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1.Hafta 1.Ders 

 

Birkaç hafta ağırlıklı olarak sosyoloji konusu üzerinde durulacak, daha sonra hukuk 

sosyolojisi daha fazla ele alınacak. Zira hukuk sosyolojisinin ele alınabilmesi için öncelikle 

modern sosyoloji kavramının ele alınması lazım ve sosyolojinin doğuşu üzerinde biraz 

durmamız lazım. Zira sosyoloji felsefeyle kıyaslandığında oldukça yeni bir alan ve sosyoloji 

ismiyle anılmaya başlaması 19. yya dayanıyor. Sosyolojinin isim olarak 19. yyda çıkması 

daha önce topluma ilişkin hiçbir çalışma yapılmadığı anlamına gelmiyor. Antik Yunan vs.de 

de karşımıza topluma ilişkin birçok analiz ve çalışma çıkıyor ama daha önce topluma ilişkin 

çalışmaların antik yunandan itibaren orta çağ boyunca genel olarak felsefe disiplini altında 

gerçekleştiği görülür. Bahsettiğimiz birçok şeyi toplumsal siyasal ekonomik politik düzlem 

bağlamında ele almıştık ve karşımıza çıkan görüşler hep felsefecilerin görüşleriydi. 

Sosyolojiyse tamamen ayrı, pozitivist yöntemler kullanan bilim dalı olarak 19. yya ve 

modern kapitalizme özgü bir kavram olarak karşımıza çıkıyor. 

Amerikan devrimi, Fransız devrimi ya da sanayi devrimiyle beraber toplumsal yaşamdaki 

köklü dönüşümlerle beraber toplumun bilimsel bir yöntemle araştırılması ihtiyacı 

sosyolojinin ortaya çıkmasına neden olmuştur. 1800lerle beraber karşımıza çıkan geleneksel 

toplum yapısından modern sanayi devriminin yarattığı kapitalist toplum yapısına geçiş 

bütün insanlar ve toplumsal yapılar üzerinde dönüşümlere yol açıyor ve sosyoloji buradan 

hareketle pozitivist yöntemlerin kullanılması suretiyle topluma ilişkin genel yasalar bulma 

arayışı olarak karşımıza çıkıyor. Modernizmle özgülenmesinin temel sebebi de budur. 

 

19.yyda toplumsal yaşam ve düzen üzerindeki değişikler: (bunlar hala var olagelen ve 

süreklilik arz eden değişiklikler) (sosyolojinin doğumuyla doğrudan bağlantı kurmak 

suretiyle ele alınırlar.) 

• Nüfustaki artış. Bunun doğal sonucu sosyolojinin temel araştırma konusu: toplumsal 

ilişkilerin sürekli bir biçimde dönüştürülmesi. 

• Kapitalist üretim ilişkilerinin gelişmesi. Ortaçağın geç zamanlarına kadar temel 

üretimin tarım kökenli olduğunu ve kırsalda yerleşimin çoğaldığını görüyoruz. 

1800lerden itibaren başta kapitalist gelişmiş ülkeler olmak üzere köyden kente göç 

olgusu: bu da kente göçenlerin toplumsal yaşantısının değişmesiyle sonuçlanıyor ve 

göç sosyolojisi dediğimiz ayrı bir alanın doğmasına sebep oluyor. 

• Yaşam beklentilerindeki artışlar (İnsanlar köyden kente niçin göç ediyor? Bunu 

kapitalist üretim ilişkilerinden ayırarak ele alamayız. Çünkü kırsal kesimde yeterli 

gelire zamanla sahip olunamıyor.) (Şu an ise bunun tam tersini düşünen bir kesim 

beyaz yakalı da görülüyor. Kentten köye göç edenler.) 

• Sanayileşme. Doğrudan çalışma yaşamıyla bağlantılı ve sosyolojinin araştırma 

konusu. İş bölümünün gelişmesi: 19.yyda bu anlamda mekanik iş bölümünden 

organik iş bölümüne geçiş. Örneğin Marx yabancılaşma olgusundan bahseder. 

Kişinin ürettiğiyle arasında yabancılaşma olması. Fabrikada araba üretildiğinde 

herhangi bir işçinin sürecinin başından sonuna kadar arabayı üretmesi söz konusu 



mudur? Kişinin emeğini satarak ortaya çıkardığı ürün üzerinde herhangi bir mülkiyet 

hakkının olmaması. Bunun da temel sebeplerinden biri iş bölümünün tamamen 

parçalı bir hale gelmesi. Modern kapitalizm çok ayrıntılı bir iş bölümü sistemine 

dayanır. Bunun nedeni de daha fazla veri ve kar elde edebilmektir. Bu iş bölümü de 

sanayi sosyolojisi, fabrika sosyolojisi vs.nin temel inceleme alanıdır. 

• Yönetim biçimlerinin değişmesi. Mutlakiyetçi devlet anlayışından liberal düzenlere 

bir geçiş. Hukuk devleti oluşmaya başlıyor. 20. yyda başka alternatif devlet biçimleri 

karşımıza çıkıyor, sosyalizm gibi. 

• İşçi hareketlerinin güçlenmesiyle ideolojik farklılaşmaların ön plana çıktığı görülür. 

• Köyden kente göç ve nüfusun artışının başka sonuçlarından biri: insanlar arasındaki 

ilişkilerinin niteliğinin değişmesi. Birincil ilişkilerden ikincil ilişkilere geçiş. Kırsal 

ve kent yaşamı arasındaki temel farklılıkları da oluşturuyor. Kentte yaşamaya 

başladıkça ilişkiler birincil düzey ilişkilerden ikincil düzey ilişkilere geçiyor. 

• Eğitim sisteminin gelişimi (zorunlu eğitimin başlamasıyla beraber okuma yazma 

oranlarının artması) 

• Tüketim artışı ve yeni bir toplumsal yaşam biçiminin ortaya çıkması. (Eskiden yerli 

malı haftası vardı artık bu tür şeylerden bahsedemiyoruz) 

• Cinsiyet rollerindeki değişim. Kadının iş, siyasal, toplumsal yaşama daha fazla 

müdahil olması. Geleneksel aile yapısını dönüştürüyor. 

• Gençlerin rollerinin değişmesi. Çocuklar ile ebeveynler arasındaki ilişkilerin 

değişmesi. 

• Teknolojik gelişmeler. Sosyal ilişkilerimizi dönüştüren bir olgu karşımıza çıktı: 

internet 

 

 Bunlar sosyolojinin temel araştırma konuları. Bunların hukukla bağlantılarını 

kurduğumuzda hukuk sosyolojisinin alanı içine giriyor. 

 Hukuk sosyolojisinin konusu: İnsanın psişik ya da ruhsal süreçlerinin tamamen bilinç 

süreçleri dışındaki her türlü insan ilişkisi bir biçimde sosyolojinin alanına girebilir. Toplumu 

oluşturan insanlar ya da gruplar arasındaki ilişkiler. İnsanların, toplumsal grupların, 

toplumun davranış kalıpları. Sosyal süreçler ve kültür. (Kültür; sosyoloji antropoloji ilişkisi 

içinde) 

 Sosyoloji bunları incelerken elde ettiği verileri toplar, sınıflandırır ve bunlara ilişkin teoriler 

geliştirir. Sosyolojinin kendi başına bir çalışma ve araştırma yöntemi vardır. Sosyoloji bu 

verileri, gözlem, deney, tahlillerle elde eder. Doğa bilimlerinde kullanılan birçok araştırma 

yöntemi sosyolojide kullanılabilir. Sosyoloji alanı bu anlamda pozitivizmle çok içli dışlıdır. 

Hukuk sosyolojisi için de aynı şey geçerlidir. 

 Hukuk sosyolojisi genelde sosyolojinin alt disiplinlerinden biri olarak kabul edilir. 

 Sosyolojinin birçok farklı disiplinle ilişkisi vardır: 

• Sosyolojinin felsefeyle ilişkisi: Bu ilişkinin ilk boyutunu tarihsel nitelik oluşturur. 

Sosyoloji modern kapitalizm ve sanayi çağıyla bağlantı kurularak bir bilim olarak 

adlandırılır. Toplumsal ilişkilerin araştırılması ise antik çağa kadar uzanan 

filozofların el attığı bir konudur. Eski dönemde de düzenin nasıl sağlanacağına ilişkin 

ciddi anlamda tartışmalar yapılmıştır. Fakat tüm bu düşünceler 19. yya kadar genel 

olarak felsefi düşünce altında incelenmiştir. Peki antik yunandan itibaren niçin 

toplum incelenmeye başlıyor? Toplum halinde yaşamak bir zorunluluktur. İnsanların 

bazı biyolojik ihtiyaçları vardır: giyinme, barınma, güvenlik, cinsellik vs.  İnsanın 

temel güdüsü hayatta kalmadır. Bu ihtiyaçları karşılayabildiği ölçüde hayatta 

kalabiliyor. İnsanın ilk ortaya çıkmasıyla beraber karşımıza kandaş topluluklar olarak 



klan, kabile şeklinden başlayarak bunların belirli bir toplumsal düzeni kurma ve bu 

anlamda insanların hayatta kalabilmeleri için zorunluluklar şeklinde karşımıza 

çıkıyor. Hukuk kurallarının temeli, hukuk antropolojisinin önemli bir basamağı 

sayılır bu. Klan, kabile gibi örf adetlerin temelleri toplumsal kurallar bağlamında 

hayatta kalma zorunluluklarından dolayı karşımıza çıkmıştır ve hukuk kurallarının 

temeli de büyük oranda budur. Toplumsala ilişkin düşünüş de bunun dışında 

nitelendirilemez. Bugün hukuk antropolojisi, antropoloji sosyoloji arasındaki ilişkiyi 

incelerken antik toplumlarda, ilkel toplumlarda düzenin nasıl sağlandığı üzerinde 

durulacak. Malinowski'den örnekler vereceğiz. Sürekli olarak karşımıza düzen 

arayışı çıkıyor. Örneğin ilkel toplumlarda bu sihirsel düşünüşle beraber biçimleniyor. 

Antik yunanda bu sihirsel düşünüşten felsefi düşünüşe geçişle beraber sürekli olarak 

toplumsal düzenin nasıl sağlanabileceğine ilişkin arayış söz konusudur. Örneğin antik 

yunanda ekonomi neye bağlıydı, nasıl bir üretim tarzı söz konusuydu? Öncelikle bir 

köleci üretim tarzı vardı. Stoacılıkta içsel ve dışsal kölelik vardı; bunda amaç 

toplumsal düzenin sağlıklı bir biçimde yürütülebilmesiydi. Platon'un ideal devletinde 

ortaya koyduğu arayış: toplumsal düzen nasıl en iyi biçimde sağlanır? Antik yunanda 

Aristoteles’i en çok sosyolojiye yaklaşan filozoflardan biri olarak gösterirler. 

Aristoteles’in de temel dertlerinden biri bunalım dönemlerinden nasıl yeniden 

istikrarlı dönemlere geçilebileceği. Aristoteles günümüzün sosyal devletine ilişkin 

bazı yaklaşımlara son derece paralel bazı şeyler söylüyor: gelir uçurumunun mümkün 

oldukça az olması gerekir der. Eğer gelir uçurumu çok yüksekse bu toplumsal 

huzursuzluklara sebep olur. Tıpkı Rousseau’da olduğu gibi orta sınıflar ne kadar 

geniş olursa o toplumun, devletin o kadar uzun süre var olabileceğini söyler. 

İstikrarın temelini orta sınıflara dayandırır. Rousseau da küçük mülkiyetten yanaydı. 

Orta çağdaki toplumsal düzen arayışı; iyi bir toplum düzeninin ancak tanrısal kurallara, 

dinsel kurallara itaatle oluşturulabileceğini söyler. Orta çağ kamusal alanını belirleyen şey 

dinsel yaşama uygun yaşamla doğrudan paralellik arz eder. Evrensel bir Hristiyan toplum 

ideali batı Avrupa için. 

 Rönesans ve reformun başlamasıyla beraber, modern devletin, kapitalist üretim ilişkilerinin 

ortaya çıkmasıyla beraber sekülerleşme sürecinden yeniden insan aklının ön plana 

çıkarıldığı bir anlayış karşımıza çıkar. Bu süreç aklın evrenselliği, burjuva devrimleriyle 

beraber yeni bir toplumsal yaşam, toplumsal anlayışı oluşturmuştur. Bu süreçte 1800lerde 

sosyoloji ortaya çıkıyor, burada aklın ön plana çıkarılmasıyla farklı kavramlar da ön plana 

çıkarılıyor. Pozitivizm denilen olgu da sosyolojide uygulanıyor. Pozitivizm öncelikle doğa 

bilimlerinde kullanılan bir olgudur. Sosyoloji ilk başta sosyal felsefe, pozitivist felsefe gibi 

isimlerle anılıyor. Sosyolojinin sosyal bilimlerin temel bilim alanı olduğuna ilişkin görüşler 

ön plana çıkartılıyor. 

• Sosyolojinin tarihle ilişkisi: Tarih en geniş anlamıyla geçmişin bilimi. İnsanların 

toplumları etkileyen faaliyetlerinden doğan, olayları zaman ve yer göstererek anlatan, 

olaylar arasında nedensellik ilişkisi kuran, tarihsel olaylar arasındaki karşılıklı 

etkileşimleri inceleyen alandır tarih. Birçok tarihsel araştırma sosyolojik unsurlar 

barındırır. Birçok sosyolojik araştırma da tarihsel unsurlar barındırır. Örneğin tarihi 

bir araştırmada 19. yydaki İstanbul'daki kent yaşamını ele alacaksınız. Burada birçok 

sosyolojik veriye atıf yapmanız gerekir. Ancak tüm sosyolojik araştırmalar mutlaka 

tarihsel verilerden yararlanmak zorunda değildir. Güncel bir sosyolojik araştırma da 

olabilir. Örneğin günümüzde beyaz yakalıların tüketim alışkanlıklarını incelenmesi. 

Burada doğrudan tarihsel verilere atıf yapmak zorunda değilsiniz. Örneğin töre 

cinayetlerinin araştırılmasına ilişkin bir hukuk sosyolojisi araştırması yapıyorsunuz. 



Bu noktada kıyaslama yapılması gerekir. Töre cinayetlerini işlendiği toplumun 

sosyo-kültürel geçmişine gidilmesi gerekir. Bunları tarihsel incelemeler yapmadan 

ele alamazsınız. 

Tarihsel araştırma yöntemleriyle sosyolojik araştırma yöntemleri arasında yakın bağlantılar 

söz konusudur. Bütün tarihsel araştırma yöntemleri sosyolojik araştırmalarda kullanılmaz. 

Birçok farklı tarihsel araştırma yöntemi vardır: rivayetçi yöntem, hikayeci yöntem, öğretici 

yöntem, materyalist yöntem. Bunları sosyolojik araştırmalarda doğrudan kullanamazsınız. 

Daha ziyade sosyolojik araştırmalarda kullanılan araştırmacı tarihsel araştırma yöntemidir. 

Bu da biraz pozitivist yöntemlerle bağlantılıdır. Çünkü araştırmacı tarih yönteminde temelde 

neden sonuç ilişkilerinin kurulmasına önem verilir. Eğer bir tarihsel olguyu araştırıyorsanız 

o ancak neden sonuç ilişkileri kurulmuşsa sosyolojik araştırmalarda sağlıklı bir biçimde 

kullanabilirsiniz. 

• Sosyoloji psikoloji arasındaki ilişki: Psikolojinin belirli bir alanı dışında sosyoloji 

tüm toplumu kuşatıyor. Psikoloji dediğimizde salt psikolojiye özgü bir alandan 

bahsedebilir miyiz? Depresyon temelde psikolojinin çözüm bulmaya çalıştığı bir 

rahatsızlık. Ama depresyon hastalığına insanlar niçin tutuluyor? Kişinin doğrudan 

ruh haliyle ilgili olabileceği gibi toplumsal yaşamla da doğrudan bağlantılı olabilir. 

Bu anlamda psikoloji ve sosyoloji son derece yakın hususlar. Araştırma alanları 

farklılık gösteriyor. Psikolojide toplumsal alan dediğimiz şey daha ziyade insanı 

merkeze alarak inceler. Sosyolojik araştırmadaysa insan merkezli incelemeden ziyade 

toplumu merkeze koyan bir araştırma süreci vardır. Davranışların incelenmesi 

mevzusunda psikoloji doğrudan bireysel anlamda insan davranışlarına yönelirken 

sosyolojide insan ile toplum ya da toplumsal gruplar ile toplum arasında doğrudan 

bağlantı kurularak inceleme yapılıyor. Psikolojinin temel çıkış noktası insanın bilinç 

halleridir. Sosyolojide ise kişiler arası ilişkiler üzerinden ve bunda toplumu merkeze 

alan bir anlayıştan karşımıza bir araştırma çalışması çıkar. Psikolojiyle sosyolojinin 

kesiştiği bir yer daha vardır: sosyal psikoloji. Sosyal psikoloji bilhassa yoksulluğa 

ilişkin ya da uyuşturucu suçuna ilişkindir. Suça ilişkin araştırmalarda hukuk 

sosyolojisinin de yararlandığı bir alandır sosyal psikoloji. Toplumsal davranışların 

sistemli bir biçimde ele alınmasıdır. İnsanların diğer insanları nasıl algıladığı, 

insanların birbirlerine karşı nasıl tepkiler gösterdikleri, insanların hangi toplumsal 

durum ve ortamlarda nasıl davranışlar sergilediklerine ilişkin bir araştırma sahasıdır. 

Örneğin mahalle baskısı davranışlarımızı nasıl etkiliyor? Örneğin hangi durumlarda 

kurallara itaat ederiz? Milgram deneyi emre itaatle ilgilidir. Milgram deneyi anlatıldı. 

 

 

 

                                                                                                                      Bengi Su Bülbül    

                                                                                                                         19.02.2018 

1.Hafta 2.Ders                                                                                           

 

Miligram Deneyi izlendi ve yorumlandı. 

 

HUKUK SOSYOLOJİSİNİN ANTROPOLOJİ İLE İLİŞKİSİ 

Antropoloji: Kelime anlamı olarak “insan bilimi” olarak nitelendirebiliriz. İnsanların 

canlılar arasındaki yeri, birey olarak gelişim süreci, tarihsel açıdan geçirdiği fiziksel ve 

zihinsel değişimleri konu alan disiplindir. Irklar, diller, kültürleri inceleyen bir araştırma 

sahası söz konusudur. Bir toplumsal varlık olarak insanı, insanın toplumsal yaşamı ile ilgili 



fenomenleri, zaman ve mekan sınırlaması olmadan aslında farklı zaman ve yerlerde çıkan 

bu ırklar, diller, kültürler bağlamında inceleyen bir bilim alanıdır. Kendi içerisinde farklı 3 

temel alana bölünür (bu anlamda son derece geniştir). Bunlar;  

1- Arkeolojik Antropoloji: İnsan ve medeniyet kalıntılarından hareketle eski insanların 

nasıl yaşadıklarına ilişkin araştırmalar yapılıyor. Büyük oranda arkeoloji bilimiyle iç 

içe bir alandır. Üzerinde çok durmayacağız.  

2- Fiziksel Antropoloji: İnsanın fizyolojik özellikleri eski insanların fizyolojik işaret ve 

özelliklerinden hareketle bazı bulgular elde edilmeye çalışılıyor. Kemik 

kalıntılarından tutun da kafatası boyutlarına kadar bu insanların hangi ırklara mensup 

olduğu vesaire daha ziyade 1930-40larda karşımıza çıkan öjenik çalışmalar fiziksel 

antropolojinin içindedir. Saf ırkın bulunması gibi Nazizm döneminde çok ortaya 

çıkan alanlardan biri fiziksel antropolojidir. Fiziksel antropoloji ile arkeolojik 

antropoloji, antropolojinin daha çok teknik alanlarını kapsıyor. 

Sınıftan bir görüş: Saf ırkın bulunmasının yanında var olan ırkın da yapay seçilime tabii 

tutulması. 

Hoca: Daha uzun vadede öjenik çalışmalar zaten o sonucu ortaya çıkartıyor. Tıpkı en iyi 

köpek cinsinin ortaya çıkartılması için farklı köpeklerin çiftleştirilmesi gibi. Hitlerin projesi 

de sonuçta yüksek Alman ırkının oluşması için bu çiftleşmelerin kontrol altına alınmasıydı. 

Yahudilerle cinsel ilişkinin yasaklanması 1937 Nürnberg Kanunu (Nuremberg Yasaları) da 

buna ilişkindir.  

Sınıftan bir soru: Biz doğaya aykırı hareket ettik. Sakatlara baktık, geri zekalıları 

çiftleştirdik, alt ırkların çoğalmasını sağladık. Bu sırtımıza köstektir sadece. Öjenik 

çalışmalarında da eğer güçsüzse fiziksel yeterlilikleri yoksa ari ırk olsa bile ölmesi 

gerekiyor.  

Hoca: 1940lardan 1950lerin başına kadar moderndi öjenik çalışmalarda fiziksel 

antropolojinin kullanılması. Sadece Almanya ile de sınırlı değildir. Örneğin Amerika’da da 

20li 30lu yıllarda bununla ilgili pek çok yasal düzenleme yapılmıştır. Özellikle genetik 

hastalıklıların ürememelerine ilişkin pek çok kısırlaştırma işlemi yapılmıştır. Almanya’daki 

gibi uç toplu öldürmelere ya da katliamlara gitmemiştir ancak özellikle genetik hastalığı 

olanlara, akıl hastalarına(şizofrenler vs.)  kısırlaştırmalara gidilmiştir. Bunlar yüzyılımızın 

ilk yarısında dünyanın aşağı yukarı her yerinde görülmüştür. Daha sonra bırakılıyor ancak 

bir dönem tüm dünyada gerçekleşen olgular bunlar.    

3- Sosyal Antropoloji(hoca) = Kültürel Antropoloji(kitap)  (Üzerinde duracağımız 

temel konu. Türkiye’de genelde sosyal antropoloji deniyor) : 

İnsanın kültürel açıdan gelenek, norm, yapı ve kurumlar içindeki tutum ve tavırları öncelikle 

incelenir. Sosyoloji ile ve hukuk sosyolojisi ile çok daha iç içe geçmiş bir alandır. Geniş 

anlamda bir kültür kavramından hareket eder. Burada hem geçmiş ya da ilkel toplumların 

kültürel yapısı ele alınır hem de bunların günümüze yansımalarına bakılır. Bu anlamda 

hukuk sosyolojisi dediğimizde günümüzün pozitif hukuk normlarının kökeninin ele 

alınabilmesi açısından hukuk antropolojisi, son derece geniş bir alan ve imkanlar sağlar. 

Malinovski’nin ‘Yabanıl Toplumda Suç ve Gelenek’ isimli kitabı hukuk antropolojisinin 

hatta antropolojinin oldukça önemli, temel kitaplarından biridir.  

Hukuk Antropolojisinin Konusu: Hukuk düzeninin temelini, kökenlerini; yasaların 

kaynağını, toplumsal düzeninin nasıl sağlandığının araştıran bir alandır. Toplumsal düzenin 

nasıl sağlandığının ilkel kökenlerini araştırmaya başladığınızda günümüzdeki anlamda 

hukuk sosyolojisinin alanına da girmeye başlıyorsunuz.  

Bugün düzeni sağlamaya ilişkin pek çok kurum geliştirilmiştir. Polis, ordu, mahkeme, 

hukuk düzeni, hapishaneler… Bunlar bozulan düzenin yeniden inşası ve var olan düzenin 



korunması için temel kurumlardır.  

İlkel toplumlarda düzen nasıl sağlanır? Polisin askerin ve mahkemelerin olmadığı hatta bir 

devletten de bahsedemeyeceğimiz ortamlarda toplumsal ilişkiler klan, kabile, şefliklerde 

düzen neye göre sağlanıyor? İnsanlar kurallara nasıl uyuyor? Kısasa kısas dediğimiz töre, 

örf-adet… Peki mutlaka bir cezalandırma mı işin içine giriyor fiziki anlamda? Örneğin 

babaerkil toplumlarda fiziksel anlamda cezalandırma (Mezopotamya’da) çok daha fazla 

biçimde karşımıza çıkar. Hammurabi yasaları açısından kısasa kısasta birinin gözünü 

çıkaranın gözü çıkarılır, kolunu kesenin kolu kesilir gibi anlayışlar hakimdir. Mezopotamya 

toplumlarında babaerkil anlayış hakimdir. Ama örneğin anaerkil toplumlara geçtikçe bu 

anlamda fiziksel cezalandırmalarla, bu kadar sert cezalandırmalarla karşılaşmazsınız. İlkel 

toplumları 1800lü 1900lü yıllarda yapılan çalışmalarda incelediğinizde Tropik Adalar, 

Afrika’daki ilkel kabileler, yine Latin Amerika’daki ilkel kabilelerin çoğu anaerkil olduğu 

için böyle cezalandırma sistemleri ile karşılaşmazsınız. Hukuk dışı kontrol mekanizmaları 

vardır. Karşınızda bir devlet, polis, hakim söz konusu değildir. Uzlaştırmalar vardır hatta 

ekonomik yaptırımlarla karşı karşıya kalırsınız. Ekonomik yaptırımların bir taraftan da 

toplumsal düzeni sağladığını görürsünüz. Malinowski’nin çalışmasında bu anlamda 

karşılıklı bir yardımlaşma olgusunun diğer taraftan da ekonomik alandan dışlanmaya ilişkin 

bir yaptırımın toplumsal düzeni sağlayan en güçlü olgular olduğunu görürsünüz. Örneğin 

günümüzde Türkiye’de geçenlerde iş hukukunda arabuluculuğa ilişkin bir husus ortaya 

çıktı. Arabuluculuk kavramının temelleri buradadır. 19. yydan sonra yapılan yasalaştırma 

faaliyetlerine rağmen arabuluculuk niçin gündeme geliyor? Arabuluculuğun temellerini 

nerede bulabileceğimiz hukuksal antropolojinin temel çalışmalarından biridir. Bu temelleri 

özellikle anaerkil toplumlarda bulursunuz. Yaşlıların yaptığı uzlaştırmalar(arabuluculuklar) 

bu anlamda doğrudan mahkemeye veya herhangi bir fiziksel cezayı içerecek bir yaptırıma 

gerek duymadan toplumsal düzeni sağlar. 

 

 

 Geniş anlamda baktığınızda bütün bu toplumsal düzenin aslında uzlaşmayı, karşılıklı 

yardımı ekonomik bir temelde örgütlemek üzerine oluşturduğunu görüyoruz. Özellikle 

Malinovski’nin kitabındaki bazı örnekleri incelediğimizde. Bu kitapta 1914 yılında Yeni 

Gine’de Tropiyan takım adalarında Melanezya yerlileri arasında bir araştırmayı yapıyor. 

Burada toplumsal düzeni anaerkil kandaş toplumda sağlayan temel unsur ne? Burada 

aslında hem çalışma hayatı hem de aile ve akrabalık ilişkilerini belirleyen tek bir etmeni 

görüyoruz: ekonomik iş birliğinden dışlanma tehdidi. Bütün bir sistem ekonomik iş birliği 

ve karşılıklılık ya da karşılıklı yardımlaşma üzerine kuruludur. Bu karşılıklı yardımlaşma 

toplum bireyleri üzerinde bir tür birleştirici güç, birleştirici rol oynuyor. Bunun dışına 

çıkamıyorsunuz çünkü biyolojik olarak aslında varlığınızı sürdürebilmeniz o kandaş 

toplumun belirlediği ekonomik iş birliği ve karşılıklılık ilişkisi içerisinde rol oynamanızla 

bağlantılıdır.  

Örneğin çalışma yaşamı bağlamında bu ilkel kabileler nasıl karınlarını doyuruyor? İlkel 

kabilelerin çalışma koşulları çalışma sistemi ne? Biraz modern kavramlarla ifade ediyoruz 

ama bunların iki tür beslenmeleri söz konusudur:                                                                                                                            

1- Adanın iç kısımlarında yaşayanlar çiftçilik ve tarımla uğraşıyorlar ve bunun karşılığında 

sebze meyve üretimi yapıyorlar.                                                                                                                                                  

2-Adanın sahil kesimindeki köylerde ise temel geçim kaynağı balıkçılık. Ekonomik İş 

birliği içerdeki köylerde yani çiftçilik yapan köylerle balıkçılık yapan köyler arasında 

karşılıklı takasa dayanıyor. Aslında bir bakıma armağan kültürüne dayanıyor. Belirli 

dönemlerde iç köylerde yaşayanlar yani çiftçilikle uğraşan köylüler diğer köye yani kıyı 



köyüne sebze ve meyvelerini getiriyorlar. Kıyı köyündeki kişilere bunları armağan ediyorlar 

kıyı köyündeki balıkçılar da o armağana karşılık vermek zorundalar ilkel toplumlardaki 

temel kurallardan biri verilen bir armağan asla geri çevrilemez. Günümüzde de bir armağanı 

geri çevirmek görgüsüzlük olarak görülür. Armağan Vermek ve almak güzel şeylerdir. Bu 

anlamda bunun kökenleri ilkel topluma dayanır ancak artık maalesef biraz unutuldu. Bu 

armağan verme ve alma süreci ülkelerdeki sihirsel düşünüş sonucunda tamamen belli 

ritüeller ekseninde gerçekleştirilir. Örneğin yılın bazı dönemlerinde kabile şefine herkes 

armağan sunmak zorundadır, kabile şefi de bunu alır. Onun görevi zaten toplum düzeninin 

sürdürülebilmesidir. Kabile şefine verilen armağanlar modern devlette farklı bir biçime 

dönüşmüştür. Modern devlete bile gelmeye gerek yok, Erken devlette Roma'da Antik 

Yunan'da Mezopotamya'da artık devlete armağan değil vergi veriyor. Yurttaşların, ilkel 

toplumlarda Şefe ve Tanrıya sundukları armağanlar -ki onlar da en nihayetinde şefin 

hanesine gider- günümüzde vergiye dönüşmüştür. Bu anlamda hukuk antropolojisinin 

günümüze yansıtabileceğimiz birçok şeyi vardır. Örneğin balıkçıların kendi aralarındaki 

ilişkiler Tropriyant ve Melanezya eyaletlerinde. Örneğin Tropriyant ve Melanezya 

Eyaletlerinde ortak mülkiyet anlayışı söz konusu değildir -bazı yerlerde ortak mülkiyet de 

görülür- belirli bir özel mülkiyet anlayışı vardır ama bu günümüzle kıyaslayamayacağımız 

bir özel mülkiyet anlayışıdır. Örneğin kano sahipleri vardır sonuçta kano olmadan 

Melanezya eyaletinde balığa çıkamıyorlar. Ama kano sahiplerinin mülkiyetleri üzerinde 

yani kanoları üzerinde mutlak bir hakları yoktur. Örneğin kano sahibi olmayan köylülerin 

balığa çıkma konusunda kano üzerinde talepte bulunma hakları vardır. Kano sahibinin hiçbir 

biçimde bu talebi reddetme yetkisi söz konusu değildir. Yani tekne sahibi olmayan köylüleri 

balığa çıkartmak zorunda Tabii ki burada kendi aralarında çeşitli yükümlülükler var. 

