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ÜNİTE-1 

HUKUK SOSYOLOJİSİ 

A) TOPLUM,SOSYOLOJİ VE HUKUK

1) GİRİŞ

 Toplumsal ilişkilerin ve davranışların giderek çeşitlendiği,farklılaştığı ve

karmaşıklaştığı toplumsal yapılarda; insanların,grupların,örgütlerin ve organların

ilişkilerine ,örgütlenmelerine ve işleyişlerine yön verebilmek için hukuka, hukusal

organlara ve duzenlemelere daha fazla başvurulmaktadır.Ve hukuk sosyolojisi

hayat bulmuştur.

2) Toplum Ve Sosyoloji

 İnsan biyolojik ihtiyaçları da dahil olmak üzere tüm ihtiyaçlarını sadece doğal

çevrenin belirlediği bir şekilde değil; toplumsal yaşam içinde geliştirdiği sosyo- 

kültürel ilişki biçimlerine değer yargılarına ve davranış kalıplarına bağlı olarak

karşılamaya çalışır.

 Sosyolojinin inceleme konuları arasında siyasal,dinsel,ekonomik,sapkın davranışlar

vardır.

 Doğal gerçeklik: Toplum halinde yaşayan insanlar yaşamak için doğaya muhtaç olup

onunla hem ilişki hem de mücadele içindedirler.İnsan tarafından yaratılmamış olan

ancak insanı etkileyen ve insan tarafından etkilenerek dönüştürülen bu alana denir.

 Doğal gerçeklik fizik,kimya,biyoloji ve jeoloji gibi doğal bilimlerin konusunu

oluşturuken; toplumsal gerçeklik sosyoloji psikoloji, ekonomi ve siyaset bilimi gibi

sosyal bilimlerin konusunu oluşturur.

 Sosyoloji toplumsal yaşam alanını veya toplumsal gerçekliği inçelemeye çalışan

onu anlamaya ve açıklama yönünde çabalayan bir bilim dalı olarak ortaya

çıkmıştır.Sosyolojinin inceleme alanı toplumsal yaşamdır.

 Sosyoloji tek tek kişileri değil; kişilerin toplumsal yaşam içindeki kurdukları ilişki

kalıplarını,etkileşimlerini ve davranış biçimlerini incelemeye çalıştığı anlamına gelir.

 Sosyologlar insanları bulundukları çevreden soyutlayarak değil onları farklı toplumsal

konumlara sahip etkileşim ve iletişim halindeki varlıklar olarak ele alırlar

 Sosyologlara göre kişiler herzman başkalarıyla ilişki ve etkileşim halinde olup onlara

bağlı olarak davranışta bulunurlar.

 Sosyoloji geniş bir ilgi alanına sahiptir.

 Geniş ve kapsamlı ilgisinden dolayı sosyoloji siyaset sosyolojisi, suç sosyolojisi, hukuk

sosyolojisi, iktisat sosyolojisi, din sosyolojisi, eğitim sosyolojisi gibi birçok alt dala

ayrılmış durumdadır.

 Sosyolojiyi, toplumu, toplumsal gurupların organizasyonu, insanlar arası etkileşimi ve

insanların kendi toplumsal gerçekliklerine verdikleri anlamı incelemeye çalışan bir

sosyal bilim dalı olarak tanımlamak mümkündür.

 Sosyolojiyi kısaca toplumun bilimi olarak tanımlamak mümkündür.

 Toplum, kişilerin bir toplamı olmayıp bir etkileşim sistemidir.
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 Toplumsal gerçeklik: Toplumsal yaşamda birbirleriyle ilişki halinde bulunan insanlar

etkileşim süreci içinde birtakım değerleri, inançları, kuralları ve kurumları kısaca

kulturu yaratırlar.

 Bu ortak kültürel değerleri ve normları paylaşarak kendilerinin meydana

getirmiş oldukları grupları ve toplumları başkalarından farklı göremeye

başlarlar.

 İnsanların birlikte yaşamaları ve karşılıklı etkileşimleriyle meydana gelen

insan ilişkilerine ve davranışlarına yön veren bu alana Toplumsal gerçeklik

denir

 Toplumsal kurum kavramı, dar ve geniş anlamda incelenebilir.Örneğin ilkokul dar

anlamda bir kurumdur.Bir lise veya üniversite de dar anlamda kurumdur.Ancak bu

dar anlamda kurumları içine alan bir kurum vardırki işte ona geniş anlamda eğitim

kurumu adını veriyoruz.

 Toplumsal olan her şey gibi toplumsal kurumlarda değişir.

 Toplumsal kurumlar arasında nispeten uyumlu bir bütünlük vardır

 Anomi:Kişilerin davranışlarına yön veren kuralların ve değer sistemlerinin

zayıflamasıyla kişilerin şaşkınlığa sürüklediği ve yoğun bir doyumsuzluk içinde

bulundukları toplumsal durumdur.

3) Toplumsal Yaşam Ve Hukuk

 Toplumsal hayatı düzenleyen kuralları, din kuralları, ahlak kuralları, görgü kuralları,

gelenekler,görenekler ve hukuk kuralları olarak sıralayabiliriz.

 Romalı hukukçuların söyledikleri “Nerede bir toplum varsa, orada hukuk vardır.”

Deyişi hukukun toplumsal yaşamla sıkı ilişkisini ve onun ayrılmaz parçalarından biri

olduğunu kısa ve özlü bir şekilde ortaya koyar.

 Sosyologlar yıllardır toplumun insan davranışlarını nasıl şekillendirdigini açıklamak

için “toplumsal norm” kavramını işlemektedir.

 Sosyologlar insan davranışını hakkında daha yeterli açıklamalarda bulunabilmek

hukuk kurallarının insan davranışları üzerindeki etkilerini daha iyi bir şekilde

öngörülmek için norm kavramına başvurmaktadır.

 Literatürde norm kavramı ile bireylerin kendilerini takip etmek zorunda

hissettiklerini informel ya da resmi olmayan toplumsal kurallar ifade edilmektedir.

 Toplumsal norm onaylanan ve onaaylanmayan toplumsal tutumları yapılması

istenen ve istenmeyen davranışları gösteren kurallar olarak tanımlanabilmektedir.

 Doğuma, ölüme, sigara içmeye, şarkı söylemeye, nezman ayakta olunacagına, ne

zaman oturulacagına, öfkenin ne zman nasıl gösterileceğine, duyguların kime karşı

ne zman nasıl ifade edileceğini, kişisel meselelerin nezman tartışmak gerektiğini

varana kadar yaşamın her alanı düzenlenmiştir.

 Toplumsal değerler bir gruba veya topluma mensup olanların uymak durumunda

oldukları genelleşmiş ahlaki inançlardır.
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 Örneğin insan öldürmenin, hırsızlık yapmanın, sarhoş ve pis gezmenin kabalığın yanlış

ve kötü; temizliğin, dürüstlüğün, çalışkanlığın,yiğitliğin, dogru ve iyi olduğuna

inanmamızı sağlayan faktör toplumsal değerlerdir.

 Toplumsal normlar genellikle toplumsallaşma sürecinde ögrenilir ve zamanla kişiler

için birer alışkanlık haline gelir.

 Norm kavramı yükümlülük kavramına dayanır.

 Yükümlülük hissi sadece ceza gibi dışarıdan gelen toplumsal baskılardan ya da

müeyyidelerden doğmaz; daha çok normun gerekli olduğuna inanmaktan ve normu

içten benimsemekten doğar.Buna normu içselleştirme denir.

 Normu uygulamamak veya norma aykırı davranmak; kınama, alaya alınma, acı

çekme, pişmanlık duyma, mahkum olma, tazminat ödeme gibi üzücü sonuçlara yol

açar.Normu uygulamak ise,kişilere fayda saglar; onanma, sempati ve ödül kazanma

gibi.

 Toplumsal normlar özgürlük ve refah teşvik edebildiği gibi etmeyebilirde.

 Toplumsal normlar sadece yaygın toplumsal yaptırımlar yoluyla değil; aynı zmanda

hukusal yaptırım yoluyla hukuksal örgüt ve mekanizmlar eliyle de uygulanabilir.

4) Sosyoloji Ve Hukuk

 Hukuk bilimi: Belli bir toplumdaki mevcut hukuksal kavramların kuralların ve

örğütlerin oluştugu bütüne pozitif hukuk düzeni bu düzeni incelemeye çalışan bilim

dalına ise hukuk bilimi denir.

 Hukukun gücü nedir? Hukuk toplumsal hayatta insan davranışlarını nasıl belirliyor?

Hukuksal normların etkili olmalarından veya etkisiz kalmalarından rol oynayan

faktörler nelerdir? Gibi sorular hukuk biliminin değil sosyolojinin yanıtlaması gereken

hususlar olarak karşımıza çıkar.

 Ünlü antropoloğ Bronislaw Malinowskiye göre hukuk yükümlülüklerin

düzenlenmesinin ve şekillendirilmesinin spesifik bir sonucudur.

 Hukuk bir kimsenin acı çekmeksizin ya da ıstırap duymaksızın kendı

sorumluluklarından kaçınmasına izin vermeyen olgudur.

 Antropolog E.Adamson Hoebel’e göre bir normun ihmaline veya ihlaline düzenli bir

şekilde cevap veriliyorsa söz konusu norm bir kişi veya grubun tarafından fiziksel güç

ya da tehdit yoluyla uygulanıyorsa bu kişi ya da grubun bu şekilde davranma hakkına

ya da ayrıcalığa sahip olduğu toplumsal olarak kabul görüyorsa o normu hukuk normu

olarak görmek gerekir.

 Weber, bir kuralı veya emri eğer o kural veya emir fiziksel veya psikolojik zorlama

olasılığı ile dışsal olarak garanti edilmişse ve bu zorlama ihlali önlemek ve uyumu

gerçekleştirmek amacıyla özel olarak yetkilendirilmiş veya bu amaç için hazırlanmış

kimselerden oluşan bir grup tarafından uygulanıyorsa “hukuk” olarak adlandırılır.

 Sosyolog Alan V.Johnson ise hukuk bir bütünü ve hükümler bütününü ifade eden ya

da uygulayan örgütlü etkinlikler seti olarak kavramlaştırır.
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 “Hukuk toplum hayatında kişilerin gerek birbirleriyle gerekse toplumla ilişkilerin

düzenleyen ve uyulması kamu gücü ile desteklenmiş bulunan toplumsal kurallar

bütünüdür.

 Hukuk kurallarının gerisindeki bu toplumsal zorlama ile kastedilen ayıplama,

aşağılama ve kınama gibi tepkilerin ötesine geçen son derece etkili bir fiili

zorlamadır.

 Geniş anlamda toplumsal zorlama devletin eliyle uygulanan cebir ve infaz türlerini

de içerir.

B) HUKUKUN KÖKENİ VE TARİHSEL GELİŞİMİ

1) İlk Çağlarda Hukuk

 Bilinen en eski hukuk metinleri olarak MÖ 2400 yıllarında Sümer kent devletlerinden

Lağaş’ta hüküm süren kişinin adını taşıyan “Urukagina Yasaları”, MÖ 1800 yılları

dolaylarında hüküm süren Babil Kralı Hammurabi’nin adını taşıyan hukuk kodu, MÖ

beşinci yüzyıl civarında Roma’da ortaya çıkan “On İki Levha Kanunu” ile antik yunanda

vücut bulan “Drokon Yasaları” ve “Solon Yasaları”ndan söz edilebilir.

 Laik sözcüğü dinsel bir sıfatı veya görevi olmayan kimseleri ifade eder.Orta Çağ

Hıristiyan dünyasında kilisede ve manastırlarda dinsel sıfatı ve görevi bulunanları

ifade etmek üzerine ruhban sözcüğü kullanırken böyle bir sıfatı veya görevi

olmayanları nitelendirmek için laik sözcüğüne başvurulmuştur.

 Urukagina’nın adıyla anılan “Urukagina reformları” ya da “yasaları” olarak bilinen

metin ilk yazılı hukuk metinlerinden birini oluşturmaktadır.

 Hammurabi hem Akad hem de Sümer kentlerini ele geçirerek “dört iklimin egemeni”

sıfatını almıştır.

 Urukagina yasaları yönetimin din adamlarından askerlere geçişini temsil ederken;

Hammurabi kodu kent devletlerinin yerel yasaları yerine, giderek bir imparatorluk

haline gelen tüm ülkende yasa birliğini sağlamak amacını güdüyordu.

 Başka bir değişle kent devletinden imparatorluğa geçilirken böyle bir imparatorluğa

yönetmek için elzem olan Hammurabi kodu hukuk alanında boy göstermiştir.

 Hammurabi kodu aynı zamanda Mezopotamya tarihinin önemli bir mirası olup o

günkü toplumun temellerini açıklayan ve babil hükümdarlarının hangi toplumsal

gruplara dayandığını göstere bir belge niteliğindedir.

 Babil imparatorluğundaki toplumsal sınıf ve zümreler arasındaki ilişkileri gösteren

yasada suçlar,aile,mülkiyet,miras,borçlar ile ilgili hükümler,ortakçılık hukuku ile bazı

maddeler son olarak da kölelik üstüne birtakım düzenlemeler var.

 Bütün bunlarda baştan sona toprak sahiplerinin,rahiplerin,tacirlerin ve tefecilerin

özellikle onların köleler üzerindeki mülkiyet haklarının korunması kavgası

egemendir.

 Roma şehrinin kuruluşundan yani MÖ 753 yılından MÖ 150 yılına kadar geçen süre

içinde roma da geçerli olan hukuka “lus Civile” adı verilmektedir.

 Bu dönemde hukukun temel kaynağı örf ve adetlerdir.
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 Roma da ilk yazılı hukuk kodu olarak görülen ve “On iki Levha Kanunu”da roma

kavminin örf ve adet hukuku yazılı hale getirilmiştir.

 Gens: Roma toplumu sitenin temel grupları olan gensler biçiminde örğütlenmişti.

 Her gens kendi önderinin çevresinde toplanan aynı atadan geldiklerini ve onun adını

taşıdıklarını söyleyen kişilerden oluşturuyordu.Her gens aynı atadan gelen aileler

grubunu ifade ediyordu.

 Gensler, sadece aynı kanda gelen kimselerden oluşmuyordu; egemenliği altındaki

daha az ya da daha çok sayıda kişiyi de kapsıyordu.

 Patrici: Eski Roma da ayrıcalıklı yurttaşlar sınıfının üyesi.

 Pleb:Roma’da ayrıcalıklı particiler dışında kalanlara verilen ad.

 Praetor:Eski Roma da çeşitli hukuk dallarına bakan genel eğlence ve yarışmaların

düzenlenmesinden sorumlu olan konsüllerin yokluğunda geniş yönetim yetkileri

kullanan adli görevli.

 Şenele göre roma hukukunu geliştiren etmenler şunlardır:

a) Hem halk meclisinin hem senatonun hem de imparatorun yasa gücünde kararlar

çıkarması karşısında hukukçuların bu kararların birbiriyle nasıl uyumlu kılacağı ve

yorumlayacağı hususunda sürekli bir şekilde yeni hukuksal sorunlarla yüz yüze

gelmiş olmalıdır.

b) Kent devletinde yönetim alanında kişisel ilişkilerle sürdürülen iletişimin

imparatorluk aşamasında yetersiz kalması karşısında; yönetimden birliğin

sağlanması ve imparatorun emirlerini kişisel ilişki imkânlarını kaybettiği

memurlarına ulaştırabilmesi bakımından hukukun ve yasa tekniğinin

geliştirilmesi zorunluluğunun ortaya çıkmış olmasıdır.

c) Stocu düşünüşün doğal hukuk öğretisi olmuştur. Doğal hukuk öğretisinin etkisiyle

roma hukukçuları yürürlükteki yasalar karşısında bu yasaların doğal hukuka

uygunluklarını araştırarak; her zaman eleştirel bir tavır alabilmişler ve bu

bağlamda uyulmasını istedikleri yasa önünde eşitlik, sözleşmeye sadakat,

hakkaniyet ve nasafet gibi bazı hukuk ilkelerini önermişlerdir.

