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Bu çalışma notu, üç haftada bir yayımlanmak üzere 
Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi derslerinde işlenen konuları 
ders sistematiğine en yakın şekilde okuyucuya aktarmak 
için tamamen gönüllü kişilerce hazırlanmıştır. Ticari 
maksat gütmeyen herkes tarafından çoğaltılabilir. 
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Sosyoloji, birtakım metinleri okuyup anlamanın dışında 
toplumu anlamak, toplumun ihtiyaçlarını anlamaktır ve 
böylece önümüze gelen sorunları çözerken daha geniş bir 
bakış açısına sahip olabiliriz. Hukuk sosyolojisi, sizin dar 
bir şekilde metinler üzerinden dünyaya bakmanızın önüne 
geçmeye çalışır.  

Eklenti: Ülker Hoca, Hamide TOPÇUOĞLU, Hukuk 
Sosyolojisi adlı kitabı önerdi. Dilinin oldukça eski olduğunu 
ve internette bulunabileceğini ekledi. 
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Hukuk fakültelerinde hukuk sosyolojisi dersinin olup 
olmaması hakkındaki düşüncelerimiz hukukçuya hangi 
gözle baktığımıza bağlıdır. Hukukçuyu; yargı içtihatlarını, 
bayağı pozitif metinleri okuyup onlar arasında bir 
değerlendirme yapan pasif bir memur, yargısal bir alet 
olarak görüyorsanız hukuk sosyolojisine ihtiyaç 
duymazsınız.  Ama hukukçuyu, okuduğunu anlayan 
değerlendiren yorumlayan hatta hukuk yaratan biri olarak 
görüyorsanız hukuk sosyolojisi mutlaka gereklidir. 
Önünüze gelen metni dümdüz okuyup avukatlık 
yapacaksanız hukuk sosyolojisine çok da ihtiyacınız yoktur 
arkadaşlar. Ama kendinizi geliştirecekseniz hatta kendinizi 
değil toplumu geliştirecek toplumun sorunlarına hukuksal 
çözümler bulacaksanız hukuk sosyolojisine ihtiyacınız 
olacaktır. Burada toplumun; ne olduğuna, nasıl işlediğine, 
ilişkilerini nasıl yürüttüğüne, hangi faktörlerin topluma 
nasıl   etki ettiğine, toplumdaki kurumlara, toplum içindeki 
değerlere bakmamız gerekir.  Gördüğünüz üzere 
bahsettiklerimiz yalnızca hukukun konusu değil 
sosyolojinin de konusudur. Zaten hukuk sosyoloji de 
sosyolojinin bir alt dalıdır. 

Sosyoloji Nedir? 
 

Sosyoloji, hepimizin bildiği üzere toplumla ilgilenir. 
Toplum dediğimiz şey kalabalığın oluşmasından meydana 
gelmez. Toplum dediğimiz şey; insan ilişkilerinin etkileşimi 
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ile oluşmaktadır. Yani; Ayşe şöyle olsun dedi, Mehmet çıkıp 
böyle olacak dedi, karşılıklı etkileşmeler oldu. Yani 
birbirlerinizi tanıdınız. Yani onu da bir varlık olarak kabul 
ettiniz. Bir şeyi tanımak demek ona farklı unsurları da 
yüklemek demektir. Düşünceleriyle, davranışlarıyla var 
olduğunu kabul etmek demektir. Toplum dediğimiz şey işte 
bu insanların etkileşimleri sonucu oluşmaktadır. Bu 
etkileşimler neticesinde toplumda bir takım ortaklaşmalar 
çıkıyor. İnsanların üzerinde uzlaştığı bu ortak noktalar 
zamanla toplumsal normlar haline geliyor. Bu normlar aynı 
zamanda o toplumun değerlerini de içinde 
barındırmaktadır. Yani o toplumda iyi olanları kötü olanları 
yanlışları-doğruları ifade eden kurallardır. 

İnsanların davranışlarını belirleyen bu normlar daha büyük 
bir yapıya dönüşerek kurum halini alıyor. Aile bir 
kurumdur. Din bir kurumdur. Hukuk da bir kurumdur. 
Siyaset, eğitim kurumudur. Bu kurumlar, toplumun 
bütününün işlemesini, çarklarının dönmesini sağlar. 
Bunların bileşimi de toplumsal yapıyı oluşturur. Toplumsal 
yapının içindeki bu kurumlar belirli değerlere belirli 
normalara karşılık gelirler.  

Hukuk Sosyoloijisinin Ortaya Çıkışı ve Toplumsal Düzen 
 

Hukuk da toplum içindeki diğer fenomenler gibi bir 
toplumsal olgudur. Hukuk deyince ilk olarak aklımıza 
yetkili organlarca oluşturulmuş kurallar bütünü geliyor 
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arkadaşlar. Hukuku somutlaştırmak istediğimizde aklımıza 
mahkemeler, yargıçlar, savcılar gelebilir. Ancak bunlar 
hukuk değil, hukukun araçlarıdır aslında. Hukuk, bir olgu 
olarak tekil insanların dışında olandır ve insanlara nasıl 
davranması gerektiği yönünde baskı uygular. Hukukun 
toplumsal bir olgu olarak sosyolojinin alanına girmesi 20. 
yy başında gerçekleşmiştir. Zaten sosyolojinin kuruluşu da 
19. yy'dır. Peki niçin 1800'lerin ortalarında çıkmıştır? Şimdi 
bu sürece tarihsel açıdan baktığımızda 1789 Fransız 
Devrimi, burjuva devrimlerinin gerçekleştiği, kapitalizmin 
işlemeye başladığı bir dönem. Bu dönem, kapitalizmin 
''bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler'' dediği dönem. Bu 
dönemde özgürlük tabii ama esas kapitalizmin bu 
dönemindeki özgürlük anlayışı sözleşme özgürlüğüdür. Bu 
dönemde minimal devlet dediğimiz yaklaşım hakim. Yani 
devlet yalnızca iç ve dış güvenlikle sorumlu. Liberalizmin 
tavan yaptığı dönemdir. Bu dönemde tabii bir takım 
sorunlar ortaya çıkmakta. Burjuvazi var. Burjuvazi ne 
zaman var olabilir? İşçi sınıfı var olursa. Burjuvazinin 
üretim araçları olacak ve bu üretim araçlarında çalışacak 
işçi sınıfı olacak. İkisi birbiri ile diyalektik bir ilişkide. 
Sözleşme özgürlüğünün, devletin hiçbir müdahalesine  izin 
verilmeyeceği anlayışıyla kabul edildiği bu dönemde işçi 
sınıfı  sayı olarak sürekli artıyor ve zaman içerisinde güçlü 
bir örgütlenmeye doğru gidiyor. İşte bunun neticesi 
sendikal yapılar ortaya çıkıyor. Çalışma saatleri, tatiller, bazı 
hak talepleri onların o zamanki mücadeleleri üzerine 
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kurulmuş. İşçi sınıfının talepleri, grevleri karşısına; 
burjuvazi, mahkemeler ile çıkıyor. Mahkemeye başvuran 
işçi sınıfı bir hak elde edemiyor ve örgütlenme yasağı ile 
karşı karşıya kalıyor. Neye dayanıyor örgütlenme yasağı? 
Sözleşme özgürlüğüne. Mahkeme diyor ki işçi sınıfına siz 
örgütlenerek baskı yoluyla burjuvaziye sözleşme 
düzenletemezsiniz. Çünkü sözleşme özgürlüğü var diyorlar. 
Zamanla mahkemelerin bu hükmü işçi sınıfının güçlü 
direnişi karşısında geçerliliğini sürdüremiyor. O dönemde 
toplumda neden kargaşa var neden insanlar direniş yapıyor 
gibi sorunlar ortaya çıkmaya başlıyor. Neden 
örgütleniyorlar, bu sorunları nasıl çözeriz gibi sorular 
soruyorlar. Ve bu sorunların toplumdaki kaynağını tespite 
çalışıyorlar. Bu noktada topluma bakmaya başlıyorlar. Ve 
sosyolojinin temelini atıyorlar. Buradan çıkacak sonuç; 
sosyoloji, toplum içerisindeki birtakım sorunları karşılamak 
üzere ayrı bir bilim dalı olarak ortaya çıkmıştır. Bir 
konunun bilim dalı olarak nitelendirilmesi için birtakım 
şartlar var: 

*Konusunun belirli olması gerekir. 

*Kendi yöntemine sahip olması gerekiyor. 

*Kendi literatürüne, diline sahip olması gerekir. 

  Konu ve yöntem en temel şartlardandır. 

Zamanla sosyolojinin konusunun çok kapsamlı olduğunun 
farkına varılmasıyla alt dallara ayrılıyor. Hukuk sosyolojisi 
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de 1900'lerin başlarında ortaya çıkıyor. Dionisio Anzilotti, 
1920'de ilk olarak ''Hukuk Sosyolojisi'' terimini kullanıyor. 
Eugen Erlich ise sonraki derslerde işleyeceğiz, başlığı hukuk 
sosyolojisi olan bir kitap yayınlıyor.  

Hukuk sosyolojisi, hukukun toplumsal alanı nasıl 
etkilediğini, insan davranışlarını nasıl biçimlendirdiğini veya 
diğer normların hukuk normlarına etki edip etmediğini, 
hukukta bazı normların neden kadük kaldığını inceler. Bu 
alanda sosyologlardan ziyade hukukçular çalışıyor. Çünkü 
hukuku, işleyişini bilmek gerekiyor. Çünkü hukuk ayrı bir 
bilim dalıdır. Hukuk bilimi veya hukuk dogmatiği, hukukun 
mantıksal bir bütün olarak ortaya çıkmasını sağlayan bir 
bilim dalıdır. Hukuk bilimi yürürlükteki, müspet hukukun 
kurallarının mantıksal bir bütün olmasını sağlıyor. Hukuk, 
kurallar arasındaki boşlukların nasıl doldurulacağını tespit 
eden bir bilim dalıdır. 

Kelsen'in görüşleri hukuk biliminin temelini oluşturur. 
Kuramlar arasında çelişki olmayacak, boşluk olmayacak. 
Hukuku sistemleştirmeye çalışıyor. Yani hukuk biliminin işi 
hukuku sistemleştirme ve sınıflandırmadır. Hukuk bir 
bütündür. Farklı dalları, saatin farklı çarkları gibi birlikte iş 
görür. 

Hukuk sosyolojisi pozitif hukuka uygulanmıyor arkadaşlar. 
Mesela bir norm çıktı işte bu normun şu tür sonuçları oldu 
insanların ihtiyaçlarını karşıladı ya da karşılamadı gibi ve 
araştırma yapıldı varsayalım. Böyle bir araştırma pozitif 
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hukuk kuralını etkilemez. Kimleri etkiler? Hukukun nasıl 
olması nasıl yapılması ne yöne doğru evrilmesi gerektiği 
konusunda düşünen hukukçular açısından önemlidir. 
Hukuk sosyolojisinin elde ettiği bu veriler nesnel bir temele 
dayanmak zorunda. Yani araştırmayı yapan araştırmaya 
mesafeli olmalı. Kendi fikirlerini düşüncelerini o 
araştırmaya dahil etmemeli. 

Hukuk sosyologları, yöntem olarak sosyolojinin yöntemi 
neyse onu kullanırlar. Yöntem, sonuca ulaşmak için izlenen 
yoldur. Bu izlenen yolun altında teknikler vardır mesela 
sözlü görüşme, tarihsel mukayese bir tekniktir. Bunları 
sonraki derslerde biraz daha açacağım. Bugün genel bir 
giriş yapmaya geldim. 

Biraz da hukuksal düzenden bahsetmek istiyorum. Hukuk 
basit şekliyle, ilk akla gelen haliyle; yetkili organın toplumsal 
düzeni sağlamak için koyduğu kurallar olarak 
tanımlanabilir. Hukuk, bu kuralların bir bütün olarak 
oluşturduğu düzendir. Hukuk kurgusal bir düzene sahiptir. 
Hukuk der ki olması gereken düzen, bu toplumda budur. 
Ama bu düzen bir idealdir. Olması gerekendir. Ancak 
bununla beraber bir de toplumsal gerçekliğimiz var. Bu iki 
düzen birbiriyle tam olarak uyuşmuyor. Hukuksal düzen 
olmasını istediği bir düzeni tasvir ediyor. Toplumsal 
gerçeklikle bu hukuksal düzen arasında mesafe arttıkça 
sorunlar da artacaktır. Bunun neticesinde hukuk, insanların 
ihtiyaçlarını karşılamadığı için kadük hale geliyor ve 
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insanlar ihtiyaçlarını farklı yollardan karşılamaya başlıyor. 
Hukukun birçok işlevi vardır. Temel işlevi toplumsal düzeni 
sağlamaktır. Toplumsal düzeni sağlamak için toplumsal 
gerçekliği anlamış olmalıdır.  

Hukukun kuralları normatiftir. Bir de hukukun en temel 
unsurlarından birisi yaptırıma sahip olmasıdır. Devletin, 
kamunun gücünü arkasına almıştır. Hukuk baskıcı bir 
yapıdır. Başka türlü de düzen sağlanması çok da mümkün 
değildir. Baskıcı olması insanların hukuka sadece baskıcı 
olduğu için uyduğu anlamına da gelmiyor. Bunu çok 
açıklayamıyoruz. Bunu açıklayan çeşitli teoriler var ama 
hiçbiri tam olarak kabul görmüş de değil. Daha sonra 
inceleyeceğiz bu teorileri. İnsanlar, hukuka birtakım 
davranışları benimsedikleri, içselleştirdikleri için uyarlar. 
Toplumdaki davranışları kalıpları normları benimser, insan. 
İçselleştirdikleri için Freud'un psikanalitik yaklaşımı 
çerçevesinde değerlendirebiliriz. İnsan, kendi kendini 
sınırlandırır. İnsan, dışsal bir etken olmasa da kendini 
frenleyecek bir mekanizmaya sahiptir. Bu yüzden de 
hukuka uygun davranışın tek nedeni yaptırımlar değildir.  

Bugünlük bu kadar olsun arkadaşlar. Haftaya görüşürüz. 
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İÇİNDEKİLER 

 

Giriş 

 

Giriş 
19.02.2019 

Geçen hafta kısaca sosyolojinin ne olduğundan bahsettik. 
Kısaca özetleyelim, sosyoloji bir bilim dalıdır ve kendine 
ait yöntemleri vardır arkadaşlar. Sosyoloji toplumla 
ilgilenir. Toplum dediğimiz kavram, tek tek bireyleri değil 
bir bütünü ifade eder. Yani toplum dediğimizde bu 
bütünü ele almamız gerekiyor. O toplum içindeki 
etkileşimleri ve bundan doğan kural, değer, kurum gibi 
olguları inceliyor. Bu kurallar, değerler; bireyler arasında 
belli olaylara nasıl tepki verileceğine dair bilgi üretiyor. 
Toplum nedir diye baktığımızda bir kavram gibi duruyor 
ama aslında toplum, gerçekliği olan bir şey. 

Peki hukukun sosyoloji ile ne ilişkisi var? Hukuk nedir?  

Hukuka, en genel ifadeyle yetkili organlarca yürürlüğe 
konulmuş kurallar bütünüdür diyebiliriz. Hukuk aslında 
toplum içindeki kurumlardan biri ve aynı zamanda bir 
sosyal olgudur. Sosyal olgu denen kavram nedir? (daha 
ileride konuşacağız) Durkheim diyor ki; bireyin dışında 
yer alır ve bireyi zorlar. Mesela bu formülü hukuka 
uyguladığımızda hukuk bizim dışımızda mıdır arkadaşlar? 
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Bizim dışımızda işleyen mevcut bir hukuk sistemi var 
değil mi arkadaşlar? Peki, bu bize ne yapmamız 
gerektiğini söylüyor ve zorluyor mu? Evet. Yaptırım 
uyguluyor, o zaman zorlayıcılığı da var. O zaman hukuk 
bir toplumsal olgu.  Yani   toplumdaki başka olgular gibi 
herhangi bir olgu.  Yani topluma etki eden, topluma yön 
veren, toplumdaki insanların davranışlarını biçimlendiren 
bir niteliğe sahip. Yani toplumun bir parçası.  Toplumun 
işleyişinde önemli bir yere sahip. Bireylere ne yapması 
gerektiğini söyleyerek topluma yön veriyor. Bu anlamda 
sosyolojinin direkt konusudur. Çünkü sosyoloji toplumsal 
olguları inceler. Ekonomi, siyaset, aile, din hepsi toplumsal 
olgudur. Kendi kurallarını yarattıkları için bir 
''kurumsallaşma'' göstermişlerdir. Bugün, örneğin aile de 
kurumsal olgudur. Kendi değer yargılarını oluşturduğu ve 
uyguladığı, insanları zorladığı için de bir kurumdur. Aile 
nasıl bir kurumdur? İlk başta akla Türkiye'deki aile 
anlayışı gibi geliyor ama aslında bu kuralları ve insanların 
aile deyince neler beklediğini anlattığı için kurum 
oluşturuyor. Kadının bulaşık yıkaması, erkeğin çalışması 
bugün toplumumuzun aile kavramına yüklediği 
anlamlardır. Bu anlamlar insanlara nasıl davranması 
gerektiğini de belirtirler. Değerli olanın ne olduğunu da 
ifade eder. Mesela değerli olan; evlenip çocuk yapmaktır, 
gibi. Aynı aile gibi hukuk da kendi kural ve değerlerine 
sahip kurumsal hale dönüşmüş bir sistemdir. (Geçen 
hafta anlatılan sosyolojinin doğuşu özetlendi.) Ek olarak 
hoca şunu söyledi: Geçen hafta bir arkadaşınız da 
söylemişti, tabii ki sosyolojik düşünce çok daha eskilere 
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dayanır ama bir bilim dalı olarak sosyoloji 1800'lerin 
ortalarından itibaren görülür. Yoksa sosyolojik düşünceyi, 
İbn-i Haldun ortaçağ döneminde ya da daha sonra 
Montesquieu da, belki Antik Yunan’a gidersiniz mesela 
Platon'un ideal bir toplum düzeni anlayışı var kaos 
olmayan yani oraya kadar götürebilirsiniz. Ama bir bilim 
olarak çok daha geç bir döneme ait.   

Modern toplumlarda insan tek yönlü değil. Derneklerde 
çalışıyor, iş yerinde çalışıyor, ailesi oluyor, arkadaşları 
oluyor ayrıca mesela tüketici gibi farklı sıfatlara sahip. 
Çok daha fazla sayıda etkileşmeye maruz kalıyor. Bu farklı 
ilişkiler çok daha farklı ve karmaşık sorunlar ortaya 
çıkartıyor. Çünkü biz de artık tek yönlü değiliz.  Çok 
farklı rollerimiz var.  Bu modern toplumda şöyle bir 
sonuca götürüyor bizi: Hukukun daha fazla genişlediği bir 
toplumsal düzen karşımıza çıkıyor. Modern hukuk ne 
zaman ortaya çıktı diyebiliriz? Modern dönemler ve 
sonrasından söz edebiliriz. Ortaya çıkmasından önceki 
ahlak kurallarının ya da örf ve adetlerin daha ağır bastığı 
dönemlerde ki sorunlar geleneklerle örf-adetlerle 
çözülebiliyordu. Ama biz karmaşıklaştığımız oranda 
gelenek-ahlak gibi normların ağırlığının azaldığını 
görüyoruz. Çünkü bunlar yüz yüze ilişkilerin hâkim 
olduğu bir toplum yapısında söz konusu oluyorlar. Hiç 
tanımadığınız bir insanla ahlak tartışması yapamazsınız 
arkadaşlar. Ya da hiç tanımadığınız birine örf adet 
kuralarını ileri süremezsiniz. Bunlar küçük toplumlar için 
geçerlidir.  Ama bugünkü gibi büyük modern toplumlarda 
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sorunlarımızı bunlarla çözemiyoruz ve hukuka 
başvuruyoruz. Hukuk daha formel, sonuçları daha kesin 
ve net bir şekilde görülebilen bir sistem. O yüzden 
hukukun alanı daha fazla genişliyor. Aslında düşünürseniz 
doğumunuzdan ölümünüze kadar attığınız her adımda 
hukuk var. Ama şunu da unutmamak gerekiyor; hukuku 
değerlendirirken hukuku toplum dışı soyut bir kavram 
olarak algılamamalıyız. Hukuk; bu toplumun içinde işliyor, 
hukukun işlemesi için topluma ihtiyacı var.   

Hukuk ne zaman ortaya çıkar? Hukuk iki kişi bir araya 
geldiğinde ortaya çıkar. Nerede toplum varsa orada hukuk 
vardır arkadaşlar. Bu hukuk her toplumda aynı şekilde 
tezahür etmeyebilir farklı şekillerde görebiliriz.  Bu 
anlamda toplum ve hukuk iç içe kavramlar değil mi 
arkadaşlar?  Karşıdaki insanın hangi durumlarda ne tepki 
vereceğine, karşılıklı davranış beklentilerine ihtiyaç 
duyulduğunda hukuk kendini gösterdi. Bu anlamda hukuk 
toplumun doğrudan bir parçası olarak karşımıza çıkıyor. 
Peki hukuku incelerken kuralları mı inceleyeceğiz tek 
başına? Anayasayı ya da medeni kanunu? Bu bize kurallar 
hakkında bir bilgi verir ama bu kuralların o toplumda 
etkili olup olmayacağı, geçerli olup olmayacağı, kabul 
edilip edilmeyeceği gibi sorular gündeme gelecektir. Bir 
kuralı oturduğun yerden yazıp toplumu dikkate almazsan, 
toplum tarafından benimsenmeyebilir. O yüzden şayet bir 
toplumda düzen sağlamak istiyorsan toplumu göz ardı 
edemezsin. Bu noktada hukuk toplumu anlamak zorunda 
ve bunu iyi bir düzen oluşturma yolunda kullanmak 
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zorunda. Biz hukuku anlamak istiyorsak da topluma 
bakmak zorundayız. Toplumda bu hukuk nasıl bir karşılık 
buluyor? Toplumda bu kurallar uygulanıyor mu? İnsanlar 
neden hukuka itaat ediyor gibi soruları da sormamız 
gerekiyor. Bu anlamda toplum ve hukuk birbiriyle çok 
ilişkili, bağlı kavramlar arkadaşlar.  Bunu incelemekte 
hukuk sosyolojisinin bir konusu olarak karşımıza çıkıyor.  

Şimdi hukuk toplumsal yaşamı ideal bir şekilde 
düzenleme iddiası ile karşımıza çıkıyor. Birtakım kurallar 
koyarak toplumsal yaşamı en iyi şekilde düzenlemeye 
çalışıyor ve bunu yaparken rasyonel davrandığını, 
mantıken tutarlı davrandığını ifade ediyor. 

 Hukuk kuralları bir araya geldiğinde bir hukuksal düzen 
oluşturuyorlar. Bu düzen aslında bir toplumsal düzen 
varsayımına dayanıyor. Çok karmaşık kavramlar, biraz 
daha açayım. Şimdi hukuk kuralları bir düzen 
oluştururken kendince ideal bir düzen nasıl olur, ‘nasıl 
işler’ e dair de bir varsayım üretmiş oluyor. Mesela 
hırsızlık yapma gibi kurallar. Hırsızlık olmayan, cinayet 
olmayan bir ideal toplumsal düzen kurgusu var. Bir de 
bizim yaşadığımız içinde bulunduğumuz toplumla 
etkileşerek oluşturduğumuz bir toplumsal gerçeklik var. 
Bir de hukukun ideal toplum düzeni var. İkisi farklı 
alanlar. Hukukun gerçekliği ile toplumsal gerçeklik 
arasında bir mesafe var arkadaşlar.  Ama şunu da 
unutmamak gerekiyor; hukuk toplumsal gerçekliği birebir 
alamaz.  Mesela namus cinayetleri ya da kan davası. Her 
zaman için hukukla toplumsal gerçeklik arasında bir 
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mesafe olacaktır ve olması da gerekir arkadaşlar. Çünkü 
hukuk toplumu düzenlemeye çalışıyor. Bunu yaparken 
kendisi için değerli olanı iyi olanı da hayata geçirmeye 
çalışıyor. Değer kavramını biraz açarsak, insanların 
sahiplendiği, iyi olduğunu düşündüğü, yapılması gerekli 
olarak düşündüğü şeyi ifade ediyor. Mesela dürüst olmak, 
başkasına zarar vermemek. Hukuk iyi ve kötü davranışları 
birtakım kurallarla belirtiyor.  Hukuk en ideal düzen nedir 
onu alt yapısında barındırıyor.  

Hukuk sosyolojisi ifadesi, kavramı ilk defa 1892'de bir 
hukuk felsefecisi tarafından kullanılmış. Daha sonra bir 
sürü hukuk sosyologları çıkmaya başlamış yavaş yavaş. 
Eugen Ehrlich, Nicholas Sergeyevitch Timasheff, 
Georges Gurvitch gibi… Doğrudan hukuk sosyolojisi 
çalışan düşünürler ortaya çıkmaya başlıyor ve sosyoloji ve 
hukuk sosyolojisi birbirinden ayrılıyor. Hukuk sosyolojisi 
sosyolojinin bir alt dalı oluyor. Örneğin hukuk 
sosyologları, ötenaziyi incelerken sosyologlardan ayrı 
olarak sosyolojinin kavramlarının yanı sıra hukukun 
kavram ve bilgilerinden yararlanırlar. Şimdi arkadaşlar 
hukuk sosyolojisini tanımlayan birtakım düşünürler var. 
Ünlü Kantorowicz; hukuk sosyolojisi, hukukun toplumsal 
hayatla ilişkisini özellikle de hukukun diğer toplumsal 
alanlarla ilişkisini inceler diyor. Buna benzer tanımlar 
yapılmış çok da derinlemesine girmeye gerek yok. Hukuk 
sosyolojisi hukukla ilgili konuları inceler gibi daha basit 
bir tanım yapabiliriz. 
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Hukuk sosyolojisi bir bilim dalı mıdır, hukuk bir bilim 
dalı mıdır? 