Örneğin tekne sahibi olmayan köylüler de tekne sahibinin bütün emirlerine uymak 

durumundalardır. Bu anlamda mülkiyet aslında en alt kesimdeki kişileri yani tekne, kano 

sahibi olmayan kişileri koruyacak biçimde düzenlenmiştir. Kanonun içindeki faaliyetlerde 

(tekne sahibi) kano sahibi ile tayfalar arasındaki ilişkiler de karşılıklılık ilişkisi içerisinde 

düzenlenmiştir. Bütün toplumsal ilişkiler bu ekonomik karşılılıklar sayesinde sağlanıyor ve 

yürütülüyor. 

 Karşılıklı yardımlaşma Sosyal Darwinizmin tam tersi bir şey ortaya çıkıyor aslında 

Propotky’nin ortaya attığı karşılıklı yardımlaşma anaerkil toplumda ön plana çıkıyor.  

Sosyal devlet ile beraber mülkiyet anlayışı ciddi anlamda değişiyor. On dokuzuncu 

yüzyıldaki mülkiyet anlayışı ile yirminci Yüzyıl'daki mülkiyet anlayışı son derece farklıdır. 

Bunların hepsinin etkilerini aslında hukuk antropolojisi çalıştığınızda geçmişe doğru 

görebiliyorsunuz. Hepsi birbirine benzer sonuçlar etkiler yaratıyor. Örneğin anaerkil bir 

toplumda aile ilişkileri de tamamen bu karşılıklılık üzerine kurulur. Kadın ve erkek 

evleniyor. Kadın evlendiğinde kocasının evine gidiyor. Melanezya eyaletinde kadın ve 

kadının erkek kardeşi arasında ölünceye kadar sürecek bir ilişki vardır. Zira kadına bakması 

gereken kocası değildir yani kadının ekonomik ihtiyaçları kocası tarafından sağlanmıyor, 

kadının erkek kardeşi eğer erkek kardeşi yoksa en yakın erkek akrabası tarafından 

sağlanması gerekiyor ve kadınla kocası evlendikten sonra da evin bütün ihtiyaçlarını 

kadının erkek kardeşi sağlamak zorundadır. Hasat mevsimlerinde kadının ve çocuklarının 

bütün yiyeceği dayı tarafından getiriliyor ve bu genelde başka bir köye gelin gidildiği için 

köyler arasında çok sıkı bir ekonomik ilişki doğuruyor. Kocanın yükümlülüğü ise erkek 

kardeş bütün evin yiyeceğini getirdiğinde her dönem sonunda ona çeşitli armağanlar 

sunmak zorundadır. Bu durumlar dayıya çok önemli bir güç kazandırmaktadır. Çocukların 

hiçbiri babanın egemenliği altında değildir. Örneğin baba çocuklarının hiçbirini kendi 

tarlasında çalıştıramıyor, baba da yani hoca da kendi kız kardeşine bakmak durumundadır. 



Bütün çocuklar dayıya itaat etmek, dayı ne emir verirse o emri yerine getirmek 

durumundadır. Örneğin balığa gidiyorsanız kız kardeşinizin çocuklarını alıp teknenizdeki 

tayfa ihtiyacını karşılayabiliyorsunuz. Çiftçi iseniz işçi ihtiyacınız varsa halihazırda kız 

kardeşinizin çocukları emriniz altında ve bu süreç aslında farklı köyler arasındaki ekonomik 

birliği bile zorunlu olarak sağlıyor. Herkes birbirine muhtaç durumda bu sistemden 

çıktığınız anda yaşayabilmenin mümkün değildir. Çünkü çalışma şartlarında ister balıkçılık 

yapın ister çiftçilik yapın ekonomik karşılıklı bir yaşam ile karşılaşıyorsunuz. Bunlardan 

günümüze aktarabileceğimiz birçok şey var mesela bir uyuşmazlık olduğunda kabile şefinin 

veya yaşlının arabuluculuk yaptığı uzlaştırma heyetleri (hakem heyetleri) görmekteyiz. 

Günümüzde sürekli karşımıza çıkan Uluslararası Tahkimden tutun da Arabuluculuk 

Kurumu'na kadar günümüzdeki modern biçimleridir. Bunların hepsini buralardan ve hukuk 

antropolojisi vasıtasıyla bulabiliyorsunuz. 

                                                                                                                        

 

                                                                                                                           Şengül Ünlü 

                                                                                                                              26.02.2018 

                                                                                                                            

2.Hafta 1.Ders 

 

Geçen hafta sosyoloji ve antropoloji ilişkisi üzerinde durmuştuk. 

 

Bu hafta sosyoloji ve iktisat ilişkisinden devam edeceğiz. 

İktisatla sosyoloji arasında son derece yakın bir bağlantı vardır. 

İktisatın klasik olarak iktisatçılara göre tanımı, doğadaki sınırlı kaynaklar ile 

insanların sınırsız gereksinimleri arasındaki ilişkidir. 

İnsanların ve toplumların tarihsel açıdan şekillenmesinde iktisadi faktörlerin yani ekonomik 

alt yapının oldukça belirleyici olduğu söylenebilir. Üretim ilişkileri, üretim tarzları ve 

üretilen mallarla hizmetlerin bölüşümü bu bağlamda toplumsal yapıların içeriğini asıl 

etkileyen unsurlar olarak karşımıza çıkar. Üretim tarzları büyük oranda toplumsal yapıları 

da biçimlendirir. Örneğin köleci bir üretim tarzı varsa kölelerle köle sahipleri arasında 

köleci bir toplumsal ilişki zemini ortaya çıkar ya da feodal üretim tarzı söz konusuysa 

toplumsal yapıda buna göre biçimlenir bir tarafta toprağa bağlı olarak çalışan köylüler öbür 

tarafta feodal beyler ya da soylular yer alır. Aynı şeyden kapitalist üretim tarzı için de söz 

edebiliriz kapitalist üretim tarzında farklı sınıflar ve ona uygun bir toplumsal yapılanma 

vardır. 

 

Sosyoloji toplumu araştırmaya yöneldiği oranda iktisadi sistemleri ya da ekonomik alt 

yapıyı incelemek durumundadır. Zaten sosyolojinin ayrı bir bilim dalı olmasında 1800’lü 

yıllara dayandırmamızın temel sebebi toplumsal yapıdaki dönüşümlerdir. Geleneksel 

toplumdan modern topluma geçişle beraber toplumsal yapıda aile ilişkilerinden çalışma 

ilişkilerine, köyden kente göçe, sanayileşmeye, kültürel değişime kadar birçok değişiklik 

yaşanmıştır. Sosyolojinin zorunlu olarak bakmak durumunda olduğu yerlerden biri iktisadi 

yapılardır. 

 

Bu noktada üzerinde durmamız gereken önemli bir nokta da sosyologlardır. Durkheim, 

Weber, Marx, Engels gibi sosyologlardan bahsedeceğiz. Bu sosyologlar aynı zamanda son 

derece önemli iktisatçılardır. Ekonomik düzen ile sosyoloji yani toplumu incelemeye 

yöneldiğiniz an her zaman karşınıza zorunlu bağlantılar çıkacaktır. Weber, Marx gibi 



düşünürleri değerlendirirken ekonomik yapı, iktisadi yapı ile sosyoloji arasındaki ilişkiye 

değineceğiz. 

 

Liberalizmde tanımladığımız biçimiyle ekonomik insanın davranışları toplumsal yaşamı 

etkiler. 

Örneğin liberalizmde serbest piyasa düzeni içinde insanlar nasıl davranır? 

Weber, amaç rasyonel davranış diye nitelendirir. 

Karın maksimizasyonu ya da çıkarların maksimizasyonu Bentham’dan hatırlayacağımız 

şeylerdir. Faydaya, hazza ulaşmaya çalışmak bunun içinde her bireyin kişisel çıkarını 

maksimize etmesi yani rasyonel ekonomik davranışlar ve o rasyonel ekonomik davranışların 

bütün bir toplumsal yaşamı belirlemesi şeklinde bir iktisat sosyoloji ilişkisi kurabiliriz. 

 

SOSYOLOJİDE YÖNTEM 

 

Sosyoloji, 1800’lü yıllar itibariyle ortaya çıkmasından itibaren pozitivist bir nitelik 

göstermiştir. Daha sonra buna ilişkin ciddi eleştiriler gelmiştir. 

Niçin sosyolojide pozitivist bir yöntem kullanılmaya başlanmıştır? 

Doğa bilimlerine yaklaştırma çabasıdır. Pozitivizmin doğa bilimlerinde sağladığı ilerlemeyi 

sosyal bilimlerde başta toplumun anlaşılmasında genel kurallara ulaşmayı sağlama isteğidir. 

Bu bağlamda ilk başta sosyal bilimlerde ortaya çıkan şey doğa bilimleri ile sosyal bilimleri 

nerdeyse özdeş kılmaya yönelik bir arayıştır. Bunun bilim, bilgi hem de bilimsel yöntem 

arayışına yansıyan sonuçları olmaktadır. 

Bilimsel bilgi nedir ve bu bilimsel bilgiye ulaşmak için nasıl bir bilimsel yöntem 

çizilmelidir? 

Burada üzerinde duracağımız konular tamamen pozitivist bilim anlayışını yansıtmaktadır. 

Pozitivist bilim anlayışı sosyal bilimlerde nesnel bilgilere ulaşılmasında yetersiz 

kalmaktadır. Marx Weber ile başlayan Frankfurt Okulu ile süren yine eleştirel hukuk 

çalışmalarıyla gündeme gelen konular tartışma zeminleridir. 

 

Bilgi Nedir? Bilgi türleri nelerdir? 

 

Pozitivist anlamda bilgi, bir sürecin sonucunda ortaya çıkan deney ve tecrübelerin 

tamamını kapsar ve bilimsel bilgi anlayışında bunların bilimsel anlamda doğru 

olduğuna ilişkin bir kabul vardır. 

 

Bilimsel bilgi alelade bilginin tamamen dışında bir bilgi türüdür. 

 

Alelade bilgi, pozitivist bakış açısıyla insanların ilk dönemlerinde itibaren elde etmeye 

başladığı ve genelde tamamen kişisel tecrübelere, kişisel deneylere ya da atalardan 

aktarılan bir bilgi türüdür. Değişkendir, kanıtlamadan yoksundur, kişiseldir, 

sübjektiftir. İnsanların tamamen yaşam ve deneylerine bağlıdır. Sistematiklikten 

yoksun yığılarak ilerleyen bilgi türüdür. Örneğin havanın kapalı olmasına göre yağmur 

yağacağı fikri ya da kişinin her ayağının ağrımasından sonra yağmur yağması tamamen 

kişinin kişisel tecrübe ve deneylere dayanır ve alelade bir bilgidir. Bunlar kanıtlamadan 

yoksun ve değişken olduğu için pozitivizm bunları bilimsel bilginin dışında değerlendirir. 

Alelade bilgi ile ilgili söylenenlerin tam zıttı olarak pozitivist anlamda bilimsel bilgi olarak 

kabul edilir. Denenebilen, gözlenebilen, akıl yürütme kurallarıyla geçerliliği kanıtlanabilen 

bilgiler bilimsel bilgi olarak kabul edilir. Bilimsel bilgi yığın olarak bilgi değildir çünkü 



sistematize edilebilen bir bilgidir. 

Pozitivist bilim anlayışı açısından bir bilimsel bilginin deneylerle birçok kez kanıtlanmış 

olması onlara statik ya da dogmatik bir nitelik vermez. Bilimsel bilgi dogmatik değildir. 

Değişmez, katı, dogmatik olarak kabul edilmez çünkü değişen teknolojiyle o bilimsel bilgi 

sürekli sınanabildiğinden zaman içinde o bilimsel bilginin yanlış olduğu da gösterilebilir ve 

yeni bir bilgi ortaya çıkabilir. Popper, bilimsel bilginin temel özelliklerinden birinin 

yanlışlanabilirlik olduğunu söyler. Her bilimsel bilgi yanlışlanabilir eğer yanlışlanamayan 

bir bilgi ise o bilimsel bilgi değildir, dogmatik bilgidir, der. 

 

Bilimsel Bilginin 4 Temel Özelliği: 

 

1-Belirli konu ya da konu alanlarına yöneliktir. 

 

Örneğin varlık nedir sorusunu hangi bilim alanı çalışır ya da bu bilimsel bir araştırmanın 

konusu mudur? Varlık çok geniş bir kavramdır. 

Kurbağaların sindirim sistemini hangi alan çalışır? Buna kolay bir şekilde biyoloji 

diyebiliyoruz. Ancak varlık nedir gibi sınırlanmamış belirli bir konu alanına yönelmeyen bir 

konuda net olarak ortaya koymamız zordur. Varlığı felsefede ontoloji çalışır ama herhangi 

bir canlının varlık olarak sindirim sistemini incelemeye aldığımızda bilimsel bilginin 

alanına gitmiş oluyoruz. 

 

2-Genel olarak geçerli bilgidir. Tüm dünyada aynı deney ve gözlem yollarını 

kullanmak suretiyle aynı sonuçlara ulaşmak gerekir, genel olarak geçerlilik pozitivizm 

açısından budur. 

 

3-Nesneldir(objektiftir). 

 

4-Sistematiktir. 

 

Bilimi bir süreç olarak ele aldığımızda bilim, araştırma ve o araştırmanın sonucu 

olarak ortaya çıkan bilgilerin bir bütünüdür yani bilimsel bilgilerin bütünü olarak 

kabul edilir. 

Bu noktada elde ettiğiniz bilgi statik bir yapı gösterir ama buna karşın bilimsel bilgiyi elde 

etme sürecinde kullandığınız yöntemler nelerdir? 

 

Bilimsel bilginin temel özelliklerini sağlayabilmek için pozitivist anlamda bilimsel 

araştırma metodu da izlemeniz gerekir. Bu araştırma metodunu uygulamadan 

pozitivist anlamda doğru ve güvenilir bilimsel bilgilere ulaşamazsınız. Bu sebeple 

temel unsurlardan biri yapılan araştırmanın denetlenebilir olmasıdır, aynı sonuca aynı 

bağımlı ya da bağımsız değişkenler kullanılmak suretiyle sürekli ulaşılmasıdır. Burada 

bilgi öğrenilmesi keşfedilmesi gereken bir nesne gibidir. 

 

Bilimsel araştırma nasıl yürütülmelidir? 

 

BİLİMSEL ARAŞTIRMANIN TAŞIMASI GEREKEN ÖZELLİKLER: 

Pozitivist bilim anlayışı açısından 5’li bir ayrım söz konusudur. 

1-Bilimsel araştırma nesnel olmalıdır. 

2-Doğruluğunun aynı deney mekanizmaları kullanılması suretiyle tekrar tekrar 



kanıtlanabilmesi gerekir. 

3-Basit ve anlaşılabilir olmalıdır. 

4-Sınırlı olmalıdır. 

5- Yürütülen araştırma belirli bir sistematiğe dayanmalıdır. 

 

Nesnellik(objektiflik): 

Bilimsel araştırmada bilim insanı nesnel olmalıdır. Bilim insanı değerlerinden, 

önyargılarından ve inançlarından bağımsız olarak ilgili araştırmayı yürütebilmelidir. 

Örneğin kişinin dinsel inançlarından, siyasal ideolojilerinden, çocukluktan bu yana gelişme 

sürecinizdeki etkilenimlerinden, ekonomik durumundan tüm bu değerlerden soyutlanarak 

nesnel bir biçimde bilimsel araştırma yürütmek doğa bilimleri alanında çok daha kolaydır. 

Mesela kuantum fizikte genel sonuçlara ulaşabilirsiniz. 

 

Sosyal bilimlerde araştırmacı kendini tüm siyasal, dinsel, ideolojik ya da ekonomik 

konumundan soyutlayarak araştırma yürütebilir mi? 

Pozitivist anlayış, araştırmacının tüm bunlardan kendini soyutlayarak araştırma yürüteceği 

kabulü üzerine dayanır yani toplumsal olgulardan tamamen soyutlanmış nesnel ve doğrudan 

bir biçimde bilimsel bilgiyi keşfetmesi gerektiğini söyler. 

 

Sosyal bilimlerde kesin bir bilgi var mıdır? 

Toplumsal olgu ile doğal olgular arasındaki fark önemli bir ayırıcı unsurdur. Örneğin bir 

doğal olgu olarak yerçekimini düşünürsek kalemi bıraktığımızda kalem her zaman yere 

düşer, burada bilimsel araştırmacının dinsel ya da ideolojik seçiminden bağımsız olarak o 

doğal sonuç doğacaktır. Aslında aynı şey yağmur yağdı sel oldu buna ilişkin o seli o şehirde 

güçlü bir alt yapı oluşturarak önleyebileceğimiz bellidir. Ancak toplumsal olgu ya da 

toplumsal sorunlarla karşılaştığımızda bu kadar net cevaplar bulunamayabilir. Örneğin 

çocuk suçluluğu toplumsal bir olgudur. Çocuk suçluluğunu nasıl ortadan kaldırabiliriz ya da 

buna ilişkin neler yapmamız gerekir sorularına ilişkin cevaplar ve düzeltilmesi süreç 

gerektirir. Bunları değerlendirirken de sosyal bilimcinin yine de ahlaki ya da kendi dünya 

görüşü ile ilgili değerlendirme yapmaması gerekir. Örneğin enseste ilişkin pozitivist 

anlamda araştırma yapan sosyolog temelde bunun ahlaken iyi ya da kötü olduğuna ilişkin 

tespitlerle uğraşmamalıdır. Sosyal bilimcinin araştırma yaparken kendini soyutlaması vs. 

bunlarla ilgilidir. 

Enseste ilişkin bir konuda yargılama yapmak, iyi veya kötü şeklinde değerlendirmek 

hukukun konusudur. Sosyolog ise yargılama değil tespitlere yönelir. 

 

2-Doğruluk ve Doğruluğun Tekrar Tekrar Gösterilebilmesi 

 

Doğa bilimlerindeki deney ve gözleme ilişkin yöntemlerden alınan bir mirastır ve esasen 

bilimsel bilginin genel-geçer bilgi olmasından kaynaklıdır. Bilimsel bilgi yer zaman 

bakımından doğru olmayı gerektirir ve bu denetlene bilirliği gerektirir. Bir başka ifadeyle 

bilimsel bilginin geçerliliği ya da kesinliği her seferinde tekrar tekrar kanıtlanabilmesiyle 

ilgilidir. Pozitivist anlayış içerisinde bilimsel bilgi denenebilen, gözlenebilen ve akıl 

yürütme yollarıyla geçerliliği kanıtlanabilen sistemli bilgiler olarak nitelendirilir. 

Doğruluğun tekrar tekrar gösterilmesi o bilginin dogmatik olduğu anlamına gelmez. Bu 

söylenenler büyük oranda doğa bilimleri için geçerlidir. 

 

Toplum bilimlerine geçtiğimizde her toplum biçiminde farklı o topluma ilişkin doğrulara 



rastlanır. Tüm dünyada geçerli tekrar tekrar kanıtlanabilen sosyal bilgilerden ya da sosyoloji 

bilgisinden bahsetmek nispeten zordur. Türk toplumunda ya da Amerikan toplumunda 

ulaştığımız bilgiler ya da toplumsal yaşama ilişkin gerçeklikler farklı olabilir hatta zıt 

şeylerle karşılaşılabilir. Bu nedenle doğa bilimlerindeki bilgiyle sosyolojideki bilgi ya da 

hukuktaki bilgi arasında bazı farklar vardır. 

 

Hukukun bilgisi nedir? 

Hukuk normudur yani pozitif hukuki düzenlemelerdir. Normları somut uyuşmazlıkta 

uygulamaya aktarmak gerekir. Bu noktada normu yorumlamak ve oradan anlama ulaşmak 

gerekir. Anlama ulaşırken de var olan uyuşmazlığı çözmek üzere ve etik olarak hukukçuya 

yüklenen bir sorumluluk da vardır ve hukukun meşruiyet kaynaklarından biri de budur o 

normu uygulamada somutlaştırırken bozulan adaletin yeniden sağlanmasıdır. Normu 

adaletli, hakkaniyetli bir biçimde ilgili somut uyuşmazlıkta kullanmak hukukun varoluşsal 

olarak meşruiyetini sağlayan olgulardan biridir. 

Temel tartışma noktalarında birisi ise normun bilgisinin kesin olup olmamasıdır yani 

hukukun belirli olup olmamasıdır. 

Hukukun bilgisi olarak nitelendirdiğimiz şey kanun koyucunun ruhudur yani bir siyasal 

aktörün. Bu noktada hukuk bilgisi değişken midir ya da hukuk bilgisi nasıl değişir? 

Hukuk bilgisi değiştiğinde koca kütüphaneler okkalık kâğıt haline gelir mi? 

Hukuksal bilginin pozitivist bilgiden farklılaştığı noktada budur. Kanun koyucunun 

değişiklikleriyle koca kütüphaneler okkalık kâğıt olur dediğimiz şey de aslında normun 

içeriğini belirleme yetkisine sahip olan siyasi iradenin her zaman normu değiştirebileceğidir. 

Bu anlamda bütün bir hukuksal metodoloji de dahi köklü değişiklikler yapılabilir. Bu 

sosyolojik bilgi ile hukuk bilgisi arasındaki temel farklardan biridir. Topluma ilişkin bir bilgi 

arayışı içerisindeyseniz toplumsal ilişkileri çözümlemeye çalışıyorsanız belirli metot ve 

yöntemlerle deney, gözlem vs. pozitivist bir sınır içeresinde kaldığınızda dahi belirli 

toplumsal olguları çözebilirsiniz. Âmâ hukukta bu anlamda bir farklılaşma ya da hukuksal 

bilgi dediğimiz hukuk normu içeriğinde farklılaşmadan bahsedebiliriz. 

 

3-Basitlik ve Anlaşılabilirlik 

 

Sınırlılık ile son derece bağlantılıdır. 

Basitlik ve anlaşıla bilirlikte karmaşık konuların ya da çok boyutluluğu nedeniyle 

anlaşılması güç olan nitelendirmelerin ya da konuların daha anlaşılır kılınmasına 

çalışılmasına ilişkin bir husus vardır. Mümkün oldukça bilimsel araştırmada konuyu 

daraltmak gerekir. Örneğin herhangi bir sosyolojik araştırma yürütüyorsunuz kent ve 

suçluluk. Bu çok geniş bir alana tekabül eder. Bu kadar geniş bir konuda basitlik ve 

anlaşılabilirdik zordur. Çünkü kent birçok farklı bölgeden oluşur bu farklı bölgelerde farklı 

suçlar ortaya çıkar. Dolayısıyla basitlik ve anlaşılabilirlik için konuyu daraltmak gerekir bu 

da sınırlılığı ortaya çıkartır. 

 

Basitlik ve anlaşılabilirlik ile sınırlılık arasında zorunlu bir iş birliği vardır. 

 

4-Sınırlılık 

 

Yapılan araştırma ya da incelenen konu çeşitli alanlara bölünmelidir. Dolayısıyla da 

araştırma içinde belirli bir iş bölümü yapılmalıdır. 

Disiplinler arası bir çalışma yürütüyorsanız bile burada da belirli bir sınırlılık içeresinde 



gitmek gerekir. Örneğin töre cinayetlerine ilişkin bir araştırma yapıyorsunuz Güneydoğu 

Anadolu Bölgesindeki töre cinayetlerinin son yüz içindeki Osmanlı’dan günümüze 

dönüşümü. Burada farklı disiplinlerden yaralanmak gerekir sadece sosyoloji ile çözülemez. 

Sosyolojik araştırmaları kullanarak yüz yüze görüşmeler, tarih araştırmaları yapmanız 

gerekebilir. Normların nasıl dönüştüğü eski ceza kanundan yeni TCK’ya ya da iktisadi 

araştırmalar, psikolojik araştırmalar yapmanız da gerekebilir. Bu anlamda interdisipliner bir 

araştırma yürütürsünüz. Yapacağınız araştırmayı belirli bir sınırla yaptığınız için 

ulaşacağınız sorunlarda bütünlük ve sistematik tutarlık da taşımak zorundasınızdır. Bu 

sınırlı oluşu böyle sağlayabilirsiniz. 

 

5-Sistematik Olmak 

 

Alelade bilgide sistematize olmamış bir bilgi söz konusudur, bilimsel bilgide ise sistematize 

edilmiş belirli anlamda sınıflandırılmış bir bilgi vardır. Dolayısıyla bilimsel araştırma 

neticesinde elde edilen bilgileri istatistik yöntemleri de kullanarak sistematize etmek 

gerekir. Tümevarım yöntemini kullanarak neden sonuç ilişkileri kurmak gerekir. 

Pozitivizmin temel unsurlarında biri de neden sonuç ilişkilerini kurmaktır. 

 

Sosyolojide konuyu ele alacak olursak; 

 

SOSYOLOJİDE KULLANILAN YÖNTEMLER 

 

Geleneksel olarak kullanılan iki temel yöntem vardır: 

1-Kıta Avrupası Sistemi 

2-Amerikan Sistemi 

 

Günümüzde genellikle bunların birleştiğinden söz edebiliriz ama 1800’lü yıllardan çıkışları 

itibariyle bunlar iki farklı sosyolojik geleneği oluştururlar. 

 

AMERİKAN SOSYOLOJİK GELENEĞİ 

 

Pragmatist niteliktedir. 

Ampirik araştırmalar oldukça hakimdir ve büyük toplumsal araştırmalar yapmak yerine 

genelde küçük ve orta ölçekli sosyolojik araştırmalara yönelirler. Bunlarla da toplum içinde 

aksayan yönleri tespiti ve giderilmesine ilişkin arayışlar söz konusudur. 

 

KITA AVRUPASI SOSYOLOJİK GELENEĞİ 

 

Marx’tan Weber’e kadar karşınıza büyük sistemler çıkar. 

Avrupa kökenli sosyolojik yaklaşımlar genelde sistemler kurmaya yöneliktir ve teorik 

ağırlıklıdır. 

 

Bu iki sistemin birbirine entegre olduğundan bahsedebiliriz. Amerika’da da sistem 

teorilerine yönelmiş sosyolojik çalışmalar yoğunlaşmıştır. Avrupa’da da ampirik deneysel 

araştırmalar ön plana çıkararak çalışmalar yaygınlaşmıştır. 

Klasik ayrım Avrupa sosyolojik yaklaşımlarının ağırlık olarak genel olması, teorik nitelikte 

olması, sistem teorileri kurması; Amerikan yaklaşımlarınınsa ampirik ve küçük ölçekli 

araştırmalara yönelmiş pragmatik nitelikler arz etmesidir. 



 

Sosyolojide yöntem dediğimizde iki klasik yöntem söz konusudur. 

 

Biri Fransız rasyonalistlerinden itibaren kullanılan TÜMDENGELİM  

Diğeri de İngilizlerin ampirizmle beraber kullanmaya başladığı TÜMEVARIM. 

Aradaki fark tümevarımda parçadan çıkıp bütüne ulaşılır, tümdengelimde ise bütünden yola 

çıkarak parçalara ulaşılır. 

Ortak noktaları ise ikisinde de genel kurallara ulaşılabilmesidir. 

 

A) TÜMDENGELİM 

 

Tümdengelimde genelden özele yönelik bir araştırma vardır. Örneğin tüm insanlar 

ölümlüdür, Sokrates’te insandır o halde o da ölümlüdür. Formel bilimler de tümdengelim 

içinde değerlendirilir. Matematik, mantık gibi. 

 

B) TÜMEVARIM 

 

Tümevarımda deney ve gözlem ampirik metodoloji kullanılır ve tek tek olgulardan 

hareketle genel kurallara ulaşılmaya çalışılır. Sosyolojinin temel karakteri doğa 

bilimlerindeki pozitivist yöntemlerin tatbiki olduğundan tümevarım yöntemi esasına dayanır 

yani tek tek olgulardan hareketle genele ilişkin, toplumsala ilişkin genel kurallar 

bulabilmektir. 

 

Tümevarım kendi içinde sosyolojik araştırmalar bağlamında önemlidir. İkili bir yapı 

gösterir: 

 

1-EKSİK TÜMEVARIM 

2-TAM TÜMEVARIM 

 

Her ikisi de sosyolojik araştırmalarda, hukuk sosyolojisi araştırmalarında da kullanılabilen 

yöntemlerdir. 

 

1-EKSİK TÜMEVARIM: 

 

Bir konuya ilişkin mümkün olan en fazla sayıda verinin toplanmasına çalışır ama bütün 

verilerin toplanabilmesi çok zor olur, çok masraflıdır ya da imkansızdır. Elde edilen verilen 

aracığıyla genelleştirilmiş sonuçlar elde edilmeye çalışılır. Örneğin 25-35 yaş arası 

cezaevlerindeki kadın suçluları çalışıyorsunuz. Kadın suçluların ne kadarının çocuğu var ne 

kadarının yok. Hipoteziniz çocuksuz 25-35 yaş arası kadınların daha fazla suç işlediğine 

dair olsun. Türkiye’deki bütün cezaevlerini incelemeye almak mümkün değildir. Belirli bir 

bölge, örneklem seçilmelidir. Tam tümevarımı bu örnekte bir araştırma metodu olarak 

kullanmak son derece zordur. Bütün cezaevlerindeki kadınlarla gidip anket çalışması vs. 

yapmak mümkün değildir. Bunun için eksik tümevarım yöntemi kullanılır. Ama burada 

temel mesele seçtiğiniz örneklemin mümkün olduğunca gerçeği yansıtmasıdır. Örneğin 

sadece Ege bölgesindeki bir cezaevi için araştırma yaparsanız yanlış sonuçlara ulaşılabilir 

çünkü farklı bölgelerin farklı kültürleri vardır. Dolayısıyla farklı cezaevlerinde farklı kadın 

suçlu profili ile karşılaşabilirsiniz. Burada yapılması gereken Türkiye’deki her bölgeden bir 

cezaevi seçilip inceleme ve araştırma yapılmasıdır. Bu sayede eksik tümevarım yöntemini 



kullanmış olursunuz. Örneklemi mümkün oldukça tüm Türkiye açısından sonuç doğuracak 

biçimde ele almak gerekir. 

 

2-TAM TÜMEVARIM: 

 

Gözlem ve deney yapılan olguların hepsinin kapsanması söz konusudur. Eğer konu alanınızı 

fazlasıyla daraltabilirseniz tam tümevarım yöntemine de başvurabilirsiniz. Ancak hukuksal 

araştırmaların önemli bir kısmı eksik tümevarım ile yapılır çünkü tam tümevarım 

yöntemiyle bir araştırma yürütmek çok büyük maliyetleri kapsar. 

 

Belgeler üzerine sistematik incelemeler yapılacaksa tam tümevarım yöntemi kullanılabilir. 

Örneğin 2000-2010 yılları arasında AYM üyelerinin kararları ile mesleki profilleri 

arasındaki ilişkileri ele alan bir araştırma yürütmek istiyorsunuz. Bu yıllar arasında son 

derece sınırlı AYM üyesi vardır. (30-40 kişi gibi) Dolayısıyla tam tümevarım yöntemini 

burada araştırma evrelerinin son derece dar olması sebebiyle kullanabilirsiniz. Burada 

varacağınız sonuçlar kesin nitelikli sonuçlardır. 

 

C)PEKİŞTİRİLMİŞ ÖNERME 

 

Eksik tümevarımda deney sayısı arttırılarak bir kuvvetlendirme yapılıyorsa pekiştirilmiş 

tümevarım vardır. Örneğin az önce bahsettiğimiz her bölgeden bir cezaevinde yürüttüğümüz 

araştırmada araştırmamızı pekiştirmek istiyorsak her bölgeden ikinci bir cezaevindeki kadın 

suçlularla çocuk sahibi olup olmama arasında yeni bir araştırma yapabiliriz. Saha 

araştırması, anket, görüşme vb. yapılabilir. Bu şekilde hipotezimizi pekiştirmiş oluruz. 

Sonucunuzu garanti altına almak istiyorsanız sosyolojik araştırma bu da bir yöntemdir. 

Ayrıca araştırmayı ikinci defa doğrulamak ya da genişletmek açısından yine sosyolojik 

araştırmanın mali imkanları ile bağlantılıdır. Zaten doğrulamak suretiyle genelleştirmek 

amaçtır. 

 

 

                                                                                                                    Selvi Müleyke Şen 

                                                                                                                         26.02.2018 

 2.Hafta 2.Ders 

 

Sosyolojide araştırmalar nasıl yapılır konusunu hukuk felsefesi üzerinden ele alacağız. 

Sosyolojik araştırmalarda öncelikle bir araştırma planı oluşturulması ve ardından da 

sosyolojik araştırma yöntemlerinin kullanılması gerekir. Araştırma planı belirli bir konu 

çerçevesinde yöntemsel olarak nasıl bir yol izleneceğini gösterir. Hukuk sosyolojisinde 

ampirik araştırmalar için 6 basamaktan oluşan geleneksel bir araştırma planı vardır.  

• Öncelikle araştırma konusunun belirlenmesi gerekmektedir. Buradan hareketle temel 

kavramlar ortaya koymalısınız. Peki araştırma konusu dediğimiz şey nedir? Bu 

araştırmanın temel sorusu yani ortaya atacağımız hipotezdir. Örneğin az önce 

gördüğümüz kadın suçluların çocuk sahibi olmasına ilişkin ortaya attığımız hipotez 

bir araştırma konusudur.  

• İkinci basamakta belirlediğimiz araştırma konusuyla ilgili önceden yapılmış 

çalışmalara bakılır, literatür taraması yapılır.   

• Üçüncü olarak kullanılacak araştırma yöntemi belirlenir. Burada da 5li bir ayrım var. 

Gözlem, saha araştırması, deney, tarihsel çözümleme ve yaşam öyküsü. Bunların 



hepsini hukuk sosyolojisinde kullanmak pek mümkün olmayabilir. 

•  Dördüncü aşama verilerin toplanmasıdır. Beşinci aşamada ise veriler toplandıktan 

sonra ortaya attığınız hipotezin doğru olup olmadığını ele almanız gerekir. Veriler 

hipotezinizi doğruluyor mu yanlışlıyor mu bunu incelemelisiniz. 

•  Hipotezin ret veya kabulüyle birlikte sonucun bir neden-sonuç ilişkisi çerçevesinde 

ortaya konması gerekir.  

• Tutarlı ve sistematik bir sonuç ortaya koymalısınız.  

Bu 6lı sistemi kent ve suçlular üzerine bir çalışma ile örneklendirelim. Hipotezimiz kent 

ortamının suçluluk oranlarını arttırdığına ilişkin. Bu araştırma konusu ya da hipotez olabilir 

mi? Olabilir ancak bu geniş bir konudur. Nasıl bir kentten bahsediyoruz, örneğin Bilecik’ten 

mi bahsediyoruz ya da İstanbul’dan mı ya da zamansal açıdan 19.yy. sanayi devri kenti mi 

ya da günümüzde bir kent mi ele alacağız. Hipotezimizi Ankara üzerinde ele alırsak gene 

daraltmamız gerekmektedir. Mesela kan davasına ilişkin suçları Ankara’da incelemek pek 

mümkün olmayacaktır. Ancak beyaz yakalılara ilişkin suçları, vergi suçlarını inceleyebiliriz. 

Kenti de daraltmamız gerekir çünkü kentler çok farklı toplumsal gruplardan seviyelerden 

oluşur. Örneğin Ostim’de işlenen suçlar ile Beysukent’te işlenen suçlar birbirine 

benzememektedir. Bu bağlamda şirketlerin yoğun olduğu bir bölgede beyaz yakalılara 

ilişkin suçlar yoğun olarak işlenir. Örneğin banliyölerde, gecekondu bölgelerinde, çöküntü 

bölgelerde işlenen suçlar farklılık göstermektedir. Peki çöküntü bölge nedir? Çöküntü 

bölgeler genelde bir süre önce özellikle ekonomik açıdan önemli işlevler arz eden ama süreç 

içerisinde köyden kente göçle birlikte fakirleşen alanlardır. Çöküntü bölgelerde suç oranları 

genelde yüksektir. Çöküntü bölgelerde mala karşı suçlarda artış olur. Bu bağlamda araştırma 

konumuzu Ankara’da çöküntü bölgelerde mala karşı suçlarla sınırlayabiliriz. Örneğin 

fakirlik, yeterli eğitimin sağlanamaması çocukların suça yönelimini artırır mı? Araştırmanın 

konusunu bu şekilde daraltarak pozitivist anlamda daha kesin sonuçlara ulaşabiliriz. Tabi 

burada birkaç temel unsur daha vardır. Örneğin ‘’gecekondu bölgelerinde çocuk suçluluğu 

daha fazladır’’ şeklinde bir hipotezimiz var. Burada 2 temel kavram vardır. Biri gecekondu 

mahallesi diğeri çocuk suçluluğu. Sosyolojik araştırmalarda bağımlı ve bağımsız 

değişkenler vardır. Bağımsız değişken gecekondu mahallesidir-hipotezimizin temelini 

kurduğumuz bağımsız değişkeni değiştirirsek ona bağımlı değişken de değişir. Örneğin 

bağımsız değişkeni gecekondu mahallesi yerine Söğütözü olarak değiştirirsek buna bağlı 

olan bağımlı değişken suç tipi değişir. Sonuç olarak biz belirleyici olan değişkenlere 

bağımsız değişken, bağımsız değişkene göre şekillenen değişkenlere de bağımlı değişken 

diyoruz.  

Peki sosyolojik araştırmayı neden yaparız?  Hukuk sosyolojisine ilişkin araştırmaların temel 

amacı hukuk politikaları oluşturabilmektir. Örneğin nasıl normlar ortaya koymalıyız ki 

çocuk suçluluğu en aza inmeli? Sosyolojik araştırmalar sayesinde sorunların temeline ilişkin 

çok daha fazla sonuca ulaşabiliriz.  

İlk aşamada ortaya koyduğumuz hipotezin doğruluğunu test etmek için 5 ayrı araştırma 

yöntemimiz var. Bunlar gözlem, deney, saha araştırmaları, yaşam öyküleri ve tarihsel 

çözümlemeler. Gözlem doğa bilimlerinden miras kalan bir yöntem. Gözlemin güvenilirliği 

için başka verilerden de yararlanmak gerekebilir. Sosyolojide gözlemleyeceğimiz şey 

toplumdur. Ancak sosyolog bütün bir toplumu sürekli olarak nasıl gözlemleyebilir? Bu 

sebeplerle gözlem çok kullanışlı bir yöntem değildir. Gözlem birkaç gruba ayrılır. Basit 

gözlem, çıplak gözlem ve sistematik gözlem. Basit gözlem kendi içinde katılımlı ve 

katılımsız gözlem olarak ayrılır. Sosyolojide genel olarak sistematik gözlem kullanılır. 

Katılımsız gözlem de araştırmacı gözlem alanını sadece dışarıdan izler. Örneğin 2 farklı 

siyasal düşünceye sahip 10ar kişilik grubun davranışlarını ölçmek amaçlı bir salonda 



toplayıp tartışmalarının izlenmesi. Katılımlı gözlem de araştırmacı bu toplantı moderatör 

gibi bulunabilir. Bu gözlem türlerinde kişiler gözlendiklerinin, bir deney ortamında 

bulunduklarının farkındadırlar. Çıplak gözlemde kişiler gözlendiklerinin farkında 

değildirler. Örneğin futbol maçında insanların davranışlarının izlenmesi ancak burada da 

kesin sonuçlar elde etmek oldukça zordur. Sistematik gözlemde istatistiki veriler gözlem 

yoluyla değerlendirilir. Örneğin son 30 yıldaki çocuk suçluluğu araştırılırken geçmiş verileri 

incelemek zorundasınızdır. Ya da daha eski saha çalışmalarının sonuçlarını incelemelisiniz. 

Bu da sistematik gözlemdir. İkinci yöntemimiz deney. Araştırmacı bağımlı ve bağımsız 

değişkenlerle olguları etkileyen şeylerin ne olduğunu tespit etmeye çalışır. Sosyoloji 

alanında kullanılması oldukça zor olan bir yöntemdir. En çok sosyal psikoloji 

araştırmalarında kullanılır. Örneğin geçen hafta konuştuğumuz Milgram deneyi. Üçüncü 

yöntemimiz saha araştırması. Sosyolojik araştırmalarda en çok kullanılan yöntemdir. 

Kişilere belli konularda yazılı ya da sözlü sorular sorarak tavır ve tutumları belirlenmeye 

çalışılır. Saha araştırmaları görüşme ve anketler aracılığıyla yapılır. Görüşmenin temel 

özelliği yüz yüze olmasıdır. Görüşmenin olumlu yanlarında biri yüz yüze olması nedeniyle 

karşı tarafın davranışlarının daha net tahlil edilebilmesidir. Olumsuz yönlerinden biri de 

görüşmeci kişiyi etkileyebilir farklı cevaplar vermesine sebep olabilir. En çok kullanılan 

yöntemlerden biri de ankettir. Önceden belirli sorular hazırlanır ve katılımcılar bu soruları 

cevaplar. Örneğin Ankara’da halkın tüketim anlayışını nasıl belirleriz? Burada eksik 

tümevarım kullanmak zorundasınız. Genelde tesadüfi örnekleme kullanırsınız. Rastgele 

telefon numaralarını arayarak veriler elde edersiniz ya da mesela her caddenin 15 numaralı 

apartmanının 3 numaraları dairelerine gidersiniz. Bunlardan elde ettiğiniz verilerle genel 

sonuçlara ulaşmaya çalışırsınız. Mesela seçim anketleri nasıl yapılır? Türkiye ortalamasını 

temsil edecek en iyi örnekler seçilir. Bu illeri belirledikten sonra saha araştırmasına 

yönelirsiniz ve en iyi örnekleme ulaşmaya çalışırsınız. Sonrasında bu verilerin en iyi şekilde 

ortaya konulabilmesi için istatikçilerle birlikte sonuçları çıkarırsınız.  Dördüncü yöntem 

yaşam öyküsü. Doğa bilimlerinde neredeyse hiç kullanılmayan bir yöntem. Özellikle eski 

toplumlardaki araştırmalarda otobiyografi veya biyografilerden yararlanabilirsiniz. Hukuk 

açısından yasaların yaşam öyküsü incelenir. Yasaların gerekçelerine, meclis tutanaklarına, 

komisyon raporlarına bakılır. Örneğin 1923’ten günümüze yasa yapım süreleri ile ilgili bir 

araştırma yapıyoruz. Doğal olarak yasaların yaşam öyküsünü yansıtan gerekçeleri raporları 

incelemek zorundayız. Beşinci yöntemimiz tarihsel çözümleme. Birçok sosyolojik olgunun 

tarihsel olduğundan bahsetmiştik. Tarihsel belgeler de sosyolojik araştırmaların her zaman 

bir kaynağıdır.  

Bugün değineceğimiz diğer bir konu sosyolojinin alt dalları ve sosyolojinin konusu. 

Sosyoloji dediğimizde günümüzde çok büyük bir alan görüyoruz. Ancak 3 farklı yapılar 

alanı vardır. Toplumsal yapılar alanı, yerleşim birimleri alanı, toplumsal gruplar alanı. 

Hukuk sosyolojisi toplumsal yapılar alanına girer. Sosyolojinin birçok dalı da toplumsal 

yapılar alanına girer. Yerleşim birimleri alanına kent sosyolojisi, sanayi sosyolojisi vesaire 

girer. Yaptığınız araştırma iki alana da girebilir. Örneğin işçilerin hukuk deneyimine ilişkin 

bir araştırma yapmak istiyorsunuz. Bu sanayi sosyolojisinin de hukuk sosyolojisinin de 

alanına girer.   

Hukuk sosyolojisinin konusu nedir, hukuk sosyolojisi neleri inceler? Burada da 4lü bir 

ayrım vardır. 

• İlk konusu hukuk düzeni ile toplum arası ilişkilerdir. Mevcut hukuk sisteminin hangi 

etkenlerle ne şekilde var olduğu ve mevcut hukuk sisteminin toplumsal yaşam 

üzerinde nasıl etkiler olduğu incelenir. 

•  İkinci olarak hukukun benzer normatif toplumsal yapılardan ne gibi farkları vardır, 



hukuk normunun yaşayan hukuktan farkı nedir, hukuk ile örf-adet arasındaki ilişki 

nedir incelenir. Örf ve adetler toplumsal yaşamı düzenleyen kurallardır bu yüzden 

hukuk sosyolojisinin oldukça fazla ilgilendiği bir alandır. 

•  Hukuk sosyolojisinin üçüncü konusu hukukun özneleridir. Başka bir ifadeyle 

hukukçu profilleridir. Hukukun özneleri kimdir? Yargılama sürecindeki tüm kişiler 

hukukun özneleridir. Hakimler, avukatlar, savcılar, mağdurlar… En çok odaklanılan 

noktalardan biri de hakimlerin nasıl karar verdiğidir. Hakimlerin sosyo-ekonomik 

durumları, ideolojik görüşleri kararlarını etkiler mi? 

•  Dördüncü konu ise hukuk politikasıdır. Yasaların yapılması öncesi içeriklerinin nasıl 

olacağını ilişkin konular da hukuk politikası alanını oluşturur. Örneğin çocuk 

suçluluğuna ilişkin çok ağır cezalar öngörmek bu suçları azaltacak mıdır? Gerçekten 

suçlular ıslah edilebilmekte midir?  
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3. Hafta 1. Ders                                              

 

Bugün temelde iki konuyu ele alacağız. Biri modern öncesi dünyayı anlamlandırmak adına 

ilkel toplumlardan moderniteye düşünüş biçimlerinin dönüşümü. Yine bunlarla ilgili Platon, 

Aristoteles, Montesquieu, İbni-i Haldun’un görüşleri üzerinde duracağız daha sonra da 

hukuk sosyolojisine geçiş yapacağız. İlkel toplumlardan itibaren düşünüş biçimlerinden 

bahsettik modernizm ile beraber insanın düşünüş biçiminin temelde rasyonalite olgusuyla 

açıklandığını söylemiştik. Sosyoloji ile bu anlamda doğrudan modern insanın rasyonalitesi 

çerçevesinde bir konuma yerleştirmiştik. Ama ilkel toplumlardan itibaren baktığımızda 

aslında düşünüş biçimlerinin farklı olduğunu görüyoruz. Bunu Antik Yunan’dan ya da 

Roma’dan önce de kandaş ya da kabile topluluklarında da karşımıza çıkan bazı olgular 

vardı. Örneğin; avcı ya da toplatıcı toplumlardaki temel düşünüş biçimleri ki bu noktada 

karşımıza sihirsel düşünüş çıkıyor. Burada avcılık ya da toplayıcılığın aslında bir üretim 

faaliyeti ya da tarzı olmadığından bahsetmemiz gerekir. Örneğin; Antik Yunan’da köleci 

üretim tarzından bahsediyorduk ama avcı, toplayıcı toplumlarda bunun bir üretim tarzı 

olmadığını hayatta kalmaya ilişkin bir mücadele olarak çıktığından söz edebiliriz. 

Dolayısıyla da avcı, toplayıcı toplumlarda toplumsal ilişkilere baktığımızda önceden 

bahsettiğimiz antropoloji konusundakilere benzer durumu söz konusu yani insanlar 

karşılıklı ihtiyaçlarını karşılayabilmek için aslında çeşitli faaliyetlerde bulunuyorlar. Bu 

noktada sihirsel düşünüş dediğimiz şey ne ile bağlantılı? Bu aslında insanın doğa içinde 

yaşamasıyla bağlantılı çünkü alelade bilgi dediğimiz şey bile aslına büyük oranda bu insanın 

doğa ile kurduğu ilişkilerde karşımıza çıkıyor. İnsan doğayı gözlemlemeye başladığı andan 

itibaren benzerlikler üzerinden bazı sınıflandırmalar yapar. Örneğin; güneşin her gün doğup 

batması burada belirli bir düzen olduğunu ifade eder. Benzetmeci bir akıl söz konusudur. 

İşte bunu ilkel toplumlarda sihirsel düşünüş biçimi olarak adlandırıyoruz. Bu noktada 

doğanın var olan düzenliliği ile bu düzenliliğin sürmesi arasında bir tür sihir olduğuna 

ilişkin kabul vardır. Bu sihirsel düşünüşün tabi ki bir sonucu vardır. Bu sonuç İlkel 

toplumlardaki inançlardır. İlkel toplumlarda doğadaki nesnelere (güneş, ay, deniz, hayvan 

vs.) tapılır. İşte burada sihirsel düşünüş dediğimiz olgu devreye giriyor. Doğanın o 

düzenliliğinin altında doğa üstü bir irade oluyor ve o da o toplumu hayatta tutan unsurlarla 

son derece bağıntılı olarak karşımıza çıkıyor. Örneğin; nehir kenarında yaşayan bir toplum 



için o nehrin kutsallığı. Antik toplumlara ya da erken devletin ilk aşamalarına geçtiğimizde 

aslında sihirsel düşünceden biraz daha mitsel düşünceye doğru bir geçiş var. Tabi ki burada 

uygarlıkların ortaya çıkması bu bağlamda ilk farklılık ve tabi ki avcı toplayıcı düzenden 

aslında toprağa bağlı tarımsal faaliyetlere bağlı kent devletlerinin ortaya çıkması. Bunun ilk 

örneği Antik Yunan ya da Roma değil Mezopotamya’dadır toprağa bağlı çiftçilik 

faaliyetlerinin ortaya çıkması. Bu avcılık toplayıcılıktan farklı olarak yeni bir üretim tarzının 

doğuşunu sağlıyor. Köleci üretim tarzı doğuyor artık. İlkel toplum, kandaş toplum dediğimiz 

yapılanmadan daha ayrıntılı örgütsel düzeyde bir sistemle karşılaşıyoruz. En erken 

Mezopotamya’da dahi bunu görürüz. Örneğin; ilk kez yazılı hukuk kuralları çıkıyor 

(Urukagina Yasaları). Burada aslında yönetsel bir düzey değil çok daha ayrıntılı bir uygarlık 

ortaya çıkıyor yani kültürel bir yapı niteliği de arz ediyor. Buna bağlı olarak düşünsel yapı 

da değişiyor. Örneğin; Sümerler ’de ya da Babiller ’de tanrı düşüncesinin var olduğunu 

görüyoruz. İ.Ö. 6. yüzyıla kadarki dönem mitsel düşünce olarak nitelendirilir. Ki bu da 

Antik Yunan çok tanrıcılığından oldukça farklıdır çünkü tanrılar da aslında insan gibi 

düşünür doğrudan maddi evrenle bağlantı kurularak nitelendirilir. Tek tanrılı inançlardan 

çok daha farklı bir inanç söz konusudur. İnsanlar gibi birbirlerine kızarlar, birbirlerini 

kıskanırlar. Mitsel düşünüş de böyle ama aynı zamanda yaratıcı bir doğa düşüncesine 

dayanır ve insanı da aslında doğrudan o evrensel sürecin bir parçası olarak kabul eder. 

Mitsel düşüncede örneğin; hukuk kurallarının tamamen soyluların elinde olduğunu söyledik 

bu Roma için de geçerli. Yani hâkim ve din adamı aynı kişi. Aristokratların ve toprak 

sahiplerinin hakim olduğu bir düzen söz konusudur. Ama aynı zamanda yükselen bir orta 

sınıf da söz konusu. Özellikle Antik Yunan’a bakarsak ticaret ile zenginleşen kentli orta sınıf 

vardır. Ve bunların temel talepleri aslında hukukun yazılı hale getirilmesiydi. Roma’da 12 

Levha Kanunları’nın çıkması bununla bağlantılıdır esas olarak. Bu süreç zaten Antik 

Yunan’da mitsel düşünceden felsefi düşünüşe geçiş aşaması olarak nitelendirilmiştir. Bu 

aşamada örneğin; kentli orta sınıfların, zenginleşen sınıfların siyasal iktidara ortak 

olabilmek için o meclislerdeki ortamda söz sahibi olabilmek için sofistlerde dersler aldığını 

söylemiştik ve böylece aslında Antik Yunan’da sofistlerle beraber felsefi düşünüşün 

başladığını söylemiştik. Felsefi düşünüş ile beraber mitsel düşünceden aslında insan aklının 

ön plana çıktığı yeni anlayış ortaya çıkıyor ki bunu da akla dayanan doğal hukuk teorileriyle 

açıklamaya çalışmıştık. Özellikle Aristoteles’in çalışmalarına baktığımızda bilimsel 

düşüncenin de ortaya çıktığını görüyoruz. Aristoteles Platon’dan farklı olarak ampirik yönlü 

çalışmalara da ağırlık veriyordu ve bu da Rönesans ile beraber bilimsel, pozitivist ya da 

ampirik düşüncelerin ilk biçimini oluşturuyordu. İşte felsefi düşünüşte akıl ön plana çıkıyor. 

Benzer şeyleri Roma için de söyleyebiliriz ama Roma’da gerek dinsel alan gerek felsefi alan 

aslında büyük oranda Antik Yunan’dan kopyalanmıştır. Hatta çoğu Roma tanrısı da Antik 

Yunan’daki tanrılara benzer sadece isimler değişmiştir. Bizim açımızdan Roma’yı farklı ve 

önemli kılan gerçekleştirmiş olduğu son derece karmaşık ve üstün siyasal örgütlenme ve 

bunun alt yapısını oluşturan hukuk kurallarıdır. Günümüze kadar da gelen Roma Hukuk 

anlayışı. (Toplumsal sınıflara yeniden girmedi hocamız ilk dönem anlatıldığı için). Orta çağ 

düşüncesi ile ilgili neler söyleyebiliriz? Önce patristik felsefe daha sonra skolastik felsefe 

gelişmiştir. Buradaki düşüncenin temelini oluşturan olgu iman ve tanrıdır. Din merkezli bir 

düşüncedir. 1200’lü yıllar zamanı Aquinolu Thomas döneminde Platonculuk’tan 

Aristotelesçiliğe dönüş söz konusudur. İlk aşamada tamamen iman merkezli bir anlayış söz 

konusu idi burada insanın büyük oranda edilgen olduğundan söz edebiliriz. Aquinolu 

Thomas ile beraber iman ve akılın birada yer aldığını görüyoruz. Akılla insan bir şeyleri 

kavrar ve din, iman bu noktada bize yol gösterir. Bu süreçle beraber aslında sadece düşünsel 

anlamda birilerinin bunu söylemiş olması yeterli değil ekonomik altyapıdaki dönüşüm ve 



feodalitenin siyasal parçalanmışlığının İngiltere ve Fransa örneklerinden başlayarak 12. 13. 

Yüzyıldan merkeziyetçi krallıkların kurulmaya başlanmasıyla beraber hepsinin bir bütün 

olarak bu dönüşümü sağladığından bahsedebiliriz. Zaten Rönesans ile insan aklının merkeze 

alındığını görüyoruz. Yine reformun etkisiyle temelde aslında siyasal yapı açısından 

karşımıza çıkıyor modern devleti öncelemesi itibariyle ve tabi ki Roma Katolik kilisesinin o 

egemenlik teorilerini ya da siyasal hakimiyetini ciddi anlamda zayıflatmasıyla beraber 

reform düşüncesi insanın konumunu edilgen olmaktan ziyade etkin bir konuma getiriyor. 

İşte bütün bu süreç bizi modernite ortamı ve modern devlet düşüncesine götürüyor. Bu da 

yeniden insan aklını öne çıkarıyor. Özellikle Aydınlanma Çağı’nda rasyonalite kavramının 

da değiştiğini görüyoruz. Peki burada modern rasyonalite neye dayanıyor? Örneğin; 

aydınlanma düşünürleri açısından geleneksel yapılar neden akıl dışı? Neden rasyonalitesi 

yok? Rasyonalitenin ve bilimselliğin 1700’lerden itibaren ön plana çıkarılmasının temeli 

eski rejimlerle hesaplaşmadır. Geleneksel denen şey burada akıl dışı olarak nitelendiriliyor 

ve burada temel şey ayrıcalıkların doğaya aykırı olması, akla aykırı olması. 1700 ve 

1800’lerde aydınlanma düşüncesiyle ortaya çıkan her şeyi bilimsel bir temele oturtarak 

meşrulaştırmanın temel gerekçesi de ……………. (anlamadım) rejimi yani eski tip 

geleneksel feodalite ve mutlak krallıklara bağlı rejimlerin tamamen akıl dışı olduğu iddiası. 

Temel meşruiyet de aslında büyük oranda burada kaynaklanıyor. Örneğin; mülkiyete ilişkin 

ilişkiler. Eski rejimin doğrularının ya da doğru kabul ettiklerinin reddedilmesine yönelik 

aslında unsurlar. Yani geleneksel toplumdan modern topluma geçiş dediğimiz yerde aslında 

modern toplum olarak frenlediğimiz her şey rasyonellik temeline oturtularak meşru 

kılınmaya çalışılıyor. Ve Aydınlanma düşüncesinin temel unsuru da aslında karşımıza bu 

anlamda bilimsellik ve rasyonalite ile açıklanması üzerine kuruluyor. 20. yüzyılda bu da 

eleştirilecek. Her şeyin rasyonalite ve bilimsel bir nitelik arz etmediğinden bahsedecekler. 

Örneğin; Frankfurt okulu. Ama şimdilik eski rejimin rasyonel olmadığı akıl dışı olduğu bu 

nedenle reddedilmesi gerektiği gibi şeyler. Ortaçağ’da bilgi tekeli kime ait? Temelde din 

adamlarına ve soylulara. Buna sebep olan birkaç faktör var. Eğitimler sadece manastırlarda 

verilebiliyor. Eğitim çok sınırlı ama tabi bir de bunun kırılma noktası var. El yazması 

kitaplar vardı ama sonra matbaa ortaya çıktı ve kitaplara ulaşmak daha kolay hale geldi. 

Bilgi matbaa ile kamusallaşmaya başladı. Bu da zaten modern dönemlere geçişi sağlayan 

temel olgulardan biri. Radyo televizyon uzun süreler devlet tekelinde kalmıştır işte bu 

yüzdendir bilginin kamusallaşması bağlamında düşündüğümüzde. Sosyolojinin Bilim Dalı 

Olarak Ortaya Çıkmadan Önce Topluma İlişkin Yaklaşımlar Bir kısmından Antik Yunan 

açısından bahsetmiştik. Klasik olarak topluma yönelik düşünceleri ortaya atanın Platon 

olduğu kabul edilir. Bireylerin ihtiyaçlarını karşılamak için toplumsallaşmak zorunda 

olduklarını belirtir. Hatırlarsanız Platon’un devlet anlayışı organizmacı devlet anlayışı idi. 

Platon Devlet adlı eserinde de anlatır bunu zaten. Toplum 3’e ayrılır. Üreticiler, savaşçılar, 

yöneticiler(filozoflar). Bu anlamda iş bölümü kavramını ortaya çıkarır. Benzer bir yaklaşım 

Aristoteles’te söz konusu idi. Aristoteles toplumun temeli olarak aileyi görüyordu, aileler 

birleşerek köyleri, köyler birleşerek site dediğimiz yapıları oluşturur diyorlardı. Burada 

insanların birbirine olan ihtiyaçlarını ön plana çıkarıyordu. Toplumun istikrarlı bir biçimde 

nasıl devem etmesi gerektiğinden de bahsetmiştir. Peki bu istikrar Aristoteles’in görüşüne 

göre nasıl oluşacak? Orta sınıfları öne çıkartarak. Toplumda zengin fakir uçurumu olursa 

istikrarsızlık oluşur dolayısıyla yaygın orta sınıf olmalı diyor. Ortaçağ geçtiğimizde İbn-i 

Haldun’dan bahsedeceğiz (kısaca bahsediyoruz ama kitaptan okuyun). İbn-i Haldun Tunus 

kökenli bir düşünürdür. 1332-1406 yılları arasında yaşamıştır. Fas ve Mısır’da çeşitli devlet 

görevlerinde bulunuyor ve en önemli eseri de Mukaddime’dir. Tarih, sosyoloji ve iktisat 

bilimlerini de içerecek şekilde çalışmalar yapmıştır. Ortaçağ-İslam düşünürü olduğu halde 



toplumların örgütlenmesinde aslında dini temellerden ziyade o toplumun tarihi, sosyolojisi 

ve kültürünün etkili olduğunu söylemiştir. Bu anlamda Montesquieu ile de benzerliği vardır. 

Sosyolojinin kurucularından biri de kabul edilebilir ama tam anlamıyla pozitivist değildir. 

Sosyoloji eski kitaplarda İlmi Ümran olarak geçer. Bu anlamda Ümran biliminin 

kurucusudur. Kendi yaşadığı coğrafyadaki göçebe toplumdan yerleşik topluma geçiş 

aşamasına ilişkin oldukça ayrıntılı analizler yapar. İbn-i Haldun’u önemli kılan ise bu geçiş 

aşamasından devletin geçirdiği aşamaları pozitivizme yaklaşır bir biçimde neden-sonuç 

ilişkileri içinde açıklamasıdır. Dolayısıyla tümevarım yöntemini de ilk kullanan kişilerden 

biridir. Devletlerin büyümelerini ardından genişlemelerini duraksama ve çöküş dönemleri 

üzerinde ele alır. Asabiye dediği şey de insanları bir arada tutan ve birbirlerine bağlayan 

güçlü duyguları ifade etmek için kullandığı bir kavramdır. Asabiye duygusunun ne kadar 

güçlü olursa devletin o kadar büyüyeceğini ve güçleneceğini söyler. Ama hanedanlıklar 

değiştikçe asabiye duygusunun zayıflamaya başlayacağını ve bu sebeple devletlerin de 

çöküş aşamasına geçeceğini ama bu çöküşten sonra yeni devletlerin kurulacağını söyler. Bu 

konuda bir analiz geliştirmeye çalışır. Padovalı Marsilius sivil toplum kavramını ortaya 

atmıştı. Ve sivil toplum olarak nitelendirdiği şey de aslında meta mübadelesinin ve üretim 

süreçlerinin gerçekleştiği yer olarak nitelendirmişti. İktidarın kaynağını sivil toplumdan 

hareketle açıklamıştı. Bu noktada prensin temel görevi iktidarın kaynağını halktan alması 

itibariyle yasalar yapılması gerektiğinden bahsetmişti. Toplumu yani halkı merkeze almıştır 

ve çoğu olguyu da bu bağlamda anlamlandırmak istemiştir. Montesquieu deyince aklımıza 

kuvvetler ayrılığı geliyor. İnsanın gerçek doğasının toplumsallık olduğunu söyler. İbn-i 

Haldun’a benzeyen çok fazla şey vardır. Kanunların Ruhu adlı eserinde yasaların aslında 

toplumlarla bağlantılı olarak biçimlendiği üzerinde durur. Dolayısıyla yasaların içeriğini bir 

taraftan toplumsal yaşam diğer taraftan iklim, coğrafya gibi özelliklerin belirlediğini söyler. 