2) Orta Çağda Hukuk

 Batı Roma imparatorluğunun MS 476’ta çöküşüyle başladığı; yeni ekonomik

ilişkilerin giderek belirginleştiği kapitalizmin ekonomik ve toplumsal bir sistem

olarak yayğınlaştığı mutlak monarşiler temelinde yeni siyasal yapılanmaların

oluştuğu Rönesans ve Reform hareketleriyle birlikte yeni bir düşünce tarzının ve

dünya görüşünün ortaya çıkmaya başladığı XV.yüzyıl sonlarında itibaren sona

erdiği kabul edilmektedir.

 Cermenler Roma İmparatorluğu’nu yıktıktan sonra V.yüzyılda X.yüzyıla kadar beş

yüzyıl sürecek bir kargaşa çagına yol açmışlardır.Tarihçiler bu dönemi “Orta çağın

karanlık çağı” ya da “Karanlık Orta Çağ” olarak adlandırılmıştır.

 Bu çağdaki istilar ve kargasa sonucunda; toplum yaşamında ilkel düşünüş tarzları

ve adetler egemen olmaya başlamış insan ilişkileri derinlemesine bozulmuş ve

azalmış, para dolaşımı felç olmuş, ücret ilişkilerinin yerini kişisel bagımlılık
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ilişkileri almış ve en yakında bulunan kimselere bağlanma şeklinde bir zihniyet 

geliştirmiştir. 

 Feodalizm:Orta çağ da batı avrupa da tarıma dayalı ekonomik sistemin

merkezlikten yoksun siyasal düzenin dinsel deger ve ideolojiye bağlı sosyo- 

kültürel yapımın egemen oldugu sistem.

 Feodal sisteme özelliğini veren temel üretim biçimi feodalizm, ekonmik

faaliyetlerin ve diger etkinliklerin üzerinde icre edildiği mekan malikane,siyasal

yapıyı karekterize eden nitelik parçalamış iktidar yapısı ve

merkeziyetsizlik,egemen ideolojisi din ve temel sadakat odağı ise Tanrıdır.

 Orta çagda üretim

 servetin temel kaynağı topraktır.

 Para ve menkul değerler ekonomi içinde önemli bir role sahip değildir.

 Şehir dışında ve etrafında tarım yapılırken şehir ve kasabalar içinde esnaf- 

zanaatkar faaliyetleri ve bunları bağlı oldukları meslek örgütleri olarak

loncalar önemli bir yer işgal eder.

 Ticaret belli yol kavşakları ve transit merkezler dışında oldukça sönüktür

 Lonca: Orta çagda ticareti düzenlemeye esnaf ve zanaatkarların çıkarlarını

korumaya çalışan mesleki birlik.

 Orta çag hukuku için asıl önem taşıyan iki nitelik; eskilik ve muteberlikti.

 Orta çagda hukukun sayılabilmesi için onun hem eski hem de muteber olması yani

genel bir saygınlıgın ve inanırlığın olması gerekirdi.

 Orta çagda hukuk kendi içinde bir amaç olarak görülür.

 Orta çag insanları için hukuk birincil devlet ise ikincil önemdedir; devlet, yalnızca

hukuku yürürlüğe koymak ya da uygulanmaya geçirmek için bir araç olup hukuk

devletten önce gelir.

 Orta çağ egemen olan devlet degil hukuktur, devlet hukuku değiştiremez.

 Orta çağ hukukun kutsallıgına karşı teorik saygıyla doludur.

 Orta çag düşüncesine göre eski ve muteber olan hukuktur.

 Orta çag hukuku asıl olarak sözel olmakla beraber şüpheli durumlarda insan

hafızasına bir katkı sağlama gelenege istikrar ve süreklilik kazandırma mevcut

kuralları açık ve anlaşılır şekilde muhafaza etme amacı ile zman kayıt altına

alınmıştır.

SON 
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