 
Hukuk bilimi nedir, bazen hukuk dogmatiği de denir aynı 
şeydir. Hukuku, normatif boyutuyla inceleyen bir bilim 
dalıdır. Şimdi hukuk bilim midir değil midir tartışmasına 
girmeyeceğiz. Hukuk kavramı tanımı 3 temel boyuttan 
oluşur. Etik boyut normatif boyut ve olgusal boyut. 
Hukuk tanımı yaparken bu üçünün bir araya gelmesi ve 
üçünün bir veri olması en iyi tanıma ulaştırır bizi.  Ama 
şunu da söyleyeyim herkesin uzlaştığı bir hukuk tanımı 
yok. Ama 3 ana boyut var ki hukukun içinde olması 
gerekenleri gösteriyor. 

1) Etik boyut: Hukuk neyin değerli neyin değersiz 
olduğunu ifade eder. Ne iyi ne kötü. Hukuk kuralları 
söyler bize. Hukukun etik boyutuyla hukuk 
felsefecileri ilgilenir arkadaşlar. Mesela şu anda 
dünyanın içinde bulunduğu siyasal anlayış 
neoliberalizm olarak ifade ediliyor. Neoliberalist 
anlayışta şöyle bir şey söz konusu ulus devletlerin 
koyduğu kuralların kaldırılması. Ulus devletlerin 
üretim araçlarına sahip olmaması yani devletin 
fabrikaları özele devretmesi temel anlayışı 
oluşturuyor. Yani küreselleşmenin sonuna kadar 
gitmesi anlayışı var. Böyle bir anlayışın hakim olduğu 
bir dünyada değerli olan ne olabilir arkadaşlar? 
Değerli olan özelleştirmedir, sendikasızlaştırmadır, 
örgütsüz toplumlardır.  İşte bu anlayış içinde 
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kuralları yapar. Ne yapar peki? İşte mesela 
sendikalaşma bir hakken hak olmadığı anlayışını 
geliştirmeye başlar. Sosyal haklar çalışanlar için bir 
hakken yavaş yavaş ellerinden alınmaya başlar. 
Toplum olmak, dayanışma kurallarına sahip olmak 
daha önce iyi iken bu neoliberal dönemde insanların 
tekil olması ya da küçük gruplar olması daha iyi bir 
şey olarak görülür. Bunun için ulus devletin bütünsel 
yapısı da parçalanmak istenir. İşte hukukta bunlara 
göre (değerli olanlara göre) kurallarını düzenliyor. 
Aile ve kadının korunması kanununa göre önemli 
olanın aile olduğu öne sürülüyor. Bu bir değeri ifade 
ediyor. Belirli bir siyasi görüş aileyi daha öncelikli 
görüyor. Önceden kadın bakanlığı varken bu önce 
aile bakanlığı daha sonra ise aile, çalışma ve sosyal 
hizmetler bakanlığı oldu. Bizim toplumsal bir sorun 
olarak kadın cinayetleri diye bir problemimiz var. Bu 
problemin çözümü bu anlayış ve bu yasaları yapanlar 
açısından aile kavramında gerçekleşiyor, aile 
çerçevesinde düşünülüyor. Ama kadın cinayetleri 
aslında doğrudan kadınla ilgili bir konudur, onun 
toplumsal konumuyla ilgili bir sorundur. Aile 
denildiği zaman yanlış bir çerçeveden bakılmış ve bu 
yanlış değer olarak sahiplenilmiş olur. Aile tabi ki 
iyidir ve insanların neslini devam ettirme isteği en 
temel güdüdür ve aile toplum içinde bir kurumdur. 
Ama bir kişi bir kişiye şiddet uyguluyorsa orada 
aileden bahsedilemez. Toplum aile üzerinden 
çoğalıyor toplumu devam ettiriyor toplumun 
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sürekliliği sağlanıyor tabi ki aile korunacak fakat aile 
nerede başlıyor, kadının insan hakları nerede başlıyor 
hukukun bunu tayin etmesi gerekiyor. İşte hukuk 
yapıcılar, yasa koyucular eğer değerli olanın aile 
olduğunu düşünüyorlarsa kadının hakları verilirken 
ailenin önemini vurgulayan onu destekleyen kanunlar 
öne çıkıyor. Bugünkü durum budur. Bu yanlış 
hakkında açıkça bütün sivil toplum örgütleri, kadın 
örgütleri ve çalışanları bu konuda çok şey söylemiştir 
ama yasa koyucu kendince önemli gördüğü şeyi öne 
çıkarmıştır. Hukuk içinde birtakım değerleri 
barındırır, hukuk bize yanlışı doğruyu ifade eder. 
Aile, birey haklarından daha mı önemlidir, bireyin 
temel haklarından daha mı önceliklidir tartışmalı bir 
konudur. Herhangi bir siyasi görüş aile daha 
önemlidir derken diğer bir siyasi görüş kadın hakları 
daha önemlidir diyebilir. O yüzden bu değer kavramı 
her zaman tartışmalı bir konu olarak kalacaktır. 

2)  Normatif Boyut: Hukukun diğer bir boyutu olan 
normatif boyutu pozitif hukukçuların çalışma alanını 
oluşturur. Hukuk bilimi hukukun bu normatif 
boyutuyla ilgilenir. Normatif boyut aslında hukukun 
düzen fonksiyonuna da denk düşer. Yani hukukun 
toplumu düzenlemesi amaçlanır. Hukuk toplumu 
düzenlerken bu normatif boyutu öne çıkmış olur. 
Hukuk toplumu düzenler dediğimiz zaman oradaki 
normatif boyutu anlamamız gerekiyor.  

3) Toplumsal olgu boyutu: Hukukun bir diğer boyutu 
toplumsal olgu boyutudur. Hukuk sosyologları 
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hukukun toplumsal olgu boyutuyla ilgilenir. Hukukun 
normatif boyutuyla hukuk bilimi ilgilenir. Hukuk 
bilimi bir hukuk düzeni içinde normları bir bütün 
olarak inceler. Aslında hukuk bilimi şunu yapar: 
normların çelişkisiz, sistemli, mantıklı, tutarlı bir 
bütün oluşturmasını amaçlar ve bu yönde çalışır. 
Hukuk bilimi içeriğinin ne olduğunu sormaz tutarlı 
bir bütün olmasını sağlamaya çalışır. Yani medeni 
kanunda erginlik yaşı 18 ise icra iflas için de 18 
olması bir tutarlılıktır. Kurallar arasında çelişkiler 
varsa onları ortadan kaldırmak, boşluklar varsa 
boşlukları tespit etmek, boşlukların nasıl 
doldurulacağına dair kuralları ortaya çıkarmak hukuk 
biliminin görevidir. Yani hukuk bilimi hukuku düzenli 
işleyen bir bütün haline getirmeye çalışır. İçerikle 
ilgilenmez daha biçimseldir. Kurallar arasında uyumu 
sağlamak asıl amacıdır. Böylece iyi işleyen bir hukuk 
sistemi oluşturur aslında. İyi işleyen bir hukuk 
sistemi aslında şunu da ifade eder: statükonun 
korunmasına yönelik bir çabayı da ifade eder. Çünkü 
hukukun içeriğini tartışmıyorsun, hukukun daha iyi 
nasıl işleyebileceğini çözmeye çalışıyorsun, hukukla 
ilgili sorunları ortadan kaldırmaya çalışıyorsun. O 
zaman mevcut hukuku tartışmadan sadece biçimsel 
olarak daha iyi görünmesini sağladığın noktada 
mevcut hukuku onaylamış, onu daha iyi işler hale 
getirmiş ve böylece de statükoyu korur hale getirmiş 
olursunuz. Pozitif hukukçular ve hukuk bilimi bunu 
gerçekleştirmeye çalışır. Hukuk bilimi çok önemlidir 
çünkü hukuk bilimi hukuku bir eğitimin konusu 
olarak ele alınmasını sağlamıştır. Eğer hukuk bilimi 
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olmazsa hukuku incelemenin çok da yolu yoktur. 
Hukuk bir sürü farklı konuyu inceler, içeriği çok 
farklı kurallardan oluşur ama bunun bir bütün 
olması, birbiriyle ilişkili olması ve tutarlı olması 
hukuk bilimciler tarafından sağlanmıştır. Bu konuda 
hatırlarsanız belki sınavda çıktı karşınıza. Austin ve 
Kelsen bahsedildi pozitif hukukçular. Austin ve 
Kelsen hukuku bir bilim haline getirmek için 
çabalamışlardır. İçerikle ilgilenmemişlerdir. Dışardan 
baktığımızda hukuk dediğimiz nedir diye 
bakmışlardır. Hukukun unsurları nelerdir, bir hukuku 
hukuk olarak tanımlamamız için neler olması 
gerekmektedir, bu hukukun tutarlı olması için nasıl 
bir sistematiğe sahip olması gerekir, nasıl kategorilere 
ve sınıflandırmaya sahip olması gerekir diye bu 
insanlar uğraşmıştır. Hem Austin hem de Kelsen 
bugün hukuk eğitimi yapmamızın temel birikimini 
sağlamış insanlardır. Onlar olmasa yığın halinde 
karmaşık bir düzen olurdu. Her kural kendi başına 
bağımsız bir yere sahip olurdu. O zaman bir 
sistemden anlaşılabilecek bir hukuktan 
bahsedemezdik. Her kural ayrı bir dünya gibi olurdu. 
Ama şu günkü onların açtığı yolda hukuk bilimi diye 
bir bilim dalına sahibiz ve hukuk eğitimi bunun 
üzerinden, bu kavramlar üzerinden gerçekleşiyor. 
Onların sistemleştirmesi, yöntemleri belirlemesi 
üzerinden eğitim yapılabiliyor.  

Tabi ki burada sorun şu hukuk bilimi çok biçimsel 
normlarla ilerliyor, içerik tartışması yapmıyor. Bu bir 
sorun olarak görülebilir. Geçen derste şundan 
bahsetmiştim: Hukuk eğitimi verirken hangi alanları ele 
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alacağınızla bağlantılı eğer siz hukuk eğitimi verdiğinizde 
insanlardan pasif bir memur olarak var olan mevcut 
hukuku uygulamalarını bekliyorsanız hukuk bilimi size 
yeterli bilgiyi sağlayacaktır ama siz insanlardan hukukun 
yaratıcısı, hukukun değiştirilmesini sağlayacak eleştirel bir 
bakış açısı bekliyorsanız o noktada zaten hukuk felsefesi 
ve hukuk sosyolojisine ihtiyacınız var. Yoksa sadece 
mevcut hukuku uygulayacaksanız pozitif bilimler size 
yeterli olacaktır. Hukuk biliminin objesi gerçek değil bir 
düzen tasarımıdır. Hukuk kurallarının oluşturduğu bir 
düzen tasarımıdır. Konusu tasarı olan hukuk bir bilim 
midir değil midir? Bu tartışma konusu devam eden bir 
tartışma konusudur. Farklı yaklaşımlar var. Bizim bilim 
dediğimizde aklımıza gelen bir ayrım var. Doğal bilim 
midir sosyal bilim midir? Bilim olması için belirli bir 
konusu olması lazım, yöntemi olması lazım, bu yöntemli 
çalışmayla bir bilgiye ulaşılması lazım ve bu bilginin 
doğru olup olmadığının denetlenebilmesi lazım ki bu bilgi 
bilimsel bilgi olarak kabul edilebilsin. Hukuk bilimi ne 
yapıyordu? Hukuk kuralları arasındaki çelişkileri ortadan 
kaldırmaya çalışıyor, sınıflandırmaya çalışıyor, hukuku 
sistemli bir bütün haline getirmeye çalışıyor. Hukuk 
biliminin konusu nedir? Normlar. İçerikle ilgilenmiyor 
ama normlar onun temel konusu. Bu normlar toplumsal 
gerçekliği olan bir şey mi? Yasa koyucular oturuyorlar ve 
bir yasa yazıyorlar. En basit halinde söylüyoruz yasa bu 
kadar basit çıkartılmaz ama milletvekilleri toplanır ve yasa 
çıkartır. Bunun doğrudan bir nesnesi var mı veya 
görebildiğimiz bir objesi var mı? Yok yani hukuk bir 
düzen tasarlıyor, kurallar koyuyor, bu kurallar bir hukuk 
düzeni oluşturuyor ama ortada bir somut gerçekliği yok 
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bunun. Toplumsal olgu niteliğine sahip değil biz bunu 
gözlemleyemiyoruz. Sadece birtakım evraklarla, kitaplarla 
yazılı metin olarak karşımıza çıkıyor. Bunun göstergesi 
oluyor buna benzer araçlarla fakat hukukun kendisi değil. 
Hukukun kendisi tasarımsal bir düzene sahip. Yani hukuk 
biliminin konusu birtakım insanların tasarladığı 
kurallardan, bir tasarımdan ibaret ve hiçbir gerçekliği yok. 
Bir bilginin bilimsel bilgi olabilmesi için doğrulanabilir ya 
da yanlışlanabilir olması gerekir. Hukuk biliminin konusu 
doğrulanabilir ya da yanlışlanabilir mi? Bunlar bir olgu 
veya somut şeyler değil ki. Hırsızlık yapan 10 yıl 
cezalandırılır cümlesi doğrulanabilir bir şey mi? Somut 
olmadığı için doğrulanabilirliği de yoktur. Hırsızlık yapan 
10 yıl cezalandırılır bir önermedir. Somut karşılığı ve bir 
objesi yoktur. Bu noktada hukuk bilimi bir tasarımla 
uğraşır. Konusu tasarımdır. O yüzden doğa bilimlerine 
dahil edemiyoruz. Sosyal bilimlere dahil edebiliyor 
muyuz? Sosyal bilimler dediğimizde aklımıza ne gelir 
mesela psikoloji bir sosyal bilimdir. İnsan düşüncesi ve 
insan davranışını incelemeye çalışır. Sosyolojinin konusu 
ise toplumdur. Toplumu inceleyebilirsiniz, toplumun 
üzerinde sınırlı da olsa deney yapabilirsiniz, elde ettiğiniz 
verinin doğruluğunu denetleyebilirsiniz ama hukuk 
biliminde böyle birşey yok. Hukuk biliminin normlarda 
kendini gösteren bilgisi doğrulanabilir ya da yanlışlanabilir 
şeyler değildir. Şöyle bir şey olabilir: Hukuk onaylanabilir, 
meşru görülebilir ama burada da onun onaylanması veya 
onun meşru görülmüş olması onun doğrulandığı anlamına 
gelmez. Bize bilimsel bilgi vermez bu onaylama ya da 
meşru görme. Uç örnekler vermeye çalışıyorum çünkü uç 
örnekler akılda daha kalıcı olur. Mesela Almanya'da Nazi 
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döneminde birçok yasa çıkartılıyor ve insanlara 
uygulanıyor. Hukuk bilimi çerçevesinde baktığımızda bir 
yasa niteliğine sahip. Yani usulüne göre yetkili organlarca 
çıkartılmış ve içeriğini tartışmıyor hukuk bilimi. O 
yasaların doğrulanması ya da yanlışlanması söz konusu 
değil. O yasalar o dönemde çıkartılmış, insanlar meşru 
kılmış ve o dönemin yargıçları, hakimleri bu yasaları 
uygulamışlar. Bir yasanın meşru görülmesi veya 
onaylanması onun doğru olduğunu göstermiyor. Yani 
daha özete indiğimizde hukuk biliminin ilgilendiği hukuk 
normları doğrulanabilir ya da yanlışlanabilir nitelikte 
değildir. Bu anlamda ne doğa bilimlerine ne de sosyal 
bilimlere benzememektedir. Bizim mevcut genel kabul 
gören bilim sınıflandırması içinde hukuk bilimi bir bilim 
değildir açıkçası. Ama başka sınıflandırmalar ve 
yaklaşımlar da vardır. Timasheff'’ in yaptığı ideografik ve 
nomografik bilimler sınıflandırması vardır. Konusu bir 
tasarı olan bilimlere ideografik bilimler; konusu, nesnesi 
ya da sabit bir objesi olan bilimlere de nomografik 
bilimler demiştir. Bu anlamda hukuk bilimi objesi bir 
tasarı olduğu için ideografik bilimler içinde yer alırken 
hukuk sosyolojisi bir objesi olduğu için objesi toplumsal 
olgular olduğu için nomografik bilimler sınıflandırması 
içinde yer alıyor. Bu da tartışmalı fakat hukuk bilimini bu 
şekilde ifade ediyorsak bir yere dahil etmek mantıklı 
geliyor. Hukuku inceliyorsak, birtakım kavramları analiz 
ediyorsak, hukuku işletmeye çalışıyorsak, düzen kurmaya 
çalışıyorsak bir şekilde bir analizin incelemenin konusu 
olmak zorunda. Hukuk bilimini de belki doğa 
bilimlerindeki gibi değil belki sosyal bilimlerdeki gibi değil 
ama farklı bir bilim dalı olarak kabul etmek en mantıklısı. 
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Hukuk bilimi açısından hukukun tutarlılığı önemli olan. 
Hukuk buradaki ele alınış şekliyle işte içindeki amaç ve 
çalışma usulleri bakımından ahlak ve politika sanatının 
benzeridir. Hukuku bir sanata benzeten çeşitli yaklaşımlar 
var çünkü hukuku 3 temel gruba ayırdık etik, toplumsal 
olgu ve normatiflik ve bunların bir arada bir bütün 
oluşturması sanatsal bir şey aslında aynı tıp bilim dalı 
gibi. Tıbbın konusu bütün insan vücudu ama çeşitli alt 
dallara sahip. Bunların hepsinin bir arada 
değerlendirilmesi ile tıp bilgisi ortaya çıkıyor ama tıp tek 
başına özgün alana sahip değil. Bütün o dalların 
incelenmesinden, tutumların iyi bir şekilde 
birleştirilmesinden tıp oluşur. Hukuk da öyle; ahlakı da ele 
almak zorunda, toplumu da dikkate almak zorunda, 
politikayı göz önünde bulundurmak zorunda. Bunların 
hepsi hukukla bir şekilde ilişkili halde. Hatta hepsi 
hukukun içinde bir şekilde vardır. Bunların bilgisi 
birleştirildiğinde hukuk ortaya çıkar. Tek bir yorumu 
olmadığı için bu kadar çok fazla yere ulaştığı için hukuk 
bunların bilgisini birleştirmek için bir sanatçı gibi 
çalışmayı gerektirdiği için sanatsal bir düşünce 
gerektirdiği için hukuka da sanat benzeri bir bilim adı 
verilebiliyor. Hukuk sosyolojisi hukukla ilişkili olguları ve 
bunlarla ilgili insan eylemlerini düzenleyip açıklamaya 
kavuşturan bilimdir. Hukuk sosyolojisi doğal olarak diğer 
bilim dalları gibi felsefeden ayrışarak gelmiştir. Felsefeden 
bağımsızlaşmıştır. Felsefe bütün bilim dallarının anasıdır. 
Felsefe tartışır. Felsefe her şeye tepeden bakar. Her şeyin 
anlamını kavramaya çalışır. Bu anlamını kavramaya 
çalışırken birtakım analizlerde bulunur, birtakım 
soyutlamalara girer, kavramlara ulaşır, hakikati bulmaya 
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çalışır. Bu yüzden sürekli sormak zorunda, sürekli 
tartışmak zorunda. Bu tartışmalar her seferinde yeni 
yollar açtığı için bu tartışmalar yeni kavramlara olanak 
sağladığı için bilimler felsefeden çıkmıştır. Bugün halen 
her bilim dalı felsefenin tartışmalarından halen yararlanır. 
Ayrı özgül uzmanlaşmış çok farklı bir bilim dalı olduğunu 
varsaysanız bile o felsefeye varmak zorundadır. Mesela 
uzay bilimi. Uzay nedir? Marsta su var mı? Tam net bir 
şekilde araştırma yapılan bir kuram olduğunu varsayalım 
ama bu tartışma felsefenin başka tartışmalarıyla ufku 
açılan bir izlenime sahiptir. Felsefe şunu tartışır insan 
nedir evren nedir biz neyiz bu evrende yerimiz nedir diye 
tartışırken bu dünyanın ötesini görmeye de yönlendiriyor 
bizi. Başka varlıklar var mıdır diye onu da tartışmaya 
yönlendiriyor. Yani halen bütün bilimler felsefenin o 
yolunu açtığı tartışmalardan beslenerek kendilerini 
geliştiriyorlar. Hukuk sosyolojisi de aynı şekilde yine o da 
felsefeden bağımsızlaştığını söyleyebiliriz ve halen de 
onun tartışmalarından hukuki alanda diğer bilim dalları 
gibi beslenmeye devam ediyor. Hukuk sosyolojisinin çok 
yoğun bir şekilde yararlandığı bir diğer bilim dalı 
demeyeceğim tarih bilgisinden bahsedeceğim. Tarihçiler 
ne yapıyor? Tarihte, geçmişte bir olayı çeşitli yönleriyle 
inceleyerek bize anlatıyor. Mesela celali isyanını 
incelediğini varsayalım. Celali isyanını incelerken sadece 
isyan nedenlerini incelediğini varsayalım. Burada tarihçi 
bir kurgu yapmış. Başka bir tarihçi yine celali isyanını 
incelemiş olsun. O da dönemin ekonomik koşullarını 
inceliyor ve celali isyanlarının neden çıktığına dair başka 
bir kurgu sunuyor bize. Başka bir tarihçi yine celali 
isyanlarını incelesin yine celali isyanlarını yapanları 
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incelesin ama bu sefer celali isyanları yapanların ırklarını 
incelesin. O da bir yaklaşımdır. Yani tarihte olmuş bitmiş 
olayları derleyip inceleyip bize sunan tarihçiler aslında 
kurgularıyla birlikte bize sunmuş oluyor. Bu anlamda 
hiçbir tarihçi objektif bir bilgi sunamaz. Öyle bir şey yok 
zaten çünkü o incelediği kaynakları seçişi ile belirli bir 
tutumu ifade eder. Aynı konuyu Osmanlının en büyük 
imparatorluk olduğunu, hiçbir şekilde devrilmez olduğunu 
düşünen bir tarihçinin yorumu başka. İşte Osmanlıyı 
celali isyanlarını bugün Türkiye haline gelmiş bir sürecin 
içinde yer alanın incelemesi başka. İkisi de farklı açıdan 
bakacaklar farklı yönlerini ele alacaklar. Muhakkak 
tarihçiler çok da objektif bir bilgi sunamazlar bize. Böyle 
şansları da yok çünkü aynı konuyu çok ideolojik çok 
sağdan görüşle inceleyebiliyor çok soldan görüşle 
inceleyebiliyor. Birisi aynı konuyu farklı yönlerinden ele 
alabiliyor. Ama bu şu anlama gelmiyor tarih incelemeleri 
değersiz anlamına gelmiyor. Tam tersi tarih bilimleri çok 
önemlidir. Sosyolojik bir çalışma yapıyorsanız bir şey 
inceliyorsanız bunun geçmişini şu anını ve geleceğini 
anlayabilmek açısından o süreci takip etmeniz gerekiyor. 
Bu da ancak ve ancak tarihçilerin bize sunduğunu 
bilgilerle olur. Bu yüzden de her türlü sosyolojik çalışma 
tarih bilgilerine çok fazla ihtiyaç duyar. Bu yüzden tarihsel 
bilgiyi sosyologlar mutlaka incelemek durumundadır. 
Hukuk sosyolojisine neden ihtiyaç duyarız bunlardan biraz 
bahsettim aslında. Hukuk sosyolojine neden ihtiyaç 
duyarız iyi bir toplumsal düzen sağlamak için toplumun 
bilgisine ulaşmak gerekiyor. Toplumun bilgisi hukuk 
sosyolojisinin bu yaptığı araştırmalarla elde ediliyor. İyi 
bir hukuk düzeni istiyorsak hukuk sosyolojisine ihtiyaç 



 

18 
 

duyarız. Toplumsal değişim için yine hukuk sosyolojisinin 
bilgisine ihtiyaç duyarız. Bu iki koşul iki ortak noktaya 
çıkar. Eğer bir toplumda düzensizlik varsa daha doğrusu 
toplumda isyanlar diyebileceğim belirli bir durum 
diyebileceğim bir durum söz konusu ise yeni toplumun 
inşasında hukuk önemli bir araç görevinde yer alır. 
Hukukun araçsal kullanımını ifade eder. Hukuk toplumu 
değiştirmek için kullanılabilir. Toplumu değiştirmede 
hukuk bir araç konumuna gelir. En çok bu 
karşılaştığımız durum yani toplumsal güçlü olduğu 
dönemlerde hukukun araçsal kullanımı daha fazla göze 
çarpar. Mesela buna örnek cumhuriyetin kurulmasından 
sonra toplum yeniden dizayn edildi. Hukuk da bunun 
içinde olabilir. Kadını bağımsız oy kullanabilen seçilebilen 
bir birey olarak tarif ediyor. Peki toplumsal yapı buna 
örtüşüyor mu hayır örtüşmüyor. Toplumu ordan alıp 
oraya götürmek için hukuk aracı olarak görülüyor. 
Mevcut durumu kabul etmiyor daha ilerisine taşımaya 
çalışıyor. Ya da yine toplumsal değişme konusunda azalan 
hukukun etkinliğini artırmada kullanılabilir. Yani 
toplumda suçları önlemeye yönelik düzenlemeler 
yapılabiliyor. Yapıldığı an hukukun bir araçsal kullanımı 
söz konusudur. Suç alanları düşürmek için kurallar 
koyulabiliyor önlemler alınabiliyor. Bu da hukukun 
değişme konusunda araçsal kullanımına örnek olarak ifade 
edilebilir. 
 

İkinci Hafta 
26.02.2019 
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Bugünkü konumuz hukukun işlevleri. Hepimizin bildiği 
bir işlevi var, hukuk toplumsal düzeni sağlar. Şimdi hukuk 
bize kurallar koyuyor dedik. Bize emir veriyor, yasaklar 
koyuyor. Bunu yaparken özgürlüklerimizi kısıtlamış 
oluyor. Hukuk baktığınızda bir baskı sistemi. Peki buna 
göre bizim hukuk olan bir ülkede özgür olmamız 
mümkün mü? Hukuk böyle kısıtlamalar koyarak nasıl bize 
özgürlükler kazandırıyor? Ne dersiniz arkadaşlar?  
Arkadaş: Hukuk, emir ve yasakları herkese eşit olarak 
buyuruyor. 
Evet, arkadaşınızın dediği çok doğru. Hukuk herkese eşit 
şekilde sınırlandırma koyuyor. Bu noktada bize hukukun 
bu sınırlandırmalarının yarattığı bir özgürlük alanı 
gerçekleşiyor. Rousseau'dan hatırlarsınız belki, Rousseau 
diyor ki ''bir hukuk olduktan sonraki özgürlük artık uygar 
bir özgürlüktür. Doğal haldeki gibi sınırsız bir özgürlük 
değildir. Sınırları bellidir. '' 
Herkesin sınırsız özgür olduğu bir ortamda özgür 
değilizdir. Hobbes 'u hatırlayın, güçlü olan gelip her şeyi 
alıyor. Güçlü olan da özgür değildir çünkü ondan güçlü 
biri çıkabilir ya da birkaç güçsüz birleşerek onu alt 
edebilir. Sürekli bir güvensizlik hali söz konusu. 
 

Hukukun İşlevleri 
 
*Hukuk toplumsal yaşamı düzenler. 
 İnsan sosyal bir varlık olarak yaşar, hukuk da belirli 
kurallar koyarak bu sosyal yaşamı düzenler. Hukuk 
kurallar, yaptırımlar koyuyor. Bunun sonucunda insan 
nerede ne yapması gerektiğini biliyor. Belirli davranış 
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kalıpları oluşuyor. İnsanların birbirinden ne bekleyeceği 
hukuk kurallarınca sınırlandığı için genel olarak bunun 
bilgisine sahibiz. Dolayısı ile toplumsal yaşamda belirli bir 
düzen oluyor. 
*İktidarı paylaştırmak ve iktidarı meşrulaştırmak.  
Hukuk iktidarı nasıl paylaştırır arkadaşlar? İktidara kimin 
hangi koşullarda geleceği veya yetkilerinin neler olacağı 
hukuk ile düzenlenir. Örneğin hukuk seçimleri 
düzenlemiştir. Böylece hukuk bunları düzenleyerek 
iktidarın hem meşru bir şekilde elde edilmesinin yolunu 
göstermiş olur hem de iktidarı paylaştırmış olur. İktidarı 
paylaştırırken sadece yönetenler değil, vatandaşlar 
arasında da paylaştırmış olur.  
Burada yönetilenlerle yönetilenlerin aynı hukuka tabi 
olması hukuk devletin temel ilkelerinden birini oluşturur 
arkadaşlar.  
*Hukuk, uyuşmazlıkları çözer ve adaleti sağlar.  
Bu hepimizin bildiği bir şey ama hukuk adaleti, çözüm 
yollarından biridir; yani başka alternatif çözüm yolları da 
vardır. Toplumların kendi kurallarının yanında kendi 
çözüm mekanizmaları da vardır; ama modern 
toplumlarda, karmaşık ilişkiler içinde olan toplumlarda 
hukuk en kolay en hızlı yol olarak görülür. Ama sorunları 
çözmek için çok büyük ve pahalı bir mekanizmanın 
kurulmuş olması gerekiyor. Mahkeme polis cezaevleri, 
hukuk fakülteleri, polis okulları, oralarda çalışan 
memurlar… Bir sürü insan, bir sürü alet edevat bu işe 
tahsis ediliyor. Hatırladığım kadarıyla İstanbul'da 3 tane 
devasa, saray gibi adliye var mesela. Devletin yapması 
gereken en başat işlerden biridir bu (sorunları çözmek). 
Çünkü bir toplum düzeninde insanların sorunlarının 
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çözümü için işler bir yol yaratmazsanız insanlar kendi 
çözüm yollarını yaratırlar arkadaşlar. Adil olmalısınız. 
İnsanların mahkemeden çıkan karara itaat edecek kadar 
ona güvenmesi onun adil olduğuna ikna olması gerekiyor. 
*Hukuk toplumsal kontrolü sağlar. 
Hukukun etkin bir sistem olarak işlemesinden bahsediyor. 
Eğer hukuk ihlal edilirse hukukun buna bir tepki 
(yaptırım) vermesi gerekiyor. Ya ihlali ortadan kaldıracak 
ya da kurala uyulmasını sağlayacak. Bunu sağlamazsa 
hukukun varlığıyla yokluğu aynı anlama gelir. Bunun 
sonucu güvencesiz bir ortam söz konusu olur. İnanlar 
kural ihlallerine karşı yaptırımla karşılaşacağını bilirse 
kurallara uymaya çalışır ve siz toplumsal kontrolü 
sağlamış olursunuz. Yaptırım bu kontrolü sağlama 
araçlarından biridir. 
*Hukuk toplumsal değişim ve gelişmenin aracıdır.  
Mesela en bariz örnek olarak pozitif ayrımcılık yapılması. 
O toplumdaki değişmeye bir olanak tanır, zemin hazırlar. 
Hukuk, her şeyi değiştiremez arkadaşlar. Sorun 
toplumsalsa toplumda bir değişiklik olması gerekiyor. 
Hukuk yukarıdan bir değişim yaratır. Bu değişimin 
toplumda kabulü her zaman hızlı olmaz. Toplum 
mühendisliği diye bir kavram var; toplumu biçimlendirme 
anlamına geliyor. Toplumun ne yöne gitmesi nasıl 
gelişmesini istiyorsanız birtakım müdahalelerde 
bulunursunuz. Hukuku da buna göre düzenlersiniz. 
Hukuk da böyle müdahalede bulunmuş olur. Mesela 
kadına iş hayatında birtakım kolaylıklar sağlar. (süt izni 
gibi) Veya toplumdaki bir sorunu öngörüp ona müdahale 
edebilir (uyuşturucu sorunu gibi). Bazen hukuk bütünsel 
bir değişimin amacı olabilir. Eğer bir toplumda darbe 
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devrim gibi bir dönem değişimi yaşanıyorsa yeni toplum 
kurulurken yeni bir hukuk yaratırlar. Aslında 
cumhuriyetin böyle bir niteliği var. Kanunlar sıfırdan 
koyuluyor, toplumla hukuk arası bir mesafe var. Cahil bir 
toplum söz konusu. Cumhuriyetten sonra hukuk 
aracılığıyla bir müdahale var. Burada hukukun değişimi ve 
gelişimi hususunda bir müdahale söz konusu. 
Böylece hukukun temel işlevlerinden bahsetmiş olduk. 
Şimdi bunları biraz daha geniş olarak anlatalım. 
Hukuk aslında bunları yaparak güvenliği de sağlamış 
oluyor. Bu güvenliği şöyle de anlamak lazım: Hukuk 
biçimsel bir yapıya sahiptir. Mesela sözleşmenin nasıl 
yapılacağına dair birtakım biçimler belirler. Bu da 
güvenlik sağlar. Hukukun formalizmi biçimsel bir eşitlik 
yarattığı gibi güvenlikte sağlar. Herkes prosedürlerden, 
usullerden şikayet ederler. Bunlar sizin haklarınızı 
korumak için konulmuştur arkadaşlar. Bu yollar size 
gösterilmezse, ihkak-ı hak yasağını ihlaller olur. Ama 
hukuk düzenin olduğu toplumda kimse kendi hakkını 
kendi gidip alamaz veya şiddet yasağı, kimse kimseye 
şiddet uygulayamaz. Şiddet uygulama devletin 
tekelindedir. Yakın zamanda, 1 yıl kadar önce böyle bir 
yasa çıktı.   
MADDE 121- 8/11/2016 tarihli ve 6755 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında 
Alınması Gereken Tedbirler ile Bazı Kurum ve Kuruluşlara Dair 
Düzenleme Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 
Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanunun 37 nci maddesine 
aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 
“(2) Resmi bir sıfat taşıyıp taşımadıklarına veya resmi bir görevi yerine 
getirip getirmediklerine bakılmaksızın 15/7/2016 tarihinde 
gerçekleştirilen darbe teşebbüsü ve terör eylemleri ile bunların devamı 
niteliğindeki eylemlerin bastırılması kapsamında hareket eden kişiler 
hakkında da birinci fıkra hükümleri uygulanır.”)  
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Burada çok önemli sorunlar var. Devlet tekel olmaktan 
çıkıyor. Dolayısı ile devlet, devlet olmaktan çıkıyor. 
Devletin kuruluşunun temelinde insanların güvenliğini 
sağlamak ve bunun için yaptırımlar uygulamak var. 
Nottan hatırlarsınız cezalandırma yetkisi veriyor. 
Devletten başka bir güç ortaya çıkarmış oluyorsunuz.  

Arkadaş: Hocam zaten benzeri bir yasa vardı, bir ülke 
işgale gelirse bu ülke içinde insanlar bir araya gelerek o 
devlete karşı saldırabilirler. 

Hoca: O başka bir şeyden, vatan savunmasından 
bahsediyor. 

Arkadaş: Devlet sadece kendisi yok olduğu zaman bu 
hakkı veriyor aslında. Az önceki darbe olayında da aslında 
kısmi nitelikli bir hak diyebiliriz. 

Hoca: Öyle diyebiliriz ama yasa geçmişe yönelik 
düzenlenemez. Bunu çok uç noktaları olabilir, karşı 
komşum terörist der öldürürsün. Nazi dönemi kuralıdır 
bu arkadaşlar. Böyle kural olmaz. Unutturuldu bir şekilde 
o yasa.  

Hoca: 15 Temmuz gecesi olanlar için, kişilere yönelik 
bir uygulama yapabilirsiniz ancak tüm toplumu bağlayan 
böyle bir kanun olmaz, dedi. Şahsi olarak af getirilir, böyle 
toplumsal kapsamda bir af getirilmesi yanlıştır. Bu bizim 
güvenliğimizi elimizden alan bir şey. Bu K.H.K'ya göre kim 
kimi yargılıyor? Sen nasıl karar veriyorsun kimin terörist 
olduğuna? Biraz görüşüldü, gündem dışına çıkarıldı ama 
bir yerlerde duruyor galiba o K.H.K halen.  
Gelecek ders görüşürüz arkadaşlar. 
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Üçüncü Hafta 
05.03.2019 

 

Toplumsal dönüş sağlayan değer kurallarının hukuki 
ilişkisi 
 

Toplumun düzenlerini ne kurar, hukuk değil. Moda 
kuralları var. Görgü kuralları var. Örf ve adet kuralları 
var. Ahlak ve dil kuralları var. Bu kurallar ile insanların 
davranışlarını düzletmek aynı hukuk gibi. Normatiflik 
açısından aynı niteliğe sahipler. Onlar da yasaklar 
koyuyor. Onlar da bizim davranışımızı düzenliyor. 
Hukukla aynı zamanda varlar. Hukuk işliyor onlar da 
işliyor. Yani biz hukukun alanı genişledikçe onların 
alanının daraldığını görüyoruz. Özellikle 1900’lerden 
1800’den itibaren hukukun alanı genişliyor. Genişledikçe 
problem çözünürlüğünde diğer kurallar geriye gitmeye 
başlıyor. İnsan ilişkileri yüz yüze olmaktan çıkıyor. Çok 
mesafeli ilişkiler gündeme geliyor. Bu noktada artık 
insanlar eskisi gibi örf ve adetlere ya da ahlak kurallarına 
başvurmayı tercih etmiyorlar. Çünkü sorun çözücü 
olmaktan uzaklaşıyor bunlar. İşte davranış kuralları 
hukukla aynı zamanda işliyor. Çünkü hukuk insanın her 
davranışını incelemiyor. Her davranışını kural haline 
getirmiyor. Her davranışına yönelik kurallar değiştirmiyor. 
Sadece insanların dışa yansıyan iradeleri ve ortaya çıkan 
birtakım davranışları düzenliyor. İnsanlar arası ilişkileri 
düzenliyor. Bu tür davranışları ticari ilişkileri düzenliyor. 
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Yani en başından beri söylediğimiz gibi bir arada 
yaşayabileceğimiz minimum kuralları düzenliyor ama 
bunun dışında biz her gün farkında olmadan birçok 
kurala da uymaya devam ediyoruz. Bunlar bize toplum 
içinde öğretildiği için o davranışları yapmaya devam 
ediyoruz ve bunlar bizim toplumsal hayatımızı hem 
düzenlemiş hem de kontrol altına almış oluyorlar. 

 

Örf ve Adet Kuralları 

 
Örf ve Adet kuralları her yerde çok yoğun bir şekilde 
vardır ama büyük şehirlerde yine de sınırlı da olsa devam 
ediyor. Mesela düğünlerde takı takmak bir örf ve adet 
kuralı. Yani nasıl bir usulle davranacağınızı belirten 
kurallar var. Bu işi insanlar arasında karşılıklı saygı 
çerçevesinde ilişkilerini yürütüyor. Örf ve adet kuralları 
çok eskiden beri olagelen devam eden ve insanların buna 
uyulmasının gerektiği yönünde inancının geliştiği kurallar. 
Mutlaka buna uyulmalı diye düşünüyor insanlar. Bir de 
çok eskiden beri devam ediyor. Kadim tarihten beridir 
diye ifade edilir. Mecelle de bu şekilde örf ve adetler 
kullanılır. Bu tür kurallar hala birtakım davranışlarımızda 
belirleyici olabiliyorlar. Hukukla örf ve adet çelişirse ne 
olur; o noktada hukuk ağır basar, hukuk kuralları geçerli 
mesela kan davaları namus cinayetleri bunlar da örf ve 
adet kuralları içinde yer alıyor. Hukukla çeliştiği noktada 
bugün hukukun geldiği ışığında kabul hukukun içine dahil 
edilemez hukukun karşı çıktığı hatta yaptırım uyguladığı 
örf ve adet kuralları görülür. Örf ve adet kuralları hukukla 
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çeliştiği noktada bugün geldiğimiz noktada insan 
haklarına temel kriter oluşturuyor. Anayasaya temel kriter 
oluşturuyor. Bunlara uymayan örf ve adetler hukuka 
aykırı davranışı destekliyorlarsa yaptırım görürler, 
yaptırımla karşılaşırlar. Örf ve adetlerin uygulandıkları 
yerlerde oldukça güçlüler ve bu kurallara uyulmadığı 
durumda çok güçlü bir yaptırımı olabiliyor. Öldürmeye 
kadar giden yaptırımları var. Ayıplamak, dışlamak vb. 
yaptırımları var ama bunun dışında öldürmeye kadar 
giden yaptırıma da sahip. Burada hukukun en güçlü 
olduğu yanı şiddet uygulayabilirsin ve bunu örgütlü 
şekilde gerçekleştirebileceksindir. Örf ve adet kuralları da 
şiddet uygulama konusunda hukukla yarışır şekilde 
yaptırıma sahip olması nedeniyle hukukla yarışır ama bu 
yüzden örf ve adetlerle hukukun temel ayrımı hukukun 
örgütlü bir yapıya sahip olması örf ve adetin uygulandığı 
toplumsal alanda bu türlü örgütlü yapıya sahip 
olmamasından kaynaklanıyor. Mesela hukukun örgütlü 
olması ne demek? 

1) Kuralların olması  
2) Kuralların ihlali halinde bunu tespit edecek bir 

merkezin olması yani mahkemelerin olması, yargılama 
yapılması, yargılama sonucunda bir karara varılması, 
kararın uygulanması, infazı açısından infazın 
uygulanacağı cezaevlerinin olması, bunların 
soruşturmasını yapacak bir takım örgütlü yapıların 
olması hukuku ciddi anlamda diğer toplumsal 
kuramlardan ayırt ediyor.  

Diğerleri örf ve adet olsun, diğer toplumsal kuramlar 
örgütlü nitelikte değiller. Yayılmış nitelikteler. Yani kuralın 
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uygulandığı çevrede birileri konuşur karar verir, 
karşısındakine yaptırım uygulayabiliyor. Fakat burada 
şöyle bir sorun karşımıza çıkabiliyor. İhlale karşı yaptırım 
uygulayan kişinin ciddi anlamda gücü var mı? İhlale karşı 
vereceği tepki onun üstün olmasından kaynaklı olarak 
karşı tarafı ezebiliyor mu? Örnek olarak suçlu 
yakalanmaya gidildiğinde polisler ve birçok görevli kişiler 
bulunur ama örf ve adet kuralını ihlal ettiğinizde aile 
içerisinde bir kişiye silah verilip al namusumuzu temizle 
denildiğinde karşısındaki de aynı güce sahip aslında 
karşısındaki de bir silah alıp aynı tepkiyi verebilir kişiler 
arasında bir uygulama söz konusudur ama hukukta böyle 
değildir. Hukuk çok güçlü örgütlü bir yapı söz konusudur. 
Yani vereceği tepkiye karşılık karşısındakinin vereceği 
tepki çok güçsüz veya eşit derece bir tepki olamayacaktır 
hiçbir zaman. Örf ve adet kuralları çoğu zaman hukukun 
kaynaklarından biri olarak görülür. Bizim medeni 
kanunumuzda da belirtilmiştir. Bir de teamüller var örf ve 
adet başlığı altında. Teamüller küçük gruplar içinde 
oluşan kuralları ifade eder. Çok küçük kuralları ifade 
ediyor. Mesela tacirler arasında teamüller.  Teamüller ihlal 
edildiğinde hafif yaptırımları var. Ayıplama, kınama gibi. 
Adetlere uyulmadığı zaman dışlama, gruptan atma gibi 
yaptırımları var. Örflerde ise şiddet içeren öldürmeye 
varan ağır yaptırımlar var. Bu konuda daha sonra 
Durkheim’da tekrar duracağız asıl konusu orası. Eğer örf 
ve adetler zaten henüz modern toplum ilişkisinin 
oturmadığı henüz daha ilişkilerin moderniteye uymadığı 
yüz yüze ilişkilerin olduğu homojen olan küçük birimlerde 
kendini gösterir örf ve adetler. Bu küçük birimlerin temel 
bileşeni ortak değerlerdir. O kadar küçük olunca herkesin 
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yaptığını birleri izliyor. Herkesin değerleri zamanla 
ortaklaşıyor ve bu değerlerin dışında yapılan eylemler suç 
olarak değerlendiriyor ve insanlar değerlerine karşı 
hareketleri toplumu yıkmak toplumu ortadan kaldırmak 
amaçlı olarak değerlendiriyor çünkü bu toplumu bir arada 
tutan en kutsal şey ortak değerlerin olması. Modern 
toplumlar öncesinden bahsediyoruz aslında. Bu toplumda 
hiç kimse faklı değil aynı şekilde veya benzer şekilde 
yaşıyorlar benzer üretim araçlarına sahipler, üretimleri 
benzer. Bu noktada farklılaşma yok o yüzden farklı olana 
karşı çok büyük tepki gelişiyor ve farklı olan onların 
değerlerine saldırmış toplumu ortadan kaldırmak isteyen 
kişi olarak görülüyor. O nedenle bu örf ve adetlere karşı 
yapılan bir eylem çok büyük şiddetle karşılık veriliyor. 
İhlal halinde bu ihlali yapanı öldürebiliyorlar çünkü varlık 
koşullarını ortadan kaldırdıklarını düşünüyorlar. O yüzden 
örf ve adetler büyük şehirlerde bu kadar etkili değil ama 
halen küçük şehirlerde gücünü ve etkisini gösteriyor ama 
hukukla çatıştığı noktada hukuk geçerli. Hiçbir şekilde örf 
ve adet hukukla çatışmamalı. Bir örf ve adet kuralları ayrı 
örf ve adet hukuku ayrıdır. Örf ve adet kuralları eğer 
devlet desteğini alırsa örf ve adet hukukuna dönüşür. Ne 
zaman devlet desteğini alır. Bir konuda mahkemeye dava 
mevzusu olarak belirli bir örf ve adete atıf yapılıyorsa o 
atıf hukukun içine dahil edilmiş olur. Hukukun bir normu 
haline gelmiş olur. O davayı çözmek için örf ve adet 
kurallarının uygulandığı anda devlet desteği çıkmış olur o 
zaman da örf ve adet hukukundan bahsedebiliyoruz. Bir 
diğer toplumu düzenleyen davranış kuralları da ahlak 
kurallarıdır. Ahlak kurallarında çok önemli bir nokta 
vardır. Ahlak kişiseldir, bireyseldir. Toplumsal ahlaktan 
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bahsedilemez çünkü ahlak kurallarının koyucusu kişinin 
kendisidir. Kurala uyulmadığı durumda kişi kendi kendini 
yargılar. Bu kuralı kendisi koyuyor hem uyulmadığını 
kendisi tespit ediyor hem de aynı zamanda yaptırımı 
kendisi uyguluyor. 

 

Ahlak Kuralları 
 

Bir diğer toplumu düzenleyen davranış kuralları ise ahlak 
kurallarıdır. Ahlak kurallarında çok önemli bir şey var 
arkadaşlar. Ahlak kişiseldir, bireyseldir. Toplumsal 
ahlaktan bahsedilemez. Çünkü ahlak kuralının konusu 
kişinin kendisidir, kuralı belirleyen kişi kendisidir. Kurala 
uymadığı durumda, kişi kendi kendini yargılar. Bu kuralı 
hem kendisi koyuyor, hem uymadığında kendisi tespit 
ediyor, hem de aynı zamanda yaptırımı kendisi uyguluyor. 
Ahlak kuralının yaptırımı vicdani niteliktedir arkadaşlar. 
Kişinin kendisine yönelttiği kurallardır. Bunun toplumsal 
bir yanı var mı? Tabii işte hem kendisine koymuş “dürüst 
olmam lazım, haksızlık yapmamam lazım” gibi kendisine 
koyduğu kurallar olduğu gibi bunların dışarıya dönük 
yönleri de vardır. İşte “yaşlılara yardım etmeliyim, 
otobüste yaşlılara yer vermek benim görevim” gibi 
kendine topluma yönelik olarak kurallar da koyabilir. Bu 
anlamda bütün bunları düşününce ahlak kuralları otonom 
niteliktedir. Kendin koyuyorsun, ihlallerini kendin tespit 
ediyorsun, kendin yargılıyorsun ve vicdan azabı çekerek 
yaptırım uyguluyorsun. Yani ahlak kuralı dediğimizde 
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dışarıdan gelen şeyden bahsetmiyoruz. İnsanın kendinden 
gelen kurallardan bahsediyoruz. 

 Dışarıdan geliyorsa baskı “bu kural böyledir, böyle 
davranman gerekiyor” diyorsa o zaman ahlakın dışında bir 
şeyden, başka bir şeyden bahsediyoruz. O örf ve adet 
kuralı olabilir, cezai bir kural olabilir, büyüklere saygı 
mesela bu örf adettir, büyüklerin elini öpmek o da örf 
adet. Örf ve adetler genellikle alışkanlıkla yapılan usullü 
davranışa yol açar. Mesela büyükleri gördüğümüzde elini 
öpmek bizim örf ve âdetimizdir. Yaşlılara bu şekilde 
saygımızı gösteririz. Örf ve adetlerin kaynağı bilinçsizdir. 
Yani kaynağı başta rasyonel değildir. Nerden çıktığını 
bilmiyoruz ve insanlar alışkanlıkla, bilinçsizce bu 
davranışları devam ettiriyorlar. 

Ahlak ise dediğim gibi insanın kendine koyduğu kurallar. 
Bu anlamda otonom olduğunu söyledik. Burada şunu da 
ekleyebiliriz hukuk heteronomdur. Çünkü kuralları 
başkaları koyar, bizim dışımızda başka biri yapar, 
yaptırımı yine bizim dışımızda başkaları tarafından 
gerçekleştirilir. Yani ben bir suç işlediğimde biri 
mahkemeye götürür beni, mahkeme beni yargılar, cezamı 
verir, sonra ifa sorumluluğunda birileri beni götürür 
hapse tıkar. Yani dışardan gelen bir müdahale söz 
konusudur. Bu anlamda hukuk heteronomdur diyoruz 
arkadaşlar. 
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Din Kuralları 
 

Bir diğer kural din kurallarıdır. Din kuralları inananları 
bağlar. Hristiyan’sanız Hristiyanların kutsal kitabındaki 
kurallar sizi bağlar. Müslümansanız Kuran’daki kurallar 
sizi bağlar. İnanmayanı bağlamaz. Bu anlamda bu konu şu 
açıdan önemli; şu an dünyada çok fazla farklı din var. 
Dindar insanları uzaklaştırması söz konusu arkadaşlar. 
Kendi bu dine mensup olanları uzaklaştırır ama o dinin 
dışındakiler her zaman için düşmandır. Her din bunu 
yapar Hristiyanlık da yapar Müslümanlık da yapar. Kendi 
dini dışındakiler düşmandır. Bu anlamda dinin 
ortaklaştırmadığını tarihsel bir birikimle söyleyebiliyoruz 
ve din sadece inananı bağlar. Bu noktada hukukun önemi 
çıkıyor. Hukuk belirli bir din üzerine, modern hukuk 
belirli bir din üzerine kurulmamıştır. Hangi dinden 
olursanız olun kanun önünde eşitsiniz. Herkes o kurallara 
tabii. Herhangi bir dine inanmanız veya inanmamanız 
hukuku ilgilendirmez. O size aittir. İşte modern hukuk 
kamusal ve özel ayrımı yaparken din özel hukuk alanında 
kalmıştır. Kişilerin kendi alanıyla ilgilidir. Kişi kendi içinde 
istedikleri gibi istedikleri din kuralları çerçevesine girebilir 
arkadaşlar. Bunda hiçbir sorun yok. Ama kamusal 
hayatımızda herkesin eşit olabilmesi için hukukun herkese 
eşit mesafede durması gerekiyor. Bu anlamda dediğimiz 
gibi din kuralları inananı bağlar inanmayanı bağlamaz. 
Ama din kurallarının hukuk kuralları olduğu teokratik 
yönetimler de olabilir. O zaman din kuralları herkesi 
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bağlayan kurallar haline dönüşürse artık oranın hukuku 
da odur yani. Belirli bir dinle biçimlenmiş hukuk söz 
konusu olabilir. 

 

Görgü Kuralları 
 

Görgü ve nezaket kuralları var çok da uzatmaya gerek 
yok. İnsanlar kendi küçük gruplarının, kendi nasıl diyeyim 
dünyasına dâhil ettiği, yaşadığı küçük gruplar sürekli 
üretirler. Mesela aile çevresi ya da belirli bir sınıfsal çevre. 
Bu insanların ilişkilerinin saygılı, güzel yürütülmesi için 
görgü ve nezaket kuralları uygulanır. Yani komşunuza 
selam verirsiniz, gelen geçene günaydın dersiniz. Güzel 
hayatın estetik yaşantısını da sağlayabilir nezaket kuralı. 
Karşınızdaki bir insana selam vermek, bir takım insan 
olmanın getirdiği herkesin saygı hak ettiği gibi 
düşüncelere sahipseniz nezaket kuralı çok önemli bir 
kural haline dönüşür. Belirli yerlerde belirli şekilde 
giyinme, belirli toplumda belirli şekillerde ritüeller vs. 
Bunlar hep görgü ve nezaket kurallarıyla ilgilidir.  

Ama diplomasi alanında görgü ve nezaket kuralları ciddi 
anlamda düzenlenmiştir arkadaşlar. Bir devletin başka bir 
devletin üst düzey yöneticisini ağırlarken nasıl 
davranacağının kuralları belirlidir. Eğer bu nezaket 
kurallarına uyulmazsa savaş bile çıkabilir yani. Başka bir 
ülkenin cumhurbaşkanı geliyor, siz onu diplomasi 
kurallarıyla karşılamıyorsanız bu çok ciddi sorunlara yol 
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açabilir. Bu anlamda yaptırımı da olduğu için onlar görgü 
ve nezaket kurallarından çıkıyor diplomasi kuralları haline 
geliyor.  

 

Moda Kuralları 

 
Bir diğer kural moda kuralları. Tüketim toplumu 
kavramıyla daha fazla etkili olmaya başlamış moda 
kuralları. Kapitalizme ait bir kavram. Toplumun değişen 
estetik bir tüketim anlayışıyla biçimlenmiş bir kavram. 
Tüketim toplumu dediğimizde insanların kendisini 
tanımladığı nokta, tanımladığı unsur ne giydiği, hangi 
marka cep telefonu taşıdığı hangi marka arabaya bindiği 
veya hangi marka spor ayakkabısı veya ayakkabı giydiğiyle 
ilişkili bir durum haline dönüşür. İnsanlar kendi 
varlıklarını birtakım nesneler, tüketim nesneleri 
aracılığıyla tanımlamaya başlıyor. Bu çok sorunlu bir 
yaklaşım ama tüketim toplumuyuz ve sürekli bize 
tüketmemizi söyleyen televizyon vardır, sosyal medya 
vardır. Ve tüketmek öyle bir hale sokuluyor ki onu 
tüketmezsen aşağısın, ne bileyim eksiksin ve senin nasıl 
diyeyim kabul edilebilir mi, onaylanabilir bir insan olman 
için illa onları tüketmen gerektiği yönünde bir algı 
yaratılıyor. Ve yerleşik hale getiriliyor zamanla, insanlar 
bunu normal olarak kabul etmeye başlıyorlar. Yani en son 
marka telefon taşımayınca diğeri küçümsemeye başlıyor. 
Böyle bir tüketici toplum içinde yaşamaya başlıyoruz. 
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Belki buna kendiniz kişisel olarak karşı koymaya 
çalışıyorsunuz ama o noktadan değil de başka noktadan 
getirilip tüketiciliği yaşamaya devam ediyorsunuz. Belki en 
son marka telefon almayı reddediyorsunuz da ama ne 
bileyim yemek yerken bilmem ne lokantasında yemeyi 
tercih ederek o tüketiciliği yine devam ettiriyorsunuz. 
Tüketim topluluğu aslında insanın kendi kendini tükettiği 
bir toplum. İnsan tanımı eşyalarla birlikte yapılmaya 
başlandı. İyi insan kavramı ortadan kalkıyor, işte ne 
bileyim değerli olan insan bilmem ne telefonu taşıyan, 
bilmem ne ayakkabısı giyen, bilmem ne çanta taşıyan 
insan olarak ortaya çıkıyor. Evet, bunun bir sonraki 
aşaması ne olabilir diye düşünmek gerekiyor. Her şeyin 
nesnelerle kişinin kendisiyle değil de yaptıklarıyla vs. değil 
de nesnelerle kurgulandığı zaman fütüristtik noktaya 
gidersek (burada Gattaca filminden bahsediyor insanların 
klonlanmasıyla kusursuz insanla alakalı bir film) çok uzak 
değiliz insanların bir süre sonra klonları devreye girer. 
Yok mu yani? Çok uzak değil hayvanların klonları 
üretilebiliyor. O klonlar işte en üst model olsaydı ne 
oluyor? Bazı şeyleri değiştirmek, yeni yüz aktarmak vs. 
Neyse moda insanları tüketim çerçevesinde birleştiriyor. 
İnsanlar belirli bir moda çevresinde birleşiyorlar, bu 
modaya dâhil olmayanı dışlıyorlar. Benim üniversitede 
okuyan bir yeğenim var daha yeni üniversiteye başladı, 
Ankara’da okuyor İstanbul’a geldi arkadaşları burada 
bilmem nerede bir tişörte bakmışlar. Tam tüketici yani 
öyle bir vatandaş kendisi. O tişörtü bulmak için biz 
dolaştık yani onla mutlu oluyor bir de. Hani iyi, güzel 
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giyinmek herkesi mutlu eder ama belirli bir markanın 
belirli tişörtünü almak ona prestij katacak. O onu 
düşünüyor. Onun gidip onu bulması gerekiyor. Öyle 
insanlar var yani siz hukuk öğrencisisiniz biraz daha 
elitsiniz. Elit demeyelim de entelektüelsiniz. Öyle dünyevi 
şeyler peşinde gitmezsiniz diye düşünüyorum öyle de 
görmüyorum. Gayet pek de hoş insanlarsınız varlıkla öne 
çıkıyor gibi görünmüyor aranızda. Neyse moda kuralları 
da böyle. Yani hukuk dışında diğerlerinin yaptıkları 
yayılmış şekilde. Hukukun örgütlü bir düzeni var. 
Yaptırımı da örgütlü bir şekilde hayata geçiyor. Bunları 
daha önce söylediğim için tekrar etmeye gerek 
duymuyorum.  

 

Sonuç 
 

Dersi burada noktalayalım. Haftaya feminizm, kadınların 
hukuk mücadelesi, feminist hukuk yaklaşımı bunları 
anlatacağız. Tartışabiliriz de arkadaşlar. Tartışmak 
isteyenleri haftaya bekliyorum. Gümbür gümbür gelin 
arkadaşlar.  
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GİRİŞ		
Şimdi	 arkadaşlar	bu	hafta	8	Mart	Dünya	Emekçi	Kadınlar	
Günü	bugün	o	yüzden	biraz	şeyden	konuşacağız,	feminizm,	
feminist	 faaliyetler,	 bir	 de	 Türkiye’deki	 kadın	 haklarıyla	
ilgili	 sözleşmelerden	 de	 kısaca	 bahsedilecek.	 Bu	 aslında	
benim	 programımda	 en	 sonlarda	 işleyeceğim	
konulardandı.	 8	 Mart	 dolayısıyla	 erkene	 almış	 oluyoruz	
sadece.	

FEMİNİZM	
8	Mart	Dünya	Emekçi	Kadınlar	Günü,	sonra	Birleşmiş	

Milletler	 1972’de	 de	 bunu	 kadınlar	 günü	 olarak	 ifade	
ediyor.	 Aslında	 başta	 Dünya	 Emekçi	 Kadınlar	 günüydü.	
Bunun	 ortaya	 çıkışında	 yaşanan	 çeşitli	 sorunlar	 yatıyor.	
1800’lerin	 sonuna	 doğru	 dünyada	 kadın	 hareketlerinin	
yükseldiğini	görüyoruz.	Kadınlar	grevler	yapıyorlar,	çeşitli	
mücadelelere	 giriyorlar.	 Özellikle	 Amerika’da	 çalışan	
kadınların	 haklarının	 yoğun	 bir	 şekilde	 gasp	 edildiği	
görülüyor.	Çok	düşük	ücretle	çok	uzun	saatler	çalışıyorlar.	
Buna	 karşı	 1857’de	 New	 York’	 ta	 tekstil	 sektöründe	 bir	
fabrikada	bir	grup	kadın	grev	yapıyor.	Greve	karşı	polisler	
barikatların	 önüne	 geliyorlar,	 yangın	 çıkıyor	 ve	 yangında	
çok	 sayıda	 kadın	 ölüyor.	 129	 kadın	 işçi	 hayatını	
kaybediyor.	 Bu	 bir	 dönüm	 noktası.	 Bundan	 sonra	 tabii	 ki	
başka	 benzer	 olaylar	 da	 yaşanıyor.	 Özellikle	 sonradan	
benzer	olaylar	yaşanıyor	ve	100’ün	üzerinde	kadın	ölüyor.	
Kadınlar	 temel	 haklarını	 talep	 ediyorlar	 yani	 eşitlik,	 eşit	
ücret,	 düzgün	 çalışma	 saatleri,	 haftalık	 tatiller…	 Bu	 tür	
taleplerde	bulunuyorlar.	Bu	mücadeleler	 sonucunda	1910	
yılında	Uluslararası	Kadın	Konferansı	kuruluyor.	Bu	 ikinci	
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daha	öncesinde	de	yapılmıştı.	Clara	Zetkin	8	Mart’ın	Dünya	
Emekçi	 Kadınlar	 Günü	 kabul	 edilmesini	 teklif	 ediyor.	 O	
tarihten	 itibaren	önce	birkaç	ülkede	daha	sonra	dünyanın	
her	 yerinde	 kadın	 emekçileri	 günü	 olarak	 8	 Mart	
kutlanıyor.	
Şimdi	 kadın	 mücadeleleri	 tarihine	 baktığımız	 zaman	 çok	
uzun	 bir	 zaman	 söz	 konusu	 değil.	 1800lerin	 ortalarında	
özellikle	 kadın	 hareketlerinin	 yükselmeye	 başladığını	
görüyoruz.	 Zaten	 öncesinde	 veya	 orta	 çağda	 kadının	
adından	söz	edilmesi	bile	mümkün	değil.	Kamusal	alanda,	
toplumsal	 alanda	 kadınlar	 hiçbir	 şekilde	 yer	 almıyor.	
Kapitalizmin	 gelişmesi,	 kadınların	 çalışma	 hayatına	
atılması	 sonucunda	kadınlar	artık	daha	 fazla	aktif	 olmaya	
başlıyorlar.	 Asıl	 kadınların	 mücadelesinin	 yükseldiği	
dönem	1789	Fransız	Devrimi	ve	sonrası	arkadaşlar.	1789	
Fransız	 Devrimi	 devrim	 esnasında	 ve	 sonrasında	 çeşitli	
sloganlarla	 ortaya	 çıkmıştır.	 Eşitlik,	 özgürlük,	 kardeşlik…	
Devrimin	olması	 için	kadınlar	yoğun	bir	şekilde	mücadele	
ettiler.	 Kadınlar	 ve	 erkekler	 birlikte	 dernekler	 kurdular.	
Hatta	sadece	kadınların	bulunduğu	dernekler	de	kurdular.	
Fakat	 devrim	 sonrasında	 ilan	 edilen	 Yurttaş	 Hakları	
Bildirgesi’nde	 kadınlar	 şununla	 karşılaştı:	 bu	 bildirgede	
kadınların	 hiçbir	 önemi	 yoktu.	 Bildirgenin	 ithaf	 ettiği	
kişiler	 sadece	 erkeklerdi	 veya	 sadece	 mülkiyet	 sahibi	
erkeklerdi.	 Kadınlar	 bu	 liberalizmin	 rüzgârlarının	 estiği,	
özgürlüğün	 rüzgârlarının	 estiği	 ortamda	 bu	 kadar	
mücadelenin	 içinde	 yer	 almışken	 dışlanmış	 olmanın,	
görünmez	 kılınmaya	 çalışılmanın	 sonucunda	 kendi	
haklarına	 yönelik	 mücadeleyi	 kararlaştırdılar.	 Tabii	
dönemde	sınıfsal	keskinleşme	de	yaşanıyor	aynı	zamanda.	
Sınıflar	 daha	 netleşmiş,	 işçi	 sınıfı	 ortaya	 çıkmış,	 kadınlar	
bir	 şekilde	 o	 çalışma	 hayatına	 çok	 da	 olmasa	 katılmaya	



	

4	
	

başlamışlardı.	 Böyle	 bir	 ortam	 söz	 konusu.	 Bir	 yandan	
mücadele	ediyorsun,	bir	yandan	da	görünmez	kılınıyorsun.	
Bu	 nedenle	 1789	 sonrasında	 kadın	 hareketlerinin	 yavaş	
yavaş	ortaya	çıkmaya	başladığını	görüyoruz.	
Şimdi	 o	 dönemde	 belirli	 yazarlar	 var.	 İsimlerden	 de	
bahsedeyim.	 Mesela	 Mary	 Wollstonecraft.	 Kadın	
Haklarının	Gerekçelendirilmesi	adlı	bir	kitap	yazıyor	1797’	
de.	 Fransız	 başka	 bir	 yazar	 var	Olympe	de	Gouges.	 1791’	
de	 çalışmalar	 yapıyor.	 Kadın	 hakları	 bildirgesinin	
karşısında	 bir	 bildirge	 hazırlıyor.	 Çünkü	 yurttaş	 hakları	
hazırlanmış	 ama	 bu	 yurttaş	 haklarında	 kadınların	 hakkı	
yok.	 Olympe	 de	 Gouges	 Fransız	 devrimi	 sonrası	 bunu	
hazırlıyor	 1791’	 de	 ve	 eski	 düzeni	 geri	 getirmekten	
yargılanıyor	 ve	 giyotinle	 idam	 ediliyor.	 Aslında	 Gouges	
diyor	ki	 “İdamda	kadınlar	erkeklerle	eşit	kabul	ediliyor.	O	
zaman	kürsüde	de	söz	söylemede	de	kadınlarla	erkeklerin	
eşit	 olması	 gerekiyor.”	 Bu	 dönem	 1700lerin	 sonu	
1800lerin	 başı	 insanların	 kadın	 erkek	 eşitliği	 konusunda	
konuşmaya	 başladığı,	 yazmaya	 başladığı	 bir	 dönem.	
Feminist	 mücadelenin	 de	 artık	 ortaya	 çıkmaya	 başladığı	
dönem.	
Bugünden	 baktığımızda	 tarihçiler,	 yazarlar	 o	 dönemleri	
anlayabilmek	 açısından	 bölümlendirme	 de	 yapmışlar.	 1.	
dalga	 2.	 dalga	 3.	 dalga	 şeklinde	 feminist	 mücadelelerini	
sınıflandırmaya,	tarihsel	bir	süreç	içinde	kurgulandırmaya	
çalışmışlar.	 Bu	 görüşleri	 biraz	 önce	 söyledim	 Mary	
Wollstonecraft,	Olympe	de	Gouges,	John	Stuart	Mill	birinci	
dalganın	 düşünürleri	 olarak	 karşımıza	 çıkıyor.	 Şimdi	 bu	
kişilerin	 sebepleri	 -	 Wollstonecraft	 özellikle	 öne	 çıkan	
isim-	 kadınların	 erkeklerle	 eşit	 eğitim	alması.	 John	 Stuart	
Mill’	 de	 aynı	 talepte	 bulunuyor.	 Eşit	 eğitim	 talebi	 aslında	
yine	 de	 sınırlı	 bir	 talep.	 Kitaplarına	 baktığımızda	 bu	 eşit	
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eğitim	 talebinin	 gerekçelendirilmesi	 şu	 şekilde:	
Wollstonecraft	 “Kadınları	 da	 eğitebilirseniz	 bu	 kadınlar	
ailelerinin	 iyi	 yürütebilirler.	 Çocuklarını	 iyi	
yetiştirebilirler.	 Bu	 şekilde	 toplumumuz	 daha	 iyi	 gelişir.”	
Şeklinde	 bir	 gerekçelendirme	 yapıyor.	 Daha	 fazlasını	
herhalde	dönem	gereği	ileri	süremiyor.	John	Stuart	Mill’	de	
benzer	 şekilde	 “Kadınların	 Köleleştirilmesi”	 adlı	 kitabıyla	
kadınların	 eğitim	 hayatına	 katılmasıyla	 eşitliğin	
gerçekleşeceğinden	bahsediyor.	

1. Feminist Dalga	 dediğimiz	 bu	 dönemde	 gördüğümüz	
feminist	 yaklaşımların	 talebinin	 temelinde	 aslında	
erkeklerle	 eşit	 medeni	 haklara	 sahip	 olmak,	 eşit	 temel	
haklara	 sahip	 olmak	 var.	 Eşit	 temel	 haklara	 hukukça	
desteklenmiş	 şekilde	 sahip	 olmak	 isteyen	 kadınlar	 çok	
çeşitli	 mücadelelere	 giriyorlar.	 Mücadeleleri	 Avrupa’da	
Amerika’da	 örgütlü	 hale	 geliyor.	 Özellikler	 süfrajetler	
(suffragette),	 adını	 da	 duymuşsunuzdur,	 İngiltere’de	
örgütlenen	bir	grup	kadın.	Çeşitli	eylemlerde	bulunuyorlar.	
Bu	eylemlerin	en	temel	talebi	oy	almak.	Oy	alma	talebinde	
bulunup	 sürekli	 olarak	 İngiltere’	 de	 sadece	 protesto	
şeklinde	eylemlerin	yetersiz	kaldığını	gördüklerinde	bunu	
farklı	şekilde,	sadece	protesto	değil	de	eylemsel	olarak	işte	
bir	 yere	 taş	 atmak,	 camları	 kırmak,	 boş	 binaları	 yakmak	
(ünlü	 bir	 adamın,	 bürokratlarin)	 Bu	 şekilde	 eylemler	
gerçekleştiriyorlar.	 Bu	 eylemlerin	 sonucunda	 bu	 kadınlar	
hapse	atılıyorlar.	Hapislerde	açlık	grevleri	yapıyorlar	ama	
mücadeleleri	 hiçbir	 şekilde	 sonra	 ermiyor.	 1900lerin	
başlarında	 da	 dünyanın	 her	 yerinde	 yavaş	 yavaş	 öbür	
ülkelerde	de	kadınlara	oy	hakkı	verilmeye	başlanıyor.	Ama	
mücadelelerin	ne	kadar	 zor	olduğunu	anlatmak	açısından	
süfrajetlerin	 yaşadıkları	 birtakım	 örneklerden	
bahsedeyim.	 Mesela	 süfrajetler	 hapse	 atılıyorlar,	 açlık	
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grevi	 yapıyorlar.	 Bugünkü	 siyasi	 açlık	 grevleri	 de	 aslında	
süfrajetlerden	 geliyor,	 daha	 öncesi	 de	 var	 ama	 asıl	 siyasi	
bir	eylem	olarak	açlık	grevleri	süfrajetlerin	hapishanelerde	
yaptıklarıyla	 gündeme	 geliyor.	 Herkes	 bundan	 sonra	 bu	
eylemi	tanıyor	ve	çeşitli	yerlerde	bu	eyleme	başvuruyorlar.	
Hapishanelerdeki	açlık	grevi	yapan	süfrajetleri	devlet	tabii	
ki	 hapishanede	 kadınların	 ölmesini	 istemediği	 için	 zorla	
besleme	 yoluna	 gidiyor	 ve	 bu	 bir	 çeşit	 işkenceye	
dönüşüyor.	 Ağızdan	 mideye	 kadar	 boru	 uzatılıp	 yiyecek	
sıvı	 vs.	 bu	 kadınlar	 zorla	 besleniyor.	 Bu	 işkence	 yöntemi	
olarak	 kullanıldığı	 için	 boyunlarda,	 çenelerde	 sorun	
yaşamaya	da	başlıyorlar.	
Amerika’	da	da	süfrajetler	var	orada	da	benzer	olaylar	var.	
Orada	 şöyle	 bir	 şeyle	 karşılaşıyoruz.	 Kadınların	
hapishanede	 ölmesinden	 korkuyorlar	 ve	 zorla	 besleme	
olayı	 duyulduktan	 sonra	 tepkiler	 ortaya	 çıkıyor.	 Bu	
tepkilerden	 sonra	 devlet	 farklı	 bir	 yöne	 gitmeye	 karar	
veriyor.	Diyor	ki	biz	bunları	zorla	beslemektense,	kedi	fare	
yasası	 deniyor,	 açlık	 grevine	 başladıklarında	 biz	 bunları	
bırakalım,	 açlık	 grevini	 bıraktıkları	 zaman	 tekrar	 geri	
alalım.	 Böylece	 hem	 kendi	 gözetimi	 altında	 insanlar	
ölmemiş	 oluyor,	 hem	 de	 insanlar	 kontrolleri	 altında	
oluyor.		Filmi	de	var	geçen	hafta	söylemiştim	filmi	seyredin	
diye	 “Suffragette”.	 Bu	 filmden	 sahne.	 (Zorla	 beslenmeyle	
alakalı	 bir	 sahne	 açıldı.)	 Filmdeki	 kişiler	 gerçek	 kişiler,	
gerçekten	yaşamış	insanlar.	Çok	rahatsız	edici	görüntüler.	
Şimdi	süfrajetler	birinci	dalgada	yer	alan	kadın	hareketleri.	
Süfrajetler	 ilk	 değil	 tabii	 ki	 işte	 Avrupa’	 da,	 İngiltere’	 de,	
Fransa’	 da,	 Amerika’	 da	 çok	 çeşitli	 mücadelede	
bulunuyorlar.	 Ama	 dediğimiz	 gibi	 dönemin	 de	 ruhuna	
uygun,	 ekonomik	 sosyal	 koşullarına	 uygun	 olarak	 bu	
kadınların	 talebi	 aslında	 hukuk	 alanında,	 hukuk	 önünde	
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eşit	haklara	sahip	olmak	şeklinde	karşımıza	çıkıyor.	1900’	
lerin	 başlarında	 temel	 haklar,	 medeni	 haklar	 kadına	
tanınmaya	 başlıyor	 ve	 kadınlar	 oy	 hakkını	 kadınların	
mücadelelerin	sonucunda	elde	etmeye	başlıyorlar...	Mesela	
İsviçre’de	 bu	 hak	 1971’de	 verilmiş	 kadınlara.	 1971	
dediğimiz	daha	geçmiş	30	40	yıl	öncesi.	İngiltere’	de	1918	
diye	hatırlıyorum.	Bizde	önce	kadınların	muhtar	olmasını	
sağlayan	 bir	 düzenleme	 yapılıyor	 daha	 sonra	 1934’	 te	
kadınlara	 eşit	 seçme	 ve	 seçilme	 hakkı	 veriliyor.	 İngiltere’	
de	 1918	de	 kadınlara	 seçme	 hakkı	 verildiği	 gibi	 30	 yaşın	
üstünde	 ve	 belirli	 bir	 malvarlığı	 olması	 gerekiyor.	 Daha	
sonrasında	 galiba	 1928’	 de	 bu	 iki	 şart	 ortadan	 kalkıp	
kadınlarla	 erkeklerin	 eşit	 hakka	 sahip	 seçme	 ve	 seçilme	
hakkı	düzenlemesi	yapılıyor.	

2. Feminist Dalga 1.	 dalgadan	 sonra	 işte	 1900lerde	 oy	
hakkının	 kazanılmasından	 sonra	 gündeme	 geliyor	
arkadaşlar.	Bu	2.	dalgayı	doğuran	sebepler	1.	dünya	ve	2.	
dünya	 savaşı	 sonrası	 gelişen	 bazı	 kurumlardan	
kaynaklanıyor.	 Şimdi	 kadınlar	 temel	 haklarını,	 seçme	 ve	
seçilme	 haklarını	 elde	 ettikten	 sonra	 tabii	 ki	 kadın	
mücadelesi	 biraz	 daha	 yavaşlıyor.	 Ama	 1940lara	
geldiğimizde	başka	sorunlar	karşımıza	çıkmaya	başlıyor.	1.	
ve	2.	dünya	savaşında	erkekler	savaşa	gitmeye	başlıyorlar.	
Kadınlar	 ise	 bu	 savaşı	 desteklemek	 ya	 da	 o	 toplumun	
devamını	sağlamak	açısından	fabrikalarda	çalışmaya	daha	
yoğun	 olarak	 iş	 hayatına	 atılmaya	 başlıyorlar.	 Savaş	
sonrasında	erkeklerin	bir	kısmı	geri	dönüyor	ve	kadınların	
işlerden	geri	çekilmesi	ve	evlerine	dönmesi	 talep	ediliyor.	
Ama	bir	şekilde	kamusal	hayata	katılmış	çalışma	hayatının	
içinde	bulunmuş	insanlar,	kadınlar	buradan	geri	çekilmeyi	
kabul	 etmiyorlar	 doğal	 olarak.	 Çalışma	 hayatı	 onları	
özgürleştiriyor.	 Çalışıyorlar,	 belirli	 bir	 ücret	 alıyorlar,	 dış	
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dünyaya	 açılıyorlar	 ve	 bunu	 yaparken	 birtakım	 haklara	
ulaşmış	oluyorlar.	Toplumsal	siyasal	haklarını	kullanabilir	
hale	geliyorlar.	
2.	dünya	savaşı	 sonrasında	kadınların	 toplumsal	hayattan	
çekilmemesi	 farklı	 tartışmaları	 da	 getirmeye	 başlıyor.	
Simone	 de	 Beauvoir	 o	 dönemde,	 galiba	 1949	 yılındaydı,	
“İkinci	 Cinsiyet”	 adlı	 bir	 kitap	yayınlıyor.	 “İkinci	 Cinsiyet”	
adlı	 kitabı	 oldukça	 2.	 dalgayı	 belirleyen	 temel	 ilkeleri,	
sloganları	 ortaya	 çıkaran	 kitap,	 o	 sloganların	 ana	 kaynağı	
şeklinde	 bir	 kitap.	 Simone	 de	 Beauvoir	 bu	 kitabın	 içinde	
toplumsal	 cinsiyet	 kavramını	 işliyor.	 Gerçi	 doğrudan	
toplumsal	 cinsiyetin	 ne	 olduğuna	 dair	 bir	 şey	 söylemiyor	
ama	 şöyle	 bir	 ifade	 var:	 “Kadın	 doğulmaz	 kadın	 olunur.”	
şeklinde.	Bu	söz	ne	 ifade	ediyor	sizin	açınızdan	ne	demek	
istiyor?	Bir	yorum	var	ama	
Ö:	 Ben	 bir	 yerde	 okumuştum	 ama	 dişi	 olarak	 doğulur	
kadın	 toplumsal	 bir	 roldür.	 Biyolojik	 olarak	 dişidir	 yani	
erkek	karşıtı	olarak,	kadın	toplumsal	roldür.	
Tamam,	 bu	 gayet	 de	 doğru.	 Şimdi	 belirli	 bir	 biyolojik	
yapımız	 var	 kadınlar	 ve	 erkekler	 belirli	 bir	 cinsiyette	
doğuyorlar.	 Bir	 de	 toplumun	 insanlara	 dayattığı	 birtakım	
kalıplar	 bir	 takım	 normlar	 söz	 konusu.	 Bunlar	 bizim	
doğuşla	 elde	 ettiğimiz	 değil	 toplumsal	 olarak	 bizi	
biçimlendiren,	 ne	 yapmamız	 gerektiğini	 söyleyen,	 nasıl	
yaşamamız	 gerektiğini	 söyleyen,	 bizim	 ne	 tür	 rolleri	
gerçekleştirmemiz	 gerektiğini	 söyleyen,	 statümüzün	 ne	
olduğunu	 söyleyen	 kalıplar,	 kurallar	 şeklinde	 karşımıza	
çıkıyor.	 İşte	 kadını	 da	 biçimlendiren	 aslında	 bu	 kalıp	 ve	
yargılardır,	bu	normlardır	demek	istiyor	sanırım	Beauvoir.	
Yoksa	 mesela	 işte	 yemek	 yapmanın	 kadının	 doğasında	
olduğunu	 söylemek	 mantık	 açısından	 absürt	 bir	 şeydir.	
Kimsenin	doğasında	yemek	yapmak	yoktur.	Şöyle	düşünün	



	

9	
	

itiraz	 edebilirsiniz	 Türkiye’	 de	 aşçılar	 erkektir	 ağırlıklı	
olarak	 doğasından	 değil	 bir	 şekilde	 insana	 ne	 yapması,	
nasıl	 yaşaması	 gerektiğini	 söyleyen	 toplumsal	 hayat	 var	
karşımızda.	 Doğru	 davranışın	 ne	 olduğu	 bunu	 sürekli	
öğreten,	sosyalleşmeyle	bizim	de	öğrenip	boyun	eğdiğimiz,	
tartışmadığımız,	 çocukluktan	 gelen	 birtakım	 kalıplar	 var.	
Bu	kalıplar	 erkeği	belli	 bir	 şekilde	kadını	belli	 bir	 şekilde	
tarif	ediyor.	Bu	kalıbın	dışı	 ise	 toplum	tarafından	rahatsız	
edici	 bulunuyor	 ve	 cezalandırılıyor.	 Bu	 modern	 öncesi	
toplumlarda	 çok	 da	 yaşanan	 bir	 şeydir.	 Halen	 de	
modernliğin	ulaşmadığı	ya	da	yüzeysel	şekilde	var	olduğu	
ortamlarda	 bu	 kalıp	 yargılar	 çok	 belirleyici.	 Modern	
şehirlerde	yaşasanız	bile	Türkiye’	de	kadın	rolleri,	statüleri	
hala	 insanların	ne	yapmaması	gerektiği	 konusunda	belirli	
yargılara	sahip.	Toplum	da	bu	yargıları	devam	ettirmekte.	
Bunun	 dışında	 hakikaten	 kadın	 kötü	 olarak	
nitelendirilmeye	çalışılıyor.	Mesela	bir	kutsal	anne	statüsü	
var	 arkadaşlar.	 Bu	 nedir,	 çocuk	 doğuran	 kutsal	 annedir,	
cennet	annelerin	ayakları	altındadır.	Eee	çocuk	doğurmak	
istemiyorsa?	Çocuk	sahibi	olmak	istemiyorsa?	Kötü	şeyden	
vs.	doğru	gidiyor	o	söylem.	Nitekim	de	insanların	kafasında	
böyle	 bir	 kadın	 kurgusu	 var	 işte	 evlenecek,	 çocuk	 sahibi	
olacak,	 çocuklarına	 bakacak	 vs.	 Bu	 toplumsal	 yargılar	
kadını	biçimlendiriyor.	Simone	de	Beauvoir’	ın	da	söylediği	
gibi	 toplumsal	 cinsiyet	 denen	 şey	 kurgu,	 inşa	 edilen	 bir	
şey.	Biyolojik	olarak	 cinsler	 var	 işte	 cinsiyet	 çerçevesinde	
kadın	 erkek	 cinsiyetleri	 var	 ama	 onlara	 yüklenen	 roller,	
toplumsal	 olan	 roller	 sonradan	 belirlenen	 şeyler.	
Doğasından	 gelen	 ya	 da	 biyolojik	 olarak	 var	 olan	 şeyler	
değil.	 Bu	 noktada	 kadının	 bu	 şekilde	 toplumsal	 rollerin	
belirlendiği	 ortamlarda	 toplumsal	 cinsiyet	 kavramından	
bahsediliyor.	 Toplumsal	 cinsiyet	 kavramında	 şöyle	 de	 bir	
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şey	 var	 burada	 toplumsal	 cinsiyetin	 dışında	 başka	 bir	
alternatifin	doğuracağını	da	aslında	bu	kavramı	kullanarak	
baştan	 söylemiş	 oluyoruz.	 Çünkü	 eğer	 toplum	 tarafından	
inşa	ediliyorsa	bu	toplumsal	cinsiyet,	toplum	tarafından	da	
yok	 edilebilir.	 Zaten	 feministlerin	 mücadelesi	 de	 aslında	
toplumsal	 cinsiyet	 eşitliğini	 sağlamak.	 Bu	 kurgulanan,	
kadına	 yüklenen	 ya	 da	 burada	 yakın	 zamanda	 “erkeklik	
çalışmaları”	 diye	 başka	 bir	 başlıkta	 tartışılmaya	 başlandı,	
erkeklere	 yüklenen	 rollerin	 ve	 statülerin	 eşit	 bir	 şekilde	
yeniden	 inşa	 edilmesi.	 Erkeklere	 hak	 vermek	 için	
söylemiyorum	Türkiye’	 de	 kadınların	 işi	 oldukça	 zor	 ama	
erkeklere	de	yüklenen	belli	görevler	var.	Şimdi	erkek	genel	
toplumsal	cinsiyet	algısında	çalışır,	evine	ekmeğini	getirir;	
kadın	 evde	ev	 işini	yapar.	Burada	da	 erkeğe	doğrudan	 şu	
yükleniyor;	 çalışması	 gerekiyor,	 ailesine	 çoluğuna	
çocuğuna	 bakması	 gerekiyor.	 Niye?	 Kadın	 da	 çalışabilir.	
Aynı	işi	yapmak	zorunda	değiller	herkes	bu	işi	yapabiliyor.	
Yani	 kadınlara	 rol,	 statü	 yüklendiği	 gibi	 erkeklere	 de	
benzer	 rol	 statüler	 yükleniyor.	 İşte	 erkekler	 çocuklarını	
herkesin	önünde	sıcak	bir	şekilde	sevmez	kucaklamaz.	
Ö:	Acaba	bu	yüklenen	statüleri	örf	ve	adetle	bağdaştırabilir	
miyiz?	
Tabii	 ki	 örf	 ve	 adetler	 de	 kurallar	 koyan	 bir	 şeydir	 değil	
mi?	He	sadece	onlar	değil	onlar	var,	onların	dışında	başka	
şeyler	de	var.	
Ö:	Hocam	aslında	bu	 ilk	 çağdan	beri	 ortaya	 çıkan	bir	 şey.	
Erkeklerin	avcılığa	çıkması	yemek	toplaması	ve	kadınların	
yemekleri	 yapması	 yani	 kesinleşmiş	 şeyler	 aslında	 o	
zamandan	itibaren	başladı.	
İş	 bölümünün	 ortaya	 çıkması	 yerleşik	 hayata	 geçişle	
belirleniyor.	 O	 iş	 bölümü	 ne	 kadar	 mesela	 kadınlar	 tanrı	
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gibi	 görülüyor.	 Tanrıçalar	 çok	 fazladır.	 Anadolu	
medeniyetleri	 içinde	de	 tanrıçalar	 çok	 fazladır.	 Çünkü	 tek	
tanrılı	 dinlere	 geçmeden	 önce	 kadın	 doğurganlığıyla	 yeni	
bir	 hayat	 verdiği	 için	 tanrının	 düşüncesine	 en	 uygun	
varlıktır.	 O	 yüzden	 kadınlar	 tek	 tanrılı	 dinlerden	 önce	
tanrısal	 bir	 kutsallıkla	 tanımlanmıştır.	 Üstün	 varlıklar	
olarak	 tanımlanmıştır.	 Ama	 yerleşik	 hayata	 geçmekle	
birlikte	 iş	 bölümü	 daha	 keskinleşiyor.	 İş	 bölümü	
keskinleştikçe	 hiyerarşik	 yapı	 da	 keskinleşiyor.	 Erkeğin	
üstün	olduğu	kadının	ikincil	olduğu	bir	sistem	yavaş	yavaş	
oluşuyor	ve	buna	da	ataerkil	sistem,	ataerkil	yapı	diyoruz	
arkadaşlar.	 Çünkü	 ilk	 başta	 çıkışı	 fiziksel	 güçlü	 olanın	
birtakım	 işlerle	 birlikte	 önceliği	 olmuş	 oluyor.	 Fiziksel	
üstünlük	 bir	 noktadan	 sonra	 her	 alanda	 üstünlüğe	
dönüşmeye	 başlıyor.	 Çünkü	 ilkel	 çağlarda	 ava	 gidilecek,	
yiyecek	 toplanacak	 vs.	 o	 tür	 şeyler.	 Yoksa	 başlardaki	 gibi	
kadınla	erkeğin	birlikte	her	şeyi	yaptığı,	işte	ava	da	gittiği,	
yiyecek	de	 topladığı	 ortamdan	yerleşik	hayata	 geçiş	bu	 iş	
bölümünü	 netleştiren	 şey	 olarak	 karşımıza	 çıkıyor.	
Cümlenin	 başıyla	 sonu	 tutmadı	 arkadaşlar	 nerden	
başladım	nereye	geldim.	
Şimdi	bu	2.	dalgayla	birlikte	kadın	doğulmaz	kadın	olunur	
diyor	Simone	de	Beauvoir.	 Bu	 dönemde	 önemli	 birtakım	
tartışmalar	da	ortaya	çıkmaya	başlıyor.	Kadınların	sadece	
temel	 haklarının	 almanın	 yeterli	 olmadığını,	 kendi	
üzerinde	 kendi	 kaderini	 tayin	 etme	 hakkının	 da	 olması	
gerektiğini	 söylüyorlar.	 Kendi	bedeni	 üzerinde	 kendisinin	
karar	 vermesi	 gerektiğini	 söylüyorlar.	 Artık	 toplumun	
onlara	belirlediği	yaşam	tarzları,	roller	sıkıcı	bir	bağ	haline	
geliyor	doğal	 olarak.	Daha	 fazla	 toplumsal	hayata	 çıkmak,	
kendileri	 hakkında	 kendileri	 karar	 vermek	 istiyorlar.	 Bu	
dönemin	 merkezi	 konusu	 kadının	 kendi	 bedeni	 üzerinde	
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hâkimiyeti	 olarak	 karşımıza	 çıkıyor.	 Bu	 noktada	
tartışmalar	 kürtaj,	 çocuk	 sahibi	 olup	 olmama,	 güzellikle	
kadınların	 belirlenmesi,	 bunlara	 karşı	 tepki,	 daha	 çok	
kadının	 kendisiyle	 ilgili	 konular	 görünüyor.	 Burada	 bir	
takım	 dönemin	 bu	 düşüncelerine	 uygun	 şekilde	 eylemler	
de	 gerçekleşiyor.	Mesela	 güzellik	 yarışmalarını	 basıyorlar	
kadınlar,	 feministler.	 Neden?	 Çünkü	 bu	 güzellik	
yarışmaları	 kadınlara	 belirli	 bir	 şekil	 ve	 biçim	 dayatıyor.	
Yani	güzel	kadın	şu	andaki	standart	nedir	arkadaşlar?	İnce,	
uzun,	 belirli	 bir	 kilonun	 altında,	 belirli	 bir	 giyim	 tarzında	
giyinmiş	 olan.	 Böyle	 bir	 standart	 var.	 Birine	 güzel	 demek	
için	önce	bu	formatı	yerine	getirmiş	olması	gerekiyor	gibi	
bir	 durum	 var.	 Diğerleri	 çirkin	 olarak	 anılıyor.	 Aslında	
böyle	 bir	 güzellik	 standardı	 da	 yok.	 Güzellik	 standardı	
dönemden	döneme	değişen	bir	kavram.	Ama	sürekli	olarak	
kadın	birilerine	sunulmak	üzere	biçimlendirilen	bir	varlık	
anlayışına	 geliyor.	 Yani	 dönemin	 algısı,	 dönemin	 sosyal,	
ekonomik	 koşullarına	 göre	 güzellik	 tanımı	 yapılıyor	 ve	
kadınların	 buna	 göre	 biçimlendirilmesi	 isteniyor.	 Çünkü	
kadın	 kendisi	 için	 değil	 de	 toplumun	 devamı,	 ailenin	
devamı,	 neslin	 devamı	 için	 sunulan	 bir	 varlık	 olarak	
görülüyor.	 Bu	 noktada	 sürekli	 olarak	 güzellik	 tanımı	
kullanılıyor.	Ha	kapitalizmle	birlikte	aynı	zamanda	güzellik	
tanımı	aynı	zamanda	kadınları	tüketici	hale	getirmenin	bir	
yolu	olarak	karşımıza	çıkıyor.	Güzellik	tanımı	üzerine	biraz	
daha	konuşabiliriz	aslında.	Eski	çağlarda,	ilk	çağlarda	güzel	
kadınlar	 şişman	 kadınlar.	 Mesela	 cumhuriyetin	 ilk	
yıllarında	 da	 kadınlar	 şişman,	 güçlü	 kadınlar	 tercih	
ediliyor,	 onlar	 güzel	 kadın	 olarak	 tanımlanıyor.	 Neden	
çünkü	 henüz	 sağlık	 sisteminin	 çok	 güçlü	 olmadığı	
durumlarda	 zayıf	 kadınlar	 çok	 hızlı	 bir	 şekilde	 ölüyorlar.	
Birtakım	 zorluklar	 karşısında	 hızlı	 bir	 şekilde	 hasta	
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oluyorlar.	 Bu	 nedenle	modernizmin	 girmediği	 ortamlarda	
kilonun	güçlü	hatta	şöylesine	diyeyim	geniş	basenli,	çünkü	
çocuk	 doğurmaya	 çok	 daha	 müsait,	 kadınlar	 en	 güzel	
kadınlar	 en	 güzel	 kadınlar	 olarak	 görülüyorlar.	 Çünkü	
hasta	 olmayacaklar,	 tarlaya	 gidecekler,	 iş	 yapacaklar	
bunların	 hepsini	 yapabilmesi	 için	 bu	 standartlar	 aranıyor	
kadınlarda.	 Şimdi	 böyle	 bir	 yaşam	 tarzı	 şehirlerde	
olmadığı	 için	 ve	 kapitalizmle	 kadınlara	 sürekli	 yeni	
güzellik	standartları	eklenerek	onları	tüketici	hale	getirdiği	
için	ince	kadınlar,	yüksek	topuk	giyen	kadınlar,	ne	bileyim	
belirli	bir	makyaj	malzemesi	kullanan	kadınlar	işte	güzellik	
sınırını,	 güzellik	 tanımını	 kurmaya	 çalışıyorlar.	 Bu	
standartlar	sürekli	olarak	yenileniyor,	sürekli	olarak	farklı	
bir	şeyler	ekleniyor	çıkarılıyor.	Kadınlara	sürekli	bedensel,	
bedene	yönelik	bir	biçimlendirme	şekli.	Tabii	bu	tek	başına	
değil.	 Kürtaj	 hakkı,	 çocuk	 sahibi	 olup	 olmama	 hakkı	
kadınların	 bu	 dönemin	 önemli	 mücadele	 konularından.	
Kürtaj	 hakkı	 1970ler	 civarı	 tanınmaya,	 yasalara	
konulmaya	 başlıyor.	 Çünkü	 kendi	 bedeni	 üzerinde	 karar	
veremeyen	 kadın	 hayatın	 gidişatı	 üzerinde	 hiç	 karar	
veremez.	Sürekli	denetim	söz	konusu	olur.	Kadının	üzerine	
erkeklerin	denetimi	söz	konusu	olur.	Çünkü	toplum	kadına	
annelik	 rolü	 verebilir,	mutlaka	 yerine	 getirilmesi	 gereken	
bir	 rol	 olarak	 kullanıldığı	 ölçüde	 kadının	 doğum	 yapıp	
yapmama	hakkı,	 kürtaj	 yapıp	yapmama	hakkı	 kendine	 ait	
bir	hak	değildir.	Başkaları	tarafından	belirlenen	bir	haktır.	
Hatta	 bu	 dönemde	 bir	 takım	 radikal	 feministler	 farklı	
önerilerde	 de	 bulunuyorlar.	 Yani	 kadının	 kendi	 üzerinde	
kontrolünü	 sağlayabilmesi	 açısından	 kadının	 doğum	
yapması	 değil	 de	 dışarıda,	 bilim	 kurgularda	 vardı,	 tüp	
bebek	 yoluyla	 çocuk	 sahibi	 olması	 ve	 böylece	 doğum	
özelliğinin	kadınlığı	sınırlayan	bir	şey	olmaktan	çıkarılması	



	

14	
	

yönünde	 önerilerde	 bulunmuşlar	 biraz	 daha	 radikal	
feministler.	 Bunun	 dışında	 bu	 dönemde	 şöyle	 şeyler	 de	
görüyoruz	 bilinç	 yükseltme	 çalışmaları	 denen	 çalışmalar	
yapılıyor.	 Bilinç	 yükseltme	 kadınların	 bir	 ara	 gelip	 kendi	
yaşadığı	 deneyimler	 aktarması	 ve	 birbirlerini	 dinleyip	
hayatlarının	 nasıl	 gittiğine	 dair	 düşünmelerini	 sağlayan	
grupsal	 bir	 çalışma.	Aslında	 şöyle	 bir	 şey	 gerçek	 kadınlar	
hep	bu	konuları	konuşmadıkları	oranda,	bir	araya	gelip	ne	
yaşadıklarını	 anlatmadıkları	 oranda	 yaşadıkları	 şeyin	
sadece	 kendilerine	 özel	 bir	 şey	 olduğunu	 düşünmeye	
eğilimlidirler.	 Çünkü	 başkalarının	 ne	 yaptığını,	 nasıl	
yaşadığını,	 nasıl	 şeylerle	 karşılaştığını	 bilmiyorlar.	 Böyle	
bir	 karşılaşma	 ortamı	 aslında	 yaşadıklarının,	 hepsinin	
birbirine	 benzer	 olduğunun	 ortaya	 çıkmasını	 sağlıyor.	
Benzer	 şeyler	 yaşıyorlar,	 benzer	 baskılara	 maruz	
kalıyorlar,	benzer	rollere	yönelmek	zorunda	kalıyorlar.	Bu	
durumda	demek	ki	bu	benzerlik	sadece	kişinin	evli	olduğu	
kişiyle	 ilgili,	 ailesiyle	 ilgili	 problem	 olmaktan	 çıkıyor	
sorunun	 daha	 büyük	 bir	 kaynağının	 olduğu	 düşüncesine	
getiriyor	 ve	 ataerkil	 sistemle	 ilişkili	 bu	 dönemde	2.	 dalga	
feminist	 hareketler	 bölümünde	 ortaya	 çıkmaya	 başlıyor.	
Yani	kadınların	mücadele	etmesi	gereken	tek	tek	insanlar,	
tek	tek	erkekler	değil,	ortada	bu	sistemi	kuran,	bu	sistemin	
işlemesini	 sağlayan	 başka	 bir	 büyük	 sistemin	 yapısı	 söz	
konusu.	 Bu	 da	 ataerkil	 sistem	 olarak	 o	 dönem	
tanımlanıyor.	
Şimdi	 ataerkil	 sistem	 dediğimizde	 bir	 takım	 temel	
unsurları	 var.	 Ataerkil	 sistemde	 kamusal	 hayata	 erkekler	
çıkar.	Ev	 içi	 işler	kadına	aittir.	Böyle	bir	 iş	bölümü	vardır.	
Kadınlar	 evde,	 özel	 hayatın,	 özel	 alanın	 içinde	 ve	 o	 evin	
içinin	 düzenli	 bir	 şekilde	 sağlamakla	 görevlidirler.	
Erkekler	 ise	hem	kamusal	hayatta	siyasal	kararlar	verme,	
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hem	 çalışma	 hayatına	 katılma	 yani	 toplumda	 ortak	
konularda	karar	verici	olarak	yer	alma	gücüne	sahiptirler	
bu	 ataerkil	 sistemde.	 Ayrıca	 böyle	 bir	 ikili	 ayrım	 erkeğin	
egemen,	 kadının	 ikincil	 olduğu,	 kadının	 değersizleştiği	
hiyerarşik	 bir	 yapıyı	 da	 getirir.	 Çünkü	 bütün	 toplum	
hakkında,	bütün	düzen	hakkında	karar	veren,	söz	söyleyen	
erkeklerdir.	 Bu	 konuda	 kadın	 sadece	 kamusal	 hayatı	
devam	 ettirecek,	 erkekleri	 destekleyecek	 bir	 unsurdur.	
Ayrı	 bir	 birey,	 ayrı	 bir	 varlık	 değildir.	 İşleyen	 sistemin	
içinde	 bir	 tane	 dişlidir.	 Bu	 dişli	 bir	 sistemin	 işlemesini	
sağlamakla	 görevlendirilmiştir.	 Çünkü	 zaten	 kendisini	
ifade	 edecek	 yollara	 sahip	 değildir.	 Alana	 çıkacak,	
konuşacak,	 sesini	 duyurabilecek	 yollar	 da	
kullanılmamıştır.	Çünkü	ataerkil	sistem	yine	bütün	düzeni	
erkek	 üzerinden	 tanımlamıştır.	Herhangi	 bir	 basit	 bir	 şey	
düşünelim	belki	bu	örneği	vermişimdir	daha	önce.	Mesela	
kadınlar	 itfaiyeci	olmaz	böyle	bir	genel	bakış	açısı	olabilir	
yani,	neden?	
2.	ders	

Şiddet,	 tecavüz,	 cinsel	 istismarın	 kadını	 denetim	 altında	
tutmanın	 yollarından	 olduğu	 görüşü	 var.	 Yoldan	 çıkan	
kadınlara	 layık	 görüldüğü	 gibi	 bir	 anlayış	 var,	 bazı	
toplumlarda.	 Yoldan	 çıkan	 kadın	 toplumsal	 düzeni	 tehdit	
ediyor	 gibi.	 Bu	 nedenle	 bu	 suçlar	 gerektiğinden	 az	 ceza	
alabiliyor.	 Size	 de	 yabancı	 gelmiyordur	 herhalde?	 Bunlar	
toplumun	 yapısını	 bombalayan	 şeylerdir.	 Görmezden	
gelemeyiz.	