Peki neden kuvvetler ayrılığını ortaya atmıştır? Fransa o dönemde mutlakiyetçi bir 

imparatorluktur dolayısıyla yasama, yürütme, yargı arasında bir ayrılık ortaya koymak 

istiyor. İmparatorun iktidarı soylular ile paylaşması gerektiğini savunur. 

 

 

 

                                                                                                                   Yağmur Aydoğdu 

                                                                                                                      05.03.2018 

3.Hafta 2.Ders 

 

Hukuk sosyolojisi 20.yy’a özgüdür. Aslında hukuk sosyolojisi hukuksal pozitivizme bir 

tepki olarak ortaya çıkmıştır. İlk dönem hukuksal pozitivizm bakımından Bertham, Austin 

ve Kelsen üzerinde durmuştuk. Hukuk sosyolojisinin bu bağlamda temelinin hukukun 

sadece bir norm olarak görünmesinde pozitivist yöntemlerin kullanılmasına bir tepkidir. 

Zira hukuksal pozitivizm dediğimizde hukuk ile toplum arasında net bir ayrım yapılıyordu. 

Hukukçunun ve hukukun uğraşması gereken temel alan normatif alan olmalıdır. Hukukçu 

hukukun normatif alanıyla ve bunların kavramsallaştırılmalarıyla ilgilenir. Hukuku bir bilim 

haline getirmek durumundadır ve buna ilişkin bir anlayış söz konusuydu. Hukuk 

sosyolojisinin ortaya çıkması da tam olarak bu hukuki pozitivist anlayışlara bir karşı çıkıştır. 

Hukuk sosyolojisi açısından hukuk ve toplum arasında bağıntı olduğu kabulü vardır. Hukuk 

sosyolojisinin ortaya çıkışında bugünkü akım üzerinde duracağız. Sosyolojik hukuk bilimi 

ve Amerikan realistleri. Bunlar Amerikan kökenli akımlardır. Rusya ve Amerika’nın 

1900’lü yılların başında hukuk sosyolojisinin doğumunda özellikle Kıta Avrupası 

hukukçularına göre çok daha etkili olduklarını söyleyebiliriz. Kıta Avrupası hukukçuları 



daha pozitivist temelden gitmişlerdir. Hukuk sosyolojisiyle ilgili birçok yaklaşım da 

Amerikan kökenlidir. Hukuk sosyologlarının tepkili olduğu bazı akımlar üzerinde 

duracağız. Örneğin; Almanya’da kavram hukukçuluğu yaklaşımı, Fransa’da yorumcu okul 

ve ABD’de 19yy’da hukuki formalizm akımı. Alman kavram hukukçuluğu, ki en önemli 

ismi Puchta’dır. Hukuku diğer pozitivistler gibi mantıksal bir sistem olarak ele alıyorlar. 

Hukuku kapalı bir sistem olarak görüyorlar. Dolayısıyla da hukuk normları dışında hiçbir 

unsurun hukukun kaynağı olamayacağını söylüyorlar. Bu anlamda klasik pozitivizme son 

derece yakın bir akımdır. Benzer şey Fransa’daki yorumcu okul için de geçerlidir. 

Fransa’daki yorumcu okul da 1804 Medeni Kanunundan sonra ortaya çıkan bir akımdır. 

Burada da tamamen hukuk normlarının metninden hareketle hukukçunun hareket etmesi 

gerektiğini söylüyorlar. 1804’teki Fransız Medeni Kanununa ilişkin hukukçunun yegane 

görevinin bu anlamda hukuk normlarının tefsiriyle yani yorumuyla sınırlı olduğunu 

söylüyorlar. Hukuk biliminin sınırları da aslında tamamen o normatif Medeni Kanun 

araştırmalarıyla sınırlı olarak nitelendiriliyor. Hakimin hukuk yaratma yetkisini bu 

bağlamda reddediyorlar. Benzer bir şey ABD’deki hukuksal formalizmdir. Burada da 

aslında Austin’den gelen bir gelenek söz konusudur. Yasak egemenin buyruğu olarak 

nitelendiriliyor ve kural temelli bir hukuk anlayışı geliştirilmeye çalışılıyor. Amerikan 

formalizminin kıta Avrupası pozitivizminden temel bir farkı vardır. Hakimin en önemli 

görevlerinden birini emsal kararlarını takibi oluşturuyor. Emsal kararların takibi suretiyle 

hukuki belirliliğin ve kesinliğin sağlanabileceğine ilişkin bir kabul vardır. Bu da dava 

sonuçlarının önceden hukukçular tarafından tahmin edilebilirliğini mümkün kılar. Hukuksal 

formalizmin en önemli temsilcisi Amerika’da Langell’dir. Burada eski mahkeme 

içtihatlarındaki ilkelerin ortaya çıkartılması ve yeni verilecek kararlarda eski emsal 

kararlardaki bu ilkelerin takip edilmesi gerektiği savunulmaktadır. Değineceğimiz diğer 

konu doğrudan hukuk sosyolojisi içinde sayılmamakla beraber hukuk sosyolojisinin 

öncüleri olarak nitelendirilebilecek akımladır. İlk dönem Savigni’nin görüşleri bu bağlamda 

hukuk sosyolojisinin öncüleri olarak nitelendirilebilir. Savigni’den bahsederken pozitif 

hukukun oluşması anlamında bir dizi kavramsallaştırmadan da bahsediyoruz. Savigni’nin 

temel savunusu hukukun kaynağını bizatihi toplumun içinde görmesiydi. Yani örf ve adet 

hukukunda görmesiydi. Savigni bu örf ve adet hukukunu ‘’halk ruhu’’ kavramıyla 

nitelendiriyordu. Hukukun ilk başta tamamen örf ve adet hukukuna dayanan halk ruhu 

biçiminde ortaya çıktığını söylüyordu. Bu halk ruhunun canlı bir dinamik olduğundan 

bahsediyordu. Pozitif hukukun kaynağının da Alman örf ve adet hukukuna dayanması 

gerektiğini söylüyordu. İkinci aşamada bu örf ve adet hukukunun sistemleştiren bir 

hukukçular sınıfının da olduğundan bahsediyordu. Ardından üçüncü aşamada devletin 

görevinin hukukçuların hukuku olarak çıkan kavramsallaştırmaları pozitif hukuk metinleri 

haline getirmekti. Bunun temel tartışması da Alman Medeni Kanunun kabulü bağlamında 

çıkmıştı. (1804’ten itibaren 90 sene süren medeni kanunun yapılmaya çalışılması) Hukuk ile 

toplum arasında sıkı bir ilişki kurulmaya çalışılıyordu. Menfaatler İçtihadı Yaklaşımı: 

(Jhering-Hech) Fransa Yorumcu Okuluna tepki olarak ortaya çıkıyor. Burada hukuk temelde 

toplumsal faydayı sağlamaya yönelik bir tür menfaatlerin uzlaştırılmasında bir araç olarak 

görülüyor. Bunun bir benzeri daha sonra Amerikan Realistlerinde de çıkacak hukukun 

sosyal mühendislik olarak kullanılması biçiminde. Bu yaklaşım açısından hukukun temel 

görevi toplumsal faydayı sağlamak ve dengelemektir. Burada yargıç önüne gelen 

uyuşmazlıklarda uyuşmazlığın çözüm yöntemi olarak tarafların menfaatinin dengelenmesi 

ile görevli, toplumsal faydayı böyle sağlamaya çalışıyor. Şimdi iki Amerikan sosyolojik 

yaklaşımı üzerinde duracağız. Bunlar; 1)sosyolojik hukuk bilimi 2)Amerikan realistleri. 1) 

Sosyolojik hukuk bilimi Amerika’da 19yy içinde hukuksal formalizm/pozitivizm 



olduğundan bahsetmiştik. Amerikan hukuksal yaklaşımının oldukça muhafazakar bir 

nitelikte olduğu ve emsal kararları takip dolayısıyla sadece hukuk normuna yöneldiğinden 

bahsetmiştik. Bu anlamda sosyolojik hukuk bilimi de büyük orana bu Amerikan hukuksal 

formalizmine bir tepki olarak doğuyor. O dönemde Amerika için son derece önemli kişiler 

sosyolojik hukuk biliminin kurucusu niteliğindedir. Pound Sosyolojik hukuk bilimi olarak 

nitelendirdiğimiz hareket 1900’lerin başlarında Holmes ortaya çıkıyor ve 1920’ye kadar 

etkili oluyor. 1920’den sonra yerini aslında Cardozo Amerikan hukuksal realistlerine 

bırakıyor. Pound Harvard hukuk fakültesinin dekanı ve sosyolojik hukuk biliminin aslında 

kurucusu niteliğinde. Holmes ve Cardozo da Amerikan Supreme Court’un (AYM) üyeleri. 

Bu kişiler hukuksal pozitivizme/formalizme karşı çıkıyor ve dönemin egemen hukuk 

düşüncesine karşı çıkıyorlar. Hukuk ile toplum arasında bir bağlantı kurmaya çalışıyorlar. 

Bunun sosyal mühendislik işleviyle daha çok ilgilenen bir hareket oluşturuyorlar. Hareketin 

yani sosyolojik hukuk biliminin bazı temel özellikleri var. Bu noktada hukukun şekli ve 

bireyselci niteliğine yönelik bir karşı çıkış söz konusudur. Aynı zamanda kapitalist toplum 

içinde hukuk sisteminin toplumsal bağlamda daha uyumlu ve inandırıcı bir tanımını 

arıyorlar. Aslında biraz pragmatist bir niteliği de söz konusu burada. Hukuk bireylerin 

üzerinde baskı yaratan bir toplumsal kontrol mekanizması olarak nitelendiriliyor. Toplumun 

bilinci üzerinde hukuk etki yaratan bir olgu olarak kabul ediliyor. Hukukun sosyal bir 

fenomen olarak analizine yöneliyorlar. Diğer bir özellikleri de hukukun tek başına ele alınıp 

tek başına anlamlandırılamayacağıdır. Hukuka yönelik analizlerde sosyal bilimlerin diğer 

alanlarından da faydalanılması gerektiği ki bu Amerikan hukuk geleneği içinde de 

interdisipliner (disiplinler arası) araştırmaya yönelen ilk akım oluyor. Öncelikle sosyolojiyi 

hukukla beraber öne çıkarıyorlar. Amaçsal ve etik yönleri de var. Bu nedenle hukuk 

felsefesine giren birçok noktaları da var. Hakimlerin hukukun pasif bir uygulayıcısı 

olmadıklarını söylüyorlar. Hakimlerin temel görevinin maddi adaleti sağlamak anlamında 

aslında bir tür sosyal mühendislik işlevi olması gerektiğini söylüyorlar. Hakimlerin emsal 

kararları sıkı biçimde takip etmek zorunda bırakılmalarını eleştiriyorlar. Sebebi hukukun 

değişkenliği. Zira hukukun toplumsal yapıyla çok sıkı bir ilişkisi olduğunu ve 50-100 sene 

önceki bir emsal kararının günümüzdeki olaylara uygulanmaya çalışıldığında çok da adaletli 

ve o sosyal mühendislik dediğimiz işlevi sağlayamayacağını savunuyorlar. Sosyal 

mühendislikle kast edilen sosyolojik hukuk bilimini temel derdi de aslında yargılama 

süreçleri içinde yani mahkemeler tarafından sosyal mühendislik fonksiyonu üstlenmesidir. 

Bu da aslında toplumsal menfaatlerin dengelenmesine yönelik bir arayıştır. Burada da 

aslında temel dertlerden biri hukuksal formalizmin yani 19yy hukuki pozitivizmi içinde 

mülkiyet hakkı ve sözleşme özgürlüğünün çok geniş ve devletin müdahale etmemesi 

gereken alanlar olarak savunulmasıyla bağlantılıdır. 1900’lerden itibaren özellikle Supreme 

Court Amerikan Yüksek Mahkemesi’nin kararlarına baktığımızda devletin müdahaleci bir 

biçimde bu alana daha fazla girdiğini görüyoruz. Örneğin 1920’lerde ilk asgari ücrete ilişkin 

Amerika’da düzenlemeler yapıldığında işverenlerin bu asgari ücrete ilişkin düzenlemeleri 

Anayasa Mahkemesine götürdüğünü görüyoruz. Burada temel bir gerekçe vardır. Eğer 

devlet ya da eyalet asgari ücreti belirliyorsa sözleşme özgürlüğünü, tarafların özgür iradesini 

ihlal ediyorlar diyor işverenler. Aynı zamanda devlet mülkiyet hakkımı gasp ediyor diyorlar. 

Benzer bir şey 1920’lerde madenlerle ilgili davalarda gerçekleşiyor. İşçilerin madene iniş 

süreleri de çıkış süreleri de bir saati geçiyor. Madene iniş ve çıkış süreleri iş saatine dahil 

midir değil midir? Kanun çıkarılıyor ve madene iniş ve çıkış sürelerinin çalışma saatlerinin 

içinde olduğu yönünde düzenleme yapılıyor. Ardından da işverenler bunu anayasa 

mahkemesine götürüyor. Aym bunu da iptal ediyor. Burada aslında daha ziyade pragmatik 

bir durum söz konusudur. Sosyal mühendislik denilen işlev bu anlamda menfaatlerin 



uzlaştırılmasına dayanıyor. Mülkiyet hakkı ve sözleşme özgürlüğü 19.yydaki gibi geniş 

yorumlanmamalı aynı zamanda işçilerin de haklarını göz önüne alacak biçimde yorum 

yapılmalıdır. Burada toplumsal menfaatler arasında bir uzlaştırma yapılmaya çalışılıyor. 

2)Hukuki realizm Hem hukuk felsefesi hem hukuk sosyolojisi yönü olan bir konudur. 

Llewellyn gibi isimler var. 1920’lerden itibaren aslında hukuki realizm ortaya çıkıyor, 30 ve 

40’lı yıllarda oldukça etkili. Hukuki realizm karma bir hukuki düşüncedir. Bu anlamda 

pozitivist, sosyolojik, ampirik ve doğal olarak pragmatist nitelikleri var. Hukuku sadece 

sosyolojik açıdan değil psikolojik faktörlerle de son derece yakından bir bağlantısı olduğu 

savunuluyor. Hukukun belirsiz olduğuna ilişkin ilk yaklaşımlar hukuki realistler tarafından 

ortaya atılıyor. Hukuk normu belirli midir, belirsiz midir? Gerçek hukuk ve kağıt hukuku 

gibi iki kavram üretiyorlar. Bu noktada Amerikan hukuk eğitimini ciddi anlamda dönüştüren 

yaklaşımlardan biri hukuksal realistlerin ortaya attığı mahkemelerde uygulanan hukukun 

gerçek hukuk olarak nitelendiriyorlar. Bir de kitaplarda yazan hukuk vardır diyorlar. Bu da 

çağın hukukudur. Hukuk eğitiminin bu anlamda tamamen değiştirilmesi gerektiğinden 

bahsediyorlar. Hukukçuların temel ilgilenmesi gereken şeyin mahkemelerde ortaya çıkan 

hukuk olduğu üzerinde duruyorlar. Doğru hukukun ne olduğuna ilişkin yazılanların büyük 

oranda safsata olduğundan bahsediyorlar. Kitaplarda yazan hukukun hukuksal gerçeklikle 

sosyal gerçeklik arasında uçurumu sürekli artırdığını söylüyorlar. Hakimlerin psikolojik 

durumlarının yargısal karar alma süreçlerinde asıl belirgin nokta olduğunu söylüyorlar. 

Burada hakimlerin karar alma süreçlerinde sosyal seçim ve sosyal konumlarının asıl 

belirleyici olduğunu söylüyorlar. Hakimlerin karar alma süreçlerinde üzerlerindeki 

doğrudan ve dolaylı etkilerden bahsediyorlar. Dolaylı olan etkiler; eğitim(sadece hukuk 

eğitimi değil önceki tüm genel eğitimler), ailevi ve kişisel özellikler, malvarlıkları ve sosyal 

pozisyonlarıdır. Doğrudan etkiler; hukuksal deneyimler, politik bağlantıları ve siyasal 

tercihleri, siyasal ideolojileri, entelektüel ve doğuştan gelen özellikleridir. Hakimlerin karar 

vermede en önemli etkenlerin bu dolaylı ve doğrudan etkenler olduğunu söylüyorlar. Bu 

anlamda bu farklılaşmanın hakimlerin kararını da farklılaştırdığı üzerinde duruyorlar. 

Realistler burada yargıcın kişiliğinin kararları doğrudan etkilediğini söylüyorlar. Bu 

hususlar tartışmalıdır. Önemli olan da bunların tartışmaya açılabilmesidir. Amerikan 

realistlerinin yaptığında genelde bir sistem eleştirisi söz konusu değildir. Sistemdeki 

aksayan yönlerin düzeltilmesine yönelik pragmatist bir uğraşları vardır. Amerika’da bu 

anlamda bütünsel bir sistem eleştirisini ancak 1970’lerin sonlarında eleştirel hukuk 

çalışmalarında görüyoruz. O döneme kadar tartışılmayan konuları realistler gündeme 

getirmiştir ve etkileri de bu nedenle önemlidir. Bütün mensuplarının aşağı yukarı aynı 

düşündüğü bir akım değildi. Bu nedenle okul olarak nitelendirilemezler. En önemlisi 

formalizme ilişkin klasik kalıpları Amerika ekseninde yıkması ve hukukun çok daha 

tartışılabilir hale getirilmesi, hukuk eğitimi üzerinde uzun dönemde çok ciddi dönüştürme 

etkilerinin olmasıdır. Pek çok post-realist akım hukuksal reallistlerden beslenmiştir. 

(60’larda çıkan ve hala devam eden hukuk ve toplum akım gibi.) Yine eleştirel hukuk 

çalışmaları da temelde hukuksal realistlerden beslenen bir akım olarak karşımıza çıkar. 

 

 

                                                                                                                         Nihan İkbal 

                                                                                                                          12.03.2018 

4.Hafta 1.Ders 

 

Bu hafta kitabınızın 7. bölümünden gideceğiz. Sosyolojinin kurucularından Comte, 

Durkheim, Marx-Engels, Weber gibi isimlerin üzerinde duracağız.  



AUGUSTE COMTE 

Sosyolojinin daha önceki haftalarda belirtiğimiz üzere kurucusu Comte. Kitabınızda çok az 

yer verilmiş ben de genel olarak Auguste Comte ‘un sosyal devlet kavramı üzerinde 

duracağım kitabınızdan farklı olarak. Çok fazla Auguste Comte ‘un üzerinde 

durulmamasının sebebi aslında hukuk sosyolojisi ve hukuk bağlamında değinilebilecek çok 

fazla bir şey dememiştir Comte. Genel olarak sosyolojinin kurucusudur. Zaten modern 

sosyolojinin kurucusu olarak bahsedeceğimiz isim Emile Durkheim'dır. 

Auguste Comte 1798-1857 yılları arasında yaşıyor. Auguste Comte'un sosyolojisi temelde 

iki kavram üzerine kurulmuştur. Bunlar sosyal statik ve sosyal dinamiktir. Sosyal statik 

dediğimiz olgu her toplumdaki görevi olarak da olsa istikrarlı ilişkiler ve sosyal yapı üzerine 

odaklanır. İlişkiler, toplumsal ilişkiler, sosyal yapı gibi. Sosyal dinamik ise insanlığın bir 

aşamadan diğer bir aşamaya geçiş sürecindeki toplumsal değişim üzerinde durur. Bu 

noktada Comte'un sosyolojisinin daha ağırlıklı üzerinde durduğu insanlığın bir aşamadan 

diğer bir aşamaya geçmesidir. Comte zaten evrimci bir sosyologdur. Tarihi bir ilerleme 

süreci olarak nitelendirir ve bu bakımdan aydınlanmanın geleneğini de felsefesini de 

benimser. Bu ilerlemecilik aynı zamanda insanların sürekli iyiye doğru gittiğine ilişin bir 

düşünce oluşturur Comte'ta. Dolayısıyla iyimserdir. Comte'un sosyal dinamik yaklaşımı Üç 

Harf Kanunu olarak adlandırılır. Burada aslında toplumların üç aşamadan geçerek 

günümüzdeki duruma geldiğinden bahseder. Bunlar teolojik aşama, metafizik aşama ve 

pozitivist aşamadır. Zaten bu bölümlemeye baktığımızda da aydınlanma mirası 

düşüncesinin Comte'a nasıl yansıdığı çok açık biçimde ortaya çıkıyor aslında. Teolojik 

aşama dediğimiz şey dinsel aşama olarak da nitelendirebiliriz. İnsanlığın bir nevi ya da 

insanın anlayamadığı olayları açıklamak için doğaüstü kaynaklarla açıklama yoluna 

gitmesidir. Dolayısıyla doğayı toplumu evreni ve insanı tanımlamak için akılla 

temellendirilmemiş açıklamalara yöneldi insanlar. Örneğin Comte bu teolojik aşamayı üç 

kendi içinde alt aşaması olduğundan daha bahseder. Bu da insanlık tarihiyle ilgili algısıyla 

bağlantılıdır. İlk aşamada teolojik aşamanın fetişizm biçiminde ortaya çıktığını söyler. 

Ardından fetişizmden çok tanrıcılığa, sonra da tek tanrıcılığa geçiş olduğundan bahseder. 

Burada doğanın insana ya da topluma dair olan her şeye ilahi bir nitelik atfedilir. Bunlar 

ilahi bir çerçevede, dinsel teolojik çerçevede, açıklanır. Örneğin fetişizm de bunun 

genellikle ilkel insanların doğayı ve toplumu anlamlandırma biçimi olduğunu söyler. 

Aslında her şeyin canlı olduğu bir tür anlayış söz konusudur. Örneğin meyvelerin, 

hayvanların ya da güneşin ayın yıldızların... Bu anlamda totemleştirmeye dayanan bir inanç 

söz konusudur ve bütün insanın anlam doğası da bu fetiş nesneler üzerinden biçimlenir.     

Çok tanrıcılık anlayışta tabi ki burada büyük oranda kastettiği Antik Yunan ve Roma' da 

karşımıza çıkan çok tanrıcı anlayış. Aynı zamanda insanın toplumun ve devletin aslında bu 

çok tanrıcı anlayış etrafında biçimlendirildiğine ilişkin bir kabul vardır Comte'a göre. Bunun 

ardından ise tek tanrılık inançlar ortaya çıkmıştır. Bu da aslında teolojik aşamanın son 

biçimidir. Yani Museviliğin, Hristiyanlığın ve Müslümanlığın ortaya çıkmasıyla beraber 

teolojik aşama son aşamasına aslında kendi içinde tek tanrıcılığa geçişe de başlar. Bu süreci 

Comte 13.-14. Yüzyıla kadar sürdüğünü söyler. Peki 13.- 14. Yüzyıl dedik niçin böyle bir 

ayrım yapıyor Comte? Ya da Comte'un sosyolojisindeki bu Üç Harf Kanunu evrimcilik 

dediğimiz şey neye dayanıyor? Burada örneğin geçen dönemki derslerimizden 

hatırlayacağınız bir şey var Aquinolu Thomas'ın ortaya çıkması ve aklın, rasyonalitenin 

yeniden gündeme gelmesi. Aslında Comte'un da dayandığı şeylerden biri bu. 13. yüzyıldan 

itibaren yavaş yavaş metafizik aşamaya geçildiği ve Rönesans'la beraber artık tam olarak 

metafizik aşamaya geçildiğidir. Burada ayırt edici nokta yavaş yavaş aklın kullanılmaya 

başlanması ama akıl metafizik aşamada tek ölçüt değil dünyayı, toplumu ya da insanı 



anlamlandırmak için. Burada toplumsal ve doğayla ilgili olguların bir tür aslında soyut 

güçlerle açıklanmasına yönelik bir kabul vardır Comte'ta. Yani sadece henüz akılla 

açıklanan aşamaya değil aklın kullanılmak suretiyle bazı soyut güçlerle açıklanmaya 

çalışılmaktadır. Burada Comte aslında metafizik akıl yürütmenin, metafizik kavram ve 

sorunların özetle Rönesans'tan sonra çok daha fazla ele alınmasını bu aşamanın temel 

özelliği sayar. Özellikle bizim çok değinmediğimiz Descartes, Spinoza ve Leibniz gibi 

Fransız rasyonalistleriyle ön plana çıkan bir anlayış söz konusudur. Tabi ki metafizik aşama 

tam olarak aslında pozitivist aşamaya geçişin de öncüllerini hazırlar bir anlamda ve Comte 

bu sürecin özellikle aslında ampirizm ve pozitivizmin ortaya çıkmaya başlamasıyla beraber 

doğa bilimlerinde pozitivist yöntemlerin kullanılmasıyla beraber Fransız Devriminden sonra 

yani 1800'lerden itibaren pozitivist aşamaya geçildiğini söyler. Pozitivist aşamanın temel 

özelliği de artık aklın bütünüyle hakim hale gelmesidir. Yani aydınlanın felsefi geleneğiyle 

aslında sosyal bilimlerin tamamına uygulamaya yönelik bir uğraş konusudur. Burada Comte 

daha önceki derslerimizde bahsettiğimiz pozitivizme ilişkin klasik yaklaşımları ortaya 

koyar. Bu pozitivist çağın temel özelliği neden sonuç ilişkilerine dayanan bir gözlem ve 

deney yoluyla dünyanın toplumun ya da insanın aslında genel yasalarına ulaşılmaya 

çalışıldığı bir dönemdir ki zaten ulaşılacaktır Comte açısından çünkü dediğimiz gibi 

ilerlemeci ve iyimser bir dünya anlayışı söz konusudur. Comte'un temel sosyolojik 

yaklaşımı işte bu şekilde insanlığın evrimci bir ilerleme çizgisinde yukarı doğru aslında 

ilerlediği iyimser bir projeksiyonu vardır. Yine Comte belirtmek gerekirse sosyoloji içinde 

alt dallara ilişkin ayrım yapmayı reddeder ver hukuku da hemen hemen sosyolojisinin 

büyük oranda araştırma alanının dışında görür. Tek bir noktada hukukun önemli olduğundan 

bahseder. Hukuktan bahsettiği aslında temel bir .... toplumsal çözülmenin yaşandığı anlarda 

bilhassa devrim anlarında (Fransız devriminde aslında burada kastettiği şey) toplumsal 

düzenin sağlanmasında hukuka aslında kurucu bir rol verir. Onun dışında hukukun aslında 

çok da bir işlevi yoktur Comte'ta. Bu anlamda devrim anlarında toplumda zıtlaşmalardan ve 

uyuşmazlıklardan arındıracak bir düzenin kurulması sadece hukukun görevi olarak 

nitelendirir Auguste Comte.      

EMİLE DURKHEİM  

Durkheim 1858- 1917 yılları arasında yaşıyor. Az önce de söylediğimiz gibi modern 

sosyoloji aslında tam olarak Durkheim'la beraber ortaya çıkıyor. Durkheim dediğimizde 

genelde toplumsal iş bölümüne ilişkin yaklaşımı gündeme gelir ki hukukun fonksiyonu da 

hukuk sosyolojisinin fonksiyonu da bu anlamda toplumsal iş bölümüne ilişkin yaklaşımında 

ortaya çıkar. Durkheim sosyolojisinde konu yani sosyolojik incelemenin nesnesi toplumsal 

olgular olarak karşımıza çıkar. Toplumsal olgu, bireyin dışında bulunan ve sahip olduğu 

zorlama gücü sayesinde kendisini bireye kabul ettiren düşünce davranma ya da hissetme 

biçimleri olarak kabuk edilir. Bu anlamda bireye aslında dışardan baskı uygulayan yapıp 

etme biçimleri toplumsal olgulardır. Örneğin hukuk açısından düşünürsek örf-adet kuralları, 

ahlak kuralları gibi diyebiliriz. Hatta sosyolojik açıdan bakarsak din de hukukun bir 

kaynağıdır. Sosyologlar çok fazla pozitivist hukuk kısmına bakmazlar. Zaten şimdi 

bahsedeceğimiz toplumsal olgulara ilişkin ayrımında da Durkheim'ın bunu görürüz. 

Toplumsal olguları Durkheim ikiye ayırır maddi toplumsal olgular ve maddi olmayan 

toplumsal olgular. Maddi toplumsal olgular dediğimiz doğrudan gözlemlenebilen 

olgulardır. Durkheim buna ilginç bir biçimde belli bir dönemde yapılmış mimari eserleri 

örnek verir. Bizi daha ziyadesiyle ilgilendiren kısım örneğin bu anlamda Durkheim hukuku 

hem maddi toplumsal olgular hem de maddi olmayan toplumsal olgular içinde değerlendirir. 

Maddi toplumsal olgular içindeki hukukun boyutu pozitif hukuk kurallarıdır. Ama 

Durkheim'a göre tabi ki sosyoloğun araştırması gereken pozitif hukuk kuralları ya da maddi 



olarak toplumsal olgular olarak pozitif hukuk normları değildir. Dolayısıyla hukuk iki 

boyutludur. Hem maddi toplumsal olgudur hem de maddi olmayan toplumsal olgudur. 

Maddi olmayan toplumsal olgu dediğimizde tabi ki hukuka girdik ama hukuk burada daha 

ziyade örf-adet hukuku olarak karşımıza çıkar ya da davranışlarımızı etkileyen alışkanlıklar 

gibi olgular yani yaşayan hukuk olarak karşımıza çıkacak bir durumdur. Bunun yanı sıra 

başka hususlar da vardır. Örneğin ahlak maddi olmayan toplumsal olgudur Durkheim'da 

diğer yandan kolektif bilinç ya da toplumsal eğilimler ki sosyolojinin asıl olarak araştırması 

gerekenler şeyler aslında işte bu anlamda bireyi dışardan saran ve kısıtlayan ahlak, korku, 

kolektif bilinç, toplumsal eğilimler olgular olarak kabul edilir. Bunlar doğrudan 

gözlemlenebilir değildir ancak bireylerin davranışlarını da doğrudan yönlendirmeleri 

itibariyle gözlemlenebilir. Yani ahlakı gözlemleyebilir misiniz? Ya da ahlak dediğimizde 

neyi gözlemleyeceksiniz? Gözlemleyebileceğiniz aslında bireylerin ya da toplumun 

üzerindeki davranış biçimleridir.  Zaten toplumsal olgunun bireylerin davranış biçimlerini 

zorlayan ya da farklı biçimlerde yönlendiren olgu olarak kabul etmemizin sebebi de budur. 

Çünkü ahlaktan, kolektif bilinçten, mahalle baskısından ya da toplumsal eğilimlere kadar 

bizim davranışlarımızı yönlendiren sosyoloğun gözlemleyebileceği konular yine bunlardır.  

