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HUKUKA GER<;EK<;i ELE~TiREL BAKI~:
HUKUK SOSYOLOJiSi
A REALISTIC CRITICAL OUTLOOK ON LAW:
SOCIOLOGY OF LAW

Do\;. Dr. Ahmet UIvi Tiirkbag

Galatasaray Univ. Hukuk Fak.

Ozet: Kapah mantlksal bir sistem olarak hukuk i9 tutarhhga sahiptir ve i9 tutarhhk
90k onemli bir ogedir. <;ok onemlidir 9UnkU, kavram ve anlaYl~lan ta~lyan
kurallann mantlksal yaplsl, en azmdan kuramsal olarak, bir hukuk sisteminin nesnellik ve
tarafslzhgmm (yani hukukun UstilnlUgUnUn) gUvencesidir. Ancak on dokuzuncu yUzyilm
ikinci yansl ile yirminci yUzYllm ba~lannda hukuk kurammda bir tilr indirgemecilik
hakim olmu~tu. Bu anlaYl~ hukuk sistemini mantlksal tutarhhga indirgemi~, manuksal
boyutu abartarak sosyal gergeklikle etik degeri ihmal etmi~ti. Buna ilk tepkiler onemli
olmakla birlikte, gUnlUk sosyal ya da adli gereksinimlere bagh ve sistemsizdi. ikinci
donem ise yalmzca bir tepki degil yeni bir bilimin, hukuk sosyolojisinin, dogu~una yol
a9ml~tJr. DolaylSlyla hukuk sosyolojisi kar~lt iki yone sahipti: oncelikle hukuk sisteminin
i9ine kapanmasml onlemek i9in elqtirel olmak ve ikincisi, sosyal sorunlarm 90zUmUne
yardlmcl olacak gU91U bir kuramsal taban saglamak.

ku~kusuz

Anahtar Sozciikler: Hukuk Sosyolojisi, Hukuk Felsefesi, Hukuk Kuraml, Sosyoloji
Abstract: Positive law or a legal system as a closed logical system has its own inner
coherence and this characteristic is a very important element of a system. It is important
because the logical structure of norms which lead concepts and conceptions, at least in
theory, is the guarantee of objectiveness or impartiality (thus 'rule of law') of a legal
system. In the second part of the nineteenth century and the first decade of the twentieth
century however, legal theory was dominated by a kind of reductionism. It reduced the
legal system to logical coherence. Exaggerating the logical element, it neglected other
aspects of law - namely social reality and ethics. The first reactions were important but
they depended completely on temporary social or judicial needs and were unsystematic.
The second phase was not only a reaction but also gave birth to a new science, the
sociology of law. So sociology of law has to have two opposite aspects: first, in order to
prevent legal systems being withdrawn it always has to be critical and second, to help
solve social problems it has to build up a strong theoretical base.
Key Words: Sociology of Law, Jurisprudence, Legal Theory, Sociology
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"Hukuki

geli~menin

aglrlJk merkezi ne yasamada, ne hukuk biliminde, ne de i<,:tihattadll-,
ancak toplumun kendisindedir"_ 1 Ehrlich
"Ubi societas ibi jus"_
"Nerede toplum varsa orada hukuk vardll-".

Hukuk Sosyolojisinin Varhk Nedclli: Pozitif Hukuk Kaqnsmda Sosyal
Realite
"Hukuk ozel olarak (devlet tarafmdan) yaptlf1mlandmhTIl~ kurallar btitUntidtir"
gibi bir tanllTIl bir ~ok kitapta gormek ya da bir hukuk tammi yapmasl
istendiginde ki~ilerden cevaben almak olduk~a sik rastlanan bir durumdur.
Dahasl bu tammdan, gerek tammi yapanlar gerekse cevap olarak alanlar tatmin
olmu~ gortinmektedirler. Ancak i1gin~ olan, tarihsel stire~te hukuk sosyolojisi
gibi bir bilim dalmm dogmasma yukandaki tamm benzeri katl bir mantlksal kavramsal tutumun yol a~ml~ olmasldlr.
Gtintimtiztin ileri derecede sanayile~mi~ toplumlannda hukuk, siyasi tercih ve
ideolojiler dogrultusunda, teknik yonti uzmanlar tarafmdan desteklenerek ve
ozel prosedUrler izlenerek yazllt metinler bi~iminde ortaya ~lkanlmaktadlr. Bu
resmi metinler (kanunlar, tUzUkler, yonetmelikler vb_) belli bir konudaki tek ve
kesin cevabl verdiklerinden, pozitif hukuka (yani devlet otoritesi tarafmdan
konulmu~, vazedilmi~ hukuka) dogmatik hukuk adl verilir. Dogmatiktir ~tinkti
getirdigi dtizenlemeden farklt bir ~oztimiin kabulU (en azmdan hukuk
kurallanndan ernredici tipte oJanlar i~in) olanakslzdlr. Ornegin Medeni
Kanun'un hemen herkesi kapsayan, temelde hukuken ge~erli olacak bi~imde
kendi fiiliyle bor~ altma girebilmenin ana ko~ulu olan erginligi dUzenleyen 1 L
maddesi "Erginlik onsekiz ya~1l1 doldurulmaslyla ba~lar" ifadesiyle herhangi bir
tartl~maya yer blrakmayacak bi~imde erginlik ya~ sll1mm beJirtmi~tir. 16
ya~ll1da yeterince olgunla~tlgml dU~Unen hatta ger~ekten de
olgunla~l1ll~
bullll1an ki~i (12. maddede tan man olanak dl~ll1da) iki Yll daha beklemek
zorundadn-.

Steven Vago. Law and Society, 8th ed., New Jersey: Pearson Prentice Hall, 2006, s.5.
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Bu dogmatik - Pozitif hukukun uygulanmasmm ise, genelden ozele hareket
eden basit bir taslm bis,:iminