerek toplumsal sorunlar›n ortaya ç›k-
mas›n› önler. Ayr›ca, saptanan s›n›rlara uymayan veya belirlenmifl çerçevenin d›fl›-
na ç›kan eylemleri, yapt›r›m ve zorlay›c› mekanizmalarla denetim alt›na alarak top-
lumsal kontrolün sa¤lanmas›na katk›da bulunur. Toplumsal düzeni sa¤lama ve
toplumsal kontrolü gerçeklefltirme ifllevlerine ra¤men bireyler, gruplar, örgütler ve
kurumlar aras›nda ortaya ç›kan uyuflmazl›klar› ise ihtilaf çözme kural, prosedür ve
mekanizmalar›yla sonland›rmaya çal›fl›r.

HUKUKUN ‹fiLEVLER‹NE GENEL BAKIfi

Hukukun temel ifllevlerini s›ralamak. 

Hukuk, toplumlar›n varl›¤›n› sürdürmelerine esas teflkil eden belirli ifllevler görür.
Hukuk, her fleyden önce bir toplumun üyeleri aras›ndaki iliflkileri tan›mlayarak,
hangi davran›fllara ve etkinliklere izin verildi¤ini, hangilerinin kapsam d›fl› b›rak›l-
d›¤›n› bildirerek, toplumsal bütünleflmeyi sa¤lamaya katk›da bulunur. Toplumsal
hayat›n de¤iflen koflullar›na ba¤l› olarak gruplar ve bireyler aras›ndaki iliflkileri ye-
niden tan›mlayarak, bunlar›n topluma uyum gösterme kabiliyetlerinin devam›n›
mümkün k›lar. Hukukun, bir bütün olarak toplumun temel örgütlenmesine en
önemli katk›s›, bireyler ve gruplar aras› iliflkileri özellikle ve aç›kça tan›mlamas›d›r.
Bu sayede, insan-insan, grup-grup iliflkisi çerçevesinde insanlar›n ve gruplar›n bir-
birlerinden beklentilerini belirler; her biri, di¤erleri karfl›s›nda hangi haklara sahip
oldu¤unu, ne tür taleplerde bulunabilece¤ini, görev ve sorumluluklar›n›n neler ol-
du¤unu bilir. Böylece, çok farkl› özelliklere sahip bireylerin ve gruplar›n birlikte
yaflamas›n›n temelleri at›l›r. Ayr›ca hukuk, toplum hayat›nda meydana gelen s›k›n-
t›lar› ve sorunlar›, ortaya ç›kar ç›kmaz bilinçli insan müdahalesiyle düzenleme ye-
tene¤ine de sahiptir (Hoebel, 1970: 17).

Hukukun
Toplumsal ‹fllevleri
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Toplumsal bütünleflme: Bir
toplumsal grubun veya
toplumun üretim yap›s›,
kurumlar›n›n ve de¤erlerinin
birbirleriyle tutarl› olmas› ve
sürtüflmesiz ifllemesi.



Hukukun temel toplumsal ifllevlerini, Funk’tan (1972: 278-293) hareketle flöyle
s›ralamak mümkündür:

1) Meflrulaflt›rma ve yasallaflt›rma: Hukukun ifllevlerinden birisi, hükümet
veya yönetim organlar›n› yasal bir temele kavuflturmakt›r. Bu ifllev, yönetim organ-
lar›na siyasal meflruiyet sa¤lama ve yetkili k›lma bak›m›ndan gerekli düzenlemele-
rin yap›lmas› anlam›na gelir. Örne¤in, anayasa hukukunun birincil ifllevi, kanun
koyucunun faaliyetlerine ve kararlar›na meflruiyet kazand›rmakt›r. Böylece, anaya-
sa hukuku, parlamentonun yasama etkinliklerine hukuksal bir zemin oluflturur.
Ayn› flekilde, parlamento da yapaca¤› hukuksal düzenlemelerle bir hukuksal örgüt
olarak mahkemelere meflru ve yasal bir temel sa¤lam›fl olur. Mahkemeler de yarat-
t›klar› hukuk yoluyla baz› hukuksal kural ve ilkelerin oluflumuna hayat verir.

2) ‹ktidar› paylaflt›rma: Hukukun bir di¤er temel ifllevi, toplumdaki hükü-
met gücünü veya siyasal iktidar› paylaflt›rmakt›r. Meflrulaflt›rma ifllevi, iktidar gü-
cünü kullanan kimselerin eylemlerine meflru ve yasal bir temel kazand›r›rken, ik-
tidar›n paylaflt›r›lmas› veya da¤›t›lmas› fonksiyonu, hükmetmek gücünü gerçek-
ten kimlerin veya hangi gruplar›n kullanaca¤›n› belirler. Hukuk, bir yandan bel-
li organlara veya görevlilere baz› yetkileri verirken öte yandan, di¤erlerini bu
yetkilerden yoksun b›rak›r. Hukuk, ayn› zamanda, bir grup olarak yönetenlere
de tüm yetkileri vermeyerek yönetenler ile vatandafllar aras›nda gücü paylaflt›r-
m›fl olur. Hukukun bu flekilde bir kullan›m›, daha ziyade hukuk devleti ilkesi
çerçevesinde gerçekleflebilir.

3) Toplumsal yaflam› düzenleme: Hukukun önemli bir ifllevi de toplumsal
ve bireysel etkileflimlere, bir model veya çerçeve sa¤layarak toplum hayat›n› dü-
zenlemektir. Bu ifllevin yerine getirilmesinde, zorlamaya daha az ihtiyaç duyulur.
Oluflturulan kal›b›n veya modelin bizatihi kendisi, bünyesinde iliflkilerin ve etkile-
flimlerin vuku bulaca¤› kategorileri sa¤lar. Hukukun bu ifllevi, toplumun düzenlen-
mesi, organizasyon yaratma, toplumsal iliflkileri çerçeveleme gibi farkl› terimlerle
de dile getirilir. Herhangi bir hukuksal sistem, büyük ölçüde hukukun toplumsal
düzen sa¤lama ifllevi etraf›nda infla edilir. Hukuk, bireylerin kendi özel eylem ve
etkinliklerini düzenleyebilecekleri bir çerçeve oluflturur. Böylece hukuk, bireylere
kendi isteklerini gerçeklefltirebilmek bak›m›ndan kolayl›klar sa¤lam›fl veya f›rsatlar
sunmufl olur. Hukuk bunu, bireylere baz› yetkiler vererek, hukukun zorlay›c› çer-
çevesi içinde haklar›n›, görev ve sorumluluklar›n› belirleyerek yapar. 

4) Toplumsal kontrolü sa¤lama: Toplumsal bar›fl ve düzeni sürdürebilmek
için, zorlama ve zorlama tehdidiyle toplumun üyelerini kontrol alt›na almak da hu-
kukun temel ifllevlerindendir. Hukukun düzenleyici ifllevi, nispeten düflük bir ma-
liyetle insan iliflkileri ve etkileflimleri için bir çerçeve olufltururken; toplumsal kon-
trol fonksiyonu, gerçek bir düzenin sa¤lanmas›n› güvenceye al›r. Bireyler, iliflkile-
rini ve etkileflimlerini hukuksal çerçeveye uydurmay› reddettikleri veya bundan
kaç›nd›klar› zaman, toplumsal maliyetine ra¤men kontrolü temin etme zorunlu ha-
le gelir. Bu iflleviyle hukuk, toplumdaki potansiyel çat›flmalarla ilgilenir ve bunlar›
gerçek bir toplumsal bar›fl›n engelleri olmaktan ç›kar›r. Bu ifllevin yerine getirilme-
sinde ceza hukukunun önemli bir yere sahip oldu¤u söylenebilir.

5) Uyuflmazl›klar› çözme ve adalet da¤›tma: Hukukun kontrol fonksiyonu,
daha çok çat›flmalar›n ve ihtilaflar›n ortaya ç›kmas›n› önlemeye yönelirken; huku-
kun bu ifllevi, meydana geldikten sonra çat›flmalar› çözmek, ihtilaflar› gidermek ve
herkese hakk› olan› vererek adalet da¤›tmaya dönüktür. Burada amaç, toplumsal
bar›fl› ve düzeni sürdürmekten ziyade bozulan düzenleyici çerçeveyi onar›p eski
haline getirmektir. Bunun toplumsal maliyeti, kontrol fonksiyonundan kaynaklanan
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Hukuk devleti: Devlet
yönetiminin hukuk
kurallar›yla ba¤l› oldu¤u ve
yönetilenlere hukuk
güvenli¤i sa¤layan devlet
düzeni. Hukuk devleti,
sadece hukuk kurallar›n›
koyan bir örgüt de¤il; ayn›
zamanda koymufl oldu¤u
hukuk kurallar›yla kendini
ba¤l› sayan bir teflkilatt›r.



maliyetten çok daha yüksektir. Bu ifllev çerçevesinde hukuktan beklenen, ihtilafla-
ra son vermek üzere toplumsal ilgileri veya ç›karlar› dengelemektir. ‹ster hukuk sis-
temi içindeki en görünür örgütler olan mahkemeler eliyle; ister uyuflmazl›klar› çöz-
mekle görevli di¤er organlar vas›tas›yla olsun, toplumsal sistem içinde ortaya ç›kan
çat›flmalar› çözmek ve ihtilaflar› gidermek, hukukun bafll›ca ifllevlerinden birisidir.

6) Toplumu veya bireyleri de¤ifltirme: Hukukun önemli bir fonksiyonu da
belli bir toplumda bilinçli insan eliyle de¤iflimin bir arac› olarak hizmet görmektir.
Hukukun bilinçli planl› bir toplumsal de¤iflmenin arac› olarak kullan›lmas›, kimi
bireylerin veya gruplar›n de¤iflimi arzu etmelerine, bu yönde çaba göstermelerine
ba¤l›d›r. Demokratik bir sistemde bilinçli bir flekilde de¤iflim isteyen kimseler, po-
litik bak›mdan aktif insanlar›n bir ço¤unlu¤u olabilece¤i gibi, bir seçkin kanaat ön-
derleri grubu da olabilir. Otoriter bir rejimde ise bafll›ca iktidar sahipleri, de¤iflimi
isteyen kimseler olabilirler. Toplumsal yaflamda, ayn› zamanda hukuk yoluyla de-
¤ifltirilmesi gereken çok say›da birey olabilir. Nispeten az say›da bireyin de¤ifltiril-
mesi gerekiyorsa ve bunlar iktidar mevkilerinde de de¤ilseler, hukuk onlar› belli
toplumsal standartlara uyumlu davranmaya zorlamak için kullan›l›r. Böylesi kimse-
leri sapk›n olarak tan›mlayan standartlar, toplumun bütünü taraf›ndan konmufl ola-
bilece¤i gibi, iktidar sahipleri veya seçkin kanaat önderleri grubu taraf›ndan da be-
lirlenmifl olabilir. Çok az say›da insan›n veya bir küçük grubun, kendi kendilerini
de¤ifltirmek üzere hukuku bir araç olarak kullanmalar› pek muhtemel de¤ildir. Bu-
na karfl›l›k, toplumun bask›n bir ço¤unlu¤u, hukuku sapk›n bir grubu de¤ifltirmek
üzere kullanabilece¤i gibi, bizzat kendisini de de¤ifltirmek üzere kullanabilir.

Hukukun yukar›da s›ralanan temel ifllevleri, birbirinden ba¤›ms›z de¤iflkenler
olarak düflünülmemelidir. Bunlar, gerek bütün olarak hukuk sistemiyle, gerek di-
¤erleriyle yak›ndan ba¤lant›l› ifllevlerdir.

Toplumsal de¤iflme sürecinde hukukun rolü hakk›nda daha ayr›nt›l› bilgiyi “Toplumsal
De¤iflme ve Hukuk” bafll›kl› 7. ünitede bulabilirsiniz.

TOPLUMSAL DÜZEN VE HUKUK

Toplumsal düzenin sa¤lanmas›nda hukukun rolünü aç›klamak. 

Toplum, birbirleriyle karfl›l›kl› iliflkiler içinde olan insan birlikteliklerinin bir bütü-
nü olarak tan›mlanabilir. Toplumu oluflturan bu birliktelikler, oldukça heterojen
bir görünüm sunarlar. Üstelik bu birliktelikler, devlet veya ulus s›n›rlar›n›n ötesine
taflan özellikler de gösterirler. Söz konusu birliktelikler, belli bir toplum içindeki ai-
leler, toplumsal gruplar, toplumsal tabaka ve s›n›flar, dinsel cemaatler ve mesleki
topluluklardan devletlere ve devletler toplulu¤una kadar uzanan çok genifl bir yel-
pazede oldukça farkl› niteliklerde de olabilirler (Ehrlich, 1962: 26). Burada yan›t-
lanmas› gereken ilk soru flu olmal›d›r: Belli bir toplumsal sistem içinde; ister ulus-
devlet çerçevesinde ister ulus-devlet ölçe¤inin ötesinde olsun, toplumsal düzen
nas›l sa¤lanmaktad›r?

‹nsanlar, toplu yaflamaya bafllad›klar›, yani birbirleriyle iliflkileri ve etkileflimle-
ri ba¤lam›nda toplumsal birliktelikler oluflturduklar› andan itibaren, asl›nda, varo-
lufl mücadelesinde di¤er canl›lara göre çok güçlü bir araca da sahip olmufllard›r.
‹nsanlar›n güçlü bir toplumsallaflma kapasitesine sahip olmalar›, biyolojik birta-
k›m güdüsel ve içgüdüsel e¤ilimlerin getirmifl oldu¤u s›n›rlar› aflarak tüm toplum-
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sal grup ve birlikteliklerin gücünden yararlanma imkân› sa¤lar. Ancak bu birlikte-
likler, toplumsal yaflamda insan›n d›fl›nda kendili¤inden var olmazlar; insan iliflki
ve etkileflimlerinin sonucunda toplumsal yaflama bir düzen, uyum veya ahenk ge-
tirmek üzere yarat›l›rlar. Toplumsal gruplar›n ve birlikteliklerin oluflum sürecinde
insan etkileflimleriyle hayat bulan de¤erler, inançlar, kanaatler, normlar, statü ve
roller, büyük bir öneme sahiptir. Bu ögelerin kapsam›, içeri¤i ve a¤›rl›¤› yere, za-
mana ve toplumsal birliklerin niteli¤ine göre de¤ifliklik gösterir. Örne¤in, modern
öncesi toplumsal yap›larda hem ekonomik, dinsel, toplumsal ve hukuksal bir bir-
lik, hem de bir örf âdet birli¤i, bir toplumsal yaflam toplulu¤u niteli¤inde bulunan
aile, günümüzde bu ifllevlerin önemli bir k›sm›n› din, e¤itim ve ekonomik temel-
li kurumlara ve yap›lara devretmifl bulunmaktad›r. Aile örne¤inde görülece¤i üze-
re, zamanla de¤iflik gruplar ve birimler ortaya ç›karak, yeni ifllevler üstlenmifller
ve aile kurumunun birçok ifllevini üstlenmifllerdir. Benzer fleklide, aile d›fl›ndaki
toplumsal kulüpler, mesleki örgütler, siyasal partiler, sendikalar, etnik ve dinsel
topluluklar, farkl› yap›lara ve ifllevlere sahiptirler. Ancak, hepsinde de belli bir dü-
zenin varl›¤› söz konusudur.

Tarihsel süreçte, bireylerin bünyesinde yer ald›klar› çeflitli toplumsal gruplarda
ve örgütlerde iliflkilerinin biçim ve içeri¤i, farkl› biçimlerde flekillenmifltir. Bireyler
aras› iliflkilerin düzenlenmesi, belli bir yer veya zamanda esas olarak örf ve âdet-
lerle sa¤lan›rken baflka bir yer ya da zamanda daha ziyade devlet eliyle flekillenen
hukuk taraf›ndan sa¤lanm›fl veya a¤›rl›kl› olarak ahlak alan›na b›rak›lm›fl olabilir.
Ancak bu, örf ve âdet kurallar› ile ahlak ve hukuk kurallar› aras›nda karfl›l›kl› ilifl-
ki ve etkileflim olmad›¤› anlam›na gelmez. Bafllang›çta hukuksal zorlama yoluyla
biçimlenen bir husus, zamanla iyi bir örf âdet normu haline gelebilece¤i gibi, bu-
nun tersi de olabilir. Benzer flekilde, ilkin bireysel bilinç meselesi veya ahlaki du-
yarl›l›k ve sorumluluk çerçevesinde de¤erlendirilen bir husus, devlet taraf›ndan
hukuk yoluyla s›k› bir flekilde uygulanan bir vaka haline gelebilir. Bireysel ahlak›n
güvenilir bir faktör niteli¤inde görülmedi¤i, bireylerin iliflki ve davran›fllar›n› örf ve
âdetler sayesinde yönlendirmenin yeterli olmad›¤› durumlarda hukuksal organlar,
mekanizmalar ve kurallar, önemli bir yer iflgal edebilir. Toplumsal tabakalaflma,
uzmanlaflma ve farkl›laflman›n oldukça s›n›rl› oldu¤u gruplarda veya topluluklarda
örf ve âdetler, neredeyse toplumsal yaflam›n tek düzenleyicisi haline gelebilecek-
tir. Gruplar›n veya topluluklar›n büyüdü¤ü, ifl bölümü, uzmanlaflma ve farkl›laflma-
n›n artt›¤› yap›larda ise yaz›l› hukuksal kodlar, resmî olarak örgütlenmifl formel
mekanizmalar ve organlar daha büyük roller oynayabilecektir (Simmel, 1970: 122).

Hukuksal olarak nitelendirilen organlar›n, yaln›zca hukuksal normlara dayal›
olduklar› da söylenemez. Devlet de dahil olmak üzere, tüm organlar›n veya örgüt-
lerin içsel düzeninin sa¤lanmas›nda hukuk d›fl›ndaki normlar da önemli bir iflleve
sahiptir. Ahlâk ve din kurallar›, örf âdet kurallar› ve görgü kurallar› gibi di¤er top-
lumsal düzen kurallar›, sadece hukuk d›fl› iliflkileri düzenlemezler; ayn› zamanda
hukuksal iliflkileri ve davran›fllar› da etkileyip yönlendirirler. Asl›nda hiçbir hukuk-
sal birlik ya da örgüt, varl›¤›n› yaln›zca hukuksal normlar ve düzenlemeler vas›ta-
s›yla sürdüremez. Hukuk, toplumsal, siyasal ve ekonomik yaflam›n düzenleyicisi
olmak bak›m›ndan yaln›z de¤ildir (Ehrlich, 1962: 58). Hukukun zorlay›c› yapt›r›m
gücüne sahip olmas›, di¤er toplumsal düzen kurallar›n›n ve yapt›r›mlar›n›n top-
lumsal düzeni sa¤lamak aç›s›ndan herhangi bir ifllevselli¤i olmad›¤› veya s›n›rl› bir
etkinli¤e sahip oldu¤u anlam›na da gelmez.
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Toplumsal düzenin sa¤lanmas›nda hukuk ve di¤er toplumsal düzen kurallar›,
büyük bir öneme haizdir. Toplumsal hayatta insan iliflkileri ve davran›fllar›, top-
lumsal de¤erlere, normlara, statülere ve rollere göre flekillenir. ‹nsan iliflkilerinin ve
davran›fllar›n›n düzenlenmesinde toplumsal de¤erlerin ve normlar›n ifllevi, birinci
ünitede yeterince ifllendi¤i için burada daha ziyade toplumsal statüler ve roller
üzerinde durulacakt›r. ‹nsan davran›fllar›n›n rastlant›lara ba¤l› oldu¤u bir ortamda,
hiç kuflkusuz toplumsal düzenden söz edilemez. ‹nsanlar›n toplumsal iliflkilerinin
yap›s›n› ve düzenini ifade etmek için baflvurulabilecek genel terim, “toplumsal or-
ganizasyon” veya “toplumsal örgütlenme” terimidir. Toplumsal organizasyon, bir-
den çok ögeden oluflur. Sosyologlar, bu ögeleri anlatmak üzere birbirleriyle yak›n-
dan iliflkili üç temel kavram gelifltirerek toplumsal yap›lar›n veya toplumsal düzen-
lerin nas›l meydana geldi¤ini, bu kavramlarla aç›klamaya çal›flm›fllard›r. Bunlar,
yukar›da da ifade etti¤imiz, statü, rol ve norm kavramlar›d›r (Turner, 1978: 121).
Toplumsal organizasyon ya da örgütlenme kal›plar› da toplumsal düzenin temel
bileflenleri olan statüler, roller ve normlar taraf›ndan flekillenir.

“Kültür ve Hukuk” iliflkisi konusunda detayl› bilgiye ulaflmak için 5. üniteye bakabilirsiniz.

Toplumsal düzenin sa¤lanmas›nda “kültür” de etkili ve önemli bir faktördür.
Kültür, belli bir toplumdaki insanlar›n kendi etkinliklerini organize etmek için
yaratt›klar›, muhafaza ettikleri ve kulland›klar› bir anlaml› simgeler sistemidir. Bir
kaynak olarak kültür, insanlara anlam yüklü sembolleri, bilgi ve hünerleri muha-
faza etmek ve aktarmak için birçok olanak sa¤lar. Bunlardan en önemlilerinden
biri “dil”dir. ‹nsanlar, dil sayesinde de¤iflik anlamlar› tafl›ma ve iletme gücüne sa-
hip olurlar. Böylece kültürel kaynaklar, sembol sistemleri olarak toplumsal etki-
leflim ve örgütlenmeye ortam haz›rlar. Toplumsal eylemleri ve iliflkileri flekillen-
diren, onlara rehberlik eden mesajlar› tafl›rlar. Ancak bu mesajlar, ayn› zamanda
insanlar›n seçimlerini s›n›rlayan veya çerçeveleyen bir özelli¤e de sahiptirler.
Sosyologlar, insanlar›n düflünce, iliflki ve etkileflim dünyas›n› kontrol eden, reh-
berlik sa¤layan ve s›n›rland›ran unsurlar› tasvir etmek ve kavramlaflt›rmak üzere
bunlar› de¤erler, inançlar, kanaatler ve normlar olarak kategorize ederler (Tur-
ner, 1978: 75-83).

Statü, insanlar›n toplum içindeki yerini ifade eden bir kavramd›r. Herhangi bir
toplum veya grup içinde bulunan her kiflinin iflgal etti¤i bir statüsü (mevki) ve bu
statüye uygun olarak kendisinden beklenen davran›fllar› ifade eden rolleri vard›r.
Hepimiz için günlük yaflamda anne, baba, çocuk, genç, yafll›, ö¤retmen, ö¤renci,
doktor ve hasta gibi çeflitli statüler ve roller söz konusudur. Her statü, sahibine,
baflka statü sahiplerinden farkl› birtak›m davran›fllarda bulunmas›n› emreden bir
davran›fl modelleri a¤›d›r. Kifliler aras›ndaki her etkileflim, daha önceden düzen-
lenmifl statüler çerçevesinde meydana gelir. Örne¤in, bir hastanede baflhekim,
doktor, hemflire ve hasta gibi farkl› statülerde bulunan insanlardan farkl› davran›fl-
lar beklenir. Hastane yaflam›ndaki resmî kurallar, resmî olmayan kural ve beklen-
tiler, kiflilerden beklenen rolleri belirler. Toplumsal iliflki ve etkileflimin taraf› hali-
ne gelen iki kifliden her biri, di¤erinden belli bir davran›fl bekler. Kendisi de belli
bir davran›flta bulunmaya bafllar. Böylece toplumsal etkileflim, “roller” çerçevesin-
de geliflir. Bu rollerden her biri, rol sahibini belli flekilde davranmaya ve di¤er rol
sahiplerinden de belli davran›fllar beklemeye götürür. Yani her rol, di¤er roller ile
olan iliflkilerine göre var olur ve anlam kazan›r. Örne¤in, ö¤retmenin rolü, ö¤ren-
cileriyle, meslektafllar›yla ve okul idaresiyle olan iliflkileri taraf›ndan belirlenir. Ai-
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le içinde baban›n rolü, efli, çocuklar› ve yak›nlar›yla olan iliflkilerine göre oluflur.
Di¤er yandan, her kiflinin ayn› zamanda birden fazla rolü vard›r. Gerçekten, her-
hangi bir kimse, ayn› zamanda hem ö¤retmen, hem baba, hem sendikac›, hem
sporcu, hem parti üyesi, hem de sanatç› olabilir.

Kiflilerin toplum içinde hangi rolleri oynayaca¤›n› belirleyen statüler, iki flekil-
de elde edilir. Bunlara, edinilmifl statüler ve kazan›lm›fl statüler denir. Edinilmifl
statü, kiflilerin yetenek ve becerilerine bakmadan ve onlar›n bir çabas› olmadan,
kendileri d›fl›ndaki faktörler taraf›ndan sa¤lan›r. Yani, kifli do¤umuyla, cinsiyetiyle
veya yafl›yla ilgili olarak bu statüyü elde eder. Yafll›, genç, kad›n, erkek, siyah, be-
yaz gibi bir konuma sahip olmak, bu tür statüye örnek verilebilir. Kazan›lm›fl sta-
tü ise anne, baba, ö¤retmen, doktor, devlet memuru gibi, kiflilerin kendi çabalar›
sonucu elde ettikleri pozisyondur. 

Bu konuda flimdiye kadar anlatt›klar›m›z, ideal bir durumu yans›t›r. Hemen her
toplumda de¤iflik derecelerde olmak üzere edinilmifl ve kazan›lm›fl statülere rast-
lan›r. Modern toplumlarda edinilmifl baz› statüler varl›¤›n› sürdürürken, geleneksel
toplumlarda da baz› alanlarda kazan›lm›fl statülerin ortaya ç›kt›¤› gözlenebilir. An-
cak, geleneksel toplumlardan modern toplumlara do¤ru gidildikçe, edinilmifl sta-
tülerin azald›¤›n›, kazan›lm›fl statülerin ise ço¤ald›¤›n› söyleyebiliriz.

Bir toplumda farkl› statülere ba¤l› olarak, toplumsal de¤erler ve normlar çerçe-
vesinde flekillenen roller aras›ndaki iliflkilerin oluflturdu¤u sisteme, toplumsal etki-
leflim sistemi denir. Bu anlamda her grup veya toplum, bir etkileflim sistemidir. Bir
grubun etkinli¤i, türlü rollerin ifl bölümü içinde birbirine nas›l ba¤land›¤›na göre
de¤iflir. Roller, kiflilerin grubun etkileflim sistemi içinde tuttuklar› mevkiye göre,
mevkiler de kiflisel özelliklere ve toplumsal faaliyetlere göre da¤›t›l›r. Birbirleriyle
önemli karfl›l›kl› iliflkileri olan mevkiler, bir statüler örgüsü veya a¤› meydana ge-
tirir. Örne¤in, bir okuldaki statüler örgüsü flu mevkileri ya da pozisyonlar› kapsa-
yabilir: Müdür, müdür yard›mc›s›, ö¤retmen, ö¤renci, veli, hizmetli ve memur gibi.
Örgütsel bir yap› içinde bu statülerde yer alan insanlar, iflgal etmekte olduklar›
mevkilere ba¤l› olarak farkl› rolleri yerine getirirler. Bu statü ve rollerin gerisinde
ise, insan iliflkilerini düzenleyen de¤erler ile din, ahlak, hukuk ve görgü kurallar›n-
dan oluflan bir sistem vard›r.

Modern toplum yaflam›, giderek formel kurallar, mekanizmalar ve örgütler ile
bezeli hale gelmektedir. ‹nsanlar›n yaflam›nda, bundan böyle ulus-devlet yap›lar›n-
dan uluslararas› ve uluslarüstü yap›lara (Birleflmifl Milletler ve Avrupa Birli¤i gibi),
siyasal partilerden ve sendikalardan mesleki kurulufllara, devasa flirketlere ve çok
büyük e¤itim kurumlar›na kadar birçok hiyerarflik bürokratik örgüt, muazzam bir
yer iflgal etmektedir. Böylesi yap›lar içinde temel birimler aras›nda iliflki ve efl gü-
dümün kurulup sürdürülmesi, hiyerarflik statü ve rollerin belirlenmesi, yüksek öl-
çüde bir resmîyet ve biçimsellik gerektirmektedir. Bu tür örgütlerin yap›land›r›lma-
s›, bürokratik görevliler aras›ndaki iliflkilerin çerçevelenmesi ve davran›fl kurallar›-
n›n belirlenmesi, ba¤lay›c›, aç›k, somut hukuk kurallar›n›n ve mekanizmalar›n›n
varl›¤›n› zorunlu k›lmaktad›r.

Bütün toplumsal organizasyonlar gibi, formel örgütler de birbirleriyle iliflkili
statüler, roller ve normlardan meydana gelir. Ancak, genel olarak toplumsal grup-
lardan farkl› olarak formel organizasyonlarda statülerin, rollerin ve normlar›n ör-
gütlenmesi daha aç›kt›r. Örgüt içinde kimden ne beklendi¤i, iflgal etti¤i statüye gö-
re aç›k bir flekilde bilinir. Devlet bürokrasisinde, ifl yerlerinde, okullarda, büyük
ma¤azalarda ve e¤lence yerlerinde bunun böyle oldu¤u gözlenir. Böylesi örgütler-
deki bürokrasilerin temel karakteristiklerinden biri ifl bölümü iken di¤er ikisi, hi-
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yerarflik statülerin ve kodifiye edilmifl normlar›n varl›¤›d›r. Hangi personelin ne ifl
yapaca¤›, statü hiyerarflisindeki yeri bellidir. Bunlar›n neler oldu¤unu gösteren for-
mel örgüt normlar› ço¤unlukla aç›k, net ve yaz›l›d›r. Kodifiye edilmifl hukuksal
normlar sistemi, her statüden ne tür görev veya rol beklendi¤ini ve bunlar›n nas›l
yerine getirilmesi gerekti¤ini gösterir (Turner, 1998: 242-243).

Hukukun toplumsal düzen sa¤lama ifllevinden söz edildi¤inde; bundan, mev-
cut toplumsal, ekonomik ve siyasal kurumlar›n varl›¤›n› sürdürmesine yapt›¤› kat-
k› akla gelir. Bu arada belirtmek gerekir ki hukuk kural›n›n amac› ile ifllevi, arala-
r›nda zaman zaman çak›flma olsa bile, ayn› fley de¤ildir. Örne¤in, bir yasal düzen-
lemenin parlamento taraf›ndan belli bir amaca yönelik olarak yap›lmas›, bu düzen-
lemenin toplumsal hayatta her zaman öngörüldü¤ü flekilde ifllev görmesi sonucu-
nu do¤urmaz. Ayr›ca, hukuksal kural ve düzenlemelerin ifllevi zamana, yere ve
flartlara göre de¤iflir. Geleneksel toplum yap›s›nda ifllevsel olan bir kural, modern
toplumda ifllevsiz kalaca¤› gibi, beklenenin aksi yönünde ifllev de görebilir. Söz
gelimi, mutlak monarflik nitelikteki bir sistemde fonksiyonel olan ögeler, demok-
ratik bir rejimde ifllevsiz kalabilece¤i gibi, farkl› ifllev ya da ifllevlerde de bulunabi-
lir (Cotterrell, 1992: 72-73).

Sosyolojinin kurucular›ndan Durkheim, hukuku, toplumsal hayatta bir toplum-
sal bütünleflme mekanizmas› olarak görür. Modern toplumda toplumsal bütünlefl-
menin temeli olabilecek evrensel ortak de¤erlerin yoklu¤una dikkati çekerek, top-
lumu uyumlu veya bütünleflik bir ahlaki düzenleme sistemi olarak ele alan anlay›fl
ile ça¤dafl seküler toplumlarda hukuku bu ahlaki sistemin temel dayana¤› ve ifa-
desi olarak de¤erlendiren bak›fl› uzlaflt›rmaya çal›fl›r. Durkheim için hukuk ve ah-
lak birbirinden ayr›lamaz. Hukuku destekleyen ahlaki ba¤l›l›k olmaks›z›n, hukuk
toplumsal hayat›n bir parças› haline gelemez ve sadece resmî bir evrak üzerine ya-
z›lm›fl kelimelerden ibaret kal›r. Asl›nda hukuk, görünür olmayan ahlaki ortam›n
görünebilir bir indeksi ya da göstergesidir. Farkl› hukuk biçimleri, farkl› toplumsal
uyum, bütünleflme ve düzen türlerini temsil eder. Cezaland›r›c› veya bask›c› bir
hukuk, geleneksel toplumun ahlaki bir olgusu olan mekanik dayan›flmaya denk
düflerken; tazmin edici hukuk veya ifl birli¤i hukuku ise modern toplumun ahlaki
olgusu olan organik dayan›flmaya karfl›l›k gelir. ‹fl bölümü, uzmanlaflma, farkl›lafl-
ma ve bireyselleflmenin giderek geliflti¤i modern toplum flartlar›nda hukuk, çat›flan
veya ihtilafa düflen taraflar› bast›rmaktan veya cezaland›rmaktan ziyade mevcut
düzeni eski haline getirmeyle yani, statükonun restorasyonuyla ilgilidir. Roscoe
Pound’a göre ise bir toplumun hukuk politikas›, onun bilinen de¤erlerinin uygu-
lanmas›na dayan›r. Hukukun, çat›flan talepleri bütünlefltirmek için hayata geçirece-
¤i de¤erler, içinde yer ald›¤› toplumun ve hukuk sisteminin özgül tecrübesinden
kaynaklan›r. Bunlar, belli bir topluma özgüdürler ve bu toplumun hukuku da
onun tarihinin özgül bir an›ndaki hukuktur (Cotterrell, 1992: 76-80).

Günümüzde toplumsal yaflam, hukuk ve hukuksal zorlama olmaks›z›n tasavvur
edilemez. Bugün, modern toplumda bir aile bile, toplumdaki mevcut otoriteler ta-
raf›ndan korunup gözetilmeden bütünlü¤ünü koruyamaz. Mülkiyet hakk›, hukuk-
sal düzenlemeler ve mahkemeler taraf›ndan himaye edilmedikçe varl›¤›n› sürdüre-
mez. Hukuksal araçlar ve mekanizmalar olmaks›z›n, bir miras›n kazan›lmas› ve
paylafl›lmas› mümkün olamaz. Modern hukukçunun zihninde, zorlay›c› hukuk dü-
zeni, mahkeme ve hukuksal yapt›r›m, bir bütünlük oluflturur. Ayn› flekilde modern
hukuk, hukukçu olmayanlar› da dünyay› hukuk yoluyla, hukuksal zorlama saye-
sinde yönetilen bir dünya veya düzen olarak bakmaya flartland›r›r (Ehrlich, 1962:
83). Görüldü¤ü gibi, d›flar›dan bak›ld›¤›nda hukuk, toplamsal düzenin sa¤lanma-
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s›ndaki zorlay›c›l›k rolüyle öne ç›kmaktad›r. Hukukun zorlay›c› rolü, özellikle hu-
kuka uyulmamas› veya hukuk düzeninin ihlâli halinde kendisini görünür k›lar.
Baflka bir deyiflle, hukukun toplumsal düzenin sa¤lanmas›ndaki ifllevi, yani düzen
sa¤lama fonksiyonu, hukukun zorlay›c›l›k ve biçimcilik yan›yla belirginlik kazan›r.
Zorlay›c›l›k gücüne sahip olma, hukuk ad›na yapt›r›m uygulayabilme anlam›na ge-
lir. Günümüzün modern koflullar›nda yapt›r›m uygulayarak zorlama, devletin yet-
kili organlar›nca yap›l›r. Di¤er davran›fl kurallar›ndan farkl› olarak d›flsal ve örgüt-
lü zorlay›c›l›k gücüne sahip hukuk kurallar›, d›fl dünyada maddî olarak gerçeklefl-
me imkân›na sahiptir. Hukuk, bireylerin hangi davran›fllar› yapmas›n› veya yapma-
mas›n› belirterek, davran›fllar›n ba¤l› olaca¤› çerçevenin s›n›rlar›n› çizerek; aç›k,
kesin ve belirli bir düzenin temellerini atar. Hukukta biçimcilik veya formalizm,
usulüne göre ç›kar›lm›fl yasalar› ve bunlar›n biçimsel anlamda yürürlükte bulun-
mas›n› ifade eder (Ifl›ktaç, 2008: 122-124).

Hukukun toplumsal düzen sa¤lama ifllevi ile toplumsal kontrolü gerçeklefltirme ifllevi ara-
s›ndaki temel fark› aç›klay›n›z.

TOPLUMSAL KONTROL VE HUKUK

Toplumsal kontrol sürecinde hukukun ifllevini tart›flmak. 

Toplumsal kontrol, kiflilerin ya da toplumsal gruplar›n toplumsal düzenin gerekle-
rine uygun biçimde davranmalar›n› sa¤lamaya yönelik düzenlemeleri ifade eden bir
kavramd›r. Toplumsal kontrol, grup veya toplumun, kiflinin davran›fllar›n› s›n›rlan-
d›rmas› ve bu s›n›rland›rma yoluyla toplumsal de¤erleri ve normlar› benimsemesi-
nin sa¤lanmas› demektir. Toplumsal kontrol mekanizmas› sayesinde kifliler, toplu-
mun ortak de¤er ve kurallar›na uygun davran›fllarda bulunmaya zorlanm›fl olurlar.

Bir toplumun normlar›na uyumu sa¤lama süreci olarak toplumsal kontrolün
yoklu¤u halinde, bir toplumun veya toplumsal sistemin varl›¤›n› sürdürmesi müm-
kün olamaz. Günlük yaflam›m›zda, toplumsal kontrolün birçok örne¤i ile karfl›lafl›-
r›z; s›n›fta ders ifllenirken veya soru sorarken belli davran›fl kurallar›n› dikkate al›-
r›z; arabam›z› yolun sa¤›ndan süreriz, k›rm›z› ›fl›kta dururuz, bankaya girdi¤imizde,
orada bulunan görevlilerin bize yard›mc› olaca¤›n› biliriz. ‹flte bütün bunlar, top-
lumsal yaflam› mümkün k›lar. Toplumsal hayatta baz› kural d›fl› sapk›n davran›fl ör-
neklerine rastlanmakla birlikte, gerçekten birçok insan›n toplumsal normlar› bü-
yük ölçüde benimsedi¤i, bunlara uygun tarzda davrand›¤› ve rollerini oynad›¤› gö-
rülür. ‹nsanlar, ancak beklendi¤i gibi veya gerekti¤i gibi davranmad›klar› zaman,
toplumsal kontrol sürecinin ve mekanizmalar›n›n fark›nda olurlar. Toplumsal kon-
trol süreci, genellikle çok da fark›nda olmaks›z›n sessiz sedas›z gerçekleflir. Ancak,
toplumsal normlardan sapma söz konusu oldu¤unda toplumsal kontrol aflikâr bir
hâle gelir. Böyle bir durumda gösterilecek tepkiler, kafl çatmaktan, azarlamaya,
suçlamaya ve polis ça¤›rmaya kadar uzanabilen bir çeflitlilik gösterir. Toplumsal
kontrol bask›s›n› aç›k bir flekilde hissetmek için bir normun kas›tl› flekilde ihlâli ye-
terli olur. Örne¤in, söz almaks›z›n s›n›fta konuflmaya bafllayan ö¤renci, dersin ö¤-
retmeninden veya ö¤rencilerden gelen imal› bak›fllar karfl›s›nda toplumsal kontro-
lün gücünü ve bask›s›n› net bir flekilde hissetmeye bafllar. Bütün bunlar, toplum-
sal normlara uyumu flekillendirmeye yönelik tutum ve davran›fllar olarak insanla-
r›n karfl›s›na ç›kar (Turner, 1978: 183).

38 Hukuk Sosyolo j is i

S O R U

D ‹ K K A T

SIRA S ‹ZDE

DÜfiÜNEL ‹M

SIRA S ‹ZDE

S O R U

DÜfiÜNEL ‹M

D ‹ K K A T

SIRA S ‹ZDE SIRA S ‹ZDE

AMAÇLARIMIZAMAÇLARIMIZ N N
K ‹ T A P

T E L E V ‹ Z Y O N

K ‹ T A P

T E L E V ‹ Z Y O N

‹ N T E R N E T ‹ N T E R N E T

1

3
A M A Ç
N



‹nsanlar, toplumsal yaflam›n düzenli olmas›n›; kiflilerin gerek birbirleriyle, ge-
rek toplumla iliflkilerinin bir düzen ve güven ortam› içinde geliflmesini arzu ederler.
Aksi takdirde, toplumsal yaflam, insanlar için özlenen bir hayat olmaktan ç›kar,
hatta olanaks›zlafl›r. Herkes, kendisini can ve mal güvenli¤inden yoksun olarak
görmeye bafllar. Bu da çeflitli huzursuzluklara yol açar. Toplum yaflam›n›n bir dü-
zen içinde ak›p gitmesi, kiflilerin gerek birbirleriyle, gerek do¤rudan do¤ruya top-
lumla olan iliflkilerinde uyacaklar› birtak›m de¤erlerin, kurallar›n ve kurumlar›n
varl›¤›n› gerektirir.

Belirli bir toplumda, en genel ve soyut düzeyde, do¤ruluk, namus, baflar›, da-
yan›flma gibi de¤erler bulunur. De¤erler, nelerin iyi, güzel ve do¤ru; nelerin kötü,
çirkin ve yanl›fl oldu¤unu gösteren ölçütlerdir. De¤erler, kiflisel ve toplumsal yafla-
m›n düzenini sa¤lamak amac›yla normlara dönüflürler. Toplumsal de¤erler daha
genifl kapsaml› ve soyut; toplumsal normlar ise daha dar kapsaml›, de¤iflken ve so-
muttur. De¤erler, normlar›n oluflmas› için genel çerçeve niteli¤indedir. De¤erlerin
toplumsal hayatta etkinlik kazanmalar›, normlar sayesinde mümkün olur. Toplum-
sal normlara örnek olarak, din kurallar›n›, ahlâk kurallar›n›, hukuk kurallar›n›, gör-
gü kurallar›n›, örf ve âdetleri verebiliriz. Bu kurallar›n toplum yaflam›na uygulan-
mas› ise, toplumsal kurumlar yoluyla olur. Toplumsal kurumlar, toplumun yap›s›
ve temel de¤erlerinin korunmas› bak›m›ndan zorunlu say›lan, nispeten sürekli ku-
rallar toplulu¤udur. Aile, devlet, din, ekonomi, hukuk ve e¤itim kurumlar›, top-
lumsal düzeni sa¤layan temel toplumsal kurumlard›r. Bu kurumlar, belli bir top-
lumda hangi davran›fllar›n ya da iliflkilerin arzu edildi¤ini ve hangilerinin arzu edil-
medi¤ini toplumsal kurallarla belirler.

Toplumsal kontrol hakk›nda detayl› bilgi edinmek için Mehmet T. Özcan’›n “‹lkel Toplum-
larda Toplumsal Kontrol” (1998) bafll›kl› kitab›na bak›n›z.

Resmî ve resmî olmayan kurallar, toplum kültürünün normatif yap›s›n› olufltu-
rur. Nelerin do¤ru, nelerin yanl›fl oldu¤u ve nas›l yap›lmalar› gerekti¤i konusunda
ortak bir anlay›fl olmad›¤› takdirde, toplumsal iliflkilerin kurulmas› imkâns›z hale ge-
lir. Her insan, belli bir davran›flta bulunurken karfl›s›ndakilerden neler bekledi¤ini
ve kendisinden neler beklendi¤ini düflünerek hareket eder. Bu beklentilerin olma-
d›¤› yerde ise, insan ve toplum yaflam› kargafla ve belirsizlikler içinde kal›r. Toplum-
sal kurallar, toplum içindeki davran›fllar›m›z›n nas›l olaca¤› hususunda birtak›m di-
rektifleri içerir; emir ve yasaklar koyarak, neleri yapmak ve nelerden kaç›nmak zo-
runda oldu¤umuzu bildirir. Böylece, toplum yaflam›na düzen ve istikrar getirir.

Bizi, belli bir davran›flta bulunmaya veya yasaklanan davran›fllardan kaç›nmaya
zorlayan önemli etkenlerden birisi, herhangi bir yapt›r›mla karfl›laflmak korkusudur.
Yapt›r›mlar›, içeriklerine ve uygulan›fl biçimlerine göre ayr› ayr› s›n›fland›rabiliriz.

‹çeriklerine göre yapt›r›mlar; fizikî yapt›r›mlar, ekonomik ve toplumsal yapt›-
r›mlar olarak üç gruba ayr›l›r:

a) Fizikî yapt›r›mlar; olumsuz yönde uyguland›klar›nda, gözalt›na al›nma,
tutuklanma, ceza evine gönderilme, dayak yeme ve ölüme mahkûm edilme
gibi flekillerde görünür. Olumlu yönde uyguland›klar›nda ise, en güzel yiye-
cekler, gezme dolaflma özgürlü¤ü, masraf› karfl›lanan tatiller ve hediyeler gi-
bi flekiller al›r.

b) Ekonomik yapt›r›mlar; para cezas›, tazminat ödeme, mala el konulmas›,
ekonomik boykot, iflten ç›kar›lma, terfinin geri al›nmas› gibi olumsuz flekil-
lerinin yan›nda; taltif, prim, terfi, edebiyat, bilim ve spor ödülleri gibi olum-
lu yapt›r›mlar› içerir.
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c) Toplumsal yapt›r›mlara ise; grup d›fl›na atma, aforoz etme, karantinaya
alma, k›nama, ay›plama, alay etme gibi olumsuz; toplumsal sayg›nl›k, ma-
dalya, niflan ile taltif, plaketle onore, ün kazanma, an›lma, özel bir çevreden
itibar görme gibi olumlu örnekler verilebilir.

Yapt›r›mlar› uygulan›fl biçimlerine göre de üç gruba ay›rabiliriz; hukuksal yap-
t›r›mlar, yayg›n toplumsal yapt›r›mlar ve psikolojik yapt›r›mlar olarak.

a) Hukuksal yapt›r›mlar; toplumsal bak›mdan düzenlenmifl yapt›r›mlard›r.
Toplum taraf›ndan baz› grup, kurum ve kiflilere, normlara uygun bir biçim-
de davran›l›p davran›lmad›¤›n› saptama ve buna göre gereken yapt›r›mlar›
uygulama yetkisinin verilmesiyle anlam kazan›r. Mahkemeler, ceza evleri ve
karakollar gibi örgütsel yap›lar ile hâkimler, polisler, jandarmalar ve gardi-
yanlar gibi kifliler, kurallara uyulmas›n› sa¤layacak yetkilerle donat›lm›flt›r.
Bu tür yapt›r›mlar›n arkas›nda devletin örgütlü gücü vard›r.

b) Yayg›n toplumsal yapt›r›mlar; do¤rudan do¤ruya grubun kendisi taraf›n-
dan, araya birtak›m kurum ya da kifliler girmeksizin uygulan›r. Linç etme, öl-
dürme, h›rpalama, kulak bükme, ekonomik boykot, ihraç, küçümseme gibi
olumsuz; kutlanma, baflar› ve ün kazanma gibi olumlu durumlar bu tür yap-
t›r›mlar aras›nda yer al›r.

c) Psikolojik yapt›r›mlar; kifliye baflkalar› taraf›ndan uygulanmaz. Kifli, bir
anlamda kendini cezaland›r›r. Suçluluk duygusu ve piflmanl›k, bu tür yapt›-
r›mlar›n olumsuz; hoflnut olma ve mutluluk duyma ise olumlu yönleridir.
Yayg›n toplumsal yapt›r›mlar ile hukuksal yapt›r›mlar›, bir di¤er kifli, grup
veya örgüt uygularken, psikolojik yapt›r›mlar› kiflinin kendisi uygular. Kifli-
ler, benimsedikleri ortak normlara uyduklar› zaman huzur duyarlar. Bu
normlara ayk›r› davrand›klar›nda ise, piflmanl›k duygusuna kap›l›rlar.

Asl›nda yap›lan s›n›flamalar›n hepsi yapay kalmaktad›r. S›n›flama yapmam›z›n
amac›, konunun anlafl›lmas›n› kolaylaflt›rmakt›r. Asl›nda hukuksal, psikolojik, fizi-
kî, toplumsal, ekonomik yapt›r›mlar›n hepsi toplumsal niteliklidir. Çünkü, toplum-
sal sistem içinde üretilmifl ve ö¤renilmifltir.

Toplumsal kurallara uymay› sa¤layarak toplumsal kontrolü gerçeklefltiren tek
faktör yapt›r›mlar de¤ildir. ‹nsanlar, toplumsal kurallar›n hakl›l›¤›na ve do¤rulu¤u-
na içten bir flekilde inanm›fllarsa, di¤er bir deyiflle normlar› içsellefltirmifllerse, ken-
dili¤inden, herhangi bir zorlama olmadan da kurallara uyarlar. Bu da toplumsallafl-
ma süreciyle olur. Bu süreçte kifliler, do¤umlar›ndan ölümlerine kadar geçen za-
manda toplumun de¤erlerini ve kurallar›n› ö¤renip benimserler.
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Toplumsal sistem aç›s›ndan hayati bir öge olan toplumsal kontrol, farkl› meka-
nizmalarla gerçekleflen bir süreçtir. Turner’den hareketle, esas olarak flu befl meka-
nizmadan söz edebiliriz (Turner, 1978: 183-187).

a) toplumsallaflma, b) toplumsal yapt›r›mlar, c) grup bask›s›, d) örgütsel
kapama ve s›n›rland›rma e) kurumsallaflma.

a) Toplumsallaflma sürecinde; toplumun önem verdi¤i de¤erleri, inançlar› ve ka-
naatleri; rollerimizi oynayabilmek için gerekli olan kifliler aras› becerileri; farkl› sta-
tüler iflgal etmemizi etkileyen faktörleri ö¤reniriz ve di¤erlerinin de¤erlendirmeleri-
ne dayal› olarak benlik bilincimizi kazan›r›z. ‹çinde bulundu¤umuz kültürün de¤er-
lerini ve inançlar›n› benimserken, ayn› zamanda toplumun di¤er fertleriyle dünyay›
benzer flekilde alg›lamaya ve görmeye bafllar›z. Nelerin do¤ru, nelerin yanl›fl oldu-
¤u konusunda bir fikir birli¤ine ulafl›r›z. Hiç kuflkusuz toplumsallaflma süreci, en
önemli toplumsal kontrol mekanizmalar›ndan birisidir. Bu süreç, etkin ve sa¤l›kl›
bir flekilde ifllemedi¤i takdirde mevcut normlardan sapmalar vuku bulabilecektir.

b) Toplumsal yapt›r›mlar, toplumsal normlara uygun davranan kimselere veri-
len ödüller ve söz konusu normlara ayk›r› tutum ve davran›fl sergileyenlere karfl›
gösterilen ay›plama, k›nama ve cezaland›rma gibi tepkilerdir. Toplumsal yapt›r›m-
lar, resmî nitelikte olabilece¤i gibi, gayri resmî karakterde de olabilir. Asl›nda gün-
lük yaflamam›zda yüz yüze geldi¤imiz birçok yapt›r›m, informel nitelikte olup bun-
lar› etkileflim sürecinde kazan›r›z. Örne¤in, sert bir ses tonuyla yan›tlama ve karfl›-
m›zdakine gülümseme gibi hal ve hareketler, informel yapt›r›m örnekleridir. 

Toplumsal kontrolün sa¤lanmas›nda formel yapt›r›mlar da önemli bir yere sa-
hiptir. Formel yapt›r›mlar, ödül ve ceza vermenin kal›plaflm›fl ve örgütlenmifl tarz-
lar›d›r. Kiflilere bir madalya, niflan veya baflkaca bir arma¤an verme, mezuniyet
diplomas› ve belgesi takdim etme, birer pozitif formel yapt›r›m örne¤i iken; her-
hangi bir kimseyi bir hapishaneye veya ak›l hastanesine kapatma, para cezas›na
veya tazminata mahkum etme, ehliyetine el koyma ise birer negatif formel yapt›-
r›m örne¤i oluflturur. Toplumsal yaflamda uyumu ve düzeni sa¤lamak için toplum-
sallaflma süreci ve informel yapt›r›mlar yetersiz kald›¤› zaman negatif formel yap-
t›r›mlara duyulan ihtiyaç artmaya bafllar. Ciddi ölçülerde iç çat›flma ya da kar›fl›kl›k
yaflayan toplumlar, daha ileri boyutlarda negatif formel yapt›r›mlara baflvurmak zo-
runda kal›rlar. Örne¤in, istikrars›z totaliter rejimlerde polis ve jandarma gibi güven-
lik güçleri, toplumsal kontrolü sa¤laman›n en önemli araçlar› haline gelirler.

c) Toplumsal kontrolün sa¤lanmas›nda toplumsal grup bask›s› da ifllevsel olan
bir di¤er mekanizmad›r. Kifliler aras› etkileflimlerin büyük ço¤unlu¤u aile, akran,
arkadafl, s›n›f ve ifl yeri gruplar› gibi topluluklar içinde gerçekleflir. Böylesi gruplar,
kendi üyeleri üzerinde büyük bir etkiye ve uygulayabilecekleri etkin informel yap-
t›r›mlara sahiptirler. Ancak, grup üyelerinin genel olarak toplumsal normlara ve
özel olarak da grup normlar›na gösterecekleri uyumun derecesi, grup üyeli¤ine ve
mensubiyetine atfettikleri öneme göre de¤iflir.

d) Baflka bir toplumsal kontrol mekanizmas› da örgütsel kapama veya s›n›rlan-
d›rmad›r. Sapk›n davran›flta bulunanlar, hapishane ve ak›l hastanesi gibi özgül or-
ganizasyonlar›n içine kapat›larak toplumsal çevreden uzaklaflt›r›l›r. Bu tür örgütler,
modernleflme süreciyle geliflen mekanizmalar olup sapk›nlar› kontrol alt›nda tut-
maya dönüktür. Bunlar, negatif formel yapt›r›mlar›n uç örnekleridir. Burada amaç,
sapk›nlar› bir yandan cezaland›rmak veya yeniden toplumsallaflt›rmak iken, ayn›
zamanda toplumun geri kalan k›sm›n› onlardan korumakt›r. Di¤er toplumsal kon-
trol mekanizmalar›n›n ifllemedi¤i durumlarda örgütsel kapamalar gündeme gelir.
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e) Kurumsallaflma, toplumsal etkileflimin kal›plaflmas›na veya yap›laflmas›na
iflaret eder. Toplumsal etkileflimler, normlar› aç›k bir flekilde bilinen örgütlenmifl
statü pozisyonlar› çerçevesinde vuku buldu¤unda, kiflilerden beklenen rol davra-
n›fllar› belirgin ve net oldu¤unda, toplumsal iliflkilerin ve etkileflimlerin kurumsal-
laflm›fl oldu¤undan söz edilir. Evde, okulda ve ifl yerinde geçen toplumsal yaflam›n
büyük bir k›sm› kurumsallaflm›flt›r. Böyle bir durumda, bizden ne zaman, nerede,
ne tür davran›fllar beklendi¤ini aç›k bir flekilde bilir ve hissederiz. Bu sayede de
toplumsal yaflamda sapmaya yol açabilecek gerilimlerden, çat›flmalardan ve kar›-
fl›kl›klardan uzak kal›nm›fl oluruz.

Buraya kadar anlat›lanlardan toplumsal kontrol kavram›n›n esas olarak iki te-
mel anlamda kullan›ld›¤› söylenebilir:

1) Toplumun kendini düzenleme kapasitesi olarak toplumsal düzene katk›da
bulunan ve toplum halinde yaflayan kimseleri uyum göstermeye yönelten
tüm düzenlemeleri ve uygulamalar› ifade eder.

2) Bireylerin toplumsal yaflama uyum sürecinde gösterdikleri sapk›n davran›fl-
lar› tan›mlamak veya bu tür davran›fllar› nitelendirmek üzere baflvurulan bir
terime iflaret eder.

Toplumsal kontrolü, daha çok topluma uyum gösterme süreci olarak ele alan-
lar, toplumsallaflma sürecini temel bir toplumsal kontrol mekanizmas› olarak gö-
rürler. Bu görüfltekiler ya da böylesi bir yaklafl›m› benimseyenler, yayg›n toplum-
sallaflma sürecini daha fazla vurgulama e¤ilimi gösterirler. Toplumsal kontrolü,
sapk›n davran›fllara karfl› gösterilen toplumsal tepki veya uyumlulaflt›rma süreci
olarak görenler ise, toplumsal kurallar ve kurumlar yoluyla sa¤lanmaya çal›fl›lan
uyum sürecinde “cebr”in ya da “zor”un rolünü vurgularlar (Yücel, 2004: 63). ‹lk
yaklafl›m, vurguyu daha ziyade de¤erlerin ve normlar›n içsellefltirilmesi sürecine
koyarken; ikinci yaklafl›m, resmî örgütler ve hukuk kurallar› arac›l›¤› ile uygula-
nan d›flsal bask›y› öne ç›kar›r. Modern toplum flartlar›nda giderek farkl›laflan ve
karmafl›klaflan toplumsal yaflam alanlar›nda, devasa hiyerarflik örgütsel yap›larda,
toplumsal kontrolün sadece toplumsallaflma sürecinde aktar›lan toplumsal norm-
lar ve yapt›r›mlar ile sa¤lanmas› mümkün olamaz. Polis, jandarma, mahkeme, ka-
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rakol, ceza evi ve icra dairesi gibi resmî organizasyonlara ve zorlay›c› özelli¤i bas-
k›n olan hukuk kurallar›na ve mekanizmalar›na olan ihtiyaç hiç kuflkusuz artabi-
lecektir. Asl›nda insan topluluklar›, eskiden beri otorite olgusuna ve toplumsal di-
sipline sahip olmufltur. E¤er bir kimse, kendi toplumunun veya grubunun stan-
dartlar›ndan büyük ölçüde sap›yorsa, kendi etkinliklerini di¤erleriyle uyumlu bir
tarzda yürütmeyi veya koordine etmeyi reddediyorsa, mensubu oldu¤u grup, ör-
güt veya toplum, ona karfl› zorlay›c› gücünü kullanma yoluna gidecektir. Bireyle-
rin tutum ve davran›fllar›, verilen ödül ve cezalar yoluyla kuflat›l›p çerçevelene-
cektir (Ellwood, 1910: 577).

Modern toplumda toplumsal kontrolün sa¤lanmas›nda formel ve informel yapt›r›mlar›n
yerini tart›fl›n›z.

Hukuk, bireysel davran›fllar›n toplumsal kontrolüne iliflkin bafll›ca araçlardan
birisidir. Ancak hukuk, s›radan bir araç olarak de¤il, belki de en önemli araç ola-
rak görülmelidir. Çünkü hukuk, bireylerin d›fl dünyaya yans›yan eylemleriyle ilgi-
li olup arkas›nda toplumun tüm zorlay›c› gücünü tafl›r. Her grup veya örgütün,
kendi üyeleri üzerinde s›n›rland›rma gücü bulunmal›d›r ki toplumsal kontrolü ger-
çeklefltirerek kendi varl›¤›n› sürdürebilsin ve ifllevlerini yerine getirebilsin. Bu s›-
n›rlama ya da kontrol etme ihtiyac›, grup ne kadar büyük ve karmafl›ksa, o ölçüde
büyük ve karmafl›k bir nitelik kazan›r. Bundan dolay›d›r ki hukuk yoluyla zorlama
ve s›n›rlama çok büyük ölçülerde bir gereklilik haline gelir. Toplumsal evrim süre-
cinde hukukun giderek önem ve a¤›rl›¤› artmaktad›r. Toplumsal yaflam dünyas›n-
daki her yeni durum, hukuk yoluyla uygulanabilecek toplumsal kontrol mekaniz-
malar›n› gerektirmektedir (Ellwood, 1910: 578). Örne¤in, büyük ölçekli flirketlerin
oluflumu, bunlar›n do¤urdu¤u tekellerin ve kartellerin insan yaflam›na kat›lmas›,
anti tekel yasalar›n›, rekabet ve sermaye piyasas› kurullar› gibi, düzenleyici kurul-
lar› yaratm›fl, tüketici kanunlar›n› ve mahkemelerini zorunlu k›lm›flt›r.

Ayr›ca, di¤er toplumsal düzen kurallar› ve yapt›r›mlar›yla kontrol alt›na al›na-
mayan çok ciddi sapk›nl›k vakalar›, formel bir toplumsal kontrol sistemini ve bu
çerçevede bir ceza adalet sistemini gerektirebilir. Böyle bir adalet sistemi, çok çe-
flitli tedbirlere ve cezalara baflvurabilen mahkeme, hapishane, savc›, yarg›ç, polis,
infaz koruma memuru gibi örgüt ve görevlileri, hapsetmekten gözetim alt›nda bu-
lundurmaya kadar uzanan çeflitli ceza ve tedbirleri içerir. Böylesi bir sistemin kap-
sam› ve niteli¤i, içinde yer ald›klar› toplumsal sistemin ekonomik, siyasal ve kültü-
rel flartlar›na göre farkl› olabilecektir (Macionis ve Plummer, 2005: 435). Çünkü her
toplum ya da kültür, uygun davran›fl›n ne oldu¤unu belirleyen, farkl› de¤erler ve
normlar gelifltirir. Bu kurallar›n ne ölçüde formalize olacaklar›, resmî veya hukuk-
sal nitelikte bulunacaklar›, yapt›r›mlar›n›n ne denli zorlay›c› ve örgütlü olaca¤›, ta-
mamen içinde bulunulan koflullara göre flekillenecektir.

Baz› sosyologlar, toplumsal normlardan sapan davran›fllara her yerde ve za-
manda rastlanabilece¤ini belirterek, bu tür davran›fllar›n hangi amaca hizmet ede-
bilece¤ini sorgularlar. Bunlardan biri de, modern sosyolojinin kurucular›ndan Emi-
le Durkheim’dir. Durkheim, sapk›n olarak k›nanan veya cezaland›r›lan davran›flla-
r›n, gerçekten toplumun uyumlu bütünlü¤ünü sürdürmeye katk›da bulunaca¤›n›
ileri sürerek bu katk›lar› flöyle s›ralar (Kimmel ve Aronson, 2011: 158):
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a) Sapk›n davran›fl, kültürel de¤erleri ve normlar› do¤rulay›p teyit eder. Neyin
yanl›fl oldu¤unu tan›mlamaks›z›n do¤runun ne oldu¤unu bilemeyiz. fieytan
ya da kötü olmaks›z›n iyi olamaz, suç olmaks›z›n adalet olamaz. Ahlakili¤i
tan›mlamak ve sürdürmek için sapk›n davran›fla ihtiyaç duyulur.

b) Sapk›n davran›fl, ahlaki s›n›rlar› aç›kl›¤a kavuflturur. Herhangi bir kural›n
ihlâl edildi¤ini görmedikçe o kural›n ne oldu¤unu gerçekten bilemeyiz. Sap-
k›n davran›fl, toplumlar›n iyi ile kötü, do¤ru ile yanl›fl aras›nda net bir ayr›m
yapmas›na imkân verir. Bu hususta herhangi bir net ve aç›k ayr›m yoksa,
toplum kurals›zl›k veya anomi ma¤duru haline gelir.

c) Sapk›n davran›fl, grup dayan›flmas›n› güçlendirir. Bir kimse, önemli bir sap-
k›n eylem yapmaya teflebbüs etti¤inde, di¤erleri kolektif bir öfkeyle tepki
gösterirler. Sapk›na karfl› gösterilen bu tepki, onlar› birbirine ba¤layan ahla-
kî ba¤lar› bir kez daha hat›rlat›p teyit etmifl olur.

d) Sapk›n davran›fl, ayn› zamanda toplumsal de¤iflmeyi teflvik eder. Bir toplum-
sal kural› ihlâl eden kimse, asl›nda ihlâl edilen kural›n nihayetinde önemli
olup olmad›¤› hususunda bizi endifleye sürükler. Bütün sapk›nlar, ahlaki s›-
n›rlar› zorlayarak statükoya alternatifler sunarlar. Ayr›ca, bugünün sapk›nl›-
¤› yar›n›n ahlakili¤i olabilir; otoriter veya totaliter rejimlerde siyasi suçlu ola-
rak hapishanelere kapat›lanlar›n, rejim ve anlay›fl de¤iflikli¤ine ba¤l› olarak
sal›verilerek toplumda sayg›n kimse olarak karfl›l›k görmelerinde oldu¤u gi-
bi. Sapk›n davran›fl, toplumsal bak›mdan yararl›d›r. Çünkü o, bir yandan bi-
ze normal oldu¤umuzu hat›rlat›rken di¤er yandan kimin farkl› ve sapk›n ol-
du¤unu ortaya koyar.

Kural d›fl› ya da sapk›n davran›fllar›n, toplumsal bütünleflmeye katk›s›ndan söz edilebilir
mi? Tart›fl›n›z.

UYUfiMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ VE HUKUK

Bir uyuflmazl›k çözüm mekanizmas› olarak hukuku de¤erlen-
dirmek. 

Çok farkl› biyolojik, psikolojik, toplumsal ve kültürel flartlara haiz kiflilerin bulun-
du¤u bir yerde; bir tak›m anlaflmazl›klar›n veya ihtilaflar›n ortaya ç›kmas›n› ola¤an
görmek gerekir. Farkl› kifliliklerin, statülerin ve rollerin oldu¤u bir toplumsal ha-
yatta, ister istemez birbirleriyle çeliflen görüfller, iddialar ve talepler var olacakt›r.
Bireyler, gruplar veya kurumlar aras›ndaki uyuflmazl›klar›n, her toplumda ayn› fle-
kilde ortaya ç›kt›¤›, varl›¤›n› sürdürdü¤ü, benzer organlar ve mekanizmalar eliyle
sona erdirildi¤i düflünülmemelidir. Toplumlar›n oluflum ve geliflim süreçleri, de¤er
yarg›lar›, yaflam standartlar›, toplumsal kontrol kurumlar› ve mekanizmalar›nda
birçok farkl›l›¤›n olmas› do¤ald›r. Bu farkl›l›klar, uyuflmazl›klar› çözüme kavufltur-
ma yollar›na ve mekanizmalar›na da yans›maktad›r (Ceylan, 2009: 9). ‹htilaflar› çö-
züme kavuflturma yollar› ve biçimleri, tarihsel süreçte ayn› toplumda de¤ifliklik
gösterebildi¤i gibi, farkl› co¤rafî, toplumsal, ekonomik, siyasal ve kültürel flartlara
sahip toplumlarda büyük bir çeflitlilik arz edebilmektedir.
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Kifliler aras›ndaki anlaflmazl›klar›n, karfl›l›kl› iliflki çerçevesinde diyalog ve mü-
zakere gibi yollarla afl›lamamas› halinde uyuflmazl›k durumundan söz edilir. Bu
takdirde, uyuflmazl›¤›n çözümü, üçüncü kiflilerden veya kurumlardan beklenir. Ta-
rihsel süreçte insanlar, gruplar ve toplumlar aras›nda ç›kabilecek uyuflmazl›klar›
çözmek üzere birçok yol veya mekanizma gelifltirilmifltir: Arabuluculuk, uzlaflma,
tahkim, ombudsmanl›k ve mahkeme gibi.

Toplumsal bar›fl›n ve düzenin sa¤lan›p sürdürülmesi bak›m›ndan toplumsal
kontrol ve bütünleflme süreçleri ne denli hayati bir rol oynuyorsa, uyuflmazl›k
çözme süreçleri ve yollar› da o kadar önemli ifllevler görür. Hiçbir toplum, bün-
yesindeki ihtilaflar çözülmeden uzun süre varl›¤›n› sürdüremez. Çünkü, ihtilafla-
r›n belli bir yo¤unlu¤a ulaflmas›ndan sonra, toplumun varl›¤›n› sürdürmesi müm-
kün olamaz.

Uyuflmazl›k çözüm yollar› ve kurumlar› hakk›nda modern toplum ile gelenek-
sel toplum yap›lar› aras›nda karfl›laflt›rma yapmak, konumuz bak›m›ndan ö¤retici
ve ayd›nlat›c› olacakt›r. Geleneksel toplum yap›lar›nda uyuflmazl›klar› ele alan ku-
rumlar, modern toplumlarda oldu¤u gibi aç›kça yürürlü¤e konmufl yaz›l› kurallar-
dan ve formel mekanizmalardan, devletin örgütlü ve zorlay›c› gücünün sa¤lad›¤›
resmî destekten yoksundur. Ancak, geleneksel toplumlarda uyuflmazl›¤a taraf olan
kimseleri bir araya getirmek veya ihtilaflar›n› bir kurumun önüne götürmek bak›-
m›ndan devlet eliyle uygulanabilecek bir zorlaman›n yoklu¤u, ihtilaf halindeki
kimseleri belli konularda anlaflmaya, müzakereye ve uzlaflmaya yöneltecek bir
toplumsal bask›n›n ve bu ba¤lamda sorunlar› çözme yollar› ve mekanizmalar›n›n
olmad›¤› anlam›na gelmez.

Geleneksel toplumda uyuflmazl›k çözüm yollar› ve müesseseleri, modern top-
lumdaki gibi uzmanlaflm›fl, farkl›laflm›fl ve bürokratikleflmifl de¤ildir. Uyuflmazl›k
sürecinin yönetilmesinde; polis, avukat, savc› ve yarg›ç gibi statüleri belirgin, rol-
leri aç›kça saptanm›fl, yetki, görev ve sorumluluklar› belirlenmifl görevliler de
yoktur. Bundan dolay› da, ihtilaf›n afl›lmas›nda taraflar›n aktif kat›l›m› ve ortak r›-
zalar› önemlidir. Ayr›ca, taraflar›n uyuflmazl›¤› çözecek arabulucu, sayg›n kifli ve
hakem gibi kimselere ulaflmas› da h›zl› ve kolayd›r. Bu süreçte yap›lacak toplum-
sal ve ahlaki de¤erlendirme, büyük bir öneme sahiptir. Uyuflmazl›k çözüm süre-
cinde verilen karar, taraflar›n ne yapmas› gerekti¤i konusunda belli bir zorunlu-
lu¤u dayatmaktan ziyade, gelece¤e dönük bir tavsiye mahiyetindedir. Bu karar,
nihai bir karar olmad›¤› gibi, uyuflmazl›¤›n her aflamada yeniden gündeme geti-
rilmesi de mümkündür. Söz konusu karar, s›n›rlar› net ve kesin olarak belirlen-
mifl bir karardan çok esnek, uzlaflt›rmac› nitelikte bir çerçeve konumundad›r
(Ceylan, 2009: 141-142).

Modern toplumlar ise nüfusun art›p yo¤unlaflt›¤›, ifl bölümü ve uzmanlaflma-
n›n geliflti¤i, toplumsal tabakalaflma ve farkl›laflman›n artt›¤›, bünyelerinde hiye-
rarflik bürokratik modern devlet organizasyonlar›n›n yer ald›¤›, daha karmafl›k
ekonomik, siyasal ve kültürel oluflumlara sahip yap›lard›r. Böyle bir yap› içinde,
kifliler, gruplar, topluluklar ve örgütler aras›nda ortaya ç›kabilecek tüm ihtilaflar›,
daha ziyade hukuk d›fl›ndaki toplumsal düzen kurallar›yla, toplumsal kontrol me-
kanizmalar›yla, geleneksel ihtilaf çözme yollar›yla çözmek mümkün olamaz. Gü-
nümüzün modern toplumsal flartlar›nda devlet eliyle yürürlü¤e konmufl yaz›l› ku-
rallar›n toplumsal hayat›m›zda ne kadar yo¤un bir yer iflgal etti¤ini görmek için,
her gün yay›mlanan resmî gazetelerin mevzuat bölümüne bakmak yeterli olacak-
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t›r. Ayn› flekilde, bütün flehirlerimizin birer simgesi haline gelen adalet saraylar›-
na, polis ve jandarma teflkilatlar›na, avukatl›k büro ve ortakl›klar›na bakmak da
bu hususta bir fikir verebilecektir.

Modern toplumda yarg›lama, geleneksel toplumlar›n uyuflmazl›k çözüm ku-
rumlar›ndan farkl› flekilde tek merkezli olup, ilgilendi¤i sorun say›s› ve derinli¤i de
s›n›rl›d›r. Önceden çerçevesi çizilmeyen, tan›mlanarak yapt›r›ma ba¤lanmayan
olaylar›n, iliflkilerin ve davran›fllar›n mahkemeye tafl›nmas› söz konusu de¤ildir.
Yarg›lama sürecinde taraflar, geleneksel toplumlardakinin aksine edilgindirler, or-
tak iradelerine veya r›zalar›na verilen yer de çok s›n›rl›d›r. Bu nedenledir ki uyufl-
mazl›klar›n ço¤u, resmî flekilde belirlenen bir düzen içinde görev yapan mahkeme,
uzlaflt›rma komisyonu ve tahkim kurulu gibi makamlar önüne götürülür. Böyle bir
yap›da; geleneksel toplumdan farkl› olarak çat›flmalar bast›r›l›r, uyuflmazl›¤› çöze-
cek organlara eriflim güçleflir. ‹htilaf çözüm sürecine dahil olabilecek sorunlar ve
taraflar s›n›rlan›r (Ceylan, 2009: 151).

Modern toplumlarda uyuflmazl›k çözüm faaliyeti, as›l olarak mahkemeler ta-
raf›ndan yerine getirilir. Mahkemelerde yarg›lamay› yürüten üçüncü kifli ve res-
mî görevli olarak yarg›ç, taraflar›n iste¤inden ba¤›ms›z olarak bir uyuflmazl›¤a
müdahale etme, kendi hukuksal inisiyatifiyle karar verme ve gerekti¤inde taraf-
lar› bu karara uymaya zorlama yetkisine sahiptir. Yarg›lama sürecindeki öncelik-
li amaç, taraflar›n tatmininden ziyade s›n›rlar› hukuk taraf›ndan belirlenmifl hak-
lar›n yerine getirilmesidir. Mahkemeler, ifllevsel olarak uzmanlaflm›fl, farkl›laflm›fl
ve bürokratikleflmifl örgütlerdir. Mahkemeler, önlerine getirilen uyuflmazl›klar›
çözerken ekonomik, siyasi, ahlaki ve kültürel çat›flma mevzular›n› tart›flma d›fl›
b›rakarak, esas olarak hukuksal boyut üzerinde yo¤unlafl›r. Geleneksel toplum-
lardaki mekanizmalarla karfl›laflt›r›ld›¤›nda, mahkemelere eriflimin zor, masrafl›,
zahmetli ve uzman deste¤i gerektirdi¤i söylenebilir. Bütün bunlar afl›lsa bile,
mahkemelerdeki yo¤un ifl yükü dolay›s›yla sonuca ulaflmak çok uzun zaman ala-
bilmektedir. Yarg›lama sürecinde; yarg›çlar taraf›ndan uygulanan normlar ve
yapt›r›mlar ile takip edilen usul ve prosedürler, önceden belirlenmifl genel, kat›,
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kesin, aç›k ve tutarl› niteliktedir. Mahkemelerin karar›, bireylerin geçmiflteki dav-
ran›fllar›yla ilgili olup, bu niteli¤i ile geriye dönük bir de¤erlendirmeye dayan›r
(Ceylan, 2009: 152).

Modern toplumlar›n dünyas›, giderek artan ölçülerde, baflta modern devlet ya-
p›lar› olmak üzere, büyük ölçekli hiyerarflik bürokratik nitelikteki örgütlerin kuflat-
mas› alt›ndad›r. Ancak, modern toplumun resmî, örgütlü dünyas›n›n yan›nda, ol-
dukça dinamik, karmafl›k, de¤iflken, hareketli bir toplumsal yaflam dünyas› da var-
d›r. Bundan dolay› da toplumsal yaflamda ortaya ç›kan bütün iliflkileri ve davran›fl-
lar›, yaln›zca hukuk yoluyla çerçeveleyip düzenlemek; ortaya ç›kan çok çeflitli ih-
tilaflar›, sadece resmî örgütler ve bunlar›n görevlileri eliyle çözmek de mümkün
olamaz. Ayr›ca, modernleflme sürecinde toplumsal yaflam›n giderek hukuksallafl-
mas› ve yarg›sallaflmas›, bir yandan bireysel düzeyde ahlaki duyarl›l›¤› ve sorum-
lulu¤u zay›flat›rken; di¤er yandan sorunlar›n, çat›flmalar›n ve ihtilaflar›n çözümünü
daha çok resmî organlara havale etme e¤ilimini güçlendirmektedir. Oldukça çeflit-
li ve farkl› e¤ilimleri, iliflkileri, tutum ve davran›fllar› bünyesinde bar›nd›ran top-
lumsal yaflam›, bütünüyle hukuksal kurallar, mekanizmalar ve kurumlar yoluyla
düzenlemek de söz konusu olamaz. Bundan dolay›d›r ki günümüzde mahkemele-
re dayal› formel ihtilaf çözme mekanizmas›n›n yan›nda, giderek hakemlik, om-
budsmanl›k, arabuluculuk ve uzlaflma gibi alternatif uyuflmazl›k çözüm yollar› ge-
lifltirilmifltir.

Uyuflmazl›k çözüm yollar› ve organlar› bak›m›ndan, geleneksel toplum ile modern toplu-
mu karfl›laflt›r›n›z.

Alternatif uyuflmazl›k çözüm yolu, çekiflen taraflara, ihtilaflar›n› geleneksel
dava yolunun d›fl›nda çözebilmelerine yard›mc› olmak için belli araçlar›n ve
imkânlar›n sa¤land›¤› bir sistemi ifade eder. Alternatif uyuflmazl›k çözüm yollar›
veya mekanizmalar›, taraflara aralar›ndaki uyuflmazl›klar› gidermek üzere bir di-
zi çözüm tekni¤i aras›nda tercih yapma olana¤› da tan›r. Taraflar, birçok sebep-
ten dolay›, mahkeme sürecini bafllatmaktan ziyade alternatif mekanizmalar› ter-
cih edebilirler. Alternatif çözüm yollar›n›n önemini vurgulayanlar, alternatif pro-
sedürlerin taraflar›n ihtiyaçlar›na uyumlu bir flekilde gelifltirilebilece¤ini, daha es-
nek ve uzlaflmac› tutum ve davran›fllar›n oluflmas›na katk›da bulunabilece¤ini
ileri sürmektedirler. Bu görüflte olanlara göre, alternatif mekanizmalar, mahke-
melerin ifl yükünü de azaltarak mahkeme salonlar›n›n gerçekten yarg›sal bir mü-
dahaleye ihtiyaç duyan taraflara b›rak›lmas›na hizmet eder. Hiç kuflkusuz, karfl›
görüflte olup, alternatif uyuflmazl›k mekanizmalar›n›n mahkemelerin yarg›sal yet-
kilerini ele geçirdi¤ini, kan›tlar› toplama ve keflif yapma faaliyetlerini olumsuz et-
kiledi¤ini belirtenler de vard›r (Peugh, 2000: 139-140). Yine muhalif görüflte olan
baz›lar› ise, devletin zorlay›c› gücünü arkas›nda bulunduran formel hukuk ve
yarg› sisteminin sa¤lad›¤› birçok güvenceden taraflar›n yoksun kalabildi¤ini
savunmaktad›rlar (Wilson, 1993: 362).

Uyuflmazl›k çözüm yollar›n›n türleri ve tarihsel geliflimi konusunda fiule fiahin Ceylan’›n
“Geleneksel Toplumda Modern Topluma Alternatif Uyuflmazl›k Çözümü” (2009) adl› kita-
b›na bak›n›z.
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Herhangi bir toplum, uyuflmazl›klar›n çözümü konusunda yaln›zca mahke-
melere dayanamaz ve dayanmamal›d›r da. Birçok ihtilaf›n giderilmesinde baflka
mekanizmalar, daha üstün ve ifllevsel olabilir. Bunlar, daha ucuz ve h›zl›, daha
az göz korkutucu, taraflar›n ilgi ve ç›karlar›na daha duyarl›, temel sorunlara çö-
züm getirmek bak›m›ndan daha ifllevsel olabilir. Ayr›ca, böylesi mekanizmalar,
daha iyi bir adalet da¤›t›m›na vesile olup daha az yabanc›laflmaya ortam olufltu-
rabilir. Çekiflmeyi veya uyuflmazl›¤›; avukatlara, yarg›çlara, hukuk sisteminin kar-
maflas›na ve zorlu mekanizmalar›na havale etmeksizin çözme ihtiyac›n› da tatmin
edebilir. Günümüzde, hem daha doyurucu kararlara ulaflman›n bir yöntemi, hem
de mahkemeleri rahatlatman›n bir yolu olarak yarg›sal kurumlar d›fl›nda veya ya-
n›nda ihtilaflara çözüm yollar› bulmak üzere alternatif uyuflmazl›k çözümlerine
eskiye oranla daha fazla önem verilmektedir.Bundan böyle, çekiflmelerin ya da
ihtilaflar›n sona erdirilmesinde daha esnek süreçler ve mekanizmalar yaratmak
üzerinde daha fazla durulaca¤› beklenmelidir. Hakemlik ve arabuluculuk gibi al-
ternatif uyuflmazl›k çözme türlerinin, mahkeme salonlar›ndaki duruflmalardan
emek, zaman ve kaynak bak›m›nda daha külfetsiz oldu¤u ileri sürülmektedir.
Bunlar, yasama sürecinin b›rakt›¤› boflluklar› doldurman›n, mahkemelerin formel
duruflma tekniklerine baflvurmaya gerek kalmaks›z›n özgül ihtiyaçlar› karfl›lama-
n›n bir yolu olarak da görülmektedir (Herter, 1984: 1393-1394).
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Hukukun temel ifllevlerini s›ralamak.

Hukukun temel ifllevlerini; toplumu yönetenlere
ve yönetim organlar›na meflru ve yasal bir temel
sa¤lamak, siyasal iktidar› veya hükümet gücünü
kimlerin veya hangi gruplar›n kullanaca¤›n› be-
lirlemek, insan iliflkilerine ve davran›fllar›na mo-
del oluflturacak bir çerçeve sa¤lamak, toplumsal
kontrolün gerçekleflmesine katk›da bulunmak,
uyuflmazl›klar›n çözümünde rol oynamak, toplu-
mu ve bireyleri de¤ifltirme yönünde fonksiyon
görmek olarak s›ralayabiliriz.

Toplumsal düzenin sa¤lanmas›nda hukukun ro-

lünü aç›klamak.

Toplum halinde yaflayan insanlar›n, toplumsal-
laflma sürecinde mensubu bulunduklar› toplu-
mun de¤erlerini, normlar›n›, davran›fl standartla-
r›n› ve kal›plar›n› içsellefltirmifl olmalar›, toplum-
sal düzenin sa¤lanmas›nda büyük bir öneme ha-
izdir. Bu düzenin sa¤lanmas›nda, hiç kuflkusuz,
ayn› süreçte ö¤renilen hukuksal de¤er, norm ve
standartlar›n da bir yeri vard›r. Hukuk, hukuksal
iliflkileri ve davran›fllar› aç›k bir fleklide tan›mla-
yarak, izin verilen ve verilmeyen eylemleri önce-
den belirleyerek, toplumsal yaflam›n düzenine
ve uyumuna ciddi katk›larda bulunur. Ancak,
toplumsal düzenin sa¤lanmas›nda ifllevsel olan
etkenlerin önem ve a¤›rl›¤›, yere ve zamana gö-
re de¤iflir. Geleneksel toplum yap›lar›ndan mo-
dern toplumlara do¤ru gidildikçe, toplum kültü-
rünün esasl› bileflenleri olan de¤er, norm ve dav-
ran›fl kal›plar›ndan hukuksal olanlar daha fazla
öne ç›kar. Toplumsal yaflam›n ve iliflkilerin çeflit-
lenip karmafl›klaflmas›, toplumsal tabakalaflma
ve farkl›laflman›n belirginleflmesi, ifl bölümü ve
uzmanlaflman›n artmas› gibi olgular, yaz›l›, siste-
matik hukuksal düzenlemelere baflvurmay› nere-
deyse zorunlu k›lar.

Toplumsal kontrol sürecinde hukukun ifllevini

tart›flmak.

Kiflilerin ve gruplar›n, toplum hayat›n›n gerekle-
rine uygun bir flekilde davranmalar›nda, toplum-
sal kontrolün gerçekleflmesine katk›da bulunan
araçlar ve mekanizmalar önemli ifllevler görür.

Bu süreçte, resmî olmayan de¤erler ve normlar
bütünü olarak din, ahlak, örf ve âdetin yan›nda,
bir de¤erler ve normlar bütünü olarak hukuk da
önemli bir rol oynar. Çünkü, hukuksal olan ve
olmayan, resmî ve resmî olmayan kurallar, top-
lum kültürünün normatif yap›s›n› oluflturarak
toplumsal kontrolün sa¤lanmas›n› mümkün k›-
lar. Modern toplum koflullar›nda hukuk, toplum-
sal kontrolün sa¤lanmas›nda daha ayr›cal›kl› bir
konuma eriflmifltir. Bu konuma ulaflmas›nda; de-
¤iflen toplumsal flartlara h›zla uyum gösterebilme
yetene¤ine sahip olmas›, parlamentolar eliyle
amaçl› ve planl› düzenleme yapma imkân›n›n
bulunmas›, maddî müeyyideli kurallar niteli¤inde
olmas› ve arkas›nda devletin örgütlü gücünü bu-
lundurmas› gibi faktörlerin büyük bir etkiye sa-
hip oldu¤u söylenebilir.

Bir uyuflmazl›k çözüm mekanizmas› olarak hu-

kuku de¤erlendirmek. 

Hukuk, her fleyden önce, toplumsal iliflkileri ve
davran›fllar› tan›mlayarak ve düzenleyerek, birta-
k›m ihtilaflar›n ortaya ç›kmas›n› önler. Ayr›ca,
toplumsal kontrol sürecinde rol oynayabilecek
organlar›, görevlileri ve yapt›r›mlar› harekete ge-
çirerek, toplumsal düzenin sa¤lanmas›nda önem-
li ifllevler görür. Buna ra¤men, toplumsal yaflam-
da görüfl, ç›kar, inanç, iddia ve talep farkl›l›kla-
r›ndan dolay›, birtak›m uyuflmazl›klar›n ortaya
ç›kt›¤› görülür. Bu uyuflmazl›klar›n çözümü ise,
üçüncü kiflilerin veya organlar›n müdahalesini
zorunlu k›lar. Tarihsel süreçte insanlar, gruplar
ve toplumlar aras›nda ç›kabilecek uyuflmazl›kla-
r› çözmek üzere birçok mekanizma gelifltirilmifl-
tir. Akil kifliye baflvurma, arabuluculuk, uzlaflma,
tahkim, ombudsmanl›k ve mahkeme gibi. Huku-
kun, uyuflmazl›k çözüm sürecinde ayr› ve özel
bir yere sahip olmas›, modern toplumda söz ko-
nusu olmufltur. Modern toplumda, uyuflmazl›k
çözüm yollar› ve mekanizmalar› uzmanlaflm›fl,
farkl›laflm›fl ve bürokratikleflmifltir. Uyuflmazl›k
sürecinde rol olan polis, savc›, yarg›ç, avukat gi-
bi kimselerin statüleri, rolleri, görev ve sorumlu-
luklar›, uygulayabilecekleri yapt›r›mlar, önceden
aç›kça saptanm›flt›r.
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1. Hukukun “meflrulaflt›rma ve yasallaflt›rma” ifllevini
afla¤›dakilerden hangisi aç›klar?

a. Hükümeti ve yönetim organlar›n› yasal bir te-
mele kavuflturmak.

b. Hükümet gücünü ve siyasal iktidar› paylaflt›r-
mak.

c. Toplumsal etkileflimlere çerçeve sa¤lamak.
d. Toplumsal kontrolü sa¤lamak.
e. Adalet da¤›tmak.

2. Afla¤›dakilerden hangisi, “hukukun toplumsal ve bi-
reysel etkileflimlere bir model oluflturmak ifllevini” ifade
eder?

a. Toplumsal kontrolü sa¤lama
b. Uyuflmazl›klar› çözme
c. Toplumu ve bireyleri de¤ifltirme
d. ‹ktidar› paylaflt›rma
e. Toplumsal yaflam› düzenleme

3. Toplumsal bar›fl ve düzeni sürdürmekten ziyade,
bozulan düzenleyici çerçeveyi onar›p eski haline geti-
ren hukuksal ifllev, afla¤›dakilerden hangisidir?

a. Meflrulaflt›rma ve yasallaflt›rma
b. Toplumsal kontrolü sa¤lama
c. Uyuflmazl›klar› çözme ve adalet da¤›tma
d. Toplumsal hayat› düzenleme
e. Toplumsal de¤iflimi sa¤lama

4. Bir kiflinin, herhangi bir toplum veya grup içinde ifl-
gal etmekte oldu¤u yeri ifade etmek üzere kullan›lan
terim, afla¤›dakilerden hangisidir?

a. Rol
b. Statü
c. ‹fllev
d. Fonksiyon
e. Norm

5. Afla¤›dakilerden hangisi, bir “kazan›lm›fl statü” örne-
¤idir?

a. Yafll›
b. Erkek
c. Genç
d. Anne
e. Kad›n

6. Afla¤›dakilerden hangisi, bir “edinilmifl statü” örne-
¤idir?

a. Zenci veya siyah
b. Doktor
c. Ö¤retmen
d. Baba
e. Memur

7. Hukuku, toplumsal hayatta bir “bütünleflme meka-
nizmas›” olarak gören düflünür afla¤›dakilerden hangisi-
dir?

a. Marx
b. Durkheim
c. Weber
d. Simmel
d. Montesquieu

8. Afla¤›dakilerden hangisi, kiflilerin ya da toplumsal
gruplar›n toplumsal düzenin gereklerine göre davran-
malar›n› sa¤lamaya yönelik düzenlemeleri ifade eder? 

a. Toplumsal düzen
b. Toplumsal yap›
c. Toplumsal sistem
d. Toplumsal kurum
e. Toplumsal kontrol

9. Afla¤›dakilerden hangisi, psikolojik bir yapt›r›md›r?
a. ‹flten ç›karma
b. Aforoz etme
c. Madalya verme
d. Piflmanl›k duyma
e. Tazminat ödeme

10. Afla¤›dakilerden hangisi, modern toplumda temel
uyuflmazl›k çözüm mekanizmas› olarak görülür?

a. Arabuluculuk
b. Tahkim
c. Mahkeme
d. Ombudsmanl›k
e. Hakemlik

Kendimizi S›nayal›m
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1. a Yan›t›n›z yanl›flsa “Hukukun ‹fllevlerine Genel
Bak›fl” konusuna bak›n›z.

2. e Yan›t›n›z yanl›flsa “Hukukun ‹fllevlerine Genel
Bak›fl” konusuna bak›n›z.

3. c Yan›t›n›z yanl›flsa “Hukukun ‹fllevlerine Genel
Bak›fl” konusuna bak›n›z.

4. b Yan›t›n›z yanl›flsa “Toplumsal Düzen ve Hukuk”
konusuna bak›n›z.

5. d Yan›t›n›z yanl›flsa “Toplumsal Düzen ve Hukuk”
konusuna bak›n›z.

6. a Yan›t›n›z yanl›flsa “Toplumsal Düzen ve Hukuk”
konusuna bak›n›z.

7. b Yan›t›n›z yanl›flsa “Toplumsal Düzen ve Hukuk”
konusuna bak›n›z.

8. e Yan›t›n›z yanl›flsa “Toplumsal Kontrol ve Hu-
kuk” konusuna bak›n›z.

9. d Yan›t›n›z yanl›flsa “Toplumsal Kontrol ve Hu-
kuk” konusuna bak›n›z.

10. c Yan›t›n›z yanl›flsa “Uyuflmazl›klar›n Çözümü ve
Hukuk” konusuna bak›n›z.

S›ra Sizde Yan›t Anahtar›
S›ra Sizde 1

Toplumsal yaflam› düzenleme veya toplumsal düzen
sa¤lama ifllevinde, kifliler veya gruplar aras› iliflki ve et-
kileflimlere bir model veya çerçeve oluflturma söz konu-
sudur. Hukuk, toplumsal iliflkileri kavramlaflt›rarak, ku-
rallara ba¤layarak, hangi davran›fllara izin verilip veril-
medi¤ini aç›kça belirleyerek bu ifllevini yerine getirir.
Böylece, toplumsal hayat›n düzeni, insan iliflkilerinin ve
davran›fllar›n›n ciddi sorunlara yol açmadan ak›p gitme-
si, güvence alt›na al›nm›fl olur. Ancak, bireyler, iliflkileri-
ni ve davran›fllar›n› bu hukuksal modele ya da çerçeve-
ye uydurmaktan kaç›nd›klar› veya bunu reddettikleri za-
man, toplumsal kontrolü sa¤lama bir zorunluluk haline
gelir. Böyle bir durumda gösterilecek tepkiler, kafl çat-
maktan, mesafeli durmaya, iliflki kesmeye, suçlamaya
ve polis ça¤›rmaya kadar uzanabilen bir çeflitlilik göste-
rir. Toplumsal düzen sa¤lama ifllevinde esas olan, her-
hangi bir çat›flma ve sürtüflmeye ortam b›rakmamak üze-
re toplumsal yaflam›n düzenlenmesi iken; toplumsal
kontrol ifllevinde, oluflturulmufl çerçeveye ve çizilen s›-
n›rlara uygun davran›lmamas› halinde, yetkili organlar›n
ve görevlilerin harekete geçmesi, cayd›r›c› ve zorlay›c›
mekanizmalar›n daha fazla kullan›lmas› söz konusudur.

S›ra Sizde 2

Modern toplum flartlar›nda; giderek farkl›laflan, çeflitle-
nen ve karmafl›klaflan toplumsal yaflam alanlar›nda, bü-
yük çapl› hiyerarflik, bürokratik yap›lar›n egemen oldu-
¤u bir ortamda, toplumsal kontrolün yaln›zca toplumsal-
laflma sürecinde aktar›lan de¤erler, normlar ve yapt›r›m-
lar ile sa¤lanmas› mümkün olmaz. Resmî olmayan kural
ve mekanizmalar›n yan›nda, resmî nitelikteki olanlar›n
da yerini almas› gerekir. Polis, jandarma, karakol, mah-
keme, ceza evi ve icra dairesi gibi formel organizasyon-
lar ile zorlay›c› özelli¤i bask›n hukuk kurallar› ve meka-
nizmalar›n›n, baflat bir konuma gelmesine ihtiyaç duyu-
lur. Ancak bu, yayg›n toplumsallaflma yoluyla aktar›lan
kültürel de¤er ve normlar olmaks›z›n, yayg›n toplumsal
yapt›r›mlar›n deste¤inden yararlanmaks›z›n, tek bafl›na
hukuksal kural, organ ve mekanizmalarla sonuç al›nabi-
lece¤i anlam›na gelmez.

S›ra Sizde 3

Sosyolojinin kurucular›ndan Durkheim, bu konuyu kap-
saml› bir fleklide tart›flan ilk düflünürlerden biri olmufltur.
Durkheim’a göre, kural d›fl› sapk›n davran›fllar, toplum-
sal iliflki ve davran›fllar›n ahlaki s›n›rlar›n› göstererek;
hangi davran›fllar›n yanl›fl ya da onaylanmayan davran›fl-
lar oldu¤unu bildirerek; bir toplumun veya grubun ayk›-
r› davran›fllara kolektif tepki göstermesine neden olup
toplumsal dayan›flmay› güçlendirerek toplumsal bütün-
leflmeye katk›da bulunur. Ayr›ca, toplumsal de¤er ve
normlar›n ihlâli halinde insanlar, böylesi sorunlar›n orta-
ya ç›kmamas› için birtak›m düzenlemeler yaparak ve
tedbirler alarak, toplumsal de¤iflmeye de yol açabilirler.

S›ra Sizde 4

Geleneksel toplumda uyuflmazl›klar› çözmek durumun-
da olan kifliler veya organlar, modern toplumda oldu¤u
gibi aç›kça yürürlü¤e konmufl yaz›l› kurallardan, formel
mekanizmalardan, devletin örgütlü ve zorlay›c› gücü-
nün sa¤lad›¤› resmî destekten yoksundur. Geleneksel
toplumda uyuflmazl›k çözüm yollar› ve müesseseleri,
modern toplumdaki gibi uzmanlaflm›fl, örgütlenmifl ve
bürokratikleflmifl de¤ildir. Uyuflmazl›¤›n ya da ihtilaf›n
giderilmesinde taraflar, modern toplumdakilerine göre
daha aktiftirler. Geleneksel toplumda uyuflmazl›¤› çö-
zecek üçüncü kifli olarak, arabulucu, sayg›n ya da akil
kifli, hakem gibi kimseler ön plandayken; modern top-
lumda, di¤er kimse ve mekanizmalara göre, mahkeme-
ler önemli bir yere sahiptir.

Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar›
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Bu üniteyi tamamlad›ktan sonra;
Bir toplumsal olgu olarak hukuku de¤erlendirebilecek,
Do¤al hukuk yaklafl›m› aç›s›ndan hukuksall›k ölçütünü aç›klayabilecek,
Hukuksal pozitivizmin temel kabullerini aç›klayabilecek,
Hukukun etkinli¤i kavram›n› tan›mlayabilecek,
Devlet, hukuk ve toplum iliflkisini de¤erlendirebilecek,
Yaflayan hukuk kavram›n› tan›mlayabileceksiniz.
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G‹R‹fi
Genç bir disiplin olan hukuk sosyolojisinin konusu veya çal›flma alan›n›n çerçeve-
si, hem genifllemekte, hem de netleflmektedir. Hukuk sosyolojisinin konusunu ge-
nel olarak, toplumsal yaflamda hukuksal düzenlemelerin yeri ve önemi oluflturur.
Bu anlam›yla hukuk sosyolojisinin konusuna, “Toplum, Sosyoloji ve Hukuk” bafl-
l›kl› birinci ünitede de¤inilmifltir. Ancak, hukuka farkl› disiplinler taraf›ndan yükle-
nen anlam ile hukuk sosyolojisi taraf›ndan yüklenen anlam bir ve ayn› olmayabi-
lir. Nitekim hukuk sosyolojisi, tam da bu özelli¤i ile, hem hukuk disiplininin hem
de sosyolojinin di¤er alanlar›ndan ayr›lmaktad›r. 20. yüzy›l›n ikinci yar›s›ndan iti-
baren hukuk sosyolojisinin giderek artan önemi, hukukun toplumsal yaflamdaki
a¤›rl›¤›n›n artmas›ndan kaynaklanmaktad›r. Afla¤›da ayr›nt›l› olarak ele al›nacak ol-
makla birlikte, hukuk sosyolojisi aç›s›ndan hukukun, “etkinlik problemi” merkeze
al›narak tan›mlanmaya çal›fl›ld›¤› hemen belirtilmelidir. Bu yaklafl›m iki nedenle
önem tafl›r: Birincisi bu yaklafl›m, pozitif hukuk odakl› hukuk tan›mlar›n›n afl›lma-
s› anlam›na gelir. Yani hukuku devletin yasama faaliyeti çevresinde ele alan çal›fl-
malarda eksik kalan bir boyut, toplumsall›k boyutu da çal›flmalara dahil edilir.
‹kinci olarak ise bu toplumsal yaklafl›m sayesinde toplumsal sistem içerisinde hu-
kuksal geliflim sürecinin izlenmesi mümkün olur. Zira toplumsal geliflim ve evrim
ile birlikte, toplumda etkin olan hukuk da de¤iflmekte, geliflmekte ve evrimlefl-
mektedir. Yaln›zca yasa kitaplar›ndaki kurallar anlam›nda hukuku araflt›ran yakla-
fl›mlar›n, bu geliflmeyi saptayabilmesi mümkün de¤ildir. Böylece etkinlik kavram›
bizi, “yaflayan hukuk” kavram›na ulaflt›r›r. Yaflayan hukuk kavram› da iki özelli¤i
ile karfl›m›za ç›kar; yaflayan hukuk sayesinde hem sosyal gerçekli¤e en uygun
aç›klamalar› yapabilmek mümkündür, hem de kavram hukuka dair elefltirel düflü-
nebilme imkân› tan›r. Bu, hiç kuflkusuz, hukuk sosyolojisi sayesinde elde edebile-
ce¤imiz bir kazan›md›r.

Etkinlik kavram›; olguya, fiili iliflkiye, gerçekli¤e vurgu yapar. Böylece, hukuk
sosyolojisinde varsay›msal ya da kâ¤›t üzerindeki bir hukuk düzeni tasar›m›n›n ye-
rini, toplumsal yaflam›n hemen her alan›nda gündelik olarak yaflad›¤›m›z flekliyle
hukuk al›r. Bu haliyle hukuku bir güç iliflkisi olarak da düflünmeye bafllar›z. Bu
güç iliflkisinin merkezinde elbette “iktidar” olgusu vard›r. Ancak hukuk, güç iliflki-
sinin bir dengeye kavuflarak düzen oluflturmas› anlam›na geldi¤i için basitçe ege-
menin buyru¤u olarak da düflünülemez. Böylece hem iktidar ve güç iliflkisini, hem
r›zay› içeren dinamik bir hukuk analizinin önü aç›lm›fl olur.

Hukuk Sosyolojisi Aç›s›ndan
Hukuk



TOPLUMSAL OLGU OLARAK HUKUK

Toplumsal Olgu
Hukuku hukuk sosyolojisi aç›s›ndan ele ald›¤›m›z bu ünitede, toplumsal olguyu
aç›klamak zorunda olmam›z flafl›rt›c› olmamal›d›r. Çünkü hukuk sosyolojisi huku-
ku toplumsal bir olgu olarak ele al›r.

Sosyolojinin bir disiplin olarak ortaya ç›k›fl›n›n temelinde “olgu” kavram› yatar.
Olgu, d›fl›m›zda bulunan ve deney konusu olabilen her fleydir. Olgu, bireysel bi-
lincin d›fl›nda olup, bilince ba¤›ml› de¤ildir. Bu anlam›yla nesneldir. Bireysel bilin-
cin d›fl›nda oldu¤u için ortaya ç›k›fl› da tek tek kiflilerin düflüncesine ba¤l› de¤ildir.
Bu durum, olguya bir dizi özelli¤in de atfedilmesini beraberinde getirir. Buna gö-
re olgu tarafs›zd›r, nesneldir, gözlenebilir ve irade d›fl›d›r.

Bilincin, iradenin ya da düflüncenin d›fl›nda olmas› nedeniyle, olgu kavram› ge-
nelde do¤a bilimleri alan›nda kabul görür. Oysa Durkheim, “her toplumda di¤er
do¤a bilimlerinin inceledi¤i olgulardan farkl› karakterlerle ayr›lan belirli bir olgu-
lar kategorisi”nin varl›¤›ndan söz eder. Ona göre “bunlar, bireyin d›fl›nda bulunan
ve sahip olduklar› zorlay›c› güç sayesinde kendilerini bireye empoze eden davra-
n›fl, düflünüfl ve duyufl tarzlar›ndan ibarettirler”. Elbette insanlar› incelemek ile do-
¤a bilimlerinin konusunu oluflturan fiziksel nesneleri incelemek ayn› de¤ildir. Zi-
ra, sosyolojinin inceleme konusunu oluflturan insan, do¤adaki nesnelerden farkl›-
d›r. ‹nsan, “anlaml›” davran›fllarda bulunur. ‹nsan, düflünen ve ak›l yürüten bir var-
l›k olarak, mevcudiyetinin ve davran›fllar›n›n anlam›n›n bilincindedir.

Sosyolojinin konusunu toplumsal olgular oluflturur. Bu anlamda düflünüldü-
¤ünde, toplumsal yap› ve kurumlar toplumsal birer olgudur. Söz gelimi, hukuk da
bir olgudur. Ama olgu denildi¤inde yaln›zca bu tür yap› ve kurumlar kastedilmez.
Toplumsal olgu kavram›n› aç›klamaya çal›flan Durkheim, toplumsal ifl bölümünü,
toplumsal de¤erler ve normlar bütününü birer olgu olarak ele alm›fl ve incelemifl-
tir. Hukuk olgusunu da, benzer flekilde araflt›rma konusu yapm›flt›r. Öyleyse top-
lumsal olgu, failleri bireyler olmakla birlikte, giderek onlardan ba¤›ms›zlaflan bir
nesnellik olarak karfl›m›za ç›kar. Söz gelimi, bir toplumda baz› kimselerin k›rdan
kente göç etmeleri kendileri aç›s›ndan bireysel bir olayd›r. Ancak bir toplumda yo-
¤un olarak, kitleler halinde k›rdan kente göç edilmesi, tek tek bireyleri aflan bir
özelli¤e sahiptir. Bu yönüyle göç, toplumsal olgu kavram›na örnek teflkil eder. Bu
andan itibaren sosyal bilimcinin görevi, bu olguyu ele almak, incelemek, genelle-
melere ulaflmakt›r.

Her ne kadar toplum, bilinçleri ve iradeleri olan öznelerden olufluyorsa da top-
lum içerisinde yaflayan bireylerin öznelliklerinin d›fl›nda nesnel ve gözlenebilir
davran›fllar da söz konusudur. Yukar›da verilen göç örne¤inde görüldü¤ü üzere,
göç olgusu, bireylerin kendi öznel durumlar›n› aflarak nesnel, d›flar›dan gözlenebi-
lir bir olgu halini kazanm›flt›r. Sosyolojiyi mümkün k›lan tam da budur. Aksi hal-
de, insan bilincine iliflkin bilim ya da disiplinler, toplumsal yaflam›n bütününü de
aç›klayabilirlerdi. Oysa biliyoruz ki tek tek bireylerin bir araya gelmesi ile oluflan
bütün, yani toplum, bireylerin öznellikleri ile aç›klanamaz.

‹nsanlar›, fiziksel nesneler gibi inceleyemece¤imiz kabul edildi¤inde, bundan
zorunlu olarak olumsuz bir anlam da ç›kmaz. Asl›nda baz› aç›lardan bu, bir üstün-
lük olarak bile kabul edilebilir. Çünkü do¤a bilimciler araflt›rma nesneleri ile ko-
nuflamazlar ama sosyal bilimciler araflt›rd›klar› toplumun üyeleri ile konuflup, dav-
ran›fllar›n›n anlamlar›n› çözmek konusunda yard›m alabilirler.
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fiu da eklenmeli ki olgular›n içeriklerinin olumlu ya da olumsuz olmas›, sosyal
bilimcinin araflt›rmas›n›n bafll› bafl›na konusunu oluflturmaz. Söz gelimi suç, olum-
suz içeri¤ine ve ça¤r›fl›mlar›na ra¤men bir olgudur ve içeri¤inden ba¤›ms›z olarak
nesnel bir flekilde ele al›n›p, toplumsal yaflamdaki di¤er olgularla iliflki kurulabilir.

Toplumsal Gerçeklik ve Hukuk

Hukuku bir toplumsal olgu olarak de¤erlendirmek.  

Hukuk sosyolojisinin, onu di¤er hukuk disiplinlerinden ay›ran en önemli özelli¤i,
hukuku toplumsal bir olgu olarak ele almas›d›r. Bununla vurgulanmak istenen, hu-
kukun bir yandan toplumla birlikte var olmas›, di¤er yandan da kendisinin bir sos-
yal gerçeklik olmas›d›r.

Hukukun toplumla birlikte var olmas›, Cicero’nun ünlü deyiflinde “Ubi societas
ibi ius (E¤er toplum varsa hukuk da oradad›r.)” fleklinde dile getirilir. Böylece, hu-
kukun toplum için gereklili¤i kadar ancak bir toplum söz konusu oldu¤unda orta-
ya ç›kabilece¤i de ifade edilir. Hukukun toplumla birlikte var olmas›, her hukuk
düzeninin ve bu düzeni oluflturan norm ve düzenlemelerin, kural olarak, içinde
geliflti¤i toplumun özelliklerini yans›tmas› anlam›na da gelir. Böylece, bir hukuk
düzeninin korumaya çal›flt›¤› ilke ve de¤erlere bak›larak, bu hukukun geçerli ol-
du¤u toplumun ilke ve de¤erlerine iliflkin, en az›ndan bir öngörüde bulunmak
mümkün olabilir.

Hukukun bir gerçeklik olmas› ise onun, yaln›zca normatif yönüyle ele al›nama-
yaca¤›n›n ifadesidir. Bir di¤er deyiflle, hukuk basitçe, yasa koyucunun ç›kard›¤› ve
kendilerine yasa ad› verilen kurallar›n toplanmas› ile ortaya ç›kan kitaplarla tan›m-
lanamaz. Hukuk, esasen fiilî bir iliflkinin de ad›d›r. Bu fiilî iliflki, bir gerçeklik olarak
görülebilir niteliktedir ve etkileri de somut olarak hissedilebilir. Kâ¤›t üzerindeki
kurallar bütünü olarak tan›mlanan hukuk, sonuçlar›n› gerçeklik dünyas›nda yarat›r.

Hukukun kâ¤›t üzerinde kurgulad›¤› normatif düzen ile gerçeklik dünyas›nda-
ki fiilî ve somut düzen aras›nda her zaman mükemmel bir uyum olmaz. Yani ger-
çek dünya, kitaptaki yaz›l› kuraldan farkl› uygulamalar› da içerir. Nitekim gerçek-
li¤in normatif düzenden beklenene tam olarak uymamas›, zaman zaman yak›nma-
lara ve flikâyetlere de konu olur. Ancak asl›nda normatif düzen ile gerçeklik ara-
s›ndaki bu uyumsuzluk, tam da hukukun salt kurgusal bir düzen de¤il, toplumsal
bir olgu ya da gerçek oldu¤unun göstergesidir.

Hukukun bir gerçeklik olmas›ndan ç›karaca¤›m›z bir di¤er sonuç da hukukun
kendili¤inden, öylesine ortaya ç›kmam›fl oldu¤udur. Toplumsal yaflamda gerçek et-
kiler yaratan hukukun kendisi de bu yaflam›n gerçekli¤inden etkilenerek ortaya ç›-
kar. Bir baflka deyiflle, hukukun ya da hukuk normunun gerek ortaya ç›k›fl›na, gerek
uygulan›fl›na etki eden çok say›da toplumsal etken söz konusudur. Bu etkenlerin an-
lafl›labilmesi, ancak hukukun toplumsal bir olgu olarak görülmesi ile mümkündür.

Öyleyse “hukuku ortaya ç›karan olgusal etmenler nelerdir?” sorusu sorulabilir.
Burada farkl› perspektiflerden hareketle çok say›da etmenden söz etmek müm-
kündür. Özellikle tarihsel bir pespektifle düflünüldü¤ünde, hukuku yaratan olgu
ile toplumsal yap›daki di¤er sosyal kurallar kastedilir. Yani bir toplumda süregelen
al›flkanl›klar, bu al›flkanl›klar›n daha formel bir biçime kavufltu¤u örf-âdet kuralla-
r›, hukukun olgusal temelli kaynaklar›ndan biri olarak da kabul edilebilir. Yine ay-
n› flekilde, toplumun iktisadi yap›s›ndaki üretim, tüketim ve paylafl›m iliflkileri de
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bir olgu olarak hukuksal geliflimi etkiler. Nihayet, salt pozitif yaz›l› hukuk kuralla-
r› aç›s›ndan dahi bak›ld›¤›nda, bir yasan›n ç›kart›lmas› sürecindeki siyasal, toplum-
sal, ekonomik iliflkilerin her biri, hukuku ortaya ç›karan olgusal etmenlerdir. Bu-
gün parlamentoda görüflülüp, zorunlu süreçler tamamlanarak yasallaflan her bir
düzenlemenin ard›nda asl›nda yüzlerce karmafl›k iliflki a¤› yatmaktad›r. 

Gündelik yaflam›n›zda “hukuk” olarak adland›rd›¤›n›z durumlar› gözünüzün önüne geti-
rerek bir hukuk tan›m› oluflturmaya çal›fl›n›z.

Emile Durkheim’›n, Sosyolojik Metodun Kurallar› ‹stanbul: Sosyal Yay›nlar›, 1994 adl›
kitab›ndaki birinci bölümde “Toplumsal Bir Olgu Ne Demektir?” bafll›¤› alt›nda toplumsal
olgunun aç›klamas›n› bulabilirsiniz. 

HUKUKUN ETK‹NL‹⁄‹ PROBLEM‹
Hukukun etkinli¤i problemi, asl›nda hukukun varl›¤›na iliflkin farkl› yan›tlar›n or-
taya ç›kard›¤› bir problemdir. Zira, neye hukuk diyece¤imize karar verirken, hu-
kuk düzeni içerisinde yer almakla birlikte, kendisine hiçbir flekilde uyulmayan bir
norma da hukuk deyip diyemeyece¤imiz sorusuna da yan›t vermemiz gerekir. Öy-
leyse, neye hukuk denebilece¤i sorusuna, öncelikle etkinlik problemini d›flar›da
b›rakarak verilen yan›tlara k›saca göz atal›m.

Do¤al Hukuk Yaklafl›m›

Do¤al hukuk yaklafl›m› aç›s›ndan hukuksall›k ölçütünü aç›klamak.  

Do¤al hukuk düflüncesi, hukuk yaklafl›mlar› aras›nda en eski ve köklü gelenek
olarak kabul edilmektedir. Zira bu hukuksal yaklafl›m›n kökleri, eski Yunan düflü-
nürlerine kadar uzanmaktad›r.
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Resim 3.1

Klasik yaklafl›mlarda;
hukukun
parlamentolarda yap›lan
yasal düzenlemelerden
ibaret oldu¤u
düflünülür. Buna göre
parlamento çat›s›
alt›nda bir araya gelen
temsilcilerden oluflan
yasakoyucu, yasa
ç›kararak hukuku
oluflturur. Hukuk
sosyolojisi bu yaklafl›m›
aflan bir perspektife
sahiptir. Türkiye’deki
hukuk düzeni aç›s›ndan
yasakoyucu: Türkiye
Büyük Millet Meclisi’dir. 

Kaynak:
http://upload.wikimedia.
org/wikipedia/commons/
9/9c/TBMM_interior.jpg
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Do¤al hukuk yaklafl›m›n›n temelinde adalet düflüncesi yer al›r. Buna göre, an-
cak âdil olan düzenlemelere hukuk denmelidir. Bir normatif düzenlemenin yasal
koflullara uyularak gerçeklefltirilmifl olmas›, onu hukuksal k›lmaz. Düzenlemenin
bir de de¤er boyutu vard›r ki bu, adalet de¤eridir. Hukuksal düzenlemeler, adalet
de¤erini gerçeklefltirmeye ya da korumaya yönelmelidir.

Her ne kadar do¤al hukukçular, adaletin evrensel bir de¤er oldu¤u iddias›nda-
larsa da, bu de¤erin içeri¤i, toplumdan topluma, dönemden döneme de¤ifliklik
gösterdi¤i için, do¤al hukuk yaklafl›m› da tarihsel süreç içerisinde de¤iflim göster-
mifltir. Kural olarak, do¤al hukuk düflüncesinin hareket noktalar›n› ak›l ve insan
do¤as› kavramlar› oluflturmufltur. Ancak zaman zaman Tanr›sal düzenin de hare-
ket noktas› olarak kabul edildi¤i dönemler olmufltur.

Özetle ifade etmek gerekirse do¤al hukuk, insanlar taraf›ndan konulan kuralla-
r›n insan akl›, insan do¤as› ya da Tanr›sal düzen arac›l›¤›yla elde edilen do¤al hu-
kuk ilkelerine, bir baflka deyiflle, adalete uygun olmas› gerekti¤i fikrini savunan bir
hukuk okuludur. Bu yaklafl›ma göre, hukuk ya da hukuk kurallar›, insandan ve in-
san iradesinden ba¤›ms›z bir flekilde vard›r. ‹nsanlar, kendilerinin d›fl›nda zaten va-
rolan bu kurallar› ak›l yoluyla keflfederler.

Do¤al hukuk yaklafl›m›n›n önemli bir kavfla¤›n› da “sosyal sözleflme” kavram›
oluflturur. Sosyal sözleflme, devletin ya da siyasal toplumun ortaya ç›k›fl›n› aç›kla-
makta kullan›lan bir varsay›md›r. Buna göre, toplumun üyeleri, baz› hak ve özgür-
lüklerini güvence alt›na alabilmek için, aralar›nda bir sözleflme yaparak baz› hak
ve yetkilerini devlete devretmifllerdir. Söz gelimi yaflama haklar›n› korumak üzere,
cezaland›rma yetkisini devlete b›rakm›fllar; böylece hem devletin do¤uflunun ve
meflruiyetinin temeli oluflmufl, hem de devletin dahi dokunamayaca¤›, korunakl›
bir hak alan› yaratm›fllard›r. Hukuku ve devleti ortaya ç›karan sosyal sözleflmedir.
Hukukun da devletin de bu sözleflmeye uygun olmas› öncelikli kofluldur. Aksi hal-
de, sözleflme bozulmufl; devlete ya
da hukuka tabi yurttafllar›n da söz-
leflmeye uygun davranma yükümlü-
lükleri ortadan kalkm›fl olacakt›r.

Buradaki k›sa aç›klamadan da an-
lafl›laca¤› üzere, do¤al hukuk aç›s›n-
dan hukukun k›stas› etkinlik de¤il
adalet; yürürlük ya da uygulama de-
¤il her türlü düzenlemenin üzerinde
yer ald›¤› kabul edilen baz› ilkeler-
dir. Bu ilkelerin içeri¤i de¤ifliklik gös-
termekle birlikte, aslolan, bu türden
ilkelerin var olduklar›n›n ve evrensel
nitelik tafl›d›klar›n›n kabul edilmesi-
dir. Fiiliyatta bu ilkelere ya da do¤al
hukuka uyulmamas›n›n do¤rudan bir
yapt›r›m› bulunmayabilir. Ancak,
devletin ya da hukuk düzeninin do-
¤al hukuka uygun olmamas›, kendi-
leri aç›s›ndan bir meflruiyet tart›flma-
s›n› da do¤uracakt›r.
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Resim 3.2

Sosyal sözleflme fikrinin
merkezinde basitçe flu
düflünce yer al›r: Genel
irade veya kolektif
bilinç tek tek bireysel
kanaatleri aflar ve
onlar› yönlendirir.
Resimde sosyal sözleflme
kuramc›lar›n›n en
ünlülerinden biri olan
Rousseau’nun bu
görüflünü dile getirdi¤i
ve ayn› ismi tafl›yan
kitab›n›n kapa¤›
görülmektedir.

Kaynak:
http://upload.wikimedia
.org/wikipedia/common
s/d/db/Social_contract_
rousseau_page.jpg

Sosyal sözleflme: Toplum
haline gelmeden önce tabiat
hali içerisinde yaflayan
insanlar›n kiflisel olarak
sahip olduklar› baz› hak ve
yetkileri siyasal topluma
devretmeleri anlam›ndaki
kuramsal sözleflmedir.



Hukuksal Pozitivizm

Hukuksal pozitivizmin temel kabullerini aç›klamak.  

Hukuksal pozitivizm, hem varsay›msal bir sosyal sözleflme fikrine ve ne olduklar›
belirsiz do¤al adalet ilkelerine karfl› ç›k›fl›n, hem de egemenli¤in ve hukuksal dü-
zenin kayna¤›n›n dünyevileflmesinin bir ürünüdür.

Hukuksal pozitivizmin temelinde, yaln›zca meflru yasakoyucu taraf›ndan usulü-
ne uygun olarak ç›kart›lan normlar›n, hukuk olarak kabul edilmesi fikri yatar. Böy-
lece hukuk, dünyevi bir iktidar›n iradesinin sonucu olarak tezahür edecektir. Bu
yaklafl›ma göre hukuk, insan iradesinden önce do¤ada mevcut bulunan ya da Tan-
r› iradesine ba¤lanabilecek normlar anlam›na gelmez. Hukuku var eden, yine in-
sanlar taraf›ndan öngörülmüfl yasa koyma kurallar›na uygun olarak konulmufl ol-
mas›d›r. Bu yönüyle hukuksal pozitivizm, hukuk kavram›n›n aç›klanmas›ndaki
metafizik unsurlar›n d›fllanmas›n› gerektirir.

Hukuksal pozitivist yaklafl›m içerisinde bir hukuk kural›n› ya da normunu hu-
kuksal k›lan fley, söz konusu kural ya da normun o hukuk düzeninde öngörülen
usule uyularak ç›kart›lm›fl olmas›d›r. Hukuksal pozitivizmi, do¤al hukuk yaklafl›-
m›ndan ay›ran en önemli fark, bu noktada ç›kmaktad›r. Zira dikkat edilecek olursa,
hukuksal pozitivizm aç›s›ndan hukuksall›k, yaln›zca biçimsel ölçüte göre tespit edi-
lirken, do¤al hukuk aç›s›ndan hukuksall›¤›n ölçütü içerikle iliflkilidir, yani maddi öl-
çüt söz konusudur. Do¤al hukuk, hukuk hakk›ndaki karar›n› “düzenlemenin ne ol-
du¤u”na bakarak verirken, hukuksal pozitivizm ayn› karar› “düzenlemenin nas›l ya-
p›ld›¤›”na bakarak verir. Yani do¤al hukuk, düzenlemenin içeri¤inin do¤aya, insan
do¤as›na ya da Tanr› iradesine uygun olup olmad›¤›na bakarken, hukuksal poziti-
vizm, söz konusu düzenlemenin yetkili makamlar ve organlar eliyle ve önceden be-
lirlenmifl usullere göre yürürlü¤e konulup konulmad›¤›n› esas al›r.

Hukuksal pozitivizm, do¤al hukuka oranla daha sonraki dönemlerde ortaya ç›-
kan bir hukuk yaklafl›m› olmakla birlikte, k›sa sürede hukuk düflüncesine egemen
olmufl ve hukuksal pozitivizm içerisinde hukukun de¤iflik özelliklerine vurgu ya-
pan farkl› e¤ilimler ve düflünürler ortaya ç›km›flt›r.

‹radeci Hukuksal Pozitivizm
Do¤al hukuk yaklafl›m›na getirilen elefltirilerin ilk sonucu, hukuku do¤ada kendi-
li¤inden var olan bir düzen olarak tan›mlamak yerine, bir iradeye at›fla tan›mlamak
olmufltur. Kuflkusuz burada sözü edilen irade, egemenin iradesidir. Böylece hu-
kuk, egemenin iradesiyle konulmufl kurallar düzeni olarak kabul edilmifltir.

‹radeci hukuksal pozitivizmin önemli temsilcilerinden John Austin’e (1790-
1859) göre hukuk, egemenin yapt›r›ma ba¤lanm›fl buyruklar›d›r. Bu hukuk tan›m›-
n›n içerisinde üç unsurun bulundu¤u görülmektedir: egemen, yapt›r›m ve buyruk.
‹radesi hukuk olarak tezahür etti¤ine göre, egemenin nas›l tan›mland›¤›na yak›n-
dan bakmak gerekebilir. 

Austin’e göre egemen, nüfusun ço¤unlu¤u taraf›ndan kendisine itaat edilen ve
kendisi bir baflkas›na itaat etmek zorunda olmayan üstün iradedir. Austin’in ege-
menlik durumunu tamamen olgusal olarak kabul etti¤i, egemenin meflruiyetine
iliflkin bir de¤erlendirme yapmaktan kaç›nd›¤› dikkatlerden kaçmamal›d›r. Dolay›-
s›yla hukuka varl›k kazand›ran, kendisine nüfusun ço¤unlu¤u taraf›ndan hangi ge-
rekçe ile itaat edilirse edilsin, bizatihi “egemen” olan›n mevcudiyetidir. Egemenli-
¤in egemene bir sosyal sözleflme ile verilmifl olmas› da gerekmez. 
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Yapt›r›m, yasan›n ba¤lay›c›l›k niteli¤inin gere¤idir. Egemenin buyru¤una itaat
edilmesini sa¤layan yapt›r›md›r. Öyleyse yapt›r›m› olmayan bir yasa, hukuk olarak
da kabul edilemez. 

Nihayet buyruk, egemenin buyru¤u alt›ndakilerin nas›l davranmalar› gerekti¤i-
ni söyleme, bir baflka deyiflle iradesini bildirme fleklidir. Hukuk yaratan irade, ge-
nel bir buyruk içermesi itibariyle, gündelik emirden ayr›l›r. fiu örne¤i verelim:
Gündelik yaflamda bir arkadafl›m›za “fiu odaya girme.” dedi¤imizde gündelik iliflki
çerçevesinde bir emir vermifl oluruz. Oysa bir kamu kurumunda üzerinde “Gizli-
dir” veya “Girilmez” yaz›s› ya da simgesi olan bir kap›dan girilmemesi gerekti¤i
fleklindeki irade bildirimi ise egemenin hukuksal nitelik kazanan buyru¤udur. 

Normativist Hukuksal Pozitivizm
Do¤al hukuk yaklafl›m›ndan ayr›lmakla birlikte, yukar›da k›saca aç›klanmaya çal›-
fl›lan iradeci hukuksal pozitivizmin de hukukd›fl› olarak nitelendirilebilecek unsur-
lar içerdi¤i görülebilir. Söz gelimi, iradesine bir anlam yüklenen egemen, hukukd›-
fl› bir varl›k olarak karfl›m›za ç›kar. Nitekim egemen ve egemenlik kavramlar›, hu-
kuktan ziyade siyaset felsefesinin konular›n› oluflturur.

Normativist hukuksal pozitivizm ad›yla an›lan hukuksal yaklafl›m, hukuku ken-
di içerisinde bir düzen olarak aç›klama gere¤inin sonucunda ortaya ç›kar. Avustur-
yal› hukukçu Hans Kelsen (1881-1973) hukuk düzenini, normlar›n belli bir hiye-
rarfli içerisinde s›ralanmas› ile aç›klamaktad›r. Normlar hiyerarflisi olarak adland›r›-
lan bu düzen içerisinde normlar, geçerliliklerini bir üstte yer alan normdan almak-
ta, bir silsile halinde ilerleyen bu düzenin tepe noktas›nda “temel norm” yer al-
maktad›r. Temel normun hemen alt›nda anayasa, yasa, tüzük ve yönetmelik flek-
linde soyuttan somuta do¤ru giden düzenlemeler bulunur. Dolay›s›yla bir hukuk
düzeninin top yekûn geçerlili¤ini sa¤layan bütün normlar›n dayana¤›n› oluflturan
üst norm olarak temel normdur.

Bu yaklafl›ma göre bir normun geçerlili¤inin ya da hukuksall›¤›n›n kayna¤›, hi-
yerarflik olarak üstte yer alan bir baflka norm; o normun geçerlili¤inin ya da hu-
kuksall›¤›n›n kayna¤› ise yine onun üstünde yer alan bir baflka normdur. Böylece
hukuksal düzen, do¤al hukukun hukuk alan› d›fl›ndaki de¤erleriyle veya iradeci
pozitivizmin yine hukuk alan› d›fl›ndaki egemeninin iradesiyle de¤il, yaln›zca ken-
di s›n›rlar› içerisinde hukuksall›k kazanmaktad›r. 

Normativist pozitivizmin “temel norm”unun kayna¤› ne olabilir? Do¤al hukukun adalet
de¤eri ile  egemenin iradesi ve temel norm aras›nda bir iliflki söz konusu mudur?

Hukuk Sosyolojisi Aç›s›ndan Hukukun Etkinli¤i

Hukukun etkinli¤i kavram›n› tan›mlamak.  

Hukuku toplumsal bir olgu olarak ele alan hukuk sosyolojisi aç›s›ndan hukukun
varl›¤› meselesi, asl›nda hukukun etkinli¤i problemidir. Bir baflka deyiflle, hukuk
sosyolojisi aç›s›ndan, etkin olmayan, uygulanmayan ya da ihlali halinde düzenli
olarak yapt›r›mla desteklenmeyen hukuk, hukuk de¤ildir.

Yukar›da farkl› hukuk yaklafl›mlar›n›n hukuksall›¤a iliflkin ölçütlerine yer veril-
miflti. An›msanacak olursa, do¤al hukuk yaklafl›m› aç›s›ndan hukukun ölçütü âdil
olmas› idi. ‹radeci hukuksal pozitivizm aç›s›ndan hukukun ölçütü egemenin irade-
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sine dayanmas› normativist pozitivizm aç›s›ndan ise en üstte temel norm olmak
üzere her bir normun bir üstteki norma dayanmas› idi. Burada dikkat çeken, özel-
likle, hukuksal pozitivizm aç›s›ndan hukuksall›¤›n bir yürürlük problemi olarak
düflünülmüfl olmas›d›r. Buna göre, hukuk normunun ç›kart›lmas› gereken usule
uygun olarak ç›kart›lm›fl, yani yürürlük kazanm›fl olmas›, onu kendili¤inden hu-
kuksal ve ayn› zamanda ifller k›lmaktad›r.

Oysa hukuk sosyolojisi aç›s›ndan hukuk, basit bir yürürlük problemi olarak ele
al›namaz. Bir hukuk normunun usulüne uygun ç›kart›lm›fl olmas›, onu kendili¤in-
den etkin hale getirmez. Nitekim hukuksal düzenlemeler tarihi, usulüne uygun
olarak ç›kart›lmakla birlikte fiilen uygulanmam›fl norm örneklerinin varl›¤›n› gös-
termektedir. Türkiye hukuk tarihinden çok bilinen bir örnek, 1920 tarihli Dü¤ün-
lerde Men’i ‹srafat (Dü¤ünlerde ‹sraf›n Önlenmesi) Kanunu’dur. 1966 y›l›na kadar
yürürlükte kalan bu yasan›n etkin olarak uygulanamad›¤› bilinmektedir. Benzer
flekilde, sigara yasa¤› diye bilinen Tütün Ürünlerinin Zararlar›n›n Önlenmesi ve
Kontrolü Hakk›nda Kanun, ilk ç›kt›¤› haliyle, etkin bir yapt›r›m usulü öngörülme-
mifl olmas› nedeniyle, hemen hemen hiç uygulanamam›flt›r. Hiç uygulanamayan
böyle bir yasan›n yaln›zca yürürlükte olmas›na bak›larak, söz konusu yasa¤›n ger-
çekten var oldu¤u söylenebilir mi?

Hukuk Normunun Varl›¤› ve Toplumsal Düzen
Hukukun etkinli¤inin öne ç›kart›lmas›, hukukun varl›¤›n›n gözlem yoluyla ve fiilî
bir iliflki olarak “sonradan” saptanmas› anlam›na gelir. Oysa hukuku bir yürürlük
problemi çerçevesinde ele alan yaklafl›mlar aç›s›ndan hukuk, ortaya ç›kt›¤› andan
itibaren var kabul edilir. Bu anlam›yla düflünüldü¤ünde hukuk sosyolojisi, hukuku
kayna¤› ya da içeri¤i ile de¤il, sonuçlar› ile tan›mlamaya, daha do¤rusu saptamaya
daha yatk›n bir bilim dal›d›r. Zira, gerçek iliflkilerin somut, gözlenebilir, nesnel ba-
z› sonuçlar›, yani etkileri de olacakt›r. Hukuk, sözcükler arac›l›¤›yla, gerçek dünya-
da de¤ifliklik yaratma arac›d›r. Ancak kendisine hukuksall›k atfedilen her bir söz-
cük, bir kâ¤›t üzerine yaz›lmakla, gerçek dünyada de¤ifliklik meydana getirmez. Bu
sözcüklerin gerçek dünyadaki ifllevlerini yerine getirebilmeleri, baz› mekanizmalar
taraf›ndan hayata geçirilmelerine de ba¤l›d›r. Bir bisikletin nas›l kullan›laca¤›n›n
kâ¤›t üzerinde anlat›lmas› baflka, gerçekten bir bisikletin üstüne ç›k›p, bir taraftan
pedal› çevirirken bir taraftan iki tekerle¤in üzerinde denge sa¤lamaya çal›flmak bafl-
ka bir fleydir. Bunlardan ilki bir tasar›m, ikincisi ise gerçektir.

Dikkat edilecek olursa, hukuk sosyolojisi yaklafl›m›n›n bir hukuk düzeni söz
konusu oldu¤unda iki ayr› düzeyin varl›¤›n›n fark›nda oldu¤u görülür. Bu düzey-
lerden ilki, hukukun normatif düzenleme düzeyidir. Normatif düzenleme ile kas-
tedilen, hukukun insanlara nas›l davranmalar› gerekti¤ini en az›ndan varsay›msal
olarak bildirdi¤i düzeydir. Hiç kuflku yok ki normatif bir düzenleme olmaks›z›n
hukuktan da söz edilemez. Hukuk ancak, insanlar›n nas›l davranmalar› gerekti¤i-
ne iliflkin düzenlemeler ortaya ç›kt›¤›nda var olabilir. Dolay›s›yla hukuk sosyoloji-
sinin etkinlik vurgusunu, normatif yap›n›n inkâr› olarak görmemek gerekir; hukuk
sosyolojisi, hukuksal düzenlemelerin ya da gerçek insan davran›fllar›n›n her hâlü-
kârda hukuksal pozitivizmin öngördü¤ü flekilde tezahür etmeyece¤ini vurgular.
Yani insanlar, davran›fllar›n›, bir yasa metni halinde toplanm›fl yaz›l› kurallara ba-
karak belirlemezler. Baflka deyiflle, kurgusal veya fikrî düzeydeki düzenleme, ger-
çekli¤i ortaya ç›karmaz. Hukuksal düzenlemelerin gerçekten uygulanmas›n›n ve
insanlar›n davran›fllar›n› bu kurallara uyarlamas›n›n onlarca, yüzlerce farkl› meka-
nizmas› ve gerekçesi vard›r.
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Hukuk sosyolojisi, bir normatif düzenlemenin gerçeklik dünyas›ndaki sonuçla-
r›na da dikkat çekerken, normun etkinli¤i problemini, hukuksall›¤›n ölçütlerinden
biri haline getirir. Yani hukuk sosyolojisine göre, etkin olmayan, bir baflka deyifl-
le, gerçek hayatta uygulanmayan, insanlar›n davran›fllar›n› kendisine uydurmaya
çal›flmad›klar› bir norm, hukuk olarak kabul edilemez. En âdil, en yerinde insan
davran›fllar›n› öngörmüfl olsa dahi, toplumda etkin olarak uygulanmayan norm,
hukukun yerine getirmesi beklenen hiçbir ifllevi yerine getiremez.

Hukukun Etkinli¤inin Saptanmas›: Yarg›lama
Bu noktada, kukukun etkinli¤inin nas›l saptanaca¤› sorunu kendisini gösterir. So-
ru flu flekilde formüle edilebilir: Bir normun etkin oldu¤u nas›l anlafl›l›r? 

Bu soruya ikili yan›t vermek gerekir. Birincisi, toplumun üyeleri bir norma dü-
zenli olarak uymaktad›rlar, dolay›s›yla normun etkin oldu¤u söylenebilir. Yani in-
sanlar, davran›fllar›n› düzenli olarak bir norma uydurarak hareket ediyorlarsa, o
norm insanlar›n davran›fllar›na etki ediyordur. Ancak bu durumda da normun et-
kinli¤ini fiili olarak saptamak güçlükler içerir. Zira, norma düzenli olarak uyuldu-
¤u için mi, yoksa norma uyulmasa dahi etkin bir yapt›r›m sürecinin eksikli¤i nede-
niyle normun ihlal edildi¤i saptanamad›¤› için mi normun bir yarg›lamaya konu ol-
mad›¤› kolayca anlafl›lamayacakt›r. 

Normun etkinli¤inin saptanabilece¤i ikinci durum, norm ihlal edildi¤inde dü-
zenli olarak bir yarg›lamaya ve yarg›lama sonucunda da yapt›r›ma konu olufltur-
mas›d›r. Asl›nda kural olarak, belli bir hukuksal düzenlemenin etkinli¤ini saptama-
n›n en do¤rudan yolu, bu hukuksal düzenlemenin ihlalinin mahkeme kay›tlar›nda
gözlenmesidir. Mahkeme kay›tlar›nda rastlanan ve ihlali düzenli olarak bir yapt›r›-
m›n uygulanmas›yla sonuçlanan düzenlemeler, hiç kuflkusuz ki, toplumsal yaflam-
da etkin olarak uygulanan düzenlemelerdir. Asl›nda burada bir tür paradoks da
söz konusudur. Normun varl›¤›n›n fiilen saptanabilmesi için öncelikle ihlal edilme-
sine ihtiyaç duyulur. Böyle bir ihlal karfl›s›nda, çeflitli mekanizmalar devreye girip
norma uyulmas›n› sa¤lad›¤›nda, normun varl›¤›n› da saptam›fl oluruz. Bu durumu,
soludu¤umuz havaya benzetebiliriz. Nefes al›p verdi¤imiz sürece fark›nda olmasak
bile, asl›nda solunabilir bir hava tabakas›n›n içerisinde yaflar›z. Bu koflullar alt›nda,
çok özel olarak incelenmedikçe varl›¤›n› tespit etmek akl›m›za gelmez. Ne zaman
ki içinde nefes al›p verdi¤imiz hava tabakas› solunabilirlik özelli¤ini yitirir, o za-
man eksikli¤inin, asl›nda bir baflka deyiflle varl›¤›n›n fark›na var›r›z. Hukuk normu-
nun etkinli¤i de ancak ihlali durumunda devreye giren mekanizmalar sayesinde
“ç›plak gözle” gözlemlenebilir hale gelir. 

Öyleyse, hukuk sosyolojisi yaklafl›m› aç›s›ndan hukukun saptanmas› söz konusu
oldu¤unda; mahkemelerin ve yarg›lama faaliyetinin özel bir yeri oldu¤u görülecek-
tir. Yarg›lama, soyut normatif düzenlemenin olgusal olarak görünür hale geldi¤i yer-
dir. Baflka bir ifadeyle, soyut bir tasar›m olan hukuksal düzenlemenin gerçek dünya-
daki yans›mas›d›r. Bu yönüyle yarg›lama, hukukun kristalleflmesi anlam›na gelir.

Hukuk sosyolojisi aç›s›ndan yarg›lama, bir davran›fl›n norma uygun olup olma-
d›¤›n›n saptanmas› sürecidir. Her ne kadar, hemen yukar›da mahkemeden söz
edilmiflse de afla¤›da da görülece¤i üzere hukuk sosyolojisi, hukukun kayna¤› ola-
rak yaln›zca devlet iktidar›n› görmedi¤i için, mahkemeden ziyade yarg›lamadan
söz etmek do¤ru olur. Zira mahkeme, yarg›lama yapmak üzere kurulan ve devlet
düzeni içerisinde yer alan özel bir mekanizman›n ad›d›r. Oysa yarg›lama kavram›,
hukuk sosyolojisinin yaklafl›m›na daha uygun düfler. Yarg›lama, resmî bir usulle
yap›lm›yorsa da önemli olan, yarg›lamay› yapan›n ihlalden zarar gören olmamas›
ve yapt›r›m uygulayabilmesidir (Özcan, 1998: 37).
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Normun ‹hlali ve Sonucu: Yapt›r›m
Bir davran›fl›n norma uygun olmad›¤› yarg›lama neticesinde saptand›¤›nda, bir suç
ya da daha genifl ifadesi ile norm ihlali ile karfl› karfl›ya kalm›fl›zd›r. Norm ihlali bir
yapt›r›m ile karfl›lanmaktad›r. Yapt›r›m, norma uyum gösterilmesini sa¤layan bir
tepkidir. Esasen yapt›r›m dendi¤inde, akla negatif yapt›r›m gelir. Bu anlamda yap-
t›r›m, norm ihlaline son vermeye yöneliktir. Öte yandan negatif yapt›r›mlar›n ya-
n›nda pozitif yapt›r›mlar oldu¤unu da bilmek gerekir. Pozitif yapt›r›m, norma
uyum davran›fl›n›n ödüllendirilmesi fleklinde karfl›m›za ç›kar. Gündelik yaflam›m›z
içerisinde pozitif yapt›r›m›n fark›na her zaman varamayabiliriz. Söz gelimi, toplum-
sal normlara uygun davrand›¤›m›z için çevremiz taraf›ndan takdir edilmemiz ve bu
sayede toplumsal sayg›nl›k kazanmam›z pozitif yapt›r›md›r. Ancak biz, bu duru-
mun her zaman fark›nda de¤ilizdir. Negatif yapt›r›m ise normun ihlali durumunda
olumsuz içerikle karfl›l›k verilmesidir. Negatif yapt›r›m›n amac›, kendisine yapt›r›m
uygulanan kifliye ceza vermek, eza çektirmek, zarara u¤ratmak olabilir. Ancak ne-
gatif yapt›r›m dendi¤inde akla hemen ceza hukuku da gelmez. Farkl› toplumsal
normatif düzenlerin negatif yapt›r›mlar› olabilece¤i gibi, hukuk normatif düzeninin
içerisindeki farkl› hukuk alanlar›nda da negatif yapt›r›mlardan söz edilebilir. Söz
gelimi, sözleflme hukuku alan›n› düzenleyen bir normun ihlal edilmesi, sözleflme-
nin geçersiz say›lmas› ile sonuçlanabilir. Sözleflmenin geçersizli¤i, yani sözleflme-
den elde edilmesi beklenen menfaate ulafl›lamamas›, negatif bir yapt›r›md›r. Elbet-
te modern hukuk düzenlerinde negatif yapt›r›mlar belirlenirken öç alma, k›sasa k›-
sas gibi ölçütler esas al›nmaz. Keza beden bütünlü¤üne yönelik negatif yapt›r›m-
lar da modern hukuk düzenlerinin büyük k›sm› taraf›ndan art›k uygulanmamakta-
d›r. Modern hukuk düzeni aç›s›ndan negatif yapt›r›m, orant›l›l›k, ihlal edilen ç›ka-
r›n karfl›lanmas› (örne¤in tazminat), toplumsal bar›fl›n ve huzurun sa¤lanmas› gibi
k›staslarla belirlenir.
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Resim 3.3

Türkiye’deki
hukuk düzeni
içerisinde a¤›r
çal›flma koflullar›
alt›nda önemli bir
ifllevi yerine
getiren
mahkemelerde,
kürsünün hemen
üstünde “Adalet
mülkün (devletin)
temelidir.” yaz›s›
yer almaktad›r. 

Kaynak:
http://avukat2.avu
katwebsiteleri.com
/foto_galeri



Yapt›r›m ayn› zamanda, örgütlü ya da yay›lm›fl, bir baflka s›n›fland›rmaya göre
ise biçimsel ya da biçimsel olmayan fleklinde de ayr›l›r. Örgütlü yapt›r›m, gerek
yarg›lama usulünün, gerek bu usul sonucunda uygulanacak yapt›r›m›n türü ve içe-
ri¤inin öngörülebilir oldu¤u yapt›r›mlard›r. Hatta bu süreçler, resmî olarak düzen-
lenmifltir de; dolay›s›yla, formel yani biçimseldir. Hiç kuflku yok ki pozitif hukuk
yapt›r›mlar›, örgütlü yapt›r›mlar›n en güçlü örne¤ini oluflturur. Özellikle devletin
koydu¤u hukuk anlam›nda hukuktan söz etti¤imizde, ayr› bir yarg› teflkilat›, yarg›-
lama esnas›nda uygulanacak usul hukuku kurallar›, yapt›r›m› uygulayacak ceza e-
vi vb. gibi yerleflik mekanizmalar dikkatimizi çeker. Örgütlü yapt›r›mlar›n bu özel-
li¤inin karfl›s›nda, söz gelimi ahlâk kurallar›n›n yapt›r›mlar›n›n ne kadar örgütsüz
ya da yay›lm›fl oldu¤u görülür. Belli bir ahlâk kural›na uymad›¤› düflünülen kifliye
karfl›, toplumdaki bireylerin uygulayabilece¤i ahlâki yapt›r›m, örne¤in k›nama ola-
bilir. Bir baflkas›, ahlâks›z davran›flta bulunan kifliyle görüflmeme yapt›r›m›n› uygu-
layabilir. Dikkat edilecek olursa, neyin ahlâka ayk›r› davran›fl oldu¤u, herhangi bir
davran›fl›n ahlâka ayk›r›l›¤›n›n hangi yarg›lama organlar› arac›l›¤›yla saptand›¤›, bu
saptama sonras›nda ne fliddette bir yapt›r›m›n uygulanaca¤› belirsizdir. De¤il buna
iliflkin ayr› bir teflkilat oluflturmak, kurallar›n neler oldu¤unun belirlenmesi bile he-
men hemen mümkün de¤ildir. Dolay›s›yla son derece yay›lm›fl, biçimsel olmayan
yapt›r›mlar söz konusudur.

Hukuk sosyolojisi aç›s›ndan hukukun etkinli¤i meselesini ele al›rken dikkat et-
memiz gereken bir di¤er husus da hukukun toplumsal ifllevleridir. Yukar›da, ikin-
ci ünitede “Hukukun Toplumsal ‹fllevleri” ele al›nm›flt›. An›msanacak olursa, huku-
kun toplumsal düzen, toplumsal kontrol ve uyuflmazl›klar›n çözümü ifllevlerinden
söz edilmiflti. Hiç kuflkusuz ki hukuk sosyolojisi aç›s›ndan hukuk, bu ifllevleri ye-
rine getirebildi¤i sürece etkindir. Toplumsal düzenin sa¤lanmas›na katk›da bulun-
mayan, toplumsal kontrol ifllevini yerine getirmeyen ya da uyuflmazl›klar›n çözü-
münde kendisine baflvurulmayan hukuksal düzenlemenin hukuk olarak kabul
edilmemesi gerekir.

DEVLET, TOPLUM VE HUKUK

Devlet, hukuk ve toplum iliflkisini de¤erlendirmek.  

Hukuku etkinlik problemi çerçevesinde ele almak, hukuk yaklafl›m› aç›s›ndan
önemli bir farkl›l›¤› da beraberinde getirir. Bu farkl›l›k, hukuk ile devletin iliflkisi
çerçevesinde kendisini gösterir.

Klasik hukuk yaklafl›mlar› aç›s›ndan hukuk, devlet ile birlikte ortaya ç›kar. Oy-
sa hukuk sosyolojisi, hukuk ile devlet iliflkisini daha farkl› ele al›r. Buna göre, dev-
let taraf›ndan ç›kart›lmakla birlikte etkin olmayan normlar hukuk olarak kabul
edilmez. Öte yandan, devlet taraf›ndan ç›kart›lmam›fl olmakla birlikte, etkin olarak
uygulanan toplumsal normlar ise hukuk kavram› içerisinde de¤erlendirilir.

Hukuk sosyolojisinin yaklafl›m›, devletin koydu¤u hukuku eksen alan pozitif hukuk-
çu yaklafl›mlar›n› aflmak zorundad›r. Devletin koydu¤u hukuk, geçerlik, yani yürür-
lük sorununda sarahate sahiptir, yoksa, etkinlik sorununa haz›r bir cevap veriyor
de¤ildir. Bu arada, hukuk sosyolojisine elveriflli bir saptama, iki ek problemi araflt›r-
maya da elveriflli olmal›d›r. Bunlardan birincisi, devlet d›fl›nda kalan iktidar mer-
kezlerinin de hukuka vücut verebilmeleri ve bununla iliflkili olarak hukukun devlet
taraf›ndan teflkilatlanmas› öncesinde bir tarih öncesinin veya teflkilatland›ktan son-
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Yapt›r›m: Normlara
uyulmas›n› sa¤lamak üzere
getirilen baz› zorlamalard›r.
Genelde yapt›r›m
dendi¤inde, bir normun ihlal
edildi¤ini ve bu ihlale
karfl›l›k gelmek üzere bir tür
cezaî içeri¤i de olan negatif
yapt›r›m uyguland›¤›n›
düflünürüz. Oysa yapt›r›m
pozitif olabilece¤i gibi, farkl›
s›n›fland›rmalar da söz
konusudur.
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ra devlet d›fl›ndaki varl›¤›n›n olabilirli¤inin araflt›r›lmas›d›r. ‹kincisi ise, hukukun
sadece haz›r bir varl›k olmay›p, ayn› zamanda gün be gün yeniden üretilen, kapsa-
m› geniflletilen veya -postmodern kurals›zlaflt›rmada görüldü¤ü gibi- daralt›lan, ya-
ni dinamik ve topluma etkide bulunan bir fenomenler grubu olmas›n› d›fllamayan
bir bak›fl aç›s›na elveriflli olmas›d›r (Özcan, 2011: 53-54).

Etkin olmayan normun hukuk olarak kabul edilmemesini, yukar›da “Hukuk
Sosyolojisi Aç›s›ndan Hukukun Etkinli¤i” bafll›¤› alt›nda ele alm›flt›k. Burada, buna
bir ekleme daha yaparak, etkin oldu¤u halde devlet taraf›ndan yürürlü¤e konul-
mam›fl olan toplumsal normlara dikkat çekiyoruz.

Bu kitab›n birinci ünitesinde toplumsal yaflam› düzenleyen hukuktan baflka “sos-
yal normlar” oldu¤una de¤inilmiflti. Gerçekten de toplumsal yaflam› düzenleyen, in-
sanlar›n davran›fllar›na yön veren kurallar yaln›zca hukuk kurallar› de¤ildir. Bu an-
lamda çok say›da normatif yap›dan söz edilebilir. Kuflkusuz, hukuk sosyolojisinin il-
gi alan›na giren yaln›zca hukuktur. Ancak, hukukun zorunlu olarak devletle iliflkilen-
dirilmedi¤ini de görmüfl bulundu¤umuza göre, toplumsal yap›da, devlet d›fl›nda da
hukuka vücut verme potansiyeline sahip yap›lar›n varl›¤›n›n da kabulü gerekir.

Hukuk sosyolojisi, hukuka vücut verme potansiyeline sahip yap›lar›n varl›¤›n›
kabul ederken, esas olarak devlet kavram›n›n yerine iktidar kavram›n› kullanmay›
tercih eder. Zira hukuku, devlet olmaks›z›n da tan›mlamak mümkündür, ancak en
az›ndan sosyolojik anlamda hukuk, iktidar olgusundan ba¤›ms›z tan›mlanamaz.
Dolay›s›yla, hukuk sosyolojisinin hukuku kendili¤inden iflleyen bir mekanizma
olarak tarif etti¤i düflünülmemelidir. Aksine hukuk sosyolojisi, hukuk ile iktidar
iliflkisinin analiz edilebilece¤i sa¤lam bir zemin olana¤› da sunar. Ancak hukuk
sosyolojisinde, hukuk ile iktidar iliflkisi de olgusal bir araflt›rman›n konusudur. Bir
baflka deyiflle, iktidar da sosyolojik bir olgudur. Oysa, di¤er hukuk yaklafl›mlar›n-
da bu olgu, daha ziyade siyaset felsefesinin kavramlar› kullan›larak “egemen” ya
da “devlet iktidar›” ile s›n›rlanarak soyutlanmaktad›r.

Öyleyse, iktidar derken neyi kastediyoruz? ‹ktidar bir tarafta güç sahibi, di¤er
tarafta ise bu gücün üzerinde tatbik edildi¤i grup olmak üzere iki taraf› bulunan
bir güç iliflkisi durumudur. Öyleyse, her iktidar iliflkisinde, bir yanda emir veren,
di¤er yanda ise bu emirlere itaat etmesi beklenen olmak üzere iki taraf bulunur.
Güç iliflkisi dendi¤inde de kaba fiziksel güç kastedilmez. Söz gelimi “güzellik” gi-
bi estetik bir de¤er de emir veren ve itaat eden iki taraf yaratma potansiyeli nede-
niyle bir iktidar iliflkisi do¤urabilir. Ancak elbette, iktidar kavram›n›n öncelikle at›f
yapt›¤› kavram, ç›plak fiziksel ya da silahl› güç kavram›d›r.

Buraya kadar söylediklerimizi kabaca özetlememiz gerekirse etkinlik, devlet ik-
tidar›n› da kapsayacak bir iktidar iliflkileri içerisinde normun ifllerlik kazanmas› ola-
rak anlam kazan›r. Normun ifllerli¤ini ya da etkinli¤ini saptamak için ise yarg›lama
süreci önem tafl›maktad›r.

Devlet hukukunun düzenlemesine konu olmamakla birlikte, gündelik yaflamda kendileri-
ne uygun davrand›¤›n›z farkl› normlar söz konusu mudur?
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‹ktidar: Siyaset bilimi
anlam›nda iktidar, yönetme
gücünü elinde bulundurma
durumu olarak
adland›r›labilir. Öte yandan
sosyolojik anlamda iktidar,
toplumun her alan›nda
görülen bir güç iliflkisi
biçimidir. Burada “güç” ile
yaln›zca fiziksel güç
kastedilmez. Emir ve itaat
iliflkisinin oldu¤u her tür
iliflki, bir iktidar durumu
do¤urur. Emir ve itaat
iliflkisi ise fiziksel güçten,
söz gelimi ekonomik güce
varana kadar pek çok farkl›
unsur içerebilir.
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YAfiAYAN HUKUK

Yaflayan hukuk kavram›n› tan›mlamak.  

Hukuksal düzenlemelerin olmad›¤› bir hukuk düzeni mümkün müdür? Daha do¤-
rusu, “toplumsal düzen”in kendisi d›fl›nda, bugün bildi¤imiz anlamda normatif
herhangi bir düzenleme içermeyen bir hukuk düzeninden söz edilebilir mi?

19. yüzy›l›n sonu ile 20. yüzy›l›n bafl›nda yaflam›fl olan ünlü hukuk sosyologu
Eugen Ehrlich’in (1862-1922), “yaflayan hukuk” olarak adland›rd›¤› kavrama ulafl-
mas›n› sa¤layan iflte bu sorulard›r.

Asl›nda toplumsal düzen, hukuksal ve normatif düzenlemelerden daha eski bir
geçmifle sahiptir. Dolay›s›yla, hukuksal düzenlemenin olmad›¤› toplumsal düzen-
den söz edebilmek elbette mümkündür. Böyle bir toplumsal düzende, ayr› hukuk-
sal düzenlemeler yoksa, düzen nas›l sa¤lanmaktad›r? Ya da ilk sordu¤umuz soruya
dönecek olursak, ayr› hukuksal düzenlemeler olmasa dahi, bu toplumda hukuktan
söz edebilir miyiz? Gerçekten de henüz normatif hukuksal düzenlemelerin olmad›-
¤› toplumlarda dahi, evliliklerin kuruldu¤unu, mülkiyetin bulundu¤unu, sözleflme-
lerin yap›ld›¤›n›, ölenlerin mallar›n› miras b›rakt›¤›n› biliyoruz. Hukuk sosyolojisinin
konusunu oluflturan hukuk, iflte tam da böyle bir hukuktur. Normatif hukuksal dü-
zenleme olsun ya da olmas›n, toplumsal düzende varolan, hatta varl›¤› ayn› zaman-
da toplumsal düzenin de varl›k koflullar›ndan biri olan, toplum üyelerinin kendisine
etkin bir flekilde uyum gösterdikleri bu hukuk, yaflayan hukuk olarak adland›r›l›r.

Öyleyse yaflayan hukuk, toplumsal kültürün do¤urdu¤u hukuktur. Yaflayan hu-
kuk, zaman zaman normatif hukuksal düzenleme aflamas›na da ulaflm›fl olabilir.
Dolay›s›yla, yaflayan hukuku pozitif hukuksal düzenlemelerin karfl›t› olarak ele
alamay›z. Ayr›ca yaflayan hukuk kavram›ndaki “yaflayan” tan›mlamas›, söz konusu
hukukun güncelli¤ine at›f yapmaz. Yaflayan hukuk, hangi tarihsel dönemde olur-
sa olsun, kayna¤›n› nereden al›rsa als›n, toplumsal yaflamda ifllerlik ve etkinlik ka-
zanm›fl hukuktur. Buradaki “yaflayan” s›fat›, canl›l›¤a, etkinli¤e ve toplumla birlik-
te de¤iflimin getirdi¤i dinamizme göndermede bulunur.
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Resim 3.4

“Yaflayan hukuk”
kavram›, devletin de¤il
toplumsal kültürün
do¤urdu¤u hukuktur. Bu
yaklafl›m, hukuku çok
genifl bir toplumsal
alanda araflt›rma
olana¤› da tan›r. ‹lkel
toplumlar da, modern
toplumlar kadar, bu
araflt›rman›n kapsam›na
girer. Devlet olmasa da
hukuk varolabilir.

Kaynak:
http://1.bp.blogspot.com/_
dDaMeFxfTNA/TGqJjvzZ
YZI/AAAAAAAAAZ4/9C0
ForNvUk0/s1600/3.jpg



Hukuk, toplumsal düzen sa¤lama ifllevini, toplumsal denetim yoluyla yerine
getirir. Toplumsal denetim, toplumda geçerli davran›fl kal›plar›na uyulmas›n› sa¤-
lar. Toplumsal denetim biçimsel ve biçimsel olmayan denetim olmak üzere ikiye
ayr›l›r. Biçimsel denetimin en bilinen örne¤i, elbette devletin pozitif hukuksal dü-
zenlemeler yoluyla sa¤lad›¤› kontroldür. Biçimsel olmayan denetim ise toplumsal
yap›n›n içerisinde yay›lm›fl olarak bulunan, toplumsal iliflkiler arac›l›¤›yla sa¤lanan
denetimdir. Esasen, biçimsel olmayan denetim, toplumda ortak paylafl›lan de¤er-
lerle sa¤lan›r.

Pozitif hukuksal düzenlemelerle gerçeklefltirilen toplumsal denetim, biçimsel
olmayan denetime oranla daha s›n›rl› kalacakt›r. Zira, söz konusu düzenlemeler
ancak devletin yapt›r›m mekanizmalar›n›n ulaflabildi¤i kadar denetim sa¤layabilir.
Oysa, toplumun kültüründe yaflayan hukukun temin etti¤i toplumsal denetim, top-
lumsal yaflam›n her an ve alan›nda geçerli olacakt›r.
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Bir toplumsal olgu olarak hukuku de¤erlendirmek.  
Hukuk sosyolojisinin, onu di¤er hukuk disiplin-
lerinden ay›ran en önemli özelli¤i, hukuku top-
lumsal bir olgu olarak ele almas›d›r. Bununla vur-
gulanmak istenen, hukukun bir yandan toplum-
la birlikte var olmas› iken di¤er yandan bir sos-
yal gerçeklik olarak var olmas›d›r. Hukukun bir
gerçeklik olmas› ise onun yaln›zca normatif yö-
nüyle ele al›namayaca¤›n›n ifadesidir. Bir di¤er
deyiflle hukuk basitçe yasakoyucunun ç›kard›¤›
ve kendilerine yasa ad› verilen kurallar›n toplan-
mas› ile ortaya ç›kan kitaplarla tan›mlanamaz.

Do¤al hukuk yaklafl›m› aç›s›ndan hukuksall›k
ölçütünü aç›klamak.  
Do¤al hukuk yaklafl›m›n›n temelinde adalet dü-
flüncesi yer al›r. Buna göre, ancak âdil olan dü-
zenlemelere hukuk denmelidir. Bir normatif dü-
zenlemenin yasal koflullara uyularak gerçekleflti-
rilmifl olmas›, onu hukuksal k›lmaz. Düzenleme-
nin bir de de¤er boyutu vard›r ki bu da adalet de-
¤eridir. Hukuksal düzenlemeler adalet de¤erini
gerçeklefltirmeye ya da korumaya yönelmelidir.
Özetle ifade etmek gerekirse, do¤al hukuk, insan-
lar taraf›ndan konulan kurallar›n insan akl›, insan
do¤as› ya da Tanr›sal düzen arac›l›¤›yla elde edi-
len do¤al hukuk ilkelerine, bir baflka deyiflle, ada-
lete uygun olmas› gerekti¤ini savunan bir hukuk
okuludur. Bu yaklafl›ma göre hukuk ya da hukuk
kurallar›, insandan ve insan iradesinden ba¤›ms›z
bir flekilde vard›r. ‹nsanlar, kendilerinin d›fl›nda
zaten varolan bu kurallar› ak›l yoluyla keflfederler.

Hukuksal pozitivizmin temel kabullerini aç›kla-
mak.  
Hukuksal pozitivizmin temelinde, yaln›zca mefl-
ru yasa koyucu taraf›ndan usulüne uygun olarak
ç›kart›lan normlar›n hukuk olarak kabul edilme-
si fikri yatar. Böylece hukuk, dünyevî bir iktida-
r›n iradesinin sonucu olarak tezahür edecektir.
Bu yaklafl›ma göre hukuk, insan iradesinden ön-
ce tabii olarak varolan ya da Tanr› iradesine ba¤-
labilecek normlar anlam›na gelmez. Hukuku var
eden, yine insanlar taraf›ndan öngörülmüfl yasa
koyma kurallar›na uygun olarak gerçeklefltirilmifl
olmas›d›r. Bu yönüyle hukuksal pozitivizm, hu-
kuk kavram›n›n aç›klanmas›ndaki metafizik un-
surlar›n d›fllanmas›n› gerektirir.

Hukukun etkinli¤i kavram›n› tan›mlamak.  
Hukuk sosyolojisi aç›s›ndan hukuk, basit bir yü-
rürlük problemi olarak ele al›namaz. Bir hukuk
normunun usulüne uygun ç›kart›lm›fl olmas›, onu
kendili¤inden etkin hale getirmez. Hukukun et-
kinli¤inin öne ç›kart›lmas›, hukukun varl›¤›n›n
gözlem yoluyla ve fiili bir iliflki olarak “sonra-
dan” saptanmas› anlam›na gelir. Oysa hukuku
bir yürürlük problemi çerçevesinde ele alan yak-
lafl›mlar aç›s›ndan hukuk, ortaya ç›kt›¤› andan
itibaren var kabul edilir.
Mahkemelerin ya da yarg›laman›n hukuk sosyo-
lojisi yaklafl›m› aç›s›ndan hukukun saptanmas›
söz konusu oldu¤unda özel bir yeri oldu¤u gö-
rülecektir. Yarg›lama, soyut normatif düzenle-
menin olgusal olarak görünür oldu¤u yer; ideal
bir tasar›m olan hukuksal düzenlemenin gerçek
dünyadaki yans›mas›d›r. Bir baflka deyiflle yarg›-
lama, hukukun kristalleflmifl halidir.

Devlet, hukuk ve toplum iliflkisini de¤erlendirmek.  
Devlet taraf›ndan ç›kart›lmakla birlikte etkin ol-
mayan normlar, hukuk sosyolojisi taraf›ndan hu-
kuk olarak kabul edilmez. Öte yandan devlet ta-
raf›ndan ç›kart›lm›fl olmamakla birlikte etkin ola-
rak uygulanan toplumsal normlar›n varl›¤› prob-
lemi ortaya de ortaya ç›kar ki hukuk sosyoloji-
si,bir normun varl›¤›n›n kayna¤› olarak devleti
iktidar›n› zorunlu bir unsur olarak görmez. Hu-
kuk sosyolojisi aç›s›ndan etkinlik, devlet iktidar›-
n› da kapsayacak bir iktidar iliflkileri içerisinde
normun ifllerlik kazanmas› olarak anlam kazan›r.
Normun ifllerli¤ini ya da etkinli¤ini saptamak için
ise yarg›lama süreci önem tafl›maktad›r.

Yaflayan hukuk kavram›n› tan›mlamak.  
Hukuk sosyolojisinin konusu, oluflturan hukuk,
yaflayan hukuktur. Normatif hukuksal düzenle-
me olsun ya da olmas›n, toplumsal düzende va-
rolan, hatta varl›¤› ayn› zamanda toplumsal dü-
zenin de varl›k koflullar›ndan biri olan, toplum
üyelerinin etkin bir flekilde uyum gösterdikleri
bu hukuk, yaflayan hukuk olarak adland›r›l›r.

Özet

1
N
A M A Ç

2
N
A M A Ç

3
N
A M A Ç

4
N
A M A Ç

5
N
A M A Ç

6
N
A M A Ç



70 Hukuk Sosyolo j is i

1. Afla¤›dakilerden hangisi, Hukuk sosyolojisinin hu-
kuk araflt›rmas›n›n merkezi meselesidir?

a. Adillik
b. Yürürlük
c. Geçerlik
d. Etkinlik
e. Do¤ruluk 

2. Olgu ile ilgili afla¤›daki ifadelerden hangisi, yanl›flt›r?

a. D›fl›m›zda bulunur.
b. ‹radeye ba¤l›d›r.
c. Bilincin d›fl›ndad›r.
d. Nesneldir.
e. Gözlemlenebilir.

3. Afla¤›dakilerden hangisi, toplumsal olgulardan biri
de¤ildir?

a. Hukuk
b. Aile
c. Yer çekimi 
d. Suç
e. ‹ntihar

4. Afla¤›daki hukuk yaklafl›mlar›ndan hangisi, hukuku
bir etkinlik problemi olarak ele al›r?

a. Hukuk Sosyolojisi 
b. ‹radeci Pozitivizm
c. Normativist Pozitivizm
d. Analitik Pozitivizm
e. Do¤al Hukuk

5. Afla¤›daki hukuk yaklafl›mlar›n›n hangisi, adalet kav-
ram›n› merkezine al›r?

a. Do¤al Hukuk
b. ‹radeci Pozitivizm
c. Normativist Pozitivizm
d. Analitik Pozitivizm
e. Hukuk Sosyolojisi

6. Egemenin iradesi, afla¤›daki hukuk yaklafl›mlar›n›n
hangisinin merkezinde yer al›r?

a. Do¤al Hukuk
b. ‹radeci Pozitivizm
c. Normativist Pozitivizm
d. Analitik Pozitivizm
e. Hukuk Sosyolojisi

7. Afla¤›daki hukuk yaklafl›mlar›ndan hangisi, hukuku
kendi içerisinde bir düzen olarak aç›klamaya çal›fl›r?

a. Do¤al Hukuk
b. ‹radeci Pozitivizm
c. Normativist Pozitivizm
d. Analitik Pozitivizm
e. Hukuk Sosyolojisi

8. Sosyolojik anlamda bir iktidar iliflkisinin taraflar›,
afla¤›dakilerden hangisinde do¤ru olarak verilmifltir?

a. Güçlü-zay›f
b. Güzel-çirkin
c. Ezen-ezilen
d. Yöneten-yönetilen
e. Emir veren-itaat eden

9. Eugen Ehrlich’in ifadesiyle, devlet hukukun bir par-
ças› olsa da olmasa da toplumun üyelerinin kendisine
etkin bir flekilde uyduklar› hukuka ne ad verilir?

a. Adil hukuk
b. Etkin hukuk
c. Canl› hukuk
d. Geçerli hukuk
e. Yaflayan hukuk

10. Yapt›r›mlarla ilgili afla¤›daki ifadelerden hangisi,
yanl›flt›r?

a. Yapt›r›m, norma uyulmas›n› sa¤lamaya yönelik
bir tepkidir.

b. Yapt›r›mlar, negatif ya da pozitif olabilirler.
c. Negatif yapt›r›m, yaln›zca ceza hukuku içinde

söz konusudur.
d. Modern hukuk düzenlerinde negatif yapt›r›mlar

belirlenirken, k›sasa k›sas ölçütü esas al›nmaz.
e. Örgütlü yapt›r›m, gerek yarg›lama usulünün, ge-

rek bu usul sonucunda uygulanacak yapt›r›m›n
türünün ve içeri¤inin öngörülebilir oldu¤u yap-
t›r›mlard›r.

Kendimizi S›nayal›m



713.  Ünite  -  Hukuk Sosyolo j is i  Aç ›s ›ndan Hukuk

Hukuk Sosyolojisi Niçin Gereklidir?

Toplum, kendi düzen ve bar›fl›n› sa¤lamak için kendi
hukukunu yarat›r. Bu nedenle hukuk kurallar› ve mü-
esseseleri ile sürekli de¤iflen toplumsal yaflam koflullar›
aras›nda, tam de¤ilse de, belirli bir uyum gereklidir.
Oysa hukuk ile toplumsal koflullar aras›nda zaman za-
man ortaya ç›kan kopukluklar ve boflluklar vard›r. Hu-
kukun bu boflluklar› kapatmak üzere kendini sürekli
yenilemesi kaç›n›lmaz bir zorunluluktur. Bunun için
hukukun her yönüyle iyi bilinmesi gerekir. Pozitivist
zihniyetli dogmatik hukukçular, uzun bir süre yetkili-
lerce konan yaz›l› hukuk kurallar›n›n her sorunu çöze-
bilece¤ine, uygun yapt›r›mlarla da etkin k›l›nabilecek-
lerine inanm›fllard›r. Oysa toplumsal yaflam, hukuk ku-
ral ve kavramlar› ile s›n›rland›r›lamayacak denli karma-
fl›k iliflkilerden örülmüfl olup, türlü etkenlere ba¤l› ola-
rak durmadan de¤iflti¤i gibi, hukuk d›fl› farkl› düzenle-
re, farkl› toplumsal denetim kurallar›na (ahlâk, görgü,
din gibi) da tabidir. Hukukun yaflama flans› ile yak›n-
dan ilgili olan bu durum, dogmatik hukuk için tümüyle
yabanc›d›r. Oysa yetkili organlarca yürürlü¤e konmufl,
en a¤›r yapt›r›mlarla donat›lm›fl oldu¤u halde kendisine
uyulmayan kurallar›n niçin kâ¤›t üzerinde kald›¤›; suç
say›ld›¤› halde sürekli tekrarlanan ve yetkili organlarca
kovuflturulmayan davran›fllar›n varl›¤›; herkese türlü
hak ve f›rsatlar tan›yan kurallara karfl›n, ço¤u kiflinin
bunlardan niçin yararlanmad›¤› ya da yararlanamad›¤›;
bir kanunun yasa koyucu taraf›ndan resmen ortadan
kald›r›lm›fl olmas›na, dolay›s› ile hiçbir kanuni yapt›r›m
olmad›¤› halde, insanlar›n bu kurallara, bunlar kanun
hükümleriymiflçesine, ›srarla uydu¤u durumlar›n, yani,
özetlemek gerekirse, yaflam ile hukuk aras›ndaki uyum-

suzluk (intibaks›zl›k) hallerinin aç›klanmas› hayati
önem tafl›maktad›r.
Hukuk dogmati¤i için “hukuk”, insan iradesine yönelik
emir ve yasaklardan oluflan bir normlar sistemidir. ‹n-
sanlar›n bu emir ve yasaklara fiilen uyup uymad›klar›
onlar› hiç ilgilendirmemektedir. Oysa, yukar›da da be-
lirtti¤imiz gibi, hukuk uygulanmak için vard›r. Bunlara
uyulmuyorsa, uymama bir istisna olmaktan ç›km›flsa,
nedenlerini mutlaka bilmek gerekir. ‹flte bunu hukuk
sosyolojisi üstlenir; çünkü sosyolojik aç›dan hukuk ku-
ral› ancak fiilen uygulan›yorsa vard›r; gerçekli¤i kanun
koyucu taraf›ndan konmufl olmas›na de¤il, insanlar›n
ihtiyaçlar›n› karfl›lad›¤› için ona uyulmas›nda sakl›d›r.
Hukuk dogmati¤i, pozitif hukuk kurallar›n› birer dog-
ma olarak ele al›r; nas›l ortaya ç›kt›klar›n›, neden ve

hangi etkenlere ba¤l› olarak de¤ifltiklerini derinlemesi-
ne araflt›rmazlar. Oysa hukuk kural ve kavramlar›n›n ne
denli birbirine uygun olduklar›, hukuk ile yaflam iliflki-
leri aras›nda nas›l karfl›l›kl› bir ba¤›ml›l›k ve etkileflim
oldu¤u bilinmedikçe, bunlar›n nas›l do¤duklar› ve de-
¤ifltikleri tam olarak ö¤renilemez. Hukuk kurallar›n›n
kanun koyucu taraf›ndan konulup de¤ifltirildi¤ini söy-
lemek bir cevap teflkil etmez; zira kanun koyucuyu ku-
ral koyma¤a ya da de¤ifltirme¤e zorlayan nedenleri bil-
mek gerekir ki, bu da hukuk sosyolojisine düflen bir
görevdir.
Sosyolojik aç›dan ele al›nd›¤›nda, hukuk kural› bir “sos-
yal kontrol” arac›d›r. Bu nedenle bir hukuk kural› insan
davran›fllar›nda ya da mahkeme kararlar›nda gerçeklefl-
ti¤i oranda gerçekli¤e sahiptir. Ancak hukuk dogmati¤i
mahkeme kararlar›n› birer “norm” olarak ele al›p ince-
ledi¤i halde, hukuk sosyolojisi onlar› birer sosyal olgu
olarak ele al›r ve inceler. Usul kanunlar›n›n belirtti¤i
hükümler d›fl›nda, acaba mahkemeler gerçekte ne yap-
maktad›rlar? Yarg›çlar vak›alar›, delilleri nas›l de¤erlen-
diriyorlar? Bu alanda tamamen objektif olabiliyorlar m›?
Yoksa hukuk d›fl› etkenlerden etkileniyorlar m›? Hukuk
dogmati¤i bu tür sorularla ilgilenmez; oysa bir hukuk
kural›n› farkl› yorumlayan yarg›çlar›n varl›¤›, onlar›n
farkl› kiflilik ve düflünüfle sahip insanlar olduklar›n› or-
taya koymuyor mu? Bu farkl›l›k yarg›çlar›n farkl› sosyal,
ekonomik ve siyasal çevrelerden gelmelerine, farkl› psi-
kolojik yap›lara sahip olmalar›na dayanm›yor mu? Ta-
n›klar ço¤u kez do¤ru gözlemlerini yanl›fl hat›rlam›yor-
lar m›? Dürüst bir tan›¤›n özgün gözlemini mahkemeye
yanl›fl aktarmas› ihtimal d›fl› m›? ‹flte bu sorular›n cevap-
land›r›lmas› ve mahkeme kararlar›n›n fiilî sonuçlar›n›n,
yani dava hükme ba¤land›ktan sonra taraflar bak›m›n-
dan fiilî sonuçlar›n›n neler olaca¤›n›n, bu sonuçlar›n
hukukun yöneldi¤i amaca uygun olup olmad›¤›n›n in-
celenmesi de hukuk sosyolojisine düflmektedir.
Yasama faaliyetinde baflar›, hukuk ile toplumsal yaflam
aras›ndaki uyumun sa¤lanmas›na ba¤l›d›r. Günümüzde
hukukun bir “sosyal mühendislik” arac› olarak kullan›l-
mas›, ister kapitalist, ister sosyalist, rejimi ne olursa ol-
sun tüm modern devletlerin önem verdi¤i bir konudur.
Ancak hukuk ile toplumsal yaflam aras›ndaki uyumsuz-
luk hali her zaman gözlenmektedir. Bunun sebebi, ba-
zen hukukun durgun ve tutucu karakterinin yaflam›n
dinamizmine ayak uyduramamas› olmaktad›r. Bazen
toplumun tutucu e¤ilimlerinin, devrimci ve ilerici ka-
nun koyucular›n yapm›fl olduklar› dinamik, modern ve

Okuma Parças›
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ileri kanunlara karfl› koymas› ve direnmesi karfl›m›za
ç›kmaktad›r. En önemlisi ise, kanun koyucular›n top-
lumsal gerçeklik hakk›ndaki bilgisizlikleri nedeni ile,
ç›kard›klar› kanunlar›n isabetsiz olmalar›d›r. Kanun ko-
yuculu¤un çok incelik isteyen bir ifl oldu¤u herkesçe
kabul edildi¤i halde, bu alanda eski sakat anlay›fllar hâ-
lâ egemenli¤ini sürdürmektedir. Ac› ve karfl›t deneyim-
lere karfl›n, hukuk hâlâ ço¤unlu¤un nazar›nda, iktidar
sahibinin ya da kanun koyucunun diledi¤i gibi yapt›¤›,
de¤ifltirdi¤i bir fleydir. Toplumu yönlendirme ve sorun-
lar›n› çözmede rahatl›kla kullan›lan etkin birer araç olan
kanunlar›n bunal›mlar›, yoksulluk, ayr›mc›l›k, cehalet,
vergi adaletsizli¤i, çocuk suçlulu¤u vb. gibi toplumsal
sorunlar› bir ç›rp›da çözebilece¤ine olan yayg›n bir
inanç vard›r. Oysa bu ifl hiç de san›ld›¤› gibi kolay de-
¤ildir. fiöyle ki: Çocuk suçlulu¤unu önelemek üzere bir
kanun tasla¤› haz›rlanmak istense, ortaya önce suçlu
çocuklar›n mensup oldu¤u “s›n›f” ya da “tabaka”lar›n
farkl›l›¤›, bunlar›n neden oldu¤u “f›rsat eflitsizli¤i”, “dav-
ran›fl sapmas›, yönü, derecesi, etkileri” ve bunlar›n da
ard›ndan çocuklar›n “psikolojik durumlar›” karfl›m›za
ç›kacakt›r. Bunlar öyle çetin sorunlar› ifade eden kav-
ramlard›r ki, sosyolojik ve psikolojik aç›klamalar olma-
d›kça bir anlam ifade etmezler. Tüm iyi niyetli giriflim-
lere ra¤men, çocuk suçlulu¤unun temelinde yatan sos-
yolojik ve psikolojik olgular bilinmeden, sonra da bu
alandaki sorunlar›n hangi yollarla (ekonomik, e¤itsel,
t›bbî vb.) giderilece¤i araflt›r›l›p saptanmadan, kanunî
düzenlemede baflar›ya ulafl›lamaz. Kimi zaman büyük
umutlarla haz›rlan›p yürürlü¤e konan bir kanun isteni-
len sonucu sa¤layamay›nca, hemen bu kanunun “top-
lumsal yap›ya”, “toplumsal koflullara”, “yerel örflere”
ayk›r› oldu¤u söylenir. Büyük bir rahatl›kla kullan›lan
bu kavramlar›n sosyolojik içeri¤inin saptanmas›n›n ne
denli zor, kurulan iliflkilerin do¤rulu¤unun araflt›r›lma-
s›n›n ne çetin fley oldu¤u düflünülmez. Bir kanunun
“yürürlü¤ü” ve “etkinli¤i” aras›ndaki fark›n saptanmas›
ya da “s›n›f”, “tabaka”, “toplumsal yap›”, “örf” gibi kav-
ramlar›n aç›klanmas› modern sosyolojik yöntemlerle
yap›lan araflt›rmalar›n sonuçlar›na dayanmad›kça, sa¤-
lam ve güvenilir de¤ildir. (Ülker Gürkan, Hukuk Sosyo-
lojisine Girifl, Ankara: Siyasal Kitabevi, 2005)

1. d Yan›t›n›z yanl›flsa “Hukuk Sosyolojisi Aç›s›ndan
Hukukun Etkinli¤i” konusunu gözden geçiriniz.

2. b Yan›t›n›z yanl›flsa “Toplumsal Olgu” konusunu
gözden geçiriniz.

3. c Yan›t›n›z yanl›flsa “Toplumsal Olgu” konusunu
gözden geçiriniz.

4. a Yan›t›n›z yanl›flsa “Hukuk Sosyolojisi Aç›s›ndan
Hukukun Etkinli¤i” konusunu gözden geçiriniz.

5. a Yan›t›n›z yanl›flsa “Do¤al Hukuk Yaklafl›m›” ko-
nusunu gözden geçiriniz.

6. b Yan›t›n›z yanl›flsa “‹radeci Hukuksal Pozitivizm”
konusunu gözden geçiriniz.

7. c Yan›t›n›z yanl›flsa “Normativist Hukuksal Poziti-
vizm” konusunu gözden geçiriniz.

8. e Yan›t›n›z yanl›flsa “Devlet, Toplum ve Hukuk”
konusunu gözden geçiriniz.

9. e Yan›t›n›z yanl›flsa “Yaflayan Hukuk” konusunu
gözden geçiriniz.

10. c Yan›t›n›z yanl›flsa  “Normun ‹hlali ve Sonucu:
Yapt›r›m” konusunu gözden geçiriniz.

S›ra Sizde Yan›t Anahtar›
S›ra Sizde 1 

Gündelik yaflamda “hukuk” sözcü¤ünü farkl› anlamlar-
da kullan›r›z. Yine de hukuk denildi¤inde ilk akl›m›za
gelen devletin koydu¤u kurallard›r. Hatta ço¤u kez ka-
nun ya da yasa ile hukuk kavramlar›n› birbiriyle iç içe
geçmifl bir flekilde kullan›r›z. Hukuk denildi¤inden ak-
l›m›za gelen bir di¤er husus ise düzendir. ‹çinde yafla-
d›¤›m›z toplumsal düzeni ayn› zamanda hukuksal bir
düzen olarak da ifade etmeye çal›fl›r›z. Zaman zamansa
hukuk kavram› ile baz› de¤erleri kastederiz. Örne¤in,
herhangi bir davran›fla iliflkin “hukuka uygun de¤il”
derken asl›nda ayn› zamanda “hiç de âdil de¤il” de de-
mek isteriz. Yani hukuku zaman zaman adalet yerine
de kullan›r›z. Buradaki örneklerden farkl› olarak hukuk
kavram›n› -asl›nda hukuk sosyolojisi yaklafl›m›na çok
uygun ve yak›n olarak- insanlar aras›ndaki iliflkiyi tarif
etmek için de kullan›r›z. Söz gelimi “komfluluk huku-
ku” dedi¤imizde ya da “aram›zda bir hukukumuz var”
dedi¤imizde, hiç devletin ç›kard›¤› yasal düzenlemele-
re göndermede bulunmadan, insanlar aras›nda, bir dü-
zene ve asl›nda ayn› zamanda bar›fla dayal› bir iliflkiden
de söz etmifl oluruz.

Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar›
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S›ra Sizde 2  

Normativist pozitivizm kuram›n› oluflturan Hans Kel-
sen, normlar hiyerarflisi ad›n› verdi¤i düzen içerisinde
temel normu her türlü hukuksal düzenlemenin kayna¤›
olarak hiyerarflinin en tepesine yerlefltirir. Bu hiyerarfli
içerisinde her bir kademede yer alan düzenleme, ge-
çerlili¤ini ve kayna¤›n› bir üstteki kademeden al›r. Bu-
na göre yasalar›n geçerlili¤ini sa¤layan anayasalard›r.
Bir baflka ifade ile biz bir yasan›n hukuka uygun olup
olmad›¤›n› anlamak için anayasaya bakar›z. E¤er yasa
anayasaya uygun ise, hukuka da uygundur. Benzer ilifl-
ki tüzük ile yasa aras›nda da söz konusudur. Bu kez tü-
zü¤ün geçerlili¤ini s›namak üzere yasaya müracat ede-
riz ve silsile bu flekilde devam eder. Peki, bir anayasa-
n›n hukuksal geçerlili¤i nas›l s›nan›r? Hans Kelsen te-
mel normu tam da bunun için ortaya koyar. Temel
norm, öyle bir normdur ki, anayasadaki düzenlemelere
geçerlilik kazand›r›r. Elbette problem temel Normun
geçerlili¤ini neye dayand›rabilece¤imiz sorusuyla orta-
ya ç›kmaktad›r. Kelsen bunu sorun etmemifltir. Zira ona
göre temel normun geçerlilik gibi bir problemi olamaz.
Bu da akla temel normun hukuk düzeninin tepe nokta-
s›nda m› yer ald›¤› yoksa asl›nda hukuk düzeni d›fl›nda
m› kald›¤› sorusunu getirir. E¤er temel norm geçerlili¤i-
ni bir baflka üst normdan alm›yorsa normlar hiyerarflisi-
ne de uymuyor demektir. Dolay›s›yla temel norm dedi-
¤imizde pekâlâ bir hukuk düzeninin tamam›na meflrui-
yet kazand›ran do¤al hukuk ilkeleri gibi müphem bir
kavramdan da söz ediyor olabiliriz. Öte yandan öyle
anlafl›lmaktad›r ki, temel norma egemenin iradesi ile
müdahale edilememektedir. Ancak bir yandan da temel
normun bizatihi kendisi egemenin iradesi fleklinde de
tan›mlanabilir. Böylece anayasa geçerlili¤ini egemenin
iradesinden al›r denilebilir. Bu köklü tart›flma, Kelsen
kuram›n› ortaya koydu¤u günden beri sürmektedir.

S›ra Sizde 3 

Devlet hukuku taraf›ndan düzenlendi¤i halde kendile-
rine uymad›¤›m›z kurallar oldu¤u kadar, hiçbir pozitif
hukuk düzenlemesine konu olmad›¤› halde kendilerine
mutlak olarak uydu¤umuz kurallar da elbette vard›r.
Trafik lambalar›n›n yayalar için k›rm›z›y› gösterdi¤i an-
cak yoldan hiçbir araç geçmedi¤ini, görünür uzakl›kta
da geçecek gibi olmad›¤›n› düflünün. Yayalar için ya-
nan k›rm›z› ›fl›¤a ra¤men hemen hemen herkes bu du-
rumda k›rm›z› ›fl›kta geçmeme kural›n› ihlal edecektir.
Oysa söz konusu kural, trafikle ilgili yasa ve yönetme-
liklerde yayalar›n da uymas› gereken kurallar aras›nda
yer almaktad›r. Öte yandan, hiçbir pozitif hukuk dü-
zenlemesine konu olmad›¤› halde, kendilerine uydu¤u-
muz kurallar da vard›r. Örne¤in selamlaflmak gibi ya da
aile içerisinde çocuklar›n ebeveynlerine karfl› davran›fl-
lar›n› belirleyen hukuk kural› olmasa da, hepimizin an-
ne babalar›m›za karfl› uydu¤umuz asgari içerikte kural-
lar bulunur. Bu durum bize, toplumsal yaflam› sürdü-
rürken asl›nda çok say›da normatif düzene ayn› anda
uydu¤umuzu göstermektedir.
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Bu üniteyi tamamlad›ktan sonra;
Öncü çal›flmalar›n sosyolojiye ve hukuk sosyolojisine nas›l bir entelektüel
zemin oluflturdu¤unu aç›klayabilecek,
Öncü düflünürlerden ‹bni Haldun, Montesquieu, Beccaria ve Maine’n›n hu-
kuk hakk›ndaki görüfllerini ana hatlar›yla özetleyebilecek,
Klasik sosyolojik yaklafl›mlar›n üzerinde yükseldi¤i, toplumsal ekonomik ve
siyasal temelleri de¤erlendirebilecek,
Klasik sosyolojik teori çerçevesinde Marx, Durkheim ve Weber’in hukuk ol-
gusuna yaklafl›m›n› karfl›laflt›rmal› olarak tart›flabileceksiniz.
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G‹R‹fi

Öncü çal›flmalar›n sosyolojiye ve hukuk sosyolojisine nas›l bir en-
telektüel zemin oluflturdu¤unu aç›klamak.

Hukuk sosyolojisinin ayr› bir disiplin olarak geliflmesinin entelektüel zeminini ve-
ya arka plan›n› kavrayabilmek bak›m›ndan öncü çal›flmalara bakmak kaç›n›lmaz-
d›r. Sosyolojinin ve bir alt dal› olarak hukuk sosyolojisinin oluflumuna temel olufl-
turabilen birçok düflünürden söz edilebilir. Ancak, konumuzun kapsam›n› s›n›rlan-
d›rmak bak›m›ndan, bunlardan temsil edici niteliklere haiz düflünürler olarak; bü-
yük ‹slam düflünürü ‹bn-i Haldun, Frans›z siyaset felsefecisi ve teorisyeni Charles
Louis de Seconndat de Montesquieu, ünlü ‹talyan ceza bilimcisi ve felsefecisi Ce-
sare Beccaria ve ‹ngiliz düflünür Sir Henry James Sumner Maine’n›n çal›flmalar› ve
düflünceleri üzerinde durulacakt›r.

Sosyolojinin ayr› bilim dal› haline gelmesine büyük katk›larda bulunarak, sos-
yolojinin “Kurucu Babalar›” s›fat›n› hak eden Marx, Durkheim ve Weber’in yakla-
fl›mlar›, görüflleri ve düflünceleri üzerinde durmayan bir inceleme çok eksik kal›r-
d›. Burada, “klasik sosyolojik teori”ye hayat veren düflünürlerden Marx, Durkheim
ve Weber’in, özellikle hukuk olgusuna yaklafl›mlar› ve bu konudaki görüflleri ve
düflünceleri incelenecektir.

ÖNCÜ ÇALIfiMALAR

Öncü düflünürlerden ‹bn-i Haldun, Montesquieu, Beccaria ve Mai-
ne’n›n hukuk hakk›ndaki görüfllerini ana hatlar›yla özetlemek.

‹bn-i Haldun (1332-1406)
Büyük ‹slâm düflünürü ‹bn-i Haldun, tarihsel ve sosyolojik bir perspektife sahip
“Mukaddime” adl› eserinde; toplumsal gerçekli¤i tarihsel bir çerçeve içinde ele ala-
rak anlamaya ve aç›klamaya çal›flm›fl ve bu amaçla “umran ilmi” ad›n› verdi¤i ye-
ni bir bilim dal›n›n kurucusu olmufltur. ‹bn-i Haldun, “insan toplumu”nu ba¤›ms›z
bir bilimin konusu haline getirmeye çal›flm›fl ve buna “umran ilmi” ad›n› vermifltir.
“Umran” sözcü¤ü ile, genel olarak, “toplum” kavram›n› karfl›lam›flt›r. Umran bilimi-
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nin inceleme alan›n›; vahfli yaflam, ehlileflme, mülk, devlet, geçim koflullar›, savafl-
lar, evrimleflme, asabiye, kazanç, ilimler, sanatlar gibi konular oluflturmufltur (Hus-
rî, 2001: 111-113). 

Meriç, ‹bn-i Haldun’un düflün-
cesinde iki temel kavram bulundu-
¤unu ve bunlar›n “umran” ve “asa-
biyet” oldu¤unu söyler. Umran; bir
kavmin yapt›klar›n›n ve yaratt›kla-
r›n›n bütününü, toplumsal düzeni,
din ve inançlar›, örf ve âdetleri, k›-
sacas› tarihi ve insan› kapsar. Asa-
biyet ise tarihsel geliflmenin hare-
kete geçirici gücü olup toplumsal
dayan›flmay› ifade eder (Meriç,
1998: 86). ‹bn-i Haldun, umran ve
içtima (toplanma, bir araya gelme)
kelimelerini ayn› anlamda kullan›r.
Tarihin flartlar› dedi¤inde; bundan
insani kurumlar›, örf ve âdetleri,
inançlar›, siyasi oluflumlar› ve kül-
türü anlamal›y›z. ‹bn-i Haldun’un
düflüncesinde insan, al›flkanl›klar›-
n›n ve kazand›klar›n›n ürünü olup,
do¤an›n ya da do¤ufltan mizac›n
eseri de¤ildir. Kavimlerin karakteri
de onlar›n al›flkanl›klar›n›n ve ka-
zan›mlar›n›n sonucudur. Örf ve

âdetler, insan tabiat›n› de¤ifltirir. ‹nsan, varl›¤›n›, eski kuflaklara dayanan kökenine
de¤il, al›flkanl›klar›na borçludur. Bir fleye al›fl›nca örf-âdet olur ve bu do¤ufltan ta-
biat olmaya kadar gider (Ülken, 1998: 207-209). 

Asabiye veya asabiyet, esas olarak akrabal›ktan do¤ar ve birinci dereceden soydafll›¤a ya
da kandafll›¤a dayan›r. Belli bir toplumsal grubun veya ailenin mensuplar› aras›ndaki ilifl-
kileri güçlendiren yak›nl›k ve akrabal›k ba¤›d›r. Nesep asabiyeti, bedevi topluluklar›n top-
lumsal yaflam flartlar›nda vücuda getirdikleri asabiyeti; sebep asabiyeti ise flehirleflme ve
devletleflme sürecinde ortaya ç›karak nesep asabiyetinin yerini alan toplumsal ba¤› ifade
eder. Bu, nesep ya da soy ba¤›n›n, biyolojik temelinden giderek uzaklaflarak toplumsal bir
ba¤a dönüflmesi anlam›na gelir.

Haldun’a göre, toplumu ve uygarl›¤› incelemek için insan toplumunu etkileyen
olgular›n nedenleri araflt›r›lmal›d›r (Ülken, 1998: 207). Bu incelemeyi yapacak bi-
lim ise, “ilm-i umran” veya “umran bilimi”dir. ‹bn-i Haldun’a göre ilm-i umran, flu
sorulara yan›t aramal›d›r:

a) ‹nsanlar, niçin bir arada toplum halinde yaflarlar?
b) Toplum halinde yaflayan insanlar, niçin siyasi otoriteye ihtiyaç duyarlar?
c) Toplu yaflayan insanlar›n geçim tarzlar›ndan veya ekonomik etkinliklerin-

den kaynaklanan iliflki biçimlerinin sebepleri nelerdir?
d) ‹nsanlar›, di¤er varl›klardan ayr› seçkin bir konuma getiren ilmi faaliyetlerin

ve e¤itim-ö¤retim faaliyetlerinin sebepleri nelerdir (Toku, 2002: 88-89)?
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Resim 4.1

‹bni Haldun
(1332-1406)

Kaynak:
http://upload.wiki
media.org/wikiped
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‹bn-i Haldun’un sosyal teorisinde öne ç›kan en önemli kavram olarak “asabiye”
veya “asabiyet”, göçebe toplum ile yerleflik toplum ikili¤ini incelemede ve göçebe-
likten yerleflik hayata geçifl sürecini aç›klamada merkezi bir yer iflgal eder. Asabi-
yet, korumak, korunmak, mücadele etmek ve kazanmak için birlikte hareket et-
mek anlam›na gelir (K›z›lçelik, 2006: 35-36). ‹ster “kabile” düzeninde, isterse “dev-
let” aflamas›nda olsun, egemenlik için “topluluk gücü”nü ilk koflul olarak görür ve
bu gücün kayna¤›nda ise “el asabiyye” ya da “asabiyet” ad›n› verdi¤i bir yak›nl›k,
duygu ve inanç birli¤i oldu¤unu söyler (Dursun, 1977: 31). Bir toplumda, asabiyet
duygusu ya da ba¤›n›n kolektif duygu, düflünce ve davran›fla yol açmas› sayesin-
de toplumsal yard›mlaflma, dayan›flma ve bütünleflme sa¤lan›r. 

‹bn-i Haldun, asabiyet kavram›n› merkeze alarak “riyaset” ve “mülk” ayr›m› ya-
par. ‹bn-i Haldun, bedevi ve iptidai topluluklardaki siyasi iktidar› elinde bulundu-
ran müesseseye “riyaset” der. Riyaset makam›n› iflgal edenler, en yafll› ve sayg›n
kimselerdir. Reisler, afliret ve kabile flefleri, kendilerine özgü bir güç ya da kudret-
ten de¤il, bedevi topluluklar›n toplumsal yaflam koflullar›nda vücuda getirdikleri
asabiyetten do¤mufllard›r. Riyaset müessesesinin “devlet” haline gelmesi, cemiyet-
teki yap›sal de¤iflmenin sonucudur. Bu geçifl, bedevi topluluk yap›s›nda önemli
roller oynayan “nesep asabiyeti”nin yerini, yavafl yavafl “sebep asabiyeti”ne b›rak-
mas› ile bafllar. Zamanla nesep asabiyeti tamamen ortadan kalkar ve hanedanl›k
kurumsallaflmaya bafllar. Ancak bu de¤iflim, ilahi bir kaynaktan veya bireysel ira-
deden do¤maz, toplum hayat›n›n do¤al zorunluluklar›n›n bir sonucu olarak ger-
çekleflir (F›nd›ko¤lu, 1951: 55-56). 

Riyaset, “reislik” demek olup ona sahip olana itaat edilir. Reisin kararlar›n› bafl-
kalar›na zorla kabul ettirme gücü yoktur. Mülk ise egemen olma, kararlar›n› ve ku-
rallar›n› zorla kabul ettirebilme anlam›na gelir. Ayr›ca mülk ya da devlet, vergi top-
lar, s›n›rlar› korur, askerî seferler düzenler ve kendi üstünde daha güçlü bir varl›k
tan›maz. Mülkün temel ögeleri aras›nda, mali ve askerî olanlar büyük önem tafl›r.
Her fleyden önce, devletin giderlerini veya ihtiyaçlar›n› karfl›layacak paray› topla-
yan bir vergi teflkilat› ve iç-d›fl düflmanlara karfl› devleti koruyacak bir ordu gerek-
lidir (Arslan, 1997: 131-132).

‹bn-i Haldun’un toplumsal olgulara yaklafl›m› konusunda, Ümit Hassan’›n “‹bn-i Haldun:
Metodu ve Siyaset Teorisi” (1982) ve Ahmet Arslan’›n “‹bn-i Haldun’un ‹lim ve Fikir Dün-
yas›” (1997) kitaplar›na bakabilirsiniz.

Mülk, hükümet eliyle yönetilen, güç ve fliddete, egemen olma ve boyun e¤dir-
meye dayanan siyasal örgüt biçimidir. ‹bn-i Haldun, toplumsal hayat›n oluflmas›y-
la dünyan›n imar edildi¤ini, böyle bir hayat tarz›nda insanlar›n sald›r›lardan korun-
mak için bir yasakç›ya (hükümete veya egemene) ihtiyaç duyduklar›n› belirtir. Ya-
saklamak ise hükmetmek, kuvvet sahibi olmak ve zorla hükmünü yerine getirmek-
le olur. Her asabiyet sahibi, devlet kurarak hükümdar olmaz, ancak tebaay› kendi-
sine boyun e¤dirdi¤i, vergi toplad›¤›, temsili heyetler gönderdi¤i ve s›n›rlar› koru-
du¤u takdirde hükümdar olabilir. Mülkün hayat bulmas›, yani egemenli¤in kurul-
mas›, kudret ve kuvvet sahibi bir toplulu¤un birlikte harekete geçmesiyle mümkün
olur (Hassan, 1982: 257-258). K›sacas›, kural koyma ve yasaklama; çekiflme, zulüm
ve sald›r›lar› önlemek bak›m›ndan kaç›n›lmaz bir ifllev olarak ortaya ç›kar. Top-
lumsal yaflam›n belli bir evresine geçildi¤inde, bir yasakç›ya ya da hükümdara ba¤-
l› olmak, zorunlu bir sonuç haline gelir.

‹bn-i Haldun’un teorisinde bedevi-hazari ayr›m› çerçevesinde mülk-hukuk iliflkisini tar-
t›fl›n›z.
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‹bn-i Haldun, deve yetifltiricili¤ine dayanan göçebe halklar›, her bak›mdan be-
devi umran›n en ilkel bir aflamas› olarak görür. Bunlar›n, hem ekonomik hem de
siyasi bak›mdan son derece ilkel bir örgütlenme düzeyinde olduklar›n› ve bu nite-
likleriyle asl›nda umrana karfl›t bir özellikte bulunduklar›n›, herhangi bir otorite
makam›ndan veya yönetim ayg›t›ndan yoksun olduklar›n› belirtir. ‹bn-i Haldun’a
göre bunlar, kanunlar çerçevesinde yaflamad›klar› gibi herhangi bir otoriteye de
ba¤›ml› kalmak istemezler. Bundan dolay›d›r ki ya¤malad›klar› topluluklarda da ne
otorite tesis etme ne de bir kanun düzeni kurma gere¤i duyarlar. Oysa umran, bir
otoriteye itaat ve yönetim düzeni gerektirir (Arslan, 1997: 123-124). ‹bn-i Haldun’a
göre, insani do¤alar› gere¤i birer toplumsal varl›k olan insanlar, hayvani do¤alar›-
n›n sonucu olarak kötü ve zalim olduklar›ndan dolay›, bir toplumsal sistemin ku-
rulabilmesi, ancak bir “egemen”in varl›¤› ile mümkün olabilir. Bu, hem ak›lsal hem
de do¤al bir zorunluluktur. Egemen olan›n esas olarak yapt›¤› fley, insanlar›n bir-
birlerine zarar vermelerini önleyecek kanunlar› ihdas etmektir. Zaten siyaset de bir
kanun koyma sanat›d›r. Baflka deyiflle siyaset, insan› hayvandan ay›ran insani do-
¤an›n bir sonucu olup, insanlar›n birbirlerine sald›r›lar›n› önleyecek bir kanun ko-
yucunun varl›¤›, ak›lsal ve do¤al bir zorunluluktur (Kurto¤lu, 2006: 46). ‹bn-i Hal-
dun’a göre, her toplumsal grup, bulundu¤u do¤al ve kültürel koflullar alt›nda girifl-
mifl oldu¤u mücadelelerden zaferle ç›k›nca, ayn› zamanda kendinde “hukuk yarat-
ma” kudretini de bulur. Baflka bir deyiflle, gücün üstünlü¤ü, ayn› flekilde bir siya-
si hak da do¤urur, yani, asabiyetin ilk ve do¤rudan ürünü olarak vücut bulan dev-
let, hakk› yarat›r (F›nd›ko¤lu, 1944: 802). 

Hiç kuflkusuz, belli bir otoriteyi tesis etme ve bu çerçevede bir düzen kurma,
hukuk kurallar›n›n da bünyesinde yer ald›¤› toplumsal düzen kurallar›n› ya da
normlar›n› gerektirir. Göçebe topluluk yap›s›nda, önceden tasarlanarak insan eliyle
konulmufl organize ve formel niteli¤e sahip kurallar›n olmamas›, bu tür yap›larda
hukukun hiçbir flekilde mevcut bulunmad›¤› anlam›na gelmez. Böyle bir yap›da hu-
kuk kurallar›, kendilerine özgü ayr› ve ba¤›ms›z bir varl›¤a ya da görünüme sahip
olmamakla birlikte, di¤er toplumsal normlar bütününün farkl›laflmam›fl bir parças›
durumundad›r. Toplumsal yap›da zamanla gerçekleflen köklü de¤iflimler ya da dö-
nüflümler, farkl› hukuksal düzenlemeleri ve mekanizmalar› gerektirir. Daha homo-
jen, yüz yüze iliflkilerin yo¤un oldu¤u, toplumsal ifl bölümü ve farkl›laflman›n çok
düflük seviyede bulundu¤u göçebe topluluklarda veya soy cemaatlerindeki asabi-
yet ba¤›n›n yerini; nüfusun artt›¤› ve yo¤unlaflt›¤›, toplumsal karmafl›klaflma ve fark-
l›laflman›n artt›¤›, heterojen flehirleflmifl cemiyetlerdeki siyasi sadakat ba¤› al›r. Ayn›
flekilde, göçebe topluluklar›n kendili¤inden hukukunun yerine, flehirleflmifl toplum-
larda belirginleflmeye bafllayan devlet eliyle flekillenen daha organize hukuk geçer.
Ancak bu, bir aflamadan di¤erine geçildi¤inde, kayna¤›n› asabiyet ba¤›ndan alan
kendili¤inden hukuk kurallar›n›n ifllevlerini tümüyle yitirdikleri anlam›na gelmez.

‹bn-i Haldun’a göre, mülkün düzeni için herkes taraf›ndan kabul edilen ve hü-
kümlerine boyun e¤ilen kanunlar ihdas etmek mutlak bir gereklilik olup, bu ka-
nunlar, ak›ll› kifliler, devlet büyükleri ve ifllerinde basiret sahibi olmufl kifliler tara-
f›ndan ortaya konmufl ise “akli siyaset”, Allah taraf›ndan tanzim edilmiflse “dinî si-
yaset” söz konusu olur. “Siyasi mülk” ise dünyevi iflleri yerine getirmek ve zararla-
r›n giderilmesi hususunda, akli düflüncenin icaplar› dahilinde tüm halk› sevk ve
idare etmek anlam›na gelir. Bir devlet, akli siyasetten ve siyasal olarak yürürlü¤e
konmufl yasalardan ve güvenlik tedbirlerinden uzak kald›¤› takdirde, egemenli¤i-
ni tam olarak sa¤layamad›¤› gibi, siyasal düzenini de gerçeklefltiremez (Haldun,
2005 Cilt I: 420-421).
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‹bn-i Haldun’un, ‹slami kültürel gelenek içerisinde yer almakla birlikte, toplum-
sal, siyasal, ekonomik ve hukuki yap›lar›n analizinde rasyonel ve seküler (dünye-
vi) bir yaklafl›m sergiledi¤i görülür. fieriat düzeninde egemenlik ve hukuk, esas
olarak Tanr›’n›n iradesinin bir yans›mas› olarak meflrulaflt›r›l›rken; ‹bn-i Haldun,
toplumsal gerçekli¤e göndermede bulunarak toplumsal düzen içinde vücut bulan
siyaset, iktidar, devlet ve hukukun do¤as›n›, teolojik terimlerden ziyade seküler te-
rimlerle aç›klar. Böylece, tarih incelemesine bir tür girifl olarak kaleme al›nan “Mu-
kaddime” adl› eser, insan topluluklar›n›n geliflimi ve dönüflümü bak›m›ndan genel
bir tarihsel ve sosyolojik çerçeve sunar.

‹bn-i Haldun’un düflünceleri konusunda daha ayr›nt›l› fikir edinmek istedi¤iniz takdirde
“Mukkadime” (2005) adl› iki ciltlik eserini inceleyebilirsiniz.

Montesquieu (1689-1755)
Tarih, siyaset teorisi, siyaset bilimi ve
elefltiri gibi alanlarda çal›flmalar yap-
m›fl olan Montesquieu, Ayd›nlanma
döneminin ilk ve en büyük sosyolo-
¤u say›lm›flt›r (Swingewood, 1998:
28). Montesquieu, bilimsel yaklafl›m›-
n› “Kanunlar›n Ruhu” adl› ünlü eseri-
ne yazd›¤› “Önsöz”de flöyle ortaya
koyar: ‹lkeler ortaya koydum; bütün
milletlerin tarihlerinin bu ilkelerin so-
nuçlar›ndan baflka bir fley olmad›¤›-
n›, her özel kanunun baflka bir kanu-
na ba¤l› oldu¤unu ya da daha genel
bir kanuna uydu¤unu gördüm. Eski
ça¤› incelemem gerekti¤i zaman, ger-
çekten ayr› olan durumlar› birbirine
benziyormufl gibi görmemek, benzi-
yormufl gibi görünenler aras›ndaki
farklar› da kaç›rmamak için sözü ge-
çen ça¤›n ruhunu kavramaya çal›fl-
t›m. ‹lkelerimi önyarg›lar›mdan de¤il,
olaylar›n mahiyetinden ç›kard›m
(Montesquieu, 2004: 25).

Kendisinden önceki toplum te-
orilerinde gözlenenden daha zen-
gin ve ayr›nt›l› bir tarihsel analiz tarz› ve sistematik yaklafl›ma sahip olan Montes-
quieu, toplumun yasalar›n›, örf ve âdetlerini toplumsal yap›yla iliflkileri çerçevesin-
de ele alarak inceler (Swingewood, 1998: 28). “Önce kiflileri inceledim; kanunlar-
la geleneklerin o sonsuz de¤iflikli¤i içinde, onlar›n yaln›z kendi keyif ve istekleri-
ne göre yönetilmediklerini anlad›m.” diyen Montesquieu, genifl anlam›yla kanun-
lar›n, olaylar›n mahiyetinden do¤an zorunlu ba¤lar oldu¤unu ve bu aç›dan bütün
varl›klar›n kanunlar› oldu¤u gibi insanlar›n da kanunlar› bulundu¤unu belirtir
(Montesquieu, 2004: 24-27). Montesquieu, karmafl›k ve de¤iflken bir görünüm arz
eden toplum manzaras›n›n gerisinde, asl›nda davran›fllardan, kurumlardan ve ya-
salardan oluflmufl düzenli bir yap› bulundu¤unu düflünür. Buna göre, toplumsal
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kurumlar ve süreçler, ampirik ve tarihsel analiz yoluyla keflfedilebilecek belirli
maddi koflullar›n ürünüdür. Bütün toplumsal olgular birbirine ba¤l›d›r. Her özgül
yasa, baflka bir yasayla ba¤lant›l›d›r (Swingewood, 1998: 29-30).

Althusser’e göre, “Kanunlar›n Ruhu” adl› eserinde; “Bu yap›t›n konusu, dünya-
da yaflayan tüm halklar›n yasalar›, çeflitli itiyatlar› ve âdetleridir. ‹nsanlar›n benim-
sedi¤i kurumlar›n tümünü kapsad›¤› için bunun devasa bir konu oldu¤u söylene-
bilir.” diyen Montesquieu, bu yaklafl›m›yla siyaseti bilim haline getirmeye çal›flan
di¤er düflünürlerden farkl› bir yerde durur. Çünkü, o zamana kadar hiç kimse,
dünyadaki tüm halklar›n al›flkanl›klar›n›n ve yasalar›n›n tümünün inceleme konu-
su yap›labilece¤ini düflünmemifltir. Ondan önceki Hobbes, Spinoza ve Grotius gi-
bi düflünürler, toplumun gerçek tarihinin teorisini yapacaklar› yerde, toplumun
özününün teorisini yapm›fllard›r. Somut olgular› bütünsel bir yaklafl›mla ele alma-
yan bu düflünürler, toplumun özü dedikleri fleyi inceleyecek ideal ve soyut bir mo-
del oluflturmufllard›r. Denebilir ki Descartes’in spekülatif fizi¤i, Newton’un deney-
sel fizi¤inden nas›l ayr›l›yorsa, onlar›n bilimi de Montesquieu’nun biliminden ayn›
ölçüde ayr›l›yordu (Althusser, 2005: 18-19). Böylece Montesquieu, toplumsal olgu-
lara ve kurumlara yaklafl›mda yeni bir anlay›fl›n öncüsü olmufltur. “Toplumun özü
nedir” veya “Toplumun kökeni nedir?” gibi sorular› bir tarafa b›rakarak; toplumsal
olgulardaki ve kurumlardaki de¤iflimi kavramaya çal›flm›fl, soyut ve ideal bir top-
lumun de¤il, somut toplumlar›n bilimini yapmaya çal›flm›flt›r.

Montesquieu, toplumsal sorunlar›, Ayd›nlanma Ça¤›’n›n spekülatif tutumundan
s›yr›larak kurumsal, geleneksel ve çevresel flartlarla aç›klamaya çal›flt›¤› için, baz›
yazarlar taraf›ndan ça¤dafl siyaset biliminin kurucusu say›lm›flt›r. Montesquieu, bu
yaklafl›m›yla, hukuku do¤al haklar, do¤al hukuk ve toplum sözleflmesi teorilerine
dayand›ran Ayd›nlanma e¤iliminden ayr›larak, yasalar› ele al›r ve yasalar›n ruhu
üzerinde etkili çevresel faktörler üzerinde yo¤unlafl›r (fienel, 1982: 448).

Do¤al hukuk-pozitif hukuk ayr›m›n›n bafllang›c›, Antik Yunan’a ve Roma’ya kadar gö-
türebilir. Do¤al hukuk, insan iradesi ürünü olmayan; do¤adan, insan do¤as›ndan veya
Tanr› iradesinden kaynaklanan, her zaman ve her yerde geçerli oldu¤u kabul edilen evren-
sel ve ideal kurallar bütününü ifade ederken; pozitif hukuk, belli bir toplumda ve belli bir
zamanda yürürlükte bulunan hukuk kurallar› bütününü ifade eder.

Do¤al hukuk ak›m›na göre hukuk, insan iradesinin ürünü de¤ildir. Yasalar›n kayna¤›n›,
do¤ada ve insan do¤as›nda aramak gerekir. Do¤aya uygun olarak bütün insanlar için ge-
çerli olan, ayn› kalan ve de¤iflmeden sonsuza kadar süren gerçek bir yasa vard›r. Bu yasa,
ahlaki nitelikte bir yasa olup, insanlar› ödevlerini yapmaya yöneltir ve onlar› hatal› veya
kötü davranmaktan al›koyar. Do¤al hukuk düzeni, ideal bir hukuk sistemi olup neyin iyi
ya da kötü oldu¤unu tespit eden daha üst konumdaki hukuktur.

Montesquieu’nun kanunlar hakk›ndaki kuram›nda esas olarak üç kavram öne
ç›kar: Yasalar, gelenekler ve davran›fl tarzlar›. Ona göre kanunlar, vatandafllar›n
davran›fllar›n›; gelenekler ise insan davran›fllar›n› düzenler. Gelenekler, daha çok
kiflinin iç yönelimiyle ilgiliyken davran›fl tarzlar› d›fl yönetimiyle ilgilidir. Gelenek-
ler ve davran›fl tarzlar›, kanunlar›n yerlefltiremedi¤i veya yerlefltirmek istemedi¤i
al›flkanl›klard›r (Montesquieu, 2004: 287). Montesquieu’nun kuram›nda kanunlar,
örgütlü yap›larda vücut bulan, insan eliyle yap›lm›fl düzenlemeleri ifade eder. Dev-
let, kendisine siyasi ve hukuksal ba¤ ile ba¤l› vatandafllar›n davran›fllar›na kanun-
larla yön verir. Toplumun kendili¤inden düzeninin bir ürünü olarak hayat bulan
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hukuk kurallar› bütününü
ifade eder.



gelenekler ise daha çok insan›n iç yönelimiyle ilgili içsellefltirilmifl kurallard›r.
Aron’a göre, yasalar ile gelenekler aras›nda yap›lan ayr›m, devlet taraf›ndan veril-
mifl emirler ile toplum taraf›ndan benimsetilmifl kurallar ayr›m›na karfl›l›k gelir. Ya-
salar ile aç›kça belirlenmifl ve devlet taraf›ndan onaylanm›fl hükümlere gönderme
yap›l›rken; gelenekler ile bir yasa taraf›ndan zorunlu k›l›nmayan, yapt›r›ma ba¤lan-
mayan, ancak toplumun üyelerince benimsenmifl bulunan kurallar ifade edilir
(Aron, 2006: 45).

Montesquieu’ya göre insanlar, bütün vatandafllar aras›ndaki ba¤lar› düzenle-
mek için kanunlar meydana getirmifller ve bunlara “Medeni Hukuk” demifllerdir.
Ayn› flekilde, toplumlar aras›ndaki ba¤lar› düzenlemek için gelifltirdikleri kanunla-
r›n sonucunda ise “Devletler Hukuku” ortaya ç›km›flt›r. Yönetenlerle yönetilenler
aras›ndaki ba¤lar› düzenlemek amac›yla yapt›klar› kanunlar ile de “Siyasi Hukuk”a
hayat vermifllerdir (Montesquieu, 2004: 30-31).

Montesquieu’nun düflüncesinde yasalar ile gelenekler aras›nda yap›lan ayr›m›n temel da-
yana¤›n› araflt›r›n›z.

Beccaria (1738-1794)
Beccaria’n›n Avrupa hukuk ve ceza
sisteminin gelifltirilmesi için ortaya
att›¤› görüfller, yaklafl›k 250 y›l son-
ra da kriminolojinin ve hukuk sos-
yolojisinin önemli bir tart›flma ko-
nusunu oluflturmaktad›r. Klasik Kri-
minoloji Okulu’nun kurucusu say›-
lan Beccaria’n›n ceza bilimi (peno-
logy) hakk›ndaki fikirleri, Ayd›nlan-
ma Ça¤› olarak da nitelenen 18. yüz-
y›l›n bask›n toplumsal ve felsefi dü-
flüncesinden büyük ölçüde etkilen-
mifltir. Bir felsefe hareketi olarak
“Ayd›nlanma” düflüncesinin temel
özelliklerinin; akl›n yüceltilmesi,
humanist ideallerin önemsenmesi,
bilgiye, özgürlü¤e ve mutlulu¤a
ulaflmak için çabalama, gerçekli¤e
yap›lan vurgu ve mevcut toplumsal
düzenin elefltirisi oldu¤u söylenebilir. Hobbes (1588-1679), Locke (1631-1704),
Montesquieu (1689-1755), Voltaire (1694-1778) ve Rousseau (1712-1778) gibi dü-
flünürlerin toplumu, insan do¤as›ndan hareketle bir toplumsal sözleflme teorisi te-
melinde kavrayan görüflleri, Beccaria’n›n suçlar ve cezalar konusundaki görüfl ve
düflüncelerini büyük ölçüde flekillendirmifltir (Trevino, 2008: 14).

Toplumsal sözleflme teorisine göre insanlar, toplum haline gelmeden ve devlet kurmadan
önce bir “do¤a durumu”nda veya “do¤al yaflam hali”nde bulunuyorlard›. Baz› düflünürler
taraf›ndan, insanlar›n sürekli olarak birbirleriyle savafl halinde olduklar› bir dönem ola-
rak kavramlaflt›r›lan do¤al toplum hali, baflka baz› düflünürler taraf›ndan bir özgürlük ve
mutlu yaflam dönemi olarak nitelendirilmifltir. Do¤al toplum halinde insanlar, ister Hob-
bes’in kavramlaflt›rd›¤› flekilde savafl halinde olsunlar, ister Lock’un düflündü¤ü gibi eflit
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Do¤al hukuk ak›m›na göre
hukuk, insan iradesinin
ürünü de¤ildir. Yasalar›n
kayna¤›n›, do¤ada ve insan
do¤as›nda aramak gerekir. 
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ve özgür konumda bulunsunlar, zamanla herkesin itaat edece¤i bir egemene, iliflkilerine
ve davran›fllar›na yön verecek kurallara ihtiyaç duyarlar. Bu ihtiyaçlar›n› karfl›lamak için
insanlar, akl›n› kullanarak do¤a yasalar›na uygun bir flekilde, kendi aralar›nda yapt›klar›
bir sözleflme ile kendilerini yönetmek ve temsil etmek üzere, bütün haklar›n› sözleflmeye
taraf olmayan bir egemene devrederek devleti kurarlar ve bu sayede de do¤a halinden uy-
gar toplum haline geçerler.

Ayd›nlanma filozoflar›na göre, toplumun esas özelli¤i sözleflme temelli olmas›-
d›r. Buna göre insanlar, kendi do¤al güdülerinden ve mutluluklar›ndan siyasal ya-
p› ve onun yasalar› lehine feragat etmeye bafllad›klar› zaman, içinde bulunduklar›
do¤al toplum halinden sözleflmeye dayal› toplum yap›s›na geçmifl olurlar. Devlet
ile pazarl›k yap›lan bu süreçte bireyler, bir yandan topluma zarar verebilecek bel-
li eylemleri veya davran›fllar› yapmaktan çekinme yükümlü¤ü alt›na girerken; di-
¤er yandan herkese yararl› olan baz› konularda devlet korumas›na kavuflma hak-
k›n› elde ederler. Böylece mutlu olma, mutlulu¤a eriflme özgürlü¤ü gibi baz› ilgi
ya da ç›karlar›ndan devlet lehine vazgeçerek, karfl›l›¤›nda bar›fl ve güvenlik gibi
baz› önemli ihtiyaçlar›n› devlet eliyle karfl›lama hakk›na kavuflurlar. Toplumsal
sözleflme teorisinin temelinde yer alan felsefî bir ak›m olarak yararc›l›k (utilitaria-
nism), bütün toplumsal, ekonomik, siyasal ve hukuksal eylemlerin en fazla say›da
insan›n en çok mutlulu¤unu sa¤layacak flekilde yönlendirilmesi gerekti¤ini ileri sü-
rer. Buna göre, toplumsal sözleflme kurallar›n›n yasa hükümleri halinde somutlafl-
mas› gerekir. Toplu yaflam halinde, hiç kuflkusuz sözleflme kurallar›n› ihlal eden
bireyler ç›kacakt›r. Gerek kurallar› ihlal edenleri korkutmak, gerek gelecekte ihlal
edebilecekleri cayd›rmak veya önlemek bak›m›ndan cezalar olmal›d›r. Devlet, hu-
kuka itaat eden ço¤unlu¤u, az›nl›k konumunda bulunan suçlulardan koruyabilme-
nin bir yolu olarak cezalara dayanmak zorundad›r (Trevino, 2008: 14).

Yararc›l›k ö¤retisi hakk›nda, Ahmet Gürbüz’ün “Hukuk Felsefesi Aç›s›ndan Yararc›l›k Te-
orisi” (1999) adl› eserinde detayl› bilgi bulabilirsiniz.

Toplumsal sözleflmeyi toplumun temel karakteristi¤i olarak gören Ayd›nlanma
filozoflar›n›n insan do¤as› hakk›ndaki yaklafl›mlar›n›n hedonizm, özgür irade ve
ak›lc›l›k olarak s›ralanan üç temel öge üzerine infla edildi¤i söylenebilir. ‹nsanlar
ac›, elem veya ›st›raptan kaç›narak hazz› esas alan bir yaflam tarz›na sahiptirler. ‹n-
sanlar, kendi hal ve hareketlerinin gidifli konusunda özgür irade sahibidirler. ‹n-
sanlar kendi davran›fllar›n›n iyi ve kötü yanlar›n› tartabilecek, sonuçlar›n› mant›k-
sal ve sistematik olarak düflünebilecek ak›lc› ya da rasyonel varl›klard›r. ‹nsan do-
¤as›na iliflkin bu üç temel unsurdan hareketle Beccaria flöyle bir sonuca ulafl›r: Bi-
reyler, minimum düzeyde ac› çekme pahas›na maksimum ölçüde hazza ulaflabil-
mek yönündeki iradi rasyonel tercihlerinden dolay› toplumsal sözleflmeyi ihlal
ederler. Bireyler, toplumun huzur ve mutlulu¤una tehdit oluflturmas›na ra¤men
hukuk kurallar›n› ihlal etmekten kiflisel olarak memnuniyet de duyabilirler. ‹flte
Beccaria, bu düflünceleri akl›nda tutarak, yararc›l›k ö¤retisine ya da doktrinine da-
yal› adil ve rasyonel bir hukuk sistemi tesis etmeye çal›flm›flt›r (Trevino, 2008: 15).

Beccaria, “Suçlar ve Cezalar Hakk›nda” isimli ünlü çal›flmas›nda öncelikle ceza
adalet sisteminde reform yapmaya duyulan büyük ihtiyac› dile getirir. Kendi yafla-
d›¤› zamandaki yarg› sürecinin iflleyiflinin ve cezai uygulamalar›n oldukça irrasyo-
nel ve adaletsiz oldu¤unu düflünen Beccaria, bunlar›n de¤ifltirilmesi gerekti¤ini ile-
ri sürer. Kendi yaklafl›m›n› toplumsal sözleflme teorisi ve yararc›l›k doktrini teme-

82 Hukuk Sosyolo j is i

Klasik Kriminoloji Okulu,
suç teflkil eden
davran›fllar›n, bireylerin
özgür iradeleriyle verdikleri
kararlarla ortaya ç›kt›¤›n›
savunur. Bu okula göre
insanlar, herhangi bir
davran›fl veya eylemi
yapmadan önce, bunun
kendilerine ne getirip ne
götürece¤ini, ne kazan›p ne
kaybedeceklerini düflünerek
karar verip harekete
geçerler. Verilen kararlar,
bireysel ak›l yürütmenin ve
rasyonel tercihlerin
sonucudur.
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linde infla eden Beccaria, cezan›n sadece toplumsal sözleflmeyi savunmak, toplum-
sal sözleflmeye herkesin ba¤l›l›¤›n› sa¤lamak için hakl›laflt›r›labilece¤ini ileri sürer.
Ancak, baflvurulacak cezan›n ve tercih edilecek cezaland›rma yönteminin en bü-
yük kamusal iyili¤e, yani en fazla say›da insan›n en çok mutlulu¤una hizmet ede-
cek flekilde seçilmesi gerekti¤ini ileri sürer. Böylesi görüflleriyle Beccaria, intikam-
c›, ödetici veya sadece cezaland›r›c› bir anlay›fl› de¤il; cezay› daha iyi ve mutlu bir
toplum yaratmaya yönelik cayd›r›c› ve ›slah edici bir araç olarak kullanmak isteyen
yaklafl›m› temsil eder.

Beccaria’n›n yukar›da zikredilen düflüncelerinin olufltu¤u ve ifade edildi¤i 18.
yüzy›l, yo¤un toplumsal de¤iflimlerin yafland›¤› bir dönemdir. Endüstrileflme, orta
s›n›flaflma, kentleflme ve dünyay› sömürgelefltirme gibi süreçler, beraberinde yeni
fikirler getirerek hükümetlerin sorumlulu¤una iliflkin görüfllerde de önemli de¤i-
flikliklere yol açm›flt›r. Bu dönemdeki mahkemelerin uygulamalar›n›n barbar veya
vahflice oldu¤u s›kça dile getiriliyordu. Bireylere yönelik ithamlar, suçlamalar giz-
lilik içinde yap›l›yordu. ‹flkence ve benzeri kötü uygulamalara daha ziyade fakir
kimseler maruz kal›yordu. 

‹flte Beccaria, böyle bir toplumsal ve düflünsel ortamda, sonradan bir araya ge-
tirilip kitaplaflt›r›lan “Suçlar ve Cezalar” hakk›ndaki risalelerini yay›ml›yordu. Bu ri-
salelerinde, flüphelilerin sorguya çekilmesinden, yasalar›n yap›lmas›na ve hüküm-
lülerin cezaland›r›lmas›na kadar ceza adalet sisteminin birçok yan›n› ele al›p ince-
liyordu. Bu çerçevede mu¤lak ya da belirsiz yasalar›n yozlaflt›¤›n› ileri sürüyor, sa-
n›klara savunmalar›n› haz›rlama zaman ve imkân› tan›nmas› gerekti¤ini, idam ce-
zas›n›n savunulamaz bir ifllem oldu¤unu belirtiyordu. Beccaria’ya göre, cezaland›r-
man›n suçluya yapaca¤› kötülük, suçun suçluya sa¤layabilece¤i yarardan sadece
biraz büyük olmal›d›r. Çünkü, rasyonel bir varl›k olarak insan, en az ac› veren yo-
lu tercih edecektir ve böylece cayd›rma prensibi baflat hale gelecektir (McShane ve
Williams, 2007). Bunun için de yasalar aç›k, anlafl›l›r ve basit olmal›, insanlar bafl-
kaca fleylerden de¤il sadece yasalardan korkmal›d›r.

Beccaria’n›n yaflad›¤› dönemin ceza adalet sistemine yöneltti¤i elefltirileri özetleyiniz.

Beccaria’n›n görüflleri hakk›nda daha ayr›nt›l› bilgi almak üzere, Cesare Beccaria’n›n “Suç-
lar ve Cezalar Hakk›nda” (2010) ve Sami Selçuk’un “Beccaria’n›n ‹nsanl›¤a Bildirisi”
(2010) adl› kitaplar›na baflvurabilirsiniz.

Maine (1822-1888)
Karfl›laflt›rmal› hukuk ve hukuk tarihi alanlar›nda çal›flan Maine, Hindistan’da yafla-
m›fl oldu¤u tecrübenin de etkisiyle Do¤u ve Bat› dünyas›n›n fikirlerini karfl›laflt›rd›
ve toplumlar›n geliflim sürecinde baz› ortak noktalar bulundu¤unu gördü. Huku-
kun erken geliflmesine iliflkin en önemli çal›flmas› olan 1861 tarihli “Ancient Law”
(Antik Hukuk) adl› eserinde, baz› genel hukuk prensiplerini bulmak üzere ilkel
toplumlar›n hukuk sistemlerini, antik Roma, Avrupa ülkeleri ve Hindistan hukuk
sistemlerini karfl›laflt›rd›. Ona göre, tarihsel süreçte toplum ve hukuk “statü”den
“sözleflme”ye do¤ru geliflti. Antik zamanlarda bireyler, geleneksel toplumsal kast-
lara mensup olup içinde bulunduklar› statüleriyle ba¤l›yd›. Modern dünyada ise
bireyler, birer ba¤›ms›z varl›k olarak görülmeye baflland›. Kendi iradeleriyle baflka-
lar›yla sözleflme yapma serbestisine sahip oldular. Maine’n›n hukuk hakk›ndaki
görüflleri, ço¤u bugün gözden düflmüfl olsa bile, hukuk sistemlerinin zamanla na-
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s›l de¤iflti¤ini ve geliflti¤ini anlamaya büyük katk›da bulundu. Onun hukuksal ifllem-
lerde içerilen toplumsal faktörler üzerindeki vurgusu, hukuk sosyolojisi alan›nda da-
ha sonralar› yap›lan çal›flmalar için bir temel oluflturdu (New World Encylopedia).
Maine, kendi yaflad›¤› dönemde hukukun de¤iflmezli¤ine vurgu yapan, hukukun sa-
dece rasyonel ak›l yürütmeyle keflfedilebilece¤ini ileri süren ve keflfedilen bu huku-
kun bütün zamanlar ve toplumlar için geçerli oldu¤unu savunan spekülatif felsefi
e¤ilimlere karfl› ç›kan yaklafl›m›yla “Tarihsel Hukuk Okulu”nun temsil edici isimle-
rinden biri oldu. Tarihsel Okul, hukuku, tarihsel süreçte herhangi bir insan toplulu-
¤unun yaflam›nda mevcut bulanan toplumsal al›flkanl›klar›n yay›l›p geliflmesi olarak
görür. Buna göre hukuk, rasyonel ak›l yürütmeye dayal› tümdengelim yoluyla bulu-
nan bir fley de¤ildir. Hukuk, insan eliyle bilinçli bir flekilde planlanan bir tasar›m›n
sonucu olmay›p toplumsal hayatta bulunan›n keflfiyle ortaya konan bir olgudur. Hu-
kuk, birey olarak yarg›c›n ve yasa koyucu olarak parlamenterlerin ötesinde aran›p
bulunmas› gereken bir gerçekliktir. Gözden kaç›r›lmamal›d›r ki yarg›çlar ve parla-
menterler de kendi ça¤lar›n›n çocuklar›d›rlar. Yani, onlar da içinde bulunduklar›
toplumsal çevre faktörlerinden etkilenirler, toplumdaki mevcut bak›fl aç›lar›ndan ve
kavray›fllardan muaf de¤ildirler (Albersworth, 1922: 393).

Toplumun statüden sözleflmeye
do¤ru geçifl sürecinde, daha çok aile
iliflkilerinden kaynaklanan statülere
ba¤l› hak ve yükümlülük anlay›fl›na
dayal› bir hukuktan bireysel haklar
ve görevler temelinde flekillenen ve
sözleflme serbestisi çerçevesinde ha-
yat bulan bir hukuka do¤ru gidifl söz
konusudur. Sözleflme temelli hukuk,
bireysel iradeler ve müzakereler te-
melinde geliflen bir hukuku ifade edi-
yordu. Maine’a göre, giderek evrim-
leflip geliflen toplumlar›n temelinde
patriyarkal aile birimleri halindeki ör-
gütlenme yer al›yordu. Modern ön-
cesi zamanlarda toplum, bireylerin
bir toplam› ya da bütünü olmaktan
ziyade ailelerin bir kümelenmesi ve-
ya toplanmas› olarak görülürdü. An-
tik Roma’da en yafll› erkek ebeveyn
ve ailenin reisi, yani pater-familias,
aile fertleri üzerinde mutlak reislik
hâkimiyetine sahipti. Bu çerçevede

evlilik ve boflanma flartlar›n› belirlemekten, kar›s›n›, çocuklar›n› ve kölelerini tan›-
maya, satmaya ve öldürmeye kadar istedi¤i her fleyi, aile fertlerine karfl› yapabilme
kudretine sahipti (Trevino, 2008: 21). Bu dönemde hukuk da ataerkil bir nitelik-
teydi. Temel hukuksal birim, aile reisi taraf›ndan yönetilen aileydi. Kiflilerin hakla-
r› ve yükümlülükleri, büyük ölçüde bir kimsenin do¤umuyla birlikte sabitlenmifl
bulunan statüsü taraf›ndan belirlenirdi. Bir Hindu kast›nda do¤an en büyük erkek
evlat, k›z çocuklar›ndan veya bir baflka kast›n üyesinden farkl› haklara ve yüküm-
lülüklere sahip olarak yetifltirilirdi. Böylece do¤ufltan edinilen sabit ve kat› pozis-
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Tarihsel Hukuk Okulu’nun
temel görüfllerini flöyle
özetleyebiliriz: Hukukun
temel kayna¤› örf ve
âdetlerdir. Hukuk, daha
sonra içtihatlarla geliflir.
Yasa koyucu, toplumsal
geliflmeye uydu¤u ölçüde
gerçek hukuku ifade eder.
Kodifikasyon veya
yasalaflt›rma hareketi
gereksizdir. Çünkü hukuk,
tarihsel süreç içerisinde
kendili¤inden meydana
gelir. Hukuk, halk›n
ruhundan do¤arak örf ve
âdet kurallar› fleklinde
kendini ortaya koyar.
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yon ya da statü, hayat›n birçok yönünü belirlerdi. Oysa modern hukuk, özgür bi-
reylerin hukukudur. ‹nsanlar, pazarl›k ve anlaflma yoluyla gönüllü bir flekilde hu-
kuksal iliflkilere girebilirler, ç›kabilirler ve bu iliflkilerini de¤ifltirebilirler. Giderek
ilerleyen ya da geliflen toplumlar›n hareketi veya ak›fl›, aile ba¤lar›n›n giderek çö-
zülmesi, bireysel haklar›n ve yükümlülüklerin serpilip geliflmesi yönündedir. Bu
süreçte birey, istikrarl› bir flekilde ailenin yerini al›r (Friedman, 1977: 43).

Maine’n›n hukuk hakk›ndaki görüfllerini detayl› olarak inceleyiniz.

KLAS‹K SOSYOLOJ‹K YAKLAfiIMLAR

Klasik sosyolojik yaklafl›mlar›n üzerinde yükseldi¤i, toplumsal
ekonomik ve siyasal temelleri de¤erlendirmek.

Klasik sosyolojik yaklafl›mlar›n oluflumunu ve geliflimini de¤erlendirmek için bun-
lar›n do¤up geliflti¤i sosyo-tarihsel flartlara bakmak gerekir. Hiç kuflkusuz, klasik
sosyolojik yaklafl›mlar da dahil olmak üzere bütün entelektüel etkinlik alanlar›,
içinde yer ald›klar› toplumsal ba¤lam taraf›ndan flekillendirilir. Bu durum, genel
olarak, sosyoloji ve hukuk sosyolojisi bak›m›ndan da geçerlidir. Söz konusu yakla-
fl›mlar›n flekillenmesinde rolü bulunan faktörler olarak; kapitalizmin yükseliflinden,
endüstri devriminden, 19. yüzy›l Bat› Avrupa sanayileflmesinden, kentleflme süre-
cinden, baflta 1789 Frans›z ‹htilali olmak üzere ortaya ç›kan siyasal devrim hareket-
lerinden, düflünce hareketlerinden, bilim ve teknoloji sahas›ndaki geliflmelerden
söz edilebilir. Modernleflme ad› da verilen bu süreçte, Bat› dünyas›nda toplumsal,
ekonomik, siyasal ve kültürel alanlarda köklü de¤ifliklikler meydana gelmifltir.

Ekonomik hayatta, üretim, al›flverifl ve ticaret alan›nda muazzam bir geliflme
oluyor, büyüyen pazarlar, geleneksel pazarlar›n yerini al›yordu. Geliflmekte olan
iflgücü veya emek pazarlar›, kiflisel ba¤›ml›l›k esas›na dayal› geleneksel çal›flan-ça-
l›flt›ran iliflkilerinin yerine geçiyordu. Giderek geliflen ulafl›m ve iletiflim a¤lar›, bü-
tün dünyay› kapsam›na alarak, insanlar, toplumlar ve kültürler aras›ndaki toplum-
sal mesafeleri k›salt›yordu. Bilim, teknoloji ve okuryazarl›k alanlar›ndaki dönü-
flümler, yeni tip toplumsal ba¤lara, gruplara ve topluluklara hayat veriyordu. Siya-
sal hayatta daha bütünleflik, kapsay›c› ve merkeziyetçi modern devlet yap›lar›, feo-
dal organizasyonlar›n ve imparatorluklar›n yerini al›yordu. Parlamentolar, siyasal
partiler, sendikalar gibi oluflumlar, geleneksel ve monarflik egemenlik iliflkilerin-
den do¤an örgütlerin yerine geçiyordu. Özellikle 19. yüzy›lda yo¤unlaflan ve h›z-
lanan modernleflme sürecinde, aile, e¤itim, din, hukuk gibi di¤er temel toplumsal
kurumlar da büyük de¤iflimler geçiriyordu. Bütün bu de¤iflimler ve dönüflümler
çerçevesinde birçok farkl› toplumsal iliflkiler, etkileflimler, gruplar ve topluluklar
ortaya ç›k›yordu. Yine bu süreçte k›rsal niteli¤i a¤›r basan, tar›ma dayal› ekonomik
iliflkiler ve toplumsal tabakalaflma ba¤lam›nda aristokratik yap›lar; kentsel ve en-
düstriyel yap›larla, iyice belirginlik kazanan toplumsal s›n›f iliflkileriyle ve yeni dü-
flünce ak›mlar›yla yüz yüze geliyordu. Toplumsal hayatta yaflanan bu dönüflümle-
rin, genel olarak düflün dünyas›n›, özel olarak da klasik sosyolojik teoriye hayat
veren düflünürleri etkilememesi düflünülemezdi. Sonuçta Karl Marx, Emile Durk-
heim ve Max Weber gibi düflünürlerin çal›flmalar›yla flekillenen klasik sosyolojik
yaklafl›mlar böyle bir ortamda ortaya ç›kt›.
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‹flte bu düflünürler, yüzeysel görünümlerin ötesine geçerek, flekillenmekte olan
toplumun yeni iliflki ve davran›fl kal›plar› ile toplumsal kurumlar ve organizasyon-
lar üzerinde yo¤unlaflt›lar. Marx, kapitalist toplumsal ve ekonomik formasyon bi-
çimi üzerine odaklanarak s›n›f egemenli¤ini ve s›n›flar mücadelesini aç›klamaya
çal›fl›rken; Durkheim, toplumsal bütünleflme ve toplumsal dayan›flma kal›plar›nda-
ki de¤iflimi analiz ediyordu. Weber ise söz konusu de¤iflimleri rasyonelleflme sü-
reci ba¤lam›nda ele alarak anlamaya çal›fl›yordu. Söz konusu düflünürler, di¤er
toplumsal olgularla birlikte hukuk olgusunu da incelemelerinin konusu yap›yorlar-
d›. Ancak bu düflünürlerin, hukuk da dahil olmak üzere, toplumsal olgulara yakla-
fl›m› farkl› özellikler de tafl›yordu. Marx, tarihsel materyalist yaklafl›mla temel top-
lumsal olgular olarak kapitalist üretim iliflkilerini, s›n›fsal yap›y› ve s›n›f çat›flmala-
r›n› analiz ederken; Durkheim, ifllevselci yap›salc› yaklafl›m çerçevesinde daha zi-
yade kültürel de¤erler ve normatif yap› üzerinde yo¤unlafl›yordu. Çal›flmalar›nda
zaman zaman pozitivist ve yorumsamac› yaklafl›m sergileyen Weber ise rasyonel-
leflme veya ussallaflma süreci ba¤lam›nda, daha çok bürokratik ve siyasal yap›lar
ile egemenlik biçimlerine odaklan›yordu. Sonuç olarak denebilir ki klasik sosyolo-
jik yaklafl›mlar, bir yandan genel olarak sosyal bilimlerin bütün disiplinlerine çok
önemli katk›larda bulunurken; di¤er yandan, özel olarak da sosyoloji ve hukuk
sosyolojisi alanlar›n›n flekillenmesinde muazzam say›labilecek etkilerde bulundu-
lar. Böylece, modern sosyal bilimin ana parametrelerinin tesisinde ve sosyolojinin
ayr› bir bilim dal› olarak kimlik kazanmas›nda Marx, Durkheim ve Weber’in çal›fl-
malar› belirleyici oldu. Bu düflünürler, önceki dönemlerin do¤al hukuk ve ilahi hu-
kuk anlay›fllar›ndan ve kendi dönemlerinin baflat yaklafl›m› olan pozitivist hukuk
ak›m›ndan farkl› bir yaklafl›m sergilemifllerdir. Hukuka do¤al veya ilahi bir düze-
nin yans›mas› olarak bakmad›klar› gibi, onu sadece egemen iradenin bir ürünü
olarak da görmemifllerdir. Hukuku, sosyolojik bir perspektifle toplumsal sistemin
di¤er ögeleriyle iliflkileri ve etkileflimleri çerçevesinde incelemifllerdir.

Hukuku esas olarak egemen otorite taraf›ndan konmufl ve zorlama gücüyle donat›lm›fl bir
kurallar bütünü olarak tan›mlayan Pozitivist Hukuk ak›m›na göre, yaln›zca tasarlanarak
veya amaçl› olarak yap›lan hukuk, gerçek hukuktur. Gerçek hukuk, pozitif hukuktur. Bu
ak›m›n önemli temsilcilerinden Austin’e göre, bütün yasalar, do¤rudan ya da dolal› bir
fleklide, kendisine itaat edilen hükümran bir güç taraf›ndan yarat›l›r. K›sacas› hukuk, ya-
sama yetkisine sahip devletin bir emridir. Hukuk; ahlak, gelenek, örf ve âdet gibi ögelerin
d›fl›nda ve üstünde yer alan, ba¤›ms›z bir varl›¤a sahip, insan eliyle oluflturulmufl ilkeler,
kurallar ve organlar bütünüdür.

Klasik sosyolojik teorinin oluflumunda Marx, Durkheim ve Weber’in katk›lar›n› tart›fl›n›z.

Klasik sosyolojik teoriye katk›da bulunan düflünürler konusunda detayl› bir araflt›rma ya-
p›n›z.
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Pozitivist hukuk ak›m›,
hukuku, esas alarak egemen
otorite taraf›ndan konmufl
ve zorlama gücüyle
donat›lm›fl bir kurallar
bütünü olarak tan›mlar.
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Marx (1818-1883)

Klasik sosyolojik teori çerçevesinde Marx, Durkheim ve Weber’in
hukuk olgusuna yaklafl›m›n› karfl›laflt›rmal› olarak tart›flmak.

Marx için hukuk, hiçbir zaman bafll›
bafl›na bir inceleme konusu olmam›fl-
t›r. Marx’›n temel ilgisi, kapitalist top-
lumun elefltirisine yöneliktir. Kapita-
lizmi, kendi kendisini yeniden üre-
ten bir sistem olarak gören Marx, ka-
pitalist ekonomik iliflkilerin toplum-
sal hayat›n di¤er tüm sahalar› üzerin-
deki baflat konumunu vurgular
(Hunt, 2002: 20).

Marx’›n yaklafl›m›n›n odak nok-
tas›, s›n›f mücadelesi teorisidir. Bu
teori ba¤lam›nda s›n›f iliflkileri, üre-
tim araçlar›, üretim süreci ve üreti-
len ürünlerin paylafl›m› üzerinde
kontrol gücüne sahip olanlar ile me-
talar›n gerçek üreticileri olduklar›
halde böyle bir kontrol gücüne sa-
hip olmayanlar aras›ndaki iliflkiler
olarak tasvir edilir. ‹flte, üretim araç-
lar›, üretim süreci ve bu süreçte üre-
tilen ürünler üzerinde kullan›lan
kontrol gücü, s›n›f egemenli¤inin ve ekonomik egemenli¤in ilk görünümüdür. S›-
n›f egemenli¤inin ikinci boyutu, siyasal egemenliktir. Marx’›n teorisinde devlet,
belli bir s›n›f›n siyasal egemenli¤inin bir arac› olarak kavramlaflt›r›l›r. Devlet, eko-
nomik iliflkilerin de kapsam›nda bulundu¤u belli toplumsal iliflkilerin muhaf›z› ol-
ma rolünü oynar. Devlet, bu rolünü iki katl› bir aktiviteyle yerine getirir: Hukuk
kurallar› koyarak ve bunlar›, itaat etmeyenlere veya ihlal edenlere gerekti¤inde
zorla uygulayarak yapar. Çünkü, fiziksel güç kullan›m› da devletin sahip oldu¤u
önemli bir özelliktir. Fiziksel güç kullan›m› sayesinde devlet, siyasal s›n›f bask›s›-
n›n bir organ› haline gelir. Siyasal egemenlik, belli üretim iliflkilerine hukuken ba¤-
lay›c› iliflkiler statüsü kazand›r›r. Bu arada, siyasal egemenli¤e benzer flekilde, ide-
olojik egemenlik de temelde yer alan ekonomik egemenli¤i meflrulaflt›ran ve güç-
lendiren bir faktör olarak ifllev görür. Böylece, üretim iliflkilerine adil ve arzu edi-
len iliflkiler karakteri kazand›r›r (Wesolowski, 1990: 164-170). Asl›nda s›n›f iliflkile-
ri, bir üretim tarz›n›n yap›s›n› ve daha genel olarak da bir yaflam tarz›n› oluflturur.
Üstelik üretim sürecinde gözlenen bu iliflkiler, tümüyle ekonomik alana özgü ya
da ekonomik nitelikli iliflkiler olmay›p ekonomik alandan siyasal, hukuksal, kültü-
rel ve ideolojik dünyaya kadar yay›labilen iliflkilerdir (Andrew, 1990: 268).

Marx’›n teorisinin merkezinde toplumsal s›n›flar vard›r. De¤iflik ekonomik po-
zisyonlar› iflgal eden insanlar, farkl› ve z›t ç›karlara sahiptirler. Marx, örne¤in Fran-
s›z Devrimi’ni, toprak aristokrasisi ile yükselen orta s›n›flar aras›ndaki büyük çat›fl-
malar›n bir serisi olarak görür. Toprak aristokrasisi, kendi imtiyazlar›n› güçlendirip
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destekleyen fikirlere ve kavramlara sahiptir. Yükselmekte olan orta s›n›f, kendi ç›-
karlar›n› koruyup gelifltirecek farkl› toplumsal ve siyasal düzenlemeler önerir.
Farkl› ekonomik pozisyonlara ve z›t ç›karlara sahip s›n›flar aras›ndaki mücadelele-
rin ve çat›flmalar›n temelinde, yo¤un toplumsal ve ekonomik de¤ifliklikler vard›r.
Üretimin artmas›, endüstrinin geliflmesi, ulafl›m ve iletiflim a¤lar›n›n yayg›nlaflmas›
gibi etkenler, yeni ufuklar, talepler ve ihtiyaçlar yaratm›flt›r (Knapp, 1994: 26).
Marksist yaklafl›mda siyasi ve hukuksal olgular›n temelleri, egemen toplumsal s›n›-
f›n kendi ç›karlar› peflinde koflmas› kapsam›nda de¤erlendirilir. Hukuk kurallar›,
üretim tarz›n›n mekanik bir tarzda basit yans›malar› olarak da görülmez. Hukuk
kurallar›, yöneten ya da egemen s›n›f taraf›ndan kendi ç›karlar›n› korumak üzere
bilerek infla edilir.

Marxist hukuk teorisi hakk›nda Evgeny B. Pashukanis’in “Genel Hukuk Teorisi ve Mark-
sizm” (2002) adl› kitab›ndan bilgi edinebilirsiniz.

Marx’a göre insanlar, üretim sürecinde sadece üretim yapmazlar ve üretim ilifl-
kilerine girmezler; ayn› zamanda hukuksal normlar›, siyasal ve toplumsal organi-
zasyon ile ideolojiyi de yarat›rlar. Bir sosyo-ekonomik formasyon biçimi veya bir
üretim tarz› olarak kapitalizmin en önemli karakteristi¤i, üretim araçlar›na sahip bir
s›n›f› yarat›p onu, yaln›zca emek gücünü satarak hayatta kalabilen bir s›n›fla pazar-
da karfl› karfl›ya getirmifl olmas›d›r. Yani, burjuva s›n›f› ile iflçi s›n›f›n› karfl› karfl›ya
getirmifltir. Hukuk taraf›ndan himaye edilmeyen ve hukuk içinde realize edilmeyen
belli baz› fikirler ve düzenlemeler olmaks›z›n, bir sistem olarak kapitalizm varl›¤›-
n› sürdüremez. Kapitalizmin hukuksal aç›dan iki temel ay›rt edici özeli¤i, sözleflme
özgürlü¤ünün bulunmas› ve üretim araçlar›n›n özel mülkiyetidir. Kapitalist toplu-
mun geliflmesinde temel hukuksal iliflkiler olarak sözleflme özgürlü¤ü ve özel mül-
kiyet ilkeleri, giderek daha fazla iliflkiyi kuflat›p çerçeveler (Stone, 1993: 480-482).

Tarihsel materyalist yaklafl›ma göre, insan yaflam›, toplumsal ve tarihsel bir ya-
flamd›r. Bu yaklafl›m, insan›n içinde yaflad›¤› toplumdan, tarihten ve do¤adan so-
yutlanarak ele al›nmas›na karfl› ç›kar. Toplumu oluflturan tüm elemanlar aras›nda
yak›n bir iliflki bulundu¤unu kabul eder. Tarihsel materyalist yaklafl›ma göre, top-
lumlar›n de¤iflim ve dönüflümünün gerisindeki as›l etken, üretim güçleri ile üretim
iliflkileri aras›ndaki çeliflkiler, z›tl›klar ve çat›flmalard›r. Marx, bu yaklafl›m›yla idea-
list felsefe ve yaklafl›mlar› reddetmifl olur.

Marx, toplumsal yap›daki dönüflümleri kavramak için ekonomik yap›n›n temel
bir faktör oldu¤unu kabul etmekle beraber, siyasal ve kültürel faktörlerin de öne-
mini tamamen göz ard› etmez. Bu çerçevede, hukuk sisteminin biçim ve içeri¤inin
üretim iliflkilerinden ve maddi yaflam koflullar›ndan önemli ölçüde etkilendi¤ini
kabul eder. Altyap›-üstyap› ikilemi içinde hukuku, esas alarak üstyap›ya yerlefltirir.
Egemen üretim tarz› ve üretim iliflkilerinin, di¤er toplumsal kural ve düzenlemeler-
le birlikte hukuku da belirledi¤ini düflünür. Yani, kapitalizmin ekonomik altyap›s›,
hukuksal üstyap›n›n biçim ve içeri¤i üzerinde belirleyici bir etkiye sahiptir. Buna
ba¤l› olarak hukuk, kapitalist üretim tarz›n›n sözleflme serbestisi, özel mülkiyet,
mallar›n mübadelesi gibi temel ilkelerini koruyup muhafaza alt›na alarak, burjuva-
zinin siyasal ve ekonomik ç›karlar›n› koruyup gelifltirir. Marx’a göre, bir toplumda-
ki üretim iliflkileri, maddi üretim güçlerinin gelifliminin belli bir aflamas›na tekabül
eder. Bu iliflkilerin insan iradesinden bir ölçüde ba¤›ms›z oldu¤unu ve bunlar›n
toplam›n›n, toplumun ekonomik yap›s›n› oluflturdu¤u söyler. Hukuksal ve politik
ögeleri içeren üst yap›n›n, bu ekonomik temel üzerinde yükseldi¤ini düflünür.
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veren, dünya veya
gerçekli¤in özü itibariyle tin
ya da ruh olarak
varoldu¤unu, metafizik
soyut ilkelerin ampirik
ögelerden daha temel ve
gerçek oldu¤unu ileri süren
felsefe ak›m›.



Marx’›n teorisinde hukukun, ekonomik flartlar›n bir ifadesi olarak görülmesi,
hukukun sadece ekonomik gerçekli¤in bir sonucu olarak de¤erlendirildi¤i anlam›-
na gelmez. Hukuk da ekonomik gerçeklik üzerinde bir ölçüde baz› etkilere sahip-
tir. Marx, altyap›n›n üstyap›y› mutlak olarak belirledi¤ini söylemez. Üstyap›sal öge-
lerin de üretim iliflkileri ve üretim tarz› üzerinde baz› etkileri olabilece¤ini kabul
eder. Marx’›n bu yöndeki düflüncelerini özellikle “Fransa’da ‹ç Savafl”, “Louis Bo-
naparte’›n 18 Brumaire’i” gibi eserlerinde görebiliriz.

Marx, hukuku ba¤›m›z bir toplumsal kurum olarak ele alan, onu di¤er toplum-
sal yap› ögelerinden soyutlayarak incelemeye çal›flan idealist yaklafl›mlara karfl› ç›-
kar. Marx’a göre hukuk, kendi bafl›na bir karaktere ve tarihe sahip de¤ildir. Hu-
kuk, içinde yer ald›¤› toplumun üretim tarz›n›, ekonomik organizasyonunu, s›n›f
mücadelesini, devletin ve egemen s›n›f›n iradesini yans›t›r (Kamenka, 1993: 155).
Marx’a göre, hukuksal iliflkilerin geliflip serpildi¤i ana yatak “sivil toplum”dur. Her
üretim biçimi kendi hukuksal iliflkilerini de yarat›r. Hukuksal iliflkiler, kayna¤›n›
toplumun maddi yaflam iliflkilerinden al›r (Mamut, 1993: 4). Böylece Marx, hukuk
olgusuna sosyolojik bir yaklafl›m sergiler. Hukukçular›n yapt›¤› gibi, sadece varo-
lan biçimsel hukuk kurallar› ile ilgilenmez. Hukuk normlar›n›n toplumsal belirleyi-
cilerini araflt›rmak ister. Hukukun biçiminden çok içeri¤i ile ilgilenir. Marx’a göre,
hukuk kurallar› kendi temelleri üzerinde aç›klanamaz. Bu kurallar, insan zihninin
evriminin bir ürünü de¤ildir; tarihsel süreç içerisinde sivil toplumun ba¤r›ndan ç›-
k›p gelmifltir. Üretim sürecinde insanlar, sadece üretim iliflkilerine girmezler ya da
sadece bu iliflkilere hayat vermezler; ayn› zamanda hukuk normlar›na, toplumsal,
politik, kültürel organizasyonlara ve ideolojilere de hayat verirler. Toplumsal-Eko-
nomik formasyon kavram›na yapt›¤› vurgu da bu yaklafl›m›n› do¤rular; toplumsal
formasyon kavram›, belli bir toplumda, belli bir andaki tüm iliflkileri kapsar.

Sivil toplum, tarihsel süreçte insanlar›n yerleflik hayata geçmesinden sonra, toplum yafla-
m›nda toplumsal eflitsizliklerin, tabakalaflman›n ve farkl›laflman›n yo¤unlaflmas›yla birlik-
te, MÖ yaklafl›k 3000-4000 y›llar›nda devlet denen bir organizasyon ortaya ç›kt›. Devletin
ortaya ç›k›p kurumsallaflmas›yla, siyasal toplum-sivil toplum ayr›m› flekillendi. Sivil top-
lum, örgütlü, hiyerarflik ve bürokratik sistemli yap›lar›n oluflturdu¤u devlet alan› ya da si-
yasal toplum alan› d›fl›nda kalan toplumsal yaflam dünyas›n› ve bu dünya içinde yer alan in-
san gruplaflmalar›n› ve iliflkilerini ifade eder.

Marx, bir toplumsal düzenin sadece fliddet, kaba güç ya da silahl› güçlerle sa¤lan-
mayaca¤›n›, hukukun da bu ba¤lamda önemli bir toplumsal kontrol arac› oldu¤unu;
cebrin ve zorlaman›n yerine hukuksal de¤er ve mekanizmalar› geçirdi¤ini kabul eder.
Bu kapsamda hapishane, mahkeme, giyotin ve benzerlerinin ç›plak kuvvetin yan›n-
da, toplumsal düzenin sa¤lanmas›na önemli katk›da bulundu¤unu düflünür.

Marx’›n sosyal teorisinde hukuk, devlet ve ideoloji aras›ndaki iliflkiyi kavra-
mak, toplumdaki iktidar›n temellerine, s›n›flar›n formasyonuna ve devletin yap›s›-
na bakmay› zorunlu k›lar. Bir s›n›f olarak kapitalistler, zaman içinde devlet gibi bir-
birine ba¤l› birçok organizasyondan oluflmufl bir yap›y› yarat›rlar. Kapitalistler, bu
organizasyonlar ile aç›k bir flekilde belirlenmifl ve tan›mlanm›fl kurallar sayesinde
kendi ortak s›n›f ç›karlar›n› korumak ve di¤er s›n›flardan gelebilecek d›flsal tehdit-
leri savuflturmak isterler (Cain, 1993: 109-110). Marx için devlet, s›n›f egemenli¤i-
nin bir organ›d›r, yani bir s›n›f›n di¤eri üzerindeki bask›s›n›n bir arac›d›r. Bu nite-
li¤i ile devlet, s›n›f çat›flmalar›n› yat›flt›rmak üzere sürekli bask› uygulayan ve bun-
lar› hukuksallaflt›ran bir düzen yarat›c›s›d›r. Devletin cebir kullan›m›, s›n›f egemen-
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li¤ini sürdürmenin araçlar›ndan yaln›zca birisidir. Di¤er araç ise ideolojik egemen-
liktir. Siyasal egemenlik ile ideolojik egemenlik aras›nda karfl›l›kl› iliflkiler ve etki-
leflimler söz konusudur. ‹deolojik egemenlik, siyasal egemenli¤i güçlendirmeye
hizmet ederken; devlet organlar› da egemen s›n›f›n ideolojisinin aktar›c›s› olarak
ifllev görür ve bu ideolojinin yay›lmas›nda önemli bir rol oynar (Wesolowski, 1970:
170-172). Marx, kapitalist toplumdaki baz› hukuksal iliflkileri, temel öneme sahip
iliflkiler olarak görür. Sözleflme ve özel mülkiyet iliflkileri gibi iliflkiler, temel hu-
kuksal iliflkilerdir. Bu iliflkiler, ekonomik iliflkileri hem tan›mlar, belirler, hem de
yans›t›r. Bu temel iliflki ve mekanizmalar olmadan kapitalizm bir sistem olarak var-
l›¤›n› sürdüremez. Kapitalist toplumda devlet, bu iliflkilerin içinde yer ald›¤› hukuk
sistemini kullanarak kendi amaç ve hedeflerine ulaflabilir. Temel hukuksal iliflkiler,
kapitalist ekonomik yap›n›n hukuksal ifadesidir.

Marx’›n teorisinde devlet-hukuk-ideoloji iliflkisini aç›klay›n›z.

Marx’a muhalif olanlar, onu ekonomik temele çok önem vermekle, hukuku
egemen s›n›f›n bir arac› olarak görmekle, hukuksal mekanizmalar› ve kurumlar›,
yöneten s›n›flar›n basit bir arac› veya aleti konumuna indirgemekle elefltirirler. As-
l›nda Marx, politik, hukuksal, kültürel ve ideolojik yap›lar›n, kurallar›n ve de¤erle-
rin önemini inkâr etmez. Ancak, bunlar›n temel önemde oldu¤unu kabul etmez.
Son aflamada; ekonomik yap›n›n, maddi yaflam koflullar›n›n, üretim güçleri ve ilifl-
kilerinin belirleyici oldu¤unu düflünür. Böylece, hukuksal iliflki, kurum ve meka-
nizmalar›, temel ekonomik iliflkilerin daha çok üstyap›sal bir ifadesi olarak düflü-
nür. Hukuk konusundaki analizinde din, kültür, siyaset gibi ekonomik d›fl› faktör-
leri yeterince dikkate almaz. Baz› eserlerinde, zaman zaman hukukun göreceli bir
özerkli¤i olabilece¤ini kabul etse de nihai analizinde, hukuku, bafll›ca öneme sa-
hip bir inceleme konusu olarak görmez.

Durkheim (1858-1917)
Marx ve Weber, do¤rudan kapitalist
toplumsal ve ekonomik iliflkiler ve ka-
pitalist siyasal düzenin meflrulu¤u prob-
lemi ile yak›ndan ilgiliyken Durkheim,
“kapitalizm” terimini nadiren kulland›.
Durkheim’›n cevab›n› arad›¤› temel so-
ru fluydu: Dinin veya ahlak›n toplum-
sal bütünleflmeyi sa¤lama gücünün
yoklu¤unda, modern toplumun endüs-
trileflme ile birlikte gelen parçalay›c› ya
da ayr›flt›r›c› yan› nas›l dengelenebilir?
Böyle bir dengeyi yaratacak toplumsal
ba¤lar nas›l mümkün olabilir ve sürdü-
rebilir? Endüstrileflmenin beraberinde
getirdi¤i karmafl›kl›kla nas›l bafl edile-
bilir? Bireycilik ve s›n›f çat›flmalar› kar-
fl›s›nda parçalanmaktan uzak kalmak
nas›l mümkün olabilir? (Hunt, 2002: 25)
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Durkheim’a göre, toplumsal yaflam do¤al bir olgudur. Bu olgunun incelenme-
si, sadece bilimsel araflt›rmayla mümkün olabilir. Toplumsal yaflam, metafizikten
ve ön kabullerden uzak durularak do¤al bilimlerin bilimsel metoduyla incelenme-
lidir. Bu incelemeyi yapabilecek bilim dal› ise sosyolojidir. Durkheim, sosyolojiyi
di¤er sosyal bilimlerden ay›rmak üzere sosyolojinin kendine özgü bir inceleme
nesnesi oldu¤unu belirtir ve üç tür toplumsal olgu grubundan söz eder: 1) Nüfu-
sun, bölgesel örgütlenmenin, teknolojinin, binalar›n ve makinelerin hacmi ve yo-
¤unlu¤u gibi morfolojik yap›yla ilgili olgular, 2) Normatif düzeydeki inançlar›, ku-
rallar› ve pratikleri de kapsayan aile, din, siyaset ve ekonomi gibi toplumsal ku-
rumlar, 3) Ahlaki kavramlar›, dinsel dogmalar›, siyasal ve hukuksal kurallar› içeren
düflünce ak›mlar› ve kolektif temsiller (Swingewood, 1998: 107). Durkheim, ayr›ca
“maddi bak›mdan objektif olgular” ve “kolektif imajlar olarak olgular” ayr›m› ya-
par. Kolektif imajlar niteli¤indeki toplumsal olgular, ayn› zamanda ahlaki ögelerle
yüklü olgulard›r. Bu nitelikteki olgular, bilimin konusu olmaya elveriflli de¤ildir.
Bundan dolay› da manevi nitelikteki ahlaki olgular›n d›flsal göstergeleri, sosyoloji-
nin inceleme konusunu oluflturmal›d›r. Durkheim, toplumsal olgular›, psikolojik
olgulardan da ay›r›r. Toplumsal olgular›n, psikolojik ögelerden hareketle aç›klana-
mayaca¤›n›, sadece baflka toplumsal olgularla aç›klanabilece¤ini düflünür. Genifl
çapl› ve makro ölçekte toplumsal olgularla ilgilenir. Böylesi toplumsal olgular›n,
bireylerin tutum, davran›fl ve düflünceleri üzerinde etkili oldu¤u kan›s›ndad›r.

Esas olarak, toplumun bilimsel incelenmesi çerçevesinde toplumsal dayan›flma
olgusu ile ilgilenen Durkheim için hukuk, ikinci derecede bir ilgi konusudur. Hu-
kuku, toplumsal örgütlenmenin ve kolektif düflünüflün ilkelerini aç›¤a ç›karmak
amac›yla genel bir tarzda incelemeye çal›fl›r. Hukuku, toplumun ahlaki yap›s›ndan
ç›karma ve onu toplumsal ahlak›n bir ifadesi olarak kavramlaflt›rma e¤ilimindedir.
Örne¤in, toplumsal dayan›flmay›, bir toplumu oluflturan bireyleri birbirine ba¤la-
yan ahlaki bir fenomen olarak görür (Anleu, 2000: 13). Ahlaki fenomenlerin, do¤-
rudan gözleme ve incelemeye konu olamayaca¤›n› düflünen Durkheim, bu sorunu
aflmak üzere ahlaki olgunun yerine, onun d›flsal bir göstergesi veya temsil edici bir
simgesi olarak hukuku inceleme konusu yapar. Hukuk, toplumsal dayan›flman›n
en istikrarl›, düzenli, örgütlü ve belirgin formudur. Hukuk, toplumsal dayan›flma-
n›n esaslar›n› objektif bir flekilde gösteren ve sembolize eden bir toplumsal olgu-
dur (Lukes ve Scull, 1974: 23). Durkheim’a göre, toplumla birlikte hukuk da de¤i-
flir. Bu süreçte hukuk, toplumsal dayan›flman›n temel biçimlerini de yeniden üre-
tip temsil eder. Durkheim, farkl› dayan›flma tiplerine tekabül eden farkl› hukuk tip-
lerini s›n›fland›rarak hukuk üzerindeki incelemesini sürdürür (Jones, 1974: 28).

Durkheim, hukuk, din ve ahlak aras›nda yak›n bir iliflki oldu¤unu düflünür.
Onun teorisinde kutsal âlem ve dünyevi âlem ayr›m› önemli bir yer tutar. Durkhe-
im, normatif dünyada dinin önemli bir iflleve sahip oldu¤unu da belirtir. Din, sade-
ce bütün kurumlar›n ortaklafla sahip olduklar› fleyi incelemenin yolu de¤ildir; ayn›
zamanda, her toplumun tarihinin çok eski dönemlerinden beri bütün kurumlar›n
serpilip geliflti¤i bir kaynak durumundad›r. Mekanik dayan›flman›n egemen oldu¤u
geleneksel toplumlardan organik dayan›flman›n bask›n oldu¤u modern toplumlara
geçifl sürecinde, giderek artan ifl bölümü ve uzmanlaflma ile birlikte, sekülerleflme
veya dünyevileflme söz konusudur. Böylece, nispeten hareketsiz, dura¤an, kutsal
olan›n baflat oldu¤u bir yap›dan daha hareketli, dinamik ve dünyevi olana do¤ru bir
dönüflüm yaflan›r (Poggi, 1990: 367-371). Durkheim, eskiden ortak dinsel fikirler,
ba¤l›l›klar ve ritüeller taraf›ndan yerine getirilen ifllevlerin, modern toplumlarda ge-
nifl ölçüde yeni toplumsal kurumlar ve iliflkiler taraf›ndan yerine getirildi¤ini ileri sü-
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rer. Yani, eskiden daha çok kolektif bilincin oynad›¤› rolün giderek daha fazla ifl
bölümü taraf›ndan oynand›¤›n› söyler. Bütün bu de¤iflimler, ahlak›n do¤as›ndaki
büyük de¤iflmeyi de içerir ve bütün de¤iflmeler, en iyi bir flekilde hukuk alan›nda-
ki de¤iflmeleri inceleme yoluyla anlafl›labilir (Lukes, 1985: 155). Durkheim’in anali-
zinde hukuk, din ve ahlak üçlüsü bir arada bulunur. Daha az formel olandan daha
çok formel olana do¤ru bir s›ralama yap›ld›¤›nda; davran›fl kurallar›n›n alt›l› bir se-
tine ulafl›labilir: Adab›muafler-et kurallar›, formüller, örf-âdetler, ahlak, din ve hu-
kuk olarak. Basit yap›l› toplumlarda bunlar iç içedir. Daha geliflmifl toplumlarda
bunlar›n farkl› bileflimleri gözlenir (Vogt, 1997: 73). Normatif yap› içinde dinin
önemli bir yere ve fonksiyona sahip oldu¤unu kabul etmekle beraber, primitif tip-
ten modern tipe do¤ru evrimleflme sürecinde, dini de¤erlerin ve normlar›n bir öl-
çüde zay›flamas›na karfl›n ahlak ve hukukun önem kazand›¤›n› söyler.

Durkheim’›n düflüncesinde din-hukuk-ahlak ba¤lant›s›n› inceleyiniz.

Durkheim’in görüflleri hakk›nda daha ayr›nt›l› fikir edinmek için “Toplumsal ‹fl bölümü”
(2006) bafll›kl› kitab›n› okuyunuz.

Durkheim, ça¤dafl toplumda ahlak›n içselleflme gücünün giderek zay›flamas›y-
la yak›ndan ilgilenir. Toplumsal evrimleflme sürecinin erken aflamalar›ndaki top-
lumlarda ahlaki ve hukuksal fenomen, dinsel bir çerçeveyle kapl›d›r. Daha modern
ya da geliflmifl toplumlarda ise toplumsal iliflkiler, daha çok hukuksal kurallar tara-
f›ndan temsil edilir. Asl›nda hukuk, ahlak ve din üçlüsü, toplumsal dayan›flman›n
üç yüzüdür. Bunlar›n tümü, toplumsal hayattaki toplumsal kontrol, toplumsal dü-
zenleme ve bütünleflmenin formlar›d›r. Bunlar, davran›fl kurallar›n›n yarat›ld›¤› ve
içsellefltirildi¤i araçlard›r. Bireylerin grup ya da toplum halinde birlikte yaflamas›,
bunlar›n sayesinde mümkün olur (Vogt, 1997: 71-72).

Durkheim için, toplumsal evrimleflme sürecinde temel olgular, toplumsal fark-
l›laflma ve bütünleflmedir. Mekanik dayan›flman›n egemen oldu¤u toplumdan or-
ganik dayan›flman›n baflat oldu¤u modern topluma do¤ru giden süreçte bireyler,
bir yandan daha otonom varl›klar haline gelirken; di¤er yandan giderek birbirleri-
ne daha ba¤›ml› olmaya bafllarlar. Bu sürecin kritik aflamas›nda bireyler aras›nda
karfl›l›kl› ba¤›ml›l›k, onlar›n toplum ile daha s›k› ve yak›n bir ba¤›ml›l›k iliflkisine
girmelerine yol açar (Hunt, 2002: 25). Toplumsal evrimleflme sürecinde, toplumsal
ifl bölümü daha karmafl›k hale gelir, bireyler de artan ifl bölümü ve uzmanlaflma-
dan dolay› birbirlerinden daha fazla farkl›laflmaya bafllarlar ve birbirlerine daha
çok muhtaç hale gelirler (Vine, 1965: 144). 

Durkheim’in suç ve ceza konusundaki teorisini de¤erlendirmede, kolektif bi-
linç (conscience commune) anahtar bir kavramd›r. Bu ba¤lamda dinsel suçluluk
(religious criminality) ve insani suçluluktan (human criminality) söz eder. Dinsel
suçluluk, kolektif fleylere karfl› ifllenen suçlar› ifade ederken; insani suçluluk, bi-
reylere karfl› ifllenen hilecilik, h›rs›zl›k ve cinayet gibi suçlara göndermede bulu-
nur. Tarihsel süreçte, insani suçlulu¤un giderek dinsel suçlulu¤un yerini ald›¤›n›
düflünür. Ancak, Durkheim’in dinsel suçluluk ile insani suçluluk aras›nda yapt›¤›
ayr›m oldukça sorunlu bir ayr›md›r. Dinsel suçluluk, kamu otoritesine, onun tem-
silcilerine, örf ve âdetlere, dine karfl› ifllenen suçlulu¤u ifade ederken; insani suç-
luluk h›rs›zl›k, fliddet ve hile gibi bireye zarar veren suçlar› anlat›r. ‹lkel toplumla-
r›n ceza hukuku birinci tipi, ileri toplumlar›n ceza hukuku ise daha ziyade ikinci
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tipi içerir. Ancak, gerçek hayatta bu tür kesin kategorileri gözlemek ve böylesi ay-
r›mlar yapmak pek mümkün olamaz (Anleu, 2000: 17). Ayn› flekilde, Durkheim’in
yapt›r›m tipine göre hukuksal tipler aras›nda yapt›¤› ayr›m› da pratikte sürdürmek
zordur. Her fleyden önce, ceza hukuku (bast›r›c› hukuk) ile medeni hukuk (taz-
min edici hukuk) aras›nda yapt›¤› ayr›m aç›k de¤ildir. ‹nsan davran›fllar›ndan ba-
z›lar›, hem ceza hukuku hem de medeni hukuk kurallar›na ve yapt›r›mlar›na eflza-
manl› olarak konu olabilir. Özel hukuk veya medeni hukuk alan›ndaki kimi yasal
düzenlemeler, bast›r›c› veya cezai hükümler ve yapt›r›mlar içerebilir. Benzer
flekilde, ceza hukuku alan›nda da medeni hukuk yapt›r›mlar›na baflvurabilir (An-
leu, 2000: 15).

Durkheim, bir toplumdaki normatif yap›n›n toplumsal dayan›flma ve bütünlefl-
meye getirdi¤i katk›y› vurgulayarak hukuk sosyolojisine ciddi katk›larda bulun-
mufltur. Ancak, hukuk ile di¤er normatif yap› ögeleri olarak ahlak ve din aras›nda-
ki etkileflimlere ve karfl›l›kl› iliflkilere yeterince odakland›¤› söylenemez. Hukukun,
ahlaki bir fenomen olan toplumsal dayan›flman›n sembolü veya göstergesi olma
niteli¤ini çok fazla öne ç›karm›flt›r.

Weber (1864-1920)
‹nsan davran›fl›n› anlama çabas›n›n, özel metotlar› gerektirdi¤ini düflünen Weber’e
göre geçerli sosyolojik aç›klamalar, anlam düzeyinde de yeterli olmal›d›r. Ancak
bu, sosyolojinin toplumsal olgular aras›ndaki nedensel iliflkileri araflt›rmaktan vaz-
geçmesi anlam›na gelmez. ‹nsanl›k durumu öyle bir fleydir ki hiçbir bilim dal›, an-
lam ya da nedenselli¤i ihmal ederek nispeten yeterli bir aç›klama yapamaz. Bun-
dan dolay›d›r ki sosyoloji, insanlar›n kendi davran›fllar›na atfettikleri öznel anlam
ile bu davran›fllar›n nesnel sebep ve sonuçlar›n› eflit bir flekilde kavramaya çal›flan
bir bilim olmal›d›r. Yani, bir bilim dal› olarak sosyoloji, aç›klamalar›n› anlam ve ne-
densellik düzeylerinde ortaya koymal›d›r. Toplumsal dünya, esas olarak özneler
aras› bir dünyad›r. Ancak bu, insanlar aras›ndaki iliflkilerin hiçbir zaman nesnel so-
nuçlar› olmayaca¤› anlam›na gelmez (Zeitlin, 1991: 302-303). Böylece Weber, ne-
densel analiz üzerindeki pozitivist vurgusuyla hermenötik anlama kavram›n› sen-
tezlemeye çal›fl›r. 

Weber’in hukuk analizi, karfl›laflt›rmal›
sosyolojiye, çok sebepli ve ço¤ulcu aç›kla-
malara olan ilgisini yans›t›r. Weber’in hukuka
yaklafl›m›n›n a¤›rl›kl› olarak pozitivist nitelik-
te oldu¤u söylenebilir (Anleu, 2000: 21). We-
ber, pozitif hukuk ile insan eliyle yarat›lma-
yan, ahlak kurallar›n› da içeren do¤al hukuk
aras›nda ayr›m yaparak, sosyolojinin sadece
pozitif hukuk ile ilgilenmesi gerekti¤ini ifade
eder. Ancak bu, Weber’in yorumsay›c› bir an-
lama çabas›ndan tamamen vazgeçti¤i ve do-
¤al hukuku inceleme d›fl› b›rakt›¤› anlam›na
gelmez. E¤er do¤al hukuk ilkeleri, özgül top-
lum koflullar›nda insan davran›fl›na anlaml›
birer rehber olarak hizmet edebiliyorsa sos-
yolojik incelemenin konusu olmal›d›r (Fre-
und, 1968: 251). 
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Weber her zaman, hukuksal geliflme ile ekonomi tarihi aras›ndaki karmafl›k ilifl-
ki ile yak›ndan ilgilendi. Bu yaklafl›m›yla, hem idealist hukuk teorisinden hem de
ekonomik determinizm anlay›fl›ndan farkl› bir yerde durur. Hukuksal formlar›n
ekonomik ve toplumsal faktörler taraf›ndan nas›l belirlendi¤ini ve onlar› nas›l fle-
killendirdi¤ini göstermeye çal›fl›r (Anle, 2000: 21). Weber’in teorisinde hukuk, eko-
nomi, bilim ve siyaset, birbirleriyle karfl›l›kl› iliflkileriyle ve ba¤›ml› pozisyonlar›yla
ele al›n›r. Hiçbirinin, di¤erine önceli¤i söz konusu de¤ildir. 

Weber’in hukuk olgusuna yaklafl›m› hakk›nda daha detayl› bilgi edinmek için Çoflkun
San’›n “Max Weber’de Hukukun ve Meflru Otoritenin Sosyolojik Analizi” (1971) isimli ki-
tab›na bakabilirsiniz.

Modern dünyan›n rasyonelleflme süreciyle karakterize oldu¤unu ve bunun
önemli bir geliflmeye iflaret etti¤ini düflünen Weber, söz konusu süreçte, hukukun
da bilim, e¤itim, müzik, sanat, siyaset, din, t›p ve spor gibi, rasyonel örgütler tara-
f›ndan yarat›lan ve uygulanan bir niteli¤e büründü¤ünü ileri sürer. Bu süreçte, for-
mel yaz›l› hukuk kurallar›, yaz›l› olmayan geleneksel kurallar›n yerini al›r.

Weber’e göre, hukukun rasyonelleflmesi, tarihsel süreçte belli aflamalardan ge-
çilerek mümkün olmufltur. ‹lkel toplumlardaki hukuk, ilahi bir görünümde olup
büyücü, falc› ve dinî kimlikli kimselerden ve onlar›n karizmas›ndan kaynaklan›-
yordu. Toplumsal hayat üzerinde güçlü etkiye sahip karizmatik flahsiyetler, huku-
ku da ifade ediyordu. Bu hukuk, keyfilik yan› a¤›r bas›n karizmatik bir nitelik ta-
fl›yordu. Yani, hukuku yaratan otoriteler, kendi arzular›na göre yorumlar gelifltirip
keyfi düzenlemelere ve uygulamalara gidebiliyordu. Zamanla, bu hukuk yarat›c›-
lar›, ortaya ç›kan toplumsal tepkileri yumuflatmak, toplumdaki gelenekleri ve gö-
renekleri daha iyi bir flekilde kavrayabilmek için, kendilerine dan›flmanlar buldu-
lar ve böylece hukukun rasyonalizasyonuna yönelik ilk ad›m› att›lar. Bu, do¤rudan
hukukla ilgili kimselerin ampirik yollarda hukuku bulmas› ve yaratmas› anlam›na
geliyordu. Bir sonraki aflamada yöneticiler, ekonomik, toplumsal ve etik dengeyi
sa¤lamak bak›m›ndan rasyonelleflme do¤rultusunda bir ad›m daha atarak uzman
kiflileri ve gruplar› devreye soktular. Son aflamada hukuk, uzmanlar arac›l›¤›yla
gerçeklefltirilen ve belirli bir sistemati¤e sahip kurallar biçiminde görünüm kazan-
d›. Bu aflamada, bir yandan hukuk kurallar› sistemlefltirilirken di¤er yandan yarg›
ifllevi, hukuk mesle¤i esaslar›na göre yerine getirilmeye baflland›. Hukukun, gide-
rek mant›ki ak›lc›l›¤a ve sistemleflmeye do¤ru bir geliflme süreci yaflad›¤›n› ileri sü-
ren Weber, her toplumun söz konusu aflamalar›n hepsinden geçti¤ini ve ayn› s›ra-
y› izledi¤ini söylemez; hukukun rasyonelleflme veya aklileflme sürecinin, farkl› yer-
lerde fark› nitelik ve ölçülerde yaflanabilece¤ini kabul eder (San, 1971: 56; Öktem,
1994: 382).

Weber’in teorisinde insan eylemleri; geleneksel eylemler, duygusal eylemler,
de¤er yönelimli rasyonel eylemler ve amaca yönelik rasyonel eylemler olarak s›-
n›fland›r›l›r. Geleneksel eylemler, toplumdaki mevcut geleneklere göre basit bir
tarzda, her zaman ayn› flekilde icra edilen davran›fllar› ifade eder. Duygusal eylem-
ler, esas olarak duygular taraf›ndan belirlenen eylemlere gönderme yapar. De¤er
yönelimli rasyonel eylemler, din, etik veya estetik gibi de¤er sistemlerine yönelik
ve bu de¤erler temelinde flekillenen davran›fllar› anlat›rken; amaca yönelik rasyo-
nel eylemler ise pratik amaçlara yönelik olup rasyonel tercihler taraf›ndan belirle-
nen davran›fllar› ifade eder (Anleu, 2000: 22).
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Modern kapitalizm, amaçsal rasyonel davran›fl›n prototipini oluflturur. Modern
kapitalizm, kâr elde etme ve belli amaçlara ulaflmak için gerekli araçlar›n rasyo-
nel seçimine dayan›r. Böylece Weber, ekonomik hayattaki rasyonalite ile hukuk-
sal düflüncedeki rasyonalite aras›nda aç›k bir ba¤ kurar. Hukuksal düflünceye ilifl-
kin kategoriler, aç›k bir flekilde ekonomik davran›fl kategorilerine paralel flekilde
tasarlan›r. Hukuksal düflüncenin mant›ki-formel rasyonalitesi, ekonomik davran›-
fl›n amaçsal rasyanolitesinin karfl›l›¤›n› oluflturur (Anleu, 2000: 22). K›saca, We-
ber’in teorisinde modern hukukun oluflumu ve geliflimi ile kapitalizm aras›nda ya-
k›n bir iliflki vard›r.

Kapitalizm, yüksek ölçüde öngörülebilir ve hesaplanabilir bir normatif düzen
gerektirir. Tarihsel süreçte ortaya ç›kan hukuk tiplerinden sadece modern rasyonel
hukuk veya formel rasyonaliteye sahip hukuk, ihtiyaç duyulan öngörülebilirli¤i ve
hesaplanabilirli¤i sa¤layabilir. Hukuk kurallar›na ve kanunlara karfl› gösterilen güç-
lü ba¤l›l›k, düzenli ve öngörülebilir bir ortam sa¤layarak kapitalizmin geliflmesini
destekler. Serbest piyasa flartlar›nda kâr güdüsüyle özel mülkiyet temelinde faali-
yette bulunan kapitalist giriflimciler, baflta mülkiyet hakk›, miras hakk› ve sözleflme
özgürlü¤ü olmak üzere birçok temel hak ve özgürlü¤ün genellik, süreklilik, nesnel-
lik ve belirlilik niteliklerine sahip hukuksal düzenlemelerle güvence alt›na al›nma-
s›na ihtiyaç duyarlar. Yani, ekonomik ve ticari etkinliklerini öngörülebilir, hesapla-
nabilir bir ortam içinde sürdürmek isterler. Böyle bir ihtiyaca yan›t verecek kurum
ise hiç kuflkusuz, formel, yaz›l› ve sistematik nitelikteki modern hukuk olacakt›r.

Weber, kapitalist üretim tarz›n›n Bat› Avrupa’da ortaya ç›k›p geliflmesiyle ya-
k›ndan ilgilenir ve Avrupa hukuk sisteminin farkl› bir karaktere sahip oldu¤unu
belirtir. Bu hukuk sisteminde hukuk, siyasal faaliyetin di¤er yanlar›ndan ayr›lm›fl-
t›r. Uzmanlaflm›fl profesyonel hukukçular grubu vard›r. Hukuk kurallar›, bilinçli bir
flekilde belirlenir. Yasa koyma süreci, dinsel etkilerden ve di¤er geleneksel de¤er
kaynaklar›ndan nispeten ba¤›ms›z olarak ifller. Somut kararlar, evrensel kurallar›n
uygulanmas›na dayal› olup karar verme süreci, sürekli bir flekilde politik müdaha-
leye konu olmaz (Trubek, 1991: 128-130). Tekrar belirtmek gerekirse, Weber’e gö-
re formel-rasyonel bir hukuk sistemi, rasyonel kapitalizm için en uygun sistemdir.
Rasyonel kapitalizm, idari altyap›n›n oluflturulmas›nda, bürokrasinin flekillendiril-
mesinde, ekonomik ve ticari sözleflmelerin düzenlenmesinde öngörülebilir ve is-
tikrarl› bir yap›y› zorunlu k›lar (Graber, 1985: 97).

Weber’in teorisi hakk›nda daha kapsaml› bilgi edinmek üzere Weber’in “Toplumsal ve
Ekonomik Örgütlenme Kuram›” (2011) adl› kitab›na baflvurunuz.

Weber, ekonomi ile hukuk aras›nda oldu¤u gibi, siyasal ve hukuksal yap›lar
aras›nda da karfl›l›kl› iliflkiler bulundu¤unu düflünür. Bu çerçevede, hukuksal dü-
flünce tipleri ile egemenlik tipleri aras›nda yak›n bir ba¤lant› kurar. Hukuk yarat-
ma sürecinin, karizmatik egemenlik, geleneksel egemenlik ve yasal rasyonel ege-
menlik tipleriyle ba¤lant›l› olarak geliflti¤ini düflünür. Bu ba¤lamda, karizmatik hu-
kuk, geleneksel hukuk ve formel yasal rasyonel hukuk ayr›m› yapar (Ritzer, 1988:
130). Karizmatik hukukun oluflumunda ola¤anüstü kiflisel niteliklere sahip bulun-
duklar›na inan›lan karizmatik flahsiyetler belirleyicidir. Geleneksel hukuk, geçmifl-
ten beri süregelen örf ve âdetlere dayal›d›r. Geleneksel toplum yap›s›nda modern
toplum tipine geçifl sürecinde, bir hukuk kayna¤› olarak örf-âdet veya gelene¤in
önemi azal›r ve bunun yerini parlamento ve modern bürokrasi almaya bafllar. We-
ber, hukuku, kültürel bir normlar sisteminden daha yap›laflm›fl bir formel kurallar
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sistemine do¤ru evrimleflen bir olgu olarak görür. Bu süreçte modern rasyonel hu-
kuk, önceden çerçevesi çizilmifl karar alma prosedürlerine tam bir ba¤l›l›¤a daya-
n›r. Buna uygun olarak yürürlü¤e konan hukuk kurallar›, meflru kabul edilir. Mo-
dern devletin meflruiyeti de onun hukuksal egemenlik formunun mevcut prose-
dürler takip edilerek infla edilmifl oldu¤u inanc› üzerinde temellendirilir (Turner,
1992: 192). Weber’e göre, modern bürokratik devlet yap›s›nda rasyonel-yasal oto-
rite, hukukun tarafs›z otoritesinin sayesinde kiflisel otoritenin yerini al›r. Yasama
eliyle kural koyma ve yarg›sal yolla karar üretme süreçleri birbirlerinden ayr›l›r
(Munch, 1994: 193). Modern devlet, rasyonel bir bürokrasiye, rasyonel bir anaya-
saya, rasyonel hukuk kurallar›na ve yasalar›na sahip bir devlettir. Hukuk, insan
eliyle bilinçli bir flekilde konmufl soyut kurallar bütünüdür. Kanunlar, herkesin
bunlara uymas› beklenerek ç›kar›l›r. Bürokratlar, kifliliklerinden ba¤›ms›z bir düze-
nin kurallar›na göre hareket eden kimselerdir. Yönetilenler, vatandafl statüsünde
olup kanunlara itaat eden flah›slar konumundad›rlar (Mommsen, 1989: 48; San,
1971: 125).

Weber, ekonomik faktörlerin önemini kabul etmekle beraber, modern kapita-
lizm ile modern hukuk sistemi aras›nda tek yönlü neden-sonuç iliflkisi kurmaz.
Weber’in teorisinde hukuk, ekonomi ve politika, birbirleriyle iliflkilerinde hem ba-
¤›ml› hem de ba¤›ms›z de¤iflken pozisyonu kazanabilir. Marx’›n ekonomik yap›ya
nispeten a¤›rl›k veren yaklafl›m›na karfl›n, politik flartlar›n ve modern bürokratik
devlet yap›s›n›n önemini vurgulayan bir yaklafl›m sergiler. Weber’in hukuk hak-
k›ndaki analizi, a¤›rl›kl› olarak Bat› tecrübesine dayal› olman›n s›n›rlar›n› da tafl›r.

Weber’in hukuka yaklafl›m›nda ekonominin ve siyasetin yerini tart›fl›n›z.

Marx ile Weber’in sosyolojik yaklafl›mlar›n› karfl›laflt›rmal› olarak inceleyiniz.
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Öncü çal›flmalar›n sosyolojiye ve hukuk sosyoloji-
sine nas›l bir entelektüel zemin oluflturdu¤unu
aç›klamak.
Sosyolojinin ayr› bir bilim dal› olarak ortaya ç›k-
mas›, 19. yüzy›lda olmufltur. Bu geliflmede bir
yandan, 19. yüzy›lda yo¤unlaflan sanayileflme,
kentleflme, k›rdan kente göç, siyasal devrim ha-
reketleri gibi olgular, giderek ço¤alan ve çeflitle-
nen toplumsal sorunlar etkili olurken; di¤er yan-
dan, toplumsal olgulara, sorunlara ve de¤iflimle-
re iliflkin olarak daha önceki yüzy›llarda ortaya
at›lan görüfller, ileri sürülen fikirler entelektüel
bir temel oluflturmufltur. Daha önceki düflünürle-
rin sa¤lad›¤› böyle bir kültürel zemin olmaks›z›n,
sosyoloji ve onun alt dallar›ndan biri olarak hu-
kuk sosyolojisinin geliflmesi mümkün olamazd›.
fiöyle ki 14. yüzy›l gibi erken bir dönemde, top-
lumsal gerçekli¤i tarihsel bir çerçeve içinde anla-
maya ve aç›klamaya çal›flan bir düflünür olarak
‹bn-i Haldun, bugün tarihsel sosyoloji olarak
isimlendirebilece¤imiz “Umran Bilimi”nin temel-
lerini atm›flt›r. Montesquieu, 18. yüzy›lda yay›m-
lanan “Kanunlar›n Ruhu” adl› eserinde; yap›t›n›n
konusunu dünyada yaflayan tüm halklar›n ka-
nunlar›, çeflitli e¤ilimleri ve âdetleri olarak belir-
lemifltir. Böylesine bir alan›n inceleme konusu
yap›lmas› ve bu incelemenin olmas› gerekenden
ziyade mevcut olan üzerinde yo¤unlaflmas›, çev-
re flartlar› da dahil olmak üzere birçok etkenin
yap›lan analize kat›lmas› gibi özellikler, Montes-
quieu’yu, sosyoloji ve hukuk sosyolojisinin öncü
kurucular› aras›na sokmufltur. Ayn› flekilde, Bec-
caria, suçlar ve cezalar üzerinde yo¤unlaflarak,
zaman›n›n ceza adalet sistemine ciddi elefltiriler
yönelterek, hukuk sosyolojisinin öncü çal›flmala-
r› içinde yer almay› hak etmifltir. Yine Maine de,
özellikle “Antik Hukuk” adl› eseriyle, hukukun
tarihsel geliflimine iliflkin yapt›¤› bu çal›flmayla,
hukuk sosyolojisinin oluflumuna ciddi katk›larda
bulunmufltur.

Öncü çal›flmalardan ‹bn-i Haldun, Montesquie-
u, Beccaria ve Maine’n›n hukuk hakk›ndaki gö-
rüfllerini ana hatlar›yla özetlemek.
‹bn-i Haldun’un hukuk hakk›nda görüflleri, “be-
devi umran” ve “hazari umran” ayr›m›ndan hare-
ketle aç›klanabilir. Toplum hayat›n›n en ilkel afla-

mas›n› oluflturan bedevi umran aflamas›nda her-
hangi bir otoritenin, yönetim organ›n›n veya ya-
salar›n varl›¤› söz konusu de¤ildir. Toplumsal
hayat›n sürdürülmesinde al›flkanl›klar, örf ve
âdetler etkilidir. Yerleflik hayata geçtikten sonra,
kasabalar›n ve kentlerin olufltu¤u “hazari umran”
aflamas›nda; “mülk” ad›n› verilen “devlet”in, ege-
men bir birim haline gelerek karar alan, kural ih-
das eden ve bunlar› hayata geçiren bir organi-
zasyon niteli¤ini kazanmas› söz konusudur. Böy-
lece, göçebe topluluklar›n zaman içinde oluflmufl
kendili¤inden hukukunun yerine, flehirleflmifl ve
devletleflmifl toplumsal yap›da devlet eliyle flekil-
lenen organize hukuk ön plana ç›km›flt›r.
Montesquieu’ya göre gelenekler, insan davran›fl-
lar›n›; kanunlar ise, devletle siyasi ve hukuksal
ba¤› bulunan bireyleri ifade eden vatandafllar›n
davran›fllar›n› ve iliflkilerini düzenler. Bütün va-
tandafllar aras›ndaki iliflkileri düzenlemek için
yap›lan düzenlemelerle “Medeni Hukuk” toplum-
lar aras›ndaki ba¤lar› düzenleyen yasalarla “Dev-
letler Hukuku”; yönetenler ile yönetilenler iliflki-
sini düzenlemek amac›yla yap›lan kanunlar ile
de “Siyasal Hukuk” meydana gelmifltir.
Beccaria “Suçlar ve Cezalar Hakk›nda” isimli ün-
lü çal›flmas›nda, özellikle ceza adalet sisteminde
reform yap›lmas› gerekti¤ini savunur. Yaflad›¤›
18. yüzy›ldaki yarg› sürecinin iflleyiflinin ve cezai
uygulamalar›n›n irrasyonel ve adaletsiz oldu¤u-
nu belirterek, bunlar›n de¤ifltirilmesi gerekti¤ini
ileri sürer. Ona göre, baflvurulacak ceza ve tercih
edilecek cezaland›rma yöntemi, kamusal iyili¤e
hizmet edecek nitelikte olmal›d›r.
Tarihsel Hukuk Okulu’nun temsilcilerinden biri
olan Maine, tarihsel süreçte toplumun ve huku-
kun gelifliminin “statü”den “sözleflme”ye do¤ru
oldu¤unu ileri sürmüfltür. Buna göre; antik dö-
nemlerde bireyler, geleneksel toplumsal yap›lara
mensup olup, içinde yer ald›klar› statüler ile ba¤-
l›yd›lar. Modern toplum dünyas›nda ise bireyler,
kendi iradeleriyle baflkalar›yla sözleflme yapma
serbestisine sahip birer ba¤›ms›z varl›k olarak
görülmüfllerdir. Böylece, statülere ba¤l› olarak
flekillenen hak ve yükümlülük anlay›fl›ndan bi-
reysel haklar ve sözleflme özgürlü¤ü çerçevesin-
de iflleyen bir hukuka geçilmifltir.

Özet
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Klasik sosyolojik yaklafl›m›n toplumsal, ekono-
mik ve siyasal temellerini de¤erlendirmek.
Klasik sosyolojik yaklafl›mlar›n geliflmesinde rolü
bulunan faktörler olarak 19. yüzy›lda kapitaliz-
min yükseliflinden, endüstri devriminden ve en-
düstrileflmeden, siyasal devrim hareketlerinden,
düflünce ak›mlar›ndan, bilim ve teknoloji saha-
s›ndaki geliflmelerden söz edilebilir. Bu süreci
ifade etmek üzere baflvurulan kavram ise, “mo-
dernleflme”dir. Modernleflme sürecinde, toplum-
sal yaflam giderek farkl›lafl›p karmafl›klaflm›fl; eko-
nomik hayatta geleneksel pazarlar›n yerini al›fl-
verifl ve ticaretin muazzam flekilde artt›¤› büyük
pazarlar alm›fl; siyasal hayatta merkezi modern
devlet yap›lar›, parlamentolar, siyasal partiler ve
sendikalar gibi organizasyonlar belirleyici hale
gelmifltir. Kentleflme, sanayileflme gibi oluflumlar
belirginleflmifl; toplumsal hayat, giderek yo¤un-
laflan göç hareketleriyle, s›n›f mücadeleleriyle ve
çok çeflitli toplumsal sorunlarla bezenmifltir.

Klasik sosyolojik teori çerçevesinde Marx, Durk-
heim ve Weber’in hukuk olgusuna yaklafl›m›n›
karfl›laflt›rmal› olarak tart›flmak.
Marx, hukuk da dahil olmak üzere, ilgilendi¤i
bütün toplumsal olgular› ve sorunlar›, tarihsel
materyalist bir yaklafl›mla ele al›p incelemifltir.
Bu yaklafl›ma göre insan yaflam›, toplumsal ve
tarihsel boyutu olan bir hayatt›r. Bu yaklafl›m, bi-
reyin içinde yaflad›¤› toplumdan, tarihten ve do-
¤adan soyutlanarak ele al›nmas›na karfl› ç›kar.
Toplumsal de¤iflimin gerisindeki as›l belirleyici
faktörün, üretim güçleri ile üretim iliflkileri ara-
s›ndaki çeliflki, z›tl›klar ve çat›flmalar oldu¤unu
kabul eder. Marx’›n teorisinin merkezinde, top-
lumsal s›n›flar ve s›n›flar aras› mücadele vard›r.
Siyasi ve hukuksal olgular›n temelleri, egemen
toplumsal s›n›f ya da s›n›flar›n kendi ç›karlar› pe-
flinde koflmas› çerçevesinde de¤erlendirilir. Ka-
pitalist toplumsal ve ekonomik sistemde burjuva
s›n›f› ile iflçi s›n›f› karfl› karfl›ya gelmifltir. Üretim
araçlar›na sahip s›n›f ile yaln›zca emek gücünü
satarak hayatta kalabilen s›n›f›n karfl› karfl›ya gel-
di¤i bu sistem, hukuk ve ideoloji taraf›ndan hi-
maye edilmeyen ve hakl›laflt›r›lmayan düzenle-
meler ve fikirler olmaks›z›n, varl›¤›n› sürdüre-
mez. Marx’a göre hukuk, kendi bafl›na bir karak-
tere ve tarihe sahip olmay›p bünyesinde yer ald›-
¤› toplumun üretim tarz›n›, ekonomik örgütlen-
mesini, s›n›f mücadelesini, devletin ve egemen
s›n›f›n iradesini yans›t›r.

Kapitalizm terimini nadiren kullanan Durkheim,
ekonomik faktörlerden ziyade toplumsal ve kül-
türel etkenler üzerinde yo¤unlaflm›flt›r. Esas ola-
rak, toplum hayat›nda toplumsal dayan›flma ve
bütünleflmenin nas›l sa¤lan›p sürdürülebilece¤i
ile ilgilenmifltir. 19. yüzy›lda yaflanan toplumsal,
ekonomik ve kültürel dönüflümlere ba¤l› olarak
giderek yo¤unlaflan, çeflitlenen ve karmafl›klaflan
toplumsal sorunlarla bozulan toplumsal düzeni
tesis etmek temel kayg›s› olmufltur. Hukuku, me-
kanik dayan›flma ve organik dayan›flma ikilemi
çerçevesinde din ve ahlak ile ba¤lant›s› içinde
inceleme konusu yapm›flt›r. Durkheim’a göre,
toplumsal evrim sürecinin erken aflamalar›ndaki
toplumlarda ahlaki ve hukuksal fenomenler, din-
sel yap›n›n kapsam› içindedir. Modernleflen top-
lumlarda ise, toplumsal dayan›flman›n flekillen-
mesinde ve toplumsal düzenin ifllemesinde hu-
kuksal kurallar ön plandad›r. Ancak, bu aflama-
da da asl›nda, hukuk, ahlak ve din üçlüsü, top-
lumsal kontrolün ve bütünleflmenin esas formla-
r›n› birlikte oluflturur.
Weber de Marx gibi, modern kapitalizm ve eko-
nomik hayat ile yak›ndan ilgilidir. Ancak Weber,
ekonomik hayat›n, toplumun di¤er alanlar› üze-
rinde belirleyici bir etkiye sahip oldu¤unu dü-
flünmez. Ekonomik geliflmenin sa¤lanmas›nda si-
yasal, hukuksal ve kültürel de¤iflkenlerin de et-
kili olabildi¤ini ileri sürer. Hukuk hakk›ndaki
analizinde de, hukuk-siyasal yap› iliflkisi öne ç›-
kar. Analizinin odak noktas›n› oluflturan temel
kavram “rasyonelleflme”dir. Ona göre modern
kapitalizm, rasyonel bir sistemin modelini teflkil
eder. Ekonomik hayattaki rasyonalite ile hukuk-
sal yap›daki rasyonalite aras›nda yak›n bir ba¤
vard›r. Hukuksal düflüncenin mant›ki-formel ras-
yonalitesi, ekonomik davran›fl›n amaçsal rasyo-
nalitesinin karfl›l›¤›n› oluflturur. Weber, hukuksal
düflünce tipleri ile egemenlik tipleri aras›nda ya-
k›n bir ba¤lant› kurarak; karizmatik egemenlik,
geleneksel egemenlik ve yasal egemenlik tipleri-
ne denk düflen hukuk tiplerini; karizmatik hu-
kuk, geleneksel hukuk ve yasal-rasyonel hukuk
olarak s›n›fland›r›r. Ayr›ca, Weber, toplumda ege-
men olan hukuk sisteminin ve zihniyet dünyas›-
n›n, ekonomik geliflme üzerinde etkili oldu¤unu,
rasyonel hukuk olmadan rasyonel kapitalizmin
mümkün olamayaca¤›n› ileri sürer.
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1. Afla¤›dakilerden hangisi, “Öncü Çal›flmalar” kapsa-
m›nda de¤erlendirilebilecek düflünürlerden biri de¤ildir?

a. ‹bn-i Haldun
b. Montesquieu
c. Durkheim
d. Maine
e. Beccaria

2. ‹bn-i Haldun’a göre, afla¤›dakilerden hangisi, “ilmi
umran” n›n ya da “umran bilimi” nin cevaplamaya çal›-
flaca¤› sorulardan biri de¤ildir?

a. ‹nsanlar niçin toplum halinde yaflarlar?
b. Toplum halinde yaflayan insanlar, niçin siyasi

otoriteye ihtiyaç duyarlar?
c. Toplu yaflayan insanlar›n geçim tarzlar›ndan ve-

ya ekonomik etkinliklerinden kaynaklanan iliflki
biçimlerinin sebepleri nelerdir?

d. ‹nsanlar›, di¤er varl›klardan ayr›, seçkin bir ko-
numa getiren ilmi faaliyetlerin ve e¤itim-ö¤retim
faaliyetlerinin sebepleri nelerdir? 

e. ‹nsanlar, “statü hukuku”ndan “sözleflme huku-
ku”na nas›l geçerler?

3. Montesquieu’ya göre insanlar, yönetenler ile yöneti-
lenler aras›ndaki ba¤lar› düzenlemek amac›yla yapt›k-
lar› kanunlarla hangi hukuk dal›na hayat vermifllerdir?

a. Siyasi hukuk
b. Medeni hukuk 
c. Devletler hukuku
d. Ceza hukuku
e. ‹dare hukuku

4. Afla¤›dakilerden hangisi, “Klasik Kriminoloji Oku-
lu”nun kurucular›ndan biridir?

a. Voltaire
b. Beccaria
c. Maine
d. Rousseau
e. Hobbes

5. Afla¤›dakilerden hangisi, “Tarihsel Hukuk Oku-
lu”nun temsilcilerinden biridir?

a. Marx
b. ‹bn-i Haldun
c. Locke
d. Maine
e. Beccaria

6. “Altyap›-üstyap›” ayr›m›, afla¤›dakilerden hangisi ta-
raf›ndan yap›lm›flt›r?

a. Weber
b. Durkheim
c. Comte
d. Simmel
e. Marx

7. “Anomi” kavram›, afla¤›dakilerden hangisi taraf›n-
dan gelifltirilmifltir?

a. ‹bn-i Haldun
b. Weber
c. Durkheim
d. Marx
e. Beccaria

8. “Dinsel suçluluk” ve “insani suçluluk” ayr›m›, afla¤›-
dakilerden hangisi taraf›ndan yap›lm›flt›r?

a. Marx
b. Weber
c. Locke
d. Durkheim
e. Comte

9. Afla¤›dakilerden hangisi, Weber taraf›ndan en fazla

vurgulanan kavramlardan biridir?
a. Rasyonelleflme
b. Ütetim tarz›
c. S›n›f mücadelesi
d. Kolektif bilinç
e. Anomi

10. Weber ile ilgili afla¤›daki ifadelerden hangisi do¤ru-
dur?

a. Diyalektik yaklafl›m› benimser.
b. Pozitivist ve yorumsamac› bir yaklafl›m sergiler.
c. Tarihsel materyalist bir yaklafl›m gösterir.
d. Pozitivist metodolojiyi benimser.
e. ‹fllevselci bir yaklafl›m sergiler.

Kendimizi S›nayal›m
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1. c Yan›t›n›z yanl›flsa “Öncü Çal›flmalar” konusuna
bak›n›z.

2. e Yan›t›n›z yanl›flsa “‹bn-i Haldun” konusunu göz-
den geçiriniz.

3. a Yan›t›n›z yanl›flsa “Montesquieu” konusunu
gözden geçiriniz.

4. b Yan›t›n›z yanl›flsa “Beccaria” konusuna bak›n›z.
5. d Yan›t›n›z yanl›flsa “Maine” konusunu gözden

geçiriniz.
6. e Yan›t›n›z yanl›flsa “Marx” konusuna bak›n›z.
7. c Yan›t›n›z yanl›flsa “Durkheim” konusuna bak›n›z.
8. d Yan›t›n›z yanl›flsa “Durkheim” konusuna bak›n›z.
9. a Yan›t›n›z yanl›flsa “Weber” konusuna bak›n›z.
10. b Yan›t›n›z yanl›flsa “Weber” konusuna bak›n›z.

S›ra Sizde Yan›t Anahtar›
S›ra Sizde 1

‹bn-i Haldun, bedevi topluluklarda siyasal gücü elinde
bulunduran müesseseye “riyaset” ve bu müessesenin
bafl›nda olan kimseye de “reis” der. Riyaset, reislik de-
mek olup bu statüyü iflgal eden kimseye itaat edilir. Ri-
yaset, bedevi topluluklar›n toplumsal yaflam flartlar›nda
sahip oldu¤u dayan›flma duygusu ve yak›nl›k ba¤›ndan
do¤mufl olup, reisin kararlar›n›, baflkalar›na zorla kabul
ettirme gücü yoktur. Hazari ya da flehirleflmifl cemiyet-
lerde “mülk” ad› verilen “devlet” ortaya ç›km›flt›r. Mülk,
egemen olma, kararlar›n› ve kurallar›n› zorla kabul et-
tirme anlam›na gelir. Mülkün, birtak›m kurallar koyma-
s› ve yasaklamalar yapmas›, toplum hayat›ndaki çat›fl-
malar›, zulüm ve sald›r›lar› önlemek bak›m›ndan kaç›-
n›lmazd›r. Bu ise, devlet eliyle flekillenen organize bir
hukuk düzeni ile gerçeklefltirilebilir.

S›ra Sizde 2

Montesquieu’nun kanunlar hakk›ndaki kuram›nda esas
olarak üç kavram öne ç›kar: Yasalar, gelenekler ve dav-
ran›fl tarzlar›. Kanunlar, vatandafllar›n davran›fllar›n›; ge-
lenekler ise, vatandafll›k ba¤› olmaks›z›n bireylerin dav-
ran›fllar›n› düzenler. Gelenekler, daha çok, kiflilerin iç
yönelimi ya da dünyas› ile ilgiliyken davran›fl tarzlar› d›fl
yönetimiyle ilgilidir. Gelenekler ve davran›fl tarzlar›, ka-
nunlar›n yerlefltiremedi¤i veya yerlefltirmek istemedi¤i
al›flkanl›klard›r. Kanunlar ise, örgütlü yap›larda vücut bu-
lan, insan eliyle yap›lm›fl düzenlemeleri ifade eder. Dev-
let, kendisine siyasi ve hukuksal ba¤ ile ba¤l› vatandafl-
lar›n iliflkilerine ve davran›fllar›na kanunlarla yön verir.

S›ra Sizde 3

Beccaria, yaflad›¤› dönemin ceza adalet sistemini irras-
yonel ve adaletsiz bir sistem olarak nitelendirir. Zanl›la-
r›n sorguya çekilmesinden, yasalar›n yap›lmas›na ve
hükümlülerin cezaland›r›lmas›na kadar, ceza adalet sis-
temi kapsam›ndaki birçok hususu inceleme konusu ya-
pan Beccaria, yasalar›n mu¤lakl›¤›n› ve yozlaflm›fll›¤›n›,
san›klara savunmalar›n› haz›rlamalar› için yeterince za-
man ve imkan tan›nmamas›n›, suçlu say›lan kimselere
dönüflü mümkün olmayan bir yapt›r›m olarak idam ce-
zas› verilmesini elefltiriyor ve daha hümanist bir hukuk
sistemini savunuyordu.

S›ra Sizde 4

Maine, hukukun toplumsal faktörlerle iliflkisine yapt›¤›
vurgu ile hukuk sosyolojisi alan›nda daha sonralar› ya-
p›lan çal›flmalara bir zemin oluflturmufltur. Hukukun
de¤iflmezli¤ine, de¤ifltirilmezli¤ine vurgu yapan, huku-
kun sadece rasyonel ak›l yürütmeyle keflfedilebilece¤i-
ni ileri süren felsefi ak›mlara karfl› ç›karak; hukuku, ta-
rihsel süreçte herhangi bir insan toplulu¤unun yafla-
m›nda mevcut bulunan toplumsal al›flkanl›klar›n, örf ve
âdetlerin geliflip serpilmesi olarak görür. Buna göre hu-
kuk, rasyonel ak›l yürütmeye dayal› tümdengelim yo-
luyla bulunan veya insan eliyle bilinçli bir fleklide yara-
t›lan bir olgu de¤il; toplumsal hayatta hali haz›rda bulu-
nan›n keflfiyle ortaya konan bir fenomendir.

S›ra Sizde 5

Marx, Weber ve Durkheim, görüflleri ve yaklafl›mlar›
aras›nda önemli farklar bulunmakla birlikte, inceleme
ve araflt›rmalar›n› yaparken benzer tutum ve davran›flla-
r›yla klasik sosyolojik teorinin temellerini atm›fllard›r.
Toplumsal hayat› bir bütün olarak ele alm›fllar; toplumu
oluflturan kurumlar› ve yap›lar› birbirleriyle iliflkisi olan
ögeler olarak görmüfller ve bunlar› bir sistem anlay›fl›
çerçevesinde incelemifllerdir. Baflka bir deyiflle, toplu-
mu, bir sistem ve yap› bütünü olarak kavramlaflt›rm›fl-
lard›r. Yine, inceleme konusu yapt›klar› olgular›, hiçbir
zaman tarihsel ba¤lam›ndan soyutlayarak ele almam›fl-
lard›r. Toplumsal ve tarihsel ba¤lam ile birlikte bireysel
de¤iflkenleri ve kiflilerin biyografilerini de analizlerine
katm›fllard›r. Böylece tarihsel, sosyolojik, psikolojik,
ekonomik ve siyasal de¤iflkenleri, karfl›l›kl› iliflkileri ve
ba¤lant›lar›yla göz önünde bulundurarak analiz eden
bir yaklafl›m ortaya koymufllard›r.

Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar›
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S›ra Sizde 6

Marx’›n teorisinde hukuk, devlet ve ideoloji aras›ndaki
iliflkiyi kavramak; siyasal iktidar›n temellerine, toplum-
sal s›n›flar›n formasyonuna ve devletin yap›s›na bakma-
y› gerektirir. Kapitalist toplumda bir s›n›f olarak kapita-
listler, zaman içinde birbirine ba¤l› birçok örgütten olu-
flan hiyerarflik bürokratik devlet yap›s›n›n oluflumuna
hayat verirler. Devlet eliyle aç›kça belirlenmifl ve çerçe-
vesi çizilmifl hukuksal kurallar sayesinde, kendi ortak
s›n›f ç›karlar›n› korumak ve di¤er s›n›flardan gelecek
tehditleri bertaraf etmek isterler. Ayr›ca, ekonomik ha-
yattaki üstünlüklerini ve ayr›cal›klar›n›, siyasal hayatta-
ki etkin konumlar›n›, ideolojik olarak hakl›laflt›rmaya
ve meflrulaflt›rmaya çal›fl›rlar.

S›ra Sizde 7

Durkheim, hukuk, din ve ahlak aras›nda yak›n bir ilifl-
ki oldu¤unu düflünür. Teorisinde, kutsal âlem - dünye-
vi âlem ayr›m› önemli bir yere sahiptir. Normatif dünya-
da dinin önemli bir iflleve sahip oldu¤unu belirten Durk-
heim’a göre din, yaln›zca bütün kurumlar›n ortaklafla
sahip olduklar› fleyi incelemenin bir yolu de¤ildir; ayn›
zamanda, her toplumda, tarihinin çok eski dönemlerin-
den beri bütün kurumlar›n serpilip geliflti¤i bir kaynak
durumundad›r. Mekanik dayan›flman›n egemen oldu¤u
geleneksel toplumdan organik dayan›flman›n bask›n ol-
du¤u modern topluma geçifl sürecinde, giderek artan
bir sekülerleflme veya dünyevileflme söz konusudur.

S›ra Sizde 8

Weber, ekonomik hayattaki rasyonalite ile hukuksal
düflüncedeki rasyonalite aras›nda aç›k bir iliflki görür.
Weber’in teorisinde modern hukukun oluflumu ile ka-
pitalizm geliflimi aras›nda yak›n bir ba¤ vard›r. Kapita-
lizm, yüksek ölçüde öngörülebilir ve hesaplanabilir bir
normatif düzen gerektirir. Tarihsel süreçte ortaya ç›kan
hukuk tiplerinden sadece formel rasyonaliteye sahip
modern hukuk, ihtiyaç duyulan öngörülebilirli¤i ve he-
saplanabilirli¤i sa¤layabilir. Hukuk kurallar›na ve ka-
nunlar›na karfl› gösterilen güçlü ba¤l›l›k, düzenli ve ön-
görülebilir bir ortam sa¤layarak, kapitalizmin geliflmesi-
ne uygun ortam› haz›rlar. Kapitalist giriflimcilerin, baflta
mülkiyet, miras hakk› ve sözleflme özgürlü¤ü olmak
üzere, birçok temel hak ve özgürlü¤ü kurallara ba¤la-
narak güvenceye al›n›r.
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5
HUKUK SOSYOLOJ‹S‹

Hukuk ve Toplumsal
Kurumlar



G‹R‹fi
Hukuk d›fl›ndaki toplumsal kurumlar, bugüne kadarki sosyoloji çal›flmalar› içeri-
sinde önemli bir yer tutmufltur. Pek çok sosyal bilimci, toplumsal yap›ya iliflkin çö-
zümlemelerine toplumsal kurumlar›n analizini de dahil etmifltir. Ne var ki yine pek
çok sosyal bilimci hukuku, analizlerinin bir parças› yapmam›flt›r. Oysa bir toplum-
sal kurum olarak hukuk, hem di¤er toplumsal kurumlar ile iliflkisi, hem de toplum-
sal yap› analizinin bir parças› ba¤lam›nda ele al›nmay› hak eder. Elinizdeki kitab›n
farkl› ünitelerinde hukuk, sosyolojik bir ilgi ile ele al›n›rken, hukukun di¤er top-
lumsal kurumlarla iliflkisini ayr›ca ele almak ihtiyac› da do¤mufltur. Bu nedenle, bu
ünitede, hukukun kültür, siyaset, ekonomi ve ideoloji ile olan iliflkisi konu edile-
cektir. Bu iliflkilerin her birinde dikkat çeken temel özellik, hukukun toplumsal ya-
p›n›n di¤er ögeleri ile karfl›l›kl› bir iliflki içerisinde oldu¤udur. Yani hukuk, di¤er
kurumlara etki edip onlar› biçimlendirirken, kendisi de onlardan etkilenmekte ve
onlara göre biçimlenmektedir. Ünite boyunca bu temel özellik ak›ldan ç›kart›lma-
mal›d›r.

HUKUK VE KÜLTÜR

Hukuk ve kültür iliflkisini aç›klamak.

Modern pozitif hukuk, kültürden giderek ba¤›ms›zlaflan bir normatif yap›n›n orta-
ya ç›km›fl olmas›n›n sonucudur. E¤er toplumsal düzen ve uyuflmazl›k çözümü, ge-
leneksel kültürel yap› taraf›ndan, salt kültürel de¤erler arac›l›¤›yla sürdürülebilir
olsayd›, büyük olas›l›kla modern pozitif hukuk da ortaya ç›kmam›fl olacakt›. Belki
sosyolojik anlamda hukuk ad›n› verdi¤imiz bir yap› var olabilecekti, ancak kültü-
rel yap›dan ayr›lmas› da hayli güç olacakt›.

Öncelikle kültür ya da kültürel yap› dedi¤imizde neyi kastetti¤imiz ifade edil-
melidir. Kültür, bir de¤erler sistemi olarak tan›mlanmaktad›r. Kültür, bir toplumun
duyufl ve düflünüfl birli¤ini sa¤layan de¤erlerin tümüdür. Öte yandan her ne kadar
“de¤er” gibi soyut bir ögeden söz ediliyorsa da kültür, ayn› zamanda insan yarat›-
m› olan maddi dünyay› da içerir. Hatta kültürü insan›n ortaya koydu¤u, içinde in-
san›n var oldu¤u tüm gerçeklik olarak tan›mlamak da mümkündür. Dolay›s›yla kül-
tür, do¤ayla karfl› karfl›ya kalan insan›n ilk günden itibaren yaratt›¤› her fleydir. Ya-

Hukuk ve Toplumsal
Kurumlar

1
A M A Ç
N



ni atefltir, tekerlektir, evcillefltirdi¤i hayvan ya da gerçeklefltirdi¤i tar›msal üretimdir.
Elbette kültür dendi¤inde, yaln›zca insan›n yaratt›¤› maddi mallar söz konusu de-
¤ildir. Söz gelimi dil de kültüreldir, ya da de¤erler, istekler, ulafl›lmak üzere konu-
lan hedefler de kültürel dünyan›n elemanlar›d›r. Bu anlamda düflündü¤ümüzde,
toplumsal yap›n›n her türlü kurumu, dolay›s›yla hukuk da kültürel bir elemand›r.

Ancak her bir kültürel eleman, bir kez ortaya ç›kmakla birlikte, ayn› zamanda
salt kültürel görünümünden ayr›larak, giderek ba¤›ms›z bir karakter de kazan›r.
Söz gelimi teknoloji, elbette kültürel bir elemand›r, ancak kendi içerisinde ba¤›m-
s›z bir gerçeklik de tafl›yarak varl›¤›n› sürdürür ve kültürel yap›ya atfedilen de¤er,
duyufl ve düflüncelerden ayr›l›r. Nitekim, sosyolojik aç›dan en modern flekilde kül-
tür, toplum üyeleri taraf›ndan hayata geçirildi¤inde, toplum üyelerinin uygun ve
kabul edilebilir gördü¤ü aral›¤a uygun düflen davran›fllar üreten kurallar ve stan-
dartlar kümesi olarak tan›mlan›r. Dikkat edilecek olursa kültür, bir toplumun üye-
leri aras›nda paylafl›lan, ama ayn› zamanda bir de¤iflim süreci içinde bulunan ö¤-
renilmifl davran›fl kal›plar› ve bu kal›plar›n ürünlerinin oluflturdu¤u yaflam biçimi
olarak s›n›rlanm›flt›r. Böylece, bu kal›plardan yola ç›k›larak ama bir yandan da gi-
derek farkl›laflarak geliflen ögelerin ya da farkl› kural ya da standartlar kümesinin
de var olabilece¤i görülmektedir. Nitekim pozitif hukuk, ancak toplumda paylafl›-
lan ortak de¤erler arac›l›¤›yla sa¤lanan denetim yerine geçmekle, pozitif hukuk
olarak evrimleflebilir.

Kültür sözcü¤ünün farkl› anlamlardaki kullan›mlar›ndan yola ç›k›larak, asl›nda
kültür dendi¤inde dört farkl› anlam›n kastedilmifl olabilece¤ine dikkat çekilmekte-
dir. Buna göre, bilimsel anlamda kültür, uygarl›kt›r. Befleri anlamda kültür, e¤itim-
dir. Estetik anlamda kültür, güzel sanatlard›r. Maddi ya da teknolojik anlamda ise
üretme, ço¤altma ve yetifltirmedir (Güvenç, 1972: 99).

“Kültür” kelimesini gündelik dilde hangi anlamlarda kulland›¤›n›z› düflünün.

Kültür konusunu inceleyen antropologlar, kültürün sahip oldu¤u baz› yap›sal
özelliklere dikkat çekmektedirler. Birincisi, kültür paylafl›l›r. Zaten toplum dedi¤i-
miz olgu, ayn› kültürü paylaflan üyelerin oluflturdu¤u bir topluluktur. Ortak bir
kültürü paylaflan insanlar, kendi aralar›nda çeflitli ba¤lar olufltururlar. Elbette bu,
toplumdaki her bireyin ayn› kiflilik özelliklerine sahip oldu¤u anlam›na gelmez.
Ancak toplumsal yaflam›n sürebilmesi için bireyler, asgari koflullarda ba¤ kurabile-
cekleri ortak kültürel de¤erleri benimserler. ‹kinci olarak, kültür ö¤renilir. ‹nsanla-
r› di¤er canl› türlerinden ay›ran önemli bir özellik, kültürün ya da bir baflka deyifl-
le yaflam düzeninin, genetik kodlarla de¤il, ö¤renim ve sosyalleflme yoluyla akta-
r›lmas›d›r. Kültür anne ve babalardan çocuklara, bir kuflaktan di¤erine aktar›l›r.
Öyle ki en temel biyolojik ihtiyaçlar bile, kültürel olarak ö¤renildi¤i flekilde gide-
rilir. Yeme ve içme al›flkanl›klar›, hatta uyuma biçimleri bile farkl› insan topluluk-
lar›na göre çeflitlilik gösterir. Bu da bize, kültürün aktar›ld›¤›n› bir kez daha göste-
rir. Yeni kuflaklar›n, kültürü önceki kuflaklardan ö¤renmesi “kültürlenme” olarak
adland›r›l›r. ‹nsanlar›n, kültürü kuflaklar aras›nda aktar›rken kulland›¤› en önemli
araç dildir. Dilin kendisi, bir taraftan kültürel bir öge iken, öte taraftan kültürün di-
¤er ögelerinin aktar›m›n› sa¤layan bir araçt›r. Bu da onu, di¤er kültürel ögeler ara-
s›nda ayr›cal›kl› k›lar. Üçüncü olarak kültür, sembollere ba¤l›d›r. Kültür sürdürü-
lürken, çok say›da farkl› sembolden yararlan›l›r. Söz gelimi dinsel kültür, baz›lar›
ritüel halini alm›fl semboller arac›l›¤›yla süreklilik kazan›r. Ekonomi, para sembolü
ile yeniden üretilir. Di¤er kültürel ögeler içerisindeki ayr›cal›kl› yerini az evvel sap-
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tad›¤›m›z dil de asl›nda bir semboller toplam›d›r. Öyle ki gerçek dünyan›n nesne-
leri, dilsel semboller olan kelimeler arac›l›¤›yla, hem yeniden üretilir hem de top-
lumun di¤er üyelerine aktar›l›r. Kültürün bir di¤er yap›sal özelli¤i, bütünlefltirici ol-
mas›d›r. Kültürün bütünlefltirici olmas›, kültürün farkl› yönlerinin birbiriyle iliflkili
bir iflleve sahip olmas› demektir. Bu, entegrasyon olarak adland›r›l›r. Bu bütünsel-
likle kastedilen, söz gelimi h›s›ml›k iliflkileri ile üretim ya da siyasal yap› aras›nda
bir iliflki bulunmas›d›r. Böylece, kültürel yap› incelenirken bu alanlar›n her birinin
göz önüne al›nmas› gereklili¤i ortaya ç›kar (Haviland, 2002: 65-84).

Kültür, çok say›da iflleve sahiptir. Kültürün toplumsal yap›n›n süreklili¤ini sa¤-
lama konusundaki ifllevleri, farkl› çal›flmalara da konu olmufltur. Bunlardan yola
ç›karak, kültürün yerine getirdi¤i ifllevleri flu flekilde ifade edebiliriz:

a. Kültür, bir toplumu di¤erlerinden ay›rmaya yarar.
b. Kültür, topluma özgü de¤erleri ifade eder.
c. Kültür, toplumsal dayan›flma sa¤lar.
d. Kültür, toplumsal yap›n›n fleklini ve içeri¤ini belirler.
e. Kültür, toplumsal kiflili¤in oluflumunu sa¤lar (Tezcan, 1995: 166).
Kültür ile hukuk aras›ndaki iliflki, de¤er ile norm aras›ndaki iliflkidir. Zira kül-

tür, de¤er ile anlam bulurken; hukuk, norm ile anlam bulmaktad›r. Dikkat edile-
cek olursa, kültür ile hukukun -dolay›s›yla de¤er ile normun- kesiflen bir ortak
alanlar› oldu¤u görülür. Bu ortak alan, insan davran›fl›n›n kontrolüdür. Toplumsal
yaflam içerisinde insanlar, davran›fllar›n› belli bir maksime uyarlarlar. Ancak, insan-
lar›n davran›fllar›n› uyarlamalar› gereken farkl› düzeyler bulunur. De¤erler sistemi
bunlardan biridir. ‹nsanlar, elbette benimsedikleri de¤erler uyar›nca davranacak-
lard›r. Öte yandan normatif, yani hukuksal alan da insanlara nas›l davranmalar› ge-
rekti¤ine iliflkin çok say›da buyruk verir. Normlar›n ihlali durumunda, yapt›r›mla
karfl›laflmamak için insanlar davran›fllar›n› belirlerken, normlar› da dikkate almak
zorunda kal›rlar. Böylece bir yandan benimsenen de¤erler, öte yandan yapt›r›mla
desteklenen normlar olmak üzere, iki farkl› sistemle karfl› karfl›ya kal›n›r.

fiu da ifade edilmeli ki bir toplumda geçerli normatif sistem, yani hukuk, kural
olarak o toplumun de¤erler sistemi, yani kültür ile taban tabana z›t düzenlemeler
içermez. Zira hukukun kendisi, zaten kültürel bir elemand›r. Ne var ki hukukun
oluflumuna etki eden kültür d›fl›ndaki faktörlerin de varl›¤› ile birlikte, normatif sis-
tem ile de¤erler sistemi aras›nda bir aç› fark› meydana gelebilir.

Hukukun ya da daha dar anlamda belli bir normun oluflumuna etki eden fak-
törlerin bir k›sm›, bu ünitenin di¤er bafll›klar› alt›nda incelenecektir. Ancak kültür
ile hukuk aras›ndaki iliflki ve farkl›l›k söz konusu oldu¤undan, k›saca ifade etmek
ad›na, hukuka vücut veren en önemli etkenlerden birinin “iktidar” olgusu oldu¤u-
na dikkat çekilmelidir. Nitekim, normun ihlali halinde uygulanacak yapt›r›m da ik-
tidar›n güç kullanabilme potansiyeli ile iliflkilidir. Dolay›s›yla, normatif bir sistem-
den söz ederken, iktidar taraf›ndan korunmaya lay›k görülen de¤erler sisteminden
söz etmifl oluyoruz.

Normatif sistem ile de¤erler sistemi aras›ndaki aç› fark›n› yaratan etmen de, bu
noktada karfl›m›za ç›kar. Zira kültürel yap›da yayg›n olarak kabul edilen de¤erler,
norma ve genifl anlam›yla hukuka vücut verme potansiyeline sahip iktidar ya da
egemen taraf›ndan da paylafl›lmakla, normatif sistem, toplumda geçerli de¤erler
sisteminin sürdürücüsü olarak da anlam kazan›r. Ancak aksi durumda, yani kültü-
rel yap›da geçerli de¤erlerin iktidar taraf›ndan paylafl›lmad›¤› durumlarda, hem bir
farkl›l›k ortaya ç›kacakt›r hem de bu farkl›l›k gerginli¤e hatta çat›flmaya yol açabi-
lecektir. Kald› ki, çok say›da alt kültürün bulundu¤u modern toplumda hukukun,
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bu alt kültürlerin her birini tatmin edecek bir içeri¤e sahip olmas› da mümkün de-
¤ildir. Zira modern toplumda, ayn› toplumsal yap› içerisinde çok say›da farkl› alt
kültür ortaya ç›kmaktad›r.

Modern toplum, daha önce hiç olmad›¤› kadar farkl› insan›n bir arada yaflad›¤›
toplumdur. Geçmiflte çok benzer de¤er yarg›lar›n› paylaflarak var olan küçük grup-
larda yaflayan insanlar, modern toplum koflullar›nda çok say›da alt grubun ve kül-
türün var olmas› sonucunda, hiçbir ortak de¤eri paylaflmad›klar› insanlarla bir ara-
da yaflamak zorunda kalm›fllard›r. Bundan dolay›d›r ki modern toplumda hukuk ve
kültür çat›flmas› yap›sal, bir sorundur.

Alt kültür kavram› ile belli bir toplumsall›k içerisinde, çeflitli gerekçelerle birbi-
rine daha benzer de¤erleri daha yo¤un paylaflan alt gruplar›n kültürlerini kastedi-
yoruz. Bu alt kültürlerin ortaya ç›kmas›nda, insan iradesine ba¤l› olmayan neden-
ler olabilece¤i gibi, bizzat üyeleri taraf›ndan yarat›lan alt kültürler de söz konusu
olabilir. Söz gelimi cinsiyet farkl›l›¤›, insan iradesine ba¤l› olmayan bir alt kültür
yaratabilecektir. Kad›n ve erkek gruplar›n›n paylaflt›klar› de¤erler, birbirlerine
oranla farkl›l›k gösterebilir. Keza farkl› etnik ya da ›rksal gruplar, toplum içerisin-
de kendi alt kültürlerini yaratabilecektir. Karmafl›k ekonomik iliflkilerle birlikte, ay-
n› toplum içerisinde ya da toplumlar aras›nda yaflanan göçler, 20. yüzy›lda farkl›
etnik, ›rksal, kültürel gruplar› bir arada yaflamaya zorunlu k›lm›flt›r. Bu nedenle
modern hukuk düzenlerine iliflkin sosyolojik çal›flmalar›n temel bir alan›n› cinsiyet,
›rk, s›n›f ya da di¤er farkl› alt kültür yaratma potansiyeline sahip yap›lar olufltur-
maktad›r. Toplumsal düzen, bar›fl ve huzur sa¤lama iddias›n› tafl›yan hukukun, üs-
telik bireyselli¤in de giderek daha fazla öne ç›kt›¤› modern zamanlarda, baz› grup-
larca benimsenmeyen de¤erleri dayatarak, toplumsal düzeni ve bar›fl› nas›l sa¤la-
yabilece¤i problemi, güncelli¤ini art›rarak koruyan bir sorunsald›r. Modern insan›n
yaflam›n›n her bir noktas›, hukuksal düzenlemenin konu alan›na girebilirken, fark-
l› de¤erlere ve tutumlara sahip bireylerin yaflamlar›n›n tüm yönleriyle, herhangi bir
çat›flmaya neden olmaks›z›n, hukuk taraf›ndan nas›l düzenlenebilece¤i gerçekten
ciddi bir problemdir.

Nitekim modern hukuk düzenlerinin günümüzde karfl› karfl›ya kald›¤› sorunlar,
bu çat›flma alanlar›nda ortaya ç›kmaktad›r. Eflcinsel evlilik, ötenazi, kürtaj gibi me-
seleler, belli bir hukuk düzenin geçerli oldu¤u toplumun farkl› alt kültürleri ya da
bireyleri taraf›ndan, farkl› de¤er yarg›lar› ile ele al›nd›¤›ndan, hukuksal düzenle-
menin, bunlar›n hangisini esas alaca¤› sorunu çözümsüz kalmaktad›r. Nitekim
hem bireyselli¤in hem de çeflitlili¤in artt›¤› modern kültürel yap›n›n ortaya ç›kard›-
¤› sorunlara, hangi perspektifle yaklafl›lmas› gerekti¤ine iliflkin farkl› kuramsal yak-
lafl›mlar ortaya ç›km›flt›r. Klasik ifllevselci ve çat›flmac› kuramsal yaklafl›mlardan
postmodern ve yap›bozumcu yaklafl›mlara kadar çok say›da kuramc›, bu mesele
ile ilgilenmek zorunda kalm›flt›r. Bizi do¤ru ya da âdil olarak nitelendirebilece¤i-
miz bir sonuca ulaflt›rmasa da bu çal›flmalar, evrensel bir hukukun gerçekten müm-
kün olup olamayaca¤›na iliflkin tart›flma için de önemli bir veri kayna¤›d›r. 

HUKUK VE S‹YASET

Hukuk ve siyaset iliflkisini de¤erlendirmek.

Modern pozitif hukukun en önemli özelliklerinden biri, kendisini siyaset d›fl›, da-
ha do¤ru bir ifade ile siyaset üstü ilan etmifl olmas›d›r. Hukukun siyasetten ayr›l-
mas›na ihtiyaç duyulmas›n›n nedeni, hem hukuku siyasal yaflam›n günlük çekifl-
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melerinden uzaklaflt›rmak, hem de siyasal ya da toplumsal yaflamdaki çat›flmalar-
da hukuka arabuluculuk görevini verebilmektir. Siyaset üstü olmakla, hukukun
esasen ba¤›ms›z ve tarafs›z olabilece¤i de varsay›lmaktad›r. Hukukun kendine öz-
gü bir dili ve usa vurma yöntemi oldu¤u düflüncesi, hukukun siyasetten ayr›l›¤›n›
besleyen bir kanaat de yarat›r. Gerçekten de hukuk, gündelik toplumsal yaflamda
görmeye al›fl›k olmad›¤›m›z bir dil ve ak›l yürütme flekli kullan›r. Gündelik yafla-
m›n en bilindik olgular›, hukuk düzeninin normatif dünyas›nda farkl› terimlerle ifa-
de edilip, farkl› anlamlar kazan›r. Siyasal yaflam›n k›s›r çekiflmeleri, hukuk karfl›s›n-
da anlamlar›n› yitirir ve hukuk içerisinde eriyip gider.

Oysa bu durum, özellikle pozitif hukuk düzenlemesine vücut veren olgunun
devlet iktidar› oldu¤u düflünüldü¤ünde, paradoksal bir hâl de kazan›r. O kadar ki
devlet iktidar›n›n, hukuk normlar› fleklinde tezahür etti¤i bile söylenebilir. Zira po-
zitif hukuk düzenlemelerinin her biri, hukuk olana kadar, toplumsal ve siyasal
alandaki iktidara yönelik çat›flman›n bir taraf›d›r. Hukuksal düzenlemelerin en te-
mel metinlerinden olan anayasalar, hukuksal olduklar› kadar siyasal metinlerdir.
Yasalar, siyasal sistemin araçlar›ndan, siyasal alan›n elemanlar›ndan biri olan par-
lamentolar taraf›ndan ç›kar›l›r. Üstelik kanunlaflma süreci içerisinde yasalar, iktidar
ile muhalefet aras›ndaki siyasal çat›flman›n konusunu oluflturur. Ancak her nas›lsa
kanunlar, bir kez yasalaflt›ktan sonra, siyasal niteliklerinden ar›nm›fl, hukuksal ala-
n›n kutsall›¤›na s›¤›nm›fl flekilde karfl›m›za ç›kar.

Hukuk, siyasal alan›n çerçevesini de belirler. Parlamentonun nas›l oluflaca¤›,
seçimlerin hangi esaslara göre gerçeklefltirilece¤i, parlamentoda görüflmelerin na-
s›l yap›laca¤›, hangi temsilciye kaç dakika konuflma süresi verilece¤i, bir yasan›n
parlamentoda kabul edilmesi için nas›l bir ço¤unluk gerekti¤i, devlet baflkan›n›n
nas›l seçilece¤i, siyasal partilerin nas›l kurulaca¤›, yurttafllar›n siyasal kat›l›m›n›n
nas›l sa¤lanaca¤› gibi meseleler hukuksal düzenlemelere konu olmaktad›r. Oysa
bu düzenlemelerin içeri¤ini oluflturacak olan her bir tercih, hiç kuflku yok ki siya-
sal bir tercih olacakt›r. Seçimlerin nas›l yap›laca¤›na iliflkin bir düzenleme, yurttafl-
lar›n bir k›sm›n›n oy kullanma haklar›n› ellerinden alacak flekilde gerçeklefltirilebi-
lir. Bu, siyasal sistemin nas›l olmas› gerekti¤ine iliflkin bir tercihi ifade edecektir.

Daha aç›k ifade etmek gerekirse, modern devlet, iktidar›n hukuksal örgütleni-
flidir. Bu perspektiften de¤erlendirildi¤inde, hukukun, iktidar›n tercihlerine bir tür
dokunulmazl›k kazand›rmak gibi bir ifllevinin olabilece¤i de görülür. Ancak bu, el-
bette, tamamen olumsuz bir elefltiri gibi de düflünülmemelidir. Zira iktidar›n hu-
kuksal örgütlenifli, iktidar›n kendisinin de hukukla ba¤l› olmas›n› beraberinde ge-
tirir. Aksi halde, bir çete iktidar›ndan farkl› olamayacak, meflruluk sa¤layamayacak,
güç kullan›m› d›fl›nda egemenli¤ini sürdüremeyecektir. Oysa modern devlet, ayn›
zamanda kendisi de koydu¤u kurallarla ba¤l› olmak anlam›nda, bir hukuk devleti
olarak flekillenir. Öyleyse, iktidar›n kendisini hukukla k›s›tlamas› anlam›nda hukuk
devleti de siyasal bir tercihin sonucudur.

Görüldü¤ü üzere, hukuk ve siyaset aras›nda çok say›da kesiflen nokta bulu-
nur. Bunlar›n ne derece hukuksal ne derece siyasal olduklar› sorusu, çokça yan›t-
lanmaya çal›fl›lan, çeflitli kuramlar›n ortaya ç›kmas›na vesile olan bir sorudur. fiu
ifade edilmelidir ki görüldü¤ü kadar›yla hukuk, kendi kendisini tam olarak aç›k-
layabilecek araç ve kavramlardan yoksundur. Hukuk alan›n› tan›mlarken, her hâ-
lükârda siyaset alan›n›n kavram ve araçlar›na da ihtiyaç duyar›z. Adalet, hak, öz-
gürlük vb. hukuk içerisinde oldu¤unu düflündü¤ümüz pek çok kavram, kurum ya
da olguyu baflta siyasal alan olmak üzere, toplumsal yap›n›n di¤er alanlar›na at›f-
la kavrayabiliriz.
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Hukuk ile siyasetin, özellikle yasa yap›m› sürecindeki iliflkisi, bu flekilde ele al›-
nabilir. Ancak, bilindi¤i üzere, hukuk yaln›zca normatif boyuttan oluflmaz. Nor-
mun ihlali ya da uyuflmazl›k durumunda ortaya ç›kan yarg›lama, bir baflka deyiflle
hüküm oluflturma boyutu da söz konusudur. Nitekim hukuk ile siyaset aras›ndaki
iliflkiyi, yo¤unlukla yarg›sal hüküm verme süreci içerisinde tarif eden yaklafl›mlar
bulunmaktad›r. Özellikle yarg›sal hüküm verme anlam›nda hukuk ile siyaseti bir-
birinden tamamen ayr›lm›fl alanlar olarak ele alan yaklafl›mlar, temel olarak yaln›z-
ca hukuka özgü bir ak›l yürütme tekni¤inin mümkün oldu¤u varsay›m›na dayan-
maktad›r. Buna göre, hukuk ya da norm nas›l yarat›lm›fl, hangi siyasal tart›flmala-
r›n sonucu olarak ortaya ç›km›fl olursa olsun, yarg›sal hüküm kurma süreci, yaln›z-
ca hukuk alan›n›n içerisinde özel bir ak›l yürütme ile gerçekleflmektedir. Siyasal
çat›flma ve söylemler, hüküm kurma sürecine etki edemez.

Bu yaklafl›m, hukuk düzeninin rasyonel bir düzen oldu¤u varsay›m›n› da esas
almaktad›r. Buna göre herhangi bir uyuflmazl›k için verilecek hukuksal hüküm,
ak›l yoluyla ulafl›labilecek do¤ru bir çözüm içermektedir. Dolay›s›yla hukuksal
alan, rasyonel bir aland›r. Oysa siyasal alan, iradenin yani iradi tercihlerin geçerli
oldu¤u bir aland›r. Hukuk ile siyaset aras›ndaki ayr›m, ak›l ile irade aras›ndaki ay-
r›ma denk düflmektedir. Bir baflka deyiflle, hukuk alan›nda ak›l arac›l›¤›yla “do¤ru”
sonuca ulafl›l›rken, siyasal alanda iradi olarak tercihte bulunulmaktad›r. Hukuk ile
siyasetin ayr› alanlar oldu¤unu ileri sürenler, yarg›c›n hüküm kurarken, bir tercih-
te bulunmad›¤›n›; aksine, zaten verilmesi gereken karara, özel bir ak›l yürütme ile
ulaflt›¤›n› iddia etmektedirler. Hukukun bu yönüyle de¤erlerden ba¤›ms›z oldu¤u
savunulmaktad›r. Çünkü, yarg›ç de¤iflse de ulafl›lacak karar de¤iflmeyecektir. Ama
bir tercihin söz konusu oldu¤u siyasal alanda, irade ya da irade sahibi de¤iflirse so-
nuç da de¤iflecektir. Ancak bu, herkes taraf›ndan kabul edilen bir görüfl olmay›p
karfl› iddialar da söz konusudur. Zira karar verici, karar verirken her hâlükârda hu-
kuk d›fl› de¤erlerden etkilenmektedir. Üstelik hukuksal ak›l yürütme sürecinin
kendisi de kifliye özgüdür. Ayr›ca, herhangi bir sonuca iliflkin, iradi bir tercihte bu-
lunulduktan sonra, bu sonucu ex post facto hukuksal olarak gerekçelendirerek hu-
kuka uygun hale getirmek de mümkündür. Bu yaklafl›mdan yola ç›k›larak, huku-
kun salt kendi içerisinde kalarak sonuç do¤urdu¤u bir ak›l yürütme fleklinden söz
etmek hayli güç olacakt›r.

Sizce hukuk ile siyasetin iliflkisi nedir? Hukuk siyasetin üstünde midir? Yoksa aksine
siyaset hukuktan önce mi gelmektedir?

Siyaset Ötesi Hukuk: Niklas Luhmann, Sistem Kuram› ve
Autopoietik Hukuk
Hukukun kendi kendine göndermede bulunan bir yap› olup olmad›¤› konusuna ge-
lindi¤inde, akla gelen ilk isim Alman sosyolog Niklas Luhmann olmaktad›r. Luh-
mann’›n Sistem Kuram›, autopoiesis kavram›na dayanmaktad›r. Kavram, terminolo-
jik olarak “kendi kendini yeniden üretebilen” anlam›na gelmektedir. Hukuk ile siya-
seti birbirinden ay›ran yaklafl›mlar, yukar›da da ifade edildi¤i üzere, hukukun kendi
kendini yeniden üreten bir yap›da oldu¤unu ileri sürmektedir. Hukuk, tarihsel sü-
reç içerisinde kendi alan›n› da tedricen kendisi oluflturmufltur. Özellikle 18. yüzy›lla
birlikte, dava dosyas›na ba¤l› hukuk yerine, daha sistematik hukuk bilgisine duyu-
lan ihtiyaç, hukuk uygulamas›ndan ba¤›ms›zlaflan bir normatif hukuk alan›n›n olu-
flumuna yol açm›flt›r. Ayr›ca, baz› uyuflmazl›k alanlar› ile ilgili olarak hukuk, henüz
uyuflmazl›k ortaya ç›kmadan evvel kendisi, bu alanlar› normatif düzenlemeye konu
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Ex post facto: “Bir fley
gerçeklefltikten sonra”
anlam›na gelen Latince söz
öbe¤idir. Türkçe’de
“geçmifle yürüme” ya da
eski tabirle “makable flamil”
fleklinde kullan›lmaktad›r.
Bir olay, olup bittikten sonra
geriye do¤ru gidilerek
hüküm ifade etmesi
anlam›na gelir.

Autopoiesis: Yunanca
kökenli bu kavram, iki
sözcü¤ün, “kendi”
anlam›ndaki “auto” ile
“yaratmak” anlam›ndaki
“poiesis”in birlefliminden
oluflmaktad›r. Böylece
“kendi kendisini yaratan”
gibi bir anlama gelmektedir.
Biyoloji alan›nda, özellikle
kendi kendilerini yaratan
biyolojik yap›lar›, hücreleri
ifade etmek üzere
kullan›lm›fl, sonradan farkl›
alanlarda kullan›lmaya
bafllanm›flt›r.
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etmifltir. Dolay›s›yla hukuk, kendi
kendisine evrimsel olarak bugün
bildi¤imiz fleklini almaya bafllam›fl-
t›r (Çataloluk, 2010: 54).

Luhmann’a göre hukukun iflle-
yebilmesi için siyasetin, hukukun
uygulanabilece¤i ortam› yaratmas›
gerekir; ama daha fazlas› de¤il.
Bundan sonras›, yani neyin hukuk-
sal olup neyin olmad›¤› meselesi,
hukukun kendi kendisine çözdü-
¤ü bir problemdir. Asl›nda Luh-
mann’›n kuram›nda da bir sistem
olarak hukuk, di¤er sistemlerle, ör-
ne¤in siyasetle de iliflki halindedir.
Ancak sistemin iç iflleyifli yönün-
den, çevrenin hukuka müdahalesi
olamaz (Çataloluk, 2010: 56 ve 60).

... Sistem kuram› iflte bu yüzden, hukukun düzenledi¤i alan olarak siyaset ve siyase-

tin mümkün k›ld›¤› alan olarak hukuk, toplum sistemi içerisinde farkl›laflm›fl iki sis-

tem olarak karfl›m›za ç›kt›¤›nda net bir ayr›m yapma zorunlulu¤uyla karfl› karfl›ya

kal›r. Hukuk e¤er, yukar›da tasvir edildi¤i flekliyle ifllemsel olarak kapal› bir sistemse,

siyasetin hukukun bütünleyicisi de¤il, çevresi olmas› gerekir. Bu durumun gözlemle-

nebilece¤i ilk ve en genifl kavram ise devlettir.

Karmafl›k bir yap› olarak devlet, iki farkl› toplum sistemini kullan›r. ‹lki, iç iletiflimi-

ni kurmak için “iktidar” kodunu kullanan siyaset sistemi, ikincisi ise hukuka uy-

gun/ayk›r› kodlamas›yla fliddet kullanma tekelini düzenleyen hukuk sistemidir. Hu-

kukun ehlilefltirdi¤i alanda siyaset kendi ifllemlerini gerçeklefltirebilir.

...

Siyaset ve hukukun sistemik olarak baflka aç›lardan da birbirine ba¤›ml› yap›lar ol-

duklar› gözlemlenebilir. Ancak öte yandan bu iliflki, biraz daha ayr›nt›l› bak›ld›¤›n-

da asimetrik bir iliflkidir. Zira siyaset, tipik özelli¤i olan kolektif ba¤lay›c› kararlar

vermeyi ancak hukuk vas›tas›yla sa¤larken hukuk, siyasetin iktidar›n› yard›m›na

ancak karar verirken ça¤›r›r. Kararlar›n verildi¤i yarg› sistemi, hukukun sadece bir

alt sistemidir. Dolay›s›yla siyaset sistemi, hukukun alt sistemlerinden sadece birinin

kendisine muhtaç olmas› nedeniyle hiyerarflik olarak hukuk sisteminin alt›nda gö-

rülmektedir. Her hâlükârda, bu tan›mlamada karfl›m›za ç›kan, birbirinden tama-

men ba¤›ms›z iki sistem de¤il, birbiriyle uyumlu iki farkl›laflm›fl sistemdir.

‹kinci bir nokta yasamad›r. Zaten siyasetin alan›na giren yürütme ve hukukun ala-

n›na giren yarg› erkleri bir yana b›rak›l›rsa, bu iki alt sistemin etkilerinin birlikte

gözlemlendi¤i üçüncü erk olarak yasama, sorunlu bir alan olarak karfl›m›za ç›kar.

Yasama, hukuk sisteminin çekirde¤inde de¤il, deyim yerindeyse “k›y›”s›nda yer al›r.

Zira modern devlette hukuk kurallar›n› ç›karan organ olarak parlamento, siyaset sis-

teminin bir unsurudur. Dolay›s›yla yasaman›n vazifesi yarg›n›nki gibi salt hukuki

de¤ildir.

Parlamentodan bir yasan›n geçmesi, hükümetler aç›s›ndan siyasi bir baflar›d›r. Bu

siyasi baflar›, ayn› zamanda neyin hukuka uygun, neyin ayk›r› oldu¤unu belirleye-

rek hukuku de¤ifltirir. Ancak bu durum, hukuku sistem kuram›n›n savundu¤u gibi
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Resim 5.1

Niklas Luhmann (1927-1998);
Sistem Kuram› yaklafl›m›yla
tan›nan Alman sosyolog
Luhmann, ‹kinci Dünya Savafl›
sonras›nda hukuk fakültesinde
ö¤renim görmüfl ve 1961’de
ABD’ye giderek Harvard’da
Talcott Parsons ile birlikte
çal›flm›flt›r. Ayr›ca Almanya’da
Münster, Frankfurt ve Bielefeld
Üniversitesinde çal›flmalar
yürütmüfltür.

Kaynak:
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iletiflimlerden de¤il yasalardan oluflan bir yap› olarak görme e¤ilimimiz nedeniyle,

parlamentonun bu belirleyicili¤i karfl›s›nda, yasamay› yarg› karfl›s›nda hiyerarflik

olarak üstte görme gibi bir e¤ilime yol açar. Luhmann’a göre bu bir yan›lsamad›r ve

ancak iletiflimleri oda¤›na alan, do¤ru bir hukuk sosyolojisi kavray›fl›yla çözülebilir.

Genel olarak bak›ld›¤›nda, siyaset, toplumdaki h›zl› de¤iflime uyarlanmak ihtiyac›y-

la ani tepkiler veren, h›zl› hareket eden bir sistemdir. Oysa hukuk siteminin de¤iflimi

siyasete göre yavaflt›r; belirli kural, ilke ve kavramlar›n kullan›l›r hale gelmesi için

bazen yüzy›llar›n geçmesi gerekti¤i görülebilir. ‹ki sistemin ayn› konuda tepki verme-

sinde yaflanan bu zamansal farkl›l›k, yasamayla kapat›l›r. Yasa ç›karmak, hukuk

sisteminin de¤iflimin h›z›na uyumunu sa¤lar, hukuk ve siyasetin uyumlaflt›r›lmas›-

n›n zeminini oluflturur.

...

Yasama fonksiyonu özelinde görüldü¤ü gibi, hukuk ve siyaset kendi ifllemleriyle ör-

gütlenirken bir taraftan da sistemsel s›n›rlar›n› çekerler. Yasan›n siyasi tarihi, hu-

kuktaki tarihinden farkl›d›r çünkü sistemler kendi ifllem a¤lar›ndaki ifllemlerle birlik-

te iflleyecekleri ögeleri kendileri seçerler. Bu ise çal›flman›n bafllang›c›ndan beri de¤i-

nilen autopoiesis’tir. Bu ifllemler iki sistemin de ayr› ayr› gelifltirdi¤i kodlar vas›tas›y-

la gerçekleflir (Çataloluk, 2010: 67-69).

Al›nt›dan da anlafl›laca¤› üzere Luhmann, hukuk ve siyaseti birbiriyle iliflkili,
ancak ba¤›ms›z iki ayr› sistem olarak ele almakta, aralar›ndaki d›flsal iliflkinin dü-
zeyi ne olursa olsun, kendi içlerinde özgün iflleyifllerine sahip olduklar›n› ileri sür-
mektedir. Luhmann’›n hukuk ile siyasetin iliflkisini yasama ve yarg› fonksiyonlar›
özelinde aç›klamaya çal›flt›¤› da dikkatlerden kaçmamal›d›r.

Yasall›kla Meflruluk Aras›ndaki Hukuk: Jürgen Habermas 
ve Söylem Kuram›
Habermas’›n hukuk yaklafl›m› afla¤›da “Hukuk Sosyolojisinin Düflünsel Geliflimi ve
Ça¤dafl Perspektifler” ünitesinde ayr›nt›s›yla ele al›nacakt›r. Ancak hem bu ünite-
nin bir alt bafll›¤› olarak hukuk ve siyaset iliflkisinin konu edilmifl olmas›, hem de
bu bafll›k alt›nda Luhmann’a yer verilmifl olmas›, Habermas’a k›saca de¤inmeyi zo-
runlu hale getirmektedir. Zira Habermas’›n kuram›, Luhmann’›nkiyle karfl›tl›klar
içermekte, bu iki düflünür kuramlar›n› zaman zaman birbirilerinin kuramlar›n›n
elefltirisi üzerine kurmaktad›rlar.

‹leride ayr›nt›s› ile de¤erlendirilece¤i için burada k›saca özetleyece¤imiz kura-
m›nda Habermas, öncelikle “yaflam dünyas›” ile “sistem” aras›nda ayr›m yapmak-
tad›r. Buna göre yaflam dünyas›, bireylerin sosyal etkileflim içerisinde yaflad›klar›
çevredir.
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Resim 5.2

Jürgen Habermas (1929-); 20. yüzy›l›n en etkili sosyolog ve
filozoflar›ndan biri olan Habermas, 1929’da Düsseldorf’ta
do¤mufltur. Habermas, kamusal alan ve iletiflimsel eylem
kavramlar› arac›l›¤›yla ortaya koydu¤u elefltirel toplum ve
siyaset kuram› ile alan›n önde gelen isimlerinden olmufltur.

Kaynak:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4d/Juerge
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‹letiflimsel eylem ile oluflan gelenekler, görenekler ile arka plan bilgisini yaflam dün-
yas› verir. Yaflam dünyas›n›n yap›sal bileflenleri kültür, toplum ve kiflilikten oluflur.
Kültür düzeyinde, yaflam dünyas›n›n üyelerince paylafl›lan ortak de¤erler ve bunla-
r›n yay›lmas› ile kültürün yeniden üretimi sa¤lan›r. Sosyal etkileflim düzeyinde, öz-
neler aras› paylafl›lan normlar arac›l›¤›yla kifliler aras› iliflkilerin meflru düzeni sa¤-
lan›r. Son olarak, kiflilik düzeyinde, sosyalizasyon sürecinde kifliliklerin etkileflim ye-
tene¤i gelifltirilmeye çal›fl›l›r. Kültür, toplum ve kiflilik, rasyonel yaflam dünyas›n›n
unsurlar›n› oluflturur. Karmafl›k modern toplumlar›n anlafl›lmas› için ayr›ca toplu-
mun ‘maddi alt katman›’n›n (material substratum) de¤erlendirilmesi gerekir. Bu ne-
denle Habermas, yaflam dünyas› perspektifini sistem teorisi ile tamamlar; özellikle
ekonomik ve politik sistemi dikkate al›r. Yaflam dünyas›ndan ba¤›ms›z iflleyen sistem,
uzlafl›ma dönük iletiflimsel eylem temelli de¤il, para ve iktidar›n araçsal yönetimiyle
ilgilidir. Sistem, üretimin baflar›l› flekilde yürümesi ve kâr elde etme ve bürokratik ve-
rimlilik aç›s›ndan ba¤lay›c› kararlara ulaflma yönelimli yönetim formasyonu teme-
linde mallar›n mübadelesini hedefler (Yükselbaba, 2008: 240).

Yaflam dünyas› ile sistem aras›nda hukukun ifllevi, bunlar›n birbirinden mutlak
olarak ayr›flmas›n› sa¤lamakt›r. Bir baflka deyiflle hukuk, iktidar› hukuksallaflt›rarak,
devletin ya da siyasal sistemin, yaflam dünyas›ndan ayr› bir sistem olarak ortaya
ç›kmas›n› sa¤lar. Esasen ayn› fley ekonomi için de geçerlidir. Hukuk, bu kez para-
y› hukuksallaflt›rarak, ekonominin ba¤›ms›z bir sistem olmas›n› sa¤lar. Dolay›s›yla,
devlet ad›yla simgelenen siyasal alan, do¤uflunu hukuka, iktidar›n hukuksallaflm›fl
olmas›na borçludur (Yükselbaba, 2008: 241). Habermas’a göre siyasal kararlar›n et-
kili olmas› isteniyorsa, bunlar pozitif hukuk biçimini kullanmak zorundad›r. Siyasal
karar, hukuksallaflarak bürokratikleflir. Habermas’a göre hukuk, yaflam dünyas›nda
ortaya ç›kar, ama siyasal alana aktar›l›r. Öte yandan modern hukuk, belli bir usule
uygun olarak ç›kart›lm›fl hukuktur. Bu usul de demokratik kat›l›m›n sa¤land›¤› par-
lamenter usuldür. Dolay›s›yla modern hukuk, demokratik süreçlere uygun oldu¤u
sürece meflru olacakt›r. Esasen pozitif hukuk, hukuk d›fl› süreçlere at›fta bulunmaz,
yaln›zca saf hukuksal davran›fllar› kapsar. Ancak hukukun meflrulu¤a da ihtiyac›
vard›r ki muhataplar›, s›rf ona sayg› duyduklar› için uyumlu davrans›nlar. Hukukun
muhataplar›, yani yurttafllar, ancak kendilerini hukukun yap›c›s› olarak görebilirler-
se meflruiyetine güvenebileceklerdir. Yurttafllar›n hukuk yap›m süreçlerine kat›l›m›
ise, siyasal araçlarla gerçekleflir (Habermas, 1994: 214-215).

Öyleyse, Habermas’a göre hukuk, siyasal alan›n kurucusudur ancak hukukun
kendi meflrulu¤u da ancak yurttafllar›n siyasal alandaki faaliyetleri ile sa¤lanmak-
tad›r diyebiliriz.

HUKUK VE EKONOM‹

Hukuk ve ekonomi iliflkisini özetlemek.

Hukuk ile ekonomi aras›ndaki iliflkinin fark›na var›lmas›, hukuk sosyolojisi disipli-
ninin ortaya ç›k›fl›ndan bile önceye dayan›r. Özellikle klasik sosyolojik teori çerçe-
vesinde çal›flan sosyologlar, en az›ndan bafllang›ç itibariyle, bu konuya hayli kat-
k›da bulunmufllard›r. Bu tür çal›flmalarda, hukuk da ekonomi de birer kurum ola-
rak ele al›nmakta ve birbirleriyle nas›l iliflki içerisinde olduklar› de¤erlendirilmek-
tedir. Ancak hukuk ve ekonomiye ilgi gösteren tek grup, klasik sosyologlar de¤il-
dir. Hukuk sosyolojisi disiplininin ilk kuramc›lar›ndan itibaren, hukukun di¤er ku-
rumlarla iliflkisi kapsam›nda ekonomi de dikkati çeken bir alan olagelmifltir.
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Klasik iktisat doktrininde, piyasan›n sanki bireylerden tamamen ba¤›ms›z bir ifl-
lerli¤e sahip bulundu¤u ve bireylerin de bu piyasada rasyonel olarak hareket edip,
tercihte bulunduklar› varsay›l›r. Bu yaklafl›mda, ekonominin insan ya da herhangi
bir organ eliyle düzenlenecek normatif bir alan olmad›¤› düflünülür. Yani iktisadi
alan, olmas› gerekene göre de¤il, bireylerin ulaflmak istedikleri ekonomik hedefle-
re rasyonel tercihleri ile ulaflabilmelerine göre düzenlenmifltir. Ekonomi; verimlilik,
etkililik, kârl›l›k gibi kavramlar üzerinde iflleyen, bu kavramlar›n ifade etti¤i de¤er-
lere ulafl›labilmesi için ise rasyonel davran›lmas› gereken sahad›r. Oysa hukuk ala-
n›nda hukuka uygunluk, adillik gibi kavramlar da geçerlidir ve bunlar normatif ola-
rak düzenlenmifltir. Dolay›s›yla hukuk ve ekonomi alanlar› aras›nda karfl›m›za ç›k-
mas› muhtemel olan sorular flunlard›r: Özgür iradelerin rasyonel tercihlerine dayal›
bir alan, normatif olarak düzenlenebilir mi? Ekonomik alandaki tercihlere iliflkin hu-
kuksal bir s›n›rlama getirilmeli mi? Bir uyuflmazl›k durumunda yarg›sal karar verilir-
ken, ekonomik alan›n kendine özgü nitelikleri de göz önüne al›nmal› m›? Hukuk,
ekonomik alanda elde edilen refah›n paylaflt›r›lmas› için bir araç olarak kullan›labi-
lir mi? Bu sorulara daha pek çoklar›n› eklemek mümkünse de temel olarak hukuk
ile ekonomi tart›flmalar›na yön veren sorun alanlar›, bu flekilde ortaya konmaktad›r.

Ekonominin rasyonel tercihlere dayal› oldu¤u saptamas›na iliflkin söylenebile-
cek fleylerden biri, rasyonelli¤in verili bir gerçeklik olmad›¤›; aksine, toplumsal ve
kültürel olarak infla edildi¤idir. Yani, belli bir toplumdaki rasyonellik alg›s› ile bir
baflka toplumdaki rasyonellik alg›s› farkl› olabilir. Rasyonelli¤in ne oldu¤u fleklin-
deki alg›m›z, kültürel olarak belirlenmifltir. Hukuk da bir toplum ya da kültürdeki
davran›fl standartlar›n› belirleyen bileflenlerden biri oldu¤una göre, kural olarak,
hukuksal düzenlemeden tümüyle farkl›, ba¤›ms›z bir rasyonellikten söz etmek de
çok mümkün görünmemektedir. Dolay›s›yla ekonomik insan›n zihinsel kal›plar›,
hukuk taraf›ndan da daha en bafl›ndan itibaren flekillendirilir.

Bunun da ötesinde ekonomi, en liberal sistemlerde bile, tamamen kendi iflleyi-
fline b›rak›lm›fl bir düzen olarak düflünülmez. Hemen her hukuk düzeni, ekono-
mik alana iliflkin düzenlemeler, baz› yasaklar ya da farkl› düzeylerde serbestlikler
içerir. Bunun en bilinen örne¤i, al›m›na ve sat›m›na yasaklar getirilen baz› malla-
r›n varl›¤›d›r. Söz gelimi, pek çok ülkede uyuflturucu ticareti yasakt›r. Hukuk, “or-
tak iyi” ad›na, belli bir maddenin ticaretini yasaklayarak, piyasaya müdahale ede-
bilmektedir. Piyasada neyin ticaretinin yap›lmas›n›n meflru kabul edilece¤i, hukuk
taraf›ndan belirlenmektedir.

Hukuk, ticaretinin yap›lmas›n› serbest k›ld›¤› mallar için de düzenlemeler ya-
par. Ticareti yap›lan ürünlerin hangi niteliklere sahip olmas› gerekti¤i, bu ticarette
hangi ödeme araçlar›n›n kullan›laca¤›, ürünlerin gerekli niteliklere sahip olmad›-
¤›nda ya da ödeme yap›lmad›¤›nda ne yap›laca¤› gibi konular hukukun düzenle-
me alan› içerisindedir. Modern hukuk, toplumsal yaflam›n daha fazla alan›n› daha
ayr›nt›l› olarak düzenlerken, ekonomi de bundan muaf kalamaz. Tüketici Hukuku
ad› verilen alan, büyük oranda ürünleri satanlar ile alanlar aras›ndaki iliflkileri dü-
zenlemekte ve tüketicilerin yan›lt›l›p aldat›lmas›n›n önüne geçmeye çal›flmaktad›r.
‹fl Hukuku, iflveren ile iflçi aras›ndaki iliflkilere yön veren ve esasen piyasada iflve-
rene göre korunaks›z durumda kalan iflçi lehine düzenlemeler içermesi beklenen
bir aland›r. Piyasada karfl› karfl›ya gelen (üretici-tüketici ya da iflçi-iflveren gibi) ta-
raflar aras›ndaki iliflkileri düzenlemesi bir yana hukuk baz›, durumlarda ya bizati-
hi piyasan›n kendisini ya da piyasan›n karfl›t taraflar›n› de¤il, ayn› taraf›nda yer
alanlar›n iliflkilerini de düzenleme iddias›ndad›r. Söz gelimi Sermaye Piyasas› Hu-
kuku, sermaye piyasalar›n› ve bu piyasadaki araçlar› düzenler. Rekabet Hukuku,
ekonomik aktörlerin piyasadaki davran›fllar›n›n, birbirleri için haks›z rekabet yarat-
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Ortak ‹yi: Felsefe, etik ve
siyaset biliminin kulland›¤›
kavramlardan biri olan
“ortak iyi”, bir toplumdaki
üyelerin hepsi ya da büyük
bir k›sm› için faydal› olan ya
da bunlar taraf›ndan
paylafl›lan de¤er anlam›nda
kullan›lmaktad›r.



mamas› için ortaya ç›km›flt›r. Her biri ekonominin alan›na giren konular, görüldü-
¤ü üzere, hukuksal düzenlemenin konusu olabilmektedir. 

Modern toplumlar, ekonomik iktidar›n siyasal ya da hukuksal iktidarla hemen
hemen eflitlendi¤i toplumlard›r. Bir baflka deyiflle modern toplum, ekonomi mer-
kezli örgütlenmifl bir toplumdur. Geleneksel toplumlarda geçerli olan iktidar yap›-
lar›; fiziksel güç, dinsel inanç vb. farkl› temellere dayan›rken, modern toplumda fi-
ziksel ya da manevi gücün yerini do¤rudan ekonomik güç alm›fl durumdad›r. Bu
durum, yasa koyucunun da ekonomik iktidar›n bir uzant›s› oldu¤unu akla getir-
mektedir. Böylece, her ne kadar hukuk, piyasay› düzenleme ifllevi görebilecek
normlar veya kurallar gelifltirilmesini içeriyorsa da bu düzenlemelerin ortaya kon-
mas›nda ekonomik güç odaklar›n›n etkin oldu¤u da gözden kaç›r›lmamal›d›r. Ni-
tekim, pek çok parlamenter demokraside, yasa yapma süreçleri, lobi faaliyetleri
fleklinde ilerlemekte, en güçlü lobilere de iktisadi gücü ellerinde bulunduranlar sa-
hip olmaktad›r. ‹ktisadi gücü ellerinde bulunduranlar, yasal ve hukuksal alan› da
“ortak iyi”ye göre de¤il, gücü ellerinde bulundurmay› sürdürme amac›na göre dü-
zenlemeye çal›fl›rlar. Dolay›s›yla hukukun, ekonomik alanda tercih edilen politika-
lar›n gerçekleflmesini sa¤layacak bir içeri¤e sahip oldu¤u görülür.

Hukuk, ekonomik alandan kaynaklanan çok say›da kavram içerir. Ancak bu
kavramlar karfl›m›za, ekonomi ile ba¤lant›lar› kopmufl, salt hukuksal bir içerik ka-
zanm›fl flekilde ç›karlar. Buna iliflkin en bilinen örnek kuflkusuz “mülkiyet”tir. Bir
mal üzerindeki sahiplik durumu ve buna dayal› olarak kurulan her türlü iliflki as-
l›nda, ekonominin alan›na girer. Oysa biz, bunlar›n her birini hukuktaki karfl›l›kla-
r› ile bilir ve kabul ederiz. Mülkiyet, sözleflme, ticari iflletme, vergi, iflas vb. kav-
ramlar, sanki salt hukuksal anlamlar› ile var olabilirler. Oysa, biraz daha dikkatli
bak›ld›¤›nda, bunlar›n her birinin ekonomi kökenli kavramlar olup, sonradan hu-
kuksal düzenlemelere konu olduklar› görülür.

Hukukun Ekonomik Analizi: Richard A. Posner
Yaln›zca yasa yap›m süreçleri aç›s›ndan de¤il, yarg› süreçleri aç›s›ndan da hukuk
ile ekonominin iliflkisine dikkat çekmek gerekir. Bu noktada akla “Hukukun Eko-
nomik Analizi” yaklafl›m› ad›yla an›lan hukuk yaklafl›m› gelmektedir. ABD’li hu-
kukçu Richard Posner ismiyle bilinir olan bu hukuk yaklafl›m›, yarg›lamadaki hu-
kuksal ak›l yürütmenin yerine, iktisadi akl› koymay› hedeflemektedir.

Richard Posner, ekonomide Chicago Ekolü diye bilinen neo-klasik ekonomik
yaklafl›m› benimsemektedir. Posner’›n hukuk alan›na iliflkin iddias›, serbest piyasa
ekonomisinde geçerli olan rasyonel tercih modeline dayal› akl›n, hukukun her ala-
n›nda uygulanabilece¤idir. Kuflkusuz, serbest piyasa ekonomisinde geçerli ak›l yü-
rütmenin dayand›¤› en temel
kavramlardan biri etkinliktir.
Zira, serbest piyasada etkin ol-
mayan davran›fl, rasyonel, ve-
rimli ya da kârl› da de¤ildir.
‹flte bu noktada Posner, “Ada-
letin temel, belki de en bili-
nen anlam› etkinliktir. Çünkü
k›t kaynaklar›n oldu¤u bir
dünyada israf ahlaks›zl›kt›r.”
diyerek, hukuksal karar› eko-
nomik sonuçlar› ile tahlil et-
me e¤ilimini gösterir.
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Resim 5.3

Richard A. Posner (1939-);
Hukukçu ve iktisatç› olan Posner
hali haz›rda Chicago Temyiz
Mahkemesi’nde yarg›ç olarak görev
yapmaktad›r. Çok say›da kitap ve
makalenin yazar›, 20. yüzy›lda
eserlerine en çok at›f yap›lan ABD’li
hukukçulardan biridir.

Kaynak:
http://en.wikipedia.org/wiki/Richard
_Posner



Etkinlik kavram›ndan ne anlamal›y›z? Burada etkinlik ile asl›nda refah art›fl›
kastedilmektedir. Hukukun Ekonomik Analizi yaklafl›m›n› benimseyen kuramc›lar,
etkinlik kavram›yla Pareto etkinli¤ini kastetmektedirler. Pareto’ya göre, hiç kimse-
nin durumu kötüleflmeden baz›lar›n›n durumu iyilefltirilebiliyorsa refah artm›fl sa-
y›l›r. Elbette bu flekilde ortaya ç›kan refah art›fl›n›n, bir s›n›r› olacakt›r. O s›n›r afl›l-
d›ktan sonra art›k, hiç kimsenin refah›nda kötüleflme olmadan birilerinin refah›n-
da iyileflme mümkün de¤ildir. Bu nokta, yani toplumdaki kaynaklar›n mükemmel
ve dengeli da¤›l›m›n›n gerçekleflti¤i, birisinin refah›nda kötüleflme olmadan bir
baflkas›n›nki iyileflemedi¤i eflitlik hali Pareto Optimum olarak adland›r›lmaktad›r.

Posner’e göre hukukun amac› adalet sa¤lamak, adalet ise etkinlik oldu¤undan
ve etkinlik kavram› ile refah art›fl› kastedildi¤inden, hukuksal düzenlemenin refah
art›fl› sa¤lamas› beklenmelidir. Bu nedenle, gerek yasa koyucu, normatif düzenle-
me yaparken; gerek yarg›sal karar verici olarak yarg›ç, hukuku uygularken, Pare-
to etkinli¤ini esas almal›, yani refah art›fl›n› sa¤lamay› hedef almal›d›r.

Hukuk ve Ekonomi anlay›fl›na göre bundan böyle hukukun ere¤i toplum içinde et-

kinli¤i sa¤lamak olmal›d›r. Etkinlik, hukuk aç›s›ndan ikili bir göreve sahiptir. Etkin-

li¤i amaçlayan Hukuk ve Ekonomi’nin de bu nedenle hem pozitif, analitik ve aç›kla-

y›c› hem de normatif, de¤erlendirici ve yol gösterici olmak üzere iki yönü vard›r. Po-

zitif kuram da kendi içinde iki soru ile u¤rafl alan›n› belirler:

• Bir politikan›n davran›flsal etkileri nelerdir ve bu politika etkin sonuca götürebilir mi?

• E¤er tek amac› etkinlik olsayd› hukuk neye benzerdi ve gerçekte hukuk buna ben-

ziyor mu?

Normatif kuram›n da iki sorusu vard›r:

• Etkinlik hukukun amac› olabilir mi?

• E¤er olabilirse, hukuk bu amaca en iyi biçimde hizmet etmek için nas›l bir re for-

ma tabi tutulmal›d›r?

Yukar›daki sorular›n da gösterdi¤i gibi pozitif kuram, hukukun u¤rafl alan›n›n ada-

let sorunlar›ndan ziyade, kaynaklar›n etkin tahsisine iliflkin sorunlarla belirlendi¤i-

ni göstermeye çal›flmaktad›r. Normatif kuramsa, yasa koyucu ve yarg›çlar›n etkinlik

amac›n› ilerletecek biçimde yasa yapma ve davalara karar vermelerini sa¤layacak

bir kuramsal yap› haz›rlama u¤rafl› içindedir (Türkba¤, 2003: 62).

Görüldü¤ü üzere, Hukukun Ekonomik Analizi yaklafl›m›n› benimseyenler, hu-
kukun kavramlar› yerine, iktisad›n kavramlar›n› kullanmakta ve hukuksal yap›da
iktisadi akl›n egemen olmas›n›n gereklili¤i savunmaktad›rlar.

HUKUK VE ‹DEOLOJ‹

Hukuk ve ideoloji iliflkisini de¤erlendirmek.

‹deoloji “gerçeklik hakk›ndaki bilgi” sorunu ile yak›ndan ilgili bir kavramd›r. Böy-
lece, ideoloji ile bilgi aras›ndaki iliflkiye de dikkat çekmifl oluruz. Örne¤in, poziti-
vist yaklafl›m aç›s›ndan olgusal içeri¤i olmayan her söz ya da düflünce, ideolojik ka-
bul edilmektedir. Olgular hakk›nda nesnel do¤rular› dile getirmek ise bilimin iflidir.
Dolay›s›yla pozitivist aç›dan ideoloji, bilimin karfl›s›nda konumland›r›lmaktad›r. An-
cak öte yandan, Frankfurt Okulu kuramc›lar›nca dile getirilen, bilimin kendisinin
de bir ideoloji olarak karfl›m›za ç›kabilece¤i düflüncesi de ak›lda tutulmal›d›r.
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Pareto etkinli¤i: Hiç
kimsenin durumu daha kötü
hale getirilmeden birilerinin
durumlar›n›n iyileflmesi
anlam›nda ‹sviçreli
ekonomist Pareto’nun refah
art›fl›na iliflkin benimsedi¤i
ilkedir. Bu anlam›yla refah
art›fl› Pareto etkinli¤i olarak
adland›r›lmaktad›r.
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Kabaca ifade edecek olursak ideoloji, bilinç durumu ya da düzeyi olarak ifade
edilebilir. Dolay›s›yla hukuk ideolojisi de hukuka iliflkin bilinç durumunu ya da
düzeyini ifade etmektedir. Daha da kaba ifadesi ile hukuk ideolojisi, hukuka du-
yulan inanc›, gerçek dünyan›n hukuksal bir dünya görüflü ile aç›klanabilece¤ine
ve sorunlar›n hukuk arac›l›¤›yla çözümlenebilece¤ine iliflkin inanc› ifade eder.
“Hukuk, toplum hakk›nda karmafl›k bir tutumlar, de¤erler ve kuramlar seti tafl›d›-
¤› ve yayd›¤› için ideolojiktir. Onun ideolojik içeri¤i, egemen ideolojinin bir parça-
s›n› oluflturur; zira bu tutum ve de¤erler, mevcut toplumsal düzeni dayat›r ve mefl-
rulaflt›r›rlar.” (Hunt, 1993: 25). Hukukun, egemen ideolojiyi yans›tt›¤›, dolay›s›yla
“hukukun bir ideolojisi” oldu¤u iddias›, özet olarak bu al›nt›dan da görülebilir.

Hukukun bir ideolojisi oldu¤u iddias›, asl›nda hukukun tarafs›z olmad›¤› iddi-
as›ndan çok da farkl› de¤ildir. Ancak “hukuk ideolojisi”, hukukun arkas›nda bulu-
nan ya da hukukun dayand›¤› bir ideoloji olmas›ndan ziyade, hukukun kendisinin
de bir ideoloji oldu¤u anlay›fl›n› ifade eder. fiu hususlar›n her biri, hukuk ideoloji-
sinin birer yans›mas›d›r:

1. Toplumu ve dünyay› alg›lay›fl›m›z› hukuksal kavramlar biçimlendirir.
2. Hukuksal kavramlar bilincimizi belirler.
3. Hukuksuz bir yaflam düflünülemez.
4. Hukuku toplumsal olgu de¤il, toplumsal olguyu hukuk yarat›r.
5. Toplumdaki mevcut sosyal düzen kurallar›n›n hepsinin hukukî bir niteli¤e

sahip oldu¤u kabul edilmelidir.
6. Hukuk, toplumsal yaflam›n her alan›n› düzenleyebilir. ‹flte bütün bunlar, as-

l›nda hukuk ideolojisinin birer sonucudur.

Kapitalist toplumdaki hukuk ideolojisi, tekil ülkelerde aksi yönde uygulamalarla kar-

fl›laflabilmekle birlikte, yaflam, özgürlük ve mülkiyet ilkeleriyle bireyin özerkli¤ini te-

min ederken, bunun güvencesi olarak da hukuk devletini zorunlu k›lar. Hukuk dev-

leti, toplumsal iktidar› rasyonel, objektif ve birey üstü duruma getirir. Hukuk düzeni-

nin kendisi de bu sayede, eskiden beri karfl›laflt›rmada kullan›lan örneklemeyle,

mutlak iktidar›n sahibi olan bir çetenin iktidar›ndan farkl›laflt›r›l›r. Yine, bu sayede

-çete örne¤i bir yana b›rak›larak- hukuk devleti, hukuk düzenini siyasal mahiyetteki

güç ve egemenlik çat›flmas›n›n konjonktürel dalgalanmalar›n ve belirsizliklerin d›-

fl›nda tutar (Özcan, 2003: 151-152).

Hukuk düzeninin süreklili¤ini ve muhataplar›n›n sistem içerisinde kalmalar›n›
sa¤layan fley, bu bilinç fleklidir. Yani hukuksal bilinç, mevcut hukuksal düzenin ifl-
leyifline “r›za” gösterme olarak da anlafl›labilir. Hukuk, iktidar›n, hâkimiyeti alt›n-
daki insanlar›n r›zalar›n› kazanmada baflvurdu¤u bir araçt›r. Yurttafllar, günlük fa-
aliyetleri içerisinde, bilerek ya da bilmeyerek hukuksal düzene uygun davranarak;
güvenseler de güvenmeseler de uyuflmazl›klar›n›n çözümünde devletin hukuksal
mekanizmalar›na baflvurarak, r›zalar›n› gösterirler. Bir taraftan, “yönetenlerin yö-
netme yetkilerine” bu flekilde r›za gösterilirken; di¤er taraftan, iktidar›n hegemon-
yas› da pekifltirilmektedir.

Hukuk devleti kavramsallaflt›rmas›n›n gösterdi¤i, hukukun kendisinin bir ide-
oloji olabilece¤i gerçe¤ini vurgulayan bir baflka nokta da gerçeklik dünyas›n›n, hu-
kuksal kavramlar taraf›ndan yeniden üretilerek gizlenmesidir. Hak ve özgürlük gi-
bi kavramlar, baz› gerçekliklerin çarp›t›larak hukuk dünyas›na aktar›lmas›n›n bir
sonucudur. ‹skandinav Hukuksal Realizmi’nin öncü düflünürlerinden Axel Hägers-
trom’un hak, ödev, hakk›n devri, geçerlik gibi hukuksal yap›n›n baz› önemli kav-
ramlar›n›, bofl inançtan kaynaklanan mit, kurgu, sihir ya da kafa kar›fl›kl›¤› diye ni-
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telendirdi¤i, bu kavramlar›n metafizik dünyan›n hayal ürünü oldu¤unu yani asl›n-
da bir gerçekli¤e sahip olmad›¤›n› ileri sürdü¤ü bilinmektedir (Hart, 1959: 233;
Uzun, 2004: 75). Hägerstrom’a göre, hak ya da ödev gibi kavramlar “gerçek” de¤il-
dir. Söz gelimi hak, bir fley üzerindeki güç olarak tan›mlanmaktad›r. Ancak bu erk,
do¤ada bildi¤imiz anlamda bir erk de¤ildir. Tümüyle kurgusal, hukuk öyle söyle-
di¤i için var kabul edilen, do¤an›n gerçe¤i d›fl›nda bir erktir (Sherbaniuk, 1962: 59).
Hägerstrom, modern hukukta kabul edilen hak ya da ödev kavramlar›n›n temelin-
de, antik inan›fllar oldu¤unu ileri sürmektedir. Bu düflüncesinin nedeni, Antik Ro-
ma hukuku üzerine yapt›¤› araflt›rmalard›r. Buna göre antik dönemde, söz gelimi
al›m sat›m sözleflmesi yap›labilmesi için öngörülmüfl baz› ritüeller ya da törenler
söz konusudur. Bu ritüeller ya da törenler, yerine getirildi¤inde art›k, ortaya “mül-
kiyet hakk›” diye bir fleyin ç›kt›¤›na inan›lmaktad›r (Sherbaniuk, 1962: 60). Benzer
“ritüel” vurgusu Karl Olivecrona’n›n evlilik sözleflmesi hakk›ndaki aç›klamas›nda
da görülmektedir. Buna göre evlilik sözleflmesinde, bir ritüel yerine getirilerek, in-
sanlar aras›nda hukuksal ama gerçek olmayan bir ba¤ kurulmakta ve sadece bu hu-
kuksal ba¤, bundan böyle gerçek dünyada da sonuç do¤urur hale gelmektedir. Bir
baflka deyiflle gerçeklik, hukuksal kavramlarla aç›klanarak, ayr› bir hukuksal bilinç
ve hukuksal gerçeklik durumu yarat›lmaktad›r (Akbafl, 2006: 91).

Hukuk ideolojisinin ortaya ç›kart›lmas›na yönelen bir baflka yaklafl›ma, A. J.
Greimas’›n göstergebilimsel analizinde rastlar›z. Bilindi¤i üzere, yap›salc› gösterge-
bilime göre dil, dünyay› yaln›zca tan›mlamaz, ayn› zamanda onu biçimlendirir ve
yeniden infla eder. Bu nedenle de ideolojiktir. Ayn› durum, elbette hukuk aç›s›n-
dan da geçerlidir. Yukar›daki örneklerden de anlafl›laca¤› üzere, hukuksal kavram-
lar, ayr› birer gerçeklik ortaya ç›karmaktad›r. Greimas, bu düflünceye paralel ana-
lizini Ticaret Hukuku ile örneklendirir. Ticaret Hukuku’na göre bir ticaret flirketi,
sermaye unsuru ile kifli unsurunun bir araya gelmesi sonucunda ortaya ç›kmakta-
d›r. Oysa Greimas’›n çözümlemesi, kifli unsurunun geçicili¤ini, bir baflka deyiflle
sermayenin aslili¤ini ortaya koyar. Böylece, hukuksal söylemin içerisindeki düzen-
lemenin tutars›zl›¤›n›n ya da ideolojik içeri¤inin fark›na var›r›z (Uzun, 2007: 78-79).

Sonuç olarak, hukukun ideoloji ile iliflkisini ya da hukukun bir ideoloji olmas›-
n› sorgulayan, farkl› alanlardan beslenen genifl bir çal›flma alan› oldu¤u ortadad›r.
Buna ra¤men, hukukun kendisini ideoloji üstü, siyaset üstü ve ekonomi üstü ola-
rak kabul ettirebilmifl olmas› da tam anlam›yla ideolojik bir baflar› olsa gerektir.
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Hukuk ve kültür iliflkisini aç›klamak.

Kültür ile hukukun dolay›s›yla de¤er ile normun-
kesiflen bir ortak alan› oldu¤u görülür. Bu ortak
alan, insan davran›fl›n›n kontrolüdür. Toplumsal
yaflam içerisinde insanlar, davran›fllar›n› belli bir
maksime uyarlarlar. Ancak, insanlar›n davran›fl-
lar›n› uyarlamalar› gereken farkl› düzeyler bulu-
nur. De¤erler sistemi, bunlardan biridir. ‹nsanlar
elbette benimsedikleri de¤erler uyar›nca davra-
nacaklard›r. Öte yandan, normatif yani hukuksal
alan da insanlara nas›l davranmalar› gerekti¤ine
iliflkin çok say›da buyruk verir. Normlar›n ihlali
durumunda yapt›r›mla karfl›laflmamak için, in-
sanlar davran›fllar›n› belirlerken normlar› da dik-
kate almak zorunda kal›rlar. Böylece, bir yandan
benimsenen de¤erler, öte yandan yapt›r›mla des-
teklenen normlar olmak üzere iki farkl› sistemle
karfl› karfl›ya kal›n›r.

Hukuk ve siyaset iliflkisini de¤erlendirmek.

Hukuk ve siyaset aras›nda çok say›da kesiflen hu-
sus bulunur. Hukuk, kendi kendisini tam olarak
aç›klayabilecek araç ve kavramlardan yoksun-
dur. Hukuk alan›n› tan›mlarken her hâlükârda si-
yaset alan›n›n kavram ve araçlar›na da ihtiyaç
duyar›z. Adalet, hak, özgürlük vb. hukuk içeri-
sinde oldu¤unu düflündü¤ümüz pek çok kav-
ram, kurum ya da olguyu baflta siyasal alan ol-
mak üzere, toplumsal yap›n›n di¤er alanlar›na
at›fla kavrayabiliriz. 
Hukuk ile siyasetin özellikle yasa yap›m› süre-
cindeki iliflkiselli¤i bu flekilde ele al›nabilir. An-
cak bilindi¤i üzere, hukukun yaln›zca normatif
boyutu bulunmaz. Normun ihlali ya da uyuflmaz-
l›k durumunda ortaya ç›kan yarg›lama, bir baflka
deyiflle hüküm oluflturma boyutu da söz konusu-
dur. Nitekim hukuk ile siyaset aras›ndaki iliflkiyi
yo¤unlukla, yarg›sal hüküm verme süreci içeri-
sinde tarif eden yaklafl›mlar bulunmaktad›r.

Hukuk ve ekonomi iliflkisini özetlemek.

Serbest piyasa ekonomisinde geçerli olan rasyo-
nel tercih modeline dayal› ak›l, hukukun her ala-
n›nda uygulanabilir. Serbest piyasa ekonomisin-
de geçerli ak›l yürütmenin dayand›¤› en temel
kavramlardan biri, etkinliktir. Zira serbest piya-
sada etkin olmayan davran›fl, rasyonel, verimli
ya da kârl› da de¤ildir. Burada etkinlik ile asl›n-
da, refah art›fl› kastedilmektedir. Hukukun Eko-
nomik Analizi yaklafl›m›n› benimseyen kuramc›-
lar, etkinlik kavram›yla Pareto etkinli¤ini kastet-
mektedirler. 
Hukukun amac› adalet sa¤lamak, adalet ise et-
kinlik oldu¤undan ve etkinlik kavram› ile refah
art›fl› kastedildi¤inden hukuksal düzenlemenin
refah art›fl› sa¤lamas› beklenmelidir. Bu nedenle,
gerek yasa koyucu normatif düzenleme yapar-
ken, gerek yarg›sal karar verici olarak yarg›ç hu-
kuku uygularken, Pareto etkinli¤ini esas almal›
yani refah art›fl›n› sa¤lamay› hedeflemelidir.

Hukuk ve ideoloji iliflkisini de¤erlendirmek.

Hukukun bir ideolojisi oldu¤u tezi, asl›nda hu-
kukun tarafs›z olmad›¤› iddias›ndan çok da fark-
l› de¤ildir. Baflka bir deyiflle, “hukuk ideolojisi”,
hukukun arkas›nda bulunan veya hukukun da-
yand›¤› bir ideolojiden ziyade, hukukun kendisi-
nin de bir ideoloji oldu¤unu, yani hukukun bir
yanl›fl bilinç formu teflkil etti¤ini ifade eder. Hu-
kuksal kavramlar›n, toplumu ve dünyay› alg›la-
y›fl biçimimizi, bir anlamda, bilincimizi belirle-
mesi; toplumsal gerçekli¤in hukuku flekillendir-
mesinden ziyade, hukuki gerçekli¤in toplumsal
gerçekli¤i belirledi¤i düflüncesine yol açar. Böy-
lece, ahlak ve din kurallar›, gelenekler ve göre-
nekler gibi di¤er sosyal düzen kurallar›n›n katk›-
s› olmaks›z›n, toplumsal yaflam›n her alan›n›n
hukuk eliyle düzenlenebilece¤i yarg›s›na var›l›r.
Toplumsal hayat›n her alan›n›n hukuk taraf›ndan
düzenlenebilece¤inin düflünülmesi, asl›nda hu-
kuk ideolojisinin yaratm›fl oldu¤u bir sonuçtur.

Özet
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1. Kültür ile ilgili afla¤›daki ifadelerden hangisi, do¤ru
de¤ildir?

a. Kültür, bir toplumun duyufl ve düflünüfl birli¤ini
sa¤layan de¤erlerin tümüdür.

b. ‹nsan yarat›m› maddi dünya kültürün içerisinde
de¤erlendirilemez.

c. Kültür, insan›n içinde var oldu¤u gerçekli¤in
tümüdür.

d. Kültür, do¤ayla karfl› karfl›ya kalan insan›n ilk
günden itibaren yaratt›¤› her fleydir.

e. De¤erler, istekler, ulafl›lmak istenen hedefler
kültürel dünyan›n unsurlar›d›r.

2. Afla¤›dakilerden hangisi, kültürel elemanlardan biri
de¤ildir?

a. Atefl
b. Teknoloji
c. Fiziki co¤rafya
d. Sanat eseri
e. Hukuk

3. Afla¤›dakilerden hangisi, kültürün yerine getirdi¤i ifl-
levlerden biri de¤ildir?

a. Kültür, bir toplumu di¤erlerinden ay›rmaya yarar.
b. Kültür, topluma özgü de¤erleri ifade eder.
c. Kültür, topluluk üyelerinin birbirinden farkl›lafl-

mas›n› sa¤lar.
d. Kültür, toplumsal dayan›flma sa¤lar.
e. Kültür, toplumsal kiflili¤in oluflumunu sa¤lar.

4. Hukuk ve siyaset iliflkisi ile ilgili afla¤›daki ifadeler-
den hangisi yanl›flt›r?

a. Modern devlet kendi koydu¤u kurallarla ba¤l›
olmak anlam›nda hukuk devleti olarak ortaya
ç›kar.

b. Hukuk, gündelik toplumsal yaflamda görmeye al›-
fl›k olmad›¤›m›z bir dil ve ak›l yürütme kullan›r.

c. Modern devletin iktidar› hukuk normlar› fleklin-
de tezahür eder.

d. Hukuk, siyasal alan›n çerçevesini belirler.
e. Hukuk sosyolojisi aç›s›ndan hukukun siyaset d›fl›

hatta siyaset üstü olmas› tart›fl›lmaz bir gerçektir.

5. “Yaflam dünyas›” ile “sistem” aras›ndaki ayr›m afla¤›da-
ki kuramc›lar›n hangisinde kuram›n temelini oluflturur?

a. Niklas Luhmann
b. Max Weber
c. Richard Posner
d. Jürgen Habermas
e. Karl Olivecrona

6. Afla¤›dakilerden hangisi, adaleti etkinlik olarak gör-
mektedir?

a. Niklas Luhmann
b. Max Weber
c. Richard Posner
d. Jürgen Habermas
e. Karl Olivecrona

7. “Hiç kimsenin durumunda kötüleflme olmaks›z›n
toplumda baz› kimselerin durumunun iyileflmesi” anla-
m›ndaki refah art›fl›n› ifade eden ilke, afla¤›dakilerden
hangisidir?

a. Adalet ‹lkesi
b. Pareto Etkinli¤i
c. Pareto Optimum
d. Etkinlik ‹lkesi
e. Refah ‹lkesi

8. Kapitalist toplumdaki hukuk ideolojisi, afla¤›dakiler-
den hangisini zorunlu olarak karfl›lamaz? 

a. Yaflam
b. Özgürlük
c. Mülkiyet
d. Bireyin özerkli¤i
e. Sübjektif iktidar

9. Afla¤›dakilerden hangisi, hukukun kendisinin bir
ideoloji olmas›n›n sonucu de¤ildir?

a. Hukukun tarafs›z olmamas›.
b. Hukuksal kavramlar›n, insanlar›n toplumu ve

dünyay› alg›lay›fl›n› flekillendirmesi.
c. Hukuksuz bir toplumsal yaflam olamayaca¤›n›n

düflünülmesi.
d. Olgunun hukuku de¤il, hukukun olguyu yarat-

t›¤›n›n san›lmas›.
e. Toplumdaki her türlü normatif yap›n›n, hukuk

olarak görülmesi.

10. Afla¤›dakilerden hangisi, ekonomik alan› düzenle-
yen hukuk dallar›ndan biri de¤ildir? 

a. Tüketici Hukuku
b. Rekabet Hukuku
c. Sermaye Piyasas› Hukuku
d. Ceza Yarg›lama Hukuku
e. ‹fl Hukuku

Kendimizi S›nayal›m
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1. b Yan›t›n›z yanl›flsa “Hukuk ve Kültür” konusunu
gözden geçiriniz.

2. c Yan›t›n›z yanl›flsa “Hukuk ve Kültür” konusunu
gözden geçiriniz.

3. c Yan›t›n›z yanl›flsa “Hukuk ve Kültür” konusunu
gözden geçiriniz.

4. e Yan›t›n›z yanl›flsa “Hukuk ve Siyaset” konusu-
nu gözden geçiriniz.

5. d Yan›t›n›z yanl›flsa “Yasall›kla Meflruluk Aras›n-
daki Hukuk: Jürgen Haberms ve Söylem Kura-
m›” konusunu gözden geçiriniz.

6. c Yan›t›n›z yanl›flsa “Hukukun Ekonomik Analizi:
Richard A. Posner” konusunu gözden geçiriniz.

7. b Yan›t›n›z yanl›flsa “Hukukun Ekonomik Analizi:
Richard A. Posner” konusunu gözden geçiriniz.

8. e Yan›t›n›z yanl›flsa “Hukuk ve ‹deoloji” konusu-
nu gözden geçiriniz.

9. a Yan›t›n›z yanl›flsa “Hukuk ve ‹deoloji” konusu-
nu gözden geçiriniz.

10. d Yan›t›n›z yanl›flsa “Hukuk ve Ekonomi” konu-
sunu gözden geçiriniz.

S›ra Sizde Yan›t Anahtar›
S›ra Sizde 1
“Kültür”, “kültürlü” ya da “kültürlü insan” gibi sözcük-
leri günlük yaflam›m›zda s›kl›kla kullan›r›z. Genelde
kültürlü insan dedi¤imizde hem bilgi hem de görgü sa-
hibi bir kifliyi kastediyoruzdur. Bunun için de e¤itim
görmüfl, toplum kurallar›na uygun davranan insanlar
bu flekilde nitelenmektedir. Bu kullan›m›m›z sezgisel
de olsa “kültür” kullan›m›n›n teknik kullan›m›na da ya-
k›nd›r. An›msayacak olursak teknik olarak kültürü fark-
l› anlamlarda kullan›yor ve örne¤in uygarl›¤›, güzel sa-
natlar›, e¤itimi kastediyorduk. Ayr›ca kültürün ancak
bir insan toplumu içerisinde var olabilece¤ini de an›m-
samam›z gerekir.

S›ra Sizde 2
Hukukun siyaset d›fl› hatta siyaset üstü kabul edilmesi
modern toplumlar›n önemli bir özelli¤idir. Böylece hu-
kuka tarafs›zl›k ve ba¤›ms›zl›k da tan›nm›fl olur. Siyase-
tin farkl› taraflar›nda yer alanlar hukku aç›s›ndan önem-
li de¤ildir. Öte yandan hukuk ayn› zamanda siyasal bir
tart›flman›n da sonucunda ortaya ç›kar. Örne¤in yurt-
tafllar›n hangi hak ve özgürlüklere sahip olacaklar› siya-
sal bir tercihtir. Bu siyasal tercih ise ancak hukuk flek-
linde tezahür ederek geçerli olabilir. Böylece hukukun
mu siyaseti önceledi¤i yoksa siyasetin mi hukuku önce-
ledi¤i tart›flmas› çeflitli kuramlar›n geliflmesine yol açar.
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Bu üniteyi tamamlad›ktan sonra;
Hukuku, bir iletiflim süreci olarak aç›klayabilecek,
Sözlü ve yaz›l› iletiflim ortamlar›nda hukukun yerini de¤erlendirebilecek,
Elektronik iletiflim ve yeni medya çerçevesinde hukukun dönüflümünü
tart›flabileceksiniz.

‹çindekiler

• ‹letiflim
• Sözlü kültür
• Yaz›l› kültür

• Elektronik kültür
• Yeni medya
• Hukuki dönüflüm

Anahtar Kavramlar

Amaçlar›m›z
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Hukuk Sosyolojisi ‹letiflim ve Hukuk

• G‹R‹fi
• ‹LET‹fi‹M SÜREC‹ OLARAK HUKUK
• SÖZLÜ VE YAZILI KÜLTÜRDE

HUKUK
• YEN‹ MEDYA VE HUKUKUN
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G‹R‹fi
Bu ünite ile insanl›k tarihinin bütün dönemlerinde yaflanan iletiflim ve hukuk ilifl-
kisi ele al›nacak, bu iliflkilerin toplumsal hayat›n dönüflümüne etkileri ve katk›lar›
de¤erlendirilecektir. Kuflkusuz ki günümüzde iletiflim araçlar›ndan ve süreçlerin-
den kaynaklanan çok ciddi bir hukuksal alan vard›r. Bu alan›n varl›¤›, iletiflim hu-
kuku dedi¤imiz bir hukuksal normlar silsilesinin do¤mas›na yol açm›flt›r. Ancak,
bunun d›fl›nda, hukukun bizatihi kendisi bir iletiflim süreci olarak, ça¤lar boyunca
bireysel ve toplumsal hayat içinde büyük bir öneme ve de¤ere sahip olmufltur. Gü-
nümüzde medya ve iletiflim araçlar› olmaks›z›n, bunlar›n sa¤lad›¤› imkânlardan ya-
rarlanmadan neredeyse birbirimiz ile iliflki ve iletiflim kuramayacak hale gelmifl bu-
lunuyoruz. Bu durum, toplumun, hem ekonomik, sosyo-kültürel ve siyasal hayat›
aç›s›ndan hem de hukuk sistemi bak›m›ndan çok büyük bir önem arz ediyor. ‹le-
tiflim araçlar›n›n ve medyan›n, insanlar›n ve toplumlar›n hayat›nda kazanm›fl oldu-
¤u büyük önemden dolay›, günümüzde “toplumsal gerçeklik” yan›nda, “iletiflimsel
gerçeklik” alan›ndan söz edilmeye bafllanm›flt›r.

Hukuk, bir yandan sözlü, yaz›l› ve elektronik kültür ortam›na göre flekillenip
dönüflürken; di¤er yandan, bizatihi kendisi, bir iletiflim süreci olarak rol oynamak-
tad›r. Tarihi süreçte, yaz›l› iletiflim ça¤›na geçifl ile devlet ad› verilen siyasal yap›-
lanman›n neredeyse ayn› zamanda ortaya ç›kt›¤› söylenebilir. Bu dönemde mey-
dana getirilen yaz›l› kanun derlemelerinin, devletler ile uyruklar› aras›nda bir an-
lamda iletiflim arac› ve süreci olarak hizmet etti¤i görülür. Modernleflme sürecinde
flekillenen modern devlet yap›s›, matbaan›n icad›yla birlikte giderek geliflip yay-
g›nlaflan bas›l› iletim araçlar›yla ve ürünleriyle büyük bir imkâna kavuflmufl; bu sa-
yede hukuk, devletin vatandafllar› ile iletiflim kurmas›n›n temel formlar›ndan birisi
halini alm›flt›r. Bu çerçevede devlet, bir yandan vatandafllar›n›n iliflkilerini ve dav-
ran›fllar›n› hukuk yoluyla daha fazla düzenlemek ve aralar›nda ç›kan ihtilaflar› çö-
züme kavuflturmak olana¤›na kavuflurken; di¤er yandan vatandafllar›n›n talepleri-
ne ve sorunlar›na hukuksal araçlarla yan›t verebilir hale gelmifltir. Yani hukuk, bir
anlamda, devletin iletiflim dili olmufltur. Hiç kuflkusuz, bu iletiflim ise büyük ölçüde
iletiflim araçlar› ve medya üzerinden gerçekleflmektedir.

‹letiflim ve Hukuk

Medya ve yeni medya;
Latince ortam veya araç
anlam›na gelen “medium”
kelimesinin ço¤ulundan
türetilen bu sözcük,
günümüzde günlük
gazetelerden radyo ve
televizyon yay›nlar›na ve
internet ortam›nda
gerçekleflen iletiflime kadar
çok genifl bir sahay›
kapsamak üzere
kullan›lmaktad›r. Yeni
medya ise bilgisayar temelli
dijital iletiflim araçlar›n›,
mecralar›n› ve ortamlar›n›
ifade etmek üzere
baflvurulan bir kavram
niteli¤indedir.



‹LET‹fi‹M SÜREC‹ OLARAK HUKUK

Hukuku, bir iletiflim süreci olarak aç›klamak.

Toplumlar›n tarihi, k›smen medya veya iletiflim araçlar› tarihi olarak da yaz›labilir.
Toplumsal hayat, avc› ve toplay›c› toplumlardan endüstriyel topluma kadar büyük
de¤iflikliklere u¤rad›. Bu süreçte teknoloji, toplumsal de¤iflmenin baflat belirleyici-
si oldu. Bununla birlikte, bütün de¤iflimlerin ya da dönüflümlerin, di¤er etkenler-
den ba¤›ms›z olarak yaln›zca teknoloji sayesinde meydana geldi¤i söylenemez.
Teknoloji, toplumsal de¤iflmeyi gerçeklefltirmek üzere medya üzerinden insanlar›
harekete geçirdi. Medya olmaks›z›n veya medya, bireyleri harekete geçirmeksizin,
birçok de¤iflmenin gerçekleflmesi mümkün olamazd›. Do¤rudan yüz yüze iletiflim-
den kitle iletiflimine geçiflte toplumsal ve teknolojik ögeler, bilgiye eriflim tarz›n›,
bilginin seçimi, aktar›m› ve kabulü flartlar›n› de¤ifltirdi. Hiç kuflkusuz, teknolojik
ögeler içinde de iletiflim araçlar› önemli bir yere sahiptir. ‹nsanlar›n sosyo-kültürel
hayatlar›nda ve bilinçlerinde meydana gelen de¤iflimler, asl›nda onlar›n iletiflim
tarzlar›yla yak›ndan ba¤lant›l›d›r. K›saca, sözlü iletiflimden yaz›l›, bas›l› ve elektro-
nik iletiflime geçilirken toplumsal ve kültürel hayat›m›z da de¤iflime u¤ram›flt›r
(Macionis ve Plummer, 2005: 579).

Ünlü iletiflim bilimci Marshall McLuhan, “Medya mesajd›r.” derken; medya üze-
rinden iletilen mesajlardan ba¤›ms›z olarak, bizatihi medyan›n kendisinin, insan
örgütlülü¤ünü ve eylemini flekillendirmede önemli bir yere sahip oldu¤unu belirt-
mek ister. McLuhan, medya tarihinin sözlü kültür, yaz›l› ve bas›l› kültür, elektronik
kültür aflamalar› olarak üç büyük döneme ayr›labilece¤ini söyler. Sözlü kültür afla-
mas›nda en önemli duyu iflitmedir. Sözleri aktarma ve dinleme, düflünmenin temel
tarz›d›r. Yaz›l› ve bas›l› kültür aflamas›nda kula¤›n yerini göz, iflitmenin yerini de
görme al›r. Böyle bir kültürel ortam, daha çizgisel bir düflünce tarz›na hayat verir.
Okuyucu daha edilgen bir konumda olup, kendisiyle bafl baflad›r. As›l radikal de-
¤iflme, son aflama olan elektronik kültür ile birlikte gerçekleflmifltir. Tarih ça¤lar›n›
ele alan bilim disiplinlerinin günümüzde ulaflt›¤› bilgilere göre, tarihin büyük bö-
lümünde toplumlar, tümüyle yüz yüze iliflkilere, iflaretlere ve birtak›m seslere ba-
¤›ml› kalm›fllard›r. Dil ve konuflma, bugünkü anlam›yla, yaklafl›k 100.000 y›l önce
daha sofistike toplumlarda görülmeye bafllad›. Sözlü kültürün egemen oldu¤u bu
toplumlarda kültür, büyük ölçüde haf›za kapasitesine ve kuflaktan kufla¤a aktar›-
lan hikâyelere dayal›yd›. Konuflulan sözcüklerin yaz›l› hale gelmesiyle, yaz›l› bir dil
sistemi, yaz› yazma araçlar› ve üzerinde yaz›lacak objeler söz konusu oldu. Haf›-
zaya dayal› sözlü kültürde, kültürün süreklilik kazanmas›nda ve kuflaktan kufla¤a
aktar›lmas›nda sözlü olarak aktar›lan hikâyeler ve fliirler önemli bir yere sahipken;
yaz›l› kültürde, sözlerin yaz›ya dökülmesi ve bu yolla aktar›lmas› önemliydi. ‹leti-
flimin kitleselleflmesi alan›nda gerçek anlamda ilk devrim, matbaan›n icad›yla ger-
çekleflti. Bu sayede, giderek artan bir nüfus, okur yazar hale geldi. Kültürü sakla-
ma kapasitesi ve bunu h›zla aktarma yetene¤i geliflti. Eskiden bilgiden yoksun ka-
lan ya da d›fllanan insanlar›n bilgiye ulaflma imkânlar› do¤du. Baflkalar›yla do¤ru-
dan yüz yüze sözel iletiflimden ziyade, belli bir metinle karfl› karfl›ya kalan insan-
larda, öncekinden farkl› bir düflünme tarz› flekillendi. Okuryazarl›k, yeni bir zihin-
sel durumun ve günlük bilincin esasl› bilefleni olmaya bafllad›. Metne dayal› bir ya-
zarl›k ve kontrol duygusu geliflti. Böylece kitle kültürü, kitle toplumu ve kitle e¤i-
timinden söz edilir hale gelindi (Macionis ve Plummer, 2005: 581).
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‹letiflimin günümüzde kazand›¤› küresel niteli¤i araflt›rmak üzere, Marshall McLuhan’›n
“Gutenberg Galaksisi: Tipografik ‹nsan›n Oluflumu” (2001) bafll›kl› kitaba bakabilirsiniz.

Elektronik medyayla birlikte, bilgi ve tecrübelerimiz kim oldu¤umuzla ve nere-
de bulundu¤umuzla s›n›rl› olmaktan ç›kt›. Elektronik iletiflim araçlar›ndan özellik-
le televizyon, eskiden bir yerde bulunmaktan kaynaklanan güçlü mekan duygu-
muzu zay›flatt›. Aile konutu, büro veya hapishane gibi s›n›rl› mekanlar, televizyon
taraf›ndan istila edildi ve bu sayede dünyay› tecrübe etmemizin s›n›rlar› da de¤ifl-
meye bafllad›. Bu süreçte, bir yandan fiziksel mekân ile toplumsal konumlar ara-
s›ndaki geleneksel ayr›m zay›flarken; di¤er yandan kamusal alan-özel alan ayr›m›
daha önceki kat›l›¤›n› yitirdi. Günümüzde, televizyon, video, DVD, kiflisel bilgisa-
yarlar, dizüstü bilgisayarlar, mobil telefonlar ve bunlar üzerinden akan mesajlar,
yaflam›m›z›n daha merkezi bir parças› olmaya bafllad›. Bir anlamda, medya içinde
yaflar hale geldik (Macionis ve Plummer, 2005: 581-583). 

Medyan›n bireysel ve toplumsal yaflam› böylesine kuflat›p kapsamas›ndan ön-
ceki dönemlerde hukuk, toplumsal gerçekli¤in esasl› bir bilefleniydi. Yani, hukuk
ve gerçeklik, tek bir bütünü oluflturuyordu. ‹letiflim imkânlar›n›n ve araçlar›n›n
hukuk alan›nda da yo¤unlaflmas›na ba¤l› olarak, bireysel davran›fllar› düzenlemek
ve toplumsal hayat› organize etmek üzere hukukun daha fazla araçsallaflt›r›lmas›y-
la, hukuk ile toplumsal gerçekler aras›ndaki bütünlük çözülmeye bafllad›. Böyle
bir süreçte hukuk, temsil etti¤i gerçeklikten ba¤›ms›z olarak görülen sembolik bir
araç haline geldi. Hukukun toplumsal gerçeklikten soyutlanmas›, beraberinde hu-
kukun daha fazla araçsallaflmas›n› ve baz› ç›karlar do¤rultusunda kullan›lmas›n›
getirmektedir. Bu durum, hukukun gerçek yararl›l›¤›n› zay›flatmaktad›r. Örne¤in,
realiteden ba¤›ms›z kanun önünde eflitlik tesisi, yeni eflitsizliklere meydan verebil-
mektedir. Modern toplum flartlar›nda hukukun, belirlenen hedeflere ulaflman›n bir
arac› olarak görülmesi ve kullan›lmas›, ayn› zamanda onun de¤erini azaltmakta ve
bir anlamda meflruiyet krizine yol açmaktad›r. Yani, hukukun meflru bir araç ola-
rak yararl›l›¤›na ve ba¤lay›c›l›¤›na olan inanç giderek zay›flamaktad›r. Hukuka
olan güvenin azalmas›na ba¤l› olarak bireyler, eskiye nazaran yasa d›fl› yollara da-
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ha fazla baflvurulabilmektedir. 1960’l› y›llar›n sonlar›nda kitle iletiflim alan›ndaki
geliflmeleri takiben adalet alan›nda yaflanan sorunlar, yeni sorunlara yol açarak
devam etmektedir. Mahkemelerin önüne getirilen davalar›n adeta bir sel halini al-
mas›, her geçen gün artarak yürürlü¤e konan yeni yasal düzenlemeler, çok ciddi
sonuçlara yol açmaktad›r. Sonuç olarak, iletiflimin h›zlanmas›na, yo¤unlaflmas›na
ve genifllemesine ba¤l› olarak hukuksal düzenlemelere ve çözüm mekanizmalar›-
na yönelimdeki patlama, ciddi açmazlara ve krizlere meydan vermektedir. Günü-
müzde hukuka yönelik meflruiyet sorgulamalar›n›, yozlaflma ve çürümüfllük iddi-
alar›n›, hukuk-gerçeklik kopuklu¤unu, hukuksal idealler ile pratikteki hukuk ara-
s›nda aç›lan mesafeyi bu ba¤lamda de¤erlendirmek gerekmektedir (Münch, 1992:
1679-1680).

Geçmiflten günümüze insanl›¤›n geliflimi üzerine iletiflim araçlar›n›n nas›l bir rol oynad›-
¤›n› de¤erlendirmek için, Harold A. Innis’in “‹mparatorluk ve ‹letiflim Araçlar›” (2006)
adl› kitab›na bakabilirsiniz.

Medya ve hukuk, toplumsal yap›n›n esas bileflenleri olarak baz› temel ifllevler
görür. Medya duygular›n, de¤erlerin, düflüncelerin ve bilgilerin aktar›m›nda haya-
ti bir rol üstlenirken; hukuk, baz› toplumsal de¤erler temelinde normlar koymak,
ihtilaflar› çözmek, özgürlükleri güvenceye almak, çat›flmalar› bar›flç›l yollara kana-
lize etmek gibi çok önemli ifllevlere sahiptir. Medya ve hukuk, hem birbirleriyle
hem de toplumsal sistemin di¤er unsurlar›yla yak›ndan bir etkileflim içindedir. Gü-
nümüzde iletiflim teknolojileri, giderek pek çok akademisyen taraf›ndan sadece
enformasyon nakleden bir tafl›y›c›dan daha fazlas› olarak görülmekte; bas›l› ileti-
flim tarz›ndan elektronik iletiflim biçimine geçifl, sadece üzerinden mesajlar›n iletil-
di¤i araçlar›n de¤iflimi anlam›na gelmemekte, ayn› zamanda yeni bir iletiflim ve hu-
kuk tarz›na geçifl anlam›n› da içermektedir. 

Toplumlar ve kültürler, medya üzerinden iletilen içerikten ba¤›ms›z olarak da
medya taraf›ndan etkilenmektedir. Yeni iletiflim tarzlar›n›n uzun vadeli etkisi, ileti-
len sözler, resimler ve seslerden daha derin ve yayg›n olabilmektedir. Yeni medya
diye adland›rd›¤›m›z buz da¤›n›n görünen k›sm›n›n gerisinde sakl› olan k›s›m, en-
formasyonu biriktirme, nakletme ve onu al›c›ya sunma olanaklar›ndaki geliflmeler-
dir. ‹flte bu durum, sadece bireysel düflünce ve eylemleri de¤il; ayn› zamanda top-
lumsal kurumlar›n organizasyonunu, iflleyiflini ve alg›lay›fl tarz›n› da flekillendir-
mektedir.

Günümüzden birkaç yüzy›l geriye giderek hukuka bakt›¤›m›zda, hukuk mode-
limizin, as›l olarak, bas›l› kültür ça¤› ile çak›flt›¤›n› ve onun ola¤an bir sonucu ol-
du¤unu görebiliriz. Bas›m tekni¤inin kendine özgü nitelikleri olmaks›z›n bugün
gördü¤ümüz tarzdaki bir hukuk da mevcut olamazd›. Bask› teknolojisi, hukukun
kabiliyetlerini ve ifllevini de¤iflik yollardan yap›land›rm›flt›r (Katsh, 1989: 12). Bu-
gün “Söz senettir.” deyiflinin anlam›n› büyük ölçüde kaybederek, yaz›l› kay›tlar›n
ve belgelerin yarg›lama sürecinde a¤›rl›kl› bir yere sahip olmas›n›, bu çerçevede
de¤erlendirmek gerekir. Nas›l matbaan›n icad›ndan önceki dönemin hukuk ve yar-
g›lama düzeni, sonraki dönemin hukuk düzeninden farkl› olmuflsa, günümüzün
elektronik medya koflullar›nda da hukuk, giderek bas›l› kültür ortam›nda edinmifl
oldu¤u özelliklerden uzaklaflmakta ve farkl›laflmaktad›r. 

Ünlü iletiflim bilimci Marshall McLuhan, “Medya mesajd›r.” derken ne demek istemifltir?
Araflt›r›n›z.
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SÖZLÜ VE YAZILI KÜLTÜRDE HUKUK

Sözlü ve yaz›l› kültür ve iletiflim ortam›nda hukukun yerini de¤er-
lendirmek. 

H. S. Maine, 1861 y›l›nda yay›mlanan “Ancient Law” adl› eserinde hukuksal geli-
flim sürecinde temel yönelimin “statü hukuku”ndan “sözleflme hukuku”na do¤ru
oldu¤unu ileri sürer. Sözleflme hukuku, modern toplum aflamas›na özgü hukuku
temsil ederken; statü hukuku, Orta Ça¤ da dahil olmak üzere, modern toplum ön-
cesi dönemin hukukunu ifade eder. Maine’nin hukukun evrimine iliflkin görüflleri,
günümüzde fazlaca kabul görmemekle ve sorgulanmakla birlikte, bundan hareket-
le yine de baz› önemli ç›kar›mlara ulafl›labilir. Bir toplum, daha farkl›laflm›fl ve kar-
mafl›klaflm›fl bir nitelik kazand›¤›nda; mevcut gelenek kurallar›n›n bütünü, kaç›n›l-
maz olarak, daha genifl ve yayg›n bir alanda uygulan›r hale gelir. Bu yayg›nlaflma
ve geniflleme sonucunda, var olan sistem içindeki çat›flmalar ve çeliflkiler artar.
Böyle ortamlarda, mu¤lakl›k veya belirsizlik hâkim olur. Böylesi sorunlar› aflmak
üzere, yürürlükteki kurallar› dikkate alarak onlar› yorumlayacak ve uygulayacak
kimselere ihtiyaç duyulur. Birçok toplumda bu ihtiyaç, Roma da dahil olmak üze-
re, rahipler, gelenek yorumlay›c›lar› ve resmî koruyucular olarak hizmet veren e¤i-
timli insanlar grubunca karfl›lanm›flt›r. Yaz›n›n icad›yla ve yayg›nlaflmas›yla mesele
daha da karmafl›klaflm›flt›r. Bu süreçte, bir yandan daha önce toplum aç›s›ndan ya-
rarl› bir toplumsal ifllev gören kimselerin ya da gruplar›n, bilgi üzerindeki tekeli so-
na ererken; di¤er yandan, hukukun genel olarak bilinebilir k›l›nmas›na yönelik ta-
lepler belirginleflmeye bafllar. Bu talepler, yeterli bir yo¤unlu¤a ya da güce eriflti-
¤inde, Maine’nin deyifliyle “Hukuksal Derlemeler Dönemi”ne, Roma’n›n “On ‹ki
Levha Kanunu”nu da içeren “Antik Derlemeler Dönemi”ne geçilmifltir. Çeflitli mal-
zemeler üzerinde bas›lan veya tabletler üzerine kaz›nan yasalar, ayr›cal›kl› oligar-
flinin özel koleksiyonlar›n›n yerini alm›flt›r. Böylece, ilkel (primitive) hukuk, gele-
nek ve görenek kurallar› fleklindeki hukuk, bir kez yaz›ya geçirilip derlemeler ha-
line dönüfltükten sonra hukuk alan›nda yeni bir aflamaya geçilmifltir. Keza huku-
kun insan eliyle yarat›l›p flekillendirilebilece¤i anlay›fl› da geliflmeye bafllam›flt›r
(Fuller, 1968).
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Sözlü kültür ortam›nda hukukun nas›l bir karakter kazanabilece¤ini görmek
üzere, Orta Ça¤ koflullar›ndaki Bat› Avrupa’ya bakmak nispeten ö¤retici olacakt›r.
Okuma-yazma oran›n›n büyük ölçüde azald›¤›, baflta edebiyat ve sanat olmak üze-
re, kültür alan›nda ciddi gerilemenin yafland›¤›, okuryazarl›k düzeyinin önemli öl-
çüde düfltü¤ü Orta Ça¤ flartlar›nda hukuk ve hukuk düflüncesi de ayn› flekilde ge-
rilemifltir. Feodal toplum yap›s›n›n egemen oldu¤u bu dönemde, en büyük ve güç-
lü senyörlüklerde bile, sözel görenekler ve geleneklerden baflka kurallar bilinemez
hale gelmifl; Antik Yunan’da gözlenen ve Roma döneminde zirveye ç›kan yaz›l›
hukuk derlemeleri neredeyse tümüyle kaybolmufltur. Yaz›l› hukuk derlemelerinin
ortadan kalkmas›, hiç kuflkusuz, Cermen istilalar› sonucunda Orta Ça¤ toplumu-
nun ekonomik, siyasal ve kültürel hayat›nda ortaya ç›kan gerilemenin, hukuk ala-
n›nda da yaflanmakta oldu¤unun bir göstergesi olarak ele al›nabilir.

Senyörlük ve Vasal; Feodal sistemde feodal ba¤l›l›k iliflkisi “Fief Sözleflmesi” ad› verilen
bir sözleflme ile kurulur. Bu sözleflme ile himaye alt›na giren feodal beye “vasal”, himaye
eden daha güçlü feodal beye ise “süzeren” denir. Vasal statüsündeki bey, topraklar›n›n
mülkiyet hakk›n› süzerene b›rakarak kendisi bir tür kirac› konumuna düfler. Yararlanma
hakk› vasala b›rak›lan bu topraklara “fief” denir. Feodal düzen, alttan üste do¤ru ba¤l›l›k-
lar, üstten alta do¤ru himaye sistemi ile kurulmufl pramide benzer hiyerarflik bir düzen-
dir. Piramidin tepesinde kral bulunur. Kral, en yüksek senyör veya feodal bey konumun-
dad›r. Feodal hiyerarflinin en yüksek kat›n› iflgal eden kral, senyörlerin senyörü durumun-
dad›r. Onun alt›nda ise fieflerini do¤rudan kraldan alm›fl olan vasallar vard›r. Kral karfl›-
s›nda vasal konumda olanlar, kendilerine ba¤l› vasallar karfl›s›nda süzeren konumunda-
d›r. Piramidin en alt›nda ise serfler vard›r. Senyörlük ise, feodal beyin üzerinde egemen
oldu¤u toprak ve nüfusla birlikte yönetim, hukuk ve yarg› düzenini ifade eder.

Orta Ça¤ hukukuna bu aç›dan bak›ld›¤›nda; nüfusun giderek azald›¤›, istilalar
sonucu mevcut nüfusun da¤›ld›¤›, kent hayat›n›n geriledi¤i, ekonomik verimlili¤in
düfltü¤ü, siyasal anlamda iktidar›n parçalanarak merkeziyetsizli¤in baflat hale gel-
di¤i, kültür hayat›n›n sönükleflti¤i bir ça¤da, “hukuk derlemeleri”ne hayat veren
toplumsal temelin çöktü¤ü ve buna ba¤l› olarak hukuk alan›nda gelenek-görenek
a¤›rl›kl› bir hukuk anlay›fl›n›n ve uygulamas›n›n öne ç›kt›¤› söylenebilir. Bu dö-
nemde, hukuku yaratan veya ihdas eden merkezi bir otorite mevcut olmad›¤›ndan
tam bir hukuk da¤›n›kl›¤› söz konusudur. Hukuk feodal beylikler, bölgeler, mes-
lek birlikleri, kentler, köyler, loncalar içinde daha ziyade gelenek ve görenekler bi-
çimindedir (Özsunay, 1981: 122).

Önceki bölümlerde de belirtili¤i gibi, Orta Ça¤ hukuku için as›l önem tafl›yan iki
nitelik; eskilik ve muteberlikti. E¤er bir yasa, devlet veya baflka bir örgütlü güç ta-
raf›ndan yürürlü¤e konmufl olsa bile, eski ve muteber de¤ilse hukuksal bir düzen-
leme olarak kabul görmezdi. Oysa, bugün yasalar, yürürlü¤e girdikleri tarihten yü-
rürlükten kalkt›klar› zamana kadar, eski ve muteber olup olmad›klar›na bak›lmak-
s›z›n, sadece mevcudiyetlerinden dolay› hukukun kapsam› içinde de¤erlendirilir.
Orta Ça¤’da, hukukun insan eliyle veya belli bir otorite taraf›ndan yarat›lmas›ndan
de¤il; keflfinden ya da bulunup ç›kar›lmas›ndan söz edilebilirdi. Günümüzde bir
mahkemenin herhangi bir konuda vermifl oldu¤u özgül bir karar, genel bir kural›n
somut bir olaya uygulanmas›yla ortaya ç›kan bir ç›kar›m olarak görülürken; ayn›
durum, Orta Ça¤ zihniyeti bak›m›ndan toplumun yaflama etkinli¤inden hiçbir flekil-
de ayr› bir fley olarak düflünülmezdi. Orta Ça¤’da hukuk, kendi içinde bir amaç ola-
rak görülür. Çünkü hukuk, ahlaki ba¤l›l›¤a ve toplulu¤un ruhsal temeline dayan›r;
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onlarla birlikte bulunur, onlardan ayr› olarak de¤erlendirilmez. Orta Ça¤ insanlar›
için hukuk birincil, devlet ise ikincil önemdedir. Baflka deyiflle devlet, yaln›zca hu-
kuku yürürlü¤e koymak ya da uygulamaya geçirmek için bir araçt›r. Hukuk devlet-
ten önce gelir. Oysa bugün, devlete ve onun eliyle yarat›lan hukuka öncelik verilir.
Örne¤in, örf-âdet kurallar›, ahlaki kurallar, do¤al ya da ideal hukuk ilkeleri, hukuk
alan›nda öncelikle bir yere sahip de¤ildir. Bunlar, ancak pozitif hukuk kendilerine
aç›k bir flekilde at›fta bulunuyorsa, hukuk dünyas›n›n bir parças› olarak görülür.
Modern hukuk düflüncesine göre devlet, egemen bir güç olarak neyin hukuk say›-
l›p say›lmayaca¤›na karar verme ve istedi¤inde hukuku de¤ifltirme gücüne sahiptir.
Orta Ça¤ anlay›fl› ise bundan tamamen farkl›d›r; egemen olan devlet de¤il hukuk-
tur, devlet hukuku de¤ifltiremez. Orta Ça¤ hukuku, as›l olarak sözel nitelikte olmak-
la beraber, flüpheli durumlarda insan haf›zas›na bir katk› sa¤lama, gelene¤e istikrar
ve süreklilik kazand›rma, mevcut kurallar› aç›k ve anlafl›l›r flekilde muhafaza etme
amac› ile zaman zaman kay›t alt›na al›nm›flt›r (Kern, 1996: 105-109).

Sözlü kültürün egemen oldu¤u Orta Ça¤’da, soyut hukuk düflüncesinin ve ku-
rallar›n›n geliflmesi için uygun bir toplumsal ve kültürel zemin yoktu. Çünkü, söz-
lü kültürlerde kazan›lan veya ö¤renilen bilginin unutulup kaybolmamas› için sürek-
li tekrar gerekiyordu. Sözlü kültürde deyimler, belle¤i gelifltirecek flekilde sürekli
tekrar ediliyordu. Bu durum, kal›plaflm›fl düflünme biçimlerini zorunlu k›l›yordu.
Böyle bir düflünme biçimi ise yüksek düzeyde soyutlamaya izin vermiyordu. Yani,
hukuksal terimlerin ve kavramlar›n soyutlu¤u asgari düzeydeydi. Okuryazarl›¤›n s›-
n›rl› olmas›, günlük kiflisel iliflkilerin soyut düflünme biçimine nazaran, daha esnek
bir tarzda yürütülmesine imkân veriyordu. Bu kültürlerde tan›k beyan›, en önemli
delil görülürken, yarg›c›n ço¤u zaman görevi, mevcut ihtilaf› adil bir sonuca götür-
mek üzere dava konusu ile ilgili atasözlerini ifade etmekten öteye geçmiyordu. Söz-
lü kültürlerin yaratt›¤› sözel sanatsal de¤erler, yaz›n›n öne ç›kmas› ile bir ölçüde
kaybolmufltur. Yaz› ve özellikle de matbaa arac›l›¤› ile bilgi, akl›n d›fl›nda belli mal-
zemeler üstüne kaydedilmeye bafllan›nca; geçmifli tekrarlayan yafll›lar gözden düfl-
müfl ve onlar›n yerini yeniliklerin kaflifleri ve tafl›y›c›lar› olarak daha genç nesiller
almaya bafllam›flt›r. Böylece, gerek genel olarak toplum hayat›nda, gerek özel ola-
rak hukuk alan›nda, soyut düflünce ve kavramlar a¤›rl›k kazanm›flt›r (Ong, 1999).

Sözlü ve yaz›l› kültür konusunda daha ayr›nt›l› bilgileri, Walter J. Ong’un “Sözlü ve Yaz›l›
Kültür: Sözün Teknolojisi” (1999) bafll›kl› kitab›nda bulabilirsiniz.

Kulcsar, geleneksel ya da durgun toplumlar›n hukukunun karakteristik özellik-
lerini flöyle s›ralamaktad›r (1992: 98-112):

a) Geleneksel hukukun en yayg›n kabul gören temel karakteristi¤i, daha az
farkl›laflm›fl bir kurallar sisteminin varl›¤›d›r. Geleneksel toplumun toplum-
sal kontrol mekanizmas› içinde hukuksal, dinsel ve geleneksel ögeleri birbi-
rinden ay›rt etmek oldukça güçtür.

b) Geleneksel kurallar sistemi, hukuksal düzenlemeye serbest bir alan b›rak-
mayarak toplumsal yaflam›n tümünü kapsar. Hukuk, mevcut kurallar siste-
minin d›fl›nda olmay›p onun bütünleflmifl bir parças›d›r.

c) Geleneksel toplum yap›lar›nda ihtilaflar› müzakere yolu ile çözme, sulh ol-
ma ya da uzlaflmaya varma, dava açmaktan ve mahkemeye gitmekten daha
fazla a¤›rl›k tafl›r. Bu aç›dan geleneksel Do¤u toplumlar› ile Bat› toplumlar›
mukayese edildi¤inde, dava yoluna gitmenin Do¤u’da Bat›’ya göre daha az
oldu¤u görülür.
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d) Geleneksel toplumlarda sulh olma ya da uzlaflmaya varma yolunun a¤›rl›k
tafl›mas›, bu toplumlar›n baflka bir özelli¤i ile yak›ndan ba¤lant›l›d›r. Gele-
neksel kültürlerde, bireye daha az önem ya da a¤›rl›k atfedilir. Bireyin ro-
lünden ziyade, onun insan olarak mensubu oldu¤u grup ve statü vurgula-
n›r. Böyle bir yap›da, haklardan ziyade, bireylerin yerine getirece¤i görevle-
re önem verilir.

e) Geleneksel hukuk, bir toplumsal de¤iflim arac› olarak ifllev görmez, yani bu
kültürlerde hukuka bir de¤iflim arac› olarak bak›lmaz.

f) Geleneksel hukuk kültürünün en genel özelli¤i, onun kendisini çevre flart-
lar›na uydurma yetene¤idir. Modern hukuk kültürü, normatif yönelimli bir
kültür olup hukukun emredici ve zorlay›c› yan›n› vurgularken; geleneksel
hukuk kültürü, çevre koflullar›na uyum yönelimli olup hukukun emredici ve
zorlay›c› yan›n› öne ç›karmaz.

Kulcsar’a göre, Bat› Avrupa’n›n, Bat› Roma ‹mparatorlu¤u’nun çöküflünden
sonraki yüzy›llarda yaflad›¤› geliflim süreci incelendi¤inde, birçok bak›mdan gele-
neksel hukuk sistemlerinin karakteristik özelliklerinden izler tafl›d›¤› görülebilir;
hukuk normlar› ve prosedürleri, örf ve âdetlerden, politik ve dinsel kurumlardan
pek fazla farkl›laflmam›flt›r. Hukuk kurallar›, otonom bir yap›ya sahip olmad›klar›
gibi bilinçli olarak da düzenlenmifl de¤ildir. Modern dönemin yasalar›, belli bir ya-
sa koyucu kimsenin veya yasama organ›n›n karar›yla yürürlü¤e konulur ve belli
bir zamanda vücut bulur. Yani, bu yasalar›n kim taraf›ndan ç›kar›laca¤› ve ne za-
man yürürlü¤e girece¤i bellidir. Gelenekler ise yasalar›n aksine, yasa koyucu or-
gan veya kifli taraf›ndan ç›kar›lmad›¤› gibi, aç›k bir flekilde deklare de edilmez.
Belli bir yazar› veya yarat›c›s› olmad›¤› gibi, iyi veya kötü sonuçlar do¤urmas›ndan
dolay› övülecek veya suçlanacak hiç kimse de yoktur. Gelenekler, kendilerini, bir
dizi kelimeler halinde de¤il, bir davran›fl ak›fl› olarak ifade eder. Gelenek kuralla-
r›, önce varl›k kazan›p ard›ndan düzenlenmek istenen davran›fllara yön vermez;
kendi z›mni ifadesini bizatihi davran›fl›n kendisinde bulur. Bu tür kurallar›n ama-
c›, hiçbir zaman aç›k bir ifade fleklini almaz.

Orta Ça¤’da senyörlük ve kilise mahkemeleri vard›. Vasallar ve rahipler, do¤al
yarg›çt›. Bu dönemde, bir yandan örf-âdet derlemeleri yap›l›rken, bir yandan da
mahkeme içtihatlar› olufluyordu. Ancak hukuk, gelenekten güç ald›¤› takdirde etkin
olabiliyordu. Ayn› flekilde hukukçular, otonom bir toplumsal grup teflkil etmedi¤i
gibi profesyonel bir yarg›sal örgütlenme de yoktu. Hukuk, bilinçli insan müdahale-
siyle yarat›lm›fl yasalardan ziyade, toplumsal yaflam›n tarihsel geliflimi içinde flekil-
lenmifl gelenek hukuku niteli¤indeydi. Ancak, yarat›lm›fl hukukun prototipi olarak
yasalar ile gelenek hukukunun bünyesinde yer alan örf ve âdet kurallar›na, gerçek
hayatta saf tip olarak da rastlanamaz. Yani, insan eliyle yap›lan yasalarda, her za-
man gelenek hukukunun ögelerine rastlanabilirken, ayn› flekilde gelenek hukuku-
nun kapsam› içinde yasalar da yer alabilir (Kulcsar, 1992:109; Fuller, 1968: 43-44).

Bat› Roma ‹mparatorlu¤u’nun çöküflünden itibaren flekillenmeye bafllayan feo-
dal üretim tarz›, X. yüzy›lda egemen üretim biçimi haline geldi. XI. yüzy›lda gelifl-
mesini sürdüren bu üretim biçimi, XIII. yüzy›lda egemenli¤inin zirvesine ulaflt›.
Küçük köylü birimlerinin kendi kendine yeterli ekonomik üretim biçimine, el iflle-
ri endüstrisine ve kapal› lonca örgütlenmesine, entelektüel ve kültürel yaflam›n ne-
redeyse tümünü kapsayan kilise egemenli¤ine dayal› feodalite, XI. ve XII. yüzy›l-
lardan itibaren önemli dönüflümlere u¤ram›flt›r (Erdo¤an, 2000:43-5). Cermen isti-
lalar›n›n sona ermesi, feodal iktidarlar›, maddî ve manevi güçlerini tükettikleri
önemli bir sorundan kurtarm›flt›r. Hem bu sona eriflin, hem de teknolojik, ekono-
mik ve siyasal birçok geliflmenin sonucu olarak; XI. yüzy›ldan itibaren feodal be-
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yin malikanesi, kendi kendine yeterli bir ekonomik ve toplumsal birim olmaktan
ç›kmaya bafllam›flt›r. Bu süreçte, nüfusta büyük art›fllar gerçekleflmifl ve bofl duran
topraklar tar›ma aç›lm›flt›r. Nüfusun ve üretimin artmas›, zanaatlar›n, ticaretin ve
dolay›s›yla kentlerin canlanmas›na katk›da bulunmufltur. K›r ile kent aras›ndaki
al›flverifl iliflkileri ve di¤er sosyo-kültürel ve siyasal ba¤lar giderek yo¤unlaflm›flt›r.
Bu süreçte; hem kilise hem de yerel feodal beyler güç kaybederek, yeni geliflen s›-
n›f olarak burjuvazi öne ç›kmaya bafllam›flt›r (Bloch, 1998: 639; Oyan 1998: 138;
fienel, 1982: 360; A¤ao¤ullar› ve Köker, 1996: 179-180).

Ekonomik ve ticari iliflkilerin yo¤unlaflt›¤›, kentlerin giderek geliflti¤i ve yeni bir
s›n›f›n ortaya ç›kt›¤› toplumsal yap›da, toplumsal düzeni sa¤lamak bak›m›ndan sö-
zel geleneklere dayal› hukuk sistemi yetersiz kalm›flt›r. Giderek farkl›laflan, karma-
fl›klaflan ve anonimleflen toplumsal iliflkileri, kiflisel sadakat ve ba¤l›l›k esaslar› çer-
çevesinde sürdürmek zorlaflm›flt›r. Bu ba¤lamda, kiflisel sadakat ve ba¤l›l›¤›n b›rak-
t›¤› bofllu¤u, yeni bir kural sistemiyle doldurma ihtiyac› belirmifl ve bu ihtiyaca ce-
vap olarak soyut ve genel karakterli modern hukuk kurallar› ve mekanizmalar› or-
taya ç›km›flt›r (Yüksel, 2001: 53-54).

Modern hukukun en temel özelli¤i, bilinçli ya da amaçl› insan etkinli¤inin ürü-
nü olarak ortaya ç›kan, yani ak›l yoluyla bulunan bir kurallar sistemi olmas›d›r.
Modern hukuk amaçlar›, doktrinleri, kurallar› ve kurumlar› bak›m›ndan, modern
öncesi dönemlerdeki hukuka göre oldukça farkl› nitelikler gösterir. Bu farkl›l›¤›n
oluflumunda, sosyo-kültürel koflullarda ve zihniyet yap›s›nda süreç içerisinde mey-
dana gelen de¤iflmeler önemli bir yer tutar. Bir de¤erler, kavramlar, kurallar, tu-
tumlar ve davran›fllar bütünü olarak hukuk, bünyesinde flekillendi¤i sosyo-kültü-
rel yap›n›n ve zihniyet dünyas›n›n derin izlerini tafl›r. Nas›l modern kültür ve bu
kültürde yaflayan insanlar›n de¤erleri, tutumlar› ve perspektifleri, modern öncesi
dönemlere göre farkl›ysa, ayn› flekilde modern hukuk da baz› bak›mlardan daha
önceki hukuk biçimlerine göre de¤iflik karakteristiklere sahiptir. Modern hukukun
oluflumunda yeni ekonomik, sosyo-kültürel yönelimler, de¤er ve kavramlar ile bir-
likte modern zihniyetin geliflimi önemli bir rol oynar. Yani, modern zihniyetin be-
lirleyici bir ifllev gördü¤ü söylenebilir. Böylece, bilgiyi iletme, saklama ve iflleme
süreçlerinde gerçekleflen dönüflümlerle birlikte gerçekleflen temel iletiflim biçimle-
rindeki de¤iflme, hukukta da yans›mas›n› bulur. Bu çerçevede, sözlü kültürle yaz›-
l› ve bas›l› kültür aras›nda yap›lacak bir karfl›laflt›rma, modern hukukun geliflimi
bak›m›ndan önemli bilgiler sa¤layabilir.

Sözlü kültürde bilgi, bireysel bir deneyim olmaktan ziyade toplumsal bir olu-
flum olarak flekillenir. Küçük topluluk ve kabile yaflam›nda anlat›lan söylenceler,
öyküler ve masallar yoluyla bilgiye herkesle birlikte ulafl›l›r ve bu bilgi, herkesi çer-
çeveleyecek bir ortak bilinci oluflturur. Bu kültürde, genel olarak, herhangi bir
kimse, bir di¤erinden daha aptal ya da daha ak›ll› görülmez (Sanders, 1999: 22).
Böyle bir kültürde siyasi, toplumsal ve hukuksal bak›mlardan yap›lan bir ay›r›m,
do¤al olarak herhangi bir anlam tafl›maz. Hukuk, toplumsal yaflam›n ayr›lamaz ve-
ya fark edilemez bir parças›n› oluflturur. Sözlü kültürde hukuk, toplumsal de¤erler,
normlar ve kurumlar dünyas›n›n temel bilefleni durumunda olup informel ve sözel
bir karakterdedir. Belli bir topluluk halinde yaflayan insanlar, birbirleriyle olan ilifl-
kileri ve etkileflimleri sonucunda hangi tür davran›fllar›n uygun veya arzulan›r olup
olmad›¤› konusunda baz› ortak de¤erlere, kurallara ve standartlara ulafl›rlar. Böy-
lece topluluk, bir bütün olarak, uygun davran›fl kurallar› ve standartlar› üzerinde
ortak bir anlay›fl gelifltirir. Bu nitelikteki toplumsal yap›larda, bafll›ca fonksiyonu
kural koymak olan ayr› bir birim ya da organ (parlamento gibi) yoktur.
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Bat› Avrupa’da XII. yüzy›ldan itibaren okur yazarl›¤›n giderek artmas›yla yaz›l›
kültüre, XV. yüzy›lda matbaan›n icad›yla da bas›l› kültüre geçilmesinin, genel ola-
rak sosyo-kültürel hayat ve özel olarak da hukuk üzerinde ciddi sonuçlar› olmufl-
tur. Sözlü kültür ve yaz›n›n, düflünme ve anlat›m biçiminde meydana getirmifl ol-
du¤u farkl›l›klar üzerinde duran ve matbaan›n ve yaz›n›n düflünme ve anlat›m bi-
çimine olan etkisini vurgulayan Ong, Elizabeth Einstein’›n “The Printing Press as
an Agent of Change” (De¤iflim Ça¤›n› Bafllatan Bask› Makinesi, 1979) adl› eserin-
den hareketle; matbaa sayesinde Avrupa’da Rönesans ve Reform hareketinin bafl-
lad›¤›n›, toplumsal, siyasal ve kültürel hayatta önemli dönüflümlerin yafland›¤›n›,
evrensel düzeyde okur yazarl›¤›n hedeflendi¤ini, modern bilimlerin önünün aç›l-
d›¤›n› ve zihinsel yaflamda da önemli de¤ifliklikler oldu¤unu belirtir (Ong, 1999:
140-141).

Yaz›l› ve Elektronik kültür ortam›nda iletiflimin ald›¤› biçim ve niteli¤i tart›flmak üzere,
Jacques Ellul’un “Sözün Düflüflü” (1998) adl› kitab›na bakabilirsiniz.

Bütün toplumsal iliflkileri ve kurumlar› etkisi alt›na al›n okuryazarl›¤›n art›fl› ile
say› sistemi de daha fazla geliflmeye bafllam›flt›r. Gerek okuryazarl›¤›n, gerek say›
sisteminin geliflmesi, insanlar›n somut gerçeklerden soyut fikirler ve kavramlar
üretebilmelerini mümkün k›lacak ortam› haz›rlam›flt›r (Sanders, 1999). Matbaa, ko-
nuflma ve el yaz›s›na göre, birey üzerinde oldukça köklü bir etkiye sahiptir. Sözel
iletiflim, insanlar› bir arada tutarken, yaz›l› iletiflim, tek bafl›na izole edici bir araç-
t›r (Katsh, 1999: 236). Matbaan›n icad›yla, düflünme ve anlat›m biçimine egemen
olan iflitsel üstünlü¤ün yerini, yaz›n›n bafllatt›¤›, ancak tek bafl›na yeterince destek-
leyemedi¤i görsel üstünlük almaya bafllam›flt›r. Bask› tekni¤inin geliflmesi, kelime-
leri ses dünyas›ndan görsel mekana tafl›yan yaz›n›n etkisini daha da güçlendirerek
ve kelimeleri bu mekândaki yerlerine hapsederek, onlar›n tamamen denetim alt›-
na al›nmas›n› sa¤lam›flt›r (Ong, 1999: 144-145). Bu geliflmelerle birlikte; yaz›l›, so-
yut ve genel nitelikteki kurallar bütünü olan modern hukukun önü aç›lm›flt›r. Çün-
kü, bu niteliklere sahip bir hukuk, uygun geliflme imkân›n›, ancak böyle bir kültü-
rel ortamda bulabilirdi.
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Resim 6.3

Matbaan›n icad› ile
birlikte düflünme ve
anlat›m biçimine
egemen olan iflitsel
üstünlü¤ün yerini
görsel üstünlük almaya
bafllam›flt›r. 

Kaynak:
http://www.renaissance
connection.org/innovati
ons_science.html;
http://en.wikipedia.org/
wiki/History_of_printing



On ikinci yüzy›ldan itibaren giderek artan okuryazarl›k ile birlikte, yaz›l› metin-
ler, yaz› diline uygun cümleler, yaz›l› tan›kl›klar, flartlar, tapular ve sözleflmeler, oku-
ma yazma bilen ve bilmeyen herkesin alg›s›na ve kavray›fl›na yön vermifltir. Sözlü
kültürdeki fleref sözü olarak verilen yeminin yerini, hukuksal de¤ere sahip belgeler
ve bireysel imzalar alm›flt›r (Sanders, 1999: 134). Yaz›l› kültürün geliflmesiyle bir
yandan, soyut fikirler ve kavramlar giderek toplum yaflam›nda a¤›rl›k kazan›rken;
di¤er yandan, bireye yönelik yeni bir e¤ilim de belirginleflmifltir. Bu e¤ilime, mat-
baan›n icad›yla birlikte oluflmaya bafllayan bas›l› kültür önemli bir katk›da bulun-
mufl; bas›l› kültür, soyutlamalar›n hukuktaki kullan›m›n› destekleyip güçlendirmifltir.

Modern hukuk sistemlerinin baflat de¤erleri olan yasa önünde eflitlik, bireysel
hak ve özgürlüklerin korunmas› gibi ilkeler ile soyut düflüncenin ve kavramlaflt›r-
man›n geliflmesi aras›nda yak›n bir iliflki vard›r. Modern hukuk, cinsiyet, ›rk, sosyo-
ekonomik statü ve din gibi faktörleri dikkate almaks›z›n, hukukun sujesi veya
öznesi olarak soyut birey kavram›na dayan›r. ‹nsanlar aras›ndaki tüm somut ayr›m-
lar yok farz edilerek, bireyler yasa önünde eflit kabul edilirler. Matbaa, hem kitlesel
hem de bireysel boyutlar› bulunan bir araç veya ortam niteli¤indedir. Matbaa, bir
kitle iletiflim arac› olarak bir taraftan, modern devletin ve hukuk sisteminin geliflme-
sini güçlendirip h›zland›r›rken; di¤er yandan, bireysel bir araç olarak bireye iliflkin
yeni bir alg›lay›fl› ve kavray›fl› teflvik etmifltir. Matbaa, eski zamanlarda elde etmele-
ri mümkün olmayan bilgileri ve f›rsatlar› insanlara sa¤layarak, onlar›n birey olarak
yeni bir statü kazanmalar›na destek olmufltur. Zaman içinde, önceleri insanlar›n zi-
hinlerinde oluflan bireysel haklar›n XVII. ve XVIII. yüzy›llarda hukuksal belgelerde
yer almaya bafllam›fl olmas›, hem mevcut hukuk kurallar›n›n hem de bireye yöne-
lik anlay›fl›n de¤iflmesine yol açm›flt›r. Temel hak ve özgürlükleri, bireysel haklar
olarak tan›yan anayasalar›n hukuk düzeninde yerlerini almalar› da bu döneme rast-
lar (Katsh, 1999: 235-247). Soyut düflüncenin geliflimiyle; aralar›ndaki ›rk, dil, din,
cinsiyet ve statü gibi farkl›l›klar dikkate al›nmaks›z›n, herkesin yasalar karfl›s›nda
eflit vatandafl statüsüyle devlete hukuksal olarak ba¤lanmas› mümkün olmufltur.

Modern hukukun iki temel özelli¤inden birisi, modern öncesi sistemlerde top-
luluk ya da grup bünyesinde kaybolan veya görünmeyen bireyi öne ç›karmas›; di-
¤eri ise, daha önceki hukuk sistemlerinden daha a¤›rl›kl› olarak soyutlamalara da-
yal› olmas›d›r. Bu iki nitelik, temel hak ve özgürlüklerin as›l öznesi olarak bireyi
kabul eden liberal hukuk sistemlerinin geliflmesinde önemli rol oynam›flt›r. Baflka
zamanlardaki ve yerlerdeki hukuk sistemleriyle karfl›laflt›r›ld›¤›nda, son birkaç yüz-
y›lda flekillenen Bat› hukuku, bireye atfedilen do¤al nitelik ve verilen önem bak›-
m›ndan oldukça farkl› bir manzara sergiler. Modern dönemlerde birey, toplumun
temel birimi olarak düflünülür ve vatandafl olarak tek tek bireylere karfl› gösterilen
ilgi hukukun odak noktas›d›r. En az›ndan, teorik olarak, bireyler devletten ve top-
lumdaki di¤er kurumlardan veya gruplardan daha önemli say›l›r. Çünkü modern
toplumlarda devlet ve benzeri kurumlar›n varl›klar›n›, güçlerini ve bu ba¤lamda
meflruiyetlerini, bireylerin r›zalar›ndan ald›klar› varsay›l›r. Modern hukukun ay›r›c›
özelliklerinden birisini oluflturan birey üzerindeki vurguyu, modern öncesi sistem-
lerde görmek mümkün de¤ildir. Orta Ça¤’da toplumun bir bütün oldu¤u ve bö-
lümlere ayr›lamayaca¤› kabul edilir. Böyle bir yap›da birey, toplumun bir mensu-
bu veya parças› olman›n ötesinde ayr› bir varl›¤a sahip de¤ildir. Hukuk, bireyler
taraf›ndan yap›lan ya da yarat›lan bir olgu olmaktan ziyade, onlara önceden veril-
mifl bir gerçeklik olarak görülür. Ortak iyilik ve refah, bireyin ç›karlar›ndan ve mut-
lulu¤undan önce gelir. Bireyin bir mensubu olarak yaflam›n› sürdürebilmesinin
grubun varl›¤›na ba¤l› oldu¤u böyle bir yap›da, bireyin öne ç›kar›lmas› söz konu-
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su de¤ildir. Bilgi, ortaklafla bir nitelik tafl›d›¤›ndan, bireyin yaflam›n› sürdürecek
bilgi üzerinde kontrol gücüne sahip olmas› oldukça zordur (Katsh, 1989: 231-234).
Bat› hukukunda bireye verilen önemin alt›nda hiç kuflkusuz, giriflim ruhuna sahip
ve risk alabilen bireyleri bünyesinde bar›nd›ran yeni bir s›n›f olarak burjuvazinin
yükselifliyle oluflmaya bafllayan yeni de¤erler, tutumlar ve perspektifler vard›r.

Modern hukukun bir di¤er özelli¤i, normatif bir karakter tafl›mas›d›r. Hukukun
bu niteli¤i, yukar›da sözü edilen karakteristiklerle yak›ndan ba¤lant›l›d›r. Normatif-
lik, geleneksel hukuk kültüründen oldukça farkl› bir hukuk kültürüyle birlikte var
olur. Çünkü böyle bir hukuk kültürü, normatifli¤in bizzat kendisini, insan iliflkile-
rini ve davran›fllar›n› yöneten güç olarak kabul eder (Kulcsar, 1992: 112). Modern
hukukta keyfili¤e ve flahsili¤e yer yoktur. Yaz›l› hale getirilerek kodifiye edilen hu-
kuk, temel model durumuna gelir. Biçimsel olarak yürürlü¤e konan hukuksal
normlar bütününden mant›ksal ç›kar›m ilkelerine ayk›r› düflen her fleyi ihmal etme
ya da görmezden gelme e¤ilimi, hukuk çevrelerine egemen olur. Baflka bir anla-
t›mla, modern formel hukuk ilkeleri ve kurallar›ndan mant›ksal ç›kar›mlar yoluyla
var›lan sonuçlar, hukuksal bak›mdan geçerli görülür (Gressner, 1996: 90-91). Se-
küler ve dinsel kurallar aras›nda kesin bir ayr›m yap›l›r. Hukuk, din ve ahlak ku-
rallar› ile gelenekler taraf›ndan güçlü flekilde etkilense bile bunlar, hukuksal ola-
rak nitelenmezler. Örf ve âdet kurallar›na, ancak pozitif hukukun aç›k bir flekilde
göndermede bulunmas› halinde baflvurulabilir.

Modern toplumlar›n oluflumunda ve gelifliminde medyan›n ifllevini tart›flabilmek için, John
B. Thomson’un “Medya ve Modernite” (2008) isimli eserini inceleyiniz.

Modern hukuk anlay›fl›na göre, modern toplumlar, öncelikle kodifiye edilmifl
bir yaz›l› kurallar sistemiyle toplumsal düzeni sa¤layabilirler. Hukuk kurallar› ve
kurumlar›, sistematik bir nitelik tafl›r. Hukuk bilimi, hukuksal kavramlar›, kurallar›
ve kurumlar› iflleyerek hukuk sisteminin geliflmesine katk›da bulunur. Hukuku ge-
rek yaflatma gerek uygulama sürecinde, yüksek düzeyde e¤itim görmüfl ayr› bir
mesleki grup olarak hukukçular önemli ifllevler görür. Bu sayede hukuk, giderek
bütünleflen ve geliflen bir prensipler ve prosedürler sistemi haline gelir. Hukuk, ay-
n› zamanda, kendi de¤iflme faktörlerini organik olarak kendi bünyesinde tafl›yan,
kendi içsel mant›¤› ile de geliflen bir sistemdir. Bu de¤iflme ve geliflme kapasitesi
sayesinde hukuk, toplumsal sistemin süreklili¤ini güvence alt›na al›r. Bu niteli¤i ile
devletten k›smen de olsa ba¤›ms›z olup belli düzeyde bir otonomiye sahiptir. En
az›ndan baz› bak›mlardan politikan›n ötesinde yer al›r (Kulcsar, 1992: 109-110).

Modernleflme sürecinde bas›m teknolojisindeki geliflmelerle giderek serpilip
geliflen yaz›l› kültür ortam›nda; baflat bir konuma sahip olan yaz›l› hukuk kuralla-
r› ve formel mekanizmalar ile gerçek hayatta yaflanan hukuk ve uygulama aras›n-
da belli bir mesafenin de bulundu¤u söylenebilir. Bu mesafe ya da aç›kl›k, “yafla-
yan hukuk”, “kitaplardaki hukuk” ikilemiyle daha yak›ndan ilgilenmemizi zorunlu
k›lar. Modern kültür hayat›nda hukuk alan›nda cevab› aranmas› gereken ilk soru,
“Hukuk gerçekli¤i, kitaplardan m›, yoksa insan davran›fl›ndan ve günlük hayat ak›-
fl›ndan m› aranmal›d›r?” sorusu olmal›d›r.

Örnek olarak ceza hukukuna bakal›m. Bugün çok say›da ülke, suç ya da ceza
hukuku alan›nda kanuni bir çerçeveye sahiptir. Yani, bu kapsamdaki her ülkede,
hangi fiillerin suç oldu¤unu tan›mlayan ve bunlara verilecek cezalar›n neler oldu-
¤unu belirten yaz›l› bir ceza hukuku mevzuat› vard›r. Böylesi mevzuat›n bulundu-
¤u yerlerde, mahkemelerin esas olarak bunlarla ba¤l› oldu¤u kabul edilir. “Kanun-
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suz suç ve ceza olmaz.” ilkesi, ceza kanunlar›nda düzenlenmeyen eylem ya da
davran›fllar›n suç olarak görülemeyece¤ini ve suç olarak tan›mlananlara da yaz›l›
kanunun öngördü¤ünden farkl› bir ceza verilemeyece¤ini ifade eder. Vatandafl›n
yapmak istedi¤i baz› davran›fllar›n suç olup olmad›¤›n› bilmek istedi¤ini varsaya-
l›m ve bunun toplumdaki mevcut ahlaki davran›fl standartlar›n›n yetersiz kald›¤›
bir davran›fla iliflkin olarak ortaya ç›kt›¤›n› düflünelim. Örne¤in, vatandafl belli bir
ulusal tatil gününde gazete büfesinin aç›k tutulmas›n›n hukuksal olup olmad›¤›n›
bilmek istiyor. O, bu sorusunu bir avukata yöneltiyor. Avukat, ilk aflamada, hemen
ceza kanunlar›na bakacakt›r. ‹lgili hükümlerde baz› belirsizliklerle karfl›laflan avu-
kat, mahkemelerin bu hükümleri nas›l yorumlay›p uygulad›¤›n› anlamak için yar-
g›sal içtihatlar› görmek isteyecektir. Bu kanunlar› yorumlamak durumunda kalan
mahkemeler ise ceza hukuku alan›nda hukuk yaratamayacaklar›n› dikkate alarak
mümkün oldu¤u kadar mevcut hükümler çerçevesinde bir sonuca gitmek yönün-
de bir tutum ve davran›fl ortaya koyacaklard›r (Fuller, 1968:8-9). Böyle bir durum-
da, her fleyden önce fiili hayat›n de¤iflkenli¤i, karmafl›kl›¤› ve dinamizmi ile kitap
sayfalar›na yaz›lm›fl hükümlerin sabitli¤i veya de¤iflmezli¤i karfl› karfl›ya gelecektir.

Baz› durumlarda ise belli bir eylemin yaz›l› hükümler taraf›ndan ceza olarak ta-
n›mlan›p düzenlenmesine ra¤men, savc›lar›n o konuda dava açmak için hiçbir
ad›m atmad›klar› görülebilir. Bunun tersi de olabilir, yani uzun süredir uygulanma-
yan bir hüküm, h›rsl› ve gayretkefl bir savc› taraf›ndan uygulanmak istenebilir. Her
iki durumda da gerçek hayat ve fiili davran›fl ile yaz›l› hükümler aras›nda bir me-
safenin olufltu¤u, hatta aralar›nda yer yer çeliflki ya da çat›flma bulundu¤u görüle-
bilir. Böylece, yaz›l› olan hukuk ile uygulanmakta olan veya uygulanmayan hukuk
aras›ndaki çeliflkileri veya tutars›zl›klar› kim, nas›l aflacak, sorular› gündeme gelir.
Bunlar›n do¤rudan ve basit bir çözümü de ço¤u zaman yoktur. Bu gerçek, çok cid-
di felsefi ve sosyolojik tart›flmalara da konu olmaktad›r(Fuller, 1968: 8-9). 

Sözlü kültürde hukukun temel özelliklerini s›ralay›n›z.

Günümüzde gerek ulusal gerek küresel ölçekte iletiflimin siyasal hayat üzerindeki etkisini
de¤erlendirmek üzere Noam Chomsky’nin “Medya Gerçe¤i” (1999) ve “Dünya Düzeni: Es-
kisi ve Yenisi” (2000) adl› kitaplar›na bak›n›z.

YEN‹ MEDYA VE HUKUKUN DÖNÜfiÜMÜ

Elektronik iletiflim ve yeni medya çerçevesinde hukukun dönüflü-
münü tart›flmak.

Günümüzde, hukuk alan›nda genifl kapsaml› dönüflümler yaflanmaktad›r. Huku-
kun ne oldu¤u ve nas›l iflledi¤i konusundaki de¤iflim, enformasyonu saklama, ifl-
leme ve iletmenin yeni yöntemleriyle ba¤lant›l› görünmektedir. Elektronik yolla
iletiflim kurma kabiliyetine sahip günümüz toplumlar›, önceki toplumlardan fark-
l› karakteristiklere sahiptir. Hukukun, böylesi bir geliflmenin d›fl›nda kalabilece¤i
düflünülemez. Hukukun temelinde, daima toplumdaki enformasyonun ifllenmesi
vard›r. Yani, enformasyonun kontrolü, organizasyonu ve ak›fl›, bir kurum olarak
hukuk üzerinde de oldukça etkilidir. Ancak, günümüzde hukukun, halen mevcut
amaçlar›, hedefleri, de¤erleri ve normlar› bak›m›ndan eski iletiflim tarzlar›na ba-
¤›ml›l›¤› devam etmektedir. Buna ra¤men, söz konusu dönüflümler ba¤lam›nda
hukuk, giderek daha parçal› ve subjektif olmaya bafll›yor, ahlaki de¤erler ve
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normlar alan›yla olan iliflkisi de eskiye nazaran zay›fl›yor. Daha önceleri düzenli-
li¤e, tutarl›l›¤a, süreklili¤e vurgu yapan hukuksal anlay›fl, bugün ans›z›n ortaya ç›-
kan ve acil çözüm bekleyen sorunlarla daha fazla yüz yüze gelmektedir. Bir ku-
rum olarak hukuk, halen büyük ölçüde söze, yaz›ya ve bas›ma dayal› olmakla bir-
likte, bundan böyle çok farkl› niteliklere sahip yeni medyan›n ve iletiflim araçlar›-
n›n etkisine giderek yüksek oranlarda maruz kalmaktad›r (Katsh, 1989: 3-4).

Elektronik iletiflimin temel formlar› olarak radyo, televizyon ve bilgisayar, temel
toplumsal kurumlar üzerinde muazzam bir etkiye sahiptir. Buna karfl›n, yeni med-
yan›n neden olabildi¤i de¤iflikliklerin bir k›sm› henüz fark edilmektedir. Örne¤in,
bilgisayar ve bilgisayar a¤lar›, dünya çap›nda faaliyet gösteren flirketlerin faaliyetle-
rini yönetmeyi ve organize etmeyi kolaylaflt›rmam›fl olsayd›, bugün çokuluslu flir-
ketler bu denli geliflip kökleflemezdi. Günümüzde televizyon, seçmenleri organize
ve ikna etmenin güçlü araçlar› olarak, siyasal partilerin geleneksel propaganda me-
kanizmalar›n›n yerini almaktad›r. Benzer de¤iflmeleri aile hayat›nda, çocuklar›n
toplumsallaflmas›nda, kamu güvenli¤inde ve yasalar›n uygulanmas›nda da gözle-
mek mümkündür. Ancak, hukuk da dahil olmak üzere bütün toplumsal yaflam
alanlar›nda ve toplumsal kurumlarda gözlenen de¤iflimde, yeni medyan›n etkili bir
faktör olmakla birlikte tek belirleyici faktör oldu¤u söylenemez (Katsh, 1989: 5).
Günümüzden 50 veya 100 y›l önce görev yapan bir yarg›ç, bugünkü bir mahkeme-
de görevlendirilmifl olsayd›, karfl›laflt›¤› davalar›n niteli¤i, çeflitlili¤i ve farkl›l›¤› kar-
fl›s›nda flafl›r›p kalabilirdi. Yeni iletiflim ve enformasyon teknolojilerinin toplumsal
yaflam› giderek kuflatmakta oldu¤u bir dünyada, fikri mülkiyete iliflkin hukuk ve
ceza davalar›, biliflim suçlar›, özel hayata ve mahremiyet hakk›na yönelik ihlâller ve
benzeri geliflmeler, yukar›daki varsay›m› destekleyen örnekler olarak zikredilebilir.

Yaz›l› ve bas›l› kültüre göre flekillenen hukukun, yeni medyan›n gücü karfl›s›n-
daki direncinin giderek zay›flayaca¤› söylenebilir. Hukuk, yaflam kayna¤› olarak
enformasyona ve medyaya dayanan bir kurumdur. Böyle bir yap› içinde yeni med-
ya, enformasyonu sistem boyunca gönderen ve geri alan kanal ifllevi görür. Enfor-
masyonun ifllenmesi, muhafaza edilmesi ve aktar›lmas›; hukukun çal›flma tarz›n›,
hukuksal doktrinlerin nas›l uyguland›¤›n›, toplumsal ve ahlaki de¤erlerin hukuksal
de¤erlere nas›l dönüfltürüldü¤ünü de bir ölçüde belirler. Hukuk, bir yan›yla kamu-
ya iletilen enformasyon niteli¤inde iken, di¤er yandan kamudan al›nan enformas-
yona bir yan›tt›r. Yani hukuk, ayn› zamanda bir enformasyon iflleme süreci ve ile-
tiflim sistemidir. Ancak, hukukun bu niteli¤i, yeterince dikkate al›nmam›fl ve ince-
lenmemifltir. Yeni medyan›n, hukuk aç›s›ndan anlam›n› yeterince kavrayabilmek
için, oluflumlar›nda zaman zaman medyan›n da etkili oldu¤u baz› imajlardan ve ta-
n›mlardan kurtulmak gerekir. Hukuktan söz edildi¤inde ya da hukuka at›f yap›ld›-
¤›nda; genellikle hukuksal kurumlar›n ve kurallar›n dikkate al›nd›¤› anlafl›l›r. Hu-
kuk dendi¤inde; kitaplara yaz›lm›fl bir kurallar seti, mahkeme binas› veya adalet
saray› gibi bir yer, savc›lar, hakimler, kâtipler, mübaflirler ve polisler gibi kamu gö-
revlisi bir grup insan düflünülür. Halbuki bunlar, hukuk sisteminin sadece görünür
parçalar› olup, kamunun göremedi¤i veya görmezlikten gelme e¤iliminde oldu¤u
karmafl›k bir sistemin nihai ürünleridir. Yaln›zca kurallara, kurumlara, yap›lara ve
görevlilere bakmak, sadece bir kimsenin a¤z›ndan ç›kagelen sözcüklere bakmak
gibidir. Bu ise söze dayal› ifadelerin d›fl dünyaya yans›mas›n› mümkün k›lan kafa-
n›n içinde olagelen fleyi anlamamakt›r. Bir kiflinin davran›fl›n› de¤erlendirirken, sa-
dece ne yapt›¤›na bakmay›z, ço¤u zaman davran›fllar›n›n gerisinde bulunan hedef-
lerini, alg›lar›n›, de¤erlerini ve tercihlerini de anlamak için büyük gayret sarf ede-
riz. Ayn› fleklide, hukuku inceleme tarz›m›zda da benzer bir yaklafl›m› benimseye-
rek hukukun hedeflerini, ifllevlerini, çeflitli hukuksal kavramlar› flekillendiren dü-
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flünce al›flkanl›klar›n›, hukukun kamusal alg›lanmas›n› etkileyen mitleri ve sembol-
leri de araflt›rmal›y›z (Katsh, 1989: 6-8).

Bugün, küresel ölçekte bilgisayar temelli iletiflim biçimleri, yerel ya da ülkesel
s›n›rlar› bir bafltan öbür bafla aflmakta, insan etkinliklerine yeni bir alan yaratmak-
ta, co¤rafî s›n›rlara dayal› hukukun meflruiyetini zay›flatmakta ve yasalar›n uygula-
nabilirli¤ini s›n›rland›rmaktad›r. Yeni medya ve iletiflim tarzlar›, bir yandan sanal
dünyay› atomlar›n gerçek dünyas›ndan ay›ran, ekran ve flifrelerden oluflan yeni bir
s›n›r veya hudut yaratmaktad›r. Bu yeni s›n›r hatt›, kendi hukukuna, kendi hukuk-
sal kavram, kural ve kurumlar›na ihtiyaç duyan farkl› bir siber uzay› iflaret etmek-
tedir. Böylece, mülki veya ülke temelli hukuk yaratma ve uygulama sürecinde rol
sahibi olanlar, yeni kavramlar, fikirler, talepler ve ihtilaflardan oluflan yeni bir çev-
reyle yüz yüze gelmektedir. Halbuki, bugüne kadar, hukuksal haklar, yükümlülük-
ler ve sorumluluklar da esas olarak bu s›n›rlar kapsam›nda belirleniyordu. Fiziksel
bir mekân üzerinde yaflayan insanlar ve fleyler üzerinde kontrol gücüne sahip ol-
ma, egemenli¤in ve devlet olman›n da belirleyici bir niteli¤idir. Hukuku yaratma
ve uygulama süreci de böyle bir yap› içinde iflliyordu. Bir anlamda, devletin s›n›r-
lar› ile hukukun s›n›rlar› çak›fl›yordu (Johnson ve Post, 1999: 3-4). Oysa, günümüz-
de bu durum h›zla de¤iflmekte, ulusal hukuk yan›nda giderek uluslararas› ve ulus-
larüstü bir hukuk alan› geliflmektedir. ‹nsanl›¤›n yaflam›nda uluslararas› kurallar,
örgütler, kurumlar ve ihtilaf çözme mekanizmalar› daha fazla yer almaktad›r.

Siber uzay, hukuksal alan ile fiziksel mekân aras›ndaki iliflkiyi köklü bir flekilde
zay›flatmaktad›r. Küresel ölçekte bilgisayar ve iletiflim a¤lar›n›n geliflmesi, co¤rafî
mekân ile mülki idarelerin egemenli¤i aras›ndaki iliflkiyi, bir ülkede uygulanabile-
cek kurallar setini ve bunlar›n uygulanma tarz›n› de¤ifltirmektedir. Bundan böyle,
siber uzay için ülkesel temelli s›n›rlar›n varl›¤› giderek anlam›n› yitirmektedir. Çün-
kü, bilgisayar ve iletiflim a¤lar› üzerindeki mesaj üretiminin h›z› ve maliyeti, nere-
deyse tümüyle fiziksel mekândan ba¤›ms›z hale gelmifl bulunmaktad›r. Mesajlar,
her bir mekândan di¤erine önemli say›labilecek bir gecikme olmaks›z›n aktar›labil-
mektedir. Günümüzde, enformasyon transferini içeren hemen her fley, on-line ola-
rak yap›labilmektedir. E¤itim, sa¤l›k, bankac›l›k, toplumsal hizmetlerin sa¤lanmas›,
bas›m ve yay›m ifllerinde oldu¤u gibi, hukuk uygulanmas›nda da on-line iletiflim
önemli bir yer iflgal etmektedir. K›sacas›, co¤rafî engel tan›mayan elektronik med-
yan›n yükselifli, mülki s›n›rlar içinde hukuk yaratma, uygulama ve ihtilaf çözme
prati¤ini ciddi flekilde de¤ifltirmekte ve zorlamaktad›r (Johnson ve Post, 1999: 6-10).

Enformasyon teknolojilerinin ve hizmetlerinin süregelen yayg›nlaflmas›, çok sa-
y›da yeni hukuksal meseleye yol açmaktad›r. Bu meseleler, fikrî mülkiyet haklar›n-
dan, iletiflim özgürlü¤üne, mahremiyet hakk›na, biliflim güvenli¤ine ve elektronik
imzaya kadar uzanan birçok alana yay›larak, yeni düzenlemelere ve uygulamalara
zemin oluflturmaktad›r. Örne¤in, fikrî mülkiyete konu teflkil eden bilimsel ve ede-
bî eserlerin, sinema ve müzik eserlerinin, patentlerin, markalar›n, ticari ve endüs-
triyel s›rlar›n, entegre devre topografyalar›n›n, co¤rafî adlar›n ve ticaret unvanlar›-
n›n küresel ölçekte, sahte, kopya, korsan üretime ve kullan›ma sokulmas›n›n bilgi
ve iletiflim teknolojileri sayesinde kolaylafl›p h›zlanmas›, ulusal s›n›rlar› aflan koru-
ma kurallar›, yapt›r›mlar› ve mekanizmalar› gelifltirilmesini zorunlu k›lmaktad›r. Di-
jital ortamda üretilen ve pazarlanan ürünlerin dünyas›, tar›m ve endüstriyel malla-
ra dayanan bir dünyada nas›l farkl›ysa, bunlara denk düflen hukuk ve uygulamas›
da hiç kuflkusuz farkl› olacakt›r.

Bugün, mahremiyete ve özel hayata yönelik ihlâller, en hararetli hukuksal tart›fl-
ma konular›ndan birini oluflturmaktad›r. Bu sonuç, hayat›n hemen her alan›na nü-
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Hukuk yaratmak: Medeni
Kanun’a göre, hâkim,
kanunda hüküm varsa ilk
önce kanunu uygulayacakt›r.
Kanunda hüküm yoksa, örf
ve âdete bakacak, orada bir
kural varsa ona göre karar
verecektir. Örf ve âdette de
kural yoksa, hâkim,
kendisini kanun
koruyucunun yerine koyarak,
kural ihdas edecek, yani
hukuk yaratacakt›r. Ceza
hukuku alan›nda, “Suçlar›n
ve cezalar›n kanunili¤i” 
ya da “Kanunsuz suç ve ceza
olmaz.” ilkesi, temel bir
kural oldu¤undan hakimin
hukuk yaratma yetkisi
yoktur.



fuz etmekte olan enformasyon teknolojilerindeki geliflmeyle yak›ndan ba¤lant›l›d›r.
Çünkü, günümüzde dijital enformasyonu elde etmek, ifllemek, saklamak, de¤ifltir-
mek ve co¤rafî bak›mdan çok uzak mesafelere ulaflt›rmak oldukça kolay ve ucuz
bir hale gelmifl bulunmaktad›r. Bu geliflmelerle ba¤lant›l› olarak baflkalar›, hakk›-
m›zda daha fazla bilgi sahibi olabilmekte, hatta bazen insanlar›n kendileri hakk›n-
da bildiklerinden, biriktirdiklerinden çok daha fazla bilgiye de ulaflabilmektedirler.
Söz gelimi, insanlar›n o anki sa¤l›k durumu veya sa¤l›k geçmifli, kredi kart› bilgile-
ri, abone oldu¤u dergiler, sat›n ald›¤› magazinler ve kitaplar, seyahat tercihleri, sey-
retti¤i diziler ve filmler, arad›¤› ve arand›¤› telefonlar, çal›flma yaflam›n›n detaylar›,
e¤itim tarihi, elektronik posta ve telefon mesajlar›, tüketti¤i ürünler ve tüketim ka-
l›plar›, giderek daha fazla say›da kimse, örgüt ve flirket taraf›ndan bilinir hale gel-
mektedir (Cate, 1997: 1-3). Hiç flüphesiz, böylesi bir toplum hayat›, “mahremiyet
hakk›”n›n ve “özel hayat alan›”n›n korunmas›n› daha da öne ç›karmaktad›r. Bundan
dolay› da belki de tarihte ilk kez, mahremiyet hakk› yo¤un bir flekilde felsefi, sos-
yolojik, psikolojik ve hukuksal tart›flmalar›n konusu haline gelmifl bulunmaktad›r.

Hukukun en eski ve en bilindik rolü, flikâyetlere ve uyuflmazl›klara çözüm bul-
makt›r. Her toplum, geçmiflten günümüze kadar toplumsal uyum ve bar›fl› gerçek-
lefltirmek, düzen ve istikrar› sa¤lamak için pek çok uyuflmazl›k çözme yollar›, araç-
lar› ve mekanizmalar› gelifltirmifllerdir. Baflkalar›yla ihtilafa düflen insanlar, mesele-
nin nas›l çözülmesi gerekti¤ine iliflkin çok say›da seçene¤e sahiptir: ‹htilafa yol
açan mesele hakk›nda konuflabilirler ve muhtemelen bir çözüme ulaflabilirler. Ya-
z› tura atabilirler ve flansl› olan›n talihine boyun e¤mek hususunda anlaflabilirler,
kavga edebilirler veya fiziksel güç kullanmaya öncelik verebilirler, aralar›ndaki ih-
tilafa çözüm bulmas› için arkadafl, akraba veya akil bir adam›n rehberli¤ine baflvu-
rabilirler, bir hukuk veya ceza mahkemesine gidebilirler. Bu seçeneklerin ço¤u,
hukukun d›fl›nda veya hukukla ilgisiz gibi görülebilir. Resmî bir örgütün müdaha-
lesi olmaks›z›n kurallar›n belirlenip uygulanmas› anlam›nda hukukun d›fl›ndad›r.
Bu, onlar›n yasa d›fl› oldu¤u anlam›na gelmez. Üstelik, bu tür mekanizmalar yük-
sek derecede etkin de olabilir. Tarihsel olarak, bugün hukuk d›fl›nda görülen ihti-
laf çözme yöntemleri ve mekanizmalar›, ço¤u zaman hukuksal ihtilaf çözme süre-
cine tercih edilmifltir. Bugün bizler, hukuksal ihtilaf çözme sürecine daha büyük
önem atfederken, di¤er toplumlar farkl› niteliklerinden ve ihtiyaçlar›ndan dolay›
hukuksal olmayan araçlara ve yöntemlere üstünlük tan›m›fllard›r. Bu durum, özel-
likle sözlü kültüre dayal› toplumlar için geçerli olmakla birlikte yaz›l› kültürde de
söz konusudur. 
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Resim 6.2

Elektronik iletiflim
tarzlar› bir yandan
yeni çat›flma türleri
üretme, di¤er
yandan bunlarla
bafl etmek için
gerekli araçlar›
de¤ifltirme ve
dönüfltürme
potansiyeline
sahiptir.



Gerek geçmiflte gerek günümüzde ihtilaf çözme sürecinde medyan›n rolünün
ne oldu¤u aç›k bir flekilde ortaya konmamakla birlikte, ihtilaflar› yaratma ve çöz-
me sürecinde iletiflimin rolünü dikkate almaks›z›n ihtilaf çözme tarihini anlamak
da mümkün olamaz. Modern ihtilaf çözme idealinin yap›sal destekleri yaz›l› ve ba-
s›l› kültürdür. Modern ihtilaf çözme biçimi olarak hukuk yoluyla uyuflmazl›¤› gi-
derme, a¤›rl›kl› olarak yaz› ve bas›m temeli üzerinde geliflen yaklafl›mlara ve pro-
sedürlere ba¤›ml›d›r. Ancak, günümüzde yaz› ve bas›m gibi unsurlar›n önemi aza-
l›rken, ihtilaf çözme sürecinde elektronik iletiflimin önemi artmaktad›r. Elektronik
iletiflim tarzlar›n›n ortaya ç›kmas›, hukuk sürecine iliflkin mevcut yerleflik inanc› bir
ölçüde zay›flatma tehdidi tafl›maktad›r. Bu iletiflim biçimi, bir yandan yeni çat›flma
türleri üretme, di¤er yandan bunlarla bafl etmek için gerekli araçlar› gelifltirme ve
dönüfltürme potansiyeline sahiptir. Yeni medyan›n geliflimi, hukukun kamu tara-
f›nda alg›lanma tarz›n› ve ihtilaf çözüm yolu olarak a¤›rl›kl› olarak mahkemeleri
gören anlay›fl› de¤ifltirmektedir (Katsh, 1989: 52-54).

Sözlü kültüre dayal› toplumlarda hukuk, çok say›daki ihtilaf çözme tekniklerin-
den sadece birisiydi ve di¤erlerine göre, daha zay›f bir anlama sahipti. Nitekim, es-
ki bir Vietnam atasözü bunun özlü bir ifadesini bize sunar: “Köyün gelenekleri, örf
ve âdetleri, imparatorun hukukundan daha güçlüdür.” Tarihsel süreçte toplumlar,
gerek fiziksel, gerek toplumsal ve kültürel bak›mdan büyüyüp farkl›lafl›rken yaz›l›
hukuk fikri daha fazla çekicilik kazand›. ‹htilaflar› çözme sürecinde yaz›l› hukuk
kurallar› ve formel mekanizmalar öne ç›kt›. 1848 y›l›nda bir yarg›c›n yazd›¤› “Ha-
kikati bulmak için en küçük kâ¤›t parças›na, ölümlü insana verilmifl en güçlü ve
kuvvetli haf›zadan neredeyse daha fazla güvenir hale geldim.” cümlesinin bu du-
rumun temsil edici bir örne¤ini oluflturdu¤unu söyleyebiliriz. Böylece, bas›lm›fl ke-
limelere verilen önem, giderek sözlü geleneklerin otoritesini zay›flatt› ve yarg›lama
süreci bak›m›ndan önemli sonuçlara yol açt›. Bundan böyle yarg›çlar, sorunlar›n
çözümüne iliflkin kurallar› daha çok yaz›l› hukuk kodlar› içinde bulup uygulama-
ya yöneldiler. Elektronik iletiflim ça¤›nda insanl›¤›n önüne konan imkânlar, önce-
leri mümkün olmayan yeni enformasyon elde etme seçenekleri sunmaktad›r. Bu
ise ihtilaflar› gidermek, sorunlar› çözmek bak›m›ndan yeni kap›lar› aralamaktad›r.
Böylece, mahkeme salonlar›n›n d›fl›nda elektronik bir bilgi hazinesine baflvurmak,
olaylar ve çözümleri konusunda bir miktar enformasyonu bulmak kolaylaflmakta-
d›r. Bu çerçevede, bir yandan mahkemeler d›fl›nda hakemlik, arabuluculuk gibi al-
ternatif uyuflmazl›k çözümleri, yeniden farkl› bir biçimde öne ç›karken; di¤er yan-
dan yaz›l› ve bas›l› kültüre göre flekillenmifl bulunan mahkeme yap›s›, yarg›lama
yöntem ve araçlar› noktalar›nda de¤iflime u¤ramaktad›r (Katsh, 1989: 60-115).

‹letiflim teknolojilerinin yayg›nlaflmas›n›n ne tür hukuki sorunlara yol açt›¤›n› örnekler
vererek aç›klay›n›z.
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Hukuku, bir iletiflim süreci olarak aç›klamak. 

Toplumsal düzenin sa¤lanmas›nda toplumsallafl-
ma ve toplumsal kontrol süreçleri önemli ifllevler
görür. Toplumsallaflma sürecinde, genç kuflakla-
ra aktar›lan de¤erler ve normlar aras›nda hukukî
de¤erler ve normlar, günümüzde a¤›rl›kl› bir ye-
re sahiptir. Ayn› flekilde, toplumsal kontrolün
sa¤lanmas›nda da hukuki kurallar, organlar ve
mekanizmalar oldukça ifllevseldir. Toplumsallafl-
ma ve toplumsal kontrol süreçleri, iletiflim araç-
lar› ve medya olmaks›z›n, medya taraf›ndan ak-
tar›lan de¤erler ve normlar olmaks›z›n gerçekle-
flemez. Bir iletiflim süreci olarak hukukun rolü,
özellikle yaz›l› ve bas›l›, elektronik kültür ortam-
lar›nda öne ç›km›flt›r. Bir anlamda hukuk, birey-
ler aras›nda, toplum ile birey, devlet ile birey ara-
s›nda iliflki kurman›n temel formlar›ndan biri ha-
line gelmifltir. ‹letiflim süreçleri ve araçlar› saye-
sinde devlet, vatandafllar›ndan gelen taleplere
hukuk yoluyla cevap verebilmek, vatandafllar›-
n›n iliflki ve davran›fllar›na da hukuk eliyle yön
vermek imkân›na kavuflmufltur.

Sözlü ve yaz›l› kültür ve iletiflim ortam›nda hu-

kukun yerini de¤erlendirmek. 

Sözlü kültürün egemen oldu¤u geleneksel top-
lum yap›lar›nda hukuku, din, ahlak kurallar› ve
örf-âdetlerden ay›rmak oldukça zordur. Yani, hu-
kuk, genel toplumsal de¤erler ve normlar siste-
minin ayr›lmaz bir parças›d›r. Bu kültürde hu-
kuk, bir de¤iflim arac› olarak görülmedi¤i gibi,
uyuflmazl›klar› çözmek üzere baflvurulan önemli
bir mekanizma da de¤ildir. ‹htilaflar›n, mahkeme
eliyle çözümünden ziyade müzakere, uzlaflma,
âkil adamlara baflvurma, arabulucuya gitme gibi
yollarla giderilmesi söz konusudur.
Yaz›l› ve bas›l› kültürel ortam›n baflat oldu¤u mo-
dern toplumlarda ise yaz›l›, sistematik, rasyonel
ve formel niteli¤i a¤›r basan bir hukuk öne ç›k-
m›flt›r. Bu hukuk, yasa önünde eflitli¤in sa¤lan-
mas›, bireysel hak ve özgürlüklerin korunmas›
gibi ilkeler temelinde geliflir. Irk, cinsiyet, din, et-
nik köken, sosyo-ekonomik statü gibi faktörler
dikkate al›nmaks›z›n, bütün vatandafllar›n hukuk
önünde ayn› konumda bulunmas› söz konusu-
dur. Modern toplumda, toplumsal düzenin sa¤-

lanmas›nda en fazla baflvurulan araç hukuktur.
Ayn› flekilde, toplumsal hayatta ortaya ç›kan
uyuflmazl›klar›n çözümü de daha ziyade mahke-
melerden, devletin di¤er organlar›ndan ve kurul-
lar›ndan beklenir.

Elektronik iletiflim ve yeni medya çerçevesinde

hukukun dönüflümünü tart›flmak. 

Günümüzde elektronik iletiflimin ve yeni med-
yan›n, gerek ulusal düzeyde gerek uluslararas›
ve küresel ölçekte edinmifl oldu¤u baflat konum,
bireylerin, gruplar›n, toplumlar›n ve ülkelerin
hayat›n› yo¤un bir flekilde etkilemektedir. ‹letifli-
min giderek h›zlan›p yo¤unlaflmas›, hukuki aç›-
dan bir yandan yeni oluflumlara hayat verirken;
di¤er yandan, çok çeflitli sorunlar›n ortaya ç›k-
mas›na yol açmaktad›r. Örne¤in, geliflen iletiflim
araçlar› ve imkânlar› sayesinde, dünya çap›nda
flirketler ve firmalar aras›nda an›nda iletiflim kur-
mak mümkün hale gelmifltir. Bu süreçte, dünya
çap›nda ticari iliflkiler yo¤unlaflm›fl; elektronik
ticaret h›zlanm›fl, bu iliflkileri düzenleyen yeni
hukuki kurallar ve mekanizmalar, hukuk haya-
t›nda yerini almaya bafllam›flt›r. Geliflen iletiflim
araçlar› sayesinde, fikrî mülkiyet ve biliflim gibi
birçok alanda yeni hukuki sorunlar ortaya ç›k-
m›fl, ülke temelli düzenleme ve mekanizmalar›n
yan›nda, uluslar ötesi ölçekte hukuki düzenle-
meler ve organlar vücuda getirilmifltir. Özetle,
bugün küresel ölçekte sonuçlar yaratan iletiflim
araçlar› ve biçimleri, yerel veya ülkesel s›n›rlar›
aflarak, yeni hukukî kavram, kural ve kurumlar-
la zenginleflen bir siber hukuka uygun zemini
yaratm›fl bulunmaktad›r.

Özet
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1. “Medya mesajd›r.” deyifli afla¤›dakilerden hangisine
aittir?

a. Chomsky
b. Ellul
c. Ong
d. Kulcsar
e. McLuhan

2. Orta Ça¤ hukuku ile ilgili afla¤›daki ifadelerden han-
gisi yanl›flt›r? 

a. Gelenek ve görenek a¤›rl›kl› hukuk anlay›fl›
egemendir.

b. Yaz›l› hukuk derlemeleri anlam›n› kaybetmifltir.
c. Hukuk yaratan merkezi bir otorite yoktur.
d. Hukuk ve yarg› birli¤i söz konusudur.
e. Yaz›l› olmayan kurallar a¤›rl›kl› bir yere sahiptir.

3. Geleneksel hukukun temel özellikleriyle ilgili afla¤›-
daki ifadelerden hangisi yanl›flt›r?

a. Hukuksal, dinsel ve geleneksel ögeler iç içedir.
b. Çok az farkl›laflm›fl bir kurallar sistemidir.
c. Hukuk, mevcut kurallar sisteminin ayr› ve önem-

li bir parças›d›r.
d. ‹htilaf çözme sürecinde sulh olma veya uzlafl-

maya varma, a¤›rl›kl› bir yere sahiptir.
e. Hukuk, bir toplumsal de¤iflme arac› olarak gö-

rülmez.

4. Sözlü kültürde hukuk ile ilgili afla¤›daki ifadelerden
hangisi yanl›flt›r? 

a. Hukuk, formel bir karaktere sahiptir.
b. Hukuk, toplumsal de¤erler ve normlar sistemi-

nin temel bir bileflenidir.
c. Bafll›ca fonksiyonu, kural koymak olan bir or-

gan söz konusu de¤ildir.
d. Hukuk, di¤er toplumsal düzen kurallar›n›n ay-

r›lmaz bir parças›d›r.
e. Hukuksal soyutlamalar, yok denebilecek bir dü-

zeydedir.

5. Afla¤›dakilerden hangisi, yaz›l› kültürde hukuk siste-
minin baflat de¤erlerinden biri de¤ildir?

a. Yemin etmenin, bafll›ca delil olarak kabul edil-
mesi

b. Yasa önünde eflitlik ilkesinin belirginleflmesi
c. Soyut birey kavram›n›n öne ç›kmas›
d. Bireysel hak ve özgürlüklerin korunmas›
e. Yaz›l› belgelerin ve bireysel imzalar›n önem

tafl›mas›

6. “Köyün gelenekleri, örf ve âdetleri, imparatorun hu-
kukundan daha güçlüdür.” diyen Vietnam atasözü, han-
gi kültür veya toplumun hukuk anlay›fl›n› simgeler?

a. Modern toplum
b. Yaz›l› kültür
c. ‹lk Ça¤ toplumu
d. Geleneksel toplum
e. Feodal toplum

7. Yeni medya ortam›nda flekillenen hukuk ile ilgili
afla¤›daki ifadelerden hangisi do¤rudur? 

a. Hukuk, yaz›ya ve bas›ma dayal› niteli¤ini yitir-
mektedir.

b. Hukukun sistematik bütünselli¤i güçlenmektedir.
c. Hukuk, giderek daha öznel ve parçal› bir karak-

ter kazanmaktad›r.
d. Hukuk ve yarg› birli¤i, giderek geliflmektedir.
e. Hukuk kurallar›n›n tutarl›¤› ve düzenlili¤i art-

maktad›r.

8. Afla¤›dakilerden hangisi, iletiflim ve enformasyon
teknolojilerindeki geliflmelerin yak›ndan etkiledi¤i alan-
lardan biri de¤ildir?

a. Fikri mülkiyet haklar›n›n korunmas›
b. Zirai ve s›nai ürünlerin ticaretinin düzenlenmesi 
c. Kiflisel verilerin korunmas›
d. Ticari ve endüstriyel s›rlar›n korunmas›
e. Patent ve marka haklar›n›n güvenceye ba¤lan-

mas›

9. “Hakikati bulmak için en küçük kâ¤›t parças›na,
ölümlü insana verilmifl en güçlü ve kuvvetli haf›zadan
neredeyse daha fazla güvenir hale geldim.” diyen bir
yarg›ç, hangi dönemin bak›fl aç›s›n› yans›tmaktad›r? 

a. 12. yüzy›l
b. 15. yüzy›l
c. 17. yüzy›l
d. 19. yüzy›l
e. 20. yüzy›l›n ikinci yar›s›

10. Elektronik iletiflim imkânlar›n›n geliflip yo¤unlafl-
mas›ndan ulusal hukukun hangi özelli¤i en fazla etki-
lenmifltir? 

a. Soyutluk
b. Genellik
c. Düzenlilik
d. Tutarl›l›k
e. Mülkilik

Kendimizi S›nayal›m
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1. e Yan›t›n›z yanl›flsa “‹letiflim Süreci Olarak Hu-
kuk” konusuna bak›n›z.

2. d Yan›t›n›z yanl›flsa “Sözlü ve Yaz›l› Kültürde Hu-
kuk” konusunu gözden geçiriniz.

3. c Yan›t›n›z yanl›flsa “Sözlü ve Yaz›l› Kültürde Hu-
kuk” konusunu gözden geçiriniz.

4. a Yan›t›n›z yanl›flsa “Sözlü ve Yaz›l› Kültürde Hu-
kuk” konusuna bak›n›z.

5. a Yan›t›n›z yanl›flsa “Sözlü ve Yaz›l› Kültürde Hu-
kuk” konusunu gözden geçiriniz.

6. d Yan›t›n›z yanl›flsa “Yeni Medya ve Hukukun Dö-
nüflümü” konusuna bak›n›z. 

7. c Yan›t›n›z yanl›flsa “Yeni Medya ve Hukukun Dö-
nüflümü” konusuna bak›n›z.

8. b Yan›t›n›z yanl›flsa “Yeni Medya ve Hukukun Dö-
nüflümü” konusuna bak›n›z.

9. d Yan›t›n›z yanl›flsa “Yeni Medya ve Hukukun Dö-
nüflümü” konusuna bak›n›z.

10. e Yan›t›n›z yanl›flsa “Yeni Medya ve Hukukun Dö-
nüflümü” konusuna bak›n›z.

S›ra Sizde 1

McLuhan, “Medya mesajd›r.” deyifli ile yaz›l› görsel ve
iflitsel medyan›n, iletmekte oldu¤u mesajlardan ba¤›m-
s›z olarak önemli bir yere sahip oldu¤unu, bu ba¤lam-
da insan iliflkilerini, alg›s›n› ve kavray›fl›n› biçimlendire-
bilme kapasitesinin bulundu¤unu ifade etmek ister.
McLuhan, medya tarihinin sözlü kültür, yaz›l› ve bas›l›
kültür, elektronik kültür aflamalar› olarak, üç büyük dö-
neme ayr›labilece¤ini belirtir. Sözlü kültür ortam› so-
yutlamaya, do¤rusal düflünmeye imkân vermezken, ya-
z›l› ve bas›l› kültür, soyut düflünmeye ve çizgisel dü-
flünmeye ortam haz›rlar.

S›ra Sizde 2

Sözlü kültürün egemen oldu¤u geleneksel toplum ya-
p›lar›nda, di¤er toplumsal düzen kurallar›ndan farkl›-
laflmam›fl veya çok az farkl›laflm›fl hukuki kurallar söz
konusudur. Bireyden ziyade bireyin mensup oldu¤u
toplumsal gruplara önem veren böyle bir yap›da, birey
temelli hak ve özgürlükler anlay›fl› yoktur. ‹htilaflar,
mahkemelerden ve resmî kurullardan ziyade, müzake-
re, hakemlik, arabuluculuk gibi müesseseler eliyle çö-
zülür. Hukuk, geleneksel kültürde bir de¤iflim ve plan-
lama arac› olarak da görülmez.

S›ra Sizde 3

‹letiflim teknolojilerinde ve imkânlar›ndaki geliflmeler;
telif haklar›ndan iletiflim özgürlü¤üne, mahremiyet
hakk›na, biliflim güvenli¤ine, elektronik imzaya, ticari
ve endüstriyel s›rlar›n korunmas›na kadar uzanabilen
çok genifl bir alanda hukuki sorunlara yol açmaktad›r.
Günümüzde, bilgiye eriflimin h›zlan›p bilgiyi saklama-
n›n, de¤ifltirmenin, bozman›n veya çarp›tman›n kolay-
laflm›fl olmas›, beraberinde hem yeni imkânlar› hem de
ciddi sorunlar› getirmektedir. Bu geliflmelerin sonu-
cunda ise, baflta kiflisel verilerin korunas› olmak üzere,
birçok konuda ciddi çözüm bekleyen problemler orta-
ya ç›kmaktad›r.

Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar› S›ra Sizde Yan›t Anahtar›
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Bu üniteyi tamamlad›ktan sonra;
Toplumsal de¤iflme sürecinde hukuk ve toplum aras›ndaki iliflkiyi ana hatla-
r›yla aç›klayabilecek,
Modernleflme sürecinde hukuk alan›nda meydana gelen de¤iflimi de¤erlen-
direbilecek,
Küreselleflme sürecinin ulusal ve uluslararas› düzeyde yol açt›¤› hukuki ge-
liflmeleri ve sorunlar› tart›flabileceksiniz.

‹çindekiler

• Toplumsal De¤iflme
• Modernleflme
• Modernite
• Modern Devlet

• Ulus-devlet
• Bölgesel Bütünleflme
• Yerelleflme
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G‹R‹fi
Belirli bir tarihî dönemde; do¤ada, toplumda ve insanda gözlenen baflkalaflmalar
veya farkl›laflmalar, “de¤iflme” kavram›yla ifade edilir. De¤iflme, öncekinden
farkl› duruma geçifl anlam›na gelir. Toplumsal de¤iflme ise toplumsal iliflkilerde,
toplumsal kurumlarda ve toplumsal yap›da meydana gelen farkl›laflmaya iflaret
eder. Toplumsal de¤iflme, her toplumun temel özelli¤idir ve devaml›l›k gösterir.
Bu süreç, hukukun da bir parças›n› oluflturdu¤u toplumsal sistemin bütün öge-
lerinde gözlenebilen bir oluflumdur. ‹nsan›n do¤a, di¤er insanlarla ve toplumla
olan iliflkileri ve bu iliflkilerin de¤iflmesi, toplumsal yap›n›n bütünlü¤ü içinde fle-
killenir. Baflka bir anlat›mla, kifliler ve gruplar aras›nda yaflanan iliflki ve etkile-
flimler, toplumsal bir bütün ve tarihî bir süreç içinde ortaya ç›kar. ‹nsanlar, kar-
fl›l›kl› ve sürekli etkileflimler sonucu, zamanla yeni de¤erler, normlar, inançlar,
kurallar, kurumlar ve yönetim biçimleri yarat›rlar.

Tarihsel süreçte insanlar, avc›l›k ve toplay›c›l›ktan tar›m toplumuna, sanayi top-
lumuna ve sanayi ötesi toplum aflamalar›na ulaflm›fllard›r. De¤iflme h›z›, toplum-
dan topluma, zamandan zamana farkl›l›k gösterir. Geleneksel toplumlarda de¤ifl-
me daha yavafl bir flekilde olurken, ça¤dafl toplumlarda daha h›zl› bir biçimde ger-
çekleflir. Dünyada, de¤iflmeden varl›¤›n› sürdüren bir toplum yoktur. De¤iflme, ba-
z› toplumsal sorunlara çözüm getirirken, beraberinde birtak›m sorunlara da yol
açar.

Geçmiflte, toplumlar›n ve kültürlerin evrimi, ola¤an d›fl› dönemler bir yana b›-
rak›l›rsa, bir insan›n yaflam› boyunca alg›lanabilecek h›zda ve yo¤unlukta de¤ildi.
Bugün ise bütün insanlar, önemli toplumsal ve kültürel dönüflümleri gündelik ha-
yatlar›nda yaflamaktad›rlar. Bundan dolay› da toplumsal de¤iflme, sosyolojinin
çok önemli bir konusu hâline gelmifltir. Bu aç›dan hukukun incelenmesi ilginç bir
örnek olabilir. Bafllang›çta hukukun bafll›ca kayna¤› örf ve âdetlerdi. Örf ve âdet-
ler, önceleri sözlü olarak yaflat›l›rken, zamanla yaz›l› hale geldi. Tarihi süreçte, ya-
salar ve yarg›ç kararlar› da hukukun birer kayna¤› olmaya bafllad›. Toplumun mo-
dernleflmesine ba¤l› olarak, sadece örf ve âdetlere dayal› hukuk anlay›fl›, ihtiyaç-
lara cevap veremez duruma geldi. Yasa, tüzük, yönetmelik ve mahkeme kararla-
r› gibi yeni kaynaklar›n yarat›lmas› zorunlu oldu. Eskiden yasa, tüzük ve yönet-
melikler, de¤iflmeden uzun süre uygulanabilirken; günümüzde yeni hukuk kural-
lar›n›n say›s› günden güne artmakta, eski kural ve kararlar da daha s›k gözden ge-

Toplumsal De¤iflme
ve Hukuk



çirilmektedir. Günümüzde, giderek h›zlanan ve yo¤unlaflan küreselleflme sürecin-
de; ulusal s›n›rlar dahilinde modern devlet eliyle yap›lan hukuksal düzenlemeler
ve uygulamalar yetersiz kalmakta, uluslararas› ve uluslar ötesi ölçekte ortaya ç›-
kan hukuksal kurallar ve pratikler, giderek tüm ülkelerin hukuk düzenlerinde cid-
di sonuçlara yol açmaktad›r.

TOPLUMSAL DE⁄‹fiME SÜREC‹NDE HUKUK VE
TOPLUM ‹L‹fiK‹S‹NE GENEL BAKIfi

Toplumsal de¤iflme sürecinde hukuk ve toplum iliflkisini ana hat-
lar›yla aç›klamak. 

Toplum her zaman, az ya da çok, de¤iflim halindedir. Toplumsal hayatta insan ku-
flaklar› birbirlerini takip eder ve bu kuflaklar boyunca farkl› kimseler, de¤iflik top-
lumsal roller üstlenirler. Toplumsal de¤iflme kavram›, bir toplumun sadece demog-
rafik yap›s›nda meydana gelen sürekli de¤iflimi de¤il; ayn› zamanda çeflitli toplum-
sal iliflkilerde, normlarda, kurumlarda, rollerde ve statülerde, mevcut toplumsal de-
¤erler sisteminde, ideolojilerde ve davran›fl kal›plar›nda ortaya ç›kan de¤iflmeleri
de kapsar. K›sacas›, toplumsal de¤iflme toplumun toplumsal yap›s›nda ve kültü-
ründe vuku bulan bütün de¤iflmeleri ifade eder. Toplumsal de¤iflme süreci çok de-
¤iflik faktörlerin etki ve etkileflimiyle bafllar. Bu faktörler, toplumun fiziksel çevre
koflullar›nda ve nüfusun genetik yap›s›nda meydana gelen de¤iflmelerden, di¤er
toplumlarla ve kültürlerle temasa, yeni teknolojik icatlar ve toplumsal yeniliklere
kadar uzanabilen büyük bir çeflitlilik gösterir. Çünkü toplum, çok say›da toplum-
sal kurum ve bileflenden oluflur. Toplumsal de¤iflme, bu kurumlar›n ve bileflenle-
rin baz›lar›nda bafllar; bir kez bafllad›ktan sonra di¤er kurumlar› ve bileflenleri de
flu veya bu ölçüde etkileyerek toplumun bir bütün olarak de¤iflmesine yol açar.
Ancak bu, bütün toplumlar›n ve toplumsal ögelerin ayn› yönde, ayn› h›zda ve kap-
samda de¤iflti¤i anlam›na gelmez. Yüksek düzeyde bir toplumsal de¤iflme, gelifl-
memifl toplumlardan ziyade ça¤dafl kültürlerin karakteristiklerinden biri olarak öne
ç›kar (Dror, 1959: 788-789).

Toplumsal de¤iflme aç›s›ndan hukuku, toplumun yap›s›n›n ve kültürünün esas-
l› bir parças› veya bilefleni olarak tan›mlayabiliriz. Bu çerçevede flu sorulara yan›t
aranmas› gerekir: Hukuk alan›ndaki de¤iflme, toplumun ve kültürün di¤er bileflen-
lerinden ne kadar ba¤›ms›zd›r? Hukuktaki de¤iflmelerden ne kadar›, toplumun di-
¤er bileflenlerindeki de¤iflmelerle ba¤lant›l›d›r? Hukuk sahas›nda meydana ç›kan
de¤iflmeler, toplumun di¤er ögelerinde ne tür de¤iflikliklere yol açar? Hukuk ve
toplumsal de¤iflme aras›nda iliflki, hukukun ikili toplumsal karakteri nedeniyle da-
ha da karmafl›k bir niteli¤e bürünür. Herhangi bir toplumun hukuku, kendi içsel
iliflki a¤lar›n›n hepsiyle birlikte bir sistem oluflturur. Bu yönüyle hukuk, bir top-
lumsal sistemin alt sistemini ifade eder. Bir alt sistem olarak hukuk, hukuku yarat-
ma ve uygulama süreçleriyle yak›ndan ba¤lant›l›d›r. Ayr›ca hukuk, toplumun alt
sistemlerinden biri olarak, di¤er alt sistemlerin ve kurumlar›n da etkin ve önemli
bir rol oynay›c›s›d›r. Örne¤in aile hukuku, hukukun bir parças› olup bir bütün olan
hukuk sisteminden soyutlanarak anlafl›lamaz. Bununla birlikte aile hukuku, ayn›
zamanda aile kurumunun da içsel ve esasl› bir parças›d›r. Bu durum dikkate al›n-
maks›z›nda aile kurumu anlafl›lamaz (Dror, 1959: 789). Bir alt sistem ve toplumsal
kurum olarak hukukun kendi içinde de¤iflime yol açan üç temel organ› vard›r.
Bunlar; yasama organ›, hukuk uygulama makamlar›, hukuku icra ve infaz eden bi-
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rimlerdir. Bu organlar, hukuku yaratma, uygulama, icra ve infaz etme süreçlerin-
de, kendilerindeki de¤iflmelere ba¤l› olarak mevcut hukuk anlay›fl› ve kültüründe
de baz› de¤iflikliklere neden olur.

Gerçek veya fiili toplumsal davran›fl ile hukuk normu taraf›ndan emredilen dav-
ran›fl aras›nda, neredeyse her zaman belli bir fark ya da aç›kl›k bulunur. Gerçek ve-
ya fiilî davran›fl ile hukukça talep edilen davran›fl aras›nda belli bir gerilimin varl›-
¤›, esas›nda bütün toplumlar›n hukuk düzeninin temel karakteristiklerinden biridir.
Bu gerilim, özellikle hukuk, büyük çapl› toplumsal de¤iflmelerden kaynaklanan ih-
tiyaçlara gerçekten yan›t veremedi¤i zaman veya toplumsal davran›fl ve hukuksal
normlara yönelik genel yükümlülük duygusu ile hukuk taraf›ndan öngörülen dav-
ran›fl aras›ndaki mesafe önemli ölçüde aç›ld›¤› zaman daha görünür hâle gelir. Hu-
kuk ile gerçek hayat aras›nda do¤an aç›kl›¤›, flu örnekler üzerinde rahatl›kla göre-
biliriz: Otomobilin icad›ndan sonra, atl› araba tafl›mac›l›¤›na göre düzenlenmifl ya-
salar, ortaya ç›kan yeni durumlarla uyumsuz hâle gelmifltir. Nükleer enerji teknolo-
jisinde meydana gelen muazzam geliflmelerle birlikte, günümüze kadar varl›¤›n›
sürdüren devletler hukuku yetersiz kalmaya bafllam›flt›r. Bu örneklerden de anlafl›-
laca¤› üzere, ça¤dafl toplumlarda çok yüksek düzeydeki toplumsal de¤iflme; huku-
ku yaratma, de¤ifltirme ve uygulama süreçlerinde rol oynayan organlar› çok ciddi
sorunlarla yüz yüze getirmektedir. Ancak, modern toplumlarda; bilinçli insan eliy-
le, yani parlamentolar ve ilgili di¤er organlar eliyle hukuksal düzenleme imkân›n›n
baflat konumu, hukukun toplumsal de¤iflme sürecine uyumunu oldukça h›zland›-
r›p kolaylaflt›rma potansiyeli de tafl›maktad›r. Buna ra¤men yasama organlar›, mu-
hafazakâr tav›r ve davran›fllar sergiledikleri zaman, hukukun toplumsal de¤iflmele-
rin oldukça gerisinde kalmas› ve bundan do¤an ciddi s›k›nt›lar›n belirmesi söz ko-
nusu olmaktad›r. K›sacas›, toplumsal de¤iflme ile hukuk aras›nda süreklilik tafl›yan
karfl›l›kl› bir iliflki ve gerilim vard›r (Dror, 1959: 801).

Hukuksal geliflme, toplumsal geliflmeye ba¤l›d›r. Yani, toplumun geliflmesi, hu-
kukun geliflimine de yans›r. Zaman›n ak›fl› içinde insanlar ve onlar›n iliflkileri de-
¤iflir; farkl› yer ve zamanlarda, farkl› iliflkiler ve bunlara ba¤l› olarak de¤iflik hukuk-
sal iliflkiler ve ifllemler ortaya ç›kar. De¤iflim sürecinde, bir yandan yeni hukuksal
iliflkiler ve ifllemler flekillenirken di¤er yandan eskileri kaybolur. Yeni örgütler or-
taya ç›kar, insanlar yeni tür sözleflme iliflkilerine girerler, eskisinden farkl› vasiyet-
nameler düzenlerler ve de¤iflik ifade beyanlar›nda bulunurlar. Bitmez tükenmez
flekilde de¤iflmeye maruz kalan alanlardan biri de, bizzat örgüt üyeleri ve örgütler
aras›ndaki iktidar›n da¤›l›m›d›r. Asl›nda iktidar iliflkilerinde yaflanan her de¤iflim,
zorunlu olarak örgüt içinde ve örgütler aras›nda iliflkilere yön veren hukuk kural-
lar›nda ve di¤er toplumsal normlardaki de¤iflime de iflaret eder. Çünkü örgütler,
üyelerini ortak hedeflere ulaflmak için bir araya getirirler. Örgüt üyelerinin davra-
n›fllar›na yön veren normlar, esas›nda o örgütlerin içinde bask›n olan yaflam tarz-
lar›na ve bak›fl aç›lar›na göre oluflur. Örgüt denen yap›n›n, mensubu olan bireyler-
le karfl›l›kl› iliflki ve etkileflimi söz konusu normlar sayesinde gerçekleflir (Ehrlich,
1962: 394-397).

Günümüzde hukuk, ekonomik iliflkiler, toplumsal yap›, siyasal kurumlar ve
idari ifllemler alanlar›nda h›zl› ve kapsaml› de¤ifliklikler vuku bulmaktad›r. Böylesi
bir durum karfl›s›nda insanlar, kendi kaderlerine yön vermek istiyorlarsa, toplum-
lar daha iyi bir toplumsal hayat yaratmak üzere akl› ve bilgiyi kullanmay› arzu edi-
yorlarsa, lider konumundakiler, yaflanan toplumsal de¤iflimin anlam›n›, önemini
ve muhtemel etkisini tan›mak ve anlamak için daha fazla çaba göstermelidirler.
Keflifler, icatlar, modalar, hukuk normlar› ve genel ahlak kurallar›ndaki de¤iflme-
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ler, ulafl›m ve iletiflim alan›ndaki imkânlar, kültürler ve toplumlar aras›ndaki temas-
lar, mevcut toplumsal flartlar› aniden ve büyük ölçüde de¤ifltirebilmektedir. Tarih,
genifl kapsaml› de¤iflim dönemlerinde, yüzy›llar boyunca kat›lafl›p sabitleflen kal›p-
lar›n etkilendi¤ine iliflkin birçok örnek sunmaktad›r. Avrupa’da Reform hareketiy-
le gerçekleflen dinsel de¤iflmeler, bu geliflmenin geçmiflten günümüze kadar bir-
çok toplumun hayat› üzerinde ciddi etkilere sahip oldu¤unu göstermektedir. Ayn›
flekilde, hukuk tarihi de birçok önemli de¤iflime tan›kl›k etmektedir. Modernleflme
sürecinde 18. yüzy›lda insanl›¤›n hayat›na giren, baflta 1787 tarihli ABD Anayasas›
olmak üzere, anayasalar›n toplumlar›n siyasal, ekonomik ve hukuksal hayatlar›
üzerinde ciddi sonuçlara yol açt›¤› gözlenmektedir. Hukuk, çeflitli hukuksal pozis-
yonlar yaratma ve bunlara bireyleri ve gruplar› yerlefltirme potansiyeline sahip bir
olgudur. Örne¤in evlenen çiftler, önceki hallerine göre çok farkl› bir hukuksal po-
zisyona sahip olurlar ve buna ba¤l› olarak baflta mülkiyet ve miras hakk› olmak
üzere, birçok iddiada ve talepte bulunabilirler. Ana-baba olmalar› halinde; bir yan-
dan velayet hakk›na sahip olurken di¤er yandan, çocuklar›n›n bak›m›n› ve geçimi-
ni sa¤lamak yükümlülü¤ü alt›na girerler. Boflanma durumunda ise nafaka ödeme
yükümlülü¤ü do¤uran bir hukuksal pozisyonda kendilerini bulurlar. Günümüzde
insan iliflkileri, giderek hukuksal iliflkiler hâline gelmekte; hukuk, toplumun her
üyesini çok çeflitli hukuksal pozisyonlara yerlefltirmekte ve onlar aras›nda yeni hu-
kuksal iliflkilere hayat vermektedir. Örne¤in, yasama organlar› çal›flma yaflam›n› ve
koflullar›n› düzenleyen hukuk kurallar› koymakta, ihtilaf giderme mekanizmalar›
oluflturmakta; böylece, iflçiler ve iflverenler aras›ndaki sözleflmeleri ve hizmet ilifl-
kilerini hukuksal olarak çerçeveleyip flekillendirmektedir. Bu çerçevede iflveren,
bir yandan asgari düzeyde bir ücret ödeme ve belli saatten fazla çal›flt›rmama yü-
kümlülü¤ü alt›na girerken, di¤er yandan ifl s›ras›nda çal›flanlar›n u¤rad›¤› kazalar-
dan dolay› sorumlu tutulmaktad›r (Blachly ve Oatman, 1950: 556-560). Ayn› flekil-
de trafik, tüketim ve rekabet iliflkileri gibi alanlarda da taraflar, yasama organlar›
eliyle yap›lan hukuksal düzenlemelerle yüz yüze gelmektedir. Motorlu araç sahip-
lerinin zorunlu mali mesuliyet sigortas› yapt›rma, firmalar›n tüketicileri koruma ya-
sas›n›n hükümlerine uyma yükümlülü¤ü gibi. Tüketicileri korumak üzere sözlefl-
me serbestisine ve irade özgürlü¤üne s›n›rlar getirilmekte, piyasadaki firmalara fa-
aliyetlerini belirli kurallara göre sürdürmek üzere izin verilmektedir. Böylece hu-
kuk, bir yandan h›zl› bir flekilde de¤iflen ve geliflen toplumsal taleplere ve ihtiyaç-
lara yan›t vermeye çal›fl›rken; di¤er taraftan mevcut kavramlar›, kurallar›, mekaniz-
malar› ve organlar›yla de¤iflmektedir.

Hukukun sosyolojik aç›dan incelenmesi, esas olarak toplumsal faktörlerin hu-
kuku belli bir ölçüde etkiledi¤i ve flekillendirdi¤i varsay›m›yla bafllar. Ancak, bu
varsay›m›n di¤er kutbunda ise toplumsal de¤iflmeyi etkilemek ve yönlendirmek
üzere, hukukun bilinçli olarak nas›l kullan›ld›¤› meselesi yer al›r. ‹nsanlar, hukuk
yoluyla toplumsal de¤iflmeden bahsederken genellikle hukuk ve hukuk devleti
eliyle yarat›lan planl›, amaca dönük biçimsel de¤iflmeyi düflünürler. Örne¤in, her-
hangi bir ülkede toprak reformu politikas› izlemeye karar verilmesi hâlinde bunu
gerçeklefltirmenin yolu, her ailenin sahip olabilece¤i toprak miktar›n› s›n›rlayan bir
yasay› yürürlü¤e koymak, topra¤› da¤›t›lan kimselere tazminat ödemek üzere bir
formül gelifltirmek, topra¤›n bir s›n›ftan di¤erine düzenli transferini gerçeklefltir-
mek ve ortaya ç›kabilecek uyuflmalar› çözecek mekanizmalar› yaratmaktan geçe-
cektir. Toprak reformu gerçekleflti¤i takdirde birçok insan, bunu, insan taraf›ndan
hukuk yoluyla toplumsal de¤iflmeyi gerçeklefltirmenin bir örne¤i olarak görür. An-
cak bu, sadece hukuk yoluyla de¤il, ayn› zamanda siyasi ve idari otoritenin müda-
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halesi ile yarat›lan bir de¤iflme anlam›na gelir. Toplumsal bir sistem içinde siyaset,
toplumsal gruplardan kaynaklanan talepleri ve ihtiyaçlar› süzgeçten geçiren, hu-
kuksal kararlara ve uygulamalara ortam oluflturan bir kanal görevini görür. Top-
lumsal talepleri yaratan faktör, hukuk de¤ildir. Hukuk, bu talepleri girdi olarak al›p
karar, ifllem ve eylem fleklinde ç›kt›lar üretir. Böylesi durumlarda hukukun, edil-
gen bir konumda kald›¤› söylenebilir (Friedman, 1977: 156-159). Ancak reform, in-
k›lap, devrim veya ihtilal durumlar›nda hukukun, devlet ve hükümetler taraf›ndan
belli bir hedef do¤rultusunda yarat›lmak istenen de¤iflimin etkin bir arac› olarak da
kullan›ld›¤› görülür.

Toplumsal de¤iflme kavram› ile yak›ndan iliflkili evrim, ilerleme, gerileme, geliflme, ink›-
lap, ihtilal, devrim, ça¤dafllaflma ve kalk›nma kavramlar›n›n benzer ve farkl› yönlerini de-
rinlemesine araflt›r›n›z.

MODERNLEfiME SÜREC‹NDE HUKUK

Modernleflme sürecinde hukuk alan›nda meydana gelen de¤iflimi
de¤erlendirmek. 

Modernleflme ve modernite kavramlar›, genel olarak, geleneksel veya modern ön-
cesi toplum ile modern toplum aras›nda yap›lan bir ayr›m ve karfl›laflt›rmadan ha-
reketle aç›klanmaktad›r. Bu ba¤lamda modernleflme kavram›; geleneksel veya mo-
dern öncesi toplum tipinden modern toplum tipine do¤ru geliflen ve bu tipi flekil-
lendiren süreci ifade etmek üzere kullan›l›rken, bu süreçle birlikte ortaya ç›kan ye-
ni toplumsal aflamaya iflaret etmek üzere de “modernite” kavram›na baflvurulmak-
tad›r. Modernleflme kavram›, genel olarak, ekonomik anlamda kapitalizme ve en-
düstriyel geliflime, siyasal bak›mdan ulus-devlete ve liberal demokrasiye, sosyo-
kültürel aç›dan bireycili¤e ve seküler bir dünya görüflüne, toplumsal yap›n›n gide-
rek farkl›laflmas›na ve karmafl›klaflmas›na, kentleflmenin artmas›na ve bilimsel dü-
flünce tarz›n›n geliflmesine do¤ru giden bir süreci ifade etmek üzere kullan›lmak-
tad›r. Modernitenin ise belli özellikler tafl›yan ekonomik, siyasal ve sosyo-kültürel
yap›y› nitelendirmek ve onu “geleneksel” olarak adland›r›lan toplumsal yap› tipin-
den ay›rmak üzere kullan›lan bir terim oldu¤u söylenebilir. Baflka bir deyiflle, ta-
rihsel süreçte toplumsal yaflam›n belli bir aflamas› “modern öncesi” veya “gelenek-
sel” olarak nitelendirilirken, bu aflamadan esasl› ölçüde farkl› özelliklere sahip bir
aflamay› ya da dönemi ifade etmek üzere modernite terimi kullan›lmaktad›r. Mo-
dernite, belli bir zaman dilimini veya dönemi temsil ederken; modernleflme, mo-
derniteye geçifli sa¤layan ve moderniteyi karakterize eden toplumsal, ekonomik,
siyasal, kültürel ve düflünsel boyutlar› olan süreci anlatmaktad›r.

Modernleflmeyle birlikte; toplumsal yap›, giderek artan bir karmafl›klaflma ve
farkl›laflma ile karakterize olan bir de¤iflme süreciyle, geleneksel veya modern
öncesi toplum yap›s›ndan ayr›lmaya bafllam›flt›r. Çal›flmalar›yla klasik sosyolojik
teorinin oluflumuna katk›da bulunmufl Marx, Durkheim ve Weber gibi düflünür-
ler özellikle bu de¤iflimle yak›ndan ilgilenmifllerdir. Marx, söz konusu de¤iflim-
le toplumun, feodalizmden kapitalizme; Durkheim, mekanik dayan›flmadan or-
ganik dayan›flmaya; Weber, geleneksel otoriteden rasyonel-yasal temelli bürok-
ratik otoriteye; Tönnies ise cemaatten cemiyete do¤ru evrimleflti¤ini ileri sür-
müfltür.
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Marx, Weber ve Durkheim’in görüflleriyle ilgili ayr›nt›l› bilgiye ulaflmak istiyorsan›z “Ön-
cü Çal›flmalar› ve Klasik Sosyolojik Yaklafl›mlar” bafll›kl› 4. üniteye bakabilirsiniz.

Modern toplumu geleneksel toplumdan ay›ran temel özelliklerin; h›zl› ve yo-
¤un de¤iflme ve bu de¤iflmenin giderek bütün toplumsal sistemi kuflatarak kendi-
ne özgü kurumsal ve düflünsel yap›lar gelifltirmesi oldu¤u söylenebilir. Modernlefl-
me sürecinde hem insan-do¤a, hem de insan-insan iliflkisi esasl› bir flekilde de¤i-
flime u¤ram›flt›r. ‹nsan-do¤a iliflkisi ba¤lam›nda, üretim sürecinde teknoloji giderek
a¤›rl›kl› bir yer edinmifl ve organik temelli olmayan enerji kaynaklar›n›n kullan›m›
artm›flt›r. Bu geliflme, insan›n do¤ayla iliflkisinde alet ve edevattan makineye geç-
mesi, emek sürecinin do¤rudan insan gücüne dayal› olmaktan ç›karak makineye
ve teknolojiye ba¤›ml› olmas› anlam›na gelir. Nüfusun giderek artt›¤›, birbirini ta-
n›mayan daha çok insan›n ayn› devletin s›n›rlar› içinde bir arada yaflad›¤›, toplum-
sal hareketlilik imkânlar›n›n, ifl bölümü, uzmanlaflma, farkl›laflma ve karmafl›klafl-
man›n gittikçe artt›¤› modern toplumda; insan-insan iliflkileri de önemli ölçülerde
dönüflüme u¤ram›fl ve nispeten daha dura¤an bir toplumsal yap›dan daha dinamik
bir yap›ya geçilmifltir. Bu geçiflle birlikte, Tönnies’in deyifliyle ›rk, etnik köken ve
kültür bak›m›ndan farkl›laflmam›fl bireylerden oluflan homojen cemaat yap›lar›n-
dan; etnik köken, sosyo-ekonomik statü ve kültürel de¤erler bak›m›ndan farkl›lafl-
m›fl cemiyet yap›lar›na do¤ru giden bir de¤iflim gerçekleflmifltir. Bu süreçte, top-
lumsal de¤erler, iliflkiler ve kurumlar da köklü bir dönüflüme u¤ram›flt›r.

Geleneksel tar›m toplumundan modern sanayi toplumuna geçifl sürecinde; top-
lumsal iliflkiler yerel ba¤lam›ndan, belirli ve k›sa aral›kl› zamansal ve mekânsal ya-
p›s›ndan uzaklaflarak daha belirsiz, aral›kl› ve genel bir zaman ve mekân ba¤lam›-
na yerleflmifltir (Tekeli, 1999: 27). Bunun gerçekleflmesinde, yeni teknolojik imkân-
lar›n ve araçlar›n ortaya ç›kmas› önemli bir rol oynam›flt›r. Modenleflme sürecinde,
ulafl›m araçlar›n›n giderek geliflmesiyle ulaflt›rma ve seyahat imkânlar› sürekli art-
m›flt›r. Yolcu tafl›yan at arabalar›n›n yerini alan trenler, motorlu deniz, kara, hava
tafl›tlar›n›n icad› ve seri üretimi, yerel nitelikteki tüm toplumsal ve kültürel “bütün-
lükler” in afl›nmas›na ve zay›flamas›na yol açarak modern süreçleri h›zland›rm›flt›r.
Ayn› flekilde, iletiflim teknolojilerinin ve olanaklar›n›n geliflmesiyle enformasyo-
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Modernleflme
sürecinde teknoloji
giderek a¤›rl›kl› bir
yer edinmifl, organik
temelli olmayan
enerji kaynaklar›n›n
kullan›m› artm›fl,
emek süreci makineye
ve teknolojiye ba¤›ml›
hâle gelmifl,
kentleflme h›zlanm›fl,
nüfus, ifl bölümü,
uzmanlaflma,
farkl›laflma ve
karmafl›klaflma
artm›flt›r.



nun, bedenlerin fiziksel hareketini gerektirmeksizin, tafl›tlar›n ve nesnelerin hare-
ketinden koparak bütün yerküre üzerinde h›zla kullan›labilir hale gelmesi sonucu,
toplumsal, siyasal ve kültürel bütünlükler h›zla yok olmaya, zaman-mekân kav-
ramlar› eski anlamlar›n› kaybetmeye bafllam›flt›r (Bauman, 1999:21-23).

Toplumun gerek co¤rafi gerekse nüfus bak›m›ndan büyüdü¤ü bireyler, gruplar
ve toplumsal tabakalar aras›nda ç›kar, görüfl ve inanç ayr›l›klar›n›n yafland›¤›, ge-
leneksel cemaat yaflam›n›n sa¤lad›¤› güven ve dayan›flma duygusunun zay›flad›¤›,
giderek birbirini tan›mayan veya çok az tan›yan insanlar›n bir araya geldi¤i, top-
lumsal iliflkilere ve davran›fllara yön veren geleneksel de¤erlerin, normlar›n ve
standartlar›n etkinliklerini kaybetti¤i modernite koflullar›nda insanlar, daha önce
hiç aflina olmad›klar› iliflkiler, olaylar, sorunlar ve risklerle yüz yüze gelmifllerdir.
Böyle bir ortamda do¤al olarak, insan iliflkilerini çerçeveleyecek ve düzenleyecek
farkl› bir normlar ve simgeler sistemine ihtiyaç duyulacakt›r. Bu ihtiyaca yan›t ve-
rebilmek, bir yandan yeni de¤erlerin ve normlar›n oluflturulmas›yla di¤er yandan,
mevcut olanlar›n yeni koflullara göre gelifltirilmesiyle mümkün olabilecektir. Çün-
kü, toplumsal hayat›n her alan›n›n h›zl› ve köklü bir flekilde de¤iflmekte oldu¤u bir
süreçte, oldukça uzun bir zamanda yavafl yavafl geliflen din, ahlak ve örf-âdet ku-
rallar› gibi toplumsal normlarla ve bu normlar temelinde oluflmufl bir hukuk ile ye-
ni sorunlar›n ve risklerin üstesinden gelinemez. Toplum, yeni koflullara uygun top-
lumsal dayan›flma ve güvenlik mekanizmalar› gelifltirmek zorundad›r. Kiflisel ba¤-
l›l›klar›n zay›flad›¤›, toplumsal iliflkilerin anonimleflti¤i böyle bir ortamda, toplum-
sal dayan›flmaya, bar›fla, düzene ve istikrara katk›da bulunacak bir mekanizma ola-
rak, di¤er toplumsal düzen kurallar›n›n yan›nda, giderek artan ölçülerde insan
eliyle yarat›lan veya flekillenen bir hukuk ortaya ç›km›flt›r. Tarihsel süreçte bafllan-
g›çta kral, padiflah ve imparator fermanlar› ile ihdas edilen, örf ve âdet derlemele-
riyle flekillenen insan eliyle hukuk yaratma veya hukuku yeniden düzenleme ça-
l›flmalar›, yasama organlar›n›n ortaya ç›kmas›yla yeni bir boyut kazanm›flt›r. Böyle-
ce, modern toplum ve modern devlet alan›ndaki insan iliflkilerini çerçeveleyip dü-
zenlemek üzere modern bir hukuk oluflmaya bafllam›flt›r. Bu geliflmeyle birlikte
geleneksel toplumsal bütünleflme ve kontrol mekanizmalar›n›n b›rakt›¤› bofllu¤u,
formel kurallar›yla, prosedürleriyle ve mekanizmalar›yla modern hukuk doldurma-
ya çal›flm›flt›r. Modern hukuk, ülkenin her yerinde ve herkese genel olarak uygu-
lanabilecek standart nitelikteki ba¤lay›c› kural ve mekanizmalar›yla ülke çap›nda-
ki çeflitlilikleri ve farkl›l›klar› aflmaya çal›flan ve giderek merkezileflen devlet yap›-
s›na ihtiyaç duydu¤u araçlar› sa¤lam›flt›r.

Modernleflme süreciyle sadece toplumsal iliflkiler ve yap›lar de¤il, ayn› zaman-
da kültürel de¤erler ve zihniyet dünyas› da de¤iflmeye bafllam›fl; ekonomik ve si-
yasal alanda kapitalizm ve ulus-devlet yap›s› gerçekleflirken, kültürel alanda Röne-
sans ve Reform hareketleriyle birlikte Protestanl›k ve bireycilik anlay›fl› giderek
öne ç›km›flt›r. Esas›nda, gerek Rönesans, gerek Reform hareketlerinin 16. yüzy›lda
ortaya ç›k›p geliflmesinde, daha önceki toplumsal çevrede ve toplumsal yaflam bi-
çiminde gerçekleflen entelektüel ve ekonomik geliflmeler belirleyici rol oynam›flt›r.
Bu dönemdeki ekonomik geliflmeler çerçevesinde; üretim sisteminde loncalar›n ve
trampa usulünün yerini para ile ücretli eme¤in almas› ve zenginli¤in artmas›, üç
önemli sonuca yol açm›flt›r: Bunlar, paraya egemen yeni bir s›n›f›n yükselifli, birey-
cilik ve milliyetçiliktir (Smith, 2001: 284-85). Modernleflen toplumsal ve ekonomik
sistemle birlikte, yeni bir de¤erler sistemi ve zihniyet dünyas› da flekillenmifltir. Bir
yandan insan, geleneksel toplumsal gruplar›n ve topluluklar›n bir mensubu ol-
maktan ç›k›p ayr› bir varl›k kazan›rken ve ortak çaban›n yerini kiflisel giriflimler
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al›rken; di¤er yandan, kanaatkârl›¤›n, statükonun, mesleki dayan›flman›n yerini da-
ha fazla kazanç h›rs›, de¤iflim arzusu ve rekabet alm›flt›r. Ayr›ca, ak›lc›l›k, bilimsel-
lik, planlama ve hesaplama gibi de¤erlerin a¤›rl›k kazand›¤› böyle bir yap›, ister is-
temez yeni bir hukuk anlay›fl›n›n ve düzeninin oluflmas›na yol açacakt›. Yükselen
s›n›f olarak burjuvazi, hesaplanabilir, öngörülebilir, kesin nitelikteki belirli ilkeler
ve kurallar temelinde geliflen bir hukukun özlemini duymaktayd›. Böyle bir düzen
sayesinde burjuvazi, yat›r›m yaparken, risk al›rken önünü görebilecek; mülkiyet,
miras ve borçlar hukukunun teminat› alt›nda mülkiyet ve miras hakk› ile sözleflme
özgürlü¤ünü istedi¤i gibi kullanabilecektir. Böyle bir hukuki çerçeveyi ise ancak,
bireyi temel de¤er kabul edip, onu hukuki bir kifli olarak hak sahibi k›lan, zama-
n›n de¤iflen koflullar›na göre yasa koyucu bir organ taraf›ndan ihdas edilen kural-
lar› da bünyesinde tafl›yan bir modern hukuk düzeni sa¤layabilecektir.

Modernleflme sürecinde Türk Hukuku’nda meydana gelen de¤iflimler konusunda derinle-
mesine bir araflt›rma yap›n›z.

Modern hukukun en temel özelli¤i, bilinçli ya da amaçl› insan etkinli¤inin ürü-
nü olarak ortaya ç›kan, yani ak›l yoluyla bulunan bir kurallar sistemi olmas›d›r.
Modern hukuk; amaçlar›, doktrinleri, kurallar› ve kurumlar› bak›m›ndan, modern
öncesi dönemlerdeki hukuka göre oldukça farkl› nitelikler gösterir. Bu farkl›l›¤›n
oluflumunda, sosyo-kültürel koflullarda ve zihniyet yap›s›nda süreç içerisinde mey-
dana gelen de¤iflmeler önemli bir yer tutar. Bir de¤erler, kavramlar, kurallar, ku-
rumlar, tutumlar ve davran›fllar bütünü olarak hukuk, bünyesinde flekillendi¤i sos-
yo-kültürel yap›n›n ve zihniyet dünyas›n›n derin izlerini tafl›r. Nas›l modern kültür
ve bu kültürde yaflayan insanlar›n de¤erleri, tutumlar› ve perspektifleri, modern
öncesi dönemlerde yaflayanlara göre farkl›ysa, ayn› flekilde modern hukuk da ba-
z› bak›mlardan daha önceki hukuk biçimlerine göre de¤iflik karakteristiklere sa-
hiptir. Modern hukukun oluflumunda; yeni ekonomik, sosyo-kültürel yönelimler,
de¤er ve kavramlar ile birlikte modern zihniyetin geliflimi de önemli bir rol oynar.
Modern zihniyetin geliflmesinde ise sözlü kültürden yaz›l› ve bas›l› kültüre geçiflin
belirleyici bir ifllev gördü¤ü söylenebilir. Böylece bilgiyi iletme, saklama ve iflleme
süreçlerinde gerçekleflen dönüflümlerle birlikte ortaya ç›kan temel iletiflim biçimle-
rindeki de¤iflme, hukukta da yans›mas›n› bulur.

Modern hukukun iki temel özelli¤inden birisi, modern öncesi sistemlerde top-
luluk ya da grup bünyesinde kaybolan veya görünmeyen bireyi öne ç›karmas›; di-
¤eri ise, daha önceki hukuk sistemlerinden daha fazla soyutlamalara dayal› olma-
s›d›r. Bu iki nitelik, temel hak ve özgürlüklerin as›l öznesi olarak bireyi kabul eden
liberal hukuk sistemlerinin geliflmesinde önemli rol oynam›flt›r. Baflka zamanlarda-
ki ve yerlerdeki hukuk sistemleriyle karfl›laflt›r›ld›¤›nda, son birkaç yüzy›lda flekil-
lenen Bat› hukuku, bireye atfedilen do¤al nitelik ve verilen önem bak›m›ndan ol-
dukça farkl› bir manzara sergiler. Modern dönemlerde birey, toplumun temel biri-
mi olarak düflünülür ve vatandafl olarak tek tek bireylere karfl› gösterilen ilgi, hu-
kukun odak noktas›d›r. En az›ndan teorik olarak bireyler, devletten ve toplumda-
ki di¤er kurumlardan veya gruplardan daha önemli say›l›r. Çünkü, modern top-
lumlarda; devlet ve benzeri kurumlar›n varl›klar›n›, güçlerini ve bu ba¤lamda mefl-
ruiyetlerini bireylerin r›zalar›ndan ald›klar› varsay›l›r. Modern hukukun ay›r›c› özel-
liklerinden birisini oluflturan birey üzerindeki vurguyu, modern öncesi sistemlerde
görmek mümkün de¤ildir. Ortaça¤larda toplumun bir bütün oldu¤u ve bölümlere
ayr›lamayaca¤› kabul edilirdi. Böyle bir yap›da birey, toplumun bir mensubu veya
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parças› olmaktan öteye ayr› bir varl›¤a sahip de¤ildir. Hukuk, bireyler taraf›ndan
yap›lan ya da yarat›lan bir olgu olmaktan ziyade, onlara önceden verilmifl bir ger-
çeklik olarak görülür. Ortak iyilik ve refah, bireyin ç›karlar›ndan ve mutlulu¤un-
dan önce gelir. Bireyin bir mensup olarak yaflam›n› sürdürebilmesinin grubun var-
l›¤›na ba¤l› oldu¤u böyle bir yap›da, bireyin öne ç›kar›lmas› söz konusu de¤ildir.
Bilgi, ortak bir nitelik tafl›d›¤›ndan, bireyin yaflam›n› sürdürecek bilgi üzerinde
kontrol gücüne sahip olmas› oldukça zordur (Katsh, 1989:231-34). Bat› hukukun-
da bireye verilen önemin alt›nda; hiç kuflkusuz, giriflim ruhuna sahip ve risk alabi-
len bireyleri bünyesinde bar›nd›ran yeni bir s›n›f olarak burjuvazinin yükselifliyle
oluflmaya bafllayan yeni de¤erler, tutumlar ve perspektifler vard›r.

Sözlü ve yaz›l› kültür konusunda “‹letiflim ve Hukuk” adl› 6. üniteye bak›n›z.

Modern hukukun bir di¤er özelli¤i, normatif bir karakter tafl›mas›d›r. Hukukun
bu niteli¤i, yukar›da sözü edilen karakteristiklerle yak›ndan ba¤lant›l›d›r. Normatif-
lik, geleneksel hukuk kültüründen oldukça farkl› bir hukuk kültürüyle birlikte var
olur. Çünkü böyle bir hukuk kültürü, normatifli¤in bizzat kendisini, insan iliflkile-
rini ve davran›fllar›n› yöneten güç olarak kabul eder (Kulcsar, 1992: 112). Modern
hukukta keyfili¤e ve flahsili¤e yer yoktur. Yaz›l› hale getirilerek kodifiye edilen hu-
kuk, temel model durumuna gelir. Biçimsel olarak yürürlü¤e konan hukuki norm-
lar bütününden mant›ksal ç›kar›m ilkelerine ayk›r› düflen her fleyi, görmezden gel-
me e¤ilimi hukuk çevrelerine egemen olur. Baflka bir deyiflle, modern formel hu-
kuk ilkeleri ve kurallar›ndan mant›ksal ç›kar›mlar yoluyla var›lan sonuçlar, hukuki
bak›mdan geçerli görülür (Gressner, 1996: 90-91). Seküler ve dinsel kurallar ara-
s›nda kesin bir ayr›m yap›l›r. Hukuk, din kurallar›, ahlak normlar› ve gelenekler ta-
raf›ndan güçlü flekilde etkilense bile, bunlar hukuki olarak nitelenmezler. Örf ve
âdet kurallar›na, ancak pozitif hukukun aç›k bir flekilde göndermede bulunmas›
hâlinde baflvurulabilir.

Modern hukuk anlay›fl›na göre modern toplumlar, öncelikle kodifiye edilmifl bir
yaz›l› kurallar sistemiyle toplumsal düzeni sa¤layabilirler. Hukuk kurallar› ve kurum-
lar›, sistematik bir nitelik tafl›r. Hukuk bilimi, hukuki kavramlar›, kurallar› ve kurum-
lar› iflleyerek hukuk sisteminin geliflmesine katk›da bulunur. Hukuku gerek yaratma
gerek uygulama sürecinde, yüksek düzeyde e¤itim görmüfl ayr› bir mesleki grup ola-
rak hukukçular önemli ifllevler görür. Bu sayede hukuk, giderek bütünleflen ve ge-
liflen bir prensipler ve prosedürler sistemi haline gelir. Hukuk, ayn› zamanda, kendi
de¤iflme faktörlerini organik olarak kendi bünyesinde tafl›yan, kendi içsel mant›¤› ile
de geliflen bir sitemdir. Bu de¤iflme ve geliflme kapasitesi sayesinde hukuk, toplum-
sal sistemin süreklili¤ini güvence alt›na al›r (Kulcsar, 1992: 109-10).

Modern hukukun oluflumunda nihai söz sahibi olan güç devlettir. Modern hu-
kukta, hükümetler taraf›ndan konan ve uygulanan aç›k kurallar›n varl›¤› söz konu-
sudur. Modernite koflullar›nda hukuk, toplumsal yaflam içinde kendili¤inden olufl-
maktan ziyade, hükümetler taraf›ndan empoze edilir. Baflka bir deyiflle, giderek
bürokratikleflen bir otoriteye sahip olan modern toplumda, geleneksel toplumdan
farkl› olarak, aç›k bir flekilde kurallar› yürürlü¤e koyan ve uygulayan bir merkezi
hükümetin varl›¤› söz konusudur. Modern hukuk, insanlar aras›nda hiçbir ay›r›m
yapmamas›yla ve onlar›n hepsini vatandafl olarak hukuk önünde eflit statüde say-
mas›yla genel niteliklidir. Hukukun, yan tutulmaks›z›n, bütün bireylere ve eylem-
lere eflit uyguland›¤› kabul edilir. Ayr›ca hukukun, ekonomik, siyasal ve dinsel de-
¤erlerin, inançlar›n ve normlar›n d›fl›nda, onlardan ba¤›ms›z oldu¤u da varsay›l›r
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(Katsh, 1989). Hukukun bu flekilde kavramlaflt›r›lmas›, hukukun hem düzen sa¤la-
y›c› bir toplumsal kurum, hem de belirlenen hedefler do¤rultusunda de¤iflimi ger-
çeklefltirebilecek bir araç veya mekanizma olarak görülmesi anlam›na gelir. Mo-
dernleflme sürecinde hukukun, toplumsal kontrolü sa¤lama ve ihtilaflar› çözme ifl-
levlerinin yan›nda, saptanan hedefleri gerçeklefltirme yönünde bir araç olarak kul-
lan›lmas›, yani de¤iflim sa¤lama ifllevi de öne ç›kar. Geleneksel toplumlarda insan-
lar, hukuku ço¤unlukla itaat edilmesi ya da uyulmas› gereken ve de¤iflmeyen bir
kurallar bütünü olarak görürler. Çünkü bu kurallar bütünü, toplumsal yaflam›n do-
¤al bir parças›n› oluflturur. Modern toplumlarda ise yasa koyucu organlar, hukuku
belirlenmifl amaçlara ulaflmak için de¤iflken karakterli bir alet veya araç olarak de-
¤erlendirirler.

Modern hukuk, Weberci anlamda rasyoneldir. Bu, modern hukukun daha ön-
ceki hukuk sistemlerinden daha etkin oldu¤u veya daha iyi iflledi¤i anlam›na gel-
mez. Ancak, modern toplumda insanlar hukuku, Tanr›’n›n iradesi ürünü veya do-
¤al düzenin bir parças› olarak de¤il; onu, belli amaçlara ulaflmak için kullan›labi-
lecek bir araç olarak görürler. Toplum, hukukun amaçlar›n› yarat›r, flekillendirir,
de¤ifltirir ve onu bir de¤iflim arac› olarak görür. Bu yönüyle hukuk, rasyonel bir ni-
telik tafl›r (Friedman, 1977: 45). Hukukun modernleflme sürecinde bir de¤iflim ara-
c› olarak kullan›lmas› kaç›n›lmaz bir olgudur. Bu durum, özellikle devrim dönem-
lerini takip eden yasalaflt›rma olgusunda özel bir öneme sahiptir. Bu yolla hukuk,
modernleflme sürecinde özel bir rol oynar. Devrimlerin temel ifllevi, henüz geliflen
süreci ve yeni flekillenen kurumsal oluflumlar› köklü bir flekilde h›zland›r›p gelifl-
tirmektir. Bunun, hukuk sayesinde biçimlendirilebilece¤i düflünülür. Devrim dö-
nemlerinde hukuki düzenlemelere afl›r› bir güven gösterilir. Yasalaflt›rma faaliyeti,
her derde deva, bütün olumsuzluklar› gideren bir araç, toplumun taleplerini karfl›-
layan bir mekanizma olarak görülür (Kulcsar, 1992: 173-176).

Hukuka böylesi bir yaklafl›m›n varl›¤›na, özellikle modern Bat› toplumlar›na
ulaflma hedefi do¤rultusunda maksatl› ve h›zl› bir modernleflme sürecine girmifl az
geliflmifl ülkelerde rastlan›r. ‹kinci Dünya Savafl›’ndan sonra sömürge imparator-
luklar›n›n çözülmesi ve eski sömürgelerin ba¤›ms›z devletler haline gelmesiyle,
yüzden fazla yeni devlet ortaya ç›kt›. Bu devletler, bir yandan siyasal bak›mdan
ulusal birli¤i kurmaya ve ekonomik aç›dan yoksullu¤u aflmaya çal›fl›rken; di¤er
yandan, eski sömürge hukukunu ve yerli hukuku modernize etmek istiyorlard›. Bu
çerçevede daha homojen, rasyonel ve sistematik bir hukuk düzeni oluflturma yö-
nünde çabal›yorlard›. Bu ülkeler hukuku, sosyo-kültürel flartlardan ba¤›ms›z bir tür
teknoloji olarak alg›l›yorlard› ve bu niteliklere sahip bir hukukla toplumsal hayat›n
bütünüyle modernize edilebilece¤ini düflünüyorlard›. Böyle bir hukuki geliflme
sa¤lama fikrinin geçmifli, esas olarak, daha da gerilere gider. On dokuzuncu yüz-
y›lda Japonlar, teknolojik ve askeri bak›mdan Bat›’ya yetiflmek için büyük bir çaba
içindeydiler. Bat› hukukunun büyük bir k›sm›n› alarak kendi hukuk sistemlerinin
yerine geçirdiler. Cumhuriyetten sonra Türkiye’de de toplumu modernlefltirme
projesinin bir parças› olarak, baflta ‹sviçre Medeni Hukuk kodu olmak üzere Bat›-
l› hukuk kodlar› aynen kabul edildi (Friedman, 1977: 46). Ancak bu durumun,
beklentileri her zaman karfl›lad›¤› söylenemeyece¤i gibi, yap›lan düzenlemelerin
her zaman ve her yerde istenen sonuçlar› verdi¤i de iddia edilemez. Çünkü hukuk,
her fleyden önce toplumsal bir olgudur ve toplumsal sistemin alt sistemlerinden bi-
risidir. Bu niteli¤i ile hukuk; toplumun ekonomik, siyasal, kültürel, düflünsel yap›-
lar›ndan ve tarihsel miras›ndan ba¤›ms›z de¤ildir. Bir toplumsal olgu ve alt sistem
olarak hukuk, di¤er olgularla ve sistemlerle etkileflim içindedir. Toplumsal yap›n›n
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tüm ögelerinden soyutlayarak hukuka yaklaflman›n arzu edilen sonuçlar› vermesi
mümkün olamaz. Ayr›ca, süreç içerisinde nispeten otonom bir karakter kazanan
hukukun kendi iç mant›¤› ve karakteristikleri de istenildi¤i flekilde hukukla oynan-
mas›na izin vermez. Hukukun, modernlefltirici bir araç olarak görülmesi, özellikle
h›zl› de¤iflim dönemlerinde, toplumsal gerçeklik ile hukuk aras›nda büyük bir uçu-
rumun do¤mas›na ve istenmeyen ya da beklenmeyen ciddi sonuçlara yol açar.

Hukukun, bir toplumsal de¤iflme arac› olarak kullan›lmas›na Türkiye’den örnekler veriniz.

Modernleflme sürecinde hukuk ve modern hukuk hakk›nda daha detayl› bilgi almak üze-
re, Mehmet Yüksel’in “Modernite, Postmodernite ve Hukuk” (2004) isimli kitab›na baflvu-
rabilirsiniz.

KÜRESELLEfiME SÜREC‹NDE HUKUK

Küreselleflme sürecinin ulusal ve uluslararas› düzeyde yol açt›¤›
hukuki geliflmeleri ve sorunlar› tart›flmak. 

Günümüzde, dünyan›n çok boyutlu, köklü ve dinamik bir de¤iflim sürecinden
geçmekte oldu¤u; toplumlar, devletler, ekonomiler, kültürler, insanlar ve çeflitli
gruplar aras›ndaki iliflkilerin ve etkileflimlerin giderek yo¤unlaflt›¤›; ekonomik, si-
yasal ve sosyo-kültürel yap›lardaki dönüflümün, bilimsel ve teknolojik geliflmelere
efllik etti¤i gözlenmektedir. Bu geliflmelere ba¤l› olarak ekonomi, siyaset, sosyolo-
ji, kültür, medya ve hukuk alan›ndaki literatürde; s›n›rlar ötesi ya da ulus ötesi olay
ve oluflumlara giderek artan ölçülerde bir önem verildi¤i ve bu süreci ifade etmek
üzere küreselleflme kavram›na baflvuruldu¤u görülmektedir.

Küreselleflme, üzerinde
henüz fikir birli¤ine var›l-
m›fl bir kavram de¤ildir. Bu
kavram, de¤iflik aç›lardan
hareketle farkl› anlamda ve
içerikte kullan›labilmekte-
dir. Kimi yazarlar, küresel-
leflmenin ekonomik boyu-
tunu öne ç›kar›rken, kimi-
leri de siyasal ya da sosyo-
kültürel boyutunu vurgula-
yabilmektedir. Ayn› flekil-
de, baz› düflünürler, kendi-
li¤inden geliflen bir süreci
ifade etmek için küresellefl-
me kavram›n› kullan›rken,
di¤erleri, özellikle geliflmifl
baz› ülkelerce yönlendirile-
bilen bir olguyu anlatmak üzere söz konusu kavrama baflvurmaktad›r. Yine, kimi
bilim adamlar›, kökleri çok eskilere giden bir olufluma iflaret etmek üzere küresel-
leflme sözcü¤üne at›fta bulunurken, kimileri yeni bir geliflmeyi ayn› sözcükle isim-
lendirebilmektedir.
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Küreselleflmeyi, kapitalizmin geliflme sürecindeki bir aflama olarak de¤erlendi-
ren fiaylan’a (1997: 10) göre küreselleflme, sözcük olarak, dünyan›n bütünleflmifl
tek bir pazar haline gelmesini ifade etmektedir. Küreselleflme, yeni ortaya ç›kan bir
olgu de¤ildir. Kapitalizm, tarih sahnesine ç›kt›¤› andan itibaren küresel bir nitelik
göstermifltir. Ulusal devletler de kapitalist dönüflümün ortaya ç›kard›¤› yap›lard›r.
Ancak kapitalizm, ulus-devletlerin s›n›rlar›yla yetinmemekte, bu s›n›rlar› geçerek
dünya ölçe¤inde etkisini göstermektedir. Küreselleflme, genel olarak, ekonomik
etkinliklerin uluslararas› nitelik kazanmas›n› ifade eden bir kavram olarak anlafl›l-
makla beraber, esas›nda bundan daha fazla anlama gelmektedir. Dünya çap›nda
göçmenlerin yo¤un s›n›r ötesi hareketlili¤i, ekonomik geliflmelerden daha önemli
bir hâle gelebilmekte ve ulus-devletin temel tafl› olan vatandafll›k statüsünü eroz-
yona u¤ratabilmektedir. Ayn› flekilde, ekolojik meseleler de ulusötesi bir anlam ka-
zanmaktad›r. Dahas›, uluslararas› kurumlar ve özellikle uluslararas› insan haklar›
kodlar›, önceden tahmin edilemeyen bir öneme sahip olmaktad›r (Jacobson 1994a:
2). Esas›nda, yeryüzünde önceleri birbirleriyle nispeten kopuk halde yaflayan kü-
çük topluluklar, ekonomi, ticaret, siyaset ve savafl gibi nedenlerle sürekli temaslar
kurmufllard›r. Bu anlamda, tarihin çok eski devirlerinden beri insanlar ve toplum-
lar aras›nda temaslar varolmufltur ve giderek yo¤unlaflm›flt›r (Ayata 1997: 62). So-
nuç olarak denebilir ki küreselleflme ya da uluslararas› bütünleflme, yeni bir olgu
olmay›p çok uzun zamand›r süregelen tarihsel bir e¤ilimin sonucudur. Yeni olan,
bu sürecin son y›llarda giderek h›zlanm›fl ve yo¤unlaflm›fl olmas›d›r. Ayn› flekilde,
küreselleflme, sadece ekonomik boyutlu bir oluflumu de¤il; siyasal, sosyo-kültürel,
ekolojik, teknolojik ve ideolojik boyutlara sahip bir süreci ifade etmektedir. Söz
konusu olgunun geçmifli, kapsam› ve boyutlar› dikkate al›nd›¤›nda; bunun yaln›z-
ca geliflmifl ülkelerce yön verilen bir fenomen olmaktan ziyade; tarihi süreçte, özel-
likle kapitalizm ile birlikte giderek geliflen bir oluflum oldu¤u anlafl›lmaktad›r.

Küreselleflme süreci, genel olarak, kapitalist sistemin oluflum süreciyle birlikte
süregelen bir olgu olarak de¤erlendirilebilir. Bu süreç, ekonomik, toplumsal ve
kültürel sistemlerle birlikte, ulusal devletin de dahil oldu¤u siyasal sistemi etkile-
yip dönüfltürmektedir. Küreselleflme sürecini simgeleyen oluflumlar; bölgesel bü-
tünleflme, yerelleflme ve özellefltirme olarak nitelenebilir.

Bölgesel bütünleflme ya da bölgesel entegrasyon kavram›, dar anlamda, co¤ra-
fi aç›dan birbirine yak›n ulusal ekonomiler aras›ndaki iliflkilerin daha yo¤un hale
gelmesini ifade etmektedir. Genifl anlamda ise belirli bir co¤rafyay› paylaflan ülke-
lerin; pazarlar›n›, ekonomilerini, üretim süreçlerini, siyasi ve stratejik güçlerini bir-
lefltirme yönünde harcad›klar› çabalar› tan›mlamak için kullan›lmaktad›r. Avrupa
Birli¤i (AB) ve Kuzey Amerika Serbest Ticaret Birli¤i (NAFTA) bünyesindeki bü-
tünleflme, Güney Amerika’da ve Latin Amerika’da gözlenen birleflmeler, bölgesel
entegrasyona örnek olarak verilebilir.

Yerelleflme, bir anlamda, devletin merkezi yönetim birimleri ile yerel yönetim
birimleri aras›ndaki ifl bölümünde yerel birimlerin a¤›rl›k kazanmas› anlam›na gel-
mektedir. Baflka bir aç›dan yerelleflme ya da yerellik, ulus-devlete fazla ihtiyaç du-
yulmaks›z›n, bireylerin ve yerel birimlerin ortak birliktelik duygusu ve kültürü al-
t›nda kendi kendilerini yönetme yetene¤ine kavuflmalar›n› ifade etmektedir.

Küreselleflme sürecinin, özellikle 1970’li y›llarda giderek h›zlan›p yayg›nlaflma-
s›yla gündeme gelen bir di¤er kavram, özellefltirme olmufltur. Özellefltirme, kamu
kesimi etkinliklerinin s›n›rland›r›lmas›, kamuya ait bir iflletme ya da faaliyetin özel
sektöre devri, sat›fl› ve kiralanmas›, yani mülkiyet ve yönetimlerinin de¤iflik yön-
temlerle özel kesime aktar›lmas› anlam›na gelmektedir.

156 Hukuk Sosyolo j is i

Avrupa Birli¤i



Kapitalizm, 16. yüzy›l ile 18. yüzy›l aras›nda Bat› Avrupa’da flekillenmeye bafl-
layan yeni toplumsal düzeni ifade etmek üzere kullan›lan bir kavramd›r. Modern
devlet ise 16. ve 18. yüzy›llarda Bat› Avrupa’da ortaya ç›kan ve ulusal devlet ola-
rak da ifade edilen devlet tipini anlatan bir deyimdir (fiaylan 1994: 16-18). Ulus-
devlet, bir toplumun yöneticilerinin, fliddet araçlar›n›n yani, asker ve polisin yöne-
timini tekellerine almalar›na yarayan siyasi yönetim kurumlar›ndan oluflan bir dev-
let olarak tan›mlanabilir (Giddens 1996: 146). Toplumu yönetenlerin, asker ve po-
lis sayesinde kazand›klar› denetim gücü, onlar›n s›n›rlar› belirlenmifl bir toprak
parças› üzerinde egemenliklerini destekleyen temel unsur olmufltur. Böylece, s›n›r-
lar› belli bir toprak parças› ile merkezîleflmifl yönetim gücü, ulus-devletin kurucu
ögeleri olarak ortaya ç›km›flt›r. Kapitalizmin geliflme sürecinde; sadece devlet ya-
p›s› de¤il, ayn› zamanda hukuk da de¤iflmifltir. Bu süreçte, feodal dönemin da¤›-
n›k hukuk yap›s›n›n yerini, hukukun birlefltirilmesi ve yal›nlaflt›r›lmas› çabas› al-
m›fl; hukuk da¤›n›kl›¤›ndan hukuk birli¤ine ve yarg› birli¤ine geçifl bir zorunluluk
haline gelmifltir. Bu ba¤lamda egemen ve ba¤›ms›z ulus-devletler, hukukun önem-
li bir kayna¤› olmufl; ulus-devlet çerçevesinde hukukun üstünlü¤ü, hukuk devleti
ve kanun önünde eflitlik anlay›fl› geliflmifltir. Böylece, ulusun tamam›na ayn› flekil-
de uygulanabilen ortak hukuk sistemi geliflmifl ve bu hukuk sistemi yerel birimler-
deki da¤›n›k hukukun yerini alm›flt›r.

‹nsanl›k tarihinde, tüm dünyay› kapsam›na alan ve birbirleriyle etkileflim hâlin-
deki ulus-devletlerin karfl›l›kl› ba¤›ml›l›¤›na dayanan bir sistem fleklinde örgütlen-
meye, ulus-devletler aflamas›ndan önce rastlamak mümkün de¤ildir. Ulus-devletler
nüfuslar›, do¤al kaynaklar›, ekonomik yap›lar›, siyasal ve askerî kapasiteleri, d›fl ç›-
karlar› ve politikalar›, sosyo-kültürel özellikleri bak›m›ndan birbirlerinden farkl› ol-
duklar› hâlde, bir uluslararas› sistem oluflturup bu sistem içinde fonksiyon görebil-
mektedirler. Böyle bir sisteme kat›lan her üye devlet, di¤er ülkeler ile girdi¤i poli-
tik, ekonomik ve kültürel iliflkilerden ve bu iliflkilerin oluflturdu¤u bütünsel yap›-
dan önemli ölçüde etkilenmektedir. Uluslararas› sistemin do¤as›, üye devletlerin
gücüne ve etkisine, aralar›ndaki iliflkilere yön veren davran›fl normlar›na göre be-
lirlenmektedir. Üye ülkelerin, göreli kapasitesi ve motivasyonlar› zamanla de¤iflin-
ce, uluslararas› sistemin yap›sal ve fonksiyonel karakteristikleri de de¤iflmektedir.
Böylece, ayr› ayr› ulus-devletler ile uluslararas› sistem, karfl›l›kl› bir belirleyicilik
iliflkisine girmifl olmaktad›r. Çünkü, bir düzeydeki de¤iflme, di¤er düzeyin de de-
¤iflmesinin zorunlu sebebi olabilmektedir. Uluslararas› sistem ulusal hükümetler
aras›ndaki iliflkilerden ve hükümetlerle uluslararas› kurumlar aras›ndaki ba¤lardan
daha fazlas›n› içermekte; ekonomik, bilimsel, dinsel, e¤itimsel, kültürel amaçlarla
s›n›r ötesi faaliyetlerde bulunan özel örgütlerin, gruplar›n ve bireylerin fonksiyonel
iliflkilerini, keza bunlar›n kendi aralar›ndaki iliflkiler kadar, di¤er hükümetlerle ve
uluslararas› kurumlarla olan iliflkilerini de kapsamaktad›r. Bu çerçeve içinde üye
devletlerin karfl›l›kl› ba¤›ml›l›¤› artt›kça, kendi iç ve d›fl meselelerini kendi bafllar›-
na belirleme ve düzenleme yetenekleri de azalmaktad›r (Geiger, 1988: 2).

Toplumsal ve politik iliflkilerin küreselleflmesi, iki büyük tarihsel dönemde vu-
ku bulmufltur. Genel olarak kabul edildi¤i üzere, Avrupa’da devletler sistemi
1648’deki Westfalya Bar›fl› ile kurumsallaflmaya bafllam›flt›r. Devletler sisteminin
dünyan›n di¤er yörelerine yay›lmas› ise yaklafl›k 19. yüzy›l›n ortalar›ndaki Bat› sö-
mürgelefltirme süreci yoluyla olmufltur. Westfalya Bar›fl›, birçok bak›mdan devlet-
ler sisteminin ortaya ç›k›fl›n› simgeler. Otuz Y›l Savafllar›’n›n sulh ile sona ermesi,
Kutsal Roma ‹mparatorlu¤u’na son vermifltir. Bu, devletler sistemine hukuksal bir
temel sa¤lam›flt›r. Böylece, Westfalya Bar›fl Antlaflmas›’na taraf olanlar›n, gerçek
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anlamda bir ba¤›ms›zl›k statüsüne kavuflmalar›n›n kabulü söz konusu olmufltur.
Ayr›ca, devletlerin egemen varl›klar olarak tan›nmas›yla, egemenlik ilkesi ile ulus-
lar›n kendi kaderini belirleme ilkesi hayata geçmifltir. Westfalya, ayn› zamanda ba-
¤›ms›zl›k ve egemenlik statüsüne kavuflmufl devletler aras›nda akdedilen ilk çok
tarafl› sözleflme niteli¤indedir. Böylece 17. yüzy›lda devlet, uluslararas› düzen üze-
rinde dramatik etkiye sahip, kamusal alan› ifade eden bir kavram olarak ortaya ç›k-
m›flt›r. Böylesi bir kamusal alan›n ortaya ç›k›fl›, Ortaça¤ Avrupas›’ndan modern Av-
rupa’ya geçiflin de bir simgesi olmufltur (Jacobson, 1994a: 5). Westfalya Bar›fl›’n›n
getirdi¤i modelden itibaren uluslararas› sistemin temel özellikleri flöyle s›ralanabi-
lir (Cassese, 1994: 397):

1) Dünya, büyük ölçüde kendilerine ayr›lan toprak ve deniz parças› üzerinde
en üst otoriteye sahip egemen devletlerin oluflturdu¤u bir topluluk niteli¤in-
dedir. Her bir devlet, kendisini mükemmel bir topluluk olarak görmekte
olup, baflka bir gücün otoritesine boyun e¤mek istemez, yani kendinden
baflka bir üst otorite tan›maz durumdad›r.

2) Meflruiyetin birincil kayna¤› güçtür.
3) Hukuk yaratma, ihtilaflar› çözme ve hukuku icra etme fleklindeki üç temel

hukuksal fonksiyon, bir ölçüye kadar merkezîleflmifltir. Dünya toplulu¤una
üye her devlet, gerçek gücüyle orant›l› bir flekilde, bu fonksiyonlar› yerine
getirme görevini bizzat kendi üzerine alm›flt›r.

4) Güç kullan›m› üzerine empoze edilecek herhangi bir hukuksal engel yok-
tur. Ülkelerin egemenlik, politik ba¤›ms›zl›k ve kendi vatandafllar›n› koruma
hakk›na iliflkin hukuki ilkelere, güçlü devletler, ancak kendi ç›karlar›na ay-
k›r› olmad›¤› ölçüde sayg› göstermektedirler.

5) Uluslararas› nitelikte haks›z, hukuka ayk›r› davran›fllardan sorumluluk, ihlal-
ci devlet ile ma¤dur aras›ndaki özel bir mesele olarak görülmektedir.

6) Bütün devletler, aralar›ndaki gerçek farkl›l›klar ve dengesizlikler dikkate
al›nmadan eflit bir statüde kabul edilirler. Hukuk kurallar›, bu anlamda taraf-
s›zd›r.

7) Uluslararas› hukuk, devletlerin birlikteli¤ini sa¤lamak üzere tesis edilen ku-
rallar bütünü niteli¤indedir. Bununla, devletlerin birlikte, yan yana yaflama-
lar› için gerekli flartlar sa¤lanmaya çal›fl›l›r. Bu aflamada devletlerin iflbirli¤i,
genel olarak savunma ve askerî amaçlarla s›n›rl›d›r.

Toplumsal, ekonomik, siyasal ve kültürel iliflkilerin küreselleflmesine ba¤l›
olarak uluslararas› sistem, I. Dünya Savafl›’ndan, özellikle de II. Dünya Sava-
fl›’ndan sonra farkl› bir nitelik kazanmaya bafllam›flt›r. Günümüzde her türlü bilgi,
fikir ve haber ak›fl› hem çok artm›fl, hem de pek s›n›r tan›maks›z›n h›zla yay›lmak-
tad›r. Sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçtikçe, daha önceki toplum tipinin
ihtiyaçlar›na göre flekillenen yap›larda ve kurumlarda da de¤iflim yaflanmaktad›r.
Nas›l sanayi toplumu, tar›m toplumundan farkl› olmuflsa, bilgi toplumu da sanayi
toplumundan farkl› bir yap› göstermektedir. Bu ba¤lamda ulus-devlet ile ulusal
hukuk da dönüflüme u¤ramaktad›r. Bu süreçte, baflta üretim ve ticaret etkinlikle-
ri olmak üzere, birçok faaliyet ulus ötesi niteli¤e bürünmektedir. Uluslararas› hu-
kuk, uluslararas› iktisat, uluslararas› ticaret, uluslararas› iliflkiler deyiflleri gerçekli-
¤i tam olarak kavrayamamakta; ulus ötesi ve ulus üstü oluflumlardan söz edilmek-
tedir. Bir zamanlar, devletlerin yetki alan›nda görülen birçok konu, giderek ulus-
lararas› ve ulusüstü düzeyde düzenlenmeye bafllam›flt›r. Devletler aras› iliflkilerde
geleneksel kurumlar ve mekanizmalar›n etkinli¤i, giderek artan ölçülerde sorgu-
lanmaktad›r. Ayn› flekilde, gittikçe ço¤alan ve s›klaflan uluslararas› etkinlikleri ve

158 Hukuk Sosyolo j is i

Uluslararas› veya
hükümetler aras› örgütler,
genellikle, birden çok
egemen devlet taraf›ndan
belli bir amaç veya amaçlar
için resmî bir antlaflma ile
kurulan organizasyonlar
olarak tan›mlanmaktad›r.
Bu örgütlere, birden fazla
devletin kat›l›m› söz
konusudur. Bunlar,
hükümetler aras›nda yap›lan
iki veya çok tarafl›
sözleflmelerle oluflturulur.
Örne¤in, Birleflmifl Milletler,
Avrupa Konseyi, Dünya
Bankas›, Uluslararas› Para
Fonu ve Dünya Ticaret
Örgütü gibi.



iliflkileri düzenlemekte uluslararas› hukuk yetersiz kalmaktad›r. Hukukun en
önemli kaynaklar›ndan biri olan uluslararas› sözleflmelerin say›s›, çok büyük öl-
çüde artm›flt›r. BM kuruldu¤undan beri, BM sekreteryas›na kay›tl› ikili ve çok ta-
rafl› anlaflmalar›n say›s›n›n elli binin üstünde oldu¤u belirtilmektedir. Bu anlaflma-
lar›n giderek artan say›s›na, etkili yapt›r›mlardan yeterince yoksun olmalar› da ek-
lenince, küresel nitelikteki olay ve olgular› düzenlemek bak›m›ndan ciddi s›k›nt›-
lar ve yetersizlikler gözlenebilmektedir. Bundan dolay› da uluslararas› iliflkiler ala-
n›nda uluslararas› sistemin hâlen etkin aktörleri olan ulus-devletler için evrensel
yürütme kurallar› koymak, yapt›r›mlar gelifltirmek ve bunlar› hayata geçirmek, üs-
tesinden gelinemeyecek bir sorun hâlini alm›flt›r. Bu süreçte uluslararas› örgütler,
giderek baflat bir konuma gelmifl; baflta Birleflmifl Milletler (BM) olmak üzere, Av-
rupa Konseyi (AK), Avrupa Birli¤i (AB), Avrupa Güvenlik ve ‹flbirli¤i Teflkilat›
(AG‹T), Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) gibi çok say›da uluslararas› ve uluslar üstü
örgüt, ayn› zaman da hukuku yaratan ve uygulayan organlar olarak dünya siste-
mi içindeki yerini alm›flt›r.

Küreselleflme sürecinin insan haklar› hukukunu nas›l etkiledi¤ini tart›fl›n›z.

Uluslararas› hukukta zorlay›c› herhangi bir mekanizmaya baflvurmadan, birçok
devletin, deniz hukuku, diplomatik dokunulmazl›k ve sivil havac›l›k kurallar› gibi
düzenlemelere genel olarak uyduklar› gözlenmektedir. Uluslararas› hukuka uyma-
y› sa¤laman›n geleneksel araçlar›; müzakere, arabuluculuk, misilleme ve nadiren
de Uluslararas› Adalet Divan› gibi ulus üstü yarg› organlar›na baflvurmad›r. Bu ge-
leneksel mekanizmalar, uluslararas› örgütlerin ihlalciler hakk›nda verdikleri karar-
lar ve haz›rlad›klar› raporlarla desteklenmektedir. Ancak, günümüzde Sivil Toplum
Kurulufllar›n›n (STK) ve di¤er özel kurulufllar›n, uluslararas› ölçekte daha ciddi
yapt›r›mlar›n ve davran›fl kodlar›n›n peflinde kofltuklar› gözlenmektedir. Bu kuru-
lufllar ve baz› devletler, BM Güvenlik Konseyini, BM kararlar›na uymay› reddeden
ülkelere karfl›, ekonomik ve benzeri yapt›r›mlar› uygulamak için harekete geçire-
bilmektedir. Ancak, uluslararas› hukuk kurallar›n› ihlal edenleri yola getirecek da-
ha etkili mekanizmalar›n ve yapt›r›mlar›n yoklu¤unda, uluslararas› hukuk kendin-
den beklenen rolü yeterince yerine getirememektedir. Bundan dolay›d›r ki ulusla-
raras› iliflkiler alan›nda, giderek zorlay›c› önlemlerin tesis edildi¤i görülmektedir.
Örne¤in, DTÖ anlaflmazl›k çözme kurullar›, art›k hakl› olan taraf için haks›z tarafa
özel bir gümrük tarifesini yüklemek üzere ba¤lay›c› karar vermek yetkisine sahip
olmufltur (Ratner, 1998: 48-49).

Günümüzde, uluslararas› aktörlerin davran›fl›na iliflkin standartlar ve s›n›rlama-
lar koyan, devletler taraf›ndan da benimsenen ilkeleri ve kurallar› içeren bir hu-
kuksal arac› ifade etmek üzere, yayg›n bir flekilde “davran›fl kodu” terimi kullan›l-
maktad›r. Baflka bir deyiflle, davran›fl kodu, bir terim olarak, devletlerin ve di¤er
uluslararas› aktörlerin (ulus ötesi flirketler, uluslararas› örgütler ve sivil toplum ku-
rulufllar›) davran›fllar›na iliflkin baz› prensipler ve kurallar bütününü anlatmak üze-
re kullan›lmaktad›r. Bu davran›fl kodlar›, ço¤unlukla daha kapsaml› bir hukuksal
metinden ya da kurumsal uygulamalardan edinilen tecrübe ve birikimin ›fl›¤›nda
gelifltirilen ilke ve kurallard›r. Bu ilke ve kurallardan oluflan davran›fl kodlar›ndan
baz›lar›, hukuken ba¤lay›c› niteliktedir. Bu nitelikte olmayan kodlar›n da dolayl› da
olsa, hukuksal bir öneme sahip olduklar› söylenebilir. 1970’li y›llarda davran›fl ko-
du terimi, özellikle uluslararas› ekonomik organizasyonlar taraf›ndan kullan›lm›fl-
t›r. Birleflmifl Milletler Ticaret ve Geliflme Konferans› (UNCTAD), 1972 y›l›nda dizi
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Sivil toplum kurulufllar›
veya hükümetler d›fl›
örgütler, devletler ile
herhangi bir iliflkisi
olmadan, devlet s›n›rlar›
dahilinde veya bu s›n›rlar›
aflacak flekilde örgütlenen,
zaman zaman devletlere
alternatif güçler olarak belli
alanlarda etkinlikte bulunan
kurulufllard›r. Örne¤in,
Uluslararas› Af Örgütü ve
‹nsan Haklar› Derne¤i gibi.



konferanslara iliflkin bir davran›fl kodu önererek, bu konuda aç›l›m yapm›flt›r. Ar-
d›ndan 1974’te teknoloji transferine iliflkin uluslararas› bir davran›fl kodunu sal›k
vermifltir. Daha sonra da çok uluslu flirketlere iliflkin bir davran›fl kodu oluflturma
giriflimi bafllam›flt›r (Fatouros, 1994: 252).

Uluslararas› düzeyde davran›fl kodlar›n›n ya da hukuksal standartlar›n olufltu-
rulmas›nda, çok uluslu flirketlerin de önemli bir yeri vard›r. Sözleflme standardizas-
yonuna yönelik düzenlemeler, bu olufluma iyi bir örnek oluflturmaktad›r. Örne¤in,
deniz sigortac›l›¤›na iliflkin sözleflme standartlar›n›n belirlenmesi ve bunlar›n bir ül-
kede uygulan›r hâle gelmesinin bafllang›c›, 14. yüzy›la kadar götürülebilir. Ulusla-
raras› ifl dünyas›ndaki kolektif standardizasyona iliflkin baflka bir örnek, uluslarara-
s› ticaret birlikleri taraf›ndan gelifltirilen standart terimlerdir. Uluslararas› Ticaret
Odas› (ICC) himayesinde, uluslararas› sat›fl terimlerinin temel standartlar› ile ulus-
lararas› sat›fllar›n finansman›na iliflkin terimler ve koflullar belirlenmifltir. Bu stan-
dartlaflma örnekleri, önemli ölçüde, büyük uluslararas› firmalar›n ihtiyaçlar› çerçe-
vesinde flekillenmektedir. Ulusal mahkemeler, Uluslararas› Ticaret Birli¤i’ne ve bu
birli¤in gelifltirdi¤i standartlara hukuki bir sonuç ba¤layabilmektedir. Günümüzde
bu standartlar, uluslararas› iflletme hukukunda önemli yükümlülüklerin bir kayna-
¤› hâline gelmektedir (Muchlinski, 1997: 86-87).

Çok uluslu flirketlerin, hem kendi merkez ülkelerinin hem de yat›r›m yapt›kla-
r›, ticari iliflkide bulunduklar› ülkelerin hukuk düzenini etkilemek üzere lobi faali-
yetlerinde bulunduklar› da bir gerçektir. Bu konudaki çabalara örnek olarak Eko-
nomik ‹flbirli¤i ve Kalk›nma Teflkilat›’n›n (OECD) haz›rlad›¤› yabanc› mülkiyetin
korunmas› hakk›ndaki anlaflma tasla¤› (OECD Draft Convention on the Protection
of Foreign Property) zikredilebilir. Ayr›ca, son y›llarda kabul edilen ve DTÖ’nün il-
gi alan›nda bulunan, Ticaretle Ba¤lant›l› Yat›r›m Tedbirleri (TRIMS) ve Ticaretle
Ba¤lant›l› Fikrî Mülkiyet Haklar› (TRIPS) düzenlemeleri de bu çerçevede verilebi-
lecek di¤er örneklerdir.

Ayr›ca OECD, Uluslararas› Çal›flma Örgütü (ILO) ve UNCTAD bünyesinde ge-
lifltirilen davran›fl kodlar›ndan da flu örnekler verilebilir (Fatouros, 1994: 254):

1) OECD Konseyi taraf›ndan kabul edilen, çok uluslu giriflimlere yönelik ola-
rak gelifltirilen OECD ilkeleri,

2) ILO Yönetim Kurulu’nca kabul edilen, çok uluslu giriflimlere ve toplumsal
politikaya iliflkin ILO Deklarasyonu,

3) UNCTAD’›n S›n›rlay›c› ‹fl Uygulamalar› Kodu. Bu kod, UNCTAD’›n himaye-
si alt›nda toplanan konferans taraf›ndan önerilmifl ve Birleflmifl Milletler Ge-
nel Kurulu’nca kabul edilmifltir. Bununla, s›n›rlay›c› ifl uygulamalar›n›n kon-
trol edilmesine iliflkin çok tarafl› bir ilkeler ve kurallar seti oluflturulmufltur.

4) BM Teknoloji Transferi Kodu (UNCTAD Transfer of Technology Code).
5) Birleflmifl Milletler Çokuluslu fiirketler Kodu (U.N. Transnational Corporati-

ons Code).
Bu davran›fl kodlar›yla, yabanc› yat›r›mlar ve yabanc› mülkiyet koruma alt›na

al›nm›fl, ticarî liberalizasyon h›zland›r›lm›fl ve bu çerçeve içinde, millîlefltirilen ya-
banc› mülkiyetin bedelinin tümüyle tazmin edilmesine ve yabanc›lar›n sözleflme-
lerle kazand›klar› haklara, devletlerin müdahale etmemesine yönelik kurallar geti-
rilmifltir. Bu kodlar›n temel ilgisi, ulus ötesi flirketlerdir. Bu kodlarla, ayn› zaman-
da, ulus ötesi flirketlerin ulusal politikalar üzerindeki etkisine, müdahalesine ve
ekonomik etkinlikleri kontrol etme çabas›na karfl› da uluslararas› düzeyde bir dü-
zenleme getirilmek istenmifltir.
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Çok uluslu flirketler, küresel
çapta faaliyette bulunan,
kurulduklar› ülke d›fl›ndaki
yerlerde de üretim ve
da¤›t›m sürecini kontrol ve
koordine eden büyük
flirketlerdir. Bu flirketlerin
kökeni, 14. yüzy›ldan
itibaren flekillenen erken
dönem ticari kapitalistlerin
faaliyetlerine kadar
götürülebilir. Örne¤in,
Hansa Birli¤i, ‹ngiliz ve
Alman Do¤u Hindistan
Kumpanyalar› gibi. Ancak,
çok uluslu ya da uluslar
ötesi flirketlerin ilk gerçek
büyük geliflimi, endüstriyel
kapitalizmin yükselifle
geçti¤i 19. yüzy›lda
meydana gelmifltir. Örne¤in,
Shell, British Petrol, General
Motors vb. gibi.
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Uluslararas› düzeyde ortaya ç›kan bu hukuksal düzenlemelerle birlikte, dene-
bilir ki hukuk kavram›n›n içeri¤i de de¤iflmeye bafllam›flt›r. Bu de¤iflim, özellikle
de uluslararas› hukuk alan›nda söz konusu olmaktad›r. Hukuk, genel olarak, insan
iliflkilerini ve davran›fllar›n› düzenleyen, devletin örgütlü gücünün deste¤ine sahip
maddi müeyyideli kurallar bütünü olarak tan›mlanmaktad›r. Bu tan›mda, yapt›r›m
ve yapt›r›m›n gerisindeki devletin örgütlü gücüne yap›lan vurgu dikkat çekmekte-
dir. Bu tür hukuka, “sert hukuk” (hard law) ad› verilmektedir. Ancak, günümüzde,
özellikle uluslararas› hukuk alan›nda devletin örgütlü gücüne yap›lan vurgu gide-
rek azalm›fl; sert hukuk anlay›fl›ndan “yumuflak hukuk” (soft law) anlay›fl›na do¤-
ru bir geliflme bafllam›flt›r denebilir.

Geçmiflte, devletler aras›nda yeni bir antlaflma yap›lmadan, baflka bir anlat›mla,
yeni bir geleneksel sözleflme imzalanmadan, boflluk bulunan durumlarda, eskiden
tesis edilen bir kural olup olmad›¤› araflt›r›lmadan, birçok hukukçu ve uluslararas›
mahkeme harekete geçmemifltir. Mutlaka, devletler aras›nda akdedilen yeni veya
eski bir sözleflmeye dayanma ihtiyac› duyulmufltur. Günümüzde, bu anlay›fl›n gi-
derek de¤iflmeye bafllad›¤› söylenebilir. Örne¤in Dünya Bankas›, 1992’de do¤ru-
dan yabanc› yat›r›mlar›n ele al›nmas› ile ilgili bir dizi rehber oluflturmufltur. Bu ku-
rallar, hiçbir kuruluflu ba¤lamamakla beraber, devletler ve flirketler, bunlar› gelifl-
mekte olan ülkelerin yabanc› sermayeyi yat›r›ma özendirmesinde kullanaca¤› ölçüt
olarak uygulamaktad›r. Yumuflak hukuk, devletlerin uymad›klar› takdirde bir ihlal
ya da yapt›r›m korkusu olmadan uluslararas› alanda yap›lan yeni düzenlemelere
uyum sa¤lamalar›n›n yolunu açmaktad›r. Normatif beklentiler, hem geleneksel
sözleflmelerin evriminden daha h›zl›, hem de devletlere zorla kabul ettirilen bir
antlaflmadan daha hassas bir flekilde oluflmaktad›r. Yumuflak hukuk, ayr›ca devlet-
lerin uymad›klar›nda cezaland›r›lacaklar› yeni bir “sert” hukuk kural›n›n oluflmas›-
n›n da bafllang›ç noktas›d›r (Ratner, 1998: 46-47).

Özellikle II. Dünya Savafl›’ndan sonra flekillenmeye bafllayan yeni uluslararas›
ya da küresel hukuk sisteminin temel özellikleri flöyle s›ralanabilir (Cassese
1994:398-399):

1) Egemen devletlerin taht›n› sarsmaks›z›n, uluslararas› örgütlerin mantar gibi
ço¤almas› ve devletler üzerinde etkili mekanizmalar olarak önemli roller oy-
namaya bafllamalar›,

2) Uluslararas› alanda birey ve insan gruplar›na tan›nan s›n›rl› rolden, bunlar›n
uluslararas› meselelerde, k›smen de olsa, söz sahibi birimler haline gelmeleri,

3) Sömürgeci devletlere, ›rkç› rejimlere ve yabanc› iflgalcilere karfl› örgütlü in-
san gruplar›na genifl roller tan›nmas› ve bunlar›n söz sahibi birimler olarak
kabul edilmeleri,

4) Devletlerin kulland›klar› askerî ve hatta ekonomik güç üzerinde baz› s›n›r-
lamalar›n empoze edilmesi,

5) Uluslararas› iliflkilerde meflrulaflt›r›c› kriter olarak münhas›ran güçe tan›nan
a¤›rl›¤›n s›n›rlanmas› ve güce s›n›rlar getiren yeni bir de¤er sisteminin tedri-
cen oluflmas›,

6) Uluslararas› toplumun, üç temel hukuksal fonksiyonu (hukuku yaratmak,
ihtilaflar› çözmek ve hukuku icra etmek) ifa etmesini kolaylaflt›rmaya yöne-
lik bir dizi araç veya mekanizman›n tesis edilmesi.

7) Önceden, uluslararas› toplulu¤un bütün üyelerinin davran›fl›na yön vere-
cek, evrensel nitelikli uygun hukuksal normlar pek yoktu. 1960’l› y›llardan
itibaren, böylesi ilkelerin tedricen oluflmaya ve uluslararas› düzenlemelerin
omurgas›n› oluflturmaya bafllamas›,
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8) Birinci Dünya Savafl›’ndan önceki dönemde, tasavvur bile edilemeyecek öl-
çüde, birey haklar›na ve insan haklar›na ilginin artm›fl olmas›,

9) Irkç›l›¤a, ayr›mc›l›¤a, kölecili¤e ve benzeri zalimce davran›fl ve uygulamala-
ra karfl› ç›kan, insan› kutsal sayan de¤erlerin ve bar›fl› korumaya yönelik ça-
balar›n yo¤unlaflmas›.

Uluslararas› alanda eski ve yeni uluslararas› hukuk modelleri birlikte etkinlik
göstermekte, yeni model henüz eski modeli tamamen ortadan kald›racak düzeye
eriflememifltir. Geliflmekte olan yeni model, kendini eskisi üzerine eklemlemekte;
güç kullan›m›na dayal› “Westfalya Modeli”nin üzerine yeni de¤erler, standartlar ve
normlar konmaktad›r. Böylece devletler, uluslararas› etkinliklerinde giderek artan
ölçülerde uluslararas› standartlar› dikkate almakta ve ço¤u zaman, bunlara kendi-
li¤inden uymaktad›r. Uluslararas› arenada devletler, halen egemenliklerini büyük
ölçüde muhafaza etmekle birlikte, devletlerin yan›nda uluslararas› örgütler, hükü-
metler d›fl› organizasyonlar ve ulus ötesi flirketler gibi aktörler de uluslararas› sis-
tem içinde yer almaktad›r.

Bilimsel ve teknolojik geliflmelerin günümüzde ulaflt›¤› düzey ve yayg›nl›k kar-
fl›s›nda, sanayi toplumunun ihtiyaçlar›na göre flekillenen ulus-devlet ve hukuk çer-
çevesi yetersiz hâle gelmektedir. O dönemin ihtiyaçlar›na göre flekillenen kurum-
lar ve oluflan kurallar, küreselleflen bir dünyada endüstri sonras› toplumlar›n ihti-
yaçlar›na yan›t verememektedir. Geliflen flartlar, ülkeler aras›nda daha yo¤un ilifl-
kiler kurulmas›n›, yeni normlar yarat›lmas›n› ve ifl birli¤i mekanizmalar› oluflturul-
mas›n› zorunlu k›lmaktad›r.

Küreselleflme sürecinin Türk hukuk sistemini nas›l etkiledi¤ini araflt›r›n›z.

Küreselleflme sürecinde hukuksal geliflmeler konusunda, Mehmet Yüksel’in “Küresellefl-
me, Ulusal Hukuk ve Türkiye” (2001) isimli eserinde daha ayr›nt›l› bilgi bulabilirsiniz.
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Westfalya modeli,
Avrupa’da “Otuz Y›l
Savafllar›” sonucunda
imzalanan Westfalya Bar›fl
Antlaflmas›, yeni
uluslararas› düzene yönelik
tarihsel bir dönüm noktas›
olmufltur. Di¤er devletlerin,
her bir ulus-devleti egemen
ve ba¤›ms›z en üst otorite
biçimi olarak resmen
tan›malar›yla devletler aras›
sistem bafllam›flt›r. Bu
çerçevede ulus -devlet;
ulusal kontrolün tek elde
toplanmas›yla,
merkezîleflmeyle, hükümetin
di¤er örgütlerden ve
kurulufllardan
farkl›laflmas›yla, di¤er
devletler taraf›ndan
otonomisinin karfl›l›kl› kabul
edilmesiyle karakterize
olmufltur.
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Toplumsal de¤iflme sürecinde hukuk ve toplum

iliflkisini ana hatlar›yla aç›klamak. 

Toplumsal de¤iflme, toplumun ekonomik, siya-

sal ve kültürel yap›s›nda meydana gelen bütün

de¤iflmeleri ifade eder. Toplumsal sistemin te-

mel ögelerinden biri olarak hukuk da di¤er öge-

lerle iliflkisi ve etkileflimi çerçevesinde de¤iflir.

Çünkü toplum, çok say›da toplumsal kurum ve

ögeden oluflur. Toplumsal de¤iflme, bunlar›n

baz›lar›nda bafllar; ancak, bir kez bafllad›ktan

sonra di¤er kurumlar› ve ögeleri de az ya da

çok etkileyerek, toplumun bir bütün olarak de-

¤iflmesine yol açar. Ayn› zamanda, toplumsal

sistemin alt sistemlerinden biri olarak hukuk

alan›ndaki de¤iflim de di¤er ögelerin ve bir bü-

tün olarak toplumun de¤iflimine yol açabilir.

Ayr›ca hukuk, toplumsal de¤iflmenin belirli bir

amaç ve program çerçevesinde gerçeklefltiril-

mesine yönelik bir araç olarak da kullan›labilir.

Modernleflme sürecinde hukuk alan›nda meyda-

na gelen de¤iflmeyi de¤erlendirmek.

Modernleflme sürecinde toplumsal yap›, giderek

artan bir karmafl›klaflma, farkl›laflma, tabakalafl-

ma ve toplumsal hareketlilikle birlikte, gelenek-

sel toplum yap›s›ndan uzaklaflmaya bafllar. Bu

süreçte, toplumsal iliflkilere ve davran›fllara yön

veren geleneksel de¤erlerin, normlar›n ve hukuk

kurallar›n›n etkinli¤ini giderek yitirdi¤i gözlenir.

Modern toplum flartlar›nda, yeni iliflkiler, olaylar,

sorunlar ve riskler ile yüz yüze gelen insanlar›n

davran›fllar›na yön verebilmek için, toplumsal

düzenin sürdürülmesi bak›m›ndan yeni düzenle-

melere, mevcut de¤er ve norm sisteminin de¤ifl-

tirilmesine ihtiyaç duyulur. Çünkü toplum, yeni

koflullara uygun toplumsal dayan›flma ve güven-

lik mekanizmalar› gelifltirmek zorundad›r. Kiflisel

ba¤l›l›klar›n zay›flad›¤›, toplumsal iliflkilerin ano-

nimleflti¤i modern toplumda, toplumsal dayan›fl-

maya ve bütünleflmeye katk›da bulunacak bir

de¤erler, normlar ve organlar bütünü olan hu-

kuk önemli bir rol oynar. Kapitalizmin geliflti¤i,

modern devlet yap›s›n›n belirginleflti¤i böyle bir

toplumsal ortamda insan eliyle flekillendirilebi-

len hukuka ve hukuk yoluyla biçimlendirilen for-

mel örgütlere veya bürokratik organizasyonlara

büyük ihtiyaç olur. Böylece hukuk, daha resmî,

daha rasyonel bir karaktere bürünür.

Küreselleflme sürecinin ulusal ve uluslararas› dü-

zeyde yol açt›¤› hukuki geliflmeleri ve sorunlar›

tart›flmak.

Günümüzde, küreselleflme sürecinin oldukça

h›zland›¤› ve yo¤unlaflt›¤› söylenebilir. Bu süreç-

te, toplumlar›n sadece ekonomik veya siyasal ya-

p›lar› de¤il; ayn› zamanda, toplumsal ve kültürel

hayatlar›, zihniyet dünyalar›, yaflam felsefesi ve

ideolojileri de de¤iflmektedir. Yine, söz konusu

süreçte, yaln›zca ulus-devlet yap›lar› de¤il; ayn›

zamanda uluslararas› örgütler, çok uluslu flirket-

ler, sivil toplum kurulufllar› ve küresel ölçekte

örgütlenen aktivistler de önemli roller oynayabi-

len aktörler haline gelmifltir. Bu geliflmelerle bir-

likte, çok çeflitli toplumlar›n, topluluklar›n ve

gruplar›n üzerinde yaflad›¤› yerkürenin, bir bü-

tün oldu¤u bilinci de geliflmeye bafllam›flt›r. Eko-

nomik etkinliklerden ve siyasal hareketlerden

çevre sorunlar›na ve insan haklar›na kadar bir-

çok alan, uluslar ötesi bir kapsama ve anlama

kavuflmufltur. Nas›l ki belli bir toplumdaki ögeler

birbirinden ba¤›ms›z de¤ilseler, ayn› flekilde dün-

ya sistemi içinde de ülkelerin, toplumlar›n ve

kültürlerin tamamen birbirinden ba¤›ms›z oldu-

¤u söylenemez. Bu durum ise küresel çapta fa-

aliyet gösterecek örgütleri, hukuki düzenlemele-

ri ve uygulamalar› zorunlu k›lar.
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1. Toplumsal de¤iflme kavram› ile ilgili afla¤›daki ifa-
delerden hangisi yanl›flt›r? 

a. Toplumsal de¤iflme, bir toplumun sadece de-
mografik yap›s›nda meydana gelen sürekli de¤i-
flimi ifade eder.

b. Toplumsal de¤iflme, toplumsal de¤erler ve norm-
lar sisteminde vuku bulan de¤iflimi de kapsar.

c. Toplumsal statüler ve rollerde ortaya ç›kan de-
¤iflmeler de toplumsal de¤iflme kavram›yla anla-
t›l›r.

d. Bir bütün olarak toplumsal sistemde gerçekle-
flen de¤iflimi de toplumsal de¤iflme kavram›yla
ifade edebiliriz.

e. Toplumsal de¤iflme, bir toplumun toplumsal ya-
p›s›nda ve kültüründe meydana gelen bütün de-
¤iflmeleri ifade eder.

2. Toplumsal de¤iflme sürecinde, hukuk-toplum iliflki-
siyle ilgili afla¤›daki ifadelerden hangisi yanl›flt›r?

a. Hukuk ile toplum aras›nda karfl›l›kl› bir iliflki ve
etkileflim söz konusudur.

b. Hukuk, en önemli bir toplumsal de¤iflme etke-
nidir.

c. Toplumsal sistemin bütününde gerçekleflen de-
¤iflim, hukuku da kapsar.

d. Toplumsal yap›n›n di¤er ögelerinde ortaya ç›-
kan de¤iflmeler, hukuku da etkiler.

e. Hukuk alan›nda meydana gelen de¤iflim, toplu-
mun di¤er ögelerinde de¤iflime yol açar.

3. Modernleflme sürecinde toplumsal yap›n›n “cema-
at”ten “cemiyet”e do¤ru evrimleflti¤ini, afla¤›daki isim-
lerden hangisi ileri sürmüfltür?

a. Durkheim
b. Maine
c. Tönnies
d. Marx
e. Weber

4. Weber, modernleflme sürecinde toplumsal sistemin
hangi yönde evrimleflti¤ini ifade eder? 

a. Feodalizmden kapitalizme do¤ru
b. Mekanik dayan›flmadan organik dayan›flmaya

do¤ru
c. Statüden sözleflmeye do¤ru
d. Geleneksel otoriteden rasyonel-yasal temelli bü-

rokratik otoriteye do¤ru
e. Cemaatten cemiyete do¤ru

5. Modern hukuk ile ilgili afla¤›daki ifadelerden hangi-
si yanl›flt›r?

a. Büyük ölçüde bilinçli veya amaçl› insan etkinli-
¤inin ürünü olarak flekillenir.

b. Kodifiye edilmifl kurallar bütünüdür.
c. Normatif karakter tafl›yan bir hukuktur.
d. A¤›rl›kl› olarak soyutlamalara dayal›d›r.
e. Yaz›l› olmayan kurallara yer vermeyen bir hu-

kuktur.

6. Modern hukukun oluflumunda, nihai söz sahibi olan
güç afla¤›dakilerden hangisidir?

a. Adalet Teflkilat›
b. Adalet Bakanl›¤›
c. Yüksek Yarg› Organlar›
d. Devlet
e. Toplum

7. Afla¤›dakilerden hangisi küreselleflme sürecinin gös-
tergelerinden biri de¤ildir?

a. Ekonomik etkinliklerin uluslarars› bir nitelik ka-
zanmas›

b. Dünyan›n, giderek bütünleflik bir pazar haline
gelmesi

c. Ulus-devletlerin giderek ba¤›ms›z ve egemen bir
yap›ya kavuflmas›

d. ‹nsan haklar›n›n küresel bir boyut kazanmas›
e. Göç hareketlerinin dünya çap›nda yayg›nlaflmas›

8. Afla¤›dakilerden hangisi, belli bir co¤rafyay› payla-
flan ülkelerin ekonomilerini, üretim süreçlerini, siyasi
ve stratejik güçlerini birlefltirme yönündeki çabalar›n›
ifade etmektedir? 

a. Küreselleflme
b. Bölgesel bütünleflme
c. Yerelleflme
d. Modernleflme
e. Modernite

9. Afla¤›dakilerden hangisi uluslararas› ölçekte bir dev-
letler sisteminin ortaya ç›k›fl›n› simgeler?

a. Westfalya Modeli
b. Modern Devlet
c. Küreselleflme
d. Modernleflme
e. Birleflmifl Milletler Teflkilat›

Kendimizi S›nayal›m
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10. Afla¤›dakilerden hangisi küresel hukuk sisteminin
özelliklerinden biri de¤ildir?

a. Uluslararas› örgütlerin devletler üzerinde önem-
li roller oynamas›

b. Bireylerin ve gruplar›n, uluslararas› düzeyde söz
sahibi birimler haline gelmesi

c. Birey haklar›na ve insan haklar›na ilginin artmas›
d. Hukuku yaratma, uygulama ve ihtilaflar› çözme

bak›m›ndan uluslararas› ve uluslar ötesi yap›la-
r›n rol sahibi olmas›

e. Ulusal devletlerin uyuflmazl›klar› gidermede kü-
resel çapta önem kazanmas›

1. a Yan›t›n›z yanl›flsa “Toplumsal De¤iflme Sürecin-
de Hukuk ve Toplum ‹liflkisine Genel Bak›fl”
konusuna bak›n›z.

2. b Yan›t›n›z yanl›flsa “Toplumsal De¤iflme Sürecin-
de Hukuk ve Toplum ‹liflkisine Genel Bak›fl”
konusuna bak›n›z.

3. c Yan›t›n›z yanl›flsa “Modernleflme Sürecinde Hu-
kuk” konusuna bak›n›z.

4. d Yan›t›n›z yanl›flsa “Modernleflme Sürecinde Hu-
kuk” konusuna bak›n›z.

5. e Yan›t›n›z yanl›flsa “Modernleflme Sürecinde Hu-
kuk” konusuna bak›n›z.

6. d Yan›t›n›z yanl›flsa “Modernleflme Sürecinde Hu-
kuk” konusuna bak›n›z.

7. c Yan›t›n›z yanl›flsa “Küreselleflme Sürecinde Hu-
kuk” konusuna bak›n›z.

8. b Yan›t›n›z yanl›flsa “Küreselleflme Sürecinde Hu-
kuk” konusuna bak›n›z.

9. a Yan›t›n›z yanl›flsa “Küreselleflme Sürecinde Hu-
kuk” konusuna bak›n›z.

10. e Yan›t›n›z yanl›flsa “Küreselleflme Sürecinde Hu-
kuk” konusuna bak›n›z.
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S›ra Sizde 1

Bat› Avrupa’da geliflen modernleflme süreci, 18. yüzy›-
l›n sonlar›nda ve özellikle 19. yüzy›lda, Osmanl› top-
lumsal yap›s›n› ve bu yap› içinde yer alan hukuk düze-
nini yak›ndan etkilemeye bafllam›flt›r. 1839 tarihli Tan-
zimat Ferman›’n›n içeri¤i, modernleflme sürecinin Os-
manl› yönetim ve hukuk düzenini nas›l etkiledi¤ine ilifl-
kin temsil edici bir örnektir. Osmanl› Devleti’nde ger-
çek anlamda modernleflme ve reform hareketi, Tanzi-
mat Ferman› ile bafllam›flt›r. Bu dönemde, k›smen ya-
banc› hukuk kodlar›n›n benimsenmesiyle hukuk birli¤i
sa¤lamak ve modern devlet yap›s› kurmak üzere ad›m-
lar at›lm›flt›r. Tanzimat Dönemi’nde yabanc› kanunlar›n
iktibas› niteli¤indeki kanunlaflt›rmalara; 1850 tarihli Ka-
nunname-i Ticaret, 1858 tarihli Ceza Kararnamesi, 1864
tarihli Ticareti Bahriye Kanunnamesi örnek verilebilir.
Tanzimatla bafllay›p Cumhuriyet ile devam eden de¤i-
flim ve reform hareketleriyle; modernleflme sürecinden
geçen di¤er ulus-devletlerinkine benzer bir hukuksal
ve yönetimsel yap› kurulmaya çal›fl›lm›flt›r. Bu çerçeve-
de, 1926 y›l›nda üç büyük kanun kodu kabul edilerek
yürürlü¤e konmufltur: ‹sviçre Kodu’ndan al›nan Mede-
ni Kanun ve Borçlar Kanunu, 1889 tarihli ‹talya Ko-
du’nda al›nan Ceza Kanunu, 1887 tarihli Alman Ko-
du’ndan al›nan Ticaret Kanunu. 

S›ra Sizde 2

Hukuk, Osmanl›’da ve Cumhuriyet döneminde toplum-
sal de¤iflmeyi sa¤laman›n bir arac› olarak kullan›lm›flt›r.
Tanzimat Ferman›’n›n 1839’da ilan›yla “hukuk devleti”
ilkesinin hayata geçirilmesi yolunda ad›mlar at›lm›flt›r.
Anayasal nitelikte bir belge olan fermanda “can, mal,
›rz güvenli¤inin sa¤lanmas›”, “verginin kanuna göre
al›nmas›”, “askerlik ifllerinin düzenlenmesi”, “suçlar›n
ve cezalar›n kanunili¤i” gibi temel ilkelere yer verilmifl-
tir. Ayn› flekilde, Cumhuriyet döneminde 1926’da kabul
edilen Medeni Kanun ile kad›n-erkek eflitli¤i prensibi
kabul edilmifl, tek eflli evlilik ilkesi benimsenmifl, evlen-
me iflleminin resmî evlendirme memuru huzurunda ya-
p›lmas› zorunlulu¤u getirilmifl, boflanman›n mahkeme
karar›yla mümkün olabilece¤i hükme ba¤lanm›flt›r.

S›ra Sizde 3

Tarihsel süreçte, ulus-devlet çerçevesinde flekillenerek,
temel haklar ve özgürlükler bafll›¤› alt›nda ulusal ana-
yasalarda yer bulan insan haklar›, küreselleflme süreci-
nin h›zlan›p yo¤unlaflmas›yla ulusal s›n›rlar› açarak ev-
rensel bir kapsama ve anlama kavuflmaya bafllam›flt›r.
‹nsan haklar›n›n tan›nmas›, korunmas› ve güvenceye
ba¤lanmas›, ‹kinci Dünya Savafl›’na gelinceye kadar,
büyük ölçüde ayr› ayr› ülkelerin birer iç meselesi olarak
görülmüfltür. Ancak, bu savafl döneminden sonra, yafla-
nan ac› tecrübelerin de bir sonucu olarak, insan hakla-
r›na yönelik duyarl›l›k, uluslararas› düzeyde artmaya
bafllam›flt›r. ‹nsan haklar›n›n ulusal hukuk düzenlerince
yeterince güvenceye al›namad›klar›n›n anlafl›lmas›yla,
insan haklar›n› uluslararas› ve uluslar üstü ölçekte ko-
ruma çabalar› yo¤unlaflm›flt›r.

S›ra Sizde 4

Türkiye, küreselleflme ve bölgesel entegrasyon süreçle-
ri çerçevesinde bir yandan, hukuk sisteminde birçok
de¤iflikli¤e gitmifl; di¤er yandan, uluslararas› veya ulus-
lar üstü birçok organizasyona kat›lm›fl ve çok say›da
hukuksal sözleflmenin taraf› haline gelmifltir. Her fley-
den önce di¤er ülkelerle imzalad›¤› ikili ve çok tarafl›
sözleflmelerin taraf› olmufl; Uluslararas› Para Fonu, Dün-
ya Bankas› ve Dünya Ticaret Örgütü taraf›ndan öneri-
len politikalar› izlemek zorunda kalm›fl ve bunlar tara-
f›ndan öncülük edilen birçok sözleflmeye kat›lm›flt›r.
Yine, Avrupa Birli¤i ile bütünleflme projesi kapsam›n-
da, rekabet hukukundan tüketici haklar›na kadar bir-
çok alanda yeni düzenlemeler yapm›fl; Rekabet Kurulu,
Bankac›l›k Düzenleme ve Denetleme Kurulu, Sermaye
Piyasas› Kurulu, Bilgi Teknolojileri ve ‹letiflim Kurumu,
Türk Patent Enstitüsü gibi düzenleyici otoriteleri hayata
geçirmifl; tüketici mahkemeleri, fikrî ve s›naî haklar hu-
kuk mahkemeleri ve ceza mahkemelerini kurmufltur.
Say›s› ço¤alt›labilecek bu örnekler, Türk hukukunun
küresel ölçekte meydana gelen oluflumlardan ne kadar
etkilenmekte oldu¤unu aç›k bir flekilde göstermektedir.

S›ra Sizde Yan›t Anahtar›
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G‹R‹fi
Bu bafll›k alt›nda, ba¤›ms›z bir hukuk sosyolojisi disiplininin oluflumunda ortaya
ç›kan düflünsel birikim ele al›nmaya çal›fl›lacak ard›ndan ça¤dafl hukuk sosyolojisi
yaklafl›mlar›ndan birkaç örnek sunulacakt›r.

Hukuk sosyolojisi ad›yla an›lan bir disiplinin ortaya ç›k›fl›n›n tarihi, çok gerile-
re uzanmaz. Bir kere, klasik sosyologlar›n hukuka yaklafl›mlar› s›n›rl› olagelmifltir.
Öte yandan, hukukçular›n hukuku sosyolojik bir perspektifle ele alma gereklili¤i-
ne inanmalar› da zaman alm›flt›r. Ancak flu da ifade edilmeli ki hukuk sosyolojisi-
nin ortaya ç›k›fl›nda sosyologlar›n hukuka ilgisinden ziyade, hukukçular›n araflt›r-
ma nesnelerini sosyolojik araçlarla araflt›rma e¤ilimleri etkili olmufltur.

Hukuk sosyolojisinin ortaya ç›k›fl›nda yaflanan bu durum, bat› literatüründe, bi-
ri hukuka iliflkin felsefi bir okul, di¤eri ise sosyolojinin bir alt disiplini olarak iki
farkl› kavram›n ortaya ç›kmas›na da neden olmufltur. Nitekim literatürde bir yanda
Sosyolojik Hukuk Bilimi (Sociological Jurisprudence) olarak an›lan bir hukuk fese-
fesi okulu, di¤er yanda ise Hukuk Sosyolojisi (Sociology of Law ya da Legal Socio-
logy) olmak üzere iki ayr› kullan›m söz konusudur.

Literatürdeki bu tart›flmadan ba¤›ms›z olarak hukuk sosyolojisi düflüncesinin
hukuku, sosyolojik bir ilgi ile ele alan hukukçular›n çal›flmalar› ile gelifliminden ha-
reketle, çal›flman›n bu bölümünde, böyle bir perspektife sahip okul ya da düflü-
nürlerin görüfllerine yer verilmeye çal›fl›lacakt›r.

Ard›ndan, henüz düflünsel anlamda geliflimini tamamlamam›fl olan hukuk sos-
yolojisinin kazand›¤› yeni görünümler ele al›nacakt›r. Ülkelerin, toplumlar›n yafla-
d›klar› gerçeklikler hukuk sosyolojisine duyulan ihtiyac› her geçen gün daha da ar-
t›rmaktad›r. Öte yandan, hukukun ve toplumun analizine yönelik çal›flmalar›n, 20.
yüzy›l›n ilk yar›s›ndaki kavramsal çerçeve ile sürdürülmesi de mümkün görünme-
mektedir. Nitekim, geçti¤imiz yüzy›l›n ikinci yar›s› ve içinde bulundu¤umuz yüz-
y›l, bir dizi ça¤dafl hukuk sosyolojisi yaklafl›m›n› da ortaya ç›karm›flt›r. Dolay›s›yla,
bu çal›flmada, ça¤dafl hukuk sosyolojisi perspektiflerine yer vermek bir zorunluluk
haline gelmifltir.

Hukuk Sosyolojisinin
Düflünsel Geliflimi ve Ça¤dafl

Perspektifler



HUKUK SOSYOLOJ‹S‹N‹N DÜfiÜNSEL GEL‹fi‹M‹

Amerikan Hukuksal Realizmi ve Sosyolojik Hukuk Okulu

Amerikan Hukuksal Realizmi’nin teorik yaklafl›mlar›n› aç›klamak. 

Sosyolojik Hukuk Okulu’nun teorik yaklafl›mlar›n› özetlemek. 

Burada “Amerikan Hukuksal Realizmi” üzerinde durulacakt›r. Bir di¤er realist okul
olan “‹skandinav Hukuksal Realizmi” ayr›ca ele al›nmayacakt›r. 

Amerikan Hukuksal Realizmi, hukuksal düzende mevcudiyeti fark edilen sorun-
lar› ampirik bir çerçeve içerisinde ele alma yaklafl›m› olarak do¤mufl ve bu yönüy-
le hukuk sosyolojisinin önemli bir u¤rak noktas› olmufltur. Amerikan Hukuksal
Realizmi’ne göre, hukuksal yaflam mant›¤a de¤il, deneyime dayan›r. Öyleyse, mah-
kemelerin hukuksal bir uyuflmazl›¤› nas›l çözece¤ine iliflkin öngörü, hukuk norm-
lar›na bak›larak de¤il, hukukun ampirik ve pragmatik yönüne bak›larak yap›labilir.

Amerikan Realistleri de hukuksal pozitivizm gibi hukukun ahlaktan ayr›lmas›
gerekti¤ini savunurlar. Zira onlara göre hukukçu, hukukun ne olmas› gerekti¤i ile
de¤il, ne oldu¤u ile ilgilenmelidir. Hukuk ise mahkeme kararlar› ne diyorsa odur.

Amerikan Hukuksal Realizmi, hukuk araflt›rmas›n›n merkezine yarg›y› alarak,
fiilen uygulanan hukukun ne oldu¤unu saptamaya çal›flm›flt›r. Böylece yarg›sal ka-
rarlar›n verilmesinde hukuksal normlar›n daha s›n›rl› etkili oldu¤una dikkat çeke-
rek, bu süreçte etken olan sosyolojik ve psikolojik faktörlerin ampirik olarak arafl-
t›r›lmas›n› esas al›r. Amerikan Hukuksal Realistleri’nin yarg›sal kararlar›n verilme-
sinde hukuksal normlar›n ifllevine iliflkin bu çekinceli yaklafl›m› “kural flüphecili¤i”
olarak adland›r›lm›flt›r.

Kural flüphecili¤i kavram›nda da vurguland›¤› üzere, Amerikan Hukuksal Rea-
lizmi, Hukuksal Formalizm’e karfl› bir düflünce ak›m› olarak ortaya ç›km›flt›r. Hu-
kuksal Formalizm kabaca hukuksal kurallar›, hukuksal sonuçlar›n elde edilmesin-
de tek ve yegâne kaynak olarak kabul eden ve bunun için de belli bir mant›ksal
ak›l yürütme usulüne sahip hukuk düflüncesidir. Hukuksal Formalizm’e göre, yar-
g›sal kararlara tümdengelimsel yönteme uygun olarak büyük önerme (hukuksal
kural)-küçük önerme (uyuflmazl›k konusu olay) ve sonuç (hüküm) silsilesi içeri-
sinde ulafl›lmaktad›r. 

Oysa Amerikan Hukuksal Realizmi’ne göre, yarg›sal karara etki eden çok say›da
sosyolojik ve psikolojik etmen bulunmaktad›r. Bu çerçevede Amerikan Hukuksal
Realizmi’nin temel ilkeleri, bir tür manifesto fleklinde flu flekilde s›ralanmaktad›r:

1. Devingen, hareket halinde, bir hukuk kavram› ve hukukun yarg›sal olarak
yarat›ld›¤› gerçe¤inin kabulü,

2. Kendisi için de¤il, toplumsal hedefler için bir araç olarak hukuk düflüncesi,
3. Hukuktan daha h›zla devinen bir toplum düflüncesi,
4. “Olan” ile “olmas› gereken” aras›nda, yaln›zca e¤itsel gerekçelerden kaynak-

lanan geçici bir ayr›l›k bulunmas›,
5. Mahkemeler ve insanlar›n asl›nda ne yapt›klar›n›n tespit edilmesi söz konu-

su oldu¤unda, geleneksel hukuk kurallar› ve kavramlar›na güvensizlik,
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Amprisizm: Türkçe’ye
“deneycilik” olarak da
çevrilen bu terim, bilginin
duyumlar sayesinde ve
deneyimle kazan›labilece¤ini
öne süren görüfle verilen ad›
ifade etmektedir. Bu görüfle
göre insan zihninde
do¤ufltan bir bilgi yoktur.
‹nsan zihni, bu nedenle bofl
bir levha (tabula rasa)
gibidir.

Pragmatizm: Her ne kadar
faydac›l›k ya da yararc›l›k
fleklinde tek sözcük ile
karfl›lanmaya çal›fl›l›yorsa
da, pragmatizm esasen, bir
düflüncenin ya da bilginin
do¤rulu¤unun ya da
geçerli¤inin ancak pratik
sonuçlar› itibariyle
ölçülebilece¤ini ileri süren
düflünce ak›m›d›r.

Hukuksal Formalizm:
Hukuksal kurallar› hukuksal
sonuçlar›n elde edilmesinde
tek ve yegâne kaynak olarak
kabul eden ve bunun için de
belli bir mant›ksal ak›l
yürütme usulüne sahip
hukuk düflüncesidir.



6. Mahkeme kararlar›n›n oluflumunda, geleneksel al›fl›lagelmifl kurallar›n›n
a¤›rl›kl› olarak etkin oldu¤u yolundaki teoriye iliflkin, yukar›da ifade edilen
güvensizlikle el ele giden bir baflka güvensizlik,

7. Davalar›n ve hukuksal durumlar›n flimdiye kadar yap›ld›¤›ndan daha dar ka-
tegoriler halinde gruplanmas› gerekti¤ine iliflkin kanaat,

8. Hukukun herhangi bir k›sm›n›, etkileri ile birlikte de¤erlendirmekte gösteri-
lecek ›srar,

9. Bu ilkeler çerçevesinde, hukuka karfl› giriflilecek güçlü ve programl› bir sal-
d›r› konusunda ›srar.

Bu ilkelerden anlafl›laca¤› üzere Amerikan Hukuksal Realizm düflüncesinin
hukuk alg›s›, daha önceden yasakoyucu taraf›ndan formüle edilmifl hukuk kural-
lar›na de¤il, toplumun ihtiyaçlar› do¤rultusunda hüküm veren mahkeme kararla-
r›na a¤›rl›k verilmesi sonucunda ortaya ç›kmaktad›r. Bu da normatif de¤il, olgusal
düzeyde bir hukuk soruflturmas›na iflaret eder. Zira bu alg› içerisinde hukukçu-
nun görevi, hukuksal ç›kt›y› normlara bakarak de¤il, karar› verecek mahkemeye
iliflkin çeflitli de¤iflkenlere bakarak tahmin etmektir. Bu de¤iflkenler, yarg›c›n et-
nik kökeni, dinsel inanc›, cinsiyeti, e¤itim gördü¤ü kurumlar ya da geldi¤i s›n›fsal
köken olabilece¤i gibi, daha önce benzer meselelerde verilen hükümler ya da ka-
rar verilecek uyuflmazl›¤a iliflkin kamuoyu bask›s› vs. de olabilir. Her hâlükârda
söz konusu karar› tahmin etmesi beklenen hukukçunun, normatif düzeydeki hu-
kuk bilgisi kadar, sosyolojik ve hatta psikolojik bir birikime de sahip olmas› ge-
rekti¤i aç›kt›r.

Sosyoloji ve psikoloji disiplinlerinin yöntemlerine duyulan ihtiyaç, yaln›zca ku-
ral flüphecili¤inden kaynaklanmaz. Amerikan Hukuksal Realistleri’nin bir k›sm›,
ayn› zamanda “olay flüpheci”dir. Olay flüphecili¤i, yarg›sal kararlar›n tek dayana¤›-
n›n hukuksal normlar oldu¤u fleklinde görüfle flüpheyle yaklaflan kural flüphecili-
¤ine ek olarak, asl›nda yarg›lamaya konu olan olaydan da tam olarak emin olama-
may› içerir. Yani asl›nda, bir yarg›lama s›ras›nda tek mesele, yarg›lamaya konu ola-
y›n belli bir hukuksal norma dayan›larak çözüme kavuflturulup kavuflturulamaya-
ca¤› de¤ildir. Asl›nda, bu olay›n gerçekten yaflan›p yaflanmad›¤›, e¤er yafland› ise
nas›l yafland›¤› da yarg›lama esnas›nda çözümlenmesi gereken meselelerdir.

Psikolojinin, bir yarg›sal karar›n verilmesinde nas›l bir etkisi olabilir? Tart›fl›n›z.

Gerçekten de bir yarg›lama esnas›nda davac› ile daval›, olay›n nas›l gerçeklefl-
ti¤ine iliflkin farkl› fleyler söyleyeceklerdir. Tan›klar da olay› kendi gözlerinden na-
s›l gördüklerini anlatacaklard›r. Böylece, asl›nda yarg›ç karar verirken, gerçekten
meydana gelmifl bir olaya göre de¤il, kendisine anlat›lanlar›n zihninde canland›r-
d›¤› duruma göre karar verecektir. Yarg›ç, olay›n farkl› a¤›zlar taraf›ndan aktar›m›-
n› dinlerken; anlat›c› kiflilerin psikolojik durumlar›n›, somut olaydaki ç›kar iliflkile-
rini, toplumsal statüleri gibi bir dizi etkeni de dikkate almal›d›r. Amerikan Realizm
ekolünden Jerome Frank, olaylar›n gerçekte nas›l yafland›¤›n›n yarg›ç taraf›ndan
de¤erlendirilebilmesi için psikoloji birikiminin önemine dikkat çeker:

Avukatlar ve yarg›çlar, psikolog ya da psikiyatrlar gibi hareket etmelidir. Avukat bü-

rosunda, müflterilerine karfl› amatör bir psikiyatr gibi hizmet vermektedir. Hukuk söz-

lü¤ümüz, mahkemelerin her gün psikolojik konularla u¤raflt›¤›n› gösteriyor. Örnek

olarak flu kelimelere bak›n: “Saik”, “niyet”, “kötü niyet”, “ak›l hastal›¤›”, vs. 
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Özellikle tan›klar›n psikolojisi baz› nedenlerden ötürü çok önemli: Davalarda verilen

hükümler taraflar›n kaderlerini etkilemektedir. Bir ceza davas›nda, hüküm, daval›n›n

özgürlü¤ünü, hatta bazen yaflam›n› etkileyebiliyor. Bir hukuk davas›nda, taraflardan

birinin iflas etmesine ya da itibar›n›n zedelenmesine neden olabiliyor. Ve pek çok hü-

küm, tan›klar›n ifadesi üzerine verilmektedir. Pek çok davada olay, davadan önce ger-

çekleflmifltir; dolay›s›yla mahkeme bir tarihçi gibi çal›flmal›d›r: Bu olaylara ancak ta-

rihçiler gibi ulafl›labilir -ikinci veya üçüncü elden, tan›klar›n anlatt›¤› hikayeler arac›-

l›¤›yla. E¤er tan›k, iradi ya da gayri iradi, hikayesini olaydan önemli derecede farkl›

anlat›rsa ve yarg›ç ve jüri de ona inan›rsa, bir insan hayat›n›, özgürlü¤ünü ya da ser-

vetini, s›rf bu yüzden kaybedebilir (Aktaran Uzun, 2004: 70). 

Amerikan Hukuksal Realizm düflüncesinin önde gelen kuramc›lar›ndan olan
Amerikan Yüksek Mahkemesi Yarg›c› Oliver Wendell Holmes (1841- 1935), hukuk
dünyas›nda mahkemelerin nas›l karar verece¤inin tahmin edilmesinin önemli ol-
du¤unu ileri sürmektedir. Holmes, tam olarak flunu söylemektedir:

“Hukuku incelerken bir gizemi de¤il, çok iyi bilinen bir mesle¤i inceliyoruz.... ‹nsan-

lar, kendilerinden daha güçlü olana karfl› hangi flartlar alt›nda ve ne oranda risk

alacaklar›n› bilmek isterler. O zaman da, bu tehlikeden ne zaman korkulmas› gerek-

ti¤ini bulmak, bir meslek haline gelir. Öyleyse, çal›flmam›z›n konusu tahmindir:

Mahkemeler arac›l›¤›yla, kamusal gücün ne zaman ortaya ç›kaca¤›n› tahmin.” (Ak-

taran Uzun, 2004: 65).

Holmes’e göre hukukçu, hukuku, kamu gücünün kendisine uygulanmas›n-
dan kaçmak isteyen kötü niyetli kiflinin gözüyle görmeye çal›flmal›d›r. Zira kötü
niyetli kifli için mesele hukukun, ne kadar akla uygun ne kadar âdil bir sistem
oldu¤u de¤ildir. Kötü niyetli kiflinin hukuka iliflkin soraca¤› soru fludur: E¤er
böyle bir davran›flta bulunursam mahkeme ne karar verecek? Hukukun gerçek-
ten ne oldu¤unu sorgulayan hukukçu için de sorgulamas›n›n yan›t›, bu soruya
verilecek yan›tta sakl›d›r.

Amerikan Hukuksal Realizmi’nin hukuku betimlerken yarg›laman›n üzerinde
bu kadar durmufl olmas›n›n temelinde, ABD siyasal ve hukuksal örgütlenmesinin
de rolü bulunur. “Federal bir devlet olan Amerika Birleflik Devletleri’nde Yüksek

Mahkeme, federe devletlerin ç›karm›fl oldu¤u
yasalar›n, anayasaya uygunlu¤unu denetle-
meyi de içine alan genifl yetkilere sahiptir.
Bunun yan›nda, Yüksek Mahkeme, vermifl
oldu¤u kararlarda anayasaya ve yasalara ge-
tirdi¤i yorumlar nedeniyle, zaman zaman,
ikinci bir yasama organ› gibi çal›flmaktad›r.
Yüksek Mahkeme’nin bu konumu, hukuk-
çular›n yarg›sal kararlar ve yarg›çlar üzerin-
de, di¤er hukuk sistemlerine oranla daha
fazla incelemede bulunmas›na yol açmak-
tad›r” (Uzun, 2004: 62). Yarg›c›n verece¤i
karar› tahmin etmek, hukuka iliflkin bir arafl-
t›rman›n farkl› disiplinlerin yöntemlerini
kullanmay› da gerektirir. 
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Roscoe Pound (1870-1964) taraf›ndan ortaya at›larak Sosyolojik Hukuk Okulu
olarak an›lan ve asl›nda Amerikan Hukuksal Realizmi’nin öncüsü olan hukuk dü-
flüncesi de bu yaklafl›m›n çok uza¤›nda de¤ildir. Pound hukuku, insanüstü bir var-
l›¤›n eseri olan veya kendi kendine iflleyen bir ahlaki düzenlemeler bütünü olarak
görmek yerine, insanlararas› iliflkilerle ilgili ve belli bir amaç çerçevesinde zamana
ve mekâna göre de¤ifliklik gösteren bir olgu olarak görmekle, hukuk düflüncesin-
deki önemli bir aflaman›n öncüsü olmufltur.

Pound’un temel çal›flmalar›n› yapt›¤› 20. yüzy›l›n ilk çeyre¤i, Pound’un da üye-
si oldu¤u ABD toplumunda köklü de¤iflimlerin görüldü¤ü bir dönemdir. Bu dö-
nemde ilk dünya savafl› yaflanm›fl ve ABD yeni süper güç olarak dünya sahnesin-
de yerini alm›fl, bu arada ülke içinde de o güne de¤in görülmeyen yeni ve keskin
karfl›tl›klar ve çat›flmalar görülmeye bafllam›flt›r. Bu da hukukun müdahalesine du-
yulan ihtiyac› art›rm›flt›r. Felsefi anlamda ise Pound, pragmatizme dayanmaktad›r.
Daha evvel de ifade edildi¤i üzere pragmatizm, pratik sonuçlar› esas alan bir dü-
flünce ak›m›d›r. Dolay›s›yla Pound aç›s›ndan hukukun geçerlili¤i problemi, önce-
den varsay›lan kurallara ba¤l› olarak de¤il, ancak hukuk uygulamas›n›n sonuçlar›
itibariyle tart›fl›labilir bir problemdir.

Pound’a göre, hukuk toplumla ilgili oldu¤una göre gerek yasa koyucular›n ge-
rekse uygulay›c›lar›n, içinde yaflad›klar› topluma iliflkin bilgi sahibi olmalar› gerek-
mektedir. ‹çinde yaflad›klar› toplum hakk›nda bilgi sahibi olan hukukçular, hukuk
kurallar›n› soyut içerikleriyle de¤il, toplumsal yaflamdaki uygulanabilirlikleri ve et-
kileri ile ele alabilecek ve bir hukuk kural›n›n yarataca¤› toplumsal sonucu öngö-
rebileceklerdir. Böylece hukuk, gerekti¤inde, ulafl›lmak istenen toplumsal sonuca
yönelik bir araç olarak da kullan›labilir. Hukukun belli bir amaca yönelik bir araç
olarak kullan›lmas› “toplum mühendisli¤i” olarak adland›r›lm›flt›r. 

Ülker Gürkan, Hukuki Realizm Ak›m› (Ankara: Sevinç Matbaas›, 1967).

Eugen Ehrlich

Eugen Ehrlich, Nicholas Timasheff ve Georges Gurvitch’in teorik
yaklafl›mlar›n› karfl›laflt›rmak. 

Eugen Ehrlich’in modern hukuk sosyoloji-
sinin kurucular›ndan biri olarak kabul edil-
mesini sa¤layan sorgulamas›, hukuku hu-
kuksal kurallar ve kararlar toplam› olarak
gören hukuk kuramlar›n›n toplumsal ger-
çe¤i görmekteki yetersizliklerini fark et-
mesi ile bafllar. Zira Ehrlich’in do¤up bü-
yüdü¤ü bölgede, çok say›da farkl› toplu-
luk yaflamaktayd›. Ehrlich’in aralar›nda Er-
meniler, Almanlar, Yahudiler, Romenler,
Macarlar, Ruslar, Çingeneler de olmak üze-
re en az dokuz etnik ya da grupsal toplu-
lu¤u gözleme olana¤› buldu¤undan söz
edilmektedir. Bu topluluklar›n yerel örf-
âdet kurallar›, bölgenin dâhil oldu¤u Avus-
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ak›fl›na b›rak›lmay›p, bilinçli
müdahalelerle
flekillendirilmesini ifade
eder. Hukuk söz konusu
oldu¤unda ise, hukukun
belli bir toplumsal amaca
yönelik bir araç olarak
kullan›lmas›, bu kavramla
ifade olunur.
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Avusturyal› hukukçu
Eugen Ehrlich (1862-
1922), modern hukuk
sosyolojisinin
kurucular›ndan biri
olarak kabul
edilmektedir. Viyana’da
hukuk ö¤renimi görerek
bafllad›¤› kariyeri
boyunca hukuk
fakültesinde dersler
vermifl, k›sa bir
süreli¤ine de rektörlük
yapm›flt›r. 
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turya-Macaristan ‹mparatorlu¤u’nun hukuk düzeni ile karfl›tl›klar içermekteydi. Oy-
sa baflta dönemin ünlü hukuk kuramc›s› Hans Kelsen’in normlar hiyerarflisi yaklafl›-
m› olmak üzere, bu gerçekli¤in de fark›nda olunarak gelifltirilen bir hukuk kuram›
bulunmamaktayd›. Ayr›ca, söz konusu bölgenin siyasal hâkimiyetini elinde bulun-
duranlar aç›s›ndan da bir istikrar oldu¤u söylenemezdi. Zira Ehrlich’in kariyerinin
bir k›sm›n› geçirdi¤i bölge Avusturya-Macaristan ‹mparatorlu¤u, Romanya ve Sov-
yetler Birli¤i gibi farkl› siyasal güçlerin egemenli¤i alt›na bulunmufltur. Dolay›s›yla
Ehrlich, hem toplumsal anlamda, hem siyasal anlamda homojen olmayan bir ger-
çeklik içerisinde yaflarken, içinde bulundu¤u bu durumu aç›klayabilecek bir kura-
m›n da olmad›¤›n› görüyordu.

Bu sosyo-politik atmosfer alt›nda Ehrlich, toplumsal gerçekli¤i de dikkate alan
bir hukuksal yaklafl›m› gelifltirmeye çal›fl›r. Bunun için ilk olarak, yarg›sal hüküm
vermeye yarayan normlarla (hükmî hukuk) davran›fllara yön veren normlar (yafla-
yan hukuk) aras›nda bir ayr›m yapar. Toplumsal yaflam›n sürdürülmesini sa¤layan,
“davran›fllara yön veren normlar”d›r ve hukukçular taraf›ndan olmasa da halk›n al-
g›lamas›nda “hukuk” olarak kabul edilir. Ehrlich’e göre toplumsal yaflam› düzenle-
yen, hükmî hukukun norm ya da düzenlemeleri de¤il, esas olarak, burada ifade
edildi¤i flekliyle davran›fl normlar›d›r. Böylece Ehrlich, aç›k hukuksal düzenleme-
ler arac›l›¤›yla vazedilmemifl olsalar da, toplumsal yaflama egemen olan bu huku-
ka, “yaflayan hukuk” ad›n› verir.

Hükmî hukuk ile yaflayan hukukun birbirinden ayr›lmas›, ayn› zamanda top-
lumsal yap›ya iliflkin bir çözümlemenin de sonucudur. Zira Ehrlich’e göre kurallar
ya da hukuk, toplumsal a¤lar, gruplar ya da toplumsal birlikler içerisinde oluflmak-
tad›r. Bir toplum ise çok say›da a¤, grup ya da birlikten meydana gelir. Bu grupla-
r›n bir k›sm› resmî ve biçimsel iken pek ço¤u ise gayri resmîdir. Devlet hukuku an-
lam›nda pozitif hukuk olarak adland›r›lan hukuk, toplumdaki bu birliklerin birinin
yani, devletin hukukudur. Kuflkusuz ki toplumda varolan çok say›daki grup ya da
birlik içerisinden yaln›zca birini ifade ediyorsa da devlet, bu birliklerin en kapsam-
l›s›, en güçlüsüdür.

Yine de hukuk ad›n› verdi¤imiz olgu, devlet hukukunun yaz›l› hukuk kuralla-
r›na ve onlarda mündemiç oldu¤u düflünülen “mant›k”a bak›larak incelenemez.
Ehrlich, yaflayan hukuk kavram›n› biraz da döneminde bask›n olan “hukuk mant›-
¤›” kavram›na karfl› dile getirmifltir. Ehrlich’in karfl› ç›kt›¤› ve özellikle k›ta Avrupa-
s› hukukçular›na egemen olan yaklafl›m, hukukun güçlü ve rasyonel bir mant›ksal
muhakamenin ürünü oldu¤unu ileri sürmektedir. Buna göre, yarg›sal karar verici-
ler, bir sistem halinde s›ralanan hukuk normlar› aras›nda mant›ksal muhakeme yo-
luyla ç›kar›mlarda bulunacaklar ve “do¤ru karar”a ulaflacaklard›r. Buna karfl› Ehr-
lich, “Mant›¤› unutun!” demektedir. Ona göre, hukuka özgü bir muhakeme söz ko-
nusu de¤ildir. Hukukçular›n yarg›sal karar süreçleri tamemen “psikolojik”tir. Bu
psikolojiye etki eden çok say›da faktör bulunmaktad›r ve toplumsal de¤iflkenler
bunlar›n en önemlileridir. Hukuku özel yapan fley, içinde sakl› oldu¤u düflünülen
mant›k ya da normativite de¤il, hukukçular›n uygulanabilir hüküm verme pratik-
leridir. Dolay›s›yla hukuku, hukuksal yapan unsur, “daha derin normalar”a sahip
olmas› de¤il, hukukçular taraf›ndan uygulanmas›d›r. 

Yaflayan hukuk ile hükmî hukuk aras›nda çok say›da farkl›l›k söz konusudur:
Yaflayan hukuk, toplumsal yaflam›n rutini içerisinde etkindir. Oysa hükmî hukuk,
yaln›zca taraflar aras›ndaki uyuflmazl›k yarg› organlar›na tafl›nd›¤›nda etkin olmakta-
d›r. Hükmî hukukun kayna¤›, yasakoyucu bir makamd›r. Oysa yaflayan hukuk, in-
sanlar›n bir arada yaflad›¤› çok farkl› iliflki biçimlerinden kaynaklanmaktad›r. Böyle-
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Hükmî hukuk: Yarg›sal
hükümlerin verilmesine
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demekte ve bunu toplumda
yaflayan bireylerin
davran›fllar›na yön veren
“yaflayan hukuk”tan
ay›rmaktad›r.



ce Ehrlich, asl›nda hukukun çok say›da kayna¤› oldu¤unu da kabul etmektedir.
Hükmî hukukun kayna¤› siyasal yap› iken, yaflayan hukukun kayna¤› kültürel yap›-
d›r. Hükmî hukuk ile yaflayan hukuk, amaçlar› bak›m›ndan da bir farkl›l›k gösterir.
Yaflayan hukuk öncelikli olarak uyuflmazl›k çözümünü de¤il, ifl bu dereceye varma-
dan önce topluluk üyelerinin bar›fl ve iflbirli¤i içerisinde yaflamas›n› hedef al›r.

Kuflkusuz, bir toplumdaki siyasal yap› ile kültürel yap›, her durumda birbirine
uygunluk göstermez. Bu da hükmî hukuk ile yaflayan hukuk aras›nda bir gergin-
lik hatta, çat›flma yaflanmas›na neden olur. Hükmî hukuk, flu varsay›mlara dayan-
maktad›r: 1) Hukuk normlar› bu vasf›, yasakoyucu taraf›ndan yürürlü¤e konulmak-
la kazan›r. 2) Yarg›çlar bu normlarla ba¤l›d›rlar ve hüküm serbestisi reddolunma-
l›d›r. 3) Hukuk, devlete tâbîdir. 4) Hukuk düzeni, tek bir bütünsel sistemdir. Bu
varsay›mlar›n da gösterdi¤i üzere hükmî hukuk, yaflayan hukukun varl›¤›n› daha
bafltan reddetmektedir. Ancak Ehrlich’e göre, hükmî hukuk asl›nda kendi¤inden
ortaya ç›kan -yaflayan- hukuka dayanmakta, fakat yaflayan hukukun yaln›zca bir
k›sm›n› yans›tmaktad›r. Hükmî hukuk normlar›, yaflayan hukuk iliflkilieri içerisin-
de ortaya ç›kan yaflayan hukuk kurallar›n›n, öncelikle yarg›sal kararda ifade edil-
mesi, sonras›nda da yasa koyucu taraf›ndan bir norm olarak düzenlenmesi ile or-
taya ç›kmaktad›r. Kuflkusuz, normu düzenleyecek bir yasa koyucunun ortaya ç›k-
mas› da ayr› bir toplumsal geliflmifllik düzeyi meselesidir. Öyleyse yaflayan hukuk,
her hâlükârda hükmî hukuku önceler. Öte yandan, toplumsal yaflamda insan dav-
ran›fllar›na yön veren her türlü normu, yaflayan hukuk kapsam›nda ele almak da
mümkün de¤ildir. Zira, hukuk d›fl›nda toplumsal yaflam› düzenleyen baflka norma-
tif sistemler de vard›r. Örne¤in, din ve ahlak kurallar›, örf ve âdetler gibi. Ehrlich’e
göre, yaflayan hukuk anlam›ndaki hukuku ahlak vb. di¤er normatif düzenlerden
ay›ran, hukukun ihlali halinde ortaya ç›kan güçlü kabul edilemezlik duygusudur.

Ehrlich’e göre yaflayan hukuk, san›ld›¤›n›n tersine, evrensel bir hukuk araflt›r-
mas› için, hükmî hukuka oranla daha elverifllidir. Hükmî hukuk söz konusu oldu-
¤unda, Alman Hukuku, Frans›z Hukuku, Türk Hukuku örneklerinde görülece¤i
üzere, devlet ya da siyasal yap› taraf›ndan ç›kar›lan normlar›n varl›¤› inceleme ko-
nusu yap›l›r. Oysa, yaflayan hukukta, “toplumsal düzen” kavram› geçerli oldu¤u
için, daha evrensel ya da genelgeçer bir hukuk araflt›rmas› yapabilmek mümkün
olur. Çünkü her toplumda toplumsal düzen, evlilik, aile, mülkiyet, sözleflme, mi-
ras gibi toplumsal kurumlar çerçevesinde kurulur ve kurumlara iliflkin genelgeçer,
bilimsel araflt›rmalar yap›labilir. Modern toplumbilim yani sosyoloji, hukuku top-
lumsal ifllev aç›s›ndan ele al›r. Dolay›s›yla sosyolojik araflt›rma, yaln›zca hukuksal
düzenlemenin kendisine, bir baflka deyiflle hükmî hukuka indirgenemez. 

Nicholas Timasheff
Timasheff, Rus soylu s›n›f›na mensup, köklü bir
aileden gelmektedir. St. Petersburg’da do¤mufl;
yüksek ö¤renimini Strazburg ve St. Petersburg Üni-
versitesinde tamamlam›flt›r. St. Petersburg Ünive-
ristesi’nde Leon Petrazycki ile tan›flmas›, kariyeri
aç›s›ndan dönüm noktas›n› oluflturur. Hocas› Pet-
razycki gibi, üniversitede hukuk sosyolojisi üzeri-
ne dersler vermifl, 1920 y›l›nda ABD’ye göç ede-
rek çal›flmalar›n› Harvard Üniversitesi’nde sürdür-
müfltür. Timasheff, hukuk sosyolojisi disiplinin ku-
rucular›ndan biri olarak tan›nmaktad›r.
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Farkl› dillerde ve çok say›da eser veren (yüzlerce gazete köfle yaz›s›, üç yüz ci-
var›nda kitap de¤erlendirme yaz›s›, yaklafl›k iki yüz bilimsel makale ve on sekiz ki-
tap) Timasheff’in hukuk sosyolojisi üzerine sistematik nitelikte tek bir kitab› bulun-
maktad›r. Hukuk Sosyolojisine Girifl [An Introduction to the Socilogy of Law] adl› bu
kitab›n ismi yan›lt›c›d›r. Zira bir ders kitab› izlenimi b›rakan bu adland›rma, kita-
b›n, hukuk hakk›nda daha derin ve metodolojik bir araflt›rma önerisi getiren içeri-
¤i ile tam olarak uyuflmaz. 

Kitab›n yaklafl›m› iki noktadan hareket eder: Birincisi hukuk sosyolojik olarak
ele al›nmal›d›r ve ikincisi hukuk, davran›fla iliflkin sosyo-etik eflgüdüm ile empera-
tif eflgüdümün birleflimidir; yani hukuk, befleri davran›fla iliflkin bir yandan ahlaki
bir yandan da emperatif (zorlay›c›, emredici) unsurlar içerir. Bu hukukun “etiko-
emperatif eflgüdümlü” olma niteli¤inin gere¤idir. Bu yaklafl›ma göre bir hukuk
araflt›rmas›, ahlak ile güç (ya da iktidar) alanlar›n› birlikte ele almay› gerektirir.
Böylece Timasheff’in temel ilgi alan›n› esasen pozitif, hukuk ile yaflayan hukuk
aras›ndaki karfl›l›kl› iliflki oluflturur.

Güç (iktidar) ya da otorite, davran›fla iliflkin emredici unsuru oluflturur; yani
belli bir davran›fl›n sözler, iflaretler ya da fiziksel zorlama ile d›flsal olarak hareke-
te geçirilmesini sa¤lar. Buradaki otorite, yaln›zca siyasal iktidar anlam›nda kullan›l-
maz, toplumsal iktidar odaklar›na da at›f yap›larak anlam kazan›r. Öte yandan hu-
kukun bir de etiko-normatif boyutu, yani ahlaken nas›l davran›lmas› gerekti¤ini
belirten boyutu söz konusudur. Her etik sistem gibi içerisinde örf-âdet kurallar› ile
ahlak kurallar›n› tafl›r. Ancak Timasheff etik’i do¤rudan tan›mlamam›fl, bunun ye-
rine onu unsurlar› arac›l›¤›yla tarif etmeye çal›flm›flt›r. Böylece kurallar›n içeri¤i,
toplumsal ifllevleri, psikolojik etkileri, kaynaklar› ve yapt›r›mlar›n› esas alarak, top-
lumsal bask› ve denge düzeylerini de gözetmek suretiyle etik’i üç bafll›k alt›nda ele
al›r. Bunlar da hukuk, ahlak ve gelenektir.

‹deal bir düzende otoritenin destekledi¤i emredici kurallar ile “ortak iyi” kavra-
m› anlam›ndaki ahlaki unsur bir arada bulunmak durumundad›r. Hukuk, hem em-
redici düzenlemenin hem de ahlaki unsurun bir arada bulundu¤u durumlarda or-
taya ç›kmaktad›r. Aksine etik normlar, herhangi emredici bir otoriteye dayan›lmak-
s›z›n tümüyle inan›fla ba¤l› olarak etkinlik kazan›yorsa yaln›zca ahlaktan söz edil-
mekte, herhangi bir ahlaki meflrulaflt›rma ya da otorite olmaks›z›n do¤rudan top-
lumsal bask›n›n oldu¤u düzenleme biçimi ise gelene¤e yol açmaktad›r.

Hukuka neden uyuyorsunuz? Yapt›r›m korkusuyla m›, hukuksal normlar›n “hakl›” oldu¤u-
na inand›¤›n›z için mi?

Bundan yola ç›k›larak asl›nda dört tür toplumsal yap›dan sözetmek mümkün-
dür: 1) Ne etik ne emperatif 2) Etik ama emperatif de¤il 3) Emperatif ama etik de-
¤il 4) Hem etik hem emperatif.

Timasheff’e göre ahlaki de olmayan buyurucu da olmayan bir toplumsal yap›,
yaln›zca varsay›msald›r ve asl›nda gerçekli¤e ulaflmas› mümkün de¤ildir. Eti¤in et-
kin olup emperatifin bulunmad›¤› toplum, grup de¤erlerinin üst düzeyde etkin ol-
du¤u ve bu yüzden toplumsal davran›fl›n denetimi için d›flsal bir emperatife ihtiyaç
duyulmad›¤› toplumdur. Üçüncü s›radaki, yaln›zca emperatifin bulundu¤u, etik
boyutun söz konusu olmad›¤› toplumsal yap› ise despotik güç odaklar›n›n bulun-
du¤u toplumlar olarak karfl›m›za ç›kar. Nihayet son s›radaki hem etik hem de em-
peratifin bir arada bulundu¤u toplumsal yap›, hukuk taraf›ndan yarat›lan düzendir.
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Etiko-emperatif: Hem ahlaki
hem de emredici unsurlar
tafl›yan anlam›nda
kullan›lan birleflik bir
kavramd›r.
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Dikkat edilmelidir ki, ahlaki olsa da olmasa da her düzenleme türü için bir
norm ya da kuraldan söz edilmektedir. Öyleyse teknik anlamda kural ile etik ku-
ral› da birbirinden ay›rmak gerekir. Timasheff teknik kural ile etik kural› öncelikle
“de¤er” aç›s›ndan birbirinden ay›r›r. Buna göre teknik kurallar daha göreli de¤er-
lere iliflkindiler. Normlar için söz konusu etti¤imiz “olmas› gereken” ilkesi teknik
kurallarda geçerli de¤ildir. Bunlar daha ziyade “belli bir amac›n gerçeklefltirilebil-
mesi için uyulmas› zorunlu” kurallard›r. Söz gelimi mühendisli¤i düflünelim. Mü-
hendisin iflini yaparken uydu¤u teknik kurallar bulunmaktad›r. Ancak bu kurallar,
etik bir içerik, bir “olmas› gereken”, bir “ortak iyi” de¤eri tafl›mazlar. Bu kurallar
do¤a yasalar›ndan ç›kart›lm›fl ve bir binan›n infla edilebilmesi için kendilerine uyu-
lan kurallard›r. ‹kinci ayr›m, insan iradesine ba¤›ml›l›¤a iliflkindir. Do¤a yasalar›n-
dan ç›kar›ld›¤›n› gördü¤ümüz teknik kurallar, insan iradesinden ba¤›ms›z bir flekil-
de varl›k kazanm›fllard›r. Oysa etik kurallar, insan iradesinin sonucudurlar. Teknik
kural ile etik kural aras›ndaki üçüncü ayr›m, zorunlulu¤a iliflkindir. Teknik kural-
lar bir iflin nas›l yap›laca¤›n› gösterdikleri halde, o iflin yap›l›p yap›lmamas› gerek-
ti¤i hakk›nda bir de¤er içermezler. Mühendis, teknik kurallara uyarak bir binay›
nas›l infla edece¤ini bilebilir. Ancak o binan›n infla edilmesinin gerekip gerekme-
di¤i teknik kurallardan ç›kart›lamaz. Oysa etik kurallar bize yaln›zca hangi davra-
n›flta nas›l bulunulaca¤›n› bildirmezler; ayn› zamanda bu davran›fllarda bulunulma-
s› gerekti¤ini de bildirirler. (Can, 2002: 142-143).

Georges Gurvitch
1894 Rusya do¤umlu olan Gurvitch, entelektüel birikimini, 20. yüzy›l›n ilk çeyre-
¤inde Rusya’da yaflanan toplumsal ve siyasal dönüflümlerin etkiledi¤i bir atmosfer-
de edinmifltir. Esasen sosyolojiden çok felsefi ve hukuksal çal›flmalar üzerine yo-
¤unlaflm›flt›r. 1917 Sovyet Devrimi sürecinde
St. Petersburg Üniversitesi’nde bulunmufl-
tur. Gurvitch’in kuramsal yaklafl›m›na zemin
oluflturan çok say›da ve farkl› kökenlerden
gelen düflünürden söz etmek mümkündür:
Hegel, Marx, Fichte, Rousseau, Proudhon
gibi... Gurvitch 1920’de Sovyetler Birli-
¤i’nden ayr›larak önce Prag’a ard›ndan da
ömrünün sonuna kadar yaflayaca¤› Fran-
sa’ya gitmifltir. ‹kinci Dünya Savafl› s›ras›nda
k›sa bir süre bulundu¤u ABD’de de akade-
mik alanda çal›flmalar yürütmüfltür.

Özellikle Fransa’ya geçti¤i dönemle bir-
likte “sosyal hukuk” üzerine yo¤unlaflm›fl ve
çal›flma alan› sosyal felsefe olarak belirlen-
mifltir. Hukuk sosyolojisi hakk›ndaki kitab›
1942’de Sociology of Law (Hukuk Sosyolojisi) ad›yla ve ‹ngilizce olarak yay›mlan-
m›flt›r. fiu da ifade edilmeli ki ABD’de bulundu¤u dönemde ç›kart›lmas›na öncülük
etti¤i hukuk dergisinin yay›m kurulunda, bir hukuksal realist olan Karl Llewellyn
ve sosyolojik hukuk yaklafl›m›n›n öncüsü Roscoe Pound da bulunmaktad›r. ‹kinci
Dünya Savafl›’n›n ard›ndan Fransa’ya dönmüfl ve 1965’te yaflama veda etti¤inde
Frans›z sosyolojisinin en büyük isimlerinden biri haline gelmifltir.

Gurvitch’in hukuk ile di¤er sosyal bilimlerin iliflkisine dair çal›flmalar›nda iki
boyut söz konusudur. Bunlardan ilki “sosyal hukuk”un savunulmas›d›r. ‹kincisi ise
analitik bir hukuk sosyolojisi için kuramsal bir model oluflturma çabas›d›r.
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Gurvitch’in sosyal hukuka iliflkin yaklafl›m›n›n politik bir yan› bulunur. Zira Rus
Devrimi’nin, kitleleri kendi örgütlülükleri çerçevesinde harekete geçiren dinamiz-
minden çok etkilenen Gurvitch, bu afl›larak kurulan parti-devlet anlay›fll› siyasal ve
toplumsal örgütlenme modelini elefltirirken, sosyal hukuk kavram›ndan yararlan-
m›flt›r. Di¤er hukuk sosyologlar› gibi Gurvitch de hukukun yaln›zca yasama ya da
yarg› gibi devlet kurumlar› arac›l›¤›yla ortaya ç›kan kural ve kararlardan ibaret ol-
mad›¤›n› ileri sürer. ‹ster resmî ister gayri resmî olarak örgütlenmifl olsun, farkl›
grup ve topluluklar, sosyolojik bak›fl aç›s›yla hukuk olarak adland›r›labilecek dü-
zenlemeler yani, sosyal hukuk yaratma kapasitesine sahiptir. Öte yandan di¤er hu-
kuk sosyologlar›ndan farkl› olarak Gurvitch, bunu politik olarak da savunmakta-
d›r. Nitekim önerdi¤i model, siyasal söylemde “sendikalizm” olarak bilinen yakla-
fl›ma denk düflmektedir.

Gurvitch, toplumsal gerçekli¤in ve sosyolojik analizin düzeylerine göre farkl›-
laflan karmafl›k bir hukuk s›n›fland›rmas› yapmaktad›r. Temelde hukuku, belli bir
toplumsal ba¤lam içerisinde sakl› bulunan normlar bütünü olarak tan›mlar. Öte
yandan bu normlar ayn› zamanda, belli bir adalet anlay›fl›n› da yans›tan formlard›r.
Böylece Gurvitch’e göre hukuk sosyolojisi, kurallar›n içerisinde sakl› bulunan sem-
boller, de¤erler ve bu de¤erlerle iliflkili kolektif inanç ve kabuller de dâhil olmak
üzere hukukun toplumsal gerçekli¤inin her bir alan› ile ilgilenmektedir. Anlafl›la-
ca¤› üzere Gurvitch, toplumsal gerçekli¤in farkl› boyutlar› ya da katmanlar› oldu-
¤unu düflünmektedir. Buna göre toplumsal örgütlenmenin en üst katman›n›, nes-
ne ve kurumlar›n fiziksel niteliklerine iliflkin morfolojik düzey olufltururken; en
dipteki katmanda, toplumun kolektif zihniyet ve maneviyat› yer almaktad›r. He-
men ifade edilmeli ki Gurvitch, araflt›rmas›n› özellikle bu en alt düzey üzerinde yo-
¤unlaflt›rm›flt›r. Dolay›s›yla Gurvitch’in sosyolojik yaklafl›m›, de¤erler ve kültürler
sosyolojisi anlam›nda “Esprit Sosyolojisi” olarak adland›r›labilir.

Gurvitch’in hukuk sosyolojisi anlay›fl›, toplumsal gerçekli¤e iliflkin sosyolojik
yaklafl›m› ile de ilintilidir. Gurvitch, esas olarak hukuk sosyolojisinin üzerinde ça-
l›flt›¤› üç sorun alan›ndan söz eder. Birincisi, bir sistematik ya da mikro-sosyoloji
problemi olarak hukuk, her türlü gerçeklik düzeyi ya da toplumsall›¤›n bir ifllevi
olarak ele al›n›r. ‹kinci olarak, diferansiyel ya da tipolojik sosyoloji, belli grup ve
topluluklardaki hukuk tipolojilerinin ele al›nmas›n› içerir. Nihayet üçüncü ve son
olarak, jenetik ya da makro-sosyoloji, hukukun toplumdaki de¤iflim ve geliflim ka-
l›plar›n› ele al›r. 

Sistematik hukuk sosyolojisi, farkl› toplumsal yap›lar›n hukuk yaratma gerçe¤i-
ni ele al›r. Bir baflka deyiflle, sistematik hukuk sosyolojisi, hukukun kaynaklar›n›
esas alarak bir s›n›fland›rma yapar. Bu s›n›flad›rma karfl›m›za hem farkl› hukuk ya-
rat›c› kaynaklar› hem de farkl› hukuk türlerini ç›kar›r. Farkl› hukuk yarat›c› kaynak-
lar, farkl› toplumsall›k türleri anlam›na gelir. Farkl› toplumsall›k türlerini birbirin-
den ay›rabilmek için ise çok say›da ölçüt kullan›labilir. Grubun do¤as›, süresi, ge-
niflli¤i, ifllevi ya da grup içi iliflkilerin s›k›l›¤›, örgütlülü¤ün düzeyi gibi ölçütler top-
lumsall›k türlerini belirleyecektir. Tüm bu ölçütler, toplum içerisindeki bask›n›n
yo¤unlu¤unu, yapt›r›mlar›n özelliklerini de belirleyecektir. Bu toplumsal özellikle-
re ba¤l› olarak Gurvitch, bireysel hukuktan örgütlü devlet hukukuna kadar ulaflan
farkl› hukuk türlerine de dikkat çeker.

“Diferansiyel” ya da “tipolojik hukuk sosyolojisi” olarak adland›rd›¤› alan, farkl›
toplumsall›klara denk düflen hukuk tipolojilerinin ele al›nd›¤› aland›r. Bu alanda ay-
n› zamanda, hukuk tipolojilerinin topluluk içerisindeki ifllevi ile egemenlik ve farkl›
düzeylerdeki hukuksal düzenlerin devlet hukukuyla iliflkisi de ele al›nmaktad›r.
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sa¤lanan öz-yönetim
mekanizmalar› bulunur.

Esprit Sosyolojisi: De¤erler
ve kültürler sosyolojisi



“Jenetik hukuk sosyolojisi” ise hukuksal de¤iflime ve geliflime iliflkindir. Gur-
vitch bu kapsamda, hukuksal de¤iflime etki eden faktörleri de¤erlendirir. Böylece,
ekolojik ya da co¤rafi ve iktisadi faktörlerden, din ve ahlak gibi manevi faktörlere
varana kadar çok say›da etkeni, hukuksal geliflim ve de¤iflimi etkileyen de¤iflken-
ler olarak belirler.

Burada k›saca Gurvitch’in hukuk tan›m›na da de¤inmek gerekebilir. Gurvitch’e
göre hukuk, “belli bir toplumsal çevrede adalet fikrini gerçeklefltirme giriflimi”dir.
Kuflkusuz, bir hukuk sosyologunun hukuk tan›m›ndaki “adalet” vurgusu dikkat çe-
kicidir. Öte yandan, tan›m›n adalet de¤erinin gerçekleflmifl olmas›na de¤il, adaleti
gerçeklefltirme giriflimine vurgu yap›yor olmas› da yine dikkatlerden kaçmamal›d›r.

ÇA⁄DAfi HUKUK SOSYOLOJ‹S‹ PERSPEKT‹FLER‹

Elefltirel Hukuk Çal›flmalar›

Elefltirel Hukuk Çal›flmalar›’n›n yaklafl›m›n› de¤erlendirmek. 

Hukuka iliflkin olgusal yaklafl›mlar aras›nda “Elefltirel Hukuk Çal›flmalar›” ismiyle
an›lan hukuk yaklafl›m›, 20. yüzy›l›n son çeyre¤inde özellikle ABD’deki hukuk
gündeminin temel belirleyicilerinden biri olmufltur. Bu yaklafl›m, esasen 1977 y›-
l›nda toplanan bir konferans›n ad›yla an›lmaktad›r. Dolay›s›yla, her ne kadar, bu
tarihin öncesinde ve sonras›nda, hukuka iliflkin elefltirel yaklafl›mlar bafll›¤› alt›na
sokulabilecek çok say›da münferit çal›flma bulunsa da “Elefltirel Hukuk Çal›flmala-
r›” özel ad›yla an›lan yaklafl›m, 1977’deki konferansta bir araya gelenlerin hukuka
iliflkin ortak kabul ve elefltirilerine göndermede bulunur.

Bu ba¤lamda bak›ld›¤›nda, elefltirel hukuk çal›flmalar› çerçevesinde genel ola-
rak üç temel iddian›n paylafl›ld›¤› dikkat çekmektedir: hukukun belirsizli¤i, huku-
kun tarafs›z olmad›¤› ve hukukun bir ideoloji oldu¤u.

Hukukun Belirsizli¤i
Elefltirel hukuk çal›flmalar›n›n geleneksel yaklafl›mlar karfl›s›nda ortak bir kabulle
ileri sürdükleri ilk itiraz, yarg›sal uyuflmazl›klar›n sonuçlar›n›n tümüyle hukuksal
düzenlemelerle belirlenmedi¤i fleklindedir. Bu yaklafl›mla paralel ilerleyen bir di-
¤er ortak kabul ise “Hukuk siyasettir.” önermesidir. “Hukuk siyasettir.” önermesi
ile elefltirel kuramc›lar, hukuksal kararlar›n, siyasal kararlar›n bir biçimi oldu¤unu
ileri sürmektedirler.

Hukukun belirsizli¤i ya da bir baflka deyiflle hukuksal kesinli¤in bir efsane ol-
du¤u iddias›, ilk kez elefltirel kuramc›lar taraf›ndan dile getirilmifl olmamakla bir-
likte, Elefltirel Çal›flmalar’›n üzerinde önemle durdu¤u hususlardan biri olmufltur.

Hukuksal belirlilikle kastedilen, yarg›lama sürecinde belli bir hukuk normunun
belli bir hukuksal sonuca ya da hükme var›lmas›n› sa¤layaca¤›d›r. Buna karfl›n, hu-
kuksal belirsizlik iddias›, yaln›zca hukuk normlar›na dayanarak hukuksal sonuçla-
ra var›lamayaca¤›na iliflkin bir savd›r. Asl›nda bu iddia, “Hukuksal Formalizm”
elefltirisinin do¤al bir sonucudur. Zira Hukuksal Formalizm, daha en bafl›ndan be-
ri, yarg›sal kararlar›n tek ve yegâne kayna¤›n›n hukuk normlar› oldu¤unu ileri sür-
mektedir. Böylece, karar vericiler, yani yarg›çlar de¤iflse dahi benzer vakalara ay-
n› hukuk normlar› uyguland›¤›nda yarg›sal karar, yani hüküm, de¤iflmeyecektir.
Hukuksal Formalizm’e göre, modern hukuk düzenlerinin sa¤lad›¤› hukuk güven-
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cesi tam da bu varsay›ma dayanmaktad›r. Zira benzer vakalara ayn› normlar›n uy-
gulanmas› ile elde edilen ayn› yöndeki kararlar, bir örneklik sa¤layarak, yurttaflla-
r›n ve hukuk uygulay›c›lar›n›n öngörüde bulunabilmelerine olanak tan›maktad›r.
Keza bu, ayn› zamanda yurttafllarda eflitli¤e dayal› bir adalet duygusunun yarat›l-
mas›n›n da önemli bir arac›d›r.

Peki, hukukun kesinli¤i varsay›m› ne derece geçerlidir? Elefltirel kuramc›lar, hu-
kukun belirsizli¤inin alt›n› kuvvetli bir flekilde çizerler. Onlara göre, benzer du-
rumlarda ayn› sonucu gerektirecek bir hukuksal ak›l yürütme yöntemi bulunmaz.
Hukuksal ak›l yürütme olsa olsa, aralar›ndan tercihte bulunulabilecek seçenekler
sunar. Bu seçenekler aras›ndan yap›lacak tercih ise hukuk alan› d›fl›ndaki çok sa-
y›da unsurun bir araya gelmesiyle ortaya ç›kar. Hukuk alan› d›fl›ndaki bu unsurlar
psikolojik, sosyolojik, politik, ideolojik hatta ekonomik özellikli olabilir. Dolay›s›y-
la, hukuksal normlar›n yarg›sal kararlar›n zorunlu olarak yegâne belirleyeni oldu-
¤u ileri sürülemez. Belli bir durumda yarg›sal karar›n ne olabilece¤i, kesin olarak
bilinemez. Yaln›zca belirtilen unsurlar da göz önüne al›narak bir tahminde ya da
öngörüde bulunulabilir. Fakat flu durumda da hukuk d›fl› alanlar›n birikimine ge-
reksinim duyulaca¤› aç›kt›r.

Bu saptama, beraberinde elefltirel hukuk çal›flmalar›n›n “Hukuk siyasettir.”
önermesini de getirir. Zira onlara göre, “siyasal gündeme z›t bir hukuksal muhake-
me tarz› söz konusu olamaz. Hukuk, farkl› bir k›yafetle karfl›m›za ç›kan siyasettir;
ne tarihsel bir bofllukta ifllev görür ne de toplumdaki ideolojik çat›flmalardan ba-
¤›ms›zd›r. Hukuk ö¤retisi sadece, belli bir davada belirli bir sonucu gerektirmiyor
de¤ildir; ayn› zamanda gerektiremiyordur da”. 

Hukuksal belirsizlik iddias›, hukuksal formalizm karfl›tl›¤›n›n göstergesi iken,
“Hukuk siyasettir.” önermesi, elefltirel kuramc›lar›n hukuksal pozitivizme iliflkin
elefltirilerinin bir parças›n› oluflturur. Zira an›msanaca¤› üzere hukuksal pozitivizm,
hukuku di¤er bilim alanlar›ndan ve bu arada siyasal alandan da ay›rmaya özel bir
gayret sarfetmifltir. Zira, siyasal alan “ortak iyi”nin ne oldu¤una iliflkin bir tart›flma-
y› gerekli k›lar. Oysa, hukuksal pozitivistlere göre, hukukun “ortak iyi”nin ne ol-
du¤u ile hiçbir ba¤lant›s› bulunmaz. 

Belirsiz bir hukuk düflüncesi, hukukun ve yarg› kararlar›n›n meflrulu¤u aç›s›n-
dan sorun yaratabilir. Çünkü yurttafllar, yarg› kararlar›na, bu kararlar mevcut hu-
kuk normlar›n›n uygulanmas›n›n do¤rudan, do¤al ve zorunlu bir sonucu oldu¤u
için sayg› duyar ve güvenirler. Yarg› kararlar›n›n hukuk normlar› d›fl›nda baflka un-
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surlardan da etkilenebilece¤i düflüncesi, bu sayg› ve güven üzerinde y›k›c› bir et-
ki do¤urur. Bu da hukukun ve yarg›n›n gerçekten tarafs›z olup olmad›¤› sorusunu
akla getirir.

Hukukun Tarafl›l›¤›
Klasik hukuk yaklafl›mlar›n›n en belirgin özelli¤i, hukukun tarafs›zl›¤›na yapt›klar›
vurgudur. Söz konusu yaklafl›mlar›n hemen hepsine egemen olan anlay›fl, hukuk
ad› verilen kurum ya da yap›n›n hukuksall›k niteli¤i kazanabilmesinin en temel ge-
re¤i, toplumsal yap›n›n farkl› taraflar›n›n yan›nda saf tutmamas›d›r. Bu, hukukun üs-
tünlü¤ünün bir gere¤i ve ayn› zamanda sonucudur. E¤er hukuk, toplumsal yap›da
taraf olursa karfl› taraf, hukukun üstünlü¤ünü kabul etmez. Böylece hukuka ve hu-
kukun uygulay›c›s› olan yarg›ya tarafs›z, renk vermeyen yani nötr bir hakem rolü at-
fedilir. Genel kabul böyle iken, hukukun siyasetin bir baflka formu oldu¤unu belir-
ten elefltirel hukuk çal›flmalar›n›n yaklafl›m›, bunun tam tersini ileri sürer. Zira, siya-
setin farkl› taraflar› vard›r ve e¤er hukuk siyaset ise hukukun da bir taraf› olacakt›r.

Elefltirel kuramc›lara göre, hukuk, toplumsal elitin ç›karlar›n›n devam›n› temin
edecek bir toplumsal düzenin sa¤lanmas›n› amaçlar. Mevcut toplumsal yap›ya is-
mini veren üretim tarz› kapitalizm oldu¤una göre kapitalist toplumun elitlerinin ç›-
karlar›n› koruyacak düzen, ancak liberal bir hukuksal, siyasal ve ekonomik yap›
olabilecektir. Dolay›s›yla, bugünün hukuku, liberal bir ekonomik sistemin kavram-
sal ve yasal ihtiyaçlar›na cevap verebilecek bir nitelikte olacakt›r ve bu özelli¤i ile
belli bir toplumsal s›n›f›n saf›nda bulunacakt›r.

Elefltirel kuramc›lara göre liberal bir hukuk sisteminin gerektirdi¤i yasal çerçeve
piyasa ekonomisinin özgür giriflimci ve müflterilerinin özgür iradelerine dayal› söz-
leflmeleri esas almal›d›r. Nitekim modern liberal hukuk düzenleri, tam da bu kavram-
lar üzerine kurulmufltur. Keza modern hukukun temel kavramlar›ndan olan hukuk
devleti, serbest piyasaya dayal› kapitalizmi içermektedir. Nas›l ki serbest piyasada ta-
raflar, kendi ç›karlar› do¤rultusunda özgür iradeleri ile serbestçe iktisadi iliflkilere gi-
riyorlar ve piyasa kendili¤inden ba¤›ms›z, tarafs›z ve nesnel bir düzenleyici olarak
karfl›m›za ç›k›yorsa, hukuk devleti kavram› ile ifadesini bulan modern liberal hukuk
da ayn› piyasa gibi, eflit yurttafllar›n özgür iradelerine dayal› sözleflmelerini di¤er
edimlerini kendili¤inden tarafs›z ve nesnel bir flekilde düzenler.

Klasik liberal hukuk kuramc›lar›, hukuku ancak bireysel özgür iradelere müda-
hele etmeyen düzenlemeler içerdi¤i müddetçe meflru kabul etmektedirler. Söz ge-
limi, taraflardan birinin kar-
fl› taraf›n ç›karlar›na ra¤-
men menfaat elde etti¤i
bir sözleflme, taraflar›n öz-
gür iradelerine dayand›¤›
için pekâlâ geçerli kabul
edilir ve hukukun bunu
himaye etmesi beklenir.
Çünkü insanlar aras›ndaki
zekâ ve mülkiyet eflitsizli-
¤i de ayn› fiziksel güç eflit-
sizli¤i gibi do¤ald›r ve ta-
rafs›z hukuk, bu do¤al
eflitsizli¤i kald›rmak üzere
müdahale edemez.
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Elefltirel kuramc›lara göre, burada ifade edilen yaklafl›mlar› nedeniyle ça¤dafl
hukuk yaklafl›mlar›, toplumsal yap›daki çeliflki ve çat›flmalar› gidermek bir yana ye-
niden üretmektedir. Zira onlara göre ça¤dafl hukuk kuramlar›, toplumsal yaflam›
düzenleme ve bireyleri koruma ad›na haklardan söz ederlerken asl›nda toplumsal
yaflam›n mevcut eflitsiz koflullar›n› meflrulaflt›rmakta ve bu koflullar›n de¤ifltirilmesi-
nin önüne afl›lmas› zor engeller koymaktad›rlar. Zira hukuk düzeninin eflit oldukla-
r›n› varsayd›klar› yurttafllar aras›nda büyük eflitsizlikler bulunmakta, liberal toplum
karfl›m›za hiyerarflik olarak tabakalara ayr›lm›fl flekilde ç›kmaktad›r. S›n›fsal, etnik ya
da cinsiyet temelli bu tabakalar›n varl›klar› eflitlik sa¤lad›¤› düflünülen ve tarafs›zl›k-
la etiketlenen hukuk taraf›ndan güvence alt›na al›nmakta yani, hukuk s›n›fsal, etnik
ya da cinsiyet temelinde iktidar› elinde bulunduran›n taraf›nda saf tutmaktad›r.

Kald› ki yine elefltirel kuramc›lara göre, hukukun eflitsizlikleri gidermek üzere
yapabilece¤i bir fley de yoktur. Zira hukukun toplumsal adaletsizliklerin giderilme-
sinde bir araç olarak kullan›lmas›, ancak daha genifl kapsaml› ve siyasal bir proje-
nin ürünü olabilir.

Hukuk ‹deolojisi
Yurttafllar›n hepsinin, hukuk ve yasalar karfl›s›nda eflit ve yasa koyucunun kendi-
sinin de koydu¤u kurallarla ba¤l› oldu¤u kabulünün ifadesi olan hukuk devleti
kavramsallaflt›rmas› nesnel, tarafs›z, ba¤›ms›z ve güvenilir bir hukuk ideolojisini de
gündeme getirir.

‹deoloji kavram› kabaca, bir bilinç durumu ve gerçeklik hakk›ndaki bilgi düze-
yi ile ilintilendirilebilir. Özellikle pozitivist yaklafl›m aç›s›ndan olgusal içeri¤i olma-
yan bir baflka deyiflle, gerçeklik dünyas›n› oldu¤u gibi yans›tmayan her söz ya da
düflünce ideolojiktir. Olgular hakk›ndaki nesnel do¤rular› dile getirmek ise bilimin
iflidir. Dolay›s›yla pozitivist aç›dan ideoloji, bilimin tam karfl›s›ndad›r. Öyleyse bilim
nesnel, ideoloji özneldir. Bilim do¤rulanabilir, ideoloji ise yaln›zca söylemseldir.

Bu çerçevede düflünüldü¤ünde; hukuk ideolojisi kavram›, hem hukukun ege-
men ideolojiyi yans›tmas›, hem de hukukun kendisinin bir yanl›fl bilinç formu ha-
line gelmesini ifade eder. Söz gelimi, elefltirel hukuk çal›flmalar› kapsam›nda yer
alan bir kuramc› olarak Kairys’a göre, “hukuksal söylem, insan türünün kapasitesi
ve deneyimleri hakk›ndaki inançlar›m›z›, adalet, özgürlük ve tatmin tan›mlar›m›z›
ve gelece¤e iliflkin vizyonumuzu flekillendirmektedir”. Yani hukuk, toplumu anla-
maya iliflkin bir bilinç formu haline gelmektedir. 

Hukuk düzeninin süreklili¤ini ve muhataplar›n›n sistem içerisinde kalmalar›n›
sa¤layan fley, bu bilinç fleklidir. Toplumsal gerçekli¤in alg›lanmas›na iliflkin bu bi-
linç formu, gerçekli¤i hukuksal kavramlar çerçevesinde yeniden üreterek gizler.
Söz gelimi, gerçeklik dünyas›nda “ç›kar” olarak ifade edilenin hukuksal karfl›l›¤›
“hak” olmaktad›r. Böylece, ç›kar olarak düflünüldü¤ünde gayri meflru görünen,
hak fleklinde yeniden üretilerek do¤al ve meflru k›l›nmaktad›r.

Hukuk ideolojisi, yaln›zca var olan kavramlar›n hukuksallaflt›r›lmas› fleklinde
görülmez. Gerçekte hiç var olmayan durumlar da hukuk dünyas›nda varm›fl gibi
kabul edilir. Bunun örneklerinden biri, hukuksal bir kavram olan “sözleflme ser-
bestisi”dir. Herkesin diledi¤i içerikle sözleflme yapabilece¤ini varsayan bu kavram,
asl›nda gerçeklik dünyas›n›n zorunluluklar› ile ba¤daflmaz. Teorik olarak sözleflme
yap›p yapmama konusunda serbest olsalar da gerçek yaflamda insanlar, baz› söz-
leflmeleri yapmak zorundad›rlar.

Gerçeklik dünyas› ile hukuk dünyas› aras›ndaki bu aç› fark›, liberal siyaset ku-
ram›n›n günlük çat›flma ve gerginlikleri, siyaset alan› d›fl›nda tarafs›z bir hukuk di-
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liyle ifade etmek zorunda kalmas›ndan kaynaklan›r. Böylece hukuk, yaln›zca yurt-
tafllar ya da s›n›flar aras› çat›flmalarda de¤il, devlet gücü ile bireysel özgürlük ara-
s›ndaki gerginliklerde de tarafs›z bir arabulucu olarak sunulabilecektir. 

Aç›k bir hukuk kural› oldu¤u ve yarg›lama sonras›nda mutlak bir sonucu öngördü¤ünüz
halde, beklemedi¤iniz sonuçlarla karfl›laflt›¤›n›z oldu mu?

Esas olarak “Elefltirel Hukuk Çal›flmalar›”n› konu edinen Türkçe iki kitap bulunmaktad›r:
Sururi Aktafl, Elefltirel Hukuk Çal›flmalar›, ‹stanbul: Kazanc› Kitap, 2006 ve Kas›m Akbafl,
Hukukun Büyübozumu, ‹stanbul: Legal Yay›nc›l›k, 2006. 

Feminist Hukuk Çal›flmalar›

Feminist Hukuk yaklafl›m›n› aç›klamak. 

Feminist hukuk kuram›, do¤ald›r ki kad›n hareketlerinin ve feminist kuramsal ça-
l›flmalar›n sonucunda ortaya ç›km›flt›r. Hukuk kuram› olarak “feminizm”, elefltirel
hukuk çal›flmalar›n›n bünyesinde mayalanm›flt›r. Nitekim, belli bir tarihe kadar
elefltirel hukuk çal›flmalar› kapsam›nda faaliyet gösteren feminist hukukçular, elefl-
tirel hukuk çal›flmalar› konferanslar›ndan birinin, münhas›ran feminizm konusun-
da düzenlenmesi ile birlikte bafll› bafl›na bir grup olarak belirginleflmifllerdir. Bilin-
di¤i üzere, feminist kuram, genel olarak dört hat üzerinden ilerlemektedir: 1) Libe-
ral feminizm 2) Kültürel feminizm 3) Radikal feminizm 4) Postmodern feminizm.

Liberal feminist yaklafl›m, liberal siyasal yaklafl›m›n gerekleri ve kazan›mlar›n-
dan kad›nlar›n da yararlanmas›n› esas alan bir hatt› ifade eder. Geleneksel olarak
erkeklere tan›nan seçme-seçilme hakk› vb. liberal kuram›n özünü oluflturan pek
çok hak ve özgürlü¤ün kad›nlara da tan›nmas› gerekti¤ine iliflkin bir yaklafl›md›r. 

Kültürel feminizmi liberal feminizmden ay›ran en önemli yan, eflitlik vurgusu-
nun yerine özellikle kültürel anlamda kad›nlar›n üstün olan yönlerine dikkat çekil-
mifl olmas›d›r. Bu da özellikle anaerkil bir yaklafl›m›n sonucudur. Bar›flç›ll›k, iliflki-
lerde di¤erkâml›k gibi kad›na yak›flt›r›lan nitelikler, kültürel feminizmin üzerinde
durdu¤u hususlard›r.

Radikal feminizm, 1960’lar dünyas›n›n özellikle toplumsal hareketler ba¤lam›n-
daki radikalli¤inin sonucunda ortaya ç›kar. Bu anlamda radikal feminizm, bir yan-
dan kapitalist sisteme muhalefet anlam›nda sol söylemden beslenirken, öte yan-
dan sol söylemin içerisinde de var olan erkek egemenli¤e karfl› ç›karak ba¤›ms›z
bir hat kurmaya çal›fl›r. Radikal feministlere göre, söz konusu erkek egemen yap›
öylesine güçlü ve yerlefliktir ki siyasal ve hukuksal olman›n ötesinde toplumsal ve
kültüreldir. Dolay›s›yla siyaset ya da hukuk kurumlar›ndaki de¤iflikliklerle de¤il,
daha köklü ve her alana yay›lan bir mücadelenin sonucunda tamamen silinip at›l-
mad›¤› sürece bundan kurtulmak da mümkün de¤ildir. fiu da ifade edilmelidir ki
her ne kadar hukukun cinsiyetler aras› eflitsizli¤i yaratan etmenlerden biri oldu¤u
fikri, farkl› feminizmler taraf›ndan benimsenmiflse de hukuk sisteminin ataerkil ol-
du¤u konusunu gündeme getirenler radikal feministlerdir.

Nihayet postmodern feminizm olarak adland›r›lan yaklafl›m, özellikle ayd›nlan-
ma ve modernite ile iliflkilendirilen evrensel do¤rular iddias›na karfl› ç›k›fl› ve yine
ayd›nlanman›n dayatt›¤› do¤rular›n “beyaz bat›l› heteroseksüel erke¤in de¤er yar-
g›lar›” olarak niteleniflini ifade etmektedir. Postmodern feministler, radikal feminiz-

1858.  Ünite  -  Hukuk Sosyolo j is in in  Düflünsel  Gel ifl imi  ve  Ça¤dafl Perspekt i f ler

S O R U

D ‹ K K A T

SIRA S ‹ZDE

DÜfiÜNEL ‹M

SIRA S ‹ZDE

S O R U

DÜfiÜNEL ‹M

D ‹ K K A T

SIRA S ‹ZDE SIRA S ‹ZDE

AMAÇLARIMIZAMAÇLARIMIZ N N
K ‹ T A P

T E L E V ‹ Z Y O N

K ‹ T A P

T E L E V ‹ Z Y O N

‹ N T E R N E T ‹ N T E R N E T

M A K A L EM A K A L E

3

S O R U

D ‹ K K A T

SIRA S ‹ZDE

DÜfiÜNEL ‹M

SIRA S ‹ZDE

S O R U

DÜfiÜNEL ‹M

D ‹ K K A T

SIRA S ‹ZDE SIRA S ‹ZDE

AMAÇLARIMIZAMAÇLARIMIZ N N
K ‹ T A P

T E L E V ‹ Z Y O N

K ‹ T A P

T E L E V ‹ Z Y O N

‹ N T E R N E T ‹ N T E R N E T

M A K A L EM A K A L E

5
A M A Ç
N

Modernite: Avrupa’da
yaklafl›k olarak 17. yüzy›l
civar›nda ortaya ç›kan,
zamanla tüm dünyaya
yay›lan toplumsal de¤erler
sistemine ve
organizasyonuna verilen
isimdir.



min özellikle siyasal yap›ya yönelik elefltirilerini, genel olarak ayd›nlanma düflün-
cesine ve moderniteye yönelterek yinelemifllerdir. Dolay›s›yla postmodern femi-
nizm, erkek egemen modernitenin reddiyesidir.

Liberal Feminizmin Hukuk Yaklafl›m›
Liberal feministler, hukukun cinsiyet bak›m›ndan ayr›mc› ve tarafl› bir nitelikte ol-
du¤unu ileri sürerler ve çözüm olarak hukuk alan›nda reform yap›lmas› gerekti¤i-
ni savunurlar. Bunlar, yasalar›n eflit bir flekilde uygulanabilmesi ve hukukun hem
erkeklerin hem de kad›nlar›n deneyimlerini yans›tabilmesi için kad›nlar› hukuk
mesle¤inden d›fllama ve evli kad›nlar›n mülkiyet sahibi olmas›n› engelleme gibi
hukuki pratiklerin de¤ifltirilmesi gerekti¤ini düflünürler. 

Liberal feministler, kad›nlar›n kamusal yaflama aktif olarak kat›l›mlar›n›n kad›-
n›n statüsüne avantaj sa¤layaca¤›n› varsaymaktad›rlar. Liberal feminizm, toplumun
temelinde bireyler oldu¤u kabulüne dayan›r. Dolay›s›yla liberal femiznimin hak
meselesine yaklafl›m›, liberal birey haklar›n›n ötesinde de¤ildir. Yaln›zca gelenek-
sel olarak erkeklere verilmifl bireysel haklar›n ayn› zamanda kad›nlara da verilme-
sini savunur. Liberal feministler, kad›nlar›n kamu yaflam›na eflit kat›l›m›n› ve mev-
cut hak ve f›rsatlardan yararlanmay› talep ederler.

Tam da bu nedenle kanun önünde eflitlik, kad›nlara oy hakk› tan›nmas›, e¤itim
ve ifl yaflam›nda f›rsat eflitli¤i vb. konular liberal feministlerin çal›flmalar›nda öne ç›-
kan temalard›r. Liberal feministler, hukukun kad›n›n ev ve aileyle yani özel yaflam-
la s›n›rland›r›lmas›n›n arac› oldu¤unu, ancak aksine yine hukuk arac›l›¤›yla yap›la-
cak düzenlemeler sayesinde toplumsal bir reformun gerçeklefltirilebilece¤ini öne
sürmektedirler. Nitekim 1970’lerle birlikte kad›n›n kamusal yaflama kat›l›m›n›n
önündeki engellerin giderilebilmesi için farkl› ülkelerde etki alan› bulan bu yakla-
fl›m, kad›na yönelik en az›ndan resmî ayr›mc›l›¤›n kald›r›labilmesi yolunda önem-
li ad›mlar at›lmas›n› da sa¤lam›flt›r.

Liberal feministlere göre, hukukun, resmî ayr›mc›l›¤›n arac› olmas›n›n nedeni
özellikle hukuk yap›c› ve yorumlay›c› mekanizmalarda erkek egemen yap›n›n sür-
mesidir. Dolay›s›yla kad›nlar›n kamusal yaflamla birlikte, özellikle hukuk prati¤inin
içerisinde de daha fazla yer almalar›, kad›n-erkek eflitli¤inin sa¤lanmas› çabalar›na
daha büyük katk› sa¤layacakt›r. 

Kültürel Feminizmin Hukuk Yaklafl›m›
Kültürel feminist kuram›n temelinde anaerkil bak›fl aç›s› yer al›r. Bir baflka deyifl-
le, toplumsal yaflam›n özellikle kad›nlara özgü de¤erler arac›l›¤›yla sürdürülmesi
gerekti¤i anlay›fl›, kültürel feminizmin ç›k›fl noktas›n› oluflturmufltur.

Kültürel feminist yaklafl›mlar, kad›nlar›n erkeklerden daha farkl› bir ahlaki du-
yarl›l›¤a sahip olduklar› görüflünü dile getirirler. Buna göre, Bat› hukuk sistemi, ge-
nel olarak erkeklerin de¤erlerini ve ahlaki kavray›fllar›n› yans›t›r. Bu dengesizli¤in
giderilmesi gerekir.

Erkeklerin de¤erleri, otonomiyi, bireycili¤i, soyut haklar› ve ödevleri vurgular-
ken; kad›nlar›n de¤erleri, sorumluluk, içtenlik, ilgi, bak›m ve yetifltirme eti¤ini öne
ç›kar›r. Yine erkekler, bireysel baflar›y›, ba¤›ms›zl›¤›, ayr›m yapmay› ve rekabeti
üstün de¤erler olarak görürken; kad›nlar baflkalar›na karfl› ahlaki sorumlulu¤a ve
ilgi göstermeye yönelik de¤erleri esas al›rlar. Baz› feministler, erkek egemen veya
erkek yarat›m› de¤erler olarak zafer, tahmin edilebilirlik, objektiflik, tümdengelim-
sel ak›l yürütme ve evrenselcili¤i; kad›n de¤erleri olarak ise empati, bak›m ve ye-
tifltirme, ›l›ml›l›k ve toplumsal iliflkileri sürdürme iste¤ini s›ralarlar. Bu s›ralamadan
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hareketle erkeklere göre farkl› niteliklere ve de¤erlere sahip olan kad›nlar›n hukuk
mesle¤ine giderek artan ölçülerde kat›lmas›n›n, hukukun örgütlenme tarz›n› ve
prati¤ini dönüfltürece¤ini ve bu alanda iki tarafl› düflünme yetene¤ini güçlendire-
ce¤ini ileri sürerler. Bu anlamda kültürel feministler, kad›nlar›n hukuk mesle¤ine
girmesinin ve tecrübelerinin hukuka kazand›r›lmas›n›n, hukuku tüm nüfusa karfl›
daha ilgili, duyarl› ve adil k›laca¤›n› öne sürerler. Bir baflka deyiflle, “kad›n eli de¤-
mifl” hukukun daha adil olaca¤›n› iddia ederler.

Dikkat edilecek olursa, her ne kadar liberal feminst kuramdan türetilmifl olsa da
kültürel feminizm ile liberal feminizm aras›nda önemli bir farl›l›k söz konusudur.
Liberal feminist kuram, kad›n ile erke¤in eflitli¤inden hareketle, hukuksal bir eflit-
lik talebini öne ç›kar›rken, kültürel feminist kuram, kad›n olman›n getirdi¤i üstün
özelliklere dikkat çekerek, toplumun kad›n›n niteliklerine uygun olarak örgütlen-
mesi durumunda, daha yaflanabilir bir toplumsal yaflam kurulabilece¤inden hare-
ket etmektedir.

Radikal Feminizmin Hukuk Yaklafl›m›
Radikal feminist yaklafl›m› benimseyen hukuk teorisyenleri, hukukun erkek ege-
men dünyas›n›n, giderek artan kad›n kat›l›m›yla veya kad›nlara atfedilen nitelikle-
re daha fazla yer verilmesiyle de¤ifltirilebilece¤ini kabul etmezler. Bu teorisyenle-
re göre hukuk, erkek egemenli¤inin sürdürücüsü, erkek egemen ideolojinin yeni-
den üretilmesinin ve aktar›lmas›n›n güçlü bir mekanizmas›d›r. K›sacas› hukuk, bir
erkeklik paradigmas›d›r. Kad›n›n statüsünü de¤ifltirmek için dava yoluna baflvur-
mak veya yasama sürecini etkilemek, uygun bir kanal de¤ildir. Hukuk, bir toplum-
sal de¤iflme kayna¤› de¤ildir ve böyle bir kaynak da olamaz. Çünkü hukuk, patri-
arkal güç iliflkilerini zay›flatmak yerine güçlendirme e¤ilimindedir. Parlamentolar
taraf›ndan yürürlü¤e konulan yasalar ve mahkemelerden ç›kan yarg›sal kararlar,
kad›nlar›n kamusal alana girifllerini ve yüksek ücretli mesleki u¤rafl›lara kat›lmala-
r›n› s›n›rland›r›r. Örne¤in, 20. yüzy›l›n ilk yar›s›nda mahkemeler, “kifliler” (persons)
sözcü¤ünü s›k s›k erkekler anlam›nda yorumlam›fllard›r.

Radikal feministler, farkl› seslerin veya fikirlerin hukuk dünyas›na dâhil edilme-
sini savunan liberal feministleri elefltirirler. Onlara göre, kad›nlar ve erkekler ara-
s›ndaki farkl›l›klar üzerinde odaklaflma, cinsiyetler aras›ndaki güç eflitsizliklerini
nötralize ve rasyonalize eden bir ideoloji olarak ifllev görür. Cinsiyet, bir iktidar so-
runu, yani erkek üstünlü¤ü ve kad›n ba¤›ml›l›¤› sorunudur. Kad›n de¤erleri olarak
empatiyi, bak›m ve yetifltirmeyi, ›l›ml›l›¤›, toplumsal iliflkilere dönük ilgiyi ve bafl-
kalar›na karfl› yönelimi öne ç›karmak, kaç›n›lmaz olarak cinsiyetler aras›ndaki eflit-
sizli¤i yeniden üreterek erkek egemenli¤ini güçlendirir. Ayn› flekilde erkek pers-
pektifinin temel de¤erleri olarak rasyonellik, objektiflik, evrensellik gibi de¤erlerin
hukuk taraf›ndan benimsenmesi de cinsiyet eflitsizliklerini yeniden üretir.

Erkek egemen de¤erlerle yüklü olan hukuk, erkeklerin kad›nlar üzerinde ege-
menlik kurduklar› bir toplumsal yap›y› sadece yans›tmakla kalmaz; ayn› zamanda
devlet, böyle bir hukukun sayesinde erkeklerin iktidar›n› daha da kurumsallaflt›r›r.
Bu ise hukuksal reformlar yoluyla kad›nlar›n statüsünü de¤ifltirmenin niçin müm-
kün olamayaca¤›n› aç›klar.

Postmodern Feminizmin Hukuk Yaklafl›m›
Postmodern feminist yaklafl›mlar, hem liberal hem de radikal feminist yaklafl›mla-
r›n kad›nlar› ve erkekleri, erkekler ve kad›nlar olarak birbirlerini d›fllay›c› ve her bi-
rini kendi içinde homojenize eden kategoriler olarak kavramlaflt›rmas›n› elefltirir-
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ler. Böyle bir bak›fl›n, karmafl›k s›n›fsal, kültürel, etnik, ulusal, bölgesel ve benzeri
ayr›mlar› gizledi¤ini öne sürerler. Di¤er feminist yaklafl›mlar›n kullanmakta olduk-
lar› toplumsal ve hukuksal kategorilerin homojenli¤ini ve de¤iflmezli¤ini sorgular-
lar. Özellikle de bu yaklafl›mlar›n kad›n kategorisini elefltirerek; bunun, orta s›n›fa
mensup, iyi e¤itim görmüfl kad›nlar›n deneyimini yans›tt›¤›n› belirtirler. Onlara gö-
re, kad›nlar›n ayn› kategoriye mensup homojen bir bütün olarak görülmesi, kad›n-
lar aras›ndaki ›rk, s›n›f ve cinsiyet ayr›mlar›n› ihmal etmeye ve farkl› konumlarda-
ki kad›nlar›n seslerini ya da fikirlerini görmezlikten gelmeye yol açar. 

Postmodern feminist teorisyenler, bir toplumsal düzenleme alan› olarak insan
bedeni üzerinde çal›flmaya, yayg›n bir ilgi gösterirler. Hukukun, erkek bedenleri-
ne ayr›cal›k tan›rken; kad›n bedenlerini marjinalize etme ve patolojik k›lma yönün-
de normlar tesis etti¤ini ileri sürerler. Onlara göre hukuk, diyet yapmay› ve egzer-
siz yapmay› vurgulayan, güzelli¤e dönük bask›larda bulunan, kad›n bedenini uy-
sallaflt›rarak onun kültürel gereklere itaatini sa¤lamaya çal›flan ve kad›na bu yön-
de e¤itim veren egemen kültürel prati¤in yeniden üretilmesine katk›da bulunur.
Buna örnek olarak; evlenme, cinsellik, annelik ve istihdam gibi, kad›n bedenleriy-
le iliflkili hukuksal düzenlemelerin ceza yasalar›nda ve medenî kanunlarda merkezi
bir yere sahip oldu¤unu belirtirler. Bu nedenle kürtaj, üreme, cinsel taciz, pornog-
rafi, tecavüz ve aile içi fliddet gibi konular üzerinde yo¤unlafl›rlar.

Türkiye’nin toplumsal ve kültürel atmosferi içerisinde kad›na yönelik fliddetin engellene-
bilmesi için akla gelen çareleri düflünüp, de¤erlendiriniz.

Fatma ‹rem Ça¤lar, “Feminist Hukuk Teorisine K›sa Bir Girifl”, Hukuk Felsefesi ve Sosyo-
lojisi Arkivi 4: 82-104. Murat Yüksel, Feminist Hukuk Kuram› ve Feminist Düflünce Teori-
leri, ‹stanbul: Beta Yay›nlar›, 2001.

Habermas’›n ‹letiflimsel Eylem Kuram›nda

Habermas’›n hukuk hakk›ndaki teorik yaklafl›mlar›n› özetlemek. 

Habermas, modernleflme sürecinde, hukuk alan›nda giderek artan rasyonalite ol-
gusu üzerinde odaklafl›r ve bu konudaki düflüncelerini özellikle “‹letiflimsel Eylem
Kuram›” adl› eserinde temellendirir. ‹letiflimsel eylem kuram›nda, öncelikle top-
lumsal yaflam dünyas› ile sistem aras›nda ayr›m yapar.

Toplumsal yaflam dünyas›, bireylerin paylaflt›¤› anlam yüklü toplumsal etkile-
flim dünyas›d›r. Bu alan, bireylerin ve gruplar›n kendi kendini düzenleme alan›d›r.
Bireyler taraf›ndan önceden farz edilen yorumlar ve anlamlar bütünü bu alanda
yer al›r. Ayr›ca geçmifl de¤er yarg›lar› ve kanaatler de bu alan› biçimlendirir. Böy-
lece toplumsal etkinlik dedi¤imiz eylemler, insanlar›n karfl›l›kl› olarak paylaflt›kla-
r› de¤er yarg›lar› ve kanaatler sayesinde gerçekleflir. Toplumsal yaflam›n üç temel
ögesi kültür, toplum ve kifliliktir. Bu üç öge ile birlikte, bireyin dünya görüflü, top-
lumun normlar› ve kurallar› da yeniden üretilmifl olur. Toplumsal yaflam dünyas›n-
daki iletiflimsel eylem, elbette her iki taraf›n da anlayabilece¤i bir dilin kullan›m›-
na ba¤l›d›r. Bu flekilde sa¤lanan iletiflimsel eylem, yaflam dünyas›n›n varl›¤›n› sür-
dürmesi ve toplumsal bütünleflmenin sa¤lanmas› bak›m›ndan büyük önem tafl›r.
Ancak, di¤er yandan bireyin kimli¤inin oluflumu da iletiflimsel eyleme ba¤l› oldu-
¤u için anlaflmazl›¤a ve çekiflmeye de neden olup, toplumda farkl›laflma ve ço¤ul-
laflmay› da art›rabilir.
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Sistem dünyas› ise modern karmafl›k toplumlar›n anlafl›labilmesi için incelen-
mesi gereken ve yaflam dünyas›ndan ayr› kurumlar ve ayg›tlar bütününü ifade
eden bir aland›r. Habermas, sistem alan› söz konusu oldu¤unda ekonomik ve po-
litik sistemleri esas alarak analizini sürdürür. Dikkat edilecek olursa, sistem alan›
yaflam dünyas›ndan farkl› olarak uzlafl›ma ya da iletiflime dayal› eyleme ba¤l› de-
¤il, aksine ekonomi söz konusu oldu¤unda para; politika söz konusu oldu¤unda
ise iktidar yönelimlidir.

Hukuk tam da bu noktada devreye girerek ifllev kazanmaktad›r. Zira yaflam
dünyas›nda iletiflimsel eylemle sa¤lanan süreklilik, sistem alan›nda ekonomik ya da
politik sistemin hukuksallaflarak kurumsallaflmas› ile sa¤lanmaktad›r. Bir baflka de-
yiflle hukuk, yaflam dünyas›n› normatif düzenlemenin konusu haline getirerek ba-
¤›ms›z bir alanda ekonomiyi ve devleti kurumsallaflt›rmaktad›r. Habermas, modern-
leflme sürecinde sistem alan› ile toplumsal yaflam alanlar›n›n farkl›laflt›¤›n› ileri sü-
rer. Buna göre sanat, bilim, ekonomi, siyaset, hukuk ve etik gibi alanlar, kendi man-
t›¤›n› ve rasyonel yaklafl›m›n› gelifltirerek gittikçe birbirinden ba¤›ms›zlaflan sistem-
ler haline gelir. Toplumun giderek karmafl›klaflmas› ve farkl›laflmas›, eflgüdümü ger-
çeklefltirerek, yönetimi mümkün k›lacak mekanizmalar›n gelifltirilmesini gerektirir.
Bunlar ise iliflkilerin ve prosedürlerin gittikçe afl›r›laflan biçimselleflmesine yol açar.
fiu da ifade edilmeli ki Habermas’›n kamusal alan-özel alan, kamu hukuku-özel hu-
kuk hatta hukuk-ahlak aras›ndaki ayr›m›n›n temelinde bu yaklafl›m yatmaktad›r.

Yukar›da da ifade edildi¤i üzere, ekonomi sisteminin temelinde parasal yarar
veya kâr yönelimi yer al›rken, bir politik sistem olarak devlet güç aray›fl›yla karak-
terizedir. Ekonomi ve siyaset alan›nda para ve iktidar ya da güç yoluyla koordine
edilen eylem, toplumsal yaflam dünyas›nda gerçekleflen iletiflimsel eylemden fark-
l› bir nitelik tafl›r. Çünkü yaflam dünyas›, amaçsal rasyonaliteyi de¤il pratik akl›,
ahlakili¤i, kiflisel otonomiyi ve iletiflimi vurgular. Sistem alan›ndaki eylem ise yal-
n›zca amaçsal rasyonaliteyi hedefler. Yaflam dünyas› ile sistem dünyas› çerçevesin-
de oluflan flema içinde hukuk, bir araç olarak ifllev görür. Hukuk, hem ekonomi ve
devletle, hem de yaflam dünyas›yla ba¤lant›l›d›r. Hukuk, hem yaflam dünyas› hem
de ekonomik ve siyasal sistem alan›nda flöyle ifllev görür: Günlük yaflam içinde
kendi hukuki hak ve özgürlüklerini kullanan vatandafllar taraf›ndan gerçeklefltiri-
len iletiflimsel eylemlerde; sözleflme, mülkiyet ve flirketler hukuku sayesinde eko-
nomik pazarlar›n ve idare hukuku yoluyla hükümet birimlerinin düzenlenmesinde
hukuk rol sahibidir. Hukuk, normatif olarak düzenlenen bir eylem bütünü olarak
hem bir kurumdur, hem de hukuki önermelerin ve bunlar›n yorumlar›n›n olufltur-
du¤u metinler olarak anlafl›lan bir kültürel bilgi türüdür.

Habermas, iletiflimsel eylem kuram›nda, modernleflme sürecinde hukukun
ahlaktan ayr›lmas› olgusunu, sistem ve yaflam dünyas› farkl›laflmas› bak›m›ndan
ele alarak, ekonomik ve siyasal sistem alanlar›nda para ve güç gibi yön verici araç-
lar›n ba¤›ms›z ifllev görmesine ve bunlar›n normatif bak›mdan kurumsallaflmalar›-
na katk›da bulunan bir de¤iflken olarak hukuka önemli bir rol atfeder. Habermas’a
göre, para ve gücün hukuken normlaflt›r›lmas› ya da kurumsallaflt›r›lmas›, ekono-
mik ve siyasal sistemlerin yaflam dünyas›ndan ayr›lmas›n› ve ba¤›ms›zlaflmas›n›
gerçeklefltirmede merkezi bir öneme sahiptir. Siyasal ve ekonomik sistemler, an-
cak para ve güç gibi topluma yön verici araçlar›n hukuk sayesinde kurumsallaflt›-
r›larak yaflam dünyas›na ba¤lanmalar› halinde ba¤›ms›z olarak iflleyebilir. Bu, eko-
nomik sistem alan›nda parasal araçlar›n ve al›flverifl iliflkilerinin mülkiyet ve sözlefl-
me hukuklar›nca düzenlenmesini gerektirirken; siyasal sistem alan›nda iktidar ve
güç iliflkilerinin ve bürokrasideki pozisyonlar›n örgütlenmesinin hukuken belirlen-
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mesini zorunlu k›lar. Böylece hukuk-ahlak ve özel hukuk-kamu hukuku ayr›flma-
s› sayesinde yaflam dünyas› da rasyonellefltirilmifl olur.

Habermas’a göre, farkl›laflma ve ayr›flma sürecinin bir yüzünde para, hukuk ve
idari yönetmelikler gibi “düzenleyiciler” varken, di¤er yüzünde toplumsal etkinlik
alanlar› yer al›r. Düzenleyiciler sayesinde sa¤lanan toplumsal etkinliklerin eflgüdü-
mü, toplumsal evreni daha öngörülebilir ve güvenlikli bir hale getirir. Böylece bi-
reyleri, ötekilerin iyi niyetine ve vicdan›na ba¤›ml› olmaktan kurtararak modern ön-
cesi kiflisel iktidar alan›ndan ba¤›ms›zlaflt›r›r. Ancak, toplumsal etkinliklerin kurallar
ve düzenleyiciler yoluyla eflgüdümü, iradi iletiflimsel iflbirli¤i olas›l›klar›n› ve f›rsat-
lar›n› azaltarak ötekilerle anlaflma ihtiyac›n› zay›flat›r. Bunun sonucunda, gündelik
pratiklerden ve kültürden kopufl h›zlan›r, eflitlik ve ahlakilik aras›ndaki ayr›m derin-
leflirken kültür, toplum ve kiflilik birbirlerinden ayr›l›r. Bunlar›n y›k›m› pahas›na bi-
çimselleflen ve özerkleflen etkinlik alanlar›, toplumsal yaflam dünyas›n› kuflat›r. 

Habermas, hukukun, sadece yaflam dünyas› ile sistem dünyas› aras›nda ba¤lan-
t› kurma bak›m›ndan de¤il; ayn› zamanda yaflam dünyas›n›n kendi içerisindeki dü-
zenlenifli bak›m›ndan da önemli roller oynad›¤›n› düflünür. Habermas, bu tezini,
Avrupa’n›n tarihî gelifliminde “hukuksallaflt›rma” sürecinin yerine iliflkin tart›flma-
s›nda gelifltirir.

Hukuksallaflt›rman›n, genel olarak, hukukun toplum yaflam›nda giderek artan
yükseliflini ifade etmek üzere baflvurulan bir kavram oldu¤u söylenebilir. Hukuk-
sallaflt›rma süreci, toplumda pozitif hukukun giderek geniflleyip yayg›nlaflmas›, ya-
z›l› hukukun yükselifli, gittikçe daha fazla toplumsal iliflkinin hukuken düzenlenir
hale gelmesi ve hukuki düzenlemelerin daha detayl› olmaya bafllamas› gibi olu-
flumlar› içerir. Habermas, bu kavram ile esas olarak hukuk yoluyla çerçevelenme-
den önce gayri resmî de¤erler, normlar ve mekanizmalar ba¤lam›nda düzenlenen
toplumsal yaflam alanlar›n›n, giderek yaz›l› hale gelen pozitif hukuk kurallar›yla
düzenlenir hale gelmesini anlatmak ister. Örne¤in, toplumsal tart›flmalar›n, siyasal
mücadelelerin ve s›n›f çat›flmalar›n›n toplu sözleflmeler yoluyla “ifl hukuku” ad› ve-
rilen ayr› bir hukuk dal› kapsam›nda kurumsallaflt›r›lmas›, yaflam dünyas›n›n bir
parças›n›n hukuksallaflt›r›lmas› anlam›na gelir.

Habermas, tarihî süreçte Avrupa ba¤lam›nda, burjuva devletten (mutlakiyet dö-
neminden) sosyal devlete do¤ru giden geliflimi bir hukuksallaflma süreci olarak
de¤erlendirir. Bu çerçevede dört bilimsel hukuksallaflma sürecinden söz edelebi-
lece¤ini belirtir: Birincisi, mutlak monarfli döneminde oluflan “burjuva devleti” afla-
mas›n› temsil ederken; ikincisi, 19. yüzy›l Almanya’s›nda monarflik yönetim alt›nda
yaflanan “burjuva hukuk devleti” aflamas›na varan süreci ifade eder. Üçüncüsü,
Frans›z Devrimi’nin sonucu olarak Avrupa’da ve Kuzey Amerika’da geliflen “de-
mokratik hukuk devleti”ne gidifli; sonuncusu ise, 20. yüzy›lda belirginleflen “sosyal
ve demokratik hukuk devleti”ne do¤ru yönelimi anlat›r. 

Bu hukuksallaflma süreci içerisinde, hukukun bizatihi kendisi, toplumsal yaflam
dünyas›n›n iletiflimsel yap›s›n› zedeler. Söz gelimi, e¤itim alan›nda, bir yandan
hukuksal düzenlemeler yoluyla birey, ailenin iktidar yap›s›ndan serbest k›l›nmaya
çal›fl›l›rken; di¤er yandan giderek artan hukuksallaflt›rma yüzünden bireyler devlete
daha ba¤›ml› olmakta ve bir bütün olarak yaflam dünyas› devletin artan müdahalesi-
ne aç›k bir hale gelmektedir. Böylece de¤erler, normlar ve anlaflma mekanizmalar›
çerçevesinde gerçekleflen toplumsal bütünleflmeye dayal› yaflam alanlar›, gittikçe ar-
tan ölçülerde devlet egemenli¤i alt›na sokulmakta ve bürokratiklefltirilmektedir.

Bu yaklafl›m›yla Habermas, modernite projesinin egemen bak›fl› aç›s›na olduk-
ça farkl› bir perspektiften ciddi elefltiriler getirmifl olmaktad›r. Modernite projesine
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egemen olan anlay›fl, hukuku, toplumsal hayat›n her alan›na müdahale eden yo-
¤un yönetim projelerinin meflrulaflt›r›lmas›na ve gerçeklefltirilmesine yönelik baflat
bir araç olarak de¤erlendirir. Baflka bir deyiflle bu anlay›fl, hukuku, bir modern yö-
netim tekni¤i ve araçsal bir mekanizma olarak görür. Yasama faaliyetlerinin temel
bir yönetim mekanizmas› olarak giderek genifllemesi, sadece hükümetsel alan›n
geleneksel sahalar›n› de¤il, ayn› zamanda gittikçe artan ölçülerde özel iliflkileri ve
yaflam alanlar›n› da kapsamaya bafllar. Habermas, modern hükümet etmenin temel
tekni¤i haline getirilen bu hukuk görüflünü elefltirerek gerek hacim, gerekse kap-
sam ve detay bak›m›ndan giderek artan hukuksal müdahalelerin, toplumsal yaflam
alanlar›n›n hukuksallaflt›r›lmas›na ve yarg›sallaflmas›na do¤ru yönelen bir geliflme-
ye yol açt›¤›n› ileri sürer. Böyle bir oluflum, ister istemez bireylerin veya gruplar›n
faaliyetlerini ve çal›flmalar›n› bizzat kendilerinin belirlemesi fleklindeki ba¤›ms›zl›k-
lar›n› s›n›rland›rmaktad›r.

Foucault’nun Sosyolojisinde Hukuk

Foucault’nun hukuk hakk›ndaki teorik yaklafl›mlar›n› aç›klamak. 

Hukuk, bafll› bafl›na ilgilendi¤i bir konu olmamakla beraber Foucault, modern top-
lumun birey üzerindeki d›flsal ve içsel kontrolünü ne denli art›rd›¤›n› ve bu dene-
tim alt›na alma sürecinde hukukun ve hukuksal kurumlar›n nas›l bir rol oynad›¤›-
n› incelemeye çal›fl›r. Bu çerçevede, bireylere yönelik disipline etme, egemenlik
kurma, cezaland›rma, düzene sokma veya hizaya getirme ve hükmetme mekaniz-
malar›yla yak›ndan ilgilenir. Hukuku da bu ögelere dayanarak yapt›¤› iktidar ana-
lizinin önemli bir bilefleni olarak görür. Foucault’un iktidar ve hukuk analizini ye-
terince kavramak bak›m›ndan onun modernite dönemine ve modern topluma ilifl-
kin görüflleri ve elefltirileri büyük önem tafl›r. 

Foucault’ya göre, toplumda iktidar, zor yoluyla kurulmaz; iktidar, toplumsal ya-
flam›n içindeki her iliflkide yeniden üretilmektedir. Bunu söylem sa¤lamaktad›r.
Söylem ile iktidar aras›nda yak›n bir iliflki bulunmaktad›r. Bir yandan söylem, ikti-
dar› olufltururken; di¤er yandan iktidar, gücünü sa¤lamlaflt›rarak bir söylem aray›-
fl›na yönelmektedir. Kendine özgü söylem üretmeyen bir toplum olmad›¤› gibi, in-
san zihni ve bedeni üzerinde disiplin mekanizmas› kurmayan bir toplum da yok-
tur. ‹ktidar, mevcut yap› üzerinde bir egemenlik iliflkisi kurarken ayn› zamanda
gerçekli¤i de yeniden yarat›r ve yaratt›¤› bu gerçekli¤i denetler.

Foucault, cezaland›rma hakk›ndaki kendi perspektifini, bireylerin bedenlerini
kontrol alt›nda bulundurmak ve yönetmek için baflvurulan, siyasal güçler alan›n-
daki yerleflik bulunan bir iktidar ve bilgi teknikleri çerçevesinde infla eder. Yani ce-
zaland›rmay›, bir disipline etme veya disiplin alt›na alma mekanizmalar› bütünü
olarak görür. Hapishane veya mahkeme gibi hukuksal veya yarg›sal kurumlar› in-
celerken, sadece devlet alan›nda ve onun hukuksal kuramlar›nda yerleflik bulunan
kontrol üzerinde durmaz; ayn› zamanda, bu tip formel kontrol ile birlikte toplum-
sal yaflam alan›ndaki yayg›n toplumsal kontrolü birlikte ele al›r. Bu yaklafl›m›yla,
giderek incelen ve yayg›nlaflan bir toplumsal kontrol sürecinde, bir kamusal ibret
manzaras› oluflturan iflkencenin veya azap çektirmenin, giderek görünmez hale
geldi¤ini ve disipline edici daha ince tekniklerin ve mekanizmalar›n ortaya ç›kt›¤›-
n› belirtir. Bu, nadiren disipline edici mekanizmalara baflvuran bir rejimden genel-
leflmifl gözetime ve sonuçta disipline edici bir topluma do¤ru gidilmekte oldu¤u
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anlam›na gelir. Böyle bir toplumda disipline edici pratikler, her fleyden önce bü-
tün toplum boyunca yayg›nlaflan düflkünler evlerinde, yetimhanelerde ve hapisha-
nelerde yo¤unlaflt›r›l›r. Cezaland›rma gücü, bölünmeye ve daha az tan›nabilir ol-
maya bafllar. Egemen gücün yarg›lay›c› ve cezaland›r›c› ifllevleri daha fazla görü-
nürken; psikiyatristin, infaz memurunun, psikologun, ö¤retmenin, sosyal çal›flma-
c›n›n, doktorun ve dan›flman›n ifllevleri daha az görünür. Daha az görünür olmak,
bunlar›n cezaland›rma sürecinin en gizli ya da sakl› parças› olmalar›na yol açar. Bu
sayede disipline etme mekanizmalar›, kurumsall›k d›fl› olmaya bafllar ve tedavi edi-
ci modeli benimseyen insan bilimleri taraf›ndan baflvurulan, daha esnek ve yayg›n
kontrol etme mekanizmalar›na dönüflür.

Foucault, yeni bir suç ve yasa teorisi, eski kararnamelerin iptali, örf hukukunun
kald›r›lmas›, cezaland›rma hakk›n›n siyasi ve ahlaki bak›mdan yeni bir tarzda mefl-
rulaflt›r›lmas› gibi ögelerle karakterize olan modern hukuk sistemlerinin on seki-
zinci yüzy›l›n ikinci yar›s›ndan itibaren hayata geçmeye bafllad›¤›n› ileri sürer. Mo-
dern hukuk sistemlerinin devreye girmesiyle iflkence yap›lan, azap çektirilen, or-
ganlar› parçalanan, yüzüne veya omzuna damga bas›lan, canl› ya da cans›z olarak
teflhir edilen ve böylece seyirlik bir öge haline getirilen insan bedeni giderek orta-
dan kalkm›flt›r. Beden, ceza ile y›ld›rman›n ana hedefi olmaktan ç›km›fl; azap çek-
tiren cellad›n yerini, gözetmenler, hekimler, papazlar, psikiyatristler, psikologlar
ve e¤itmenlerden oluflan koskoca bir teknisyenler ordusu alm›flt›r.

Foucault, bu dönüflümde hem toplumsal hem de düflünsel geliflmelerin etkili
oldu¤unu düflünür. Foucault’ya göre endüstrileflme sürecinde üretimin büyük çap-
ta makine kullan›m›na dayal› fabrikalarda yap›lmas›, hammaddeler ve mamul mad-
deler piyasalar›n›n dünya ölçe¤inde oluflmas›, depolanm›fl ürünlerin ya¤malanma-
s›ndan makinelerin iflçiler taraf›ndan k›r›lmas›na kadar uzanan birçok riski berabe-
rinde getiriyordu. Bütün bunlar, risklerin azalt›lmas›n› ve iflçilerin kontrol alt›na
al›nmas›n› gerektiriyordu. Bu ise di¤er kurumlar yan›nda hapishanenin azap çek-
tirmenin yerini almas›na yol aç›yordu. Ayr›ca giderek geliflen endüstriyel sistem,
serbest bir emek gücü piyasas› talep etti¤inden zorunlu çal›flma fleklindeki yapt›r›-
m›n cezaland›rma mekanizmalar› içindeki yeri 19. yüzy›lda azal›yorken, onun ye-
rini ›slah amaçl› hapishane almaya bafll›yordu. Bu dönüflümde hukuk felsefecileri,
hukuk teorisyenleri, hukukçular, yasama organ› üyeleri gibi çeflitli kesimlerde 18.
yüzy›l›n ikinci yar›s›ndan itibaren giderek yükselen itirazlar da etkili olmufltur.
Bundan böyle vücudun damgalanmas›na de¤il, e¤itilmesine ve düzeltilmesine ih-
tiyaç duyulmufltur. Yani, genel ve sürekli gözetime, bireylerin ayr› tutulmas›na,
gruplanmas›na, vücudun belli bir yere ba¤lanmas›na, verimin denetlenmesine ve
iyilefltirilmesine, bunlara uymayan fleylerin d›fllanmas›na, hem iyilefltirici hem de
cezaland›r›c› yola getirme tarzlar›na ve buna imkân verecek normlar›n yeniden
oluflturulmas›na gereksinim söz konusu olmufltur.

‹nsanlar›, gözetim alt›nda bulundurman›n temelinde “iktidar-bilme” formlar› ol-
du¤unu belirten Foucault’ya göre, iktidar iliflkileri, bilme bak›m›ndan yaln›zca ko-
laylaflt›r›c› ya da engelleyici bir rol oynamaz; bilmeyi destekleme ya da uyarmayla,
yanl›fla sürükleme ya da s›n›rlamayla yetinmez. Hiçbir bilme bir iletiflim, saptama,
toplay›p biriktirme ve de¤ifltirme sistemi olmadan oluflamaz ve bu sistemin kendi-
si de bir iktidar biçimidir. Foucault, gözetim alt›nda bulundurman›n Orta Ça¤’da
“soruflturma” formunda, “Sanayi Toplumu”nda ise denetim, d›fllama ve cezaland›r-
ma sistemlerine ba¤l› iktidar-bilme formu fleklinde “araflt›rma” formunda ortaya
ç›kt›¤›n› ileri sürer. 
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‹ktidar›n veya gücün, bilgi temelli disiplin teknikleri çerçevesinde hapishane,
okul, iflyeri, hastane ve k›flla gibi kurumlarda nas›l ifllevselleflti¤ini tart›flan ve bu
kurumlarda mahpuslar›n, ö¤rencilerin, çal›flanlar›n, hastalar›n ve askerlerin benzer
ölçülerde kurallara ba¤lanarak yaflamlar›n›n nas›l düzenlendi¤ini inceleyen Fouca-
ult, bu düzenlemedeki amac›n, insanlar aras›nda deli-ak›ll›, sa¤l›kl›-hastal›kl›, teh-
likeli-tehlikesiz, normal-anormal fleklinde ikili ayr›mlar ve etiketlemeler yap›larak
normalizasyonu sa¤lamak oldu¤unu belirtir. Böylece her türlü toplumsal ve psiko-
lojik düzensizlik elimine edilerek hem akl› hem bedeni belirlenmifl, kolayca ö¤re-
nebilen ya da e¤itilebilen özneler yetifltirilir. Kapitalist toplum düzeninde bilginin
as›l ifllevi, içsellefltirilmifl bir toplumsal denetimi, yani yayg›n toplumsal kontrolü
sa¤lamakt›r. Böyle bir düzende bilgiyi kullanan hapishane, fabrika ve okul gibi ku-
rumlar›n ifllevi ise disiplinli ve uyumlu bir toplum modelini gerçeklefltirmektir.

Modernleflme ile birlikte cezaland›rma yan›nda gözetim alt›nda tutma, yani di-
sipline etmenin merkezi bir yere kavufltu¤unu belirten Focault’ya göre,

Bireylerin sabit bir yere kapat›lmalar›; en küçük hareketlerinin bile denetlendi¤i; bü-

tün olaylar›n kaydedildi¤i; kesintisiz bir yaz› faaliyetinin merkez ile çevreyi birbiri-

ne ba¤lad›¤›; iktidar›n hiyerarflik ve sürekli biçimine göre, hiçbir paylafl›m olmadan

icra edildi¤i; her fleyin sürekli olarak saptand›¤›, incelendi¤i ve canl›lar, hastalar ve

ölüler olarak da¤›t›ma tabi tutuldu¤u bu kapal›, parçalara ayr›lm›fl ve her noktas›

itibariyle gözetim alt›nda olan mekânda, bütün bu unsurlar bütüncül düzene¤in

modelini meydana getirmektedir ( 2000:292). 

Foucault, 19. yüzy›l›n “panopticon” ça¤›n› kurdu¤unu düflünür. Panopticon, bi-
reylerin tam anlam›yla gözlenmesine olanak sa¤layan bir yap›d›r. Bunun en aç›k
bir örne¤i, gardiyanlar›n hücreleri görebildi¤i, ama mahkûmlar taraf›ndan görüle-
medi¤i, dairesel bir cezaevinin ortas›ndaki kuledir. Panopticon muazzam bir güç
kayna¤›d›r, çünkü cezaevi yetkililerine tam gözetim olana¤› sa¤lar. Bu tür durum-
larda yetkililerin her zaman orada olmas› gerekmez; yap›n›n mevcudiyeti ve yetki-
lilerin orada olma olas›l›¤› bile suçlular› k›s›tlar. Daha da önemlisi, mahkûmlar,
kendi kendilerini denetler hale geldikleri için bu ayg›t›n gücünün artmas›d›r. Mah-
kûmlar, gardiyanlar taraf›ndan görülebileceklerinden korkarak çeflitli fleyleri yap-
maktan vazgeçerler.

Foucault’nun “Hapishanenin Do¤uflu” adl› kitab›, insanlar üzerindeki gözetim ve k›s›tla-
malarla ilgilenenler için önemli bir kaynakt›r. Michel Foucault, Hapishanenin Do¤uflu,
Çev. Mehmet Ali K›l›çbay, Ankara: ‹mge Kitabevi yay›n›, 2000.

Foucault’nun modernite ve hukuk iliflkisine yönelik analizinin temelinde, onun
modern toplumda bilimin niteli¤ine ve ifllevine yönelik yaklafl›m›n›n önemli yer
tuttu¤u söylenebilir. Ona göre bilim, esas›nda, insanlar›n toplumda nas›l düflünüp
davranacaklar›n› belirleyen bir iktidar biçimidir. Bireyler için gerekli olacak ahlaki,
hukuki, cezai ve t›bbi mekanizmalar, bu iktidar biçimi taraf›ndan üretilmektedir.
Foucault, bütünsel bir flekilde bilimsel disiplinlerin, modernleflme sürecinde orta-
ya ç›kan ve giderek artan insani çeflitlilikleri düzene sokmaya yönelik teknikler ol-
du¤unu; bunlar›n nüfus art›fl›n›n ve yüzer gezer nüfusun ço¤almas›n›n getirdi¤i di-
namizmi kontrol alt›na almak, giderek yayg›nlaflan ve karmafl›klaflan üretim ayg›t›-
n›n muazzam ölçülerde büyümesi karfl›s›nda daha maliyetli bir hale gelen üretim
sürecinde, üretkenli¤i art›rmak amac›yla tasarland›klar›n› ileri sürer. Bu noktada
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makro düzeyde ifllev gören genel hukuki çerçeve ile mikro düzeyde veya günlük
yaflamda ifllevsel olan disiplinler aras›nda çeliflki bulundu¤unu belirterek sözlerini
flöyle sürdürür:

Burjuvazinin tarihsel olarak, XVIII. yüzy›l boyunca siyasal olarak egemen s›n›f ol-

mas›na yol açan süreç, anlafl›l›r, yasal hükümlere ba¤lanm›fl, biçimsel olarak eflitlik-

çi bir hukuki çerçevenin yerleflik hale gelmesinin arkas›nda ve parlamenter ve temsi-

li tipten bir rejimin örgütlenmesi sürecinin içinde kendini güvenceye alm›flt›r. Fakat

disiplinsel düzeneklerin geliflmesi ve genelleflmesi; bu süreçlerin karanl›k olan di¤er

cephesini meydana getirmifltir. ‹lke olarak eflitlikçi bir haklar sistemini garanti eden

genel hukuki biçim, bu küçük, gündelik ve fizikî mekanizmalar taraf›ndan, disiplin-

lerin oluflturduklar›, esas olarak eflitsizlikçi ve simetrisiz olan bu mikro iktidar sistem-

leri taraf›ndan s›n›rland›r›lmaktad›r (2000:324).

Foucault’ya göre, hukuk sistemleri, hukuk öznelerini evrensel ölçülere göre ni-
telerken; disiplinler, onlar› karakterize ederek, s›n›fland›rarak, özellefltirerek ve bi-
reyleri birbirine nazaran hiyerarflik bir hale getirerek “panopticon” tipi gözetimi
mümkün k›lmaktad›r. Bu tip gözetim, her ne kadar kurala dayal› kurumsal bir ni-
teli¤e sahip olsa da genel olarak hukuksal çerçeveye ayk›r› iflleyen bir “karfl›-hu-
kuk” özelli¤i sergilemekte, hukukun iktidara çizmifl oldu¤u s›n›rlar› anlams›z k›la-
rak iktidar› güçlendiren ve destekleyen bir mekanizma ifllevi göstermektedir. Pa-
nopticon tipi gözetim sürecinde, bir taraftan hapishane fabrikalara, okullara ve k›fl-
lalara benzerken; di¤er taraftan bunlar›n tümü de hapishaneye benzemektedir.

Foucault t›p, psikiyatri, psikoloji, kriminoloji ve sosyoloji gibi disiplinlerin bilgi
iddialar›n› ve uygulamalar›n› irdeleyerek modern toplumlarda bireylerin nas›l de-
netim ve disiplin alt›na al›nd›klar›n› ortaya koymaya çal›fl›r. Ona göre, insan bilim-
leri belli normlar infla etmektedirler ve bu normlar ö¤retmenlerin, toplumsal çal›fl-
mac›lar›n, doktorlar›n, yarg›çlar›n, polislerin ve yöneticilerin ellerinde yeniden üre-
tilmekte ve meflrulaflt›r›lmaktad›r. Foucault, bu süreçte insan bilimlerinin; iflyerle-
rinde, s›n›flarda, hastanelerde, toplumsal yard›m ofislerinde, ailelerde, hapishane-
lerde, psikiyatri kliniklerinde ve mahkeme salonlar›nda, k›sacas› tüm toplumda,
ürettikleri normlar arac›l›¤›yla bir “normallik” standard› oluflturarak yeni bir iktidar
rejimini kurumsallaflt›rd›klar›n› ileri sürer. Buna göre, normal çocuk, sa¤l›kl› vücut,
dengeli zihin, iyi vatandafl, mükemmel koca ve gerçek insan gibi kavramlar, ö¤ret-
menlerin, memurlar›n, doktorlar›n, yarg›çlar›n, polislerin ve yöneticilerin pratikleri
arac›l›¤› ile yeniden üretilir ve meflrulaflt›r›l›r. Böylece, Foucault’un yaklafl›m›nda
hukuk, modern öncesi dönemde sahip oldu¤u bafll›ca konumu kaybederek, insan
bilimlerinin ortaya koydu¤u bilgiler ve teknikler çerçevesinde bütün toplum çap›n-
da sa¤lanan yayg›n ve derin kontrolün veya hegemonyan›n birçok bilefleninden
biri olarak de¤erlendirilmifl olur.
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Panaptikon: ‹ngiliz filozof ve
toplum kuramc›s› Jeremy
Bentham’›n 1785 y›l›nda
tasarlam›fl oldu¤u ve temeli
mahkumlar›n hepsinin
mutlak gözetimine dayal›
olan hapishane infla
modelidir. Bu mimari
modelde, mahkumlar›
gözetleyen kifli hepsini
görebilirken, mahkumlar
kendilerini gözetleyeni
görememektedir. Bu da
gözetleyen ve gözetlenen
aras›nda bir iktidar durumu
yarat›r.



“Gözetleme” ile “disipline etme” aras›nda nas›l bir iliflki kurulabilir?
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Resim 8.7

Panopticon; yar›
daire fleklinde
s›ralanan
hücrelerde
mahkûmlar›n
oldu¤u, dairenin
ortas›na denk
düflen yerde ise
kendisi mahkûmlar
taraf›ndan
görülmeyen bir
gözetleyenin
bulundu¤u cezaevi
mimarisidir.
Resimde
panopticon’un hem
üstten görünümü
hem de yan kesiti
görülmektedir. 

Kaynak: 
wikipedia
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Amerikan Hukuksal Realizmi’nin teorik yakla-

fl›mlar›n› aç›klamak. 

Amerikan Hukuksal Realizm düflüncesinin hu-
kuk alg›s›, daha önceden yasakoyucu taraf›n-
dan formüle edilmifl hukuk kurallar›na de¤il,
toplumun ihtiyaçlar› do¤rultusunda hüküm ve-
ren mahkeme kararlar›na a¤›rl›k verilmesi so-
nucunda ortaya ç›kmaktad›r. Bu da normatif de-
¤il, olgusal düzeyde bir hukuk soruflturmas›na
iflaret eder. Zira bu alg› içerisinde hukukçunun
görevi, hukuksal ç›kt›y› normlara bakarak de¤il,
karar› verecek mahkemeye iliflkin çeflitli de¤ifl-
kenlere bakarak tahmin etmektir. Bu de¤iflken-
ler, yarg›c›n etnik kökeni, dinsel inanc›, cinsiye-
ti, e¤itim gördü¤ü kurumlar ya da geldi¤i s›n›f-
sal köken olabilece¤i gibi daha önce benzer me-
selelerde verilen hükümler ya da karar verile-
cek uyuflmazl›¤a iliflkin kamuoyu bask›s› vs. de
olabilir.

Sosyolojik Hukuk Okulu’nun teorik yaklafl›mlar›-

n› özetlemek. 

Hukuk, toplumla ilgili oldu¤una göre gerek ya-
sakoyucular›n gerekse uygulay›c›lar›n, içinde
yaflad›klar› topluma iliflkin bilgi sahibi olmalar›
gerekmektedir. ‹çinde yaflad›klar› toplum hak-
k›nda bilgi sahibi olan hukukçular, hukuk ku-
rallar›n› soyut içerikleriyle de¤il, toplumsal ya-
flamdaki uygulanabilirlikleri ve etkileri ile ele
alabilecek ve bir hukuk kural›n›n yarataca¤› top-
lumsal sonucu öngörebileceklerdir. Böylece hu-
kuk, gerekti¤inde, ulafl›lmak istenen toplumsal
sonuca yönelik bir araç olarak da kullan›labilir.
Hukukun belli bir amaca yönelik bir araç olarak
kullan›lmas› “toplumsal mühendislik” olarak ad-
land›r›lm›flt›r.

Eugen Ehrlich, Nicholas Timasheff ve Georges

Gurvitch’in teorik yaklafl›mlar›n› karfl›laflt›rmak. 

Ehrlich, toplumsal gerçekli¤i de dikkate alan bir
hukuksal yaklafl›m› gelifltirmeye çal›fl›r. Bunun
için, ilk olarak yarg›sal hüküm vermeye yarayan
normlarla (“hükmî hukuk”), davran›fllara yön ve-
ren normlar (“yaflayan hukuk”) aras›nda bir ay-
r›m yapar. Ehrlich’e göre toplumsal yaflam› dü-
zenleyen, hükmî hukukun norm ya da düzenle-

meleri de¤il, esas olarak, burada ifade edildi¤i
flekliyle davran›fl normlar›d›r. Böylece Ehrlich,
aç›k hukuksal düzenlemeler arac›l›¤›yla vaz’edil-
memifl olsalar da, toplumsal yaflama egemen olan
bu hukuka “yaflayan hukuk” ad›n› verir. Timas-
heff’e göre hukuk, sosyolojik olarak ele al›nma-
l›d›r. Hukuk, davran›fla iliflkin sosyo-etik eflgü-
düm ile emperatif eflgüdümün birleflimidir. Ti-
masheff’in temel ilgi alan›n› esasen pozitif hukuk
ile yaflayan hukuk aras›ndaki karfl›l›kl› iliflki olufl-
turur. Gurvitch, toplumsal gerçekli¤in ve sosyo-
lojik analizin düzeylerine göre farkl›laflan karma-
fl›k bir hukuk s›n›fland›rmas› yapmaktad›r. Gur-
vitch’e göre hukuk sosyolojisi, kurallar›n içeri-
sinde sakl› bulunan semboller, de¤erler ve bu
de¤erlerle iliflkili kolektif inanç ve kabuller de
dâhil olmak üzere hukukun toplumsal gerçekli-
¤inin her bir alan› ile ilgilenmektedir.

Elefltirel Hukuk Çal›flmalar›’n›n yaklafl›m›n› de-

¤erlendirmek. 

Hukuksal belirlilikle kastedilen, yarg›lama süre-
cinde belli bir hukuk normunun belli bir hukuk-
sal sonuca ya da hükme var›lmas›n› sa¤layaca¤›-
d›r. Öyleyse hukuksal belirsizlik iddias›, hukuk-
sal sonuçlar›n yaln›zca hukuk normlar›na dayal›
olarak elde edilemeyece¤ine iliflkin bir savd›r.
Bu iddia, hukuksal formalizm elefltirisinin do¤al
bir sonucudur. Elefltirel hukuk çal›flmalar›na gö-
re, hukuk siyasetin flekil de¤ifltirmifl bir baflka
formudur. Siyasetin farkl› taraflar› vard›r ve e¤er
hukuk siyaset ise hukukun da bir taraf› olacakt›r.
Elefltirel kuramc›lara göre hukuk, toplumsal eli-
tin ç›karlar›n›n devam›n› sa¤layacak bir toplum-
sal düzenin sa¤lanmas›n› amaçlar. Hukuk ide-
olojisi kavram›, hem hukukun egemen ideolojiyi
yans›tmas› hem de hukukun kendisinin bir yan-
l›fl bilinç formu haline gelmesini ifade eder. Yani
hukuk, toplumu anlamaya iliflkin bir bilinç for-
mu haline gelmektedir. Hukuk ideolojisi, yaln›z-
ca var olan kavramlar›n hukuksallaflt›r›lmas› flek-
linde görülmez. Gerçekte hiç var olmayan du-
rumlar da hukuk dünyas›nda var imifl gibi kabul
edilir.

Özet
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Feminist Hukuk yaklafl›m›n› aç›klamak. 

Liberal feministler, hukukun cinsiyet bak›m›n-
dan ayr›mc› ve tarafl› bir nitelikte oldu¤unu ileri
sürerler. Yasalar›n eflit bir flekilde uygulanabil-
mesi ve hukukun hem erkeklerin, hem de kad›n-
lar›n deneyimlerini yans›tabilmesi için kad›nlar›
hukuk mesle¤inden d›fllama ve evli kad›nlar›n
mülkiyet sahibi olmas›n› engelleme gibi hukuki
pratiklerin de¤ifltirilmesi gerekti¤ini düflünürler.
Kültürel Feminist yaklafl›mlar kad›nlar›n erkek-
lerden daha farkl› bir ahlaki duyarl›l›¤a sahip ol-
duklar› görüflünü dile getirirler. Buna göre, Bat›
hukuk sistemi, genel olarak erkeklerin de¤erleri-
ni ve ahlaki kavray›fllar›n› yans›t›r. Bu dengesiz-
li¤in giderilmesi gerekir. Radikal feminist yakla-
fl›m› benimseyen hukuk teorisyenleri ise huku-
kun erkek egemen dünyas›n›n, giderek artan ka-
d›n kat›l›m›yla veya kad›nlara atfedilen nitelikle-
re daha fazla yer verilmesiyle de¤ifltirilebilece¤i-
ni kabul etmezler. Bu teorisyenlere göre hukuk,
erkek egemenli¤inin sürdürücüsü, erkek egemen
ideolojinin yeniden üretilmesinin ve aktar›lmas›-
n›n güçlü bir mekanizmas›d›r. K›sacas› hukuk,
bir erkeklik paradigmas›d›r. Postmodern feminist
yaklafl›mlar, hem liberal, hem de radikal feminist
yaklafl›mlar›n kad›nlar› ve erkekleri, erkekler ve
kad›nlar olarak birbirlerini d›fllay›c› ve her birini
kendi içinde homojenize eden kategoriler olarak
kavramlaflt›rmas›n› elefltirirler.

Habermas’›n hukuk hakk›ndaki teorik yaklafl›m-

lar›n› özetlemek. 

Yaflam dünyas› ile sistem olarak ay›raca¤›m›z top-
lumsal yap›da hukuk, düzenlemeleri arac›l›¤›yla
hem sistem alan›n›n oluflumunu sa¤lar, hem de
bu iki alan aras›ndaki iliflkiyi kurar. Bu ayn› za-
manda ahlak ile hukukun, özel ile kamusal›n da
ayr›lmas› anlam›na gelir. Ancak yaflam dünyas›
ile sistem aras›ndaki iliflki, giderek yaflam dünya-
s› aleyhine bozulmaktad›r. Zira modernleflme sü-
reci ile birlikte giderek daha fazla iliflki hukuk-
sallaflmakta, sistem yaflam dünyas›n›n her alan›-
na müdahil olmaktad›r.

Foucault’nun hukuk hakk›ndaki teorik yakla-

fl›mlar›n› aç›klamak. 

Hukuku, modernite ça¤›n›n klasik döneminin ve-
ya modern öncesi dönemlerin baflat biçimi ola-
rak tasvir eden Foucault, modernitenin tarihsel
oluflumunda hukukun giderek marjinal bir ko-
numa düfltü¤ünü, yani hukukun, modern iktida-
r›n ay›rt edici biçimi olarak disipline etmenin göl-
gesinde kald›¤›n› düflünür. Bu yaklafl›m› ile tüm
toplum boyunca yayg›n disipline etme mekaniz-
malar›yla hukuku bir ölçüde z›tlaflt›rsa bile, mo-
dern dönemde adalet kurumlar›n›n ortadan kalk-
ma e¤iliminde oldu¤unu veya disipline edici me-
kanizmalar›n giderek yarg›sal otoritelerin yerine
geçmekte oldu¤unu söylemez; fakat giderek ar-
tan ölçülerde yarg›sal faaliyetin yayg›n toplumsal
kontrol sürecinin bir parças› haline geldi¤ini ile-
ri sürer.
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1. Afla¤›daki hukuk yaklafl›mlar›ndan hangisi, yarg›sal
kararlar›n tek ve yegâne kayna¤›n›n hukuk normlar› ol-
du¤unu ileri sürer?

a. Elefltirel Hukuk Çal›flmalar›
b. Radikal Feminist Hukuk yaklafl›m›
c. Kültürel Feminist Hukuk yaklafl›m›
d. Liberal Feminist Hukuk yaklafl›m›
e. Hukuksal Formalizm

2. Afla¤›dakilerden hangisi, Amerikan Hukuksal Rea-
lizmi’nin savunabilece¤i bir görüfl de¤ildir?

a. Hukuk, sürekli de¤iflim halindedir.
b. Hukuk, yarg›sal kararlar arac›l›¤›yla yarat›l›r.
c. Hukuk, toplumsal hedeflere ulafl›lmas›nda bir

araç olamaz.
d. Sosyolojik ve psikolojik faktörler de hukuksal

araflt›rman›n kapsam›na girer.
e. Hukuksal kararlar›n elde edilmesinde tek ve ye-

gâne kaynak, hukuk kurallar› de¤ildir.

3. Afla¤›dakilerden hangisi, hukukun “toplum mühen-
disli¤i” amac›yla kullan›labilece¤i fleklindeki vurgusuy-
la tan›n›r?

a. Roscoe Pound
b. Eugen Ehrlich
c. Nicholas Timasheff
d. Georges Gurvitch
e. Leon Petrazycki

4. Hak ve özgürlüklerin erkeklerle eflit flekilde kad›nla-
ra da tan›nmas›n› talep eden feminist yaklafl›m, afla¤›-
dakilerden hangisidir?

a. Liberal Feminizm
b. Kültürel Feminizm
c. Kitlesel Feminizm
d. Radikal Feminizm
e. Postmodern Feminizm

5. Afla¤›dakilerden hangisi, “hükmî hukuk”un dayan-
d›¤› varsay›mlardan biri de¤ildir?

a. Hukuk normlar› yasakoyucu taraf›ndan ç›kart›l-
makla hukuksall›k niteli¤ini kazan›rlar.

b. Yarg›çlar yasakoyucu taraf›ndan ç›kart›lan norm-
larla ba¤l›d›rlar.

c. Hukuk devlete tâbidir.
d. Hukuk düzeni tek ve bütünsel bir sistemdir.
e. Yarg›çlar hüküm serbestisine sahiptirler.

6. Afla¤›dakilerden hangisi, “yaflayan hukuk”un özel-
liklerinden biri de¤ildir?

a. Yaflayan hukuk, toplumsal yaflam›n rutini içeri-
sinde etkindir.

b. Yaflayan hukuk, insanlar›n bir arada yaflad›¤›
farkl› iliflki biçimlerinden kaynaklan›r.

c. Yaflayan hukukun kayna¤› kültürel yap›d›r.
d. Yaflayan hukuk, öncelikle uyuflmazl›k ve ihtilaf-

lar› çözer.
e. Yaflayan hukuk, topluluk üyelerinin bar›fl ve ifl-

birli¤i içerisinde yaflamalar›n› hedef al›r.

7. Kad›n bedenin bir toplumsal düzenleme alan› hali-
ne geldi¤ine özellikle vurgu yapan feminist yaklafl›m
afla¤›dakilerden hangisidir?

a. Liberal Feminizm
b. Kültürel Feminizm
c. Kitlesel Feminizm
d. Radikal Feminizm
e. Postmodern Feminizm

8. Afla¤›dakilerden hangisi, Timasheff’in öngördü¤ü
toplumsal yap› türlerinden biri de¤ildir?

a. Ne etik ne emperatif
b. Etik ama emperatif de¤il
c. Emperatif ama etik de¤il
d. Az etik çok emperatif 
e. Hem etik hem emperatif

9. Afla¤›dailerden hangisi, Habermas’›n sözünü etti¤i
hukuksallaflma süreçlerinden biri de¤ildir?

a. Burjuva devletine geçifl aflamas›ndaki hukuksal-
laflma

b. Burjuva hukuk devletine geçifl aflamas›ndaki hu-
kuksallaflma 

c. Demokratik hukuk devletine geçifl aflamas›nda-
ki hukuksallaflma

d. Demokratik laik hukuk devletine geçifl aflama-
s›ndaki hukuksallaflma

e. Sosyal ve demokratik hukuk devletine geçifl afla-
mas›ndaki hukuksallaflma

10. Georges Gurvitch, hukuksal de¤iflime ve geliflime ilifl-
kin hukuk sosyoloji alan›n› hangi kavramla ifade eder?

a. Sistematik Hukuk Sosyolojisi
b. Diferansiyel Hukuk Sosyolojisi
c. Jenetik Hukuk Sosyolojisi
d. Mikro Hukuk Sosyolojisi
e. Tipolojik Hukuk Sosyolojisi

Kendimizi S›nayal›m
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1. e Yan›t›n›z yanl›flsa “Hukukun Belirsizli¤i” konu-
sunu gözden geçiriniz.

2. c Yan›t›n›z yanl›flsa “Amerikan Hukuksal Realiz-
mi ve Sosyolojik Hukuk Okulu” konusunu göz-
den geçiriniz.

3. a Yan›t›n›z yanl›flsa “Amerikan Hukuksal Realiz-
mi ve Sosyolojik Hukuk Okulu” konusunu göz-
den geçiriniz.

4. a Yan›t›n›z yanl›flsa “Liberal Feminizm ve Hukuk
Yaklafl›m›” konusunu gözden geçiriniz.

5. e Yan›t›n›z yanl›flsa “Eugen Ehrlich” konusunu
gözden geçiriniz.

6. d Yan›t›n›z yanl›flsa “Eugen Ehrlich” konusunu
gözden geçiriniz.

7. e Yan›t›n›z yanl›flsa “Postmodern Feminizm ve
Hukuk Yaklafl›m›” konusunu gözden geçiriniz..

8. d Yan›t›n›z yanl›flsa “Nicholas Timasheff” konusu-
nu gözden geçiriniz.

9. d Yan›t›n›z yanl›flsa “Habermas’›n ‹letiflimsel Eylem
Kuram›nda Hukuk” konusunu gözden geçiriniz.

10. c Yan›t›n›z yanl›flsa “Georges Gurvitch” konusu-
nu gözden geçiriniz.

S›ra Sizde 1

Amerikan Hukuksal Realistleri, bir hukuk araflt›rmas›-
n›n sosyolojik ve psikolojik yönler de içermesi gerekti-
¤ini ifade ederler. Zira onlara göre hukuk, yarg› karar-
lar› arac›¤›yla ortaya ç›kmaktad›r. Yine Amerikan Hu-
kuksal Realistleri, yarg›sal karar›n ya da teknik ismiyle
hükmün, bir normun mekanik olarak uygulanmas› ile
verildi¤i düflüncesini reddederler. Yarg›c›n bir dava so-
nucunda belli bir karar› vermesine etki eden çok say›-
da etken söz konusudur. Yarg›c›n dünya ve toplum gö-
rüflü, psikolojik özellikleri de bu etkenlerden biridir.
Yarg›çlar›n kararlar›na etki eden faktörler aç›s›ndan ya-
p›lan bir araflt›rma çok ilginç sonuçlar vermifltir. New
York’taki Columbia Üniversitesi’nde yap›lan bir araflt›r-
maya göre, yarg›çlar ö¤le yeme¤i yedikten hemen son-
ra girdikleri duruflmalarda, flartl› tahliye talep eden mah-
kûmlar için yüzde 65 oran›nda daha olumlu karar ver-
mektedirler. Bir baflka deyiflle, yarg›c›n karar verirken
karn›n›n tok olup olmamas› dahi karara etki edebilir.
Öyleyse hukuk araflt›rmas›nda yarg›c›n psikolojik duru-
mu da göz önüne al›nmal›d›r.
Ayr›ca yaln›zca yarg›c›n psikolojisi de de¤il, yarg›lama
esnas›nda tan›kl›k yapanlar›n, ifade verenlerin psikolo-
jik durumlar› da karara etki edebilir. Yarg›c›n ifadesini
kuflkulu buldu¤u bir tan›¤›n tan›kl›¤›n› dikkate almas›
güç olacakt›r. Nitekim Amerikan Hukuksal Realistleri,
“olay flüphecili¤i” kavram› ile yaflanan bir olay›n farkl›
gözler taraf›ndan farkl› flekillerde aktar›labilece¤ini ileri
sürerler. Bunun geçerlili¤ini denemek için çok say›da
arkadafl›n›zla bir arada bulundunuz bir ortamda, arka-
dafllar›n›zdan birini d›flar› ç›kar›p, geride kalanlara d›fla-
r›ya ç›kard›¤›n›z arkadafl›n›z›n hangi renk çorap giydi-
¤ini sorabilirsiniz. Alaca¤›n›z yan›tlar›n farkl›l›¤› sizi fla-
fl›rtacakt›r.

S›ra Sizde 2

Hukuka neden uydu¤umuz problemi tek bir yaklafl›m-
dan yola ç›k›larak çözülemeyecek kadar karmafl›k sü-
reçlerin dikkate al›nmas›n› gerektirir. Ailemizden öyle
gördü¤ümüz için kurallara uyuyor olabiliriz ya da gele-
neksel olarak normlara ayk›r› davranma al›flkanl›¤› edin-
memiflizdir. Yapt›r›mlardan örne¤in cezaevine girmek-
ten korktu¤umuz için de normlara uygun davran›yor
olabiliriz. Öyleyse bu h›rs›zl›¤› cezaland›ran bir norm
olmasayd› h›rs›zl›k yapaca¤›m›z anlam›na m› gelir? As-
l›nda böyle bir norm olmasayd› da elbette h›rs›zl›k yap-
mazd›k. Dolay›s›yla ahlaken do¤ru olduklar›n› düflün-

Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar› S›ra Sizde Yan›t Anahtar›
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dü¤ümüz için de hukuk normlar›na uyuyor olabiliriz.
Ancak bazen ahlaken yanl›fl oldu¤unu düflündü¤ümüz
hukuk normlar›na da uymak zorunda kal›r›z. Bu çok
yönlü soruna tek bir yan›t vermek mümkün de¤il. Bel-
ki de bu yüzden Timasheff, “iyi” bir hukuk düzeninin
hem toplumda geçerli ahlaka uygun normlar içermesi
gerekti¤ini hem de bu normlara uyulmad›¤›nda belli
derecede zor kullan›m›n›n gerekli oldu¤unu ifade et-
mektedir.

S›ra Sizde 3

Mahkemelerde yarg›lama sonras›nda var›lan sonucun
ya da bir baflka deyiflle hükmün mutlak bir flekilde bir
hukuksal norma dayand›¤›n› düflünürüz. Oysa ço¤u kez
bekledi¤imiz sonuca tam olarak ulafl›lamad›¤›n› da gö-
rürüz. Bizde bir hayal k›r›kl›¤› ya da adaletsizlik duygu-
su yaratan bu durum, asl›nda elefltirel hukuk çal›flmala-
r› kuramc›lar›n›n dikkat çektikleri hukuka iliflkin çok te-
mel bir özellikten kaynaklan›r: Hukuk normlar›, belli
bir sonucu her durumda garanti etmezler. Zira yarg›la-
ma sürecine etki eden çok say›da etmen vard›r ve norm
onlardan yaln›zca biridir. Yarg›c›n kiflisel özellikleri,
yarg›laman›n yap›ld›¤› toplumsal ortam, daval› ve dava-
c›n›n yarg›çta oluflturduklar› intiba vb. pek çok sosyo-
lojik, psikolojik hatta politik etken yarg›sal karara etki
eder.

S›ra Sizde 4

Kad›na yönelik fliddet Türkiye’deki önemli toplumsal
sorunlardan biri olarak dikkat çekmektedir. Bu fliddeti
do¤uran etkenler farkl› aç›lardan de¤erlendirmeye tabi
tutulabilir. Etkenler saptand›ktan sonra önlemler konu-
sunda da önermeler dillendirilebilir. Hiç kuflku yok ki
en önemli etkenlerden biri, kültürel atmosferin kad›na
yönelik fliddeti meflrulaflt›racak bir yap› oluflturmas›d›r.
Bununla ilgili olarak ilk akla gelen hukuksal düzenle-
meler olsa da bugüne kadar ç›kar›lan hiçbir yasan›n
meseleyi çözemedi¤i de aç›kt›r. Öyleyse yaln›zca yasal
düzenlemeler, kad›nlara yönelik fliddet sorununa çö-
züm getirememektedir. Kültürel dünyada, dolay›s›yla
yurttafllar›n alg› ve zihniyetlerinde çok daha köklü bir
de¤iflim yaflanmas› gerekti¤i, hukukun ise bu hedefe
yönelik bir araç olarak kullan›labilece¤i düflünülebilir.

S›ra Sizde 5

Gözetleme ile disipline etme aras›nda, asl›nda, çok s›k›
iliflki söz konusudur. Disipline etmenin en önemli araç-
lar›ndan biri gözetlemedir. Nitekim modern dünyasa
disiplin ihtiyac›n›n duyuldu¤u pek çok yerde disiplene
konu olan öznelerin gözetlenmeleri esast›r. En basit ör-
nek olarak girifl ve ç›k›fllarda manyetik bir okuyucuya
kartlar›n okutuldu¤u her türlü mekân düflünülebilir. Bu-
rada yaln›zca girifl ve ç›k›fllar›n hangi anda gerçekleflti-
rilece¤ine iliflkin davran›fllar disipline edilmifl olunmak-
la kal›nmaz, ayn› zamanda mekân içerisindeki davra-
n›fllar›n da denetimi sa¤lanm›fl olunur. Özellikle tekno-
lojik geliflmelerle birlikte gözetleme tekniklerinin ilerle-
mesi, modern yurttafl›n disipline etme süreçlerinde kul-
lan›mlar›n› da beraberinde getirmifltir. Söz gelimi, flehir-
lerin farkl› alanlar›na kurulan Kent Güvenlik Yönetim
Sistemi (KGYS) kameralar› suçu tespit etmekten ziyade
asl›nda suçu önleyici birer cayd›r›c› olarak da düflünül-
mektedir ki bu da disiplin amac›n›n da oldu¤unu gös-
termektedir.
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A
Aile: Anne, baba, çocuklar ile anne ve baban›n kan akrabala-

r›ndan oluflan toplumsal kurum. 

Anaerkil aile: Otoritenin annede oldu¤u aile.

Ak›lc›l›k: Akla ve ak›l yolu ile var›lan yarg›ya inanma, akla

ayk›r› veya ak›l d›fl› hiçbir fleyi tan›mama davran›fl› ve tu-

tumu, rasyonalizm.

Alt kültür: Bir grup insan›n paylaflt›klar› ve kendilerini toplu-

mun ço¤unlu¤undan ayr› k›lan belli bir de¤erler bütünü. 

Alternatif uyuflmazl›k çözümü: Uyuflmazl›klar›n mahkeme-

ye götürülmeden etkin, h›zl› ve düflük bir maliyetle çö-

züme kavuflturulmas› için baflvurulan çözüm yollar›; ara-

buluculuk, tahkim ve uzlaflma gibi.

Altyap›: Toplumun ekonomik yap›s›n› oluflturan ve insan bi-

lincinden ba¤›ms›z olarak biçimlenen üretim iliflkilerinin

tümü.

Ampirik: Bilginin duyular sayesinde ve deneyimle kazan›la-

bilece¤ini öne süren görüfl, görgül, deneysel. Bir kura-

ma de¤il yaln›zca gözleme dayal› olan.

Analiz: Bir bütünün düflüncede ya da gerçekte kurucu parça-

lara ayr›lmas›.

Anomi: Kiflilerin davran›fllar›na yön veren kurallar›n ve de¤er

sistemlerinin zay›flamas›yla, kiflilerin flaflk›nl›¤a sürük-

lendi¤i ve yo¤un bir doyumsuzluk içinde bulunduklar›

toplumsal durum.

Antropoloji: ‹nsan›n kökenini, evrimini, biyolojik özellikleri-

ni, toplumsal ve kültürel yönlerini inceleyen bilim dal›.

Arabuluculuk: Taraflar›n, aralar›ndaki uyuflmazl›¤›, mahke-

meye gitmeden ya da mahkemenin yönlendirmesiyle ta-

rafs›z bir üçüncü kifli yard›m› ile çözme yöntemi.

Arkhon: Eski Yunanda ço¤u kent devletinde bafl yönetici ya

da yüksek görevlilere verilen ad. 

Asabiyet (asabiye): Yak›nl›k ve dayan›flma ba¤›, kamu ruhu,

toplumsal dayan›flma. 

Ataerkil aile: Otoritenin babada oldu¤u aile.

Avc›-toplay›c› topluluk: Yaflamlar›n› avlanma ve bitki topla-

ma ile sürdüren ilkel insan toplulu¤u.

Ayd›nlanma ça¤›: Bat› Avrupa’da 17. ve 18. yüzy›llarda geli-

flen, ak›lc› düflünceyi vurgulayan, insan akl›n›, de¤iflmez

kabul edilen önyarg›lardan, hurafelerden ve ideolojiler-

den kurtarmay› amaçlayan felsefe hareketinin baflat ol-

du¤u dönem.

B
Ba¤›ml› de¤iflken: Ba¤›ms›z de¤iflkendeki de¤iflmeye ba¤l›

olarak durumu de¤iflen, sonuç durumunda olan de¤iflken.

Ba¤›ms›z de¤iflken: Denenen ve ba¤›ml› de¤iflken üzerinde

ne etki b›rakaca¤› araflt›r›lan etken.

Bask› grubu: isteklerini gerçeklefltirmek amac›yla siyasi ikti-

dar› etkilemeye çal›flan toplumsal grup.

Benlik: Bireye çevresindeki olgular› bilinçli olarak ay›rt etme

olana¤› veren ve özü yaln›zca insan›n toplumsal iliflkile-

rinden oluflan kiflilik kesimi.

Bilinç: ‹nsan›n toplumsal iliflkiler süreci içinde nesnel çevre-

sini ve kiflisel var oluflunu anlamas›n› sa¤layan düflünsel

süreçlerin toplam›.

Bireycilik (Ferdiyetçilik): Bireylerin yararlar›n› toplumsal

yararlardan daha üstün ve önemli sayan ö¤reti (doktrin).

Biyolojik gerçeklik: Biyolojinin konusunu oluflturan canl›lar

evreni.

Biz grubu: Bütün üyeleri kendi kendilerini s›k› s›k›ya daya-

n›flma içinde duyan insan grubu.

Boy (afliret): Ayn› dili konuflan ve baflka kültür ögelerini de

paylaflan birkaç oymaktan, obadan, soy-soptan kurulu

topluluk.

Bürokrasi: Karar vermede ak›lc›l›k, iliflkilerde kuralc›l›k, gö-

revlerde belirlilik, otoritede merkezilik esaslar›na göre

iflleyen örgüt. Devlet kurumlar›nda çal›flan üst düzey yö-

neticiler toplulu¤u. Bir toplumda tabandan yukar›ya do¤-

ru ç›kt›kça daralan bir yap› içinde örgütlenmifl olan, ge-

nel kural ve ilkelere göre çal›flan profesyonel atanm›fl

görevliler toplulu¤u.

Bürokratik örgüt: Belli amaçlar için kurulmufl, önceden be-

lirlenmifl ve aç›kça tan›mlanm›fl kurallar çerçevesinde ifl-

leyen hiyerarflik yap›l› teflkilat, organizasyon.

C-Ç
Cemaat: Kan ba¤l›l›¤›n›n, benzerli¤in, geleneklerin bulundu-

¤u, ifl bölümünün görülmedi¤i insan toplulu¤u.

Cemiyet: ‹fl bölümünün geliflti¤i, ak›lc›l›¤›n egemen oldu¤u,

daha çok organik dayan›flman›n görüldü¤ü toplum.

Çekirdek aile: Anne, baba ve evlenmemifl çocuklardan mey-

dana gelen aile.

Çevre: Bir kiflinin, bir toplumsal grubun ya da bir toplumun

biyolojik, toplumsal, kültürel yaflam›n› etkileyebilecek

d›fl etkenlerin tümü.

Ç›kar grubu: Ortak ç›karlara sahip insan toplulu¤u.

Ço¤ulcu toplum: Çeflitli s›n›flara, tabakalara ve gruplara top-

lum yönetimini etkileme hakk›n› tan›yan toplum.

Çokuluslu flirket: Küresel çapta faaliyette bulunan, kurul-

duklar› ülke d›fl›ndaki yerlerde de üretim ve da¤›t›m sü-

recini kontrol ve koordine eden büyük flirket. 

Sözlük
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D
De¤iflken: Farkl› durumlarda ayr› de¤erler alabilen herhangi

bir özellik, nitelik ya da öge.

De¤iflme: Baflka bir biçim veya duruma girme.

Demografya (nüfus bilimi): Bir ülke nüfusunun belli bir za-

manda ya da zaman içindeki do¤um ve ölümler, yafl,

cinsiyet, vatandafll›k durumlar›, yerleflme yeri vb. bak›m-

lardan bilefliminin say›sal incelemesini yapan bilim dal›.

Devrim: Anî ve köklü de¤iflim.

D›fl göç: Bir ülkedeki kimi insanlar›n ya da toplumsal grupla-

r›n baflka bir ülkeye göç etmeleri.

Do¤al gerçeklik: Fizik, kimya ve biyoloji gibi do¤al bilimle-

rin konusunu oluflturan, insan taraf›ndan yarat›lmam›fl

olan, ancak insan› etkileyen ve insan taraf›ndan etkile-

nerek dönüfltürülen alan. ‹nsan taraf›ndan yarat›lmam›fl

olan, ancak insan› etkileyen ve insan taraf›ndan etkile-

nerek dönüfltürülen alan, do¤al yaflam dünyas›.

Do¤al hukuk: ‹nsan iradesi ürünü olmayan; do¤adan, insan

do¤as›ndan veya Tanr› iradesinden kaynaklanan, her za-

man ve her yerde geçerli oldu¤u kabul edilen evrensel

ve ideal kurallar bütünü.

Dünyevileflme: Dünya ile ilgili, dünya ifllerine iliflkin, dinsel

niteli¤i olmayan, sekülerleflme

E
E¤itim: Toplumun genç üyelerinin var olan kültüre, yetiflkin-

lerce bilinçli, amaçl› ve düzenli biçimde haz›rlanmas›

süreci.

Etik: Ahlak felsefesi, ahlaki de¤erleri ve normlar› tart›flma ko-

nusu yapan felsefe dal›.

Etnik grup (kavim, budun): Biyolojik ve kültürel bak›mlar-

dan benzer özelliklerle birbirine ba¤lanm›fl üyelerden

kurulu olan ve bu özellikleriyle di¤er gruplardan ay›rt

edilebilen toplumsal grup.

Evren: Sosyal bilimlerde bir araflt›rman›n kapsam›na giren

obje veya bireylerin tümü.

Evrim: Zaman içinde birdenbire olmayan, kesintisiz, nitelik-

sel ve niceliksel de¤iflme süreci.

F
Feodalizm: Orta Ça¤da, Bat› Avrupa’da tar›ma dayal› ekono-

mik sistemin, merkezilikten yoksun siyasal düzenin, din-

sel de¤er ve ideolojiye ba¤l› sosyo-kültürel yap›n›n ege-

men oldu¤u sistem.

Fizikî antropoloji (do¤al insan bilimi): ‹nsan›n organik

oluflum ve evrimini, organik yap› ile do¤al ve toplumsal

çevre aras›ndaki iliflkileri ve ›rklar aras›ndaki ayr›mlar›

inceleyen antropoloji dal›.

Folklor: Bir halk›n gelene¤inde yer alm›fl pratik bilgiler, ata-

sözleri, flark›lar, efsaneler, türküler, masallar, inançlar

bölümü.

Fonksiyon (ifllev, görev): Bir kültür ögesinin belli bir top-

lumsal düzenin uyumlu ifllemesine yapt›¤› katk›.

Formel kurallar: Resmî kurallar anlam›na gelir. Resmî kural-

lar, devlet gibi egemen bir otorite veya örgütlü bir güç

taraf›ndan uygulan›r. Bu kurallar, anayasa, yasa, tüzük,

yönetmelik, genelge ve tüzük biçimini al›r ve resmî yap-

t›r›mlarla desteklenir. 

G
Geleneksel toplum: Geleneklerin egemen oldu¤u, sanayi-

leflme ve kentleflmenin görülmedi¤i ya da yeterince ge-

liflmedi¤i toplum.

Geliflme: Bir toplumda, bireylerin yaflam düzeylerinin yüksel-

mesi ve ortak sorunlar›n azalmas› durumu.

Genifl aile: Anne, baba, çocuklar, annenin anne ve babas› ba-

ban›n anne ve babas› ve evli kardefllerin beraber oldu-

¤u, ekonomik ve toplumsal bir bütün oluflturan aile.

Gens: Antik Roma’da ayn› atadan gelen aileler toplulu¤u.

Göç: Kent, köy gibi bir yerleflme biriminden bir di¤erine yer-

leflmek amac›yla oluflan nüfus hareketleri.

Grup bilinci: Kiflinin herhangi bir grubun üyesi oldu¤unu

bilmesi, bu üyeli¤e olumlu bir de¤er vermesi ve kendi

grubu d›fl›nda baflka gruplar›n da oldu¤unun bilincinde

olmas›.

H
Halk: Ortak bir geçmifl ve ortak bir kültürle birbirine ba¤l› in-

san toplulu¤u.

Hane halk›: Aile fleklinde ayn› yerde yaflayan ve ayn› kazan-

dan yemek yiyen kiflilerin meydana getirdi¤i grup.

Hedonizm: Zevki, insan hayat›n›n tek de¤er ve amac› sayan, haz

veren her fleyin iyi oldu¤unu kabul eden ö¤reti, hazc›l›k.

Hermenötik: Genel olarak insan›n eylemlerinin, sözlerinin,

yaratt›¤› eserlerin ve kurumlar›n anlam›n› kavrama ve

yorumlama yöntemi, yorumsamac›l›k.

Heterojen: Ayn› cinsten olmayan, benzemeyen.

Hiyerarfli: Yetkinin en genifl ölçüde en üst aflamalarda olmak

üzere de¤iflik önem s›ralar› aras›nda kat› ve kesin bir bi-

çimde da¤›ld›¤› toplumsal örgütlenifl biçimi. Bir toplu-

lukta veya bir kuruluflta yer alan kiflileri, alt-üst iliflkileri,

görev ve yetkilerine göre s›n›fland›ran derece düzeni,

makam s›ras›, basamak, aflama s›ras›.

Homojen: Benzer, ba¤dafl›k, karmafl›k olmayan.
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Hukuk bilimi: Belli bir toplumdaki mevcut hukuksal kav-

ramlar›n, kurallar›n ve örgütlerin oluflturdu¤u bütüne

pozitif hukuk düzeni, bu düzeni incelemeye çal›flan bi-

lim dal›na ise pozitif hukuk bilimi ya da hukuk bilimi ad›

verilir.

Hukuk devleti: Devlet yönetiminin hukuk kurallar›yla ba¤l›

oldu¤u ve yönetilenlere hukuk güvenli¤i sa¤layan dev-

let düzeni. 

Hukuk kodu: Sistematik, yaz›l› hukuksal kurallar derlemesi,

yasa derlemesi, hukuk külliyat›.

Hukuksal Pozitivizm: Kanunlar›n insanlar taraf›ndan yarat›-

lan kurallar oldu¤unu, hukukun egemen güçün iradesi

ürünü oldu¤unu ileri süren ak›m. Bu ak›ma göre, hukuk

ile ahlak, hukuksall›k ile ahlakilik aras›nda do¤al ve ka-

ç›n›lmaz bir ba¤lant› yoktur. 

I-‹
Irk: Belli genetik birleflimlerin sonucunda oluflmufl ortak fizi-

kî yap› özelliklerine sahip olan insanlar›n meydana ge-

tirdi¤i büyük bir grup.

Iustinianus (Justinianus): M.S. 527-565 y›llar› aras›nda hü-

küm süren Bizans imparatoru

‹cât: Daha önce var olmayan bir varl›¤›n, önceden var olan

ögelerin yeni bir kal›p içinde sentezi ile elde edilmesi.

‹ç göç: Bir ülke s›n›rlar› içinde kiflilerin ya da toplumsal grup-

lar›n bir yerden baflka yere gidip yerleflmeleri.

‹çgüdü: Canl›lar›, araya düflünce girmeksizin, kendilerine ya-

rarl› ya da gerekli bir tak›m ifllere yönelten duygu.

‹çsellefltirme: Bireyin kültürü ile ilgili de¤er ve normlar› ken-

di özüyle birlefltirerek benimsemesi.

‹çtimaiyat: Sosyoloji.

‹deal Norm: ‹nsanlar›n ço¤unlu¤unun uygulanmas› gerekti-

¤ini düflündü¤ü, fakat genellikle uygulanamad›¤›n› ka-

bul ettikleri kural.

‹dealist felsefe: ‹nsani gerçekli¤in de¤erlendirmesinde ideal

ya da ruhsal olana öncelik veren, dünya veya gerçekli-

¤in özü itibariyle tin ya da ruh olarak varoldu¤unu, me-

tafizik soyut ilkelerin ampirik ögelerden daha temel ve

gerçek oldu¤unu ileri süren felsefe ak›m›.

‹deoloji: Dünya ve toplum hakk›nda birbiriyle tutarl› olan

inanç ve düflünce sistemi.

‹htilaf: Ayr›l›k, anlaflmazl›k, uyuflmazl›k.

‹htilâl: Devrim.

‹lkel toplum: Yaz›l› uygarl›¤a geçmemifl toplum.

‹ncest tabusu: Çok yak›n kan h›s›mlar›yla evlenme yasa¤›.

‹nformel kurallar: Resmî olmayan kurallar anlam›na gelir.

Bu kurallar, her toplumda yayg›n olarak benimsenen ve

uygulanan kurallard›r; din, ahlak ve görgü kurallar› gibi.

Bunlar; ay›plama, d›fllama, k›nama, günah gibi manevi

yapt›r›mlara sahiptir.

‹nk›lâp: Bir durumdan baflka bir duruma geçme,de¤iflme, dö-

nüflüm.

‹rrasyonel: Akla, gerçe¤e, uygun olmayan, us d›fl›.

‹flbölümü: Bir toplumsal üretim düzeni içindeki de¤iflik gö-

rev ve hizmetlerin, toplumun üyeleri, gruplar› aras›nda

karfl›l›kl› ba¤›ml›l›k iliflkileri içinde bölünmesi süreci.

‹fllevselci yap›salc›l›k: Bir toplumsal sistemin varl›¤›n› sür-

dürmek için yerine getirmek zorunda oldu¤u görevleri

ya da fonksiyonlar› araflt›rma yaklafl›m›, yap›salc› ifllev-

selcilik, yap›salc› fonksiyonalizm.

K
Kalabal›k: Gevflekçe örgütlenmifl, k›sa ömürlü ve kendili¤in-

den oluflan insan y›¤›n›.

Kal›t›m (soya çekim): Kendinden önceki yak›nlar›nda bulunan

bir durumun, özelli¤in söz konusu kiflide de görülmesi.

Kamu yarar›: Genel toplumsal refaha iliflkin konular.

Kamuoyu: Belirli bir zamanda, belirli bir tart›flmal› sorun kar-

fl›s›nda, bu sorunla ilgilenen kifliler grubuna ya da grup-

lar›na hâkim olan kanaat.

Kan h›s›ml›¤›: Ayn› soydan ya da atadan gelen kifliler aras›n-

daki ba¤l›l›k.

Karizma: Herhangi bir kimsenin gerçek veya farazi ola¤anüs-

tü bir yetene¤e sahip olmas›.

Karfl›t kültür: Bir grup insan›n içinde yaflad›klar› toplumsal

sistemin temel de¤erlerini yok saymas› ve baflka birta-

k›m de¤erleri benimsemesi olay›.

Kent (flehir): Tar›m d›fl› etkinliklere, özellikle sanayi, ticaret

ve hizmet etkinliklerine dayal› kalabal›k nüfuslu yerlefl-

me yeri.

Kentleflme: Sanayinin geliflmesi ile nüfusun kentsel bölgeler-

de toplanmas› ve geliflmesi süreci.

Keflif: Do¤ada ya da toplumda bulunan, fakat daha önce bi-

linmeyen bir fleyin ortaya ç›kar›lmas›.

Kiflisel sorun: Kiflinin kendi karakterinden ve çok yak›n›nda

bulunanlar ile iliflkilerinde do¤an sorunlar.

Kitle iletiflimi: Günümüz sanayi-kent toplumlar›n›n koflul-

lar›nda kifliler, gruplar, toplumlar aras›ndaki haberlefl-

menin çok büyük ölçüde bas›n, radyo, televizyon, vi-

deo-teyp, sinema, tiyatro gibi kitle iletiflim araçlar›yla

sa¤lanmas›.

Kodifikasyon: Bir ülkenin hukuk düzenindeki hukuk kural-

lar›n›n kapsaml› ve sistematik bir flekilde bir araya geti-

rilmesi ifllemi.
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Kolektif bilinç: Toplum hayat›nda görüflleri, düflünceleri,

kavramlar›, kurallar› ve kurumlar› oluflturan bilinç, içti-

mai fluur, toplumsal fluur, toplumsal bilinç. 

Köy toplulu¤u: Genellikle tar›mla u¤raflan, toplum bütünü

ile iliflkileri az ve eflgüdümlenmemifl olan, toplumsal çev-

reden çok do¤al çevreyle iliflki içinde bulunan, az say›-

da aileden kurulu topluluk.

Kuram (teori, nazariye): Bilgilerin belli aflamas›nda geçerli-

li¤i ve güvenirli¤i saptanm›fl olan genelleme.

Kutsal (mukaddes): Bir toplumda ya da toplumsal grupta

dince yüceltilen ve dünya ifllerinden ayr› nitelikte oldu-

¤una inan›lan fleyler.

Küçük grup: Üyeleri aras›nda yüz yüze temas›n bulundu¤u

grup.

Kültür: Tarihsel ve toplumsal de¤iflme süreci içinde oluflturulan

bütün maddî ve manevî de¤erler ile bunlar› yaratmada ve

gelecek kuflaklara iletmede kullan›lan araçlar›n tümü.

Kültürel yap›: Belli bir toplum ya da grup üyelerinin ortak dav-

ran›fllar›n› yöneten örgütlenmifl normatif de¤erler bütünü.

Kültürel yay›lma: Kültürün bir toplumdan baflka topluma

yay›lmas›.

L
Laik: Dinsel bir s›fat› veya görevi olmayan kimse.

Liberal hukuk sistemi: Bireysel hak ve özgürlükleri tan›yan,

düzenleyen ve koruma alt›na alan hukuk düzeni.

Liberal toplum: Çeflitli kurumlara kendi kendilerini yönetme

hakk›n›n tan›nd›¤› toplum.

Liberalizm: Hürriyet ve serbestli¤i savunma, serbest ekono-

miden yana olma.

Lonca: Orta Ça¤da, ticareti düzenlemeye, esnaf ve zanaatkar-

lar›n ç›karlar›n› korumaya çal›flan mesleki birlik.

M
Medeniyet: Uygarl›k.

Medya: Latince ortam veya araç anlam›na gelen “medium”

kelimesinin ço¤ulundan türetilen bu sözcük, günümüz-

de günlük gazetelerden radyo ve televizyon yay›nlar›na

ve internet ortam›nda gerçekleflen iletiflime kadar çok

genifl bir sahay› kapsamak üzere kullan›lmaktad›r. 

Mekanik dayan›flma: ‹nsanlar›n birbirlerine benzemeleri so-

nunda ortaya ç›kan dayan›flma.

Meta: Pazarda al›m sat›m konusu olan ticari eflya, ticaret mal›.

Millet: Toprak, ekonomik yaflam, dil, ruhsal yap› ve kültürel

özellikler bak›m›ndan ortaklaflal›k gösteren en genifl in-

san toplulu¤u ulus.

Modern devlet: Modernleflme sürecinde flekillenen merkezi-

yetçi hiyerarflik bürokratik siyasal örgüt, ulus-devlet. 

Modern hukuk: Kapitalizm ve modern devlet ile birlikte or-

taya ç›kan hukuk. Modernleflme sürecinde flekillenen

hukuk.

Modern toplum: insanlar›n ço¤unlu¤unun okuma-yazma bil-

di¤i, haberleflmeye kat›ld›¤›, kentleflmenin ileri düzeyde

oldu¤u, sanayileflmenin gerçekleflti¤i toplum.

Modernleflme: Modern toplumun niteliklerini kazanma süreci.

Monarfli: Siyasi otoritenin genellikle miras yolu ile bir kiflinin

üzerinde topland›¤› devlet düzeni veya rejim, tek erklik.

Bir hükümdar›n devlet baflkan› oldu¤u yönetim biçimi-

dir. Saltanat›n bir baflka ad›d›r. Bu hükümdar, kral, impa-

rator, flah, padiflah, prens, emir, ka¤an, hakan gibi çeflitli

adlar alabilir. Monarfliyi di¤er yönetim biçimlerinden ay›-

ran en önemli özellik, devlet baflkan›n›n bu yetkiyi yafla-

m› boyunca elinde bulundurmas›d›r. Hükümdar öldük-

ten sonra onun soyundan biri gelir (o¤lu, kardefli gibi).

Monogami (tek efllilik): Gerek kad›n›n, gerekse erke¤in kar-

fl› cinsten yaln›z bir kifliyle evlenebilmesini öngören ev-

lilik biçimi.

Mülk: Egemen olan, kararlar›n› ve kurallar›n› zorla kabul et-

tirme gücüne sahip siyasi örgüt, devlet.

N
Nicelik: Bir fleyin eflit parçalara bölünebilen ve ölçülebilir

olan yanlar›, miktar.

Nitelik: Bir fleyin nas›l oldu¤unu belirten durum, kalite, ma-

hiyet, vas›f.

Norm: Toplumsal etkileflim süreci içinde insanlar›n kabullen-

dikleri ve uyduklar› ortak davran›fl kural›.

Normatif: ‹nsan iliflkilerini ve davran›fllar›n›, toplumsal bir

ideale, de¤ere ve norma göre düzenleme, bir standart

oluflturma.

Nüfus bask›s›: Nüfusun, geçim kaynaklar›ndaki art›fltan daha

yüksek oranda artmas›.

Nüfus patlamas›: Özellikle günümüz az geliflmifl toplumla-

r›nda sa¤l›k flartlar›ndaki iyileflmeler sonucu ölüm oran-

lar›n›n düflmesi, do¤um oranlar›n›n ise düflmemesi sonu-

cu nüfusun büyük h›zla ço¤almas›.

Nüfus yo¤unlu¤u: Nüfusla, bu nüfusun üzerinde yaflad›¤›

topraklar›n yüzölçümü aras›ndaki oran.

Nüfus: Belli bir ülkede yaflayan, aralar›nda belirli toplumsal

ve ekonomik iliflkiler bulunan insanlar›n tümü.

O-Ö
Ombudsman: Genellikle parlamento taraf›ndan atanan, hal-

k›n kamu yönetiminden ve hükümetten flikayetlerini din-

leyip, çözümlere ulaflt›rmak üzere görevlendirilmifl kim-

se veya kimseleri ifade eder. Türkçe karfl›l›k olarak “ka-

mu denetçisi” deyimi kullan›lmaktad›r.
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Onlar grubu: Biz grubu olarak görülen grubun d›fl›ndaki bü-

tün insanlar› kapsayan grup.

Organik dayan›flma: ‹flbölümünden ve insanlar›n birbirine

muhtaç olmalar›ndan do¤an dayan›flma.

Ortak bilinç (kolektif bilinç): Bir toplumda ya da toplum-

sal grupta oluflan, tek tek kiflilerinkinden bütünüyle ayr›

nitelikte ve kiflilerin d›fl›nda olan ortak tasar›mlar, duy-

gular, davran›fllar.

Otoriter toplum: Örgütlü muhalefetin ve kamuoyu önünde-

ki elefltirilerin bast›r›ld›¤› toplum.

Ö¤renme: Belli durum ve sorunlar karfl›s›nda tepki ve davra-

n›fl oluflturma, bunlar› de¤ifltirerek yenilerini edinebilme

yetene¤i.

Örneklem: Araflt›rma evreninden seçilen ve temsil yetene¤i

olan parça. 

P
Patrici (Latince Patricius): Eski Roma’da ayr›cal›kl› yurttafl-

lar s›n›f›n›n üyesi.

Pleb (Latince Plebs): Eski Roma’da ayr›cal›kl› Particiler d›fl›n-

da kalanlara verilen ad.

Poliandri (çok kocal›l›k): Bir kad›n›n ayn› anda iki veya da-

ha çok say›da erkekle evli olabildi¤i evlilik biçimi.

Poligami (çok efllilik): Kar› ya da kocadan herhangi birinin

birden çok say›da oldu¤u evlilik biçimi.

Polijini (çok kar›l›l›k): Bir erke¤in ayn› anda iki veya daha

çok say›da kad›nla evli olabildi¤i evlilik biçimi.

Pozitif hukuk: Belli bir toplumda ve belli bir zamanda yürür-

lükte bulunan hukuk kurallar› bütününü ifade eder.

Pozitivist hukuk ak›m›: Hukuku, esas alarak egemen otori-

te taraf›ndan konmufl ve zorlama gücüyle donat›lm›fl bir

kurallar bütünü olarak tan›mlayan ekol. Bu ak›ma göre,

yaln›zca tasarlanarak veya amaçl› olarak yap›lan hukuk,

gerçek hukuktur. 

Pozitivist: Teolojik ve metafizik ögeler içermeyen, sadece fi-

ziksel veya maddi dünyan›n gerçeklerine dayanan bilim

anlay›fl›n› benimseyen. Bilimsel bilgiye, sadece deney ve

gözlem yoluyla ulafl›labilece¤ine inanan.

Praetor: Eski Roma’da çeflitli hukuk dallar›na bakan, genel

e¤lence ve yar›flmalar›n 

R
Rasyonalizasyon: Genel olarak, olaylara akli bir perspektif-

ten yorum ya da aç›klama getirme, kar›fl›k ve anlafl›lmaz

olan› aç›k ve anlafl›l›r k›lma süreci.

Rasyonalizm: Akla dayanan, do¤rulu¤un ölçütünü duyular-

da de¤il, düflünmede ve tümdengelimli ç›karmalarda bu-

lan ö¤retilerin genel ad›, usçuluk, ak›lc›l›k. Deneycilik

karfl›t›

Rasyonel: Akla uygun, akl›n kurallar›na dayanan, ölçülü, us-

sal, hesapl›.

Risale: Birkaç yapraktan veya nihayet bir iki formadan ibaret

küçük kitap, kitapç›k.

Ritüel: Adet haline gelmifl, kal›plaflm›fl al›flkanl›k ve uygulama.

S
Saha araflt›rmas›: Çeflitli toplumsal olgular›n, örnekleme yoluy-

la seçilen somut örnekler üzerinde incelenmesi yöntemi.

Sanayi devrimi: ‹ngiltere'de 1760-1830 y›llar› aras›nda, 19.

yüzy›l›n sonundan önce, bir seri teknik ve ekonomik

keflfin yap›lmas›n› ekonomi tarihçileri “sanayi devrimi”

olarak adland›rmaktad›rlar.

Sayg›nl›k (prestij, itibar): Bir kifliye ya da bir toplumsal gru-

ba baflka kifli ya da gruplarla olan iliflkilerinde üstünlük

sa¤layan sosyo-ekonomik durum.

Sekülerleflme: Dünya ile ilgili, dünya ifllerine iliflkin, dinsel

niteli¤i olmayan, dünyevileflme.

Sentez: Bir bütünün çeflitli parçalar›n› bir araya getirme.

S›hrî h›s›ml›k: Evlenme yolu ile meydana gelen yak›nl›k, ak-

rabal›k.

Sistem: Aralar›nda bir etkileflim bulunan ögeler ya da kurallar

bütünü.

Sivil toplum kurulufllar›: Devletler ile herhangi bir iliflkisi

olmadan, devlet s›n›rlar› dahilinde veya bu s›n›rlar› afla-

cak flekilde örgütlenen, zaman zaman devletlere alterna-

tif güçler olarak belli alanlarda etkinlikte bulunan kuru-

lufl, hükümetler d›fl› örgüt.

Sivil toplum: Örgütlü, hiyerarflik ve bürokratik sistemli yap›-

lar›n oluflturdu¤u devlet alan› ya da siyasal toplum alan›

d›fl›nda kalan toplumsal yaflam dünyas›n› ve bu dünya

içinde yer alan insan gruplaflmalar›n›n ve iliflkilerinin

oluflturdu¤u alan.

Siyasî kat›lma: Kiflilerin ve toplumsal gruplar›n içinde yafla-

d›klar› toplumun yönetimine, görev almak, seçmek, se-

çilmek, örgütlenmek, görüfl aç›klamak vb yollarla katk›-

da bulunmalar›.

Sosyal antropoloji (toplumsal insan bilimi): Önceleri il-

kel denilen topluluklar›, günümüzde ise özellikle k›rsal

topluluklar›, küçük flehir topluluklar›n›, kültürleri aç›s›n-

dan inceleyen antropoloji dal›.

Sosyolog: Toplum bilimci.

Sosyoloji (toplum bilimi): Toplumun oluflum, iflleyifl ve ge-

liflim yasalar›n› inceleyen bilim dal›.

Soy (nesep): Ayn› kandan ya da atadan gelen bireylerin mey-

dana getirdi¤i h›s›ml›k.

Soyutlama: Bir bütünü, bir niteli¤i, bir iliflkisi üzerinde özellik-

le durarak, öbür ögelerini göz önünde bulundurmama.
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Sömürgecilik: Genel olarak bir toplumun baflka toplumlar›

ya da topluluklar› siyasî ve ekonomik egemenli¤i alt›na

alarak yay›lmas› ya da yay›lmak istemesi.

Süreç: Birbiri ard›ndan, anlaml› bir s›ra ile bir zaman aral›¤›n-

da meydana gelen ve belli sonuçlar do¤uran olaylar ya

da ifllemler bütünü.

Süzeren-Vasal: Feodal sistemde feodal ba¤l›l›k iliflkisiyle hi-

maye alt›na giren feodal beye “vasal” himaye eden daha

güçlü feodal beye ise “süzeren” denir. 

T
Tahkim: Taraflar aras›nda ç›kan ihtilaflar›n, resmî yarg› or-

ganlar› yerine, kendileri taraf›ndan belirlenen hakemler-

ce çözümlendi¤i uyuflmazl›k çözüm yöntemi.

Tar›mc› topluluk: Üretim yap›s› tar›ma dayal› olan topluluk.

Tebaa: Uyruk.

Teokratik düzen: Siyasî iktidar›n, Tanr›'n›n temsilcileri ol-

duklar›na inan›lan kiflilerin elinde bulundu¤u toplumsal

düzen.

Terakki: ‹lerleme, geliflme.

Thesmothet: Kent devleti veya sitede ciddi siyasal bunal›m dö-

nemlerinde yeni bir düzenleme yapmakla görevli kifli.

Toplum: Yaflamlar›n› sürdürmek, birçok temel ç›karlar›n› ger-

çeklefltirmek için iflbirli¤i yapan, ayn› toprak parças› üze-

rinde birlikte yaflayan ve ortak bir kültürü olan insan

grubu.

Toplumsal bilinç: Bireysel bilinçten farkl›, onun üzerinde ve

onu etkileyen, insanlar›n bir arada yaflamalar› sonucu

meydana gelen bilinç.

Toplumsal bütünleflme: Bir toplumsal grubun veya toplu-

mun üretim yap›s›, kurumlar› ve de¤erlerinin birbirleriy-

le tutarl› olmas› ve sürtüflmesiz ifllemesi.

Toplumsal çat›flma: Kifli ya da toplumsal gruplar›n birbirle-

rinin amaçlar›n› engellemeye, ç›karlar›n› gerçekleflmesi-

ni önlemeye çal›flmas›.

Toplumsal çevre: Toplumsal kurumlar›n ve iliflkilerin mey-

dana getirdikleri çevre.

Toplumsal çözülme: Bir toplumda ya da grupta üyelerin

toplumsal kural ve düzenlere uymamalar› sonucu top-

lum yaflam›n›n bozulmas› ve da¤›lmas› hali.

Toplumsal dayan›flma: Belli bir toplumu ya da toplumsal

grubu oluflturan bireylerin düflünce, duygu ve davran›fl

benzerli¤i.

Toplumsal de¤erler: Bir gruba üye olanlar›n uymak duru-

munda olduklar› genelleflmifl ahlâkî inançlar.

Toplumsal de¤iflme: Toplumun yap›s›ndaki de¤iflme.

Toplumsal gerçeklik: Sosyoloji ve di¤er sosyal bilimlerin

konusunu oluflturan, insanlar›n birlikte yaflamalar› sonu-

cu meydana gelen toplumsal ögelerin oluflturdu¤u bü-

tünlük. ‹nsanlar›n birlikte yaflamalar› ve karfl›l›kl› etkile-

flimleriyle meydana gelen, insan iliflkilerine ve davran›fl-

lar›na yön veren alan, toplumsal hayat sahas›. 

Toplumsal grup: Belli bir ortak özelli¤i veya özellikler dizi-

sini paylaflan, iliflki ve etkileflim içinde bulunan iki veya

daha fazla say›da kiflinin meydana getirdi¤i topluluk.

Toplumsal hareketlilik: Kiflilerin, ailelerin ve toplumsal

gruplar›n toplum içinde sahip olduklar› bir statüden di-

¤er bir statüye geçmeleri.

Toplumsal iliflkiler: Toplum üyelerinin ortaklafla manevî ve

maddî etkinlikleri dolay›s›yla aralar›nda oluflan ba¤lant›-

lar›n tümü.

Toplumsal kategori: Çeflitli özelliklerine göre insanlar›n

grupland›r›lmas› ile oluflan topluluk, erkekler, kad›nlar

gibi.

Toplumsal kontrol: Bir grup ya da toplumun, üyesi olan ki-

flinin davran›fllar›n› s›n›rlamas› ve bu s›n›rlama yoluyla

toplumun de¤erlerinin kifli taraf›ndan benimsenmesinin

sa¤lanmas›.

Toplumsal kurum: Toplumun belirli bir fonksiyonu çevre-

sinde örgütlenmifl, birbirleriyle iliflkili âdet, kural ve ya-

salardan oluflan süreç. Aile, din, e¤itim ve siyaset gibi.

Toplumsal olay: Toplum içinde meydana gelen, bafllama ve

bitifl noktalar› belirli olan ve birden fazla kifliyi ilgilendi-

ren oluflum ve de¤iflim.

Toplumsal olgu: Her türlü maddî ve manevî toplumsal de¤e-

rin, toplumsal iliflkinin ya da toplumsal sürecin ay›rt edi-

lebilen herhangi bir birimi.

Toplumsal organizasyon: Ortak bir amac› veya ifli gerçek-

lefltirmek için bir araya gelmifl kurumlar›n veya kiflilerin

oluflturdu¤u birlik, teflekkül, teflkilat, toplumsal örgüt.

Toplumsal örgüt: Ortak bir amac› veya ifli gerçeklefltirmek

için bir araya gelmifl kurumlar›n veya kiflilerin oluflturdu-

¤u birlik, teflekkül, teflkilat, toplumsal organizasyon.

Toplumsal rol: Bir toplum ya da toplumsal grupta kiflilerin

içinde bulunduklar› konum (statü, mevki) gere¤i, yük-

lendikleri ifllev.

Toplumsal sistem: Bütün üyelerinin birbirlerine, d›flar›daki

kiflilere ve d›fl dünyaya karfl› olan davran›fllar›n› ve rolle-

rini zorunlu olarak belirleyen kurallara sahip örgütlen-

mifl bir grup.

Toplumsal sorun: Kiflisel sorunlar›n çerçevesini aflan ve tüm

toplumu ilgilendiren sorunlar.

Toplumsal statü: Bir kiflinin veya toplumsal grubun, baflka

kifliler ya da gruplar karfl›s›ndaki yerini ifade eder.



209Sözlük

Toplumsal tabaka: Bir toplumda yaflama biçimi, maddi im-

kân, ö¤renim durumu gibi de¤iflkenler bak›m›ndan ben-

zer durumda olan kiflilerin oluflturdu¤u grup.

Toplumsal tabakalaflma: Toplumu meydana getiren üyele-

rin ya da ögelerin bir ya da daha fazla ölçüte göre hiye-

rarflik s›ralanmalar›.

Toplumsal yap›: Toplumsal sistemin kal›plaflm›fl flekli.

Toplumsal yapt›r›m: Bir toplumda veya toplumsal grupta

benimsenen ya da karfl› ç›k›lan davran›fl biçimlerine gös-

terilen onaylay›c› ve ödüllendirici ya da suçlay›c› ve ce-

zaland›r›c› tepki.

Toplumsal y›¤›n: Fizikî bir ortamda bulunan, fakat aralar›nda

karfl›l›kl› iliflki bulunmayan kiflilerin oluflturdu¤u bütünlük.

Toplumsallaflma: Bireyin toplumun kültürünü benimsemesi

süreci.

Töre: Halk taraf›ndan al›fl›lm›fl ve yayg›n olarak uygulanan

davran›fl flekilleri.

Tutuculuk: Her türlü toplumsal de¤iflmeye karfl› ç›karak ku-

rulu toplumsal ve kültürel düzenden yana olma.

Tüketim: ‹nsan ihtiyaçlar›n›n do¤rudan do¤ruya giderilmesi

için mal ve hizmetlerin kullan›lmas›.

U-Ü
Ulus devlet: Modernleflme sürecinde ulusal s›n›rlar içinde bir-

likte yaflama iradesine ba¤l› yurttafllar›n oluflturdu¤u dev-

let, milli devlet.

Uluslararas› örgüt: Genellikle, birden çok egemen devlet ta-

raf›ndan belli bir amaç veya amaçlar için resmî bir ant-

laflma ile kurulan organizasyon, hükümetler aras› örgüt. 

Umran: Toplum, toplum halinde yaflama, toplumsal yaflam.

Uyuflmazl›k: Ayr›l›k, anlaflmazl›k, ihtilaf.

Uzlaflma: Kiflilerin ya da toplumsal gruplar›n, toplumsal de-

¤erlerin paylafl›lmas›nda karfl›l›kl› ödünlerle (tavizlerle)

aralar›nda bir anlaflmaya varmalar›. Taraflara, çeflitli çö-

züm önerileri sunarak ve onlar›n bu çözüm önerilerini

müzakere etmesini sa¤layarak, aralar›ndaki ihtilaf› gider-

meyi amaçlayan uyuflmazl›k çözme yöntemi.

Ümmet: Dil, ›rk ve cinsiyet fark› gözetmeksizin bir peygam-

bere inananlar›n tümü.

Üretim faktörleri: Mal ve hizmetlerin elde edilmesini müm-

kün k›lan veya kolaylaflt›ran etkenler.

Üretim iliflkileri: Toplumsal yaflamda maddi de¤erlerin üre-

tim, de¤iflim ve bölüflüm sürecinde insanlar aras›nda or-

taya ç›kan iliflkiler.

Üretim: ‹htiyaçlar› gidermek için kullan›lan mal ve hizmetle-

rin yap›lmas›, meydana getirilmesi.

Üst kültür: Birkaç toplumun kültürünün ortak ögelerinden

oluflan bütün.

Üstyap›: Toplumun altyap›s› üzerinde yükselen de¤erler,

normlar, düflünceler, örgütler ve kurumlar bütünü.

V
Varsay›m: Gözlemlenen olaylar ya da olay kümeleri aras›nda

henüz kesinlikle kan›tlanmam›fl, muhtemel görülen ilifl-

kileri anlatan önerme, hipotez, faraziye.

Vasî: Bir küçü¤ün, yetimin ya da ak›lca zay›f birinin mal›n›

yöneten kimse.

Velâyet: Velinin görev ve ödev durumu, velilik.

Veli: Bir çocu¤un her türlü durum ve davran›fllar›ndan sorum-

lu olan kimse.

Veri: Bir sonuca varabilmek için gerekli olan bilgi.

Y
Yabanc›laflma: Kiflinin toplumsal, kültürel ve do¤a çevresine

olan uyumunun azalmas›. Kiflinin giderek çaresizlik ve

yaln›zl›k duygusuna kap›lmas› durumu.

Yararc›l›k: Bir iflin, bir eylemin do¤ruluk derecesini o ifl ve

eylemdeki yararl›kla de¤erlendiren, yarar ilkesini do¤ru

davran›fllar›n ölçüsü olarak kabul eden ve böylece yarar

ile ahlak aras›nda s›k› bir iliflki kuran ö¤reti.

Yaflam biçimi (hayat tarz›): ‹nsanlar›n yiyecek, giyecek, ba-

r›nak, dinlenme, e¤lenme, sa¤l›k vb gereksinmelerini

karfl›lamaya iliflkin koflullar›n›n gösterdi¤i belirli biçim.

Yaflam düzeyi (hayat seviyesi): Belli bir toplumda ulafl›lm›fl

bulunan tüketim seviyesi.

Yeni medya: Bilgisayar temelli dijital iletiflim araçlar›n›, mec-

ralar›n› ve ortamlar›n› ifade etmek üzere baflvurulan bir

kavram niteli¤indedir.

Yorumsamac›l›k: Genel olarak insan›n eylemlerinin, sözleri-

nin, yaratt›¤› eserlerin ve kurumlar›n anlam›n› kavrama

ve yorumlama yöntemi, hermeneutik, hermenötik.
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