Durkheim sosyolojisinde yöntem konusuna gelecek olursak dedik ki temel konusu 

toplumsal olgulardır. Bu bağlamda yine toplumsal olguların gözlemlenmesi açıklanması ve 

kanıtlanmasına ilişkin çeşitli kuralların ortaya konması aslında Durkheim sosyolojisinin 

metodolojisini oluşturur. Burada dört husustan bahsedebiliriz Durkheim sosyolojisinin 

metodolojisinin ya da yöntemini ele alırken toplumsal olgular nasıl gözlemlenebilir. İşte 

burada dört husustan bahsedeceğiz. Daha önce pozitivist bilgi kuramında özne ile nesne 

arasında bir ayrım yapmıştık. Bilen özne ve bilinen nesne. Örneğin toplumu 

gözlemleyeceğimiz zaman toplumu nasıl kabul etmemiz gerekir? Bir nesne gibi kabul 

etmemiz gerekir. Dolayısıyla toplumsal olguların gözlemlenmesinde Durkheim açısından 

önem taşıyan şey maddi olsun ya da maddi olmasın toplumlar olgular nesneler gibi 

gözlemlenmelidir. Bu bağlamda sosyoloğun elindeki tek veri toplumsal olgulardır ve 

gözlemlenmesi gereken esas şey de bu bağlamda toplumsal olgulardır. Özne bilebilir yani 

sosyolog olarak düşünebilirsiniz ve nesne toplumsal olgulardır. Toplum bir nesne gibi 

gözlemlenebilir mi? Toplum değişmeyen bir şey midir? 

İkinci husus sosyolojik araştırmada bilimsel olmayan kavramlar dışarda tutulmalıdır. Peki 

nedir bu bilimsel olmayan kavramlar? Duygularımız ve önyargılarımızdır. Sosyolog 

duygularını ve önyargılarını araştırmayı sakatlayacağı için bir kenara bırakarak 

araştırmasına başlamalıdır. Üçüncü husus araştırmanın aslında amacıyla ilgilidir. 

Davranışların ortak özellikleri tespit edilmelidir. Burada belirli bir olgular kümesi tespit 

edilmeli ardından bu kümenin önceden tanımlı bir ortak özelliğe nasıl sahip olduğu hususu 

üzerinde durulmalı. Örneğin belirli bir davranışı gösterdiğinizde toplum bu davranışa ceza 

tepkisi veriyorsa ceza tepkisi verilen davranış nasıl nitelendirilir. Örneğin hırsızlık 

yapıldığında toplum sürekli olarak hırsızlığa aynı tepkiyi gösteriyorsa biz bu davranışa suç 

deriz. İşte bu anlamda sosyoloğun temel görevi benzer davranışa toplumun aynı davranışı 

göstermesi neticesinde ortak davranışların tespit edilmesi olarak nitelendirilir. Yani sosyolog 

toplum içindeki ortak davranışları tespit etmek yükümlülüğünde ya da aslında işi budur. 

Tabi ki bu da gözlemleme yoluyla yapılacak bir tespittir.          

Son husus toplumsal olguların güncellenmesinin bilimsel olabilmesi için araştırıcının 

bireysellikten arınması gerekir. Bu da aslında ikinci hususla bağlantılı. Ama burada daha 

ziyada Durkheim'ın bahsettiği şey öznel ve psikolojik ne varsa araştırmacıya ait bunun bir 

kenara bırakılması gerekir. Yani araştırmacının mutlak biçimde nesnel davranması gerekir. 

Peki bu araştırma yönteminden sonra toplumsal olguların açıklanması safhasına gelinir. Yani 



aslında tek tek elde ettiğiniz bilgilerden hareketle topluma ilişkin genel kurallara ulaşma 

yani tümevarım söz konusudur. Burada da tümevarımın temel koşulu uygun nedensellik 

bağlarının inşa edilebilmesidir. Burada Durkheim hep o nedensellik bağılarıyla belirli 

toplumsal yapıları açıklamaya çalışır hem de o toplumsal yapıların nasıl işlev gördüğünü 

ortaya koymaya çalışır. Yani hem yapısalcı hem de işlevselci bir sosyal anlayış benimser. 

Zaten Durkheim yapısalcı- işlevselci sosyologlar arasında kabul edilir. Burada yine farklı 

toplumların birbiriyle karşılaştırılması ve yine karşılaştırma yoluyla neden sonuç 

ilişkilerinin teyit edilmesi gibi çeşitli yöntemler kullanır. Bu metodolojik kısım. 

 Hukuk yaklaşımına geçtiğimizde hukuk, toplumsal dayanışmanın sembolüdür en özet 

olarak. Zaten az önce açıkladığımız gibi iki boyutu vardı. Bir hukuk maddi toplumsal olgu 

olarak kabul ediyordu pozitif hukuk normları bağlamında. Bir de sosyoloğun daha 

ziyadesiyle incelemesi gereken maddi olmayan toplumsal olgu olarak kabul ediliyordu. 

Burada karşımıza örf ve adet, gelenekler çıkar. Yine Durkheim'a göre hukuk denilen 

toplumsal olguyu anlayabilmek için onu doğuran ve hukukta sembolize edilen yani aslında 

toplumsal dayanışma meselesini açıklamak gerekir. Toplumsal dayanışma içerisinde o 

meşhur toplumsal iş bölümü kavramına aslında gitmek gerekir çünkü toplumsal dayanışma 

ve toplumsal iş bölümü Durkheim'da büyük oranda birbirine paraleldir. Aslında burada 

Comte'tan gelen anlayış sürüyor. Yani evrimci, ilerlemeci anlayış. Burada Durkheim 

toplumu öncelikle bir organizma olarak kabul ettiğini belirtelim. Yani Aristotales'ten gelen o 

organizmacı anlayışa benzer, tabi ki çok daha modern, bir anlayıştır. Organizmayı 

tamamıyla iş bölümüne dayanarak açıklar. İş bölümü, bir organizmanın yani aslında 

toplumun yaşamsal ihtiyaçlarını karşılaması amacıyla toplum içindeki unsurların 

birbirleriyle olan ilişkiler sistemine verilen addır. Toplumsal ilişkileri açıklamak için 

tamamen bu iş bölümü kavramını kullanıyor. Burada iki tür toplum karşımıza çıkar. 

Homojen toplumlar ve uygarlıklar. Homojen toplumlar dediğimizde aklımıza ilkel 

toplumların gelmesi gerekiyor. Bunlar ilkel toplumlar nispeten küçük ölçekli homojen 

toplumlar olarak adlandırılır. Burada ilkel toplumlarda benzerliğe dayanan bir iş bölümü 

vardır. Biz buna mekanik dayanışma adı vereceğiz. Mekanik dayanışmanın temel 

özellikleri toplumsal ihtiyaçların çok fazla çeşitlilik göstermemesiyle bağlantılıdır. Yani 

toplumu oluşturan herkes birbirinin yerine geçebilir. Dolayısıyla da örneğin modern 

kapitalist toplumda olduğu gibi ayrıntılı bir iş bölümü söz konusu değildir. Yani bütün işi, 

cıvatayı sıkan belli değildir herkes birbirinin yerine geçebilir. Uzmanlaşmayan bir sistemden 

söz edebiliriz. Örneğin Antik Yunan'da köle emeğini düşünürseniz burada bir uzmanlaşma 

var mıdır? Örneğin tarlaya domates ekiyorsunuz ve bütün işçileri birbirinin yerine 

kullanabilirsiniz. Sonuçta bir makinalaşma söz konusu değildir. Makinalaşma söz konusu 

olmadığı sürece karşımıza teknik uzmanlaşmaya dayanan bir iş bölümü de çıkmıyor. Çok 

ayrıksı meseleler hariç ki burada da ilkel toplumlar üzerinden konuşuyoruz. Örneğin tarım 

alanında çalışan bir köleyi ayakkabıcılık alanında çalışan ya da bir deri işiyle uğraşan küçük 

bir atölyede çalıştıramayabilirsiniz. Bu anlamda bir iş bölümü söz konusu olabilir. Ama bu 

alanında uzmanlaşmaya dayanan bir iş bölümü değildir ki ancak gelişmiş toplumlarda bu 

homojen toplumlardan uygar toplumlara geçiş ile beraber Durkheim iş bölümünün yavaş 

yavaş uzmanlaşmaya başladığını söyler. Burada da tabi ki karşımıza yeni bir dayanışma türü 

geçer mekanik bir dayanışmadan organik dayanışmaya geçilir. Organik dayanışmada 

toplumsal ihtiyaçların karşılanması bakımından uzmanlaşma, iş bölümü ve makinalaşma 

artmıştır. Temel ayırt edici özelliği zaten budur ve uzmanlaşma arttıkça kişiselleşme ve 

bireysellik de aslında bu anlamda artmaya başlar. Uygarlıkların temel özelliklerinden birini 

de bu bağlamada nitelendirebiliriz. Bireyselleşmenin ve uzmanlaşmanın yoğunlaşması 

olarak. Peki bunun hukuku ilgilendiren tarafı nedir? Burada bu toplumsal iş bölümünün 



değişmesiyle beraber hukukun temel içeriğinin de değiştiğinden bahseder Durkheim. Hukuk 

sosyolojisine girdiği yer de budur. Örneğin mekanik dayanışmanın hakim olduğu bir 

toplumla organik dayanışmanın hakim olduğu bir toplumda hukuk kuralları yapısal olarak 

birbirinden çok farklıdır. Örneğin mekanik dayanışmanın olduğu bir toplumda Durkheim'a 

göre baskıcı bir hukuk düzeni vardır. Ve bu baskıcı hukuk düzeninin temeli de aslında ceza 

hukuku düzenleri olarak karşımıza çıkar. Mekanik dayanışmada hukukun son derce ağır 

yaptırımlar ile donatıldığından bahseder ve genelde bu yaptırımların aynı zamanda suç 

işleyen bireyin ya da mekanik düzeni bozan bireyin doğrudan toplumdan dışlanması 

sonucunu yarattığından bahseder. Dolayısıyla toplum mensuplarının ya da insanların 

mekanik dayanışmayı bozucu eylemlerin aslında toplumsal dışlanma ile sonuçlanır. Aslında 

bu ilkel toplumlar ile bağlantı kurmasının temel unsurlarından biridir. İlkel toplumlarda 

bahsettiğimiz konu örneğin Melanezya yerlilerinden bahsettiğimiz ekonomik iş birliğinin 

dışına çıkarsanız bunun yaptırımı toplumdan dışlanmaydı Durkheim'da zaten bunun 

üzerinden yaklaşımını kurar.  

Organik dayanışmada Durkheim hukukun baskıcı karakterinden ziyade iş birliğine dayanan 

bir hukukun oluştuğunu söyler burada cezalandırma da mekanik dayanışmada olduğu gibi 

organik dayanışmada sert değildir. Bir tür iş birliği hukuku düzeni kurulduğunu söyler. 

Özellikle de özel hukuk, medeni hukuk, ticaret hukuk, usul hukukları bu bağlamda klasik 

örneklerdir. Yine anayasa ve idare hukukunu da organik iş birliğine dayanan organik 

dayanışmaya dayanan toplumlarda ortaya çıktığını söyler burada yaptırım bir baskı aracı 

olmaktan çıkmıştır Durkheim'a göre. Onun yerine onarıcı ve ıslah edici bir ceza hukuku 

sistemi, yaptırım sistemi gelmiştir. Organik dayanışmanın da zaten hukuksal yapısı bu 

anlamda onarıcı ve ıslah edici bir niteliğe sahiptir. Dolayısıyla eski halin iadesi de organik 

dayanışmanın da temeli diyebiliriz.  

❖  İlkel toplumlarda uygar toplumlara göre git gide artan bir dayanışma ve iş bölümü 

söz konusu. Aslında bunlar bizim ilk dönem anlattığımız şeylerle paralel şeyler yani 

Antik dönemin yaptırımlarından kapitalizmin son aşamasına varan 20.yüzyılın 

yaptırımlarına uzanan süreçte ceza hukukunun da yapısal olarak dönüştüğünü 

görüyoruz ve Durkheim bunu topluma bakarak toplumsal değişmeden hareketle 

hukuk düzeninin de değiştiğini söylüyor. Bunu da işte iş bölümü esasında giderek 

uzmanlaşmanın ceza hukukunda da cezalandırıcı bir yapıda onarıcı, iade edici bir 

yapıya dönüştüğünü söylüyor. İlk başta çok sert ceza kanunları vardı 

(Mezopotamya'da, antik toplumlarda günümüzden çok daha ağır ceza kanunları 

vardı) ve git gide ortaçağda da bu sürdü ama kapitalizmin ortaya çıkmasıyla (üretim 

tarzındaki dönüşümle) bunun değişmeye başladığını görüyoruz. Durkheim'da bunu 

bambaşka bağlamda iş bölümü, mekanik, organik dayanışmaya geçiş içerisinde 

hukukun da değişmesiyle birlikte değişmesi olarak kurguluyor özet olarak.  

 Sınıftan soru: Üretim süreçleri sizce neden dönüşüyor?  

Çünkü üretim tarzı değişiyor. Örneğin ilk çağda üretim tarzı dediğimiz köle emeğine 

dayanan bir üretim tarzı söz konusuydu. Büyük arazilerin işlenmesi için köle emeği 

gerekiyordu. Burada temel sormanız gereken belki de şu olabilir. Roma'nın yıkılmasından 

ortaçağa geçiş sürecinde köle emeği niye self emeği olarak nitelendirilmeye başlandı? 

Örneğin Roma'nın kölelerine ne oldu? Roma en büyük köleci imparatorluktu. Romalı 

köleleri neden selfe dönüştü? Burada temel olarak ne var? Staocılıkta örneğin bedenen köle 

olmak önemli değildi ruhen köle olmamanız gerekirdi. Roma'nın ideolojisi gibiydi bu. 

Dolayısıyla köleler bu dünyada azabı çekecekler ama öte tarafta ruhen özgür oldukları için 

huzura kavuşacaklardı ve asıl önemli olan ruhen özgür olmakla ilgiliydi. Bedeniniz 

istediğiniz kadar köle olsun bir imparator dünyanın en güçlü insanı olabilir ama ruhu özgür 



değilse bedenen köle olan birinden daha kötü bir durumdaydı Stoacılığın ahlak felsefesi 

açısından. Sonra Stoacılığın Hristiyanlığa döndüğü ve Avrupa'da Hristiyanlığın yayılmaya 

başladığını gördük. Örneğin Hristiyanlıkta Hristiyanlar köle olamıyordu. Çok önemli askeri 

fetihler dışında Hristiyan bir kişi köle olamıyordu. Örneğin neden Afrika'dan köleler 

getiriliyordu? Bu noktada işte eski köleler ki Roma'da bir dönem herkese vatandaşlığın 

tanındığından bahsettik. Eski köleler o Hristiyanlığın yayılmasıyla beraber kölelikten 

aslında özgürlüğe geçiyorlar ama bu günümüzde anladığımız anlamda bir özgürlük değil 

toprağa bağlı köylüler konumuna geçiyorlar. Toprağa bağlı selfler konumuna geçiyorlar ve 

ortaçağda feodal üretim dediğimiz bununla bağlantılı bir husus. Orada artık köleler ve 

vassallardan değil selfler ve vassallardan bahsediyoruz. Ve tabi ki siyasal sistemde de bir 

dönüşüm var imparatorluktan çok parçalı siyasal düzene geçiş var. Yani bunlar aslında 

birbiriyle karşılıklı olarak bağlantılı şeyler. Ekonomiden tutun dine ya da siyasete bunları 

birbirinden tamamen ayırmak sıkıntılı. Ekonomiyi her ne kadar bazı şeyler için temel 

göstermeyi kabul etsek de örneğin Roma'daki kölelikten niçin feodal üretime geçildi bunu 

sadece onla açıklayamayız. Başka faktörler de devreye giriyor. Max Weber mesela 

sosyolojide dini ve ideolojiyi devreye sokması itibariyle Marx ve Engels açısından çok daha 

farklı bir anlayış geliştirmiştir ve çok da etkili olmuştur örneğin.  

KARL MARX ve ENGELS 

Burada Marx'ın görüşlerini ikiye ayırarak inleyeceğiz. Birincisi tarihsel materyalizm 

ikincisi diyalektik materyalizm. Kural olarak diyalektik materyalizm dediğimiz aslında 

Marx'ın teorisinin felsefi tarafını anlatır. Tarihsel materyalizm ise daha ziyade sosyolojik 

kısmı ele alır. Burada diyalektik materyalizm dediğimizde özellikle ilk dönem anlattığımız 

Hegel diyalektiği ile bağlantılı hususlar yani aslında Hegel'in düşünce ile ilgili hususlardan 

çıkan diyalektik anlayışın Marx'ta madde ekseninde yeniden tanımlandığını görüyoruz. 

Dolayısıyla Hegel düşünceyi ön plana çıkartırken Marx'ta maddesel durum ön plana 

çıkmıştır. Örneğin Hegel dünyada her şeyin oluşması ya da değişmesi aslında düşünceler 

temelinde ve düşüncelerin aslında birbiriyle arasındaki çatışmadan hareketle açıklamaya 

yönelmişti. Sentez nasıl oluyordu? Tez, antitez ve sentez üzerindendi ve buralarda temel 

belirleyen şey hep düşüncenin, ideanın ön plana çıkmasıydı. Marx'ta ise bunun tam tersi bir 

diyalektik anlayış söz konusuydu. Burada da maddi dünyadan kaynaklanan yani maddenin 

aslında düşünceyi biçimlendirdiği ya da ideolojiyi biçimlendirdiği ya da devleti 

biçimlendirdiği ya da bütün üst yapıyı biçimlendiği bir anlayış söz konusuydu. İşte 

diyalektik materyalizmdeki bu anlayışın tarih ve toplum konularına uygulanması noktasında 

karşımıza tarihsel materyalizm çıkıyor. Burada tarihsel materyalizme ilişkin öncelikle 

insanın toplumsallaşma sürecinde temel belirleyici etkenin ne olduğu sorusuyla başlamamız 

gerekebilir. İnsanlığın değişimi neye dayanır? Hep söylediğimiz şey insan biyolojik bir 

varlıktır ihtiyaçlarını sağlayabilmek için toplumsal ilişkiler kurmak zorunda kalmıştır. Peki 

toplumsal ilişkiler kurmanın Marx açısından (Marx dediğimizde Engels'i de anlayın lütfen 

çünkü ikisini beraber söylediğimi daha öncede söylemiştim) önem arz edecek 

toplumsallaşmanın sonucu ne olmuştur. Ya da insanı diğer tüm canlılardan insanın 

toplumsallığını ayıran nokta üretim faaliyetinde bulunmasıdır. Peki diğer canlılar hiç mi 

üretim faaliyetinde bulunmuyor? Örneğin arılarla insanın üretimi arasında nasıl bir fark 

vardır? Burada temel fark aslında insanın bilinç halleriyle ilgilidir. İnsanlar bu üretim 

faaliyetlerini bilinçli ve planlı bir şekilde gerçekleştirir aslında. Hayvanlarda ya da örneğin 

arılarda ortaya çıkan şeyse daha ziyade içgüdüsel, biyolojik bir durumdur. İnsanı ayırt eden 

de bu noktada Marx açısından üretim faaliyetlerinin planlı ve bilinçli bir şekilde insan 

tarafından gerçekleştirilmesidir. Dolayısıyla da toplumların varlığının ve gelişmelerinin 

temeli Marx açısından maddi üretimdir. Bu noktada ayırt edici hususlardan biri aslında 



tarihsel gelişiminin tamamının bu maddi üretim süreçlerindeki değişimle açıklanmasıdır 

Marx tarafından. Burada karşımıza bazı kavramlar çıkıyor: üretim tarzları ve üretim 

tarzlarını belirleyen tüm unsurlar. Neydi bunlar; üretici güçler ve üretim ilişkileri. İnsanlığın 

toplumsallaşma aşamaları belirleyen unsurlardan biridir. Bir de şunu Marx'ı ele alırken göz 

ardı etmemek lazım üretici güçler ve üretim ilişkileri üretim tarzını belirler ama üretim tarzı 

aynı zamanda o üretim tarzının gerçekleştiği dönemdeki toplumsal ilişkilerle devlet biçimini 

belirler. Alt yapının üst yapıyı belirlemesi dediğimiz husus büyük oranda bununla 

bağlantılıdır. İlkel köleci üretim tarzında karşımıza köleci devletler ve köleci toplum çıkar 

bu anlamda. Şimdi bu noktada üretim tarzlarının içkin olduğu ve bunların üretici güçler ve 

üretim ilişkileri olduğunu söylemiştik. Bunlar nelerdir? Ya da nasıl açıklayabiliriz? Şimdi 

üretici güçler de üretim ilişkileri de aslında Marksist metinlerde genelde birbirleriyle hem 

ilişki hem de çelişki içinde bulunurlar ve üretim tarzı denilen kategorinin içeriğini 

oluştururlar.  

Üretici güçler dediğimiz, üretim araçları ve emek gücünden oluşur. Üretim araçları 

temelde makinalar her türlü ufak alet edevatlar ya da bilimde bu anlamda üretim araçları 

içerisinde yer alır. Yani bunların maddi ve insani üretici güçler olarak da nitelendirilmesi 

mümkündür. Emek gücü dediğimizde aslında ne anlıyoruz. Üretim araçlarını kullanan insanı 

anlıyoruz. Bu her toplumda aslında karşımıza çıkan bir şey. Örneğin üretim araçları 

teknoloji ile beraber köleci toplumdan kapitalist topluma kadar değişmiştir. Ama 

değişmeyen bir olgu insan emeğidir. Köleci toplumda, feodal toplumda ve kapitalist 

toplumda da yine insan emeği söz konusudur. Dolayısıyla üretici güçlerdeki değişim aslında 

bilhassa üretim araçları üzerindeki değişim tarihin ilerlemesinin ve tarihsel değişimlerin de 

aslında temelini oluşturur bu noktada. Yine üretici güçler sosyal değişimin de maddi 

çekirdeğini oluşturur ve bunların her biri bir sonraki aşamayı da kendi içinde barındırır 

Marx'a göre. Yani köleci üretimdeki değişim aslında feodal üretim tarzının ortaya çıkmasına 

yol açmıştır ve feodal üretim tarzı içinde üretim güçleriyle üretim ilişkileri arasındaki 

ilişkiler ve zıtlıklar zamanla kapitalist üretim ilişkilerinin doğmasına sebep olmuştur. 

Dolayısıyla her üretim tarzı bir sonrakini kendi içinde barındırır içindeki zıtlıklar. Kapitalist 

üretim tarzı açısından Marx'ın öngörüsü bu zıtlıkların sosyalist üretim tarzını doğuracağına 

ilişkin kabuldür. Bunları da aslında Marx da ekonomik determinizm içinde açıklamaya 

çalışır. 

Üretim ilişkileri dediğimizde burada üretici güçlerle bağlantı halinde olan üretim ilişkileri 

karşımıza çıkar burada üretim süreci içerisinde insanların birbirleriyle kurdukları her ilişki 

tarzı aslında üretim ilişkisi değildir. Burada çok daha karmaşık bir süreç vardır. Örneğin 

insanlar arasındaki ekonomik ilişkileri. Üretim ilişkileri dediğimiz aslında maddi değerleri 

üretmek için toplanmış insanlar arasındaki ekonomik ilişkileri anlıyoruz. Bunlar insanların 

bilinçlerinden ve istemlerinden bağımsız olarak biçimlenen ve maddi üretimde bulunan 

insanların ekonomik ilişkileri olarak nitelendirebiliyoruz. Bu noktada iş birliği kavramı da 

önemlidir. Ama iş birliği kavramından ziyade karşımıza çıkan olgulardan biri insanların 

etkinliklerinin yani emeklerinin karşılıklı olarak değiş tokuş ederek üretimde bulunmalarıdır 

ve bu belirli bir ekonomik ilişkiler ağı içinde gerçekleşir. Bu noktada üretim ilişkilerinin 

ayırt edici özelliklerinden biri her üretim ilişkisinin belirli sınıfları ortaya çıkarmasıdır. Yani 

sınıflar aslında üretim ilişkilerinin belirli bir tarihsel aşamasında zorunlu olarak karşımıza 

çıkarlar. Burada örneğin kapitalist sistem açısından bakacak olursak kapitalist üretim 

ilişkileri zorunlu olarak iki temel sınıf doğurur. Bunlar üretim araçlarının mülkiyetini 

elinde bulunduranlar ve üretim araçlarının mülkiyetine sahip olmayanlar ya da 

sermaye sahipleri ile işçiler olarak nitelendirebileceğimiz sınıflardır. Bununla beraber 

kitabınızda toprak sahiplerinin üçüncü bir sınıf olarak kapitalizmde yer aldığı yazıyor. 



Kısmen yerinde, Kapital'in üçüncü cildinde Marx, toprak sahipleri de ranta sahip olmaları 

dolayısıyla devlet iktidarından gelen bir gelenekle ayrı bir sınıf olarak değerlendirir ama çok 

daha geniş bir açıdan bakarsanız bu biraz da toprak sahipleri de aslında üretim araçlarına 

sahip oldukları için üretim araçlarına sahip olanlar ve olmayanlar olarak ikili ayrım daha 

genel kabul edilen bir ayrımdır. Tartışmalı bir konudur aslında burada sahip oldukları 

sermaye bağlamında farklılaşma söz konusudur örneğin işçiler emekleri karşılığında ücret 

alırlar kapitalistler açısından kar söz konusudur. Toprak sahipleri açısından rant söz 

konusudur toprağın kiralanması bakımından dediğim gibi bu tartışmalı bir olgu.   
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Sınıf ve sınıf mücadelesi kavramlarına geçecek olursak. Üretim ilişkileri ve bunun dışında 

belirttiğimiz üzere toplum içinde maddi çıkarları birbiriyle çelişen farklı sınıfları doğmasına 

ve bu sınıflar arasında da sınıf mücadelelerinin ortaya çıkmasına sebep oluyor. Bu bağlamda 

Marx'ın sosyolojisi açısından ya da Marx'ın izinde toplumsal yapı dediğimiz olgu aslında 

büyük oranda sınıf kavramı aracılığıyla çözümleniyor. Burada sınıf toplumsal grupların 

ekonomik yapıda aldıkları konumlara göre birbirlerinden farklılaşmaları ile ortaya çıkıyor. 

Bu bağlamda Marx'ın toplum ve tarih alanını dahil etmeye yönelik teorisi ya da yaklaşımı 

sınıf teorisi olarak adlandırılır ve aslında Marx'ın bütün görüşlerinin de temeli bu sınıf 

teorisiyle açıklanabilir. Yine sınıf teorisinde sınıf, devlet ve üretim tarzı ekseninde farklı 

toplum tipleri tarihsel açıdan ortaya çıkmıştır. Burada tabi ki sınıf kavramının yanı sıra sınıf 

kavramının mucidi Marx değildir. Daha önce klasik liberal iktisatçılardan Adam Smith, 

David Ricardo ya da Machiavelli sınıf kavramından ve sınıf savaşından bu bağlamda 

bahsetmişlerdir. Ama Marx'ı daha öncesi sınıf kavramını ele alan düşünürlerden ya da daha 

ziyade iktisatçılardan ayıran üç temel yaklaşım vardır. Bunlar Marx'ın sınıf teorisinin 

farklılığını oluşturur aslında. Marx sınıfların varlığını üretimin gelişimindeki belirli bir 

tarihsel aşamalarla ilgili olduğunu söyler. Dolayısıyla üretimin gelişimiyle sınıfın varlığı 

arasında bir koşutluk söz konusudur. İkinci olarak Marx tarihsel materyalist anlayışı 

açısından sınıf mücadelesi ve sınıf savaşının zorunlu olarak proletarya diktatörlüğüne 

varacağını söyler. Yani kapitalist üretim tarzının sosyalist üretim tarzına dönüşeceğini 

söyler. Ve Marx proletarya diktatörlüğünün dönüşmesiyle aslında bütün sınıfların ortadan 

kalkacağını ve sınıfsız bir topluma geçişin sağlanacağını ileri sürer. Bu bağlamda Marx'ın 

sosyolojisini aslında büyük oranda sınıf sosyolojisi kapsamında değerlendirebiliriz. Keza 

tarihsel süreçte yer alan her fonet, fenomen ya da her tarihsel olgu, toplumsal olgu aslında 

sınıf kavramı ekseninde açıklanmıştır ve yine sınıf kavramı ekseninde müzakere edilmiştir. 

Yine tarihi yapıları ve sosyal yapıları incelerken Marx sınıf mücadelesine dikkat çekmişti. 

Tarih ve toplum alanını sınıf mücadelesini merkeze alan bir biçimde tarif etmiştir. Yine 

Marx açısından sınıf mücadelesi ya da sınıf savaşımı dediği şey aslında değişmenin, 

gelişmenin, ilerlemenin bir bakıma tarihsel ilerlemenin motor gücüdür ve temel değiştiren 

noktadır. Dolayısıyla sosyal gelişmenin, toplumsal değişmenin ve ilerlemenin temeli sınıf 

uzlaşısı değil sınıf mücadelesi, sınıf ekseninde açıklanır Marx'ta. Marx açısından bir tanım 

yapmamız gerekirse sınıf, belirli amaçları göreceli olarak aynı olan kişilerin oluşturduğu bir 



bütünlük olarak niteleyebilir. Yine sınıf üretim sürecinde aynı rolü oynayan ortak ekonomik 

çıkarları olan ve sınıf ideolojisi aracılığıyla sınıf dayanışmasını gerçekleştiren kişilerin 

toplamı olarak nitelendirebiliriz. Zaten birazdan sınıf bilinci ve sınıf ideolojisini de Marx'ın 

sosyolojisi bağlamında değineceğiz. Tarihsel açıdan sınıf farklılaşmasının ya da sınıfların 

dört temel özelliğinden Marx'ın sosyolojisinde bahsedebiliriz. Tarihsel açıdan sınıflar ilk 

önce sınırları belli bir üretim tarzı içindeki konumları ile birbirlerinden ayrılırlar. Bu her 

sınıfı ortaya çıkaran üretim tarzıyla aslında doğrudan bağlantılıdır. İkinci olarak her üretim 

tarzında sınıfların birbirinden farklı ve hatta birbirlerine bütünüyle karşıt yerlerde 

konumlanırlar. Üçüncü olarak sınıfların konumlarını belirleyen aslında doğrudan üretim 

araçlarıyla ilişkileridir. Yine sınıfların üretim araçlarıyla bağlantıları aslında toplumsal 

anlamdaki işin örgütlemesindeki rolü ile belirlenir. Son olarak gelirden aldıkları payın 

büyüklüğüne ya da kaynağına göre birbirlerinden farklılaşırlar. Yani sınıflar aslında az çok 

doğrudan üretim ilişkilerinin ve üretim araçları üzerindeki sahiplikle bir anlamda tarihsel 

olarak ortaya çıkarlar. Yine bir sınıf sadece diğer bir sınıfa göre var olabilir. Yine her sınıf 

esas olarak üretim süreciyle olan ilişkisine dayalı olarak tanımlanabilir. Burada her sınıfın 

bu üretim ilişkisine dayanan bazı nesnel çıkarları söz konusudur. Örneğin kapitalist toplum 

açısından kapitalistlerin çıkarları ile işçilerin çıkarları bu anlamda taban tabana zıttır ve bu 

anlamda çelişki içerisindedir. Kapitalistin çıkarları iktidarın çıkarlarını korumak ve burada 

sınıf ve sömürü kavramlarıyla bağlantılı olarak birazdan ele alacağımız devlet kavramı 

geliyor ve karların maksimizasyonudur ki bu da zaten üretim tarzlarıyla bağlantılıdır. 

İşçilerin çıkarları daha ziyade daha yüksek ücret alma yani emeğini daha pahalıya 

satabilmek, güvenli çalışma koşulları ya da daha kısa çalışma şartları ya da daha genel 

olarak aslında iktidarın yeniden dağıtımıdır. Sınıf mücadelesi dediğimiz olgu da aslında bu 

iktidarın yeniden dağıtımı noktasında bir anlamda odaklanır ya da onun merkezidir. Bu 

noktada sınıf bilinci özellikle iktidarın yeniden dağıtımı gündeme geldiğinde sınıf bilinci ve 

sınıf ideolojisi kavramları ortaya çıkar. Marx açısından toplumdaki her birey üretim 

tarzındaki belirli bir konuma sahip olan sosyal sınıfın üyesidirler. Sosyal sınıflar da bireyin 

bilincini ve inancını belirlerler. Aslında hangi sosyal sınıfa mensupsanız Marx sosyolojisi 

açısından bilinciniz ve inançlarınız da o bulunduğunuz sosyal sınıfın konumuyla belirlenir. 

Burada sınıfın sınıf olmasındaki önemli şey sınıf bilinci denen kavramdır. Marx açısından 

bir sosyal sınıfın kendini ortaya koyabilmesi için sınıf bilincini sınıf ideolojisine 

dönüştürmesi gerekir. Sınıf bilincini Marx'a göre sınıf ideolojisine dönüştürebilmenin tek 

yolu da sınıf savaşıdır ya da sınıfsal mücadeledir. Dolayısıyla sınıfların oluşmasında (tabi ki 

bunlar kapitalist sistem açısından geçerli şeyler) sınıf kavgası esas noktayı oluşturur. Marx 

açısından sınıf mücadelesi vermeyen insanlar ya da kitleler bu anlamda sınıf oluşturamazlar. 

Yine Marx açısından tek tip bireyler ancak başka bir sınıfa karşı ortak bir savaşı yürütmek 

zorunda oldukları sürece bir sınıf meydana getirebilirler. Zaten az önce bahsettiğimiz 

örneğin toprak sahiplerinin sınıfsal niteliğinin tartışılması belki biraz bu konuyla ilgilidir. Ya 

da sınıfı tamamen homojen bir kavram gibi düşünmemek lazım. Örneğin işçi ve sermayedar 

arasında bir sınıf bilinci ve bunun sınıf ideolojisine dönüşmesinden çok daha rahatlıkla 

bahsedebiliriz ama aynı sınıf içinde birbirleriyle çatışan çıkarları olanlar ne olacak bunlar 

zaten temel tartışma noktalarını oluşturuyor. Esnaflar açısından ya da köylüler açısından 

bunların konumlandırılması... Dolayısıyla Marx'ın sosyolojisini büyük oranda sınıf ve sınıf 

mücadelesi üzerine konumlandırabiliriz. Yine bu anlamda toplum ve tarih alanı da sınıf 

mücadeleleri ile bağlantılı bir şekilde ele alınmıştır. Sınıf mücadeleleri ile karşımıza çıkan 

tarihsel olgu sınıflar arasındaki sömürü ilişkileridir. Burada tarihsel süreç içerisinde egemen 

sınıfların kendi çıkarlarını korumak ve sürdürebilmek açısından her zaman o dönemdeki 

diğer sınıfları sömürdükleri kabulü söz konusudur. Ve burada sömürünün gerçekleştirilmesi 



için bütün tarih boyunca zorunlu olarak karşımıza çıkan bir yapısal unsur vardır: DEVLET. 

Bu anlamda devlet Marx açısından sınıf ve sömürü kavramlarıyla her zaman aslında iç içe 

olmuştur ve aslında sınıf ve sömürü kavramları birbirinden ayırarak açıklayabilmek çok da 

mümkün değildir. Bu bağlamda Marx açısından sınıfı sınıf yapan ya da egemen sınıfın 

hakimiyetini sürdüren, sürdürülmesini sağlayan temel olgu devletin varlığıdır. Dolayısıyla 

sınıf ile devlet fenomeni arasında aslında doğrudan organik bir bağ vardır. Devlet egemen 

sınıfları diğer sınıflara karşı üstün kılan, ezici bir pozisyona taşıyan ve onların mevcut 

sömürü ilişkilerini sürdürmesini sağlayan temel yapıdır. Tabi ki devletin sınıflar üstü bir rolü 

ya da niteliği söz konusu değildir. Devlet her zaman egemen sınıfla ittifak halindedir. 

Dolayısıyla devlet ezen sınıfın yanında ve lehinde yer tutar Marx'ın sınıfsal yaklaşımında. 

Örneğin devlet toprak sahipleri ve kapitalistlerden oluşan mülk sahibi sınıfların örgütlü bir 

birleşik gücüdür kapitalizm açısından. Yine Marx'a göre devlet bir sınıfın başka bir sınıf 

üzerinde egemenliğini sürdürmesinin mekanizmasıdır. Yine devlet aracılığıyla hakim 

sınıflar ezilen sınıfların sömürüye boyun eğmesi için baskı uygular. Bu bağlamda devlet 

sınıf savaşının yürütülmesinde egemen sınıfın örgütlü gücü olarak karşımıza çıkar. Devletin 

fonksiyonu bu anlamda sınıf egemenliği ve sömürüsünü sürdürmek ve savunmak olarak 

nitelendirilir. Dolayısıyla Marx için kapitalist dediğimiz olgu burjuva sınıf egemenliğinden 

başka bir şey değildir. Yine devlet olumlanan bir kavram değildir ve insanlığın ilerlemesinin 

bir parçası olarak da görülmez. Örneğin sözleşmeciler devleti, insanlığın uygarlık aşamasına 

geçişte öncü rol üstenen bir kavram olarak görmüştü toplum sözleşmecilerinde bu anlamda 

devletin meşrulaştırılması ve olumlanması söz konusuydu. Ama Marx'ta bu anlamda devlet 

dediğimiz olgu tamamen sınıflı toplumun aslında bir ürünü olarak kabul edilir. Burada 

sınıflı toplumu ortaya çıkaran şey de aslında özel mülkiyet olgusudur. Özel mülkiyet sınıfsal 

ayrışmanın temeli olarak kabul edilir. Marx'a göre özel mülkiyet ve sınıfsal eksende ayrışma 

egemen sınıfın devlete olan ihtiyacını ve devlet mekanizmasının inşası sonucunu 

doğurmuştur. Dolayısıyla devlet egemen sınıf açısından ya ada ortaya çıkış açısından bir tür 

zorunluluk olarak karşımıza çıkar. Yani belirli bir iktisadi gelişmenin aşamasında tabi ki 

devletin yanında hukuk bir zorunluluk olarak karşımıza çıkar. Dolayısıyla devlet 

sömürülenler ve sömürenler olarak toplumların sınıflara bölündüğü yerde ortaya çıkmıştır 

Marx'ta. Yine Marx'a göre devlet ilk ortaya çıktığı yani sınıflı toplum ortaya çıktığı andan 

itibaren kendisini toplumdan bağımsız kılmış fakat ezen sınıfların bir aygıtı haline gelmiştir. 

Aynı zamanda devlet ideoloji üreten bir mekanizma olarak karşımıza çıkar. Devletin temel 

görevi, özellikle kapitalist toplumlar açısından, egemenliğini meşrulaştırmak (hukuk yoluyla 

meşrulaştırmak) üzerine bina edilmiştir diyebiliriz. Devlet tarihsel olarak bakıldığında her 

zaman egemen sınıfla ortaklık içindedir Marx'a göre ve dolayısıyla o egemen sınıfları 

korumak ve çıkarlarını sürdürmek için bütün görevi bu noktada karşımıza çıkar. Örneğin 

antik devlet dediğimiz şey Marx'ta her şeyden önce köleleri boyunduruk altında tutmak 

amacıyla kurulmuş köle sahipleri tarafından kurulmuştur. Ya da feodal devlet sahipleri 

dediğimizde selfleri ve köylüleri boyunduruk altında tutmak için soyluların bir organı olarak 

karşımıza çıkar. Modern devlet Marx açısından ücretli emeğin sermaye tarafından 

sömürülmesinin bir aleti olarak karşımıza çıkar. Bu noktada bahsetmemiz gereken devlet 

biçimleriyle üretim tarzları arasında kurulan sürekli bağlantıdır. Marx'ın sosyolojisinde 

hakim olan üretim tarzının sınıfsal, toplumsal ve yönetimsel anlamda çeşitli sonuçları olur 

ve bunlar bir anlamda tarihsel süreç içerisinde karşılıklı ilişki içerisindedir. Yani hakim olan 

üretim tarzı aslında toplumsal biçimi ve devlet biçimini belirleyen olgulardır. Marx temelde 

bu bağlamda analizlerini batı toplumları için gerçekleştirmiştir ve altılı bir yapı ön 

görmüştür. İlk dönem konuştuğumuz hususlardan biriydi bunlar. Örneğin toplumsal 

sınıfların ve sınıf çatışmalarının olmadığı daha doğrusu özel mülkiyetin olmadığı ilk toplum 



yapısı ilkel kominal toplumdu. Marx 6’lı bir yapı öngörmüştür.Bu ilk dönemde 

konuştuğumuz hususlardan birisiydi. Örneğin toplumsal sınıfların ve sınıf çatışmalarının 

olmadığı daha doğrusu özel mülkiyetin olmadığı ilk toplum yapısı ilkel komünal toplumdur. 

İlkel komünal toplumu ayırt eden şey sınıfların olmamasıyla doğrudan bağlantılı olarak 

devletin ve hukuk düzeninin olmamasıdır. Zira devleti ve hukuk düzenini doğuran şey sınıf 

ve sınıf mücadelesidir. İlkel komünal toplumdan köleci üretim tarzına geçilmişti. Köleci 

üretim tarzında efendiler ve köleler olarak 2 temel sınıf ortaya çıkmıştı. Bu noktada devletin 

ve hukukun varlığı aslında efendilerin çıkarlarını korumak üzere oluşturulmuştu. 

Dolayısıyla devlet ve hukuk yönetici sınıfın çıkarlarını korumak üzere oluşturulmuştu. 

Feodal üretim tarzında da iki sınıftan söz ediyorduk; serfler ve vassallar.Yine sınıfsal bir 

yapı ve sınıfsal mücadele var. Devlet ve hukuk var olan soyluların çıkarlarını korumak üzere 

bina edilmişti. Kapitalist üretim tarzında burjuvazi ve proletarya adını verdiğimiz iki sınıf 

söz konusuydu. Burada da sınıf çatışması ve sınıf mücadelesi vardı. Devlet ve hukuk 

dediğimiz üretim araçları üzerindeki özel mülkiyeti korumak ekseninde yoğunlaşmıştı. 

Kapitalist üretim tarzının ardından sosyalist üretim tarzı geliyordu. Sosyalist üretim tarzında 

proletaryanın iktidarı ele aldığı bir proletarya diktatörlüğü kuruluyordu ama aynı zamanda 

devlet ve hukuk sosyalist üretim tarzında devam ediyordu. Ama burada devlet ve hukukun 

temel derdi kapitalist yapıları yıkmak ve burjuvazi kalıntılarını ortadan kaldırmak olarak 

nitelendiriliyordu. Sosyalist üretim tarzının ardından komünist üretim tarzına bir geçiş söz 

konusuydu burada artık kapitalizm ve burjuvaziden kalan bütün kırıntılar ya da kalıntılar 

ortadan kalktıktan sonra sınıfların söz konusu olmadığı bir toplumsal yapılanma söz 

konusuydu. Sınıf mücadelesi söz konusu değildi. Devlet ve hukuka da hakim bir sınıf 

olmadığı için varlığına gerek yoktu. Bugün biraz ayrıca bahsedeceğim husus Asya tipi 

üretim tarzı. Asya da neler oluyor? Atüt.Asya Tipi Üretim Tarzı. Duydunuz mu ?Marx’ın 

aslında bu doğu toplumları için geliştirdiği bir üretim tarzı tipidir .Marx özellikle bunu Çin 

ve Hindistan’ı örnek alır. Osmanlı bakımından pek bir şeyden bahsetmez. Çin ve 

Hindistan’dan hareketle Asya tipi üretim tarzını ortaya koyar ve tabi ki Asya tipi üretim tarzı 

da Marx ta asyetik toplumu oluşturur.ve asyetik toplumun bu anlamda batı toplumlarından 

çok daha farklı bir üretim tarzı ve tabiki bunun sonucu olarak farklı bir devlet yapılanması 

ve toplum tipini ortaya çıkardığından bahseder. Marx burada 19. yy’daki İngiltere’de 

bulduğu belgelerden hareketle Hindistan toplumundaki devlet ve köy topluluklarını 

incelemeye yönelmiştir. Atüt’ün temel özelliği devletin güçlü ve despotik oluşudur. Burada 

asyetik toplumda devlet bütün küçük toplulukların köy topluluklarının da üzerinde duran 

herkesi kapsayan bir birlik olarak kabul edilir. Devlet en yüksek mülk sahibidir. En yüksek 

mülk sahibi olmasının anlamı aslında özel mülkiyetin hemen hemen yokluğudur. Devlet 

bütün mülkiyetin tabi ki burada bahsedilen şey tarım arazileri üzerindeki tarımsal 

mülkiyettir, güçlü despotik devlete ait olmasıdır. Marx’ın belirttiği köy topluluklarının aynı 

zamanda kendi ekip biçtikleri komünal mülkiyete sahip olan araziler de vardır yani asyetik 

tip toplumlarda aynı zamanda köy topluluklarına ait komünal mülkiyet de karşımıza çıkar. 

Yine bu noktada batı toplumlarını doğu toplumlarından ayırt eden önemli sonuç vardır ki bu 

doğrudan mülkiyet ilişkileriyle bağlıdır. Sömürü ve artı değer nereye gider? Tabiki devlete 

gider. Atüt ün ayırt edici noktalarından biri artı ürün yani aslında toplumsal artık dediğimiz 

olgunun kapitalist olmadığı için doğrudan devlet tarafından el konulmasıdır. Marx açısından 

doğu toplumları da bu anlamda asyetik üretimin ya da en üst bir siyasal birlik olarak 

despotik devlet anlayışının çıkmasının temel nedenlerinden biri sulama kanallarıdır. Zira 

tarımsal faaliyetin Hindistan ve Çin’de sürdürülebilmesi için görülen olgulardan biri devlet 

eliyle yaptırılan tarımsal arazilerin sulanabilmesi için ve taşkınların önlenebilmesi için 

büyük sulama kanalı projeleridir. Bu sulama kanalları projeleri aynı zamanda bütün 



arazilerin mülkiyetinin devlette toplanmasına neden olmuştur. Ayırt edici nokta Marx 

açısından asyetik toplum açısından büyük oranda sulama işlerinin devlet tarafından 

üstlenilmesi ve bunun toprak mülkiyetinin niteliğini belirlemesidir. Dolayısıyla devlet 

mülkiyetinin yaygınlaşması büyük oranda bununla bağlantılıdır. Peki tabi yine şu tartışma 

Sencer Divitçioğlu okuyanınız var mı ya da Baykan Sezer? Osmanlı toplumunu Marx’ın 

atütüne entegre edebilir misiniz ya da atüt kapsamında Osmanlı imparatorluğuna 

değerlendirebilir misiniz? örneğin özel mülkiyetin yokluğu ya da sulama kanalları 

açısından. Akademisyenler arasında da çok tartışmalı bir husustur. Osmanlı imparatorluğunu 

atüt kapsamında değerlendirenler de vardır. Atüt ün dışına yerleştirenler de vardır. Batı tipi 

feodalizm içinde nitelendirmeyi öğrenenlerden de nispeten karşımıza çıkar. Burada temel 

şeylerden biri Osmanlı devletinde Çin ve Hindistan’daki gibi devlet eliyle yürütülen büyük 

sulama kanalları projeleri olmadığıdır. Ama buna karşı toprak mülkiyetinin büyük ölçüde 

devlette toplandığını görüyoruz. Bu noktada asyetik devlete benzeyen şey özellikle Sencer 

Divitçioğlunun savunduğu şey Osmanlı devletini bu kapsamda değerlendirebileceğimize 

yönelik yaklaşımdır. Despotik ve merkeziyetçi devlet anlayışı içinde o dönem Hindistan’da 

görülen ve ortaçağda görülen yapılara benziyor. Bununla beraber farklılaşan şeyler var. 

Feodalizmle benzer tutabileceğimiz üretim biçimi karşımıza çıkıyor. Özellikle tımarlar 

üzerinden ilerleyen şövalyelik hizmeti gibi asker besleme hizmeti üzerinden beliren ama 

tabi ki pek çok farklılık var aslında bu büyük oranda Bizans’taki toprak rejiminin Osmanlıya 

uygulanması olarak karşımıza çıkıyor .tımar sisteminin bazı özellikleri bu anlamda 

Osmanlının atüt içinde değerlendirilip değerlendirilemeyeceği kapsamında benzeyen yönleri 

var örneğin merkeziyetçi devlet anlayışı mülkiyetin büyük oranda Osmanlı Devleti’nde 

toplanması ve bunun tımarla toplanmasına kadar olan kısım atüte benzer ama geri kalan 

kısım Bizans’tan kalan mirastır. Özellikle toprağın işleyişiyle ilgili batı tipi feodal yapıya 

benzer ama batı tipi feodalizmden ayrılan pek çok husus vardır.1.dönem bunlara 

değinmiştik. Örneğin soyluluk söz konusu değil, bir ruhban sınıfı yok sorumluluk söz 

konusu değil bu anlamda aslında biraz daha karma yapıdan bahsedebiliriz. Bir tek atütten 

bahsediyorum 1.dönem bahsetmediğim için. Osmanlı’da da toplumsal tabakalaşma var ama 

doğu tipi despotik devlet ya da batı tipi diyemiyorum. Oldukça karma bir yapısı var. 

İmparatorluk aşamasından itibaren Bizans idari siteminden etkilenen bir yapı var her ne 

kadar Osmanlı uzmanı olmasam da. Marx açısından son değineceğim konu da bir üst yapı 

kurumu olan hukuk. Bir üst yapı kurumu olarak hukuk. Marx ve Engels açısından hukuka 

ilişkin kanun ve özel çalışmalarından bahsedebilmek pek mümkün değil. Bir hukuk 

çalışmasından bahsetmek pek mümkün değildir. Hukuk bazı yerde ancak satır aralarında 

karşımıza çıkan devletle bağlantılı olarak ilişkilerde karşımıza çıkan ekonomik ilişkilerle 

yani alt yapıyla bağlantı kurulan bir üst yapı kurumu olarak nitelendirilir. Başka üst yapı 

kavramları da vardı; devlet, ahlak, ideoloji, din gibi temelde bunların ekonomik alt yapının 

belirlenimi altında olduğuna ilişkin genel bir kabul var. Marksizm’in hukuka ve diğer tüm 

üst yapısal kurumlara karşı bunların alt yapı yani üretim tarzı tarafından belirlenmiş 

olmasıydı. Sınıflara ayrılmış bir toplum zorunlu olarak hukuk düzenini yaratmıştı. Hukuk 

dediğimiz Marx açısından egemen sınıfların mevcut düzenlerini ve hakimiyetlerini 

sürdürebilmek için aslında tüm diğer sınıfların üzerinde kullandığı bir tahakküm aracıdır. 

Örneğin köleci devlette hukuk denilen şey aslında kölelerin egemenlik altında ya da 

özgürlük altında tutulması için kullanılan araçtır. Feodalizmde hukuk dediğimizde de 

kölecilik ve serflerin boyunduruk altında tutulması için kullanılan araçtan başka bir şey 

değildir. Kapitalizmde bu noktada hukuk da üretim aracı üzerindeki özel mülkiyeti 

sürdürmek için egemen sınıf tarafından kullanılan temelde meşruiyet yaratacak bir araçtır. 

Hukuk sadece altyapı tarafından mı belirlenir? Üretim tarzı ve üretim ilişkileri hukukun tek 



belirleyicisi midir? Hukukun bu kavramlar üzerinde hiçbir etkinliği yok mudur? Hukukun 

da ideolojinin de bu konu üzerinde ekonomi üzerinde bir belirlenimi vardır. Neden Marx’ın 

yaklaşımında neden geleneksek olarak alt yapının üst yapıyı belirlediği anlayışı vardır? 

Ekonomik determinizm anlayışı vardır? Yaşadığı dönemde pozitif yöntemlerin baskın 

olması ciddi bir etken sonuçta tarihsel materyalizmin pozitivizmle ciddi bir bağlantısı var. 

Bunun yanı sıra Ortodoks Marksizmi dediğimiz Sovyetler birliğinin özellikle Stalin 

döneminde Marksizm’in devlet ideolojisi haline gelmesiyle de bağlantısı var .Marx’ın ya da 

Engels ın bazı eserlerine baktığımızda hukukun konumuna ilişkin özellikle 

mektuplaşmalarda farklı şeylerden söz eder örneğin anayasanın ya da büyük medeni kanun 

gıgı altyapı üzerinde etkinliği olduğundan bahseder. Ekonomi üzerinde de etkili olduğunu 

söyler örneğin engelsin mektubunda miras hukukuna dair bir şey var.ekonomık düzen 

üzerinde belirleyici fonksiyon üstlendiğinden bahseder .Örneğin miras ilişkilerinin 

İngiltere’de çok daha serbest bir bicimde düzenlendiğinden, buna karsı Fransa’da miras 

hukukuna ilişkin kuralların çok sıkı bicimde düzenlendiğini ve bunun doğal olarak aslında 

sermayenin arttırılması anlamında Latin ilişkileri üzerinde belirleyici bir etkinliği 

olduğundan bahseder. Aslında bunun Marx ve Engels’in kendi yazılarında da Ortodoks 

Marksizm’inin aksine, üst yapısal bir kurum olarak, alt yapıyla üretim ilişkilerinin üzerinde 

belirleyici olduğunun göstergesidir. Determinizm aslında, ekonomik indirgemeciliğin 

Marx’ın ya da Engelsin metinlerinde o kadar net göremezsiniz. Daha ziyade daha sonra 

yapılan yorumlarla bağlantılıdır. 

 Max Weber :1864-1920 yine giderek günümüze geliyoruz. Aslında hukukçudur ama 

bundan ziyade sosyolog kimliğiyle karşımıza çıkar.20.yy. ın en etkili sosyologlarındandır. 

Bir tür sosyal bilimler felsefesi geliştirmiştir. Sosyal bilimin hemen her alanıyla 

ilgilenmiştir. Modern devletin modern toplumun özelliklerini ortaya koymaya çalışmıştır 

Antik dönemlerden günümüze kadar hukuk tarihi iktisat tarihi ve bir toplumlar tarihi ele 

almıştır. En meşhur eseri de bir süre önce Türkçeye çevrildi. 2000 sayfaya yakın bir kitap. 

Ekonomi ve Toplumdur.2 ciltliktir. Yine doğrudan hukuk sosyolojisiyle ilgili bir kitabı var 

ona da bakabilirsiniz. Weber in hukuk sosyolojisi birazdan değineceğiz .modern toplumlarda 

hukukun özel bir analizini gerçekleştirmeye çalışmıştır .hukukun toplumsal gerçeklik içinde 

tuttuğu yere dair açıklamalar gerçekleşmiştir. Bunda en ilkel halinden alıp kapitalizmin 

ihtiyacı doğrultusunda rasyonel formel hukuk normlarının belirlenmesine kadar giden bir 

hukuksal analiz çalışması söz konusudur. Bu nedenle hukuk sosyolojisi için önemlidir. Buna 

zaten en son değineceğiz. Weber’in düşünce dünyasına baktığımızda birçok farklı 

düşünceden etkilendiğini görürüz. Örneğin felsefi veya sosyolojik yaklaşımlarında Weber’in 

sosyolojik yaklaşımlarında yeni kantçı etkiler söz konusudur. Weber’in sosyolojisinin genel 

anlamda Marx’ın tarihsel materyalizmin eleştirisine odaklıdır. Weber in satır aralarında ise 

Marx’tan etkilendiğini görürüz. Özellikle 20.yydaki birçok yaklaşımda da aslında Marx’ın 

ve Weber’in ortak bir biçimde etkilenerek ikisinin de belirli karma teorilerini görürüz. 

Özellikle Frankfurt okulunda bunun etkilerini görebiliriz. Weber marksın toplumsal 

çözümlerini şiddetle eleştirir. Yine tarihin gelişiminde ekonomik faktörlerin etkisinden 

ziyade ideolojik ve düşünsel faaliyetlerin daha önemli olduğunu ortaya koyar. Bu zaten onu 

Marx ‘tan ayıran temel noktasıdır. Ekonomik faktörleri ikinci sıraya koyar. Üretim tarzının 

belirleyici faktörlerini tümüyle reddetmemiştir. Diğer etkilendiği husus aslında yeni 

Kantçılık bağlamında çıkar yeni Kantçılık nedir? İlk donem bahsetmiştim galiba Rawls’ı da 

yeni kantçılık düşüncesinde gördük akademik felsefe ya da kürsü felsefesidir. Yeni 

Kantçılık, felsefe tarihinin en uzun süren eğilimlerindendir. Kant tan sonra başlamıştır hala 

günümüzde egemen olan bir akımdır. Akademik alanda özellikle. . Kürsü felsefesi denir. 

19.yy da karşımıza çıkan biçimi pozitivist eğilimlere tepki biçiminde ortaya çıkmıştır. 



Burada doğa bilimlerinin idealleştirilmesi, sosyal realizmin yaygınlaşması ve pozitivist 

bilim anlayışının aslında sosyal bilimlerde uygulanmasına yönelik, yönetimlerin ampirik 

yöntemlerin sosyal bilimlerde uygulanması geleneğini eleştirir. Almanya’da ortaya 

çıkmıştır. Hegelciliği de eleştirir. Özellikle Hegel’in devleti kutsadığı amacı eleştirir. Devleti 

amaç olarak gördüğü anlayışı eleştiri. Marksist materyalizme şiddetle karşı çıkar Yeni 

Kantçı görüşler. Weber’de pozitivizme yönelttiği eleştiriler bir tür nedensel hermoneutik 

anlayışı kurmuştur. Bu anlamda Yeni Kantçılığa metodolojik açıdan dayanır. Weber 

sosyolojisi de bir tür karma sosyolojisidir. Yer yer pozitivist yer yer hermeneutik yani 

yorumsamacı anlayışı benimser bu sosyolojinin pozitivizmden ilk kopuşunun başlangıcını 

oluşturur. Yine Weber sosyolojisi pozitivizme belli oranda karşı çıkaydın Marksist anlamda 

sınıf çatışmalarının toplumun gelişmesinde temel dinamik oluşturduğuna yönelik anlayışı da 

bu anlamda eleştirir. Tarihsel materyalizm eleştirisinin önemli bir boyutu sadece Marx’ın 

sınıf ekseninde bir sosyoloji anlayışı kurmasına yöneliktir. Bu bağlamda sınıf sosyolojisi 

kavramını Weber büyük oranda reddeder. bu noktada zaten Weber’in Marx’tan ayrıldığı 

temel bir nokta vardır. Zira Weber toplumu sadece sınıflardan İbaret görmez. hatta sınıfı 

yeterli görmez. Weber’de sınıflardan daha ön plana çıkan toplumsal şey gruptur.Hukukun 

gelişiminde hukukçuları statü grubu olarak ele alır. Modern devlette rasyonel hukukun 

çıkmasını uzman hukukçular kapsamında değerlendirir. Bu anlamda aslında Weber 

sosyolojisindeki statü grupları toplumsal açıdan çok daha on plana çıkar. Zira sınıf sadece 

bu grup tiplerinden birini oluşturur ve çok da önemli değildir. Yine Weber sosyolojisinde 

hukuk kısmına geçmeden bahsetmemiz gereken önemli bir husus vardır. Yine sınıf 

mücadelesinin reddi olgusu anlamında önemlidir. Weber sosyolojisinde konu toplumsal 

eylemdir. yanı sosyolojik incelemenin nesnesi toplumsal eylemdir. Ama toplumsal eylem 

dediğimiz şey kişinin topluma yönelik olan eylemleridir. Her topluma yönelik olarak 

gerçeklesen eylem de bir toplumsal eylem kategorisine girmez. Burada Weber’in toplumsal 

eylem olarak kastettiği şey eylemci yani eylemde bulunan kısının davranışının anlamlı bir 

biçimde topluma yönelmesidir. Burası zaten en kafa karıştırıcı noktadır. Peki anlamlı 

biçimde topluma yararlı eylem ya da toplumsal eylem dediği Weber’in nedir? Burada Weber 

ideal tipleştirme yapar bu bağlamda Weber 4 tip toplumsal eylem olduğunu söyler 1)amaç 

rasyonel eylemler 2) değer rasyonel eylemler 3) duygusal eylemler 4) geleneksek 

eylemler…1)amaç rasyonel eylem dediğimizde burada birey amaca yönelik rasyonel 

eylemlerde bulunur. Davranışı doğuran ve ona yön veren dış dünyadaki nesnelere ya da 

diğer insanların eylemlerine ilişkin beklentilerdir. bu beklentiler eylemde bulunanın yani 

aslında aktörün rasyonel olarak takip ettiği ve hedeflediği amaçlara ulaşmasını sağlar. Amaç 

rasyonel eylemler bu anlamda pratik amaçlara yöneliktir ve rasyonel tercihler tarafından 

belirlenen davranışları ifade eder. Yani rasyonel eylemler de aslında rasyonel tercihlere 

denir. Weber’in tam da ekonomiyle olan ilişkisi burada karsımıza çıkar. kapitalist üretim 

tarzında ya da serbest piyasada bireyler nasıl davranışlarda bulunuyordu? En temelde 

çıkarlarını ya da karlarını maksimize etmeye çalışıyordu. Weber burada amaç rasyonel 

eylemiyle bunu kast etmekte. Kapitalist toplumda bireyler rasyonel tercihler doğrultusunda 

amaca yönelik rasyonel eylemler de bulunur. Dolayısıyla modern insanın ya da modern 

toplumda gerçeklesen eylem biçimi amaç rasyonel eylemdir. Özellikle ekonomik alanda.2) 

değer rasyonel eylemler…bunlarda rasyonel eylemler olarak nitelendirilir. Burada, bu tür 

eylemlerde ortaya çıkan sonuçtan bağımsız olarak bir davranışın ahlaki, estetik ya da dini 

bir değer taşıdığına inanılarak bir eylemde bulunulur. Modern toplumlarda değer rasyonel 

eylemler de uygulanır. örneğin dinsel amaçlarla eylemde bulunmak .örneğin ekonomik 

eylemlerimizin bu anlamda bazı dinsel hedeflere yönlenmesi. Weber aynı zamanda çok 

önemli bir din sosyologudur.3) duygusal eylemler…bu eylem tipinde duygu ve heyecanla 



eylemde bulunmak söz konusudur.ve çoğunlukla somut duygu ve tutkuların etkisinde 

yapılan davranışlar söz konusudur. Bunlar çoğunlukla duygu ve heyecanla yapıldığı için, 

rasyonel eylemler olarak kabul edilmez Weber tarafından. 4)geleneksel eylemlerde on 

planda olan uzun süreli uygulanması ve alışkanlık halindeki davranışlarda bulunma 

biçimidir. Burada genelde mevcut gelenekler doğrultusunda hareket etmek zorunludur ve 

her zaman aynı şekilde icra edilen davranışlar söz konusudur. Weber bunları çok rasyonel 

eylemler olarak görmez. Bu eylem tipleri Weber açısından farklı toplumlarda ortaya 

çıkabilecek ideal tiplerdir. Modern kapitalist toplumlarda amaç rasyonel eylemler en 

belirgin ve yoğunlukla ortaya çıkar. Zira Weber açısından modern insanın dünyasında dine 

sihire, hayale, dine çok fazla yer yoktur. Modern toplumlarda eylem akılla ortaya çıkar. 