Yasalarda	 1960-70lerde	 (2.	 dalga)	 kadına	 şiddet,	 tecavüz	
gibi	 suçlarda	 düzenlemeler	 çok	 net	 değil.	 	 Dediğim	 gibi	
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eskiden	 tacize	 uğrayanın	 utanması	 gerektiği	 gibi	 bir	
düşünce	var.	

Daha	sonraları	80’ler	90’larda	3.	dalga	geliyor	arkadaşlar.	
Dünyada	 ciddi	 bir	 değişim	 oluyor,	 bu	 değişimin	 felsefi	
sosyolojik	ayaklarından	biri	postmodernizm.		

POSTMODERNİZM	
Postmodernist	 yaklaşımlarda	 feminist	 mücadele	 alanında	
da	 bir	 bakış	 açısı	 geliştiriyorlar.	 Post	 yapısalcılar	 diyelim,	
post	 feministler	 diyelim,	 postmodernistler	 diyelim.	
Diyorlar	 ki	 bizden	 önceki	 feministler	 tüm	 kadınları	 aynı	
kefeye	 koydular.	 Ve	 genel	 bir	 hak	 arayışında	 bulundular.	
Oy	 hakkı	 gibi,	 bütün	 kadınlar	 için	 …	 hakkı	 gibi.	 	 Bunlar	
bütünsel	 feminist	 mücadeleye	 karşı	 bir	 görüş	
geliştiriyorlar.	 Herkes	 kendi	 alanında	 mücadele	 edecek.	
Şule	Çet	cinayeti,	Özgecan	cinayeti	gibi	olaylar	tekil	olarak	
algılandı	ancak	burada	bütünsel	bir	ataerkil	anlayış	var.	Bu	
anlayışa	 karşı	 bütünsel	 bir	 mücadele	 vermek	 gerekiyor.	
Ama	 postmodernistler,	 her	 olay	 kendi	 içinde	 ayrıdır	 bu	
ayrıma	 göre	 hareket	 etmek	 gerekir,	 diyorlar.	 Yani	
1980’lerden	 90’lardan	 sonra	 bu	 tür	 yaklaşımları	
görüyoruz.	 	 Queer	 Kuramı	 dediğimiz	 bir	 kuram	 var.	
Toplumsal	cinsiyetin	kadın	ve	erkek	diye	sınırlı	olmadığını	
söylüyor.	Daha	 geniş	 bir	 perspektiften	 bakılmalıdır	 diyor.	
Bu	cinsiyetçi	sınırları	aşmalıyız	diyor.	

Şimdi	 feministler	 çok	 farklı	 çalışmalar	 yapmışlar,	 farklı	
yönlere	gitmişler.	Marksist,	liberalist,	postmodern,	kültürel	
feministler	 var	 mesela.	 Şimdi	 kısaca	 bunlardan	
bahsedeceğiz	arkadaşlar.	
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Liberal	 feministler	 aslında	 eşit	 haklar	 talebinde	 bulunan,	
oy	 talebinde	 bulunan	 kesimler.	 Bu	 liberal	 feministler	
1900lerin	 başında	 haklar	 verildiğinde,	 kadınlar	 hakları	
aldığında	yavaş	yavaş	dağılmaya	başladılar.	Artık	çok	fazla	
liberal	 feminist	yok	çünkü	temel	haklar	zaten	artık	birçok	
farklı	kanunda	düzenlenmiş	durumda.	

Bir	diğer	yaklaşım	kültürel	feministler.	Kültürel	feministler	
diyorlar	 ki	 eşitlik	 kavramını	 benzerlikler	 üzerinden	
kurmaya	 çalışıyorsunuz	 ama	 kadınların	 yapması	 gereken	
mücadele	 farklılıklarını	 öne	 çıkarmak,	 bu	 farklılıklar	
üzerinden	 kendilerini	 kabul	 ettirmek.	 Kadınların	 farklılığı	
üzerinden	yeniden	toplumsal	düzen	inşa	edilmelidir	diyor.	
Kültürel	feministler	yani	toplumsal	alanda,	kültürel	alanda	
değişiklik	istiyorlar.	

Radikal	 feministler	 var,	 bunlar	 ataerkil	 toplum	 yapısının	
kırılması	 gerekir	 diyorlar.	 Bunun	 için	 de	 sert	
mücadelelerde	bulunabiliyorlar.	

Marksist	 feminist	 yaklaşımlarda	 kapitalizm	 vurgusu	 var.	
Burjuvazi,	 işçileri	sömürüyor.	Bunu	yaparken	kadınları	da	
sömürüyor.	Şimdi	Engels,	 eşitler	arası	bir	 ilişki	olabilmesi	
için	 insanların	 özgür	 hareket	 edebileceği	 mülkiyetin	
belirlemediği	 bir	 düzen	 kurulması	 gereklidir	 diyor.	
Kapitalizm	 insanları	 sömürdü	 ama	 kadınları	 ekstra	
sömürdü	 deniyor.	 Çünkü	 toplumsal	 hayatta	 olmayan	
kadının	 yaptığı	 ev	 işlerinin	 bir	 maddi	 değeri	 olmuyor.	
Kadının	 evde	 yaptığı	 işleri	 maddi	 olarak	 hesaplarsanız	
aşçı+temizlikçi+bulaşıkçı+bakıcı	 gibi	 yüksek	 bir	 meblağ	
olduğunu	görürsünüz.	Eğer	kapitalizmin	düzenli	işlemesini	
istiyorsanız	 böyle	 bir	 mekanizmaya	 ihtiyacınız	 vardır.	
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Nedir	 o?	 İşçi,	 işten	 çıktıktan	 sonra	 üstünü	 başını	
temizleyecek,	 karnı	 doyacak,	 çocuklarına	 bakılmış	 olacak	
vs.	ve	yarın	tekrar	çalışmaya	hazır	olarak	uyanacak.	Bunun	
da	 üstünü	 ‘’özel	 alandır’'	 devlet	 müdahale	 etmez	 diyerek	
örtmeniz	 gerekiyor.	 Sonuçta	 kapitalizm	 iyi	 işleyebilmesi	
için	 ataerkil	 düzeni	 destekler	 yaklaşımlarda	 bulunuyor.	
Ama	2.	Dünya	Savaşından	sonra	kadınlar	kamusal	hayattan	
çekilmemek	 konusunda	 direniyorlar	 ve	 gerçekten	 de	
hayatın	 her	 alanına	 girmeye	 başlıyorlar.	 Bu	 konuda	 ciddi	
mücadeleler	vererek	kamusal	hayatın	bir	parçasını	haline	
geliyorlar.	 Özel	 alan,	 kişilerin	 kendilerini	 yenilediği	 alan.	
Peki	kadın	kendisini	nerede	yenileyecek?	Tamam	kamusal	
hayata	 katılıyor	 ama	 eve	 döndüğünde	 o	 özel	 alan,	 başta	
liberallerce	 devletin	 müdahale	 etmemesi	 gerektiği	
söylenen	 o	 alanda	 kadın	 tekrar	 çalışıyor.	 	 Diyorlar	 ki	
tamam	 kapitalizme	 karşı	 mücadele	 edelim	 ama	 bu	
mücadelede	 kadınların	 da	 haklarının	 korunduğu	 bir	
çerçeveye	oturtalım.	

Postmodernist	 yaklaşımlar	 da	 diyor	 ki	 bu	 düzende	
herkesin	 kendi	 sorunu	 farklı.	 Daha	 önceki	 yaklaşımlar	
feminist	 mücadele	 beyaz	 kadınların	 -orta	 sınıf	 olan	
kadınların-	 sorunlarını	 dikkate	 alıyordu,	 diyorlar.	 Ama	
kadınlar	 bu	 kadarla	 sınırlı	 değil.	 Her	 bir	 kadının	 sorunu	
farklıdır	ve	farklı	çözüm	isterler.	

Şimdi	 birkaç	 şey	 daha	 söyleyip	 dersi	 bitireceğim.	 Şimdi	
Türkiye’de	 kadın	 hakları	 konusunda	 iki	 tane	 temel	
sözleşme	 var.	 Biri	 CEDAW,	 kadına	 karşı	 her	 türlü	
ayrımcılığı	 ortadan	 kaldırmaya	 yönelik	 bir	 sözleşme.	
1981’de	 yürürlüğe	 giriyor,	 1985’te	 Türkiye	 imzalıyor.	
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Sözleşmede,	 bu	 ülkeler	 kadına	 bağlı	 ayrımcılığı	 ortadan	
kaldırmakla	yükümlüdür	diyor.	Çok	bağlayıcı	bir	sözleşme	
değil	 ama	 şöyle	 bir	 şey	 var	 temel	 haklar	 konusundaki	
uluslararası	 sözleşmelerle	 ulusal	 yasalar	 arası	 çatışma	
olursa	 uluslararası	 sözleşmeler	 uygulanır	 arkadaşlar.	 Bu	
anlamda	 CEDAW	 uluslararası	 sözleşme	 olarak	 bizim	
hukukumuzun	üstünde	olduğundan	önemli	bir	sözleşme.	

Ama	 asıl	 önemli	 olan	 sözleşme	 2014	 yılında	 yürürlüğe	
giren	 İstanbul	 sözleşmesi	 olarak	 adlandırılan	 sözleşme.	
Kadına	 yönelik	 şiddetle	 ev	 içi	 şiddetin	 önlenmesi	 ve	
bunlarla	 mücadele	 edilmesine	 ilişkin	 Avrupa	 Konseyi	
sözleşmesi.	 Bu	 sözleşmenin	 önemi,	 devlet	 imza	 atarak	
kadına	şiddeti	önleme	ve	cezalandırma	yükümlülüğü	altına	
giriyor.	Yani	sadece	olay	olduktan	sonra	ceza	değil,	önleme	
yükümlülüğü	 de	 var.	 Bu	 sözleşme	 sonrası	 6284	 sayılı	
AİLENİN	 KORUNMASI	 VE	 KADINA	 KARŞI	 ŞİDDETİN	
ÖNLENMESİNE	 DAİR	 KANUN	 çıkartıldı.	 O	 da	 2012’de.	
Bunlar	 önemli	 sözleşmeler	 ve	 yasalar	 ama	 çok	 ciddi	 bir	
sorun	 var.	 Ailenin	 korunması	 ve	 kadına	 yönelik	 şiddetin	
önlenmesi.	 Ailenin	 korunması	 niye	 önemli	 bir	 değer?	
Tamam	 bir	 toplum	 neslini	 devam	 ettirmek,	 geliştirmek	
zorundadır.	 	Ama	ailenin	korunması	birincil	değer	olabilir	
mi?	 Burada	 sorun	 önceliği	 aileye	 vermek.	 Yoksa	 aile	 yok	
olsun	 demiyoruz.	 	 Yani	 bu	 sıralama	 rahatsız	 edici.	 Önce	
insanı,	 insan	 haklarını	 koruyalım	 sonra	 tabii	 ki	 aileyi	
koruyacağız.	Haftaya	görüşürüz	arkadaşlar.	
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19.03.2019	

Geçen	hafta	İbni	Haldun’dan,	dönemine	göre	ne	kadar	ileri	
olduğundan,	toplum	coğrafya	ilişkisinden	bahsettik.	Bugün	
sosyolojinin	doğrudan	kurucularından	bahsedeceğiz.	

MONTESQUIEU	(1689-1755)	
1800lerde	yaşamış	Montesquieu	sosyolojinin	öncülerinden	
kabul	 ediliyor.	 Aydınlanma	 düşüncesine	 sahip.	 İbn-i	
Haldun	 ile	 çok	 benzer	 yönleri	 var.	 Zaten	 İbn-i	 Haldun	
doğrudan	kimin	öncüsüdür	diye	sorarsak	bir	Montesquieu	
bir	 Marx’tan	 bahsediyoruz.	 Montesquieu	 da	 çevresel	
koşulların,	 iklimin	 toplumu	 etkilediği	 toplumu	
biçimlendirdiğini	 söylüyor.	 Toplumun	 geleneklerinin,	
siyasetinin	bir	bütün	olarak	ulusun	ruhunu	oluşturduğunu	
söylüyor.	 Ulusun	 ruhuyla	 da	 kanunların	 yapıldığından	
bahsediyor.	 Montesquieu	 siyaset	 alanında	 önemli	 bir	
düşünür	 aslında.	 Kuvvetler	 ayrılığı	 ilkesini	 çok	 keskin	 bir	
şekilde	ortaya	koyuyor.	 “Mutlaka	kuvvetler	ayrılığı	olması	
lazım	 ayrıca	 birbirini	 denetlemesi	 lazım”	 şeklinde	 siyaset	
alanında	 önemli	 bir	 düşünür	 olarak	 karşımıza	 çıkıyor.	
Kuvvetler	 ayrılığını	 Montesquieu’dan	 sonra	 Locke	 da	
savunuyordu.		
Liberal	düşüncenin	de	temelinde	yer	alan	kuvvetler	ayrılığı	
ilkesi	de	Montesquieu	ile	birlikte	daha	belirgin	hale	gelmiş	
oldu.	Biz	şimdi	sosyolojini	öncülerine	geçelim:	

SAINT-SIMON	1760-1825	
1760-1825	yılları	arası,	yine	Fransız	devriminin	etkilerinin	
yaşandığı	dönemde	doğmuş	yaşamış	bir	 Fransız	düşünür.	
(Hoca:	 Felsefe	 için	 Almanya	 anavatandır	 dedikleri	 gibi	
zannediyorum	 sosyoloji	 için	 de	 Fransa	 anavatandır	
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diyebiliriz.	 Halen	 önemli	 sosyologlar	 çıkarmaktadır	
Fransa.)		
Fransız	devrimi	sonrası	yaşanan	bu	hızlı	değişim,	insanları	
bu	 değişimleri	 anlama	 çabası	 içine	 itmiş.	 Bu	 dönemde	 ilk	
Saint	Simon	sonra	Auguste	Comte	sosylojinin	ilk	adımlarını	
atan	 düşünürüler	 olarak	 karşımıza	 çıkıyor.	 Saint	
Simon’dan	 çok	 derinlemesine	 bahsetmeyeceğim	 çünkü	
Comte	 ile	 paralel	 şeyler	 söylüyorlar.	 Comte,	 Saint	
Simondan	etkilenmiş	bir	sosyolog	zaten.	
Saint	 Simon’un	 hayatına	 kısaca	 bakarsak,	 soylu	 bir	 ailede	
doğuyor.	 Reformcu	 bir	 adam.	 Dünyayı	 daha	 güzel	 hale	
getirmek	 üzerine	 çalışıyor.	 Mesela	 atlas	 ile	 büyük	
okyanusu	 birleştirecek	 bir	 inşaat	 projesi	 geliştirmiş.	 Her	
şeyi	yeniden	inşa	etmeye	çalışan	bir	adam.	Dönemin	ruhu	
içinde	 bir	 sosyolog.	 Simon	 için	 şunu	 da	 söylemeliyiz	
değişimin	 yarattığı	 karmaşadan	 da	 çok	 hoşlanmıyor	
aslında.	 İnsan	 bilimi	 üzerine	 inceleme,	 Avrupa	
toplumlarının	yeniden	düzenlenişi	üzerine,	sanayi	toplumu	
üzerine	inceleme	gibi	eserleri	var.	Sanayi	toplumu	terimini	
ilk	 kullanan	 sosyologlardan.	 İlk	 sosyal	 fizik	 kavramını	 da	
kullanan	 düşünür,	 Saint	 Simon.	 Döneme	 baktığımızda	
yansımalarını	 Simon’da	 görüyoruz	 dedik.	 Doğa	
bilimlerinin	 gelişimi	 ile	 insan	 doğayı	 anlamaya	 başlıyor.	
Doğanın	 işleyişini	 ve	 yasalarını	 anlıyor	 ve	 bunu	 da	
anladıkları	 oranda	doğayı	 kontrol	 altına	 alabilme,	
müdahale	 edebilme	 gücüne	 sahip	 oluyorlar.	 Simon	 da	
düşünüyor	 ki	 eğer	 toplumların	 işleyiş,	 değişim	 yasalarını	
anlayabilirsek	 tıpkı	 doğa	 bilimciler	 gibi	 toplum	 üzerinde	
yönlendirme	 ve	 kontrol	 yapabiliriz,	 diyor.	 Bu	 nedenle	 o	
dönemde	 çok	 prestijli	 çok	 güçlü	 olan	 doğa	 bilimlerinin	
yöntemini	 toplum	 bilimine	 uyguluyor.	 Toplum	 biliminde	
gözlem	ve	deney	yoluyla	bilgi	edinebiliriz	anlayışına	sahip.	
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Bu	 bilgiler	 neticesinde	 toplum	 yasalarını	 anlayacak	 ve	
toplumu	 düzenleyecek.	 Bu	 doğa	 bilimleri	 yöntemini	
topluma	uygulayarak	bir	bilim	ortaya	çıkarmaya	çalışıyor.	
Gözlem	ve	deney	yaparak	nesnel	geçerli	bir	bilgi	yapmaya	
çalışıyor.	 Böylece	 reformlar	 yapılacak	 karmaşadan	
kurtulunacak.	 Toplumu	 bir	 organizmaya	 benzetiyor.	
Toplumların	 evrimi	 sonucu	 3	 temel	 aşamadan	 geçtiği	
sonucuna	varıyor.	İleriye	doğru	giden	bir	sürecin	olduğunu	
söylüyor.	 Teolojik	 aşama,	metafizik	 aşama,	 pozitif	 aşama.	
Sağlıklı	 bir	 toplumun	bu	aşamalardan	geçerek	hep	 ileriye	
doğru	gideceği	anlayışı	var.	Modern	düşünürler	hep	ilerici	
bir	 anlayışa	 sahipler	 arkadaşlar.	 İleride	 göreceğiz	 Simon	 ,	
Comte,	Marx,	Durkheim,	Weber.	Hep	daha	 iyiye	doğru	bir	
evrimin	 değişimin	 olduğu	 kabulü	 söz	 konusu.	 Önce	
teolojik,	sonra	metafizik	sonra	pozitif	aşama.	En	iyi	aşama	
pozitif	 aşama	 Simon’a	 göre.	 Şimdi	 Simon’u	 özgün	 kılan	
yönü,	 bu	 değişimlerde	 temel	 belirleyen	 şeyin	 ekonomik	
yapmış	 olduğunu	 söylüyor.	 Biraz	 önce	 söylediğimiz	
aşamalara	 belirli	 bir	 ekonomik	 biçimle	 ilişkili	 olarak	
değerlendiriyor.	 Teolojik	 aşama,	 köleliğin	 olduğu	 bir	
sistem.	 Metafizik	 aşama,	 Theodoros’ın	 hâkim	 olduğu	 bir	
sistem.	 Pozitif	 aşama	 ise	 sanayi	 devriminin	 gerçekleştiği	
endüstriyel	 toplumun	 ortaya	 çıktığı	 dönemi	 ifade	 ediyor.	
Bu	 anlam	 da	 ekonomik	 değişimlerle	 toplum	 yapısı	 arası	
ilişkiler	 kurması	 Marx’a	 öncülük	 etmiş,	 etkilemiştir.	
Birtakım	 görüşleri	 var	 onları	 da	 kısaca	 söyleyeyim.	 Şimdi	
ütopyacı	bir	düşünür	aynı	zamanda	Saint	Simon.	Daha	 iyi	
bir	dünya	nasıl	oluru	hayal	eden	bir	düşünür.	Ütopya	şöyle	
üretime	katılan	herkes	katkısı	oranında	pay	alıyor.	2	 sınıf	
var	 biri	 aylak	 sınıf	 biri	 çalışan	 sınıf.	 Çalışan	 sınıf	 üretime	
bir	şekilde	katkı	koyan	herkesi	içeriyor.	Fabrika	patronları,	
işçiler…	 Üretime	 bir	 şekilde	 katkı	 koymayan	 herkes	 de	
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aylaklar	 sınıfına	 dahil.	 Bankacılar	 mesela	 aylak.	 Toprak	
alım	 satımından	 gelir	 elde	 edenler,	 rantçılar	 aylak	
sınıfında.	 Simon‘ın	 ütopyasında	 üretici	 kesim	 özellikle	
sanayi	 patronları	 yönetici	 sınıfını	 oluşturacaklar.	 Bilim	
adamları	da	toplumun	dayanışmasını	sağlayacak,	bir	ahlak	
oluşturulmasında	bilim	adamları	görev	alacak.	Simon	orta	
çağın	 din	 ve	 ahlak	 merkezli	 dayanışmasının	 ortadan	
kalkmasıyla	 bir	 boşluk	 ortaya	 çıktığını	 düşünüyor.	 Ve	 bu	
boşluğu	doldurmak	 için	yeni	bir	din	 icat	ediyor.	Bu	dinde	
dayanışma	 duygusu	 üretimle	 ilişkili	 bir	 duygu	 olacak.	
Ahlak	 da	 kaynağını	 bilimden	 alacak.	 Bilim	 ile	 din	 inşa	
etmeye	 çalışıyor.	 Newton	 dini	 diyor	 adına.	 O	 reformist,	
dünyaya	nasıl	müdahale	ederiz	yaklaşımına	sahip.	Bu	dinin	
besleneceği	kaynak	bilim	olacak.	

AUGUSTE	COMTE	(1798-1857)	
Auguste	 Comte	 doğrudan	 sosyolojinin	 kurucusu	 olarak	
tanımlanıyor.	 Comte	 da	 Simon	 gibi	 Fransız.	 Bir	 dönem	
epey	 birlikte	 çalışmışlar.	 Pozitivist	 bilim	 dersleri	 kitabı	
Türkçe	de	var	ama	kısa	kısa.	Normalde	6	 ciltlik	bir	 kitap.	
“Pozitivist	 Anlayış	 Üzerine	 Konuşmalar”,	 “Pozitivist	
Takvim”	 gibi	 kitapları	 var.	 Comte	 topluma	 yaklaşımını	
sistemleştiriyor	ve	kullanılacak	yöntemleri	açık	bir	şekilde	
belirtiyor	 ve	 böylece	 bir	 bilim	 dalının	 gerekliliklerini	
karşılayacak	 şekilde	 çalışıyor.	 Simon	 ile	 Comte’un	 farkı	
Comte’un	 her	 şeyi	 sistematik	 bir	 bütün	 haline	
getirmesinden	kaynaklanıyor.	1839’da	sosyoloji	kelimesini	
kullanmaya	 ve	 bir	 bilim	 dalı	 olarak	 sosyolojiyi	 çalışmaya	
başlıyor.	 Toplumu	 incelerken	 2	 farklı	 bakış	 açısına	 sahip.	
Birincisi	toplumu	statik	olarak	yani	toplumu	ayakta	tutan,	
işleyişini	 sağlayan	 unsurlarını	 ele	 alıyor.	 Buna	 toplumsal	
statik	diyor.	Bir	de	toplumun	değişimini	sağlayan	unsurları	
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inceliyor.	Bunu	da	toplumsal	dinamik	olarak	adlandırıyor.	
Değişime	 yönelik	 bir	 inceleme	 bu.	 İkisi	 tabii	 ki	 birbiriyle	
ilişkili.	 Toplumsal	 dinamikte	 toplumların	 değişim	
yasalarını	 anlamaya	 çalışıyor.	 İleriye	 doğru	 bir	 evrimin	
olduğu	 yaklaşımı	 Comte’da	 da	 var.	 İnsan	 düşüncesindeki	
evrimler	 toplumun	 değişiminde	 etkili.	 Bu	 aslında	 çok	
idealist	 bir	 yaklaşım.	 Comte	 da	 bazı	 noktalar	 çok	 karışık.	
Bir	yandan	materyalist	bir	yaklaşım,	diğer	yandan	idealist	
bir	 yaklaşım	var.	Düşüncenin	olguları	 etkilediği	 yaklaşımı	
idealist	 bir	 yaklaşımdır.	 Simon	 gibi	 olguları	 incelemeliyiz,	
gözlemlemeliyiz	 diyor.	 Metafizik	 konuları	 bilim	 alanı	
dışında	 görüyor.	 Çünkü	 gözlemleyemiyoruz	 diyor.	 O	
yüzden	 bizi	 ilgilendirmez	 biz	 gerçeğe	 ulaşmak	 istiyorsak	
gözlem	ve	deneye	dayanarak	çalışmalıyız	diyor.	Yani	özetle	
Comte	 gerçek	 bilgiye	 bilimsel	 bilgiye	 aynı	 doğa	
bilimlerindeki	 yöntemle	 ulaşılır	 diyor.	 Fakat	 Comte’un	
farkı:	olguları	olgu	yapan	aslında	teorilerin	varlığıdır	diyor.	
Bu	karışık	bir	 ifade	 aslında.	Biz	olguları	 anlamlandırırken	
elimizdeki	 teoriye	 göre	 anlamlandırırız	 diyor.	 Önce	
teoriniz	 olacak	 buna	 göre	 olgulara	 bakacaksınız.	 Öreğin	
Weberci	 yaklaşım	 der	 ki	 “karşındakini	 anlaman	 lazım,	 o	
zaman	 karşıdakinin	 duygu	 ve	 eylemlerini	
anlamlandırabilirsin.”	Weber	başta	kuramını	koyduğu	için	
bir	bilgiye	ulaşmak	 için	o	kuramın	açtığı	yoldan	 ilerlemek	
gerekiyor.	 Veya	marksist	 teoremi	 kabul	 edersek	 dünyaya	
marksist	 pencereden	 bakmalıyız.	 İşte	 Marx	 diyor	 ki,	
toplumda	 ilişkileri	 belirleyen	 üretim	 ilişkileridir.	 Bir	 ikisi	
üretim	 araçlarına	 sahipse	 burjuva	 sadece	 emeğini	
satıyorsa	 proletarya	 denir.	 İşte	 bizim	 burjuva	 ve	
proletaryanın	bilgisine	ulaşmak	için	marksın	teoreminden	
hareket	etmeliyiz.	Yani	Comte	diyor	ki,	olgular	ancak	teori	
ile	anlamlı	hale	gelecektir.	Pozitivist	bir	yaklaşımı	var.	
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Şimdi	 pozitivizm	 kavramını	 duymuşsunuzdur.	 Pozitivizm	
der	 ki,	 bilgiye	 ulaşmanın	 tek	 geçerli	 yolu	 ampirik	 ve	
gözlemlenebilir	 olgular	 olduğunu	 söylüyor.	 Gözlem	 ve	
deney	 olmalı	 diyor.	 Bu	 doğa	 bilimlerinden	 bildiğimiz	 bir	
anlayış.	 Bunu	 topluma	 uygulamaya	 çalışıyor	 Comte.	 Bu	
yüzden	 Comte’da	 sosyolojik	 pozitivizm	 yaklaşımın	 ortaya	
çıktığını	görüyoruz.		
Topluma	baktığında	aynı	Saint	Simon	gibi	bir	evrimin	var	
olduğunu	 görüyor.	 Aslında	 toplumun	 değişime	 dair	 bir	
yasa	 ortaya	 atmış	 oluyor.	 Toplumların	 değişiminde	 temel	
unsur,	 insanların	 düşüncesini	 değiştirmektir,	 diyor.	
Toplumların	 değişimi	 Comte	 tarafından	 3	 aşamada	 ifade	
ediliyor:		
1.teolojik	aşama,		
2.metafizik	aşama	ve		
3.pozitivist	aşama.	

Şimdi	bu	değişimi	bir	adlandırmamız	var:	3	Hal	Yasası	
olarak	 adlandırıyor.	 Bu	 aşamalara	 tarihlendirme	 de	
yapmış	Comte.		

TEOLOJİK	AŞAMA		
1300ler	insanların	kurgu	ve	hayal	güçlerinin	hâkim	olduğu	
bir	 dönem.	 Açıklamalar	 doğa	 üstü	 güçlere	 inanç	 ile	
yapılıyor.	 Teolojik	 aşamada	 da	 3	 aşama	 söz	 konusu.	 1.si	
fetişizm	 yani	 nenelere	 insani	 duyguların	 olduğu	 atfı	
yapılması.	 Mesela	 rüzgârı	 kızdırdık	 ve	 fırtınalar	 gönderdi	
gibi.	 2.	 aşama	 Çok	 tanrıcılık	 aşaması.	 Daha	 sonra	
soyutlama	 genelleme,	 insan	 düşüncesi	 geliştikçe	 Tek	
Tanrıcılık	 Aşaması	 geliyor.	 Bu	 aşamadan	 sonra	 da	 zaten	
metafizik	 aşama	 geliyor.	 Bu	 Teolojik	 aşamanın	 aşamaları	



	

26	
	

kendi	 içinde	 bir	 ilerleme	 gösteriyor	 gördüğünüz	 gibi.	 Bu	
aşamada	kilise	düşüncesi	hâkim.	

METAFİZİK	AŞAMA	
1300-1800	yıllar	arası.	Tek	tanırını	hâkim	olduğu,	 insanın	
soyutlama	düşüncesinin	daha	çok	geliştiği	bir	dönem.	Aynı	
zamanda	insanın	bir	değer	olduğu	anlayışı	da	gelişiyor.	Ve	
insan	 haklarının	 temellerinin	 metafizik	 aşamanın	
temelinde	atıldığını	söylüyor	Comte.	

POZİTİF	AŞAMA		
İnsanın	 en	 gelişkin	 en	 soyut	 bir	 düşünceye	 ulaştığı	 nokta	
Comte’a	 göre	 pozitif	 aşama.	 Yani	 Comte’a	 göre	 1800ler	
sonrası	insanlığa	bilimsel	düşünce	daha	hâkim.	
Bu	aşamalar	hep	ileriye	doğru	bir	gidişatın	olduğu	evrimci	
anlayışa	 göre	 yaklaşımlar.	 Daha	 önce	 de	 söyledik	
dönemine	 uyan	 bir	 yaklaşım.	 Aşamalarda	 kendi	 içinde	
bölündüğünden	pozitif	 aşamanın	da	daha	 iyi	 bir	 aşamaya	
doğru	evirileceğini	kabul	edebiliriz.		
Şimdi	pozitif	 bilim	 anlayışı	 dışındakileri	 yani	 özellikle	
metafizik	anlayıştakilerin	bilim	anlayışının	yıkıcı	olduğunu	
söylüyor.	 Çünkü	 bilinemeyen	 bir	 şey	 olduğu	 iddiası	 bizi	
ileri	 götürmez.	 Comte	 pozitif	 bilimle	 bilebileceğimiz	
bilimsel	 bilgiye	 ulaşabileceğimizi	 ve	 bunun	 bizi	 ileriye	
taşıyacağını	 söylüyor.	 Bu	 yüzden	 metafizik	 alanı	
uğraşılmaması	gereken	bir	alan	olarak	görüyor.		
Şimdi	 farklı	 bilim	 sınıflandırması	 var	 döneminde.	 Halen	
bilim	 sınıflandırmaları	 farklı	 görüşler	 çerçevesinde	
yenilenir.	 Comte	 da	 kendi	 sınıflandırmasını	 yapıyor.	
Bilimleri	de	evrimsel	bir	gelişme	sahip	olduğunu,	genelden	
özele	 doğru	 gittiğini,	 hep	 bir	 önceki	 bilimin	 bilgilerinin	
sonraki	 gelen	 bilimde	 bulunacağını	 söylüyor.	 Böyle	 bir	
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sıralama	 yapıyor	 ve	 bütün	 bilimlerin	 bilimi	 olarak	
sosyolojiyi	 görüyor.	 İşte	 aritmetik	 geometriden	başlatıyor	
doğa	 bilimleri	 ile	 devam	 ediyor	 en	 son	 da	 hepsinin	
bilgisine	sahip	üstün	bilim	olarak	sosyolojiyi	 söylüyor.	Bu	
bilim	 sınıflandırmasındaki	 hiyerarşide	 ileriye	 doğru	
gidildikçe	 daha	 gelişmiş	 olacağı	 düşüncesinin	 etkili	
olduğunu	söyleyebiliriz.	
Gelecek	ders	görüşürüz	arkadaşlar.	

TOPLUMSAL	 STATİK	 VE	 TOPLUMSAL	 DİNAMİK	
YAKLAŞIMI	
Toplumsal	dinamik	ve	toplumsal	statik	yaklaşımı	ve	birey	
ve	 toplum	 konusundaki	 görüşlerinden	 devam	 ediyoruz.	
Aslında	 toplumsal	 dinamik,	 toplumsal	 statik	
yaklaşımından	 bahsettik.	 Şimdi	 diyor	 ki	 toplumsal	 statik	
düzenle	ilgilidir.	Düzenin	nasıl	oluştuğuyla	 ilgilenir	bunun	
için	 de	 kurumlara	 bakılır.	 Yani	 bir	 toplumda	 o	 toplumu	
dengede	 tutan,	 istikrarda	 tutan	 kurumunu	 inceleyeceğiz.	
Örnek	 de	 vermiştik	 dil	 bir	 kurumdur,	 aile	 bir	 kurumdur	
bunlar	 o	 toplumun	 işleyişini	 sağlayan	 kurumlardır.	 O	
toplumu	düzen	içinde	tutan	kurumlardır.	Toplumsal	statik	
bunlarla	 ilgilenir.	 Bir	 de	 toplumsal	 dinamik	 vardır.	
Toplumsal	 dinamik	 de	 değişim	 anlamaya	 çalışılır.	 Bu	
kurumlarda	 nasıl	 bir	 etkileşim,	 bir	 karşılıklı	 tepkime	
oluyor	ki	değişim	ortaya	 çıkıyor	bunu	anlamaya	 çalışıyor.	
İlerlemenin	 nasıl	 olduğunu	 anlamak	 için	 toplumsal	
dinamik	 önemlidir.	 Toplumsal	 dinamiğe,	 bir	 toplumdaki	
giderek	 olan	 unsurlara	 bakmak	 gerekiyor.	 Toplumu	
aslında	bütün	 insanlığı	büyük	bir	organizma	olarak	görür.	
Her	 şeyi	 değiştiği	 gibi	 bu	 insanlığın	 da	 toplumların	 da	
değiştiğini	 söyler.	 Belirli	 bir	 evrimci	 yaklaşım	 insanlığa	
bakış	 açısında	 da	 vardır	 Comte’un.	 Comte	 bireyi	 toplumu	
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anlamaya	 çalışır,	 onlara	 bakar,	 onlardan	 birtakım	
tespitlere	 ulaşır.	 Şimdi	 toplumu	 incelerken	 toplumun	 en	
küçük	 birimi	 olarak	 aileyi	 görür,	 bireyi	 görmez.	 Çünkü	
bireyin	ancak	belirli	bir	toplumun	içinde	bir	anlamı	olur.	O	
yüzden	 bireyi	 anlamak,	 onun	 davranışlarını	 çözmek	 için	
topluma	 bakmak	 gerekiyor.	 Bireyin	 bencil	 olduğunu,	
tutkulara	 sahip	 olduğunu	 söylüyor	 ve	 bencilliğinden	
kurtulması	 içinse	bir	 toplum	 içinde	yer	alması	gerektiğini	
söylüyor.	Bir	de	bencilliğe	ve	tutkulara	sahip	olduğu	için	ve	
bunla	 davranışlarını	 geliştirdiği	 için	 aslında	 kendisini	
tutsak	 ediyor.	 Bu	 tutsaklıktan	 kurtulabilmesi	 için	 toplum	
içinde	 olması,	 toplum	 tarafından	 denetlenmesi	 gerekiyor.	
Birey	kendisini	nasıl	tutsak	ediyor?	Birey	eğer	bencil,	hırslı	
davranışlarına	 devam	 ederse	 sadece	 kendi	 çıkarını	 elde	
etmeye	çalışırsa	bütün	hayatı	bütün	davranışları	buna	göre	
biçimlenir.	 Bu	 da	 onun	 özgürlüğünü	 elinden	 alır.	 Tüm	
hayatınızı	buna	göre	biçimlendirdiğinizi	düşünün.	Gerçi	şu	
anda	 tüketim	 toplumundayız.	Tüm	hayatımızın	bir	 şeyleri	
elde	 etme,	 kendi	 çıkarınızı	 gerçekleştirme	 üzerine	 kurulu	
olduğunu	 düşündüğünüzde	 başka	 yapacak	 bir	 şeyiniz	
kalmaz.	 Sizi	 insan	 yapan	 sizi	 destekleyen	 geliştiren	 başka	
şeylere	 bakamaz	 hale	 gelirsiniz.	 Comte	 da	 diyor	 ki	 bir	
insanın	 özgürleşebilmesi	 için	 hırslarının	 bencilliğinin	
denetim	altında	olması	gerekir.	Bu	denetim	ilk	başta	ailede	
başlar.	 Ailede	 itaat	 ilişkisi	 vardır.	 İşte	 baba	 ile	 çocuklar	
arasında	 karı	 ile	 koca	 arasında	 böyle	 bir	 ilişki	 vardır.	 Bu	
itaat	ilişkisi	bütün	topluma	baktığınızda	devletle	yurttaşlar	
arasında	 devam	 eder.	 Böyle	 bir	 itaat	 ilişkisi	 aslında	
toplumun	birey	 üzerindeki	 denetimi	 anlamına	 gelir.	Nasıl	
baba	çocuğunu	denetleyip	onları	iyi	bir	insan	olmaya	ya	da	
ailesi	 için	 fedakâr	 olmaya	 yönlendiriyorsa	 aynısı	 toplum	
için	de	geçerlidir.	Devletle	yurttaş	arasında	bu	itaat	ilişkisi	
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vardır.	Bu	 insanlar	bu	bencilliklerinden	ancak	bu	denetim	
aracılığıyla	 kurtulabilirler.	 Aile	 içinde	 bu	 özgeci	 davranışı	
yani	 fedakâr	 davranışı	 toplum	 içinde	 de	 bu	 denetim	
aracılığıyla	 gerçekleştirebilirler.	 Aslında	 bakarsanız	 bu	
söylediğim	 de	 insanın	 bencil	 olduğu,	 -işte	 insan	 aynı	
zamanda	toplumsal	bir	varlık	onu	da	söylüyor-	doğamızın	
bencil	olduğu	düşüncesi.	Birçok	düşünür	de	insan	doğasına	
dair	 birtakım	 fikirler	 sunar.	 Bu	 başka	 konuşmamda	
geçmiştir	 belki	 eğer	 insan	 doğasını	 belirli	 bir	 şekilde	
tanımlarsanız	 onun	 üzerine	 de	 toplum	 ve	 devlet	 yapısını	
inşa	 etmeye	 başlıyorsunuz	 arkadaşlar.	 Mesela	 insan	
bencildir	 dediğinizde	 o	 zaman	 insan	 sadece	 kendi	 çıkarı	
için	hareket	eder	diyorsunuz.	Bu	noktada	bir	yerden	sonra	
sürekli	çatışma	içinde	olacağı	düşüncesi	bunun	arkasından	
geliyor.	Çünkü	herkes	kendi	çıkarına	göre	hareket	ediyorsa	
o	 zaman	 çıkar	 çatışması	mutlaka	 olacak.	Mesela	 vahşi	 bir	
alanda,	doğada	yaşadığınızı	varsayalım.	Bir	tane	elma	ağacı	
var.	 Gidip	 elma	 ağacından	 kendi	 çıkarınızı	 düşünüp	 bir	
sürü	 elma	 topluyorsunuz.	 Tek	 yiyecek	 kaynağının	 o	 ağaç	
olduğunu	 varsayalım.	 Diğeri	 gelecek	 onun	 da	 yiyecek	
kaynağı	 o	 çıkarı	 var	o	da	oradan	elma	 toplamak	 zorunda.	
Çıkar	 çatışması	 mutlaka	 ortaya	 çıkacak	 bencil	 bir	 insan	
doğası	hep	ben	istiyorum	bu	da	benim	olsun	bu	da	benim	
olsun	 şeklindeki	 bir	 yaklaşım	 bütün	 toplum	 yaklaşımını	
belirleyen	bir	yaklaşım.	Eğer	 insan	doğası	bencil	derseniz	
bu	 bencilliğin	 çatışma	 çıkaracağını	 zaten	 bilirsiniz.	 Bu	
çatışmayı	 denetim	 altına	 almak	 için	 güçlü	 bir	 devlete	
ihtiyaç	 duyarsınız.	 Her	 şeyi	 belirleyen,	 her	 şeye	 sınır	
koyan,	 her	 şeyi	 yasaklayan…	 Her	 şey	 çatışmayla	 olmaz,	
insanların	 bir	 arada	 çatışmasız	 en	 azından	 çatışmanın	
kontrol	altına	alındığı	birbirlerine	saygı	duyduğu	ortamda	
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ancak	bir	 toplumdan	söz	edilebilir.	Bu	düşünce	size	hangi	
siyasi	felsefecisini	hatırlattı	arkadaşlar?	
-Hobbes. 
Hobbes’	u	andırır.	Yakın	dönemin	insanları	farkındaysanız	
ve	devletin	tanımı	yeni	yeni	yapılıyor	aslında.	Ondan	önce	
ulusal	 devletler	 yeni	 kurulmuş	 yani	 devletler	 birlik	
sağlamaya,	tek	bir	çatı	altında	insanları	birleştirmeye	yeni	
başladığı	 dönem	 1700ler	 1800ler.	 Artık	 devletin	
tanımlanması,	 görevlerinin	 tanımlanması,	 bireylerin	
tanımlanması,	 devletin	 bireylere	 karşı	 görevlerinin,	
bireylerinin	 devlete	 karşı	 görevlerinin	 tanımlandığı	 ve	
sınırların	 belirlendiği	 bir	 dönem	 söz	 konusudur.	 Bir	 de	
modern	 anlayışın	 hâkim	 olduğu	 dönem.	 Modern	 dönem	
her	 şeyi	 belirlemeye	 çalışıyor.	 Şöyle	 her	 şeyi	 tanımlayıp	
oradan	 devam	 edip	 sorunları	 çözmeye	 çalışıyor.	 Biraz	
kapitalizmle	 geliyor.	 Çünkü	 kapitalizm	 hesaplanabilir,	 ön	
görülebilir	 bir	 sisteme,	 bir	 toplum	 yapısına,	 bir	 düzene	
ihtiyaç	duyar.	Eğer	bu	düzen	sağlanamazsa	sanayi	 sürekli	
istikrarsız	duruma	geleceğinden	 işleyemez	hale	 geliyor.	O	
yüzden	hukuk	çok	önemlidir	kapitalist	dönemde.	O	yüzden	
pozitif	 yaklaşım	 ağırlık	 kazanmıştır.	 Hukukta	 da	
sonrasında	 pozitif	 yaklaşımın	 ağırlık	 kazandığını	
görüyoruz.	Doğal	hukuk	temelli	başlıyor,	sonrasında	doğal	
hukukun	 üzerine	 pozitif	 hukukla	 devam	 ediyor.	 Doğal	
hukukun	temel	unsurları	var	olmaya	devam	ediyor.	Temel	
hakların	 olduğu,	 insanın	 saygın	 bir	 varlık	 olduğu	 doğal	
hukuka	ait	 kavramlardır.	 Sonrasında	pozitif	 hukuk	ağırlık	
kazanıyor.	 İnsanların	 davranışlarının	 ne	 yönde	 olması	
gerektiğini	 söyleyen	 ve	 geçerliliğini	 belirli	 bir	 kanun	
yapıcıdan,	yasa	koyucudan	alan	bir	yaklaşım	pozitif	hukuk	
yaklaşımı.	 Onlara	 da	 daha	 sonra	 gireceğiz	 zaten.	 Şimdi	
konudan	devam	edersek	diyor	ki	verimlilik	artıyor,	üretim	
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artıyor,	herkes	bu	zenginleşmeden	faydalanacaktır.	Bunun	
sonucunda	 bu	 zenginliğin	 arttırılmasında	 baş	 faktör	
sermayeye	 aittir.	 Üreticilerin	 de	 sermayenin	 içinden	
çıkması	 normaldir	 diye	 bir	 bakış	 açısı	 var.	 Dönemi	
sınıfların	 ortaya	 çıktığı	 bir	 dönem	 ama	 ona	 da	 toplumun	
bir	unsuru	olarak	bakıyor	Comte.	İşte	çalışanlar	var	bir	de	
sermaye	sınıfı	var	diye	bir	bakış	açısına	sahip.	Bu	bir	sorun	
olarak	 henüz	 gündeme	 gelmiş	 değil	 Comte’	 un	 bakış	
açısına	 göre.	 Ondan	 sonra	 hukuk	 alanında	 da	 pozitif	
düşüncenin	 egemen	 olması	 gerektiğinden,	 doğal	 hukuk	
diye	 bir	 hukuk	 olmadığından	 yani	 insanların	 doğuştan	
sahip	 olduğu	 haklarından	 olmadığından	 bahsediyor.	
İnsanlar	 toplumun	 içinde	 bağlıdırlar	 bu	 noktada	 bu	
toplumun	 düzenlenmesi	 pozitif	 hukukla	 yapılmalı,	 haklar	
da	 pozitif	 hukukla	 tanımlanmalıdır	 diye	 pozitivist	 bir	
yaklaşımı	var.	Genel	olarak	Comte’	un	görüşü	böyle.	Şimdi	
Marx’	a	geçiyoruz.	

KARL	MARX	(1818-1883)	
Marx	yakın	dönemde	ama	aynı	döneme	farklı	bakış	açısıyla	
bakıyor.	Biraz	Karl	Marx’ın	hayatından	bahsedelim.	1818’	
de	 doğuyor,	 Prusya	 krallığında,	 Trier	 diye	 bir	 kasabada,	
daha	 sonra	 tırnak	 içinde	 “Almanya	 içinde”	Alman	 filozofu	
deniyor	 zaten.	 Bildiğim	 kadarıyla	 17	 yaşında	 hukuk	
fakültesine	 gidiyor,	 hukuk	 eğitimi	 alıyor.	 Epikür	 üzerine	
tez	hazırlıyor,	felsefe	üzerine	tez	hazırlıyor.	Sonra	1848’de	
Komünist	Manifesto’	 yu	 yazıyor.	 Bu	 arada	 düşünceleriyle	
ilgili	bir	sürü	çalışması	var,	gazetelerde	yazısı	var,	kitapları	
var.	 Sürekli	muhalif	 oluyor	 ve	bir	 yerden	 bir	 yere	 gitmek	
zorunda	 kalıyor.	 Yani	 Paris’e	 gidiyor	 bir	 süre	 orada	
düşüncelerini	yaymak	 için	gazeteler,	broşürler,	 çalışmalar	
yapıyor.	 Sonra	 Belçika’ya	 gidiyor,	 tekrar	 Paris’e	 dönüyor,	
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Almanya’ya	gidiyor,	zaten	gittiği	ülkelerin	bazılarından	da	
sınır	dışı	ediliyor.	En	son	Londra’	ya	gidiyor,	 İngiltere’	ye,	
Londra’	 da	 ölüyor.	 Mezarında	 şöyle	 bir	 yazı	 var	 “Bütün	
ülkelerin	işçileri,	birleşin!”	ve	“Filozoflar	dünyayı	çok	farklı	
bir	 biçimde	 yorumladılar,	 oysa	 sorun	 değiştirmektir.”	
Filozof	 denmesine	 kızıyor	 kendisine	 çünkü	 filozofları	 bu	
şekilde	 yorumluyor.	 Filozoflar	 işte	 dünyaya	 bakmışlar,	
yorumlamışlar	 ama	 aslolan	 onu	 değiştirmektir	 diyor.	
Marx’ın	 çoğu	 filozoftan	 farkı	 budur.	 Dünyayı	 değiştirmek	
istiyor	 ve	 bunun	 için	 mücadele	 de	 ediyor,	 tüm	 yaşamı	
bunla	 geçiyor.	 Oldukça	 yoksul	 bir	 yaşamı	 var.	 Friedrich	
Engels’	 le	 tanışıyor.	 Engels’	 in	 ailesi	 oldukça	 zengin	
fabrikaları	 var.	 Epey	 bir	 zaman	 Marx’	 ı	 maddi	 olarak	
Engels	destekliyor.	Çok	yoğun	bir	çalışma	arkadaşı	birlikte	
çok	 çalışmaya	 imza	 da	 atıyorlar.	 Gerçi	 daha	 derin	
baktığımızda	 Engels’	 in	 görüşlerini	 eleştirenler	 var.	
Marksizm’	 den	 biraz	 daha	 uzaklaştığı	 yönünde	 eleştiriler	
de	 var.	 Marx’	 ın	 tüm	 kitapları	 Türkçe’	 de	 var	 arkadaşlar,	
çok	sayıda	basımı	var.	Eski	olduğu	için,	telifi	olmadığı	 için	
tüm	 yayınevleri	 basıyor.	 Dünyada	 en	 çok	 satılan	 kitap	
listesinde,	bu	bir	mit	de	olabilir,	1.nin	İncil	2.nin	Komünist	
Manifesto	olduğu	söyleniyor.	Ne	kadar	gerçek	bilmiyorum.	
Kolayca	 internet	 üzerinden	 pdf’	 si	 de	 bulunabilir.	 Tüm	
kitaplarının	pdf’	si	internette	var.	Ama	Türkçe’	de	şöyle	bir	
sorun	var.	Özellikle	1960lardaki	çevirilerde,	60	ve	sonrası	
çevirilerde	 dil	 kullanımı	 herkesin	 kendi	 görüşü	
çerçevesinde	 olmuş.	 Mesela	 şöyle	 sol	 hareketin	 güçlü	
olduğu	 bir	 dönem	 60	 sonrası,	 işte	 soldan	 bazı	 kesimlerin	
demokratik	 devrim,	 aşamalı	 devrim	 şeklinde	 yaklaşımları	
var.	 Marx’	 ın	 bunu	 söylemediği	 halde	 işte	 yorum	
aracılığıyla	 söylettirilebiliyor.	 Öyle	 şeyler	 de	 olmuş	 yani.	
Özellikle	 60-80	 arasında	 böyle	 şeyler	 var.	 Ama	
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İngilizcesine	de	Almancasına	da	ulaşabiliyorsunuz	orijinali	
en	 iyisidir.	 Daha	 düzgün	 çeviriler	 de	 mevcut.	 Çok	 sayıda	
kitabı	 var.	 En	 öne	 çıkanı	 Manifestosu,	 Kapital	 önemli	 bir	
çalışması.	Kapitalin	birinci	cildini	kendisi	yazıyor,	ikinci	ve	
üçüncü	 cildi	 Engels’	 in	 derlemelerinden	 oluşuyor.	 Yani	
Marx	 taslaktan	yazmış	bunu	kitap	haline	 getirelim	demiş,	
Engels	bunları	derleyip	kitap	olarak	bastırıyor.	
Şimdi	Marx	dediğimiz	gibi	 filozof	olarak	adlandırılmaktan	
hoşlanmıyor.	 Farklı	 adlandırmalar	 var,	 Marx’	 ın	
yaklaşımına	 dünya	 görüşü	 adlandırılması	 da	 yapılabilir	
çünkü	Marx	sadece	bir	alanda	çalışmalar	yapmamış	bütün	
toplumu	 incelemiş	 o	 konuda	 çalışmalar	 yapmış.	 Tarihin	
işleyiş	 yasasını	 ortaya	 koymaya	 çalışmış,	 yöntem	 olarak	
diyalektik	 yöntemi	 kullanmış	 bütünsel	 bir	 sisteme	 sahip.	
Bu	 anlamda	 ekonomist	 demek	 doğru	 değil,	 filozof	 demek	
de	 doğru	 değil.	 Çünkü	 dünyanın	 bu	 yönünde	 düşünceye	
sahip	ve	bu	konuda	mücadele	eden	bir	insan.	Hani	bire	bir	
meydanlara	 çıkmamış	 ama	 hayatı	 boyunca	 bu	 konuda	
mücadele	etmiş.	İnsanlar,	devlet,	toplum,	doğa	konusunda	
çalışmaları	var.	