İnsanla akıl arasında kurduğu bağlantıdan kaynaklanır. Zaten Weber’in genel anlamda 

rasyoyu ya da genel anlamda rasyonaliteyi karsımıza çıkarması, modern insanla akıl 

arasında kurduğu bağlantıdan kaynaklanır. kapitalist toplumlarda amaç rasyonelin ortaya 

çıkması aynı zamanda iktisadi sistemle bağlantılıdır. Zira modern kapitalizmin serbest 

piyasa düzeni dediğimiz olgu kar elde etme ve belli amaçlara ulaşmak için rasyonel 

tercihlerde bulunma zorunluluğuna dayanır. İdeal tipe gelecek olursak, Weber sosyolojisinde 

Weber’de toplumsal yapının anlaşılması için bu toplumun belirli özelliklerinin bilinmesi 

gerekir. Örneğin, egemenliğin toplumsal bir olgu olarak ,ne olduğunun anlaşılması için 

diğer olgulardan ayırt edilen temel tespitleri ortaya serilmelidir. İdeal dediğimiz şey aslında 

son derece soyuttur. Weber’e göre ideal tiplerin analitik olarak ya da şekli olarak ifşa 

edilebilmesi mümkün değildir. Yani gerçek hayatta hiçbir zaman ideal tipte anlatılan 

olgularla karşılaşamazsınız. İdeal tipler sadece gerçek hayatı anlayabilmek için 

karşılaştırmalı veriler sunar .Weber araştırmacının her zaman öznel noktadan araştırmaya 

başlayacağını söyler .yanı araştırmacı aslında Weber açısından hiçbir zaman tarafsız bir 

noktada araştırmaya başlayamaz. Her zaman öznellikler söz konusudur. Bu noktada zaten 

pozitivizme yönelttiği eleştirilerden biridir. Çünkü Weber temelde toplumsal olguları belirli 

bir hermeneutık perspektif içinde yorumlama ve anlamlama çerçevesinde anlaşılacağını 

söyler. Ancak araştırmacı ,araştırmayı öznel bir perspektiften başlarsa ,nasıl nesnel 

sonuçlara ulaşılacaktır? Çünkü Weber tamamen pozitivizmden sıyrılabilmiş biri değildir. 

Pozitivizmle hermeneutik arasında bağlantı kurmaya çalışıyordu. İste bu noktada Weber bu 

ideal tipler aracılığıyla ,gerçek yasamla ideal tipler arasında bir karşılaştırma yaparak, 

nesnel sonuçlara ulaşılabileceğini söyler. Sosyal ilişki tiplerine ya da toplumsal eylem 

tiplerine ve ya dinlere ya da egemenlik tiplerine ilişkin ideal tiplemeler yapar. Ama bu 

sadece aslında sosyal bilimciye yönelik araştırmasında yararlanabileceği analıktık, soyut 

yapılar ortaya koymaya ilişkindir. Örneğin modern toplumda az önce bahset tığımız 

anlamda bütün davranışların amaç rasyonel gerçekleştiğini söyleyebilir miyiz? Weber 

acısından olması gereken odur. Ama bununla karşılaşmayız. Ama insanların toplumsal 

eylemlerinin nasıl ve içeriğinin ne olduğunu anlamak için o ideal tipleştirmelerden birinin 

içine yanaştırabilir ya da onunla karşılaştırabiliriz. Böylece yeni bir sosyolojik 

yöntemi ,toplumsal olduğunu anlamak için Weber’de kullanabiliriz aslında. Temelde böyle 

bir yaklaşım vardır. Weberde nedensellik vardır. Weber doğrudan sosyolojiye hermeneutik 

dediğimiz anlama ve yoruma dayalı yöntemi sokmuştur. Weber’in yöntemine nedensel 

hermeneutık dememizin sebebi de budur. Dolayısıyla araştırmacı öznel kimliğini koyması 

da yorumlama ve anlamayla bağlantılıdır. İdeal tiplerle neden sonuç ilişkilerini karşılaştırma 

perspektifinde inşa etmeye çalışır. Buradan da nesnel bilgiye ulaşılacağına ilişkin bir fikri 

vardır Weber’in. Peki hermeneutık nedir? Bir yorum yöntemidir. Birinci sınıftan da 

hatırladığımız kadarıyla 4’e ayrılır.1) edebi hermeneutıkler, edebi metinleri inceler 2) 

hukuksal hermeneutikler, yasal betimlemeleri inceler. 3)teolojik yanı dinsel hermeneutıkler, 



dinsel betimleme incelemesi 4) felsefi hermeneutıkler de varlık yorumu olarak karsımıza 

çıkar. geleneksel olarak batı toplumlarında ortaçağda anttık yunanda olan bir yorumlama 

kabiliyetidir. Kelime anlamı olarak da hermesten gelir. Hermes anttık yunanda tanrıların 

mesajlarını ,insanların anlayabileceği bir şekilde yorumlayıp, insanlara iletirdi. bu da aslında 

yorumlama ve anlamlandırma tarifine ilişkin ,çünkü Hermes insanların anlayamayacakları 

tanrı mesajlarını, onların anlayabileceği bicimde onlara iletirdi. Bu anlamda hala 

gunumuzde de kullanılan eski bir yorum türüdür. Bununla beraber 1800lerde Dilthey’le 

beraber sosyal bilimlerde bir metot olarak kullanılmasına ilişkin modern hermeneutik bir 

anlayış vardır. William Dılthey , Weber’den önce doğa biliminde kullanılan bir yöntem 

olarak pozitivizmin sosyal bilimlerde bir yöntem olarak kullanılamayacağını, yanlış verilere 

götüreceğini söylemiştir. Dolayısıyla sosyal bilimlere has bir metodolojinin geliştirilmesi 

gerektiğini söylemiştir.ve modern hermeneutik de bu anlamda metodoloji olarak dılthey 

açısından, sosyal bilimlerde karsımıza çıkıyor. pozitivist yaklaşımlara ve gerçek duygu 

olarak tanımlanan ölçütlere sadece doğa bilimleri tarafından sağlandığını iddia eden 

bilimcilik  tıpı yanı pozitivizmin artık kullanılması gerektiğini söylüyor. peki nasıl bir 

yöntem kullanılması gerekiyor? burada Dılthey’ın temel uğraşısı sosyal bilimleri bağımsız 

bir alan haline getirmek .Doğa bilimlerinin yöntemleri kullanıldığı sürece sosyal bilimlerin 

doğa bilimlerine bağlı kalacağı, onun dışına çıkamayacağını söylüyor. Burada temelde 

Dıltheyh hermeneutik yöntem aracılığıyla, sosyal bilimlerde doğa bilimlerine deneye ve 

nedensellik ilişkilerinde hareket eden metodolojisinden kurtarmak istiyor ve sosyal 

bilimlerin ancak yorumlama ve anlamlandırmayla incelenmesi gerektiğini söylüyor. Yorum 

ve anlamlandırma dememizin asıl sebebi bu. Örneğin Dıltheye göre herhangi bir edebi 

metin, kutsal kitap ya da yasa normu deneyle veya nedensellikle bağlantı kurularak 

açıklanamaz. Bunlar metnin anlaşılamamasına sebep olur. Bu noktada da aslında metinlerin 

yorumlanması ve anlamlandırılmasının bütün sosyal bilimlerde temel metodoloji olarak 

kullanılması gerektiği Dilthey tarafından savunuluyor. Bu da zaten modern hermeneutik 

dediğimiz yaklaşımın doğuşunu sağlıyor. Weber de aslında burada yorumsamacı 

hermeneutik onunla pozitivizm arasında ilişki kurarak nedensel hermeneutık dediğimiz bir 

yaklaşım belirliyor. yani araştırmacı her zaman öznel bir biçimde toplumsal olguları 

yorumlar ve anlamlandırır. Ancak bu yorumlama ve anlamlandırma surecinde ideal tipler 

kurarak nedensellik bağlantıları ve karşılaştırmaları yaparak, ideal tiplerle, gerçek toplumsal 

olguları karşılaştırmalar yaparak sosyal bilimlerde gerçekliğe ulaşılabilir. sosyal bilimler de 

aslında ilk pozitivizmden sosyal bilimlerde ilk hareketi oluşturuyor. Daha sonra bunu 

eleştirel Marx da Frankfurt okulu kullanmaya başlıyor. Daha radikal biçimde hermeneutık 

yöntemi kullanıyor. Çok soyut geldi değil mi bazı şeyler? neyse bu hafta bu kadarlık 

yapalım gelecek hafta egemenlik tipleriyle devam edeceğiz. 
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5.Hafta 1.Ders 

 

WEBER 

Geçen hafta Weber’den başlamıştık, Weber sosyolojisinde egemenlik ya da meşruiyet olarak 

bahsedeceğimiz geleneksel egemenlik karizmatik egemenlik ve yasal egemenlik üzerinde 

duracağız. Sadece bir Protestan ahlakından bahsetmiştik bu dönemde din sosyolojisi olarak 

neyse.. Weber’in egemenliği olarak adlandırdığımız bu kavramlar aslında geçen hafta 



bahsettiğimiz idealleştirmeler. Burada Weber egemenliğinin belirli içerikteki bir buyruğa 

boyun eğmeye hazır belli kişilerin bulunma olasılığı olarak nitelendiriyor. 

EGEMENLİK 

 Weber tarihsel olarak egemenliği üç tipe ayırır;  

1- Geleneksel egemenlik  

2- Karizmatik egemenlik 

3- Yasal egemenlik. 

 Ve bunlar tam olarak Weber sosyolojisinde birer ideal tiptir yani gerçek yaşamda bunlarla 

birebir karşılaşma olasılığı aslında bu anlamda söz konusu değildir. Bunlar sosyolojik 

araştırmada yardımcı olacak şu anki mevcut durumla karşılaştırma imkanı sağlayacak 

tiplerdir dolayısıyla bunlarla gerçek yaşamda birebir karşılaşabilmek mümkün değildir. 

Esasen bunlar ölçüt tiplerdir dememizin sebebi bu. 

GELENEKSEL EGEMENLİK 

Geleneksel tip dediğimizde aslında karşımıza patriyakı veya patrimonial prenslerin sahip 

olduğu otoriteyi anlıyoruz. Patriyaktan aslında ataerkil ya da hanedanlık düzenlerini 

anlamamız gerekir bu anlamda ataerkillikle  ya da babadan oğla geçme yöntemi iktidarının 

kullanıldığı sistemleri weber patriyakın kullanıldığı sistemler olarak nitelendirir. Patrimonial 

sistemlerse temelde bir askeri güce dayanan monark ya da hükümdarların iktidarı elinde 

tuttuğu geleneksel sistemlerdir. Bu anlamda geleneksel tip dediğimiz ya da geleneksel 

egemenlik, üç anlamda da kullanılır bu; 1- geleneksel egemenlik 2- geleneksel otorite 3- 

geleneksel meşruiyet. Weber bunu üç biçimde kullanır, bunları aynı kavramlar olarak 

niteleyebiliriz. Burada patriyakın ya da patrimonial prensin sahip olduğu geleneksel 

otoriteye itaat söz konusudur. Burada göreneklere dayanan eski uyma ve kabul etme 

davranışları söz konusudur. Weber bunu özellikle Avrupa feodalizmi kapsamında 

değerlendirir, örneğin feodal egemenlikte feodal tabakanın hakimiyeti dediğimiz unsur 

pazarın gelişmesini ya da serbest piyasa faaliyetlerinin gelişmesini engeller niteliktedir 

çünkü gelenekler bunu öngörmez. Bu anlamda geleneksel hakimiyetin Weber kapitalist 

anlamda pazarın büyümesine yönelik yasakları olduğundan bahseder. Bu yasaklar aynı 

zamanda rasyonalitenin doğuşuna karşı da aslında çeşitli engeller çıkartır. Zira geleneksel 

egemenlik dediğimiz unsur keyfi karakterdedir. Rasyonel egemenlikten ayırt eden noktası 

da aslında bu keyfi niteliğidir. 

 Peki geleneksel egemenlikte sadece patriyak ya da patrimonial prensler mi söz konusudur, 

farklı tipler de çıkabilir mi? Weber’e göre çıkabilir. Örneğin zümrelere dayanan geleneksel 

egemenlik tipleri de çıkabilir. Burada da aslında Weber, aristokratik yönetim biçimlerini 

geleneksel egemenliğin içine koyar dolayısıyla belirli zümreler de geleneksel otoriteyi her 

zaman temsil edebilir. 

KARİZMATİK EGEMENLİK 

Toplumsal düzenin meşruiyeti aslında insanların duygusal açıdan önder olarak kabul ettiği 

bir kişiye dayanır. İktidarın kabul ettiği meşruiyeti ya da otoritenin oluşumu dediğimiz şey 

tamamen karizmatik otorite kavramsallaştırması çerçevesinde ortaya çıkar. Karizmatik 

otorite de aslında kişi kültüne yani kişiye tapınma, kişinin sadece kişisel özelliklerinden ya 

da karizmatik özelliklerinden dolayı öner olarak benimseme söz konusudur. Dolayısıyla da 

duygusal bir itaat etme süreci vardır. Genel de Weber karizmatik egemenlikleri cemaatler 

kapsamında bir dini önder kapsamında değerlendirir. Örneğin peygamberleri karizmatik 

otoriteleriyle egemenlik kuran kişiler olarak kabul eder. Yine büyük askeri fetihçileri yani 

büyük askerleri de karizmatik otoritenin içinde kabul eder. Weber karizmatik egemenliğin 

rasyonel olmadığını söyler çünkü karizmatik otoritede rasyonel bir bürokratik aygıt söz 

konusu değildir, yani liyakata dayanan bir otorite söz konusu değildir. Karizmatik otoritede 



temelde karizma sahibi lidere kişisel ilişkisiyle yakın olanlar ve onun müritleri bürokratik 

mekanizmayı oluşturur dolayısıyla Weber karizmatik otoriteyi yasallık öncesi bir egemenlik 

biçimi olarak nitelendirir. Napolyon, çeşitli papalar, kutsal roma germen imparatorlarından 

bazıları karizmatik otoriteye örnek verilebilir. Weber her ne kadar karizmatik otoriteyi 

yasallık öncesi otorite olarak açıklamaya çalışmışsa da Hitler de bu otoriteye örnek 

gösterilebilir. Sonuçta karizmatik otorite dediğimiz şey Weber açısından yasal egemenliğin 

olduğu dönemde de karşımıza çıkabilir, burada temel şey kişi kültüne kapılmadır. Herhangi 

bir kişinin bütün toplumu peşinden sürükleyebilmesi dolayısıyla hitler de bu alanda 

karizmatik otoriteye dahil sayılabilir. 

YASAL EGEMENLİK 

Weber’e göre modern toplumlarda meşruiyeti sağlayan temel olgu yasal otorite, yasal 

egemenlik anlayışıdır. Bu modern toplumlardaki en yaygın meşruiyet biçimi olarak 

karşımıza çıkar. Yasal otoritenin meşruiyetini sağlayan temel olgu da aslında yasal ve 

anayasal bir çerçeveye oturmalıdır. Dolayısıyla da aslında kanunlarla çevrili olmasıdır. 

Weber açısından yasal egemenlikte hakim olan şey bireylerin kanunlara itaat etmesidir. 

Karizmatik ya da geleneksel egemenlikten farklı olarak yasal egemenlik kanunlarla 

çerçevelendiği için Weber’de bir keyfilik niteliği arz etmez dolayısıyla rasyonel bir 

bürokrasiye ve rasyonel bir hukuk düzenine gereksinim duyar. Bu modern devlet, weber 

açısından kapitalist devletle özdeşleştiği için kapitalist piyasa sisteminin ihtiyacı olan 

egemenlik ancak bir hukuk düzeniyle sağlanabilir, bu hukuk düzeni de formel bir düzen 

olmalıdır ve belirli bir akıl unsurunu içinde taşımalıdır.yasal egemenlikte serbest piyasanın 

ihtiyaç duyduğu belirlilik formel kurallarla sağlanır, ayırt edici nokta bu noktadır.  

Diğer modern devletin ya da yasal egemenliğin olmazsa olmaz unsuru rasyonel olarak 

örgütlenmiş bir bürokratik yapıdır. Bürokratik yapı geleneksel devletlerde çok 

görülmemekle berbaber karizmatik egemenliklerde karşımıza çıkan bir olgudur.ama tabiî ki 

modern devlette karşımıza çıkan bürokrasi karizmatik egemenlikte karşımıza çıkandan çok 

farklıdır çünkü modern bürokrasi de rasyonel örgütlenme çerçevesinde olmuştur.  

Weber modern bürokrasinin altı temel özelliğinden bahseder: 

1- Modern bürokraside resmi işler sürekli kurallara bağlanmış bir şekilde idare edilir. Yani 

bir yasal çerçeve söz konusu.  

2- Önceden belirlenmiş ve keyfi olmayan bürokratik yetki alanları düzenlenmiştir.  

3- Bürokratik makamların örgütlenmesi liyakat ilkesine dayanan bir hiyerarşi 

doğrultusunda gerçekleştirilir. 

4- Bürokratik makamlar o makama oturanlardan bağımsızdır ve kurumsal niteliğe haizdir. 

5- Makamın makamda oturan her kim ise onun tarafında sahiplenilmesi durumu söz 

konusu değildir. 

6- Ayrıntılı bir resmi kayıtlar sistemi tutulmasıdır. 

Weber bürokrasinin sürekli örgütlenmesinin bazı olumsuzluklarından da bahseder: bir demir 

kafes paradoksuyla insanlar gitgide bürokrasinin mekanizması içinde tüm özgürlüklerini 

yitirirler modern devlette çünkü bürokrasi sürekli genişleme içindedir. 

Her yasal egemenlik bir hukuk devleti midir? 

Weber, her yasal egemenliğin bir hukuk devleti doğurmayacağını söyler. Yasal egemenliğin 

aslında sadece meşruiyet sağlayıcı bir görünüş olduğundan bahseder. Modern devletlerin 

hepsinin yasal bir görünüş yasal bir meşruiyetle özellikle uluslar arası alanda kendi 

varlıklarını sağlayabildiğini söyler. Weber’in bu anlamda temel vurguladığı, geleneksel ya 

da karizmatik devletten farklılaşan şeyler, devletin bütün idari ve eylemsel işlerinin bir 

anayasal çerçeveye bağlı olması, en azından kanuna veya anayasaya bağlı yöneticilerin 

olması ve bununda keyfiliği ve öngörülemezliği bir oranda azaltması, zaten liberal politik 



sistemde temel ihtiyacı bu öngörülemezliğin azaltılması, belirli formel kutsal alanların 

yaratılması veya uygulanması olarak karşımıza çıkar Weber’in yasal egemenliğinde. 

Öngörülemez bir ortamda sermayeler yatırım yapmak istemediği için liberal ekonomi bu 

öngörülebilirliğe ihtiyaç duyar. 

Sınıftan gelen bir soru üzerine; rasyonel olma parametreleri Weber açısından düşünürsek, 

insanlar bir serbest piyasa ortamında hangi davranışlarda, rasyonel tercihlerde bulunurlar. 

Rasyonel tercihlerde aslında piyasa içinde her bireyin kendi finansal çıkarını gözetmesidir. 

Bu anlamda rasyonel davranışlarda, geçen hafta bahsettiğimiz amaç rasyonel davranışlarda 

Weber’in modern devletinde karşımıza çıkan bu çerçevede oluyor. Yani insanlar 

değerlerden, duygulardan ya da geleneklerden hareketle eylemlerde bulunmaz. Weber’in bu 

yaklaşımını temelde batı Amerika ekseninde düşünerek oluşturduğunu söylemek lazım. 

Modern devlette rasyonel amaç eyleminde bulunmak demek, rasyonel tercihlerde bulunmak 

demektir. Başka bir dinden , kültürden, ahlaktan olan davranışlarda bulunmamak demektir 

modern insanın davranışı Weber’e göre. Burada aydınlanmanın rasyonalizmin ışığında 

düşünün Weber’in yaklaşımını, oradan gelen bir damar vardır ama aydınlanmacıların aksine 

weber bazı konularda biraz kötümserdir.  

DİN SOSYOLOJİSİ 

Weber’in Prostestan Ahlakı ve Kapitalizmin Ruhu kitabı çerçevesinde din sosyolojisini 

büyük oranda inceliyoruz. Zaten Ekonomi ve toplum kitabı dışında en meşhur kitabı da 

budur. Weber bu kitapta ya da din sosyolojisinde genel olarak dinsel değerlerin toplumsal 

değişimdeki rolünü göstermeye çalışır yine Marx’tan farklılaştığı noktalardan biri de 

burasıdır. Marx alt yapının temelde toplumu belirlediğini söylerken Weber düşünsel süreçte 

yani üst yapı olarak nitelenen kurumların da doğrudan toplumsal ilişkiler, toplumsal yapılar 

ve toplumsal olguların da belirleyici olduğunu söyler ve din de bu anlamda doğrudan hem 

toplumsal yapıyı hem de ekonomik yapıyı Weberde belirleyici unsurlardan biridir. Zaten 

Protestan ahlakı ile kapitalizmin gelişmesi arasında bir koşutluk kurmasının bir beraberlik 

kurmasının temel nedeni de budur. Weber burada kapitalizmi doğuran tek sonucun aslında 

sosyal sınıflar ya da ekonomik sınıflar arasındaki iletişimin olamığını söyler bu noktada 

reformla beraber ortaya çıkan protestanlıkve onun bir kolu olan kalvinizmin son derece 

etkili olarak kapitalizmi yarattığını veya kapitalist gelişmenin niçin Protestan ülkelerde daha 

hızlı bir gelişim gösterdiğini sorgular. Burada aslında weber’in bir taraftan annesinin sıkı bir 

kalvinist olması ve kalvinizmdeki asketizm öğretisi üzerindeki hakimiyeti de oldukça 

önemlidir. Weber burada aslında çeşitli ülkeleri kıyaslayarak Protestanlığın veya 

kalvinizmin kapitalist gelişme de önemli bir rol oynadığı düşüncesindedir. Örneğin 

Almanya’nın kuzey ve güney eyaletleri arasında kapitalist gelişme açısından büyük farklar 

görülmektedir. Almanya’nın güney eyaletlerinin Katolik, kuzey eyaletlerinin Protestan 

olduğu görülür. Ya da İngiltere ve Amerika da Protestanlığın yaygın olması bağlamında 

Protestanlığın yaygın olduğu yerlerde kapitalizmin daha fazla geliştiğini görmüştür weber, 

buradan böyle bir yaklaşım oluşturmuştur. bütün bir Amerika slında İngiltere, ispanya ve 

Portekiz sömürgesi olarak kabul edilir. Latin Amerika’yla kuzey Amerika’nın 13 kolonisi 

arasındaki kapitalist gelişme farklılığı neyden kaynaklanır? Latin Amerika katoliktir, 

ispanya ve Portekiz sömürgesi olduğu için ama kuzey Amerika aslında ingiltereden kaçan 

kalvinistlerin yeni bir yaşam alanı oluşturmak için İngiliz kolonisi oluşturdukları bir 

bölgedir. Ama aralarında 1800’lerden itibaren büyük bir kapitalist gelişim farkı ortaya 

çıkmıştır. Weber, kapitalist gelişim konusunda dinin diğer faktörlerin yanında ayırt edici bir 

faktör olduğunu iddia eder. 

Weber kalvinist teolojideki üç önemli öğeden bahseder. Aslında bunların hepsi kalvinizmin 

kaderci anlayışıyla bağlantılıdır. Bu öğeler:  



1- İnsanın aziz olup olmamasının tanrının bilebileceği bir iş olması, insanın kaderinde 

yoksa kimse kendi gayretiyle bir şey başaramaz.  

2-  İnsanın temel amacı tanrının krallığını yeryüzünde kurup geliştirmektir. 

3- İnsanın doğuştan günahkar ve ölümlü olması. 

Peki, buradan Weber nasıl Protestanlık ve kapitalizm arasında bir bağlantı kuruyor? Aslında 

burada kadercilikle ilgili bir bağlantı var. Kalvinizme göre, insanın cennete ya da 

cehenneme gideceği daha doğmadan önce bellidir, insan cennete ya da cehenneme 

gideceğini bu dünyadayken öğrenebilir. Bunun için tanrının bir işaret göndermesi gerekir. 

Örneğin tanrı size aziz olamyı sağlarsa ya da çok özel bir yeteneğiniz varsa, size tanrı 

vergisi bir yetenek verdiyse tanrı bunlar cennete gideceğinizin bir göstergesidir. Yani 

seçilmiş kişi olup olmadığınızı bu dünyada öğrenebilirsiniz. Kalvinizme göre diğer bir 

tanrının işareti zenginliktir. Eğer bu dünyada tanrı size zenginlik verirse bu da sizin cennete 

gideceğinizin işaretidir. 

 Bu noktada kalvinizmin asketik öğretisi devreye girer. Nasıl zengin olunur? İnsanların 

cennete gideceğinin işaretini görebilmesi için zengin olması gerekir. Eğer özel bir 

yeteneğiniz yoksa, tanrı size bir azizlik vermediyse cennete gitmek için zengin olmanız 

gerekir. Bu öğretiye göre, kalvinizmdeki en büyük günah tembelliktir yani insanın vaktini 

boşa harcaması, aylak aylak dolaşmasıdır. Dolayısıyla insan sürekli çalışmak durumundadır. 

İkinci unsur çilecilikle bağlantılı olarak insan asla lüks bir yaşamın içinde bulunmamalı, son 

derece sade bir yaşam sürmelidir. Bu aynı zamanda Katolik kilisesine de bir tepkidir. Bu 

noktada Weber kapitalizmdeki müteşebbis tavrın ortaya çıktığını söyler çok çalışıp az 

harcarsanız sermaye birikimi sağlanır, protestanlar arasında sermaye birikimi sağlamaya 

başlanır. Sermaye birikimin sağlanması tek başına yeterli değil sermayeyi biriktirdikten 

sonra da yine çalışmanız ve tembellik etmemeniz gerekiyor. Dolayısıyla bu sermayeyi 

yatırıma dönüştürmeniz gerekir. İşte bu noktada tam olarak kapitalizmdeki bahsedilen 

müteşebbis tavrına ulaşılır. Weber kalvinistlerin bu yaşam ve inanç öğretilerinin 

kapitalizmdeki sermaye birikimini ve bu sermaye birikiminin de sürekli olarak yatırım 

döngüsünü doğurduğunu söyler ve Protestan ülkeler ve kapitalist ülkeler arasındaki 

paralelliğin sebebinin bu Protestan ahlakı olduğunu söyler, bunun doğrudan kapitalizmin bir 

ruhu olduğunu da belirtir. 

HUKUK 

Weberde hukuk dediğimiz olgu modern kapitalist sistem açısından ya da günümüz modern 

devlet ve toplumları açısından tamamen rasyonel bir kurum olarak alınır. Diğer tüm 

rasyonel kurumlar gibi, siyasetten bürokrasiye. Weber açısından hukuk,kendisine uyulması 

fiziksel ve psikolojik baskı uygulanmasıyla garanti altına alınan bir düzendir. Weber, hukuk 

fakültesi mezunudur, hukuksal yaklaşımı da büyük oranda bir pozitivist nitelik 

göstermektedir. Ama bu pozitivizm aslında hukuksal pozitivizmden son derece farklı 

öğelerde taşır. Örneğin ekonominin siyasetin ya da dinin de hukuk kuralları üzerinde 

belirleyici olabileceğinden bunların etkileşim içinde hukuku yarattığından bahseder. 

Bununla aslında kendisinin hukuk görüşüyle Marksizmin hukuk görüşü arasında keskin bir 

ayrım oluşturmaya çalışır. Ortodoks marksizmi temelde hukuku tamamen ekonomik bir alt 

yapının ürünü olarak görür. Weberde bir antimarksist olarak hukukun sadece ekonomik alt 

yapı tarafından belirlenmediğinden, belirleyen birçok etmen olduğundan bahseder ve 

bunları bir karşılıklı etkileşim, her birini birbirine bağımlı, bağımsız değişken yaklaşımı 

içinde ele alır. Hukuk üzerinde ekonomik, düşünsel, kültürel faktörlerin hep bir arada etki 

yaptığından bahseder. Bu da zaten Marksizmden ayrıştığı temel noktalardan biridir. Yine 

hukukun gelişimi bağlamında tamamen hukuksal gelişimin dinsel düşünceden rasyonel 

düşünceye doğru bin yılları kapsayan bir değişim süreci olarak görür. Günümüz modern 



hukukuna ulaşmada dört aşama olduğundan bahseder. Özellikle Hukuk Sosyolojisi 

kitabında bu aşamalar oldukça ayrıntılı olarak ele alınmıştır bu aşamada dinsel düşünceden 

ya da hukukun dinsel karakterinden formel yazılı hukuka yani liberal düzene doğru bir 

aşamalı geçişten bahseder.  

İlkel toplumlarda hukukun ortaya çıkışı birinci aşamadır. İlkel toplumlarda hukuk tamamen 

weber’e göre ilahi bir görünümdedir ve temelde o ilkel toplumdaki büyücü ya da rahiplerin 

kontrolünde bir hukuk yaratma süreci vardır. Hukuk bir büyü ya da dini kimliğe sahip 

kişilerin karizmasından kaynaklanır ve bu nitelikteki hukuk aslında diğer tüm toplumun 

bireyleri açısından aynı zamanda belirsizdir. 

Weber’in düşünceleriyle geçen dönemki konular arasında bağlantı var. Örneğin antik 

yunanda da Roma’da da hukukun ilk yaratıcı unsuru yani hukuk tekelini elinde tutanlar 

soylu sınıftı ama soylu sınıf hukuk tekelini sadece soyluluk kisvesiyle elinde tutmuyordu. 

Temelde dini bir nitelik vardı sadece soylu sınıfın seçilebildiği rahiplikler vasıtasıyla hukuk 

tekeli oluşturuluyordu. Hukukun yazılı olması dinsel karakterli olması hukukun 

bilinebilirliğinin önündeki en önemli engellerden biriydi ve Roma’da yaşanan o sınıf 

çatışmalarında -plepler ve patriciuslar arasında- talep edilen ilk şeylerden biri hukukun 

yazılı hale getirilmesiydi. Ki bu noktada Weber’de de hukukun ikinci aşaması gündeme 

gelir. Weber bunu sınıf çatışmaları bağlamında değerlendirmez.  

Weberde keyfi nitelikteki hukuka ikinci aşamada toplumsal tepkilerin başladığı söylenir. 

Bunun da örneğini yine Roma’daki plep sınıfıyla verir. Tepkiyle ilk defa hukuk kuralları 

yazılı hale gelmeye başlar. Bu noktada artık hukuk büyücüler ya da rahipler eliyle değil 

danışmanlar eliyle oluşturulmaya başlar yani ikinci aşamada Weber’e göre hukuk 

danışmanları ortaya çıkar. Bunlar hukuku aslında bir bakıma ampirik yollarla deneyimlemek 

suretiyle yaratan ve uygulayan bir yavaş yavaş toplumsal statü grubu olarak biçimlenir. Bu 

aşamaya danışmanlar aşaması denir. 

Weber pleplerle burjuvazinin taleplerinin benzer olduğunu söyler. Plepler ekonomik olarak 

güçlenmeye başlayınca öngörülebilirlik ve soyluluk talep etmişlerdir tıpkı burjuvazinin 

soylular karşısında talep ettiği haklar gibi. Ve bunlar hukukta formelleşmeye yani şekli 

hukukun oluşumunu sağlamaya yarayan unsurlar olarak nitelendirilir. Weber sınıf kavramını 

ya da sınıf mücadelesi kavramını kullanmaktan imtina ettiği için bunu toplumsal tepkiler 

olarak nitelendirir. Örneğin pleplerin toplumsal tepkileri 12 Levha Kanunlarının ortaya 

çıkmasını sağlamıştır. Yani biraz aslında sosyal bilimler açısından farklı kavramlar 

kullanırlar Weberle Marx. 

Üçüncü aşamada Weber, yöneticilerin giderek rasyonelleşmeye başlayan örgütlenmeye 

paralel olarak hukuk danışmanlarından hukuk uzmanlarına geçiş yaptığını söyler. Bu 

noktada hukukçulardan oluşan bir uzmanlar sınıfının ortaya çıktığını söyler. Uzmanlar 

Weber açısından hukuku sistemleştiren ve kavramsallaştıran bir toplumsal statü grubudur ve 

günümüz pozitif hukukunun oluşmasında bu uzman hukukçular temel rol oynarlar. Bunu 

çok fazla tarihsel olarak konumlandıramayız çünkü bu da aslında bir ideal tipleştirmedir.  

Hukuk ilk başta büyücülerin, rahiplerin elinde, sonra danışmanlar hukuku pratik olarak 

uyguluyorlar, sonra da hukuk uzmanları çıkıyor böylece hukukçular ayrı bir toplumsal grup 

olarak çıkıyor ve bunlarda hukuku sistemleştirerek pozitif hukuk sisteminin temellerini 

ortaya koyuyorlar. 

Son aşamada, dördüncü aşamada uzman hukukçuların yarattığı hukuk sistemi pozitif yasalar 

haline yani formel hukuk kuralları haline dönüştürülüyor. Bu aşamada artık hukukun 

sistemleştirilmesi formel bir hukuk düzeni yaratılması suretiyle tamamlanmış oluyor. 

Burada artık hukuk tamamen profesyonellere tarafından yürütülen bir meslek olarak çıkıyor. 

Dolayısıyla da burada hukukunun artık mantıki anlamda bir tutarlılığa, öngörülebilirliğe, 



bilinebilirliğe kavuştuğundan söz edebiliriz. Yani hukukun rasyonelleştirilmesinin son 

aşaması aslında bir hukuk düzeninin sistematikleştirilmesidir. Ve aslında bu sistematikleşme 

ve rasyonelleşme modern kapitalizmdeki rasyonel hukuk dediğimiz düzeni yaratıyor. 

Peki, hukuk düzeni nasıl bir rasyonel forma kavuşuyor? Burada da Weber’in özellikle 

vurguladığı şey aslında rasyonel bir hukuk düzeninin rasyonel düzendeki öngörülebilirliği 

sağlayabilmesi için son derece şekli bir yapıya kavuşturulması zorunluluğudur. Şekli bir 

yapıya kavuşmadığı sürece rasyonel bir nitelik arz etmez ancak o şekliliğin öngörülebilirliği 

sağlayabileceğini söyler. Örneğin serbest piyasa şartlarında kar güdüsüyle özel mülkiyet 

temelinde faaliyette bulunan kapitalist girişimcilerin özel mülkiyet hakkı, sözleşme 

özgürlüğü gibi birçok temel hak ve özgürlüğünün genellik, süreklilik, nesnellik ve belirlilik 

niteliğine sahip hukuksal düzenlemelerle güvence altına alınması gerektiğinden bahseder 

Weber, işte bunların hepsi o belirlilik ve düzeni sağlamaya yöneliktir.  

Peki, Weber’de hukuk ve politika ilişkisi nasıldır? Weber hukuku politik bir olgu olarak mı 

görür? Aslında Weber’in yazılarındaki yaklaşımında, hukukun ekonomiyle ne kadar iç içe 

olduğunu anlatır. Hukuk ve politika için de Weber ilk başta tamamen ayrı alanlar olduğunu 

söylerken, pasaj içlerine girdiğinizde siyasal yapılarla hukuksal yapıların büyük oranda 

özdeşleşip birbirini etkilediğinden bahseder. Örneğin batı toplumlarının temel ayırt edici 

noktalarından birinin günlük politikayla hukuk arasında bir ilişkinin kurulmaması üzerine 

oluştuğunu zaten hukukçu uzmanların ayrı bir sosyal statü olarak var olmalarının sebebinin 

de aslında hukuk ile politikayı ayırmaya yönelik uğraşıdan kaynaklandığını söyler. Hukukçu 

uzmanlar aslında hukukun politik olmamasını sağlamaya yönelik bir güvencedir. Bu hukuku 

günlük politikadan ayırmaya yarar ve aslında her hukuk düzeninin siyasal yapılarla bir 

bağlantısı olduğunu söyler. Aslında az önce ekonomik açıdan da bahsettiğimiz unsurlarla da 

bağlantılıdır. Örneğin sözleşme özgürlüğü mülkiyet özgürlüğünün de garanti altına 

alınabilmesi için hukukun temel siyasal yapıyla bağlantılı olması gerekir ya da örneğin 

Weber, farklı hukuk tiplerinden bahseder; geleneksel hukuk, karizmatik hukuk ve yasal 

hukuk olarak ve bu hukuk tiplerinin hepsinin hali hazırdaki egemenlik tipini takip ettiğinden 

bahseder. Dolayısıyla mikro ölçekte hukuk ve politikayı ayırmaya çalışır, hukuku gündelik 

politikadan ayırmaya çalışır ama makro ölçeğe baktığımızda hukuk ve politikanın birbirini 

dönüştürüp sürekli etkilediğinden bahseder. Weber’de hukuki pozitivistlerde 

rastlayabileceğimiz bir özden hukuk anlamında ayrılıktan söz edemeyiz. Burada yine 

ayrılığı önemli noktalarından biridir hukuki pozitivistlerde. 

Hukukun politikadan neden ayrıldığı bir soru üzerine tartışıldı. Hoca, bu konuyu gelecek 

derslerde işleyeceğiz üzerinde şu an durmayacağım dedi. 

 

                                                                                                                Elif Nur Şahiner 

                                                                                                                   19.03.2018 

     

5. Hafta 2. Ders 

 

Leon Duguit 

Aslında bir kamu hukukçusudur ve genelde anayasa ve idare konusu üzerine çalışan biridir 

ama kamu hukuku yaklaşımını tamamen sosyolojik bir perspektiften ele alır ki ayırt edici 

noktası da budur. ‘Meşru Kamu Hizmetleri Teorisi’nin yaratıcısıdır. Devleti, kamu 

hizmetinden başka bir şey olarak görmez.  

Tamamen ampirist bir yöntemi benimsemiştir. Bu anlamda bütün apiriori kavramları 

reddeder. Bütün apiriori kavramların din ve metafizik alanına bırakılması gerektiğinden söz 

eder. Tamamen objektif gözleme dayanan sosyoloji anlayışının hukuka egemen olması 



gerektiğini söyler. Tabi apiriori kavramları reddettiği için de doğuştan bilginin var 

olmadığını söyler. Doğuştan bilginin var olmaması da doğuştan hakların var olmadığına dair 

bir kanıya götürür Duguit’yi. Zaten bu anlamda da subjektif haklar dediğimiz insanın doğal 

haklarını reddeder.  

Duguit, kamu hukuku ve özel hukuk ayrımını reddeder. Hukukun toplumsal bir nitelik arz 

etmesi aslında kamu veya özel hukuk diye bir ayrımı anlamsız kılar. Hukuk tektir, bütündür 

ve kaynağını toplumdan alır. Dolayısıyla hukukun bireye ayrı devlete ayrı kategoriler içinde 

değerlendirilmesi yerinde değildir.  

Duguit açısından bütün sosyal bilimlerin temel konusu toplumsal olaylardır. Duguit 

tarafından toplumsal olay, bireyin eylemiyle ortaya çıkan kolektif tepkiler olarak tanımlanır 

ve toplumsal olaylar daha çok toplumsal kurallar üzerine yoğunlaşır. Peki toplumsal kurallar 

nedir? Duguit açısından bunlar davranış kurallarıdır. Toplumsal kurallar, toplumsal 

dayanışmanın gerçekleştirilebilmesi için işbirliğini kuvvetlendirmeye yöneliktir. Duguit 

aslında burada toplumsal dayanışma ve işbirliğinin toplumsal kuralları oluşturduğundan 

bahseder ve doğrudan hocası olan Durkheim’ın etkisi altındadır. 

Toplumsal olayların merkezini toplumsal kurallardan hareketle açıklaması onu hukuk 

kurallarını da incelemeye yöneltmiştir ve burada toplumsal kurallar olarak kabul 

edilebilecek en geniş kurallar skalasının hukuk kuralları ya da pozitif hukuk kuralları 

olduğunu söyler.  Ama Duguir’nin pozitif hukuk kuralları algısı aslında biraz farklıdır zira 

Duguit’nin asıl üstünde durduğu kavram ‘objektif hukuk kuralları’dır. Peki objektif hukuk 

kuralları nedir? Burada Duguit, hukukun sadece pozitif hukuk kurallarından oluşmadığını, 

çok daha geniş bir toplumsal kurallar skalası olduğunu ve bunun da objektif hukuk 

kurallarını oluşturduğunu söyler. Bu noktada Duguit’ye göre asıl mesele bir toplumsal 

kuralın hukuk kuralı olup olmadığının nasıl anlaşılacağıdır. Yani hukuk kuralı olmanın 

kıstası nedir? Hangi toplumsal kurallar hukuk kuralıdır? Duguit, hukuki pozitivist 

yaklaşımdan çok farklı bir yaklaşım benimsemiştir. Duguit açısından devletin bir kuralı vaaz 

etmesi onu hukuk kuralı haline getirmez. Zira Duguit’ye göre devletsiz bir hukuk düzeni de 

mümkündür ya da bir başka ifadeyle hukuk için devlete ihtiyaç yoktur. Bu noktada hukuku 

tamamen toplumsal bir varlık olarak görür ve toplumsal bir varlık olarak insanın, insanların 

bir arada yaşamasının aslında tıpkı yaşayan bir organizmanın yasalara sahip olması gibi, bir 

takım hukuk kuralları yarattığından bahseder. Burada toplumsal bir kuralın, toplumsal bir 

yaptırıma bağlanmasının hukuk kuralının doğması için yeterli olduğunu söyler. Yani objektif 

hukuk kuralının doğuşu için o yaptırımın ardında devletin olmasına gerek yoktur. Bu 

bağlamda örf ve adetleri de hukuk kuralı olarak kabul ediyor. Burada ‘devletin zor 

unsuru’nu dışarı çıkarması aslında biraz hukukun antropolojik algısına ilişkin bir şeydir. 

Duguit açısından devlet sonradan ortaya çıkmış bir olgudur ve devlet öncesi toplumlarda da 

hukuk düzenlerinin varlığından bahseder. Dolayısıyla toplumun üyelerinin o yaptırımı 

gerekli görmesinin toplumsal hukuk kuralı oluşması için yeterli olduğunu söyler. Bunu da 

hırsızlık ve cinayete ilişkin suç ve yaptırım kategorilerini ele alarak belirler. Örneğin 

devletsiz toplum öncesinde hiçbir suç veya ceza söz konusu değil miydi? Örneğin devletsiz 

toplum öncesinde de cinayete ya da hırsızlığa ilişkin çeşitli suç ve yaptırımlar öngörülmüştü 

devlet olmadığı halde. Dolayısıyla toplumsal kuralların ya da objektif hukuk kurallarının 

oluşması için Duguit’ye göre devletin varlığı zorunlu değildir. Yaptırım unsurunun 

toplumsal anlamda genel kabul görmesi yeterlidir. Mesela bir fiil işlendiğinde toplumsal 

uzlaşma bir cezayı öngörüyorsa orada zaten toplumsal hukuk kuralı ya da objektif hukuk 

kuralı karşımıza çıkar.  

Soru: Bu teoriler içerisinde devlet denildiği zaman bizler modern devlet olarak mı 

anlamalıyız yoksa herhangi bir yaptırım gücü olan bir egemenlik devlet olarak sayılabilir 



mi? Cevap: Burada bahsedilen şey modern devlettir. Bir hukuk sosyoloğu ya da sosyolog 

olarak baktığı yer de modern devlet ve modern toplum aslında. Ama bu anlamda Duguit’nin 

ayırt edici noktası devleti hukukun tek kaynağı olarak görmemesi. Hukuk kurallarının 

arkasındaki yaptırımın devlet yaptırımı olabilir ancak bu yaptırım halk ruhuna uygun bir 

yaptırım değilse Duguit’ye göre bu bir objektif hukuk kuralı değildir çünkü bunun bir 

toplumsal karşılığı yoktur. Burada aslında her şey toplumsal ilişkiler ve toplumsal yapı 

içerisinde değerlendirilmeye çalışılıyor.  

Devletin bir miktar dışarıda görülmesinin nedeni, devlet hukukunun yani üstten alta doğru 

ilerleyen hukuk düzeninin bir objektif hukuk olarak toplum içinde benimsenmemesidir. 

Duguit apirioriyi reddettiği için veya apiriori olan her şeyi metafizik olarak nitelendirdiği 

için temel hak ve özgürlükleri de reddeder. Yani doğal hakları reddeder.  Örneğin doğuştan 

insanın yaşam hakkına sahip olmasını ya da mülkiyet hakkına sahip olmasını apiriori haklar 

olarak nitelendirir. Dolayısıyla sübjektif hak kavramını reddeder. Peki sübjektif hak 

kavramını reddettiğinde onun yerine ne koyar? Duguit sübjektif hak kavramını reddeder 

ama bu noktada devletin pozitif hukukundan bir şeyler çıkartır. Bunu da sübjektif hak yerine 

‘ödev’ kavramını koyarak yapar. İnsanların hakları yoktur ödevleri vardır der. Peki bu 

ödevleri toplumsalla nasıl bağlantılandırır? Aslında en önemli şey olan toplumsal dayanışma 

ve işbirliğinin sürdürülebilmesi için insanlar ilgili ödevlerini yerine getirmelidir der. 

Dolayısıyla aslında her şey, objektif hukuk kuralları da toplumsal ödevler dediğimiz olgu da 

toplumsal dayanışma ve iş birliğini sürdürebilmek için. Hukuk kuralları da zaten bu 

anlamda objektif bir kural ya da toplumsal dayanışma ve işbirliğinin, tam olarak 

Durkheimcı bir etki var burada,  sürdürülebilmesinden başka bir fonksiyonu söz konusu 

değildir. Dolayısıyla devletin de aslında Duguit’de bu noktada çok da fazla bir işlevi 

kalmıyor.  

Öğrenci: Platoncu etki de var sanki. Herkes sahip olması gereken erdemi yerine getirmeli. 

Hoca: Evet, toplumsal dayanışma ve toplumsal işbirliğinin sürdürülmesi açısından bu zaten 

devletten önce de vardı. Durkheim‘da ne demiştik? Mekanik ve organik dayanışmalardan 

bahsetmiştik ve mekanik dayanışma, devlet öncesi bir dayanışma olarak genelde karşımıza 

çıkıyordu. Organik dayanışma, uzmanlaşmayla beraber oraya çıkan ve aslında bir bakıma 

serbest piyasa düzeni içinde akışkan olan ve devam eden bir dayanışma olarak karşımıza 

çıkıyordu. Duguit’de de bu anlamda bu toplumsal dayanışma ve işbirliğinde devletin çok 

etkin bir rolü söz konusu değildi. Hukuk kuralları da yönetimsel şeyler de bu dayanışma 

içinde zaten kendiliğinden ortaya çıkıyor. Zaten genelde Duguit’yi kürsü anarşisti olarak da 

nitelendirirler. Bu da hukuk ve devleti tamamen toplumsal bazda algılamasıyla, bu 

dayanışma süreçleri içinde nitelendirilmesiyle bağlantılıdır. Duguit’nin kamu hizmetleri 

yaklaşımı doğrultusunda devlet aslında sadece kamu hizmetlerinin yürütülmesiyle sınırlı bir 

fonksiyon içinde kabul edilir. Bir tüzel kişilik olarak çok da önem verilmez. Biraz ilginç 

yaklaşımlar. 

Eugen Ehrlich 

Ehrlich de hukuk sosyolojisinin en önemli ve kurucu isimlerinden biridir. Ehrlich insanların 

birbiriyle karşılıklı ilişkiler içinde bulundukları toplumsal birlikleri esas alır. Ehrlich’te 

sürekli olarak karşımıza çıkan kavram ‘toplumsal birlik’ kavramıdır. Ehrlich’e göre 

toplumsal birlikler birbirlerinden ayrışıktırlar yani heterojendirler. Bu noktada toplumsal 

birlikler diğerleriyle ilişkilerinde belirli davranış kurallarını kabul eden ve davranışlarını bu 

kurallara göre düzenleyen insan çoğunluklarıdır. Nelerdir toplumsal birlikler? Örneğin bu 

sınıf bir toplumsal birlik midir? Cemaatler bir toplumsal birlik midir? Cemaatleri tabi ki 

söyleyebiliriz zaten Ehrlich kiliseleri, dinsel grupları, ortaklıkları örneğin şirketleri, sınıfları, 

meslek örgütlerini, meslek gruplarını, siyasal partileri hatta aileyi bu anlamda bir toplumsal 



birlik olarak tanımlar. Ehrlich bu toplumsal birliklerin kendi içinde resmi hukukun dışında 

bir hukuk düzenleri olduğunu söyler, bunu da ‘yaşayan hukuk’ kavramsallaşmasıyla anlatır. 

Yaşayan hukuk denilen şey aslında toplumsal birliklerin içsel düzenini sağlamaya dönük 

kurallardır.  

Nokta değerliği açısından toplumsal birlikler birlikte olduğunda ortaya çıkabilecek 

uyuşmazlık ve çatışmaları çözecek normları yani toplumsal normları üretirler. Ehrlich 

açısından aslında hukukun merkez noktası toplumsal birliklerde ortaya çıkar, yaşayan hukuk 

olur. Hukukun çevresi ya da periferisi dediğimiz olgu da devlet ve yargısıdır. Yani Ehrlich 

de hukukun merkezi toplumsal birliklerde ortaya çıkan yaşayan hukuk, hukukun çevresi ya 

da periferisi de devlet ve yargısal faaliyetler oluşturur. Bu da yine klasik hukuksal 

pozitivizm ya da hukuk düzeni anlayışlarının tamamen dışına çıkan bir kabuldür. Bu 

noktada Ehrlich hukukla hukuk sosyolojisi arasındaki farkı koyar. Hukuk sosyolojisini genel 

olarak bir bilim olarak tanımlar ve hukuk sosyolojisinin görevini bu anlamda bir yönüyle 

hukukun çevresini yani devlet ve yargılama süreçlerini incelemekken asıl olarak da 

hukuksal birliklerde ortaya çıkan yaşayan hukuku incelemek olarak nitelendirir. Ehrlich 

hukuk sosyolojisinde iki bilgi kaynağı olduğundan söz eder ki bu özellikle daha önce 

üzerinde durduğumuz Amerikan realistlerini ciddi anlamda etkilemiştir. Bunlar da hukuksal 

dokümanlar ve gözlemdir yani hukuk sosyoloğunun incelemesi gereken temel konular. 

Hukuksal dokümanlar dediğimizde aslında bahsettiği şey büyük oranda mahkeme 

kararlarıdır. Daha sonra Amerikan realistleri bunu gerçek hukuk ve kağıt hukuku biçiminde 

nitelendirmiştir, ilk dönemde bahsetmiştik, burada Ehrlich’ten büyük bir etkilenme vardır. 

İkinci husus gözlem ise aslında gerçek hukuk olarak nitelendirdiği yaşayan hukukun yani 

toplumsal birliklerde ortaya çıkan hukukun incelenmesidir. Bu gözlem yoluyla 

inceleyebileceğiniz bir olgudur çünkü Ehrlich’e göre toplum içinde hâlihazırda devlet 

hukukunun dışında yaşayan bir hukuk düzeni vardır.  

Ehrlich açısından yaşayan hukuk, hukuksal metinlerde yani pozitif hukukta tanınmamış ya 

da yasa koyucu tarafından vaaz edilmemiş olsa da yaşamın kendisinde hâkim olan hukuk 

düzenidir. Bu noktada Ehrlich açısından devletin koyduğu kurallar, gerçek yaşamda 

davranışları yönlendiren kurallar değildir. Devletin koyduğu hukuk kuralları toplumsal 

birlikler üzerinde o kadar da etkili değildir. Toplumsal birliklerde asıl belirleyici olan 

Ehrlich’in yaşayan hukuk dediği olgudur. Örneğin bir sınıftaki öğrencilerin kendi içindeki 

toplumsal ilişkileri Ehrlich yaşayan hukuk kavramsallaştırması adı altında açıklar.  

Soru: Hukuk kuralları ve aile kurallarını ayrı tutarsak Ehrlich in yaşayan hukuktan kastı 

kişiler arasındaki mevcut aile kuralları ve görgü kuralları olabilir mi? Cevap: Aslında geniş 

anlamda bütün toplumsal davranış kurallarını yaşayan hukuk içinde değerlendirebiliriz. 

Zaten hukuk sosyolojisinde toplumsal kurallar dediğimiz şey her zaman hukuk 

kurallarından çok daha geniş bir tabakaya yönlenir. Burada temel şey davranışlarınızı 

yönlendiren bütün kurallar o toplumsal kurallar içinde yer alır. Ehrlich de buna yaşayan 

hukuk der. 

Ehrlich’in üzerinde durduğu şeylerden biri yaşayan hukuku, yani toplumsal birliklerde 

ortaya çıkan hukuku belirleyen hukuksal olgulardır. Yani yaşayan hukukun da bazı 

belirleyenleri vardır bunu da hukuksal olgular olarak değerlendirir. Peki hukuksal olgular 

dediği nedir? Burada Ehrlich toplumsal birliklerde o birlik içindeki ilişkileri sürmesi 

açısından dört hukuksal olgu olduğunu söyler. Bunlar; teamüller, hâkimiyet, sahiplik ve 

irade beyanıdır.  

Teamül dediğimiz, belirli bir uygulamanın ilgili toplumsal birlikte belirli bir zaman süreci 

boyunca varlığını sürdürmesini anlarız. Burada daha ziyade Ehrlich’in bahsettiği aslında 

toplumsal birliğin oluşturduğu geleneklerdir.  



Hâkimiyet ise tabi olmayı yani uyrukluğu ifade eder. Bu aslında bir tür alt ve üst arasındaki 

hiyerarşik ilişkidir. Devlet ile yurttaş, serf ile vassal, cemaat lideri ile cemaat üyesi 

arasındaki ilişkiler de bir hâkimiyet ilişkisine örnektir ve bunu bir hukuksal olgu olarak 

yaşayan hukukun temellerinden biri olarak nitelendirir.  

Sahiplikle Ehrlich aslında zilyetlik ya da daha geniş anlamıyla belki mülkiyet kavramına 

karşı düşecek biçimde fiili kontrolleri nitelendirir. Bu anlamda sahipliklerin dağılımı ve 

düzenlenmesi de yine bir hukuksal olgu olarak yaşayan hukukun bir parçasıdır. 

 İrade beyanı aslında bir kişinin iradesinin maddi anlamda diğer bireylere yöneltilmesi ile 

ortaya çıkan bir hukuksal olgudur. Bunu da özellikle sözleşme ilişkileri -mutlaka ticari 

sözleşme olması gerekmez- anlamında irade beyanlarının birbiriyle yöneltilmesiyle 

anlaşmaların ya da uzlaşıların olduğundan bahseder. Bu noktada da yine irade beyanı 

yaşayan hukukun olmazsa olmaz bir hukuksal olgusu olarak karşımıza çıkar.  

Son olarak Ehrlich hukuksal olguları girdiler olarak kabul eder, yaşayan hukuku ise bu 

girdilerin çıktıları olarak nitelendirir. Yani toplumsal birliklerde yaşayan hukuk bir çıktıdır, 

onun girdisi de bu dört temel hukuksal olgudur. Başka hukuksal olgular da vardır ama onlar 

yan hukuksal olgulardır.  

Amerikan geleneği içinde hala da süren gerçek hukuk ve kâğıt hukuku arasındaki ayrım, 

yaşayan hukuk düşüncesi ile son derece paraleldir, bu da Ehrlich’in en önemli 

etkilerindendir. Amerikan geleneği daha pragmatist olduğundan yaşayan hukuku bu kadar 

geniş almaz, sadece kanunlarda yer alan hukukun dışında temeli mahkeme kararları 

ekseninde yaşayan hukuku gerçek hukuk olarak nitelendir. Bunlar Avrupa kökenli 

olduğundan çok daha teorik tabanlı yaklaşımlardır. 

Leon Petrazycki 

Petrazycki de hukukun toplumsal boyutunun yanında hukukun aslında ‘psikolojik bir 

boyutu’ olduğunu savunmuştur. Petrazycki doğrudan toplumdaki tüm hukuksal olguların 

özünün aslında psişik (ruhsal) süreçlerin sonunda oluştuğunu söyler. Petrazycki bir 

psikolojik yaklaşım geliştirmiştir ve hukuku sosyo-ruhsal süreçlerin bir ürünü olarak görür. 

Dolayısıyla hukukun toplumsal bir yönü vardır ama daha ziyade psikolojik bir boyutu da 

söz konusudur. Bu noktada Petrazycki’ye göre hukuk ruhsal bir ilişkidir ve hukukun yeri dış 

dünya değil insanların içidir. Böylelikle aslında Petrazycki, sezgisel ya da sezgici bir hukuk 

anlayışında gider. Sezgisel ya da sezgici dediğimizde de bilginin kaynağına erişimle ilgili 

bir felsefe konusu söz konusudur. Bilginin sezgicilik olduğunu fenomenolojik görüş yani 

Hassel savunuyordu. Bilginin kaynağı olarak ampiristler duyu organlarını ortaya 

çıkarıyordu, rasyonalistler ise aklı. 20. yüzyılda bilginin kaynağı çok daha soyut bir biçimde 

temelde sezgi olduğu söyleniyordu. Bu hukuka da yansımıştır. Bunlardan biri de 

Petrazycki’nin yaklaşımı bağlamında karşımıza çıkar. Hukuku içe döndürdüğümüz anda 

hukuksal bilgi aslında sezgi yoluyla keşfedilebilen bir bilgi olarak oraya çıkar. 

  Petrazycki’nin diğer bir özelliği hukukta ampirizmin en ciddi anlamda teorik 

çerçevesini oluşturmasıdır. Petrazycki aynı zamanda ampirik bir hukukçudur. Buradaki 

ampirizm aslında biraz psikanaliz ya da psikolojiyle bağlantılı bir biçimde insanın içini 

gözlemlemesi anlamındadır. Bu noktada hukuk insanın içindedir dedik ama hukukun 

insanın ruhundaki ya da bilincindeki varlığı da Petrazycki açısından iki yönlüdür. Bu 

noktada Petrazycki hukukun buyurucu niteliği ve atfedici niteliği olduğundan söz eder. 

Petrazycki açısından bir hukuk normu, hakkın süjesine belirli bir hakkı ve diğer taraf olan 

yükümlülüğün süjesine de belirli bir ödevi yapma sorumluluğu yüklemektedir. Burada bir 

hakkın atfedilmesi ve bir hakka uygun bir biçimde davranmanın buyurulması söz 

konusudur. Yani bir tarafa hak atfedilir diğer tarafa da o atfedilen hakka uygun bir biçimde 

davranması buyurulur.  



 Petrazycki sezgisel hukuk ve pozitif hukuk ayrımı yapar. Petrazycki’nin sezgisel 

hukuku herhangi bir otoriteye, örneğin devlete, göndermede bulunmayan ve sadece kişiden 

kişiye ya da bir toplumsal gruptan diğer bir toplumsal gruba değişebilen, bireyin bilincinde 

biçimlenen hukuk olarak nitelendirilir. Sezgisel hukuk ile pozitif hukuk arasında yapılacak 

olan karşılaştırmada, sezgisel hukukun daha net bir biçimde anlaşılabileceğini söyler. 

Sezgisel hukukun içeriğinin her bireyin kendi bireysel yaşam koşullarına, karakterine, 

yetişme tarzına, eğitimine, toplumsal konumuna, kişiliğine ya da toplumsal ilişkilerine göre 

tanımlanması gerekmektedir. Buna karşın pozitif hukuk geniş ya da dar insan toplulukları 

için bu topluluklardaki insanların karakterleri, yetiştirilmeleri açısından farklı olmalarına 

rağmen tek biçimli bir hukuk kuralları sistemi ortaya koyar. Burada da karşımıza devlet 

hukuku denen olgu çıkıyor.  

Son olarak Petrazycki’nin ayrımında resmi ve resmi olmayan hukuk ayrımdan 

bahsetmeliyiz. Bu ayrımı aslında Timasheff ortaya koyar. Örneğin Timasheff bir mahkeme 

medeni kanuna göre karar verdiğinde bunun hem bir pozitif hukuk hem de bir resmi hukuk 

olduğunu söyler. Bu anlamda hukukun resmi hukuk olması mahkemelerce ya da diğer 

devlet kurumlarınca resmiyete kavuşturulması anlamına gelir. Buna karşın örneğin 

arabulucunun yarattığı hukukun resmi olmayan hukuk olduğunu söyler. Yine üç beş kişinin 

bir araya toplanıp öldürmesinin resmi olmayan bir hukuk olduğunu söyler. Sezgisel hukuk 

açısından örnek verirsek Petrazycki, hâkimin hukuk yaratmasını sezgisel hukuk olarak 

nitelendirir çünkü burada resmi hukuk kurallarından hareketle bir karar vermez, doğrudan 

hâkim kendi ruhsal süreçleri açısından doğru olan yönde sezgisini kullanarak bir hukuk 

yaratmaya yönelir. Bu da sezgisel hukuk ve pozitif hukuk arasındaki bir ayrım olarak söz 

edilebilir.  

 