Öğrenci:	Hocam	mesela	Platon’	devleti	ele	almış	hatta	
ilerleyen	 zamanlarda	 bunu	 hayata	 geçirme	 şansı	 da	 elde	
etmiş	 sanırsam.	 Aslında	 onun	 gibi	 değil	mi	 yani	 tek	 farkı	
Marx’	 ın	biraz	daha	dünyanın	hepsini	kapsayan	bir	hayali	
olması.	 Mantıken	 Platon’	 dan	 pek	 farkı	 olduğunu	
düşünmüyorum	 o	 zaman	 diğer	 filozoflardan	 pek	 farklı	
görmüyorum.	Bizim	 farklı	görmemizin	sebebi	bence	biraz	
daha	 çağımıza	 yakın	 olması	 ve	 bir	 yandan	 hayatımızı	
etkilemesi.	

Şöyle	birtakım	 insanlar	 tabii	 ki	 benzetilebilir	 ama	bu	
sınıf	 ayrımları	 Marx’	 a	 ait	 değil	 mesela	 önceden	 de	
yapılandırılmışlar.	 Bu	 sınıfların	 varlığını	 hepimiz	 kabul	
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ediyoruz	 herhâlde	 bir	 sosyoloji,	 iktisat	 okumuş	 ya	 da	
dünyaya	 bakmış	 bir	 insan	 sınıflar	 ayrımını	 görebiliyor.	
Bunları	 hayata	 geçirebileceği	 somut	 yollarıyla	 söylüyor.	
Aradaki	 fark	 böyle	 bir	 gidip,	 hiç	 olmayan	 bir	 şeyi	 inşa	
etmek,	sıfırdan	inşa	etmek	değil.	Bu	ayrılan	durumu	analiz	
ediyoruz	 ve	 bu	 analizden	 yola	 çıkıp	 böyle	 bir	 dünya	
kurulması	gerektiğini	söylüyor.	Mesela	Platon’	unki	idealar	
âlemini	dünyada	gerçekleştirmek	aslında	istediği	o.	İdealar	
âleminin	ne	olduğunu	sadece	erdemli	insanlar	biliyorlar.	

Öğrenci:	 Yani	 aslında	 temellendirmede	 mi	 fark	 var?	
Marx	 dünyada	 var	 olan	 şeyler	 üzerinden	 bir	 ütopya	
kuruyor,	Platon	gökten	inme	bir	ütopya	kuruyor.	

Evet,	 Marx	 kendi	 gerçekliğinde,	 kendi	 düşünce	
sistematiği	 içinde	 bir	 takım	 bilimsel	 analizlerini	 de	 içine	
katarak	 kendince	 olabilecek	 bir	 şeyi	 söylüyor.	 Yani	 şöyle	
yapmıyor	birlikte	şu	adaya	gidip	şu	adada	kendimizce	yeni	
bir	dünya	kuralım	kendimizce	bir	dünya	kuralım.	Herkesin	
eşit	olduğu	bir	dünya	kuralım	demiyor	burada	sınıflar	var,	
bu	 sınıflar	 baktığımızda	 mücadele	 var	 bu	 mücadeleye	
baktığımızda	şu	konuya	gidiliyor,	bizim	de	gideceğimiz	yer	
bu	noktadır	diyor.	Bu	konuda	tartışmalar	var.	
Şimdi	 Marx	 diyalektik	 yöntemi	 kullanıyor.	 Diyalektik	
yöntem	 yani	 birçok	 filozofun	 kullandığı	 yöntem	 aslında.	
“Değişmeyen	 tek	 şey	 değişimdir.”	 Sürekli	 değişimin	
olduğuna	 dair	 temel	 bir	 kabul	 var.	 Bu	 kabulle	 birlikte	
değişimin	nasıl	 işlediğine	dair	belirli	 bir	 yaklaşım	var.	Bu	
Hegel’	de	daha	somut.	Hegel’	in	yöntemi	aslında	çok	kolay	
bir	yöntem	ama	çok	karışık	bir	yöntemdir	aslında.	Her	şey	
bir	tez,	tez	ortaya	çıktığında	mutlaka	antitez	ortaya	çıkıyor.	
Antitez	tamamen	karşıtı.	Bu	ikisinin	çarpışması	sonucunda	
sentez	 ortaya	 çıkıyor.	 Sentez	 hem	 tezden	 hem	 de	
antitezden	unsurlar	 alıyor	ama	 ikisinden	de	 farklı	 bir	 şey	
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ortaya	çıkıyor.	Tamamen	yeni	bir	 şey	ortaya	çıkıyor.	Ama	
şuna	 dikkat	 etmek	 lazım	 bu	 yöntemin	 doğada	 uygulanışı	
farklı,	 toplumda	 uygulanışı	 farklı,	 ekonomik	 yapıyı	
çözümlemede	 farklı	 olması	 gerekiyor.	 Çünkü	 doğa	 belirli	
bir	 zihne,	 bilince	 sahip	 değil	 ama	 insanın	 olduğu	 yerde	
insanın	 iradesi	 var.	 Burada	 o	 yüzden	 düz	 bir	 işleyişten	
daha	çok	insanın	dikkate	alındığı	bir	bakış	açısı	gerekiyor.	
Yönteme	onu	da	dâhil	 etmek	gerekiyor.	 Şimdi	bu	yöntem	
Hegel’	de	diyalektik	yöntemin	uygulanması	sonucu	en	iyiye	
ulaşacağı	söylenir	ve	kendi	yaşadığı	ülkede	yine	Almanya’	
da	 yaşadığı	 dönemdeki	devletin	 en	 iyiye	ulaştığı	 söylüyor	
ve	Hegel’	in	diyalektiği	burada	sona	eriyor.		Diyor	ki	zaten	
diyalektik	 hep	 ileriye	 taşıyan	 bir	 şey,	 en	 ilerideki	 haline	
gelince	 duracak.	 Bu	 noktada	 Hegel’i	 var	 olduğu,	 yaşadığı	
dönemdeki	devlet	gibi	görüyor.	En	üstün	en	yetkin	hali	bu	
devlettir	 diyor.	 Bu	 noktada	 durduğu	 için	 Marx’tan	
farklılaşıyor.	Marx	hiçbir	zaman	devleti	belirli	bir	noktada	
durdurmaz.	O	tez,	antitez,	sentez	sürekli	olacaktır.	Burada	
da	 şöyle	 söylenebilir,	 biraz	 sonra	 açıklayacaktım	 ama	
gelmişken	söyleyeyim,	tez	sınıfsız	toplumlar,	antitez	sınıflı	
toplumlar,	bunların	sentezi	komünist	toplum	Marx’	a	göre.	
İkisinden	 de	 farklı	 aslında	 Marx’	 ın	 anlayışına	 göre	
komünist	 toplumdan	sonra	durmamamız	gerekiyor.	Zaten	
durmamıza	 dair	 bir	 şey	 söylemiyor.	 O	 değişimin	 devam	
edeceğini	 ön	 görüyor	 ama	 son	 sınıflı	 toplumun,	 kapitalist	
topluluklarının	 bundan	 sonraki	 toplum	 yapısının	 sınıfsız	
bir	 toplum	 olacağını,	 farklı	 bir	 toplum	 yapısı	 ortaya	
çıkacağını	 söylüyor.	Ancak	bu	komünist	 toplum	nasıl	 olur	
nasıl	gelişir	birkaç	olmasını	istedikleri	var	ama	bu	konu	da	
çok	net	değil.	
Şimdi	 diyalektik	 yöntem	 sürekli	 iyiye	 doğru	 gidişe	
varsayımı,	 yani	 ilerlemeci	 bir	 bakış	 açısı	 var.	 Modern	
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düşünürlerde	 bu	 Marx’	 ta	 iyiye	 doğru	 bir	 gidiş	 var.	
Toplumlara	 bu	 diyalektik	 yöntem	 uygulandığında,	 önce	
toplumları	anlamamız	gerekiyor	Marksist	bakış	açısından.	
Toplumları	 belirleyen	 şeyin	 üretim	 olduğunu	 söylüyor	
Marx.	 Bir	 toplumda	 temel	 belirleyen	 ekonomi	 olarak	
adlandırılıyor.	 Bu	 da	 altyapıyı	 oluşturuyor.	 Altyapı	
ekonomik	 ilişkilerden	 oluşuyor.	 Bir	 de	 üst	 yapı	 var.	 Üst	
yapıda	o	düzenin	sürekliliğini	sağlayan	birtakım	kurumlar	
var	 aslında.	 İşte	 dindir,	 hukuktur,	 siyasettir	 üst	 yapıda	
gerçekleşiyor.	 Şimdi	alt	 yapı	 temel	belirleyen,	 toplumdaki	
üst	 yapıları	 temel	 belirleyen	 alt	 yapıdaki	 gelişmeler.	 Alt	
yapıda	ekonomi,	üretim	tarzı	olarak	adlandırılıyor.	Mesela	
şu	 an	dünyadaki	 genel	üretim	 tarzı	 kapitalizm.	Bu	üretim	
tarzını	 belirleyen	 üretim	 araçları	 ve	 üretim	 ilişkileri	 var.	
Üretim	 araçlarında	 toprak	 da	 bir	 üretim	 aracı,	 insanların	
emeği	 de	 bir	 üretim	 aracıdır.	 Üretimde	 kullanılan	 araçlar	
üretim	 aracı	 olarak	 adlandırılıyor.	 Bir	 de	 üretim	 ilişkileri	
var	bunu	belirleyen	de	mülkiyet.	Mülkiyet	üretim	aracına	
sahip	olan	ve	olmayan	diye	iki	ana	unsura	sahip.	Mülkiyet	
üretim	aracına	 sahip	olan	ve	olmayanlar	 aslında	bir	 sınıfı	
tanımlıyor.	 Bu	 sınıfın	 yapısına	 göre	 bir	 toplum	 yapısı	
ortaya	 çıkıyor.	 Mesela	 bir	 fabrika	 sahibiyseniz	 o	 zaman	
burjuvazi	 ortaya	 çıkıyor.	 Yani	 bir	 toplumun	 alt	 yapısı	
üretim	 araçlarından	 ve	 üretim	 ilişkilerinden	 oluşuyor.	
Üretim	 ilişkileri	 o	 toplumun	 üretim	 tarzını	 belirleyen	
şeydir.	 Bunu	 belirleyen	 şey	 de	 mülkiyet.	 Birbirine	 bağlı	
kavramlar.	 Yani	 Marx’	 ın	 büyüklüğü	 de	 buradan	 geliyor.	
Gerçekten	 bir	 sistem	 oluşturuyor.	 Hegel	 de	 büyük	 bir	
düşünür	ama	en	son	Marx	geldi	filozof	olarak.	

Öğrenci:	 Hocam	 madem	 Marx’	 ın	 diyalektiğine	 göre	
tarihsel	 bir	 süreçten	 bahsediyoruz,	 madem	 eninde	
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sonunda	 komünizme	 geçilecek	 neden	 devrime	 ihtiyaç	
duyuluyor?	

Zaten	 Marx’	 ta	 düz	 bir	 evrimsel	 ilerlemeden	
bahsedilmez.	 Horizontal	 yani	 yuvarlak	 bir	 ilerlemeden	
bahsedilir.	 Evrim	 sonunda	 tam	 olarak	 neyin	 çıkacağını	
bilirsiniz.	 Diyalektikte	 insan	 unsuru	 dikkate	 alınır	 ancak	
oradan	 ne	 çıkacağını	 sonucuna	 ulaşamazsınız.	 O	 yüzden	
Marx	diyor	ki	toplumları	incelediğimizde,	gidişat	bu	yönde	
olmuş.	Bugün	genel	noktada	kapitalizm	var.	Kapitalizmde	
iki	 sınıf	 var,	 burjuvazi	 ve	 proletarya.	 İkisi	 doğrudan	
çıkarları	 zıt,	 çatışmalıdır.	 Bu	 noktada	 da	 bir	 sonraki	
aşamada	 bir	 önceki	 yıkılmış	 diğeri	 kurulmuştur.	 Buradan	
sonra	 gidilecek	 bir	 yer	 yoktur.	 Kapitalizm	 sınıflı	
toplumların	 en	 gelişmiş	 hali.	 Bundan	 sonra	 proletarya,	
çünkü	 burjuvazinin	 antitezi	 proletarya,	 proletarya	
kapitalizmi	yıkacak,	proletaryanın	hâkim	olduğu	başka	bir	
sistem	kurulacak	demek	oluyor.	
Şimdi	döneminin	düşünürleri	gibi	tarihin	değişim	yasasını	
anlamaya	 çalışıyor	 ve	 toplumlara	 bakıyor	 Marx.	
Toplumların	 işleyişini	 diyalektiğe	 yazıyor.	 Tüm	 tarihte	
sınıflar	 mücadelesi	 hâkim	 olduğunu	 söylüyor.	 Tüm	 tarih	
boyunca	 değişimi	 etkileyen,	 değişimin	 kaynağı	 sınıflar	
arası	 mücadeledir	 diyor.	 Şimdi	 bu	 başta	 sadece	 insanlar	
arası	mücadele	 olarak	 değil.	 Bu	 aslında	 onu	 da	 kapsayan	
başka	 bir	 şey.	 Üretim	 araçlarının	 gelişmesi,	 ama	 üretim	
ilişkilerinin	 aynı	 kalması	 çatışmaya	 yol	 açan	 bir	 şey.	 Bu	
noktada	üretim	 ilişkilerinin	 tekrar	değişmesi	gerekiyor.	O	
zaman	 da	 yeni	 bir	 durum	 ortaya	 çıkıyor.	 Üretim	
araçlarının	 gelişmesi	 mesela	 diyelim	 ki	 Orta	 Çağ’	 dayız.	
Feodal	 yapıdayız	 üretim	 araçları	 gelişiyor	 nasıl	 gelişiyor,	
buharlı	makine	 ortaya	 çıkıyor.	 Büyük	 üretimler	 yapılıyor,	
fabrikalar	 yapılıyor,	 ürünler	 binlerce	 üretilebiliyor.	
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Değişmiş	 bir	 sistem.	 Bu	 sistemde	 feodal	 sistem	 toprak	
sahiplerinin	 hâkim	 olduğu	 bir	 düzenken	 yeni	 gelişmeyle	
yeni	 sınıflar	 ortaya	 çıkmaya	 başlıyor.	 Bu	 noktada	 zaten	
feodal	 dönemin	 kendi	 içindeki	 çatışması	 yeni	 sistemi	
ortaya	 çıkarıyor.	 Her	 sistem	 her	 toplum	 gibi	 bir	
öncekinden	 ortaya	 çıkıyor.	 Kendi	 içindeki	 çatışmalar	 bir	
sonrakine	yol	 açıyor.	 Toprak	 sahiplerinin	 her	 şeye	 hâkim	
olduğu	 bir	 sistem	 kitlesel	 üretimin	 yapıldığı,	 sanayinin	
ortaya	 çıktığı	 bir	 düzenle	 uyuşamaz.	 Uyuşabilir	 mi	
arkadaşlar?	Sistemin	değişmesi	lazım.	Bu	yeni	yapıya	göre	
ilişkilerin	 yeniden	 düzenlenmesi	 gerekiyor.	 Çünkü	 yeni	
gelen	daha	güçlü,	daha	geniş	sınıfları	kapsıyor.	Bu	noktada	
serflerle	 feodal	 beylerin	 arasında	 çatışmaların	 çıkıp	
serflerin	 toprakları	 terk	 ettiği,	 fabrikalarda	 çalışmaya	
başladığı	 bir	 düzen	 ortaya	 çıkıyor.	 Böyle	 bir	 düzen	 kendi	
toplum	 yapısını	 da	 oluşturuyor.	 Bu	 toplum	 yapısında	
insanın	 değerli	 olduğu,	 devletin	 insan	 tarafından	 olduğu	
bir	 hukuka	 ihtiyaç	 duyulan	 düzen	 ortaya	 çıkıyor.	 Biraz	
önce	 dedim	 ya	 kapitalizm	 hesaplanabilirlik,	
öngörülebilirlik	 üzerine	 kuruluyor.	 Devletin	 de	
düzenlenmesi,	 bireylerin	 de	 düzenlenmesi	 gerekir	 ve	
hukuk	da	bu	düzenle	birlikte	yeni	bir	biçim	oluşturur.	Her	
dönem	 kendi	 hukukunu	 yaratır	 yani.	 Şimdi	 diyalektik	
yöntemin	 toplumlara	 uygulanmasıyla	 Marx	 tarihsel	
süreçte	 şu	 toplumların	 ortaya	 çıktığını	 söylüyor:	 Birincisi	
ilkel	 toplumlar	 arkadaşlar.	 Bütün	 her	 şeyin	 en	 temelinde	
mülkiyet	 ilişkisi	 var.	 İlkel	 toplumda	 özel	 mülkiyet	 yok.	
Üretim	 araçları	 herkesin,	 ortak.	 Yani	 avcılık	 için	 oklar	
yaylar,	 ne	 bileyim	 evlerin	 yapımında	 kullanılan	 araçlar	
ortak.	 Bu	 noktada	 her	 şeyin	 ortak	 olduğu	 bir	 toplumda	
yöneten	 yönetilen	 ihtiyacı	 ortaya	 çıkıyor.	 Çünkü	 herkes	
üretim	 araçlarına	 eşit	 oranda	 ulaşabiliyor	 kimsenin	 malı	
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değil.	 Biri	 ev	 yapacaksa	 oradaki	 aleti	 kullanıyor	 veya	 ava	
gidecekse	 oradaki	 aleti	 kullanıyor.	 Böyle	 bir	 toplumda	
yöneten	 yönetilen	 ihtiyacı	 da	ortaya	 çıkıyor	 çünkü	 devlet	
her	zaman	bir	kontrol	mekanizmasıdır.	Üstün	bir	değer.	En	
sonunda	 devlet	 insanların	 bir	 arada	 yaşamasını	 sağlayan	
bir	 organizasyondur.	 İnsanlar	 sorunlarını	 ya	 da	
ihtiyaçlarını	 karşılayabiliyorlarsa,	 zaten	 ilkel	 toplum	
diyoruz	 küçük	 bir	 birimden	 az	 sayıda	 insandan	
bahsediyoruz,	 bu	 malların	 hiç	 kimsenin	 elinde	 olmadığı	
için	 birinin	 aç	 kaldığı	 diğerinin	 fazla	 malının	 olduğu	 bir	
ortam	 söz	 konusu	 değil.	 Böyle	 bir	 toplumda	 devlet	 yok	
hukuk	 da	 yok.	 Birtakım	 ilişkiler	 var	 kurallar	
geliştirmişlerdir	 ama	 bir	 hukuk	 düzeninden	 bahsetmek	
mümkün	 değil.	 Üretim	 araçlarının	 gelişmesi	 yeni	 bir	
toplum	tipine	de	yol	açıyor.	Üretim	araçları	nasıl	gelişiyor	
önce	taş	devriydi	sonra	maden	devrine	geçiliyor.	Artık	kazı	
yapılacak	 çapa	 yapmaya,	 hayvanları	 avlamak	 için	
demirden	 oklar	 yapmaya	 başlıyorlar.	 Üretimle	 yerleşik	
hayata	 geçiyorlar.	 Burada	 yeni	 bir	 sistem	 ortaya	 çıkıyor.	
Bu	 da	 Köleci	 Toplum	 olarak	 adlandırılıyor.	 Artık	 daha	
fazla	üretim	yapabilecek	araçlara	sahipler.	Araçlar	arttıkça	
mülkiyet	 ortaya	 çıkıyor.	 Mülkiyet	 ilişkileri	 yeni	 toplum	
tipini	 ortaya	 çıkarıyor.	 Herkes	 mülkiyetini	 daha	 fazla	
arttırmakla	 uğraşıyor.	 Üretim	araçlarının	 içinde	 bu	 köleci	
toplum	tipleri	de	var.	Daha	güçlü	olanlar	yine	daha	güçsüz	
daha	 az	 gelişmiş	 insanları	 araç	 olarak	 kullanmak	 üzere	
mülkiyet	 ediniyorlar.	 Bu	 dönemin	 çatışması	 köleler	 ile	
efendiler	arasında.	Köleler	bu	dönemde	efendinin	antitezi	
olarak	 ortaya	 çıkıyor.	 Efendinin	 olabilmesi	 için	 köleler	
olması	gerekiyor.	Köleler	de	yeni	gelişmelerle	birlikte	artık	
o	 düzene	 sığamadıkları	 için	 onlar	 da	 isyan	 ediyorlar	 yeni	
bir	 düzen	 ortaya	 çıkmaya	 başlıyor.	 Üretim	 araçları	



	

40	
	

gelişiyor.	 Bunun	 sonucunda	 üretim	 ilişkilerinin,	 mülkiyet	
ilişkilerinin	 değişmesi	 gerekiyor.	 Köleci	 toplumda	 da	
köleler	efendiler	arasında	çatışma	yeni	bir	topluma	neden	
oluyor.	 Sınıflı	 topluma	 geçişle	 birlikte	 hukuk	 ve	 devlet	
ortaya	 çıkmaya	 başlıyor.	 Biraz	 önce	 söyledim	 ya	 devlet	
toplumu	 denetleme	 aracıdır.	 En	 temel	 işlevi	 budur	
devletin.	İç	güvenlik	ve	dış	güvenlik.	Bu	anlamda	devlet	her	
zaman	 baskı	 aracıdır.	 Bugün	 de	 öyledir	 bin	 yıl	 önce	 de	
öyledir.	 Çünkü	 baskı	 altına	 almazsa	 o	 ülkede	 yaşanamaz.	
Bu	yüzden	çıkarların	çatıştığı,	iki	farklı	sınıfın	ortaya	çıktığı	
bir	 ortamda	 devlet	 de	 ortaya	 çıkıyor.	 Çatışan	 çıkarları	
bastırmak	 için	 ve	 güçlünün	 hizmetinde	 ortaya	 çıkıyor.	
Çünkü	güçlü	zaten	köleler	üzerinde	egemen.	Egemen	olan	
hukuka	da	devlete	de	egemen	oluyor	 ve	diğer	 sınıfı	 baskı	
altına	 alma	 aracı	 oluyor.	 Sonrasında	 yine	 üretim	 ilişkileri	
feodal	 toplumda	 değişmek	 zorunda.	Feodal	 toplumda	 iki	
sınıf	olarak	serfler	ve	toprak	sahiplerinden	bahsedebiliriz.	
İkisinin	 çıkarları	 çatışıyor,	 çıkar	 çatışması	 var.	 Serfler	
bildiğiniz	 gibi	 yarı	 köle,	 köleci	 toplumdan	 yarı	 kölenin	
olduğu	bir	topluma	geçiş	olmuş	durumda.	Burada	yine	özel	
mülkiyet	 var.	 Feodal	 toplumdan	 da	 kapitalist	 topluma	
geçiliyor.	 Kapitalist	 toplumda	da	 o	 zamana	 kadar	 olan	en	
güçlü,	 sınıfların	 en	keskin	olduğu,	her	 şeyin	 çok	açık	hale	
geldiği	 bir	 toplum	 yapısı	 ortaya	 çıkıyor.	 Kapitalizm	 iki	
sınıfın	 çok	 açığa	 çıktığı	 bir	 döneme,	 bu	 iki	 sınıfın	 varlığı	
birbirine	 bağlı	 aslında.	 Burjuvazinin	 olabilmesi	 için	 işçi	
sınıfının	olması	gerekiyor.	İşçi	sınıfı	ancak	burjuvazi	varsa	
ortaya	 çıkıyor.	 Bu	 iki	 sınıfın	 çıkarları	 birbirine	 zıt.	
Burjuvazi	 üretilen	 artı	 değerden,	 üretim	 araçlarına	 sahip	
olduğu	 için	 burjuvazi.	 İşçi	 sınıfı	 üretim	 araçlarına	 sahip	
olmayıp	sadece	yaşamını	devam	ettirebilmek	 için	emeğini	
satarak	 var	 olduğu	 için	 işçi	 sınıfı.	 Bu	 iki	 sınıf	 arasındaki	
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çatışma	 Marx’	 a	 göre	 kapitalist	 toplumun	 yıkılmasına	
sebep	 olacak.	 Bu	 var	 olan	 bir	 ilişkidir	 yani	 mülki	 tarzı	
değişmek	 zorundadır,	 bunu	 savunuyor.	 Diğer	 derste	
devam	ederiz	arkadaşlar,	kendinize	iyi	bakın.	

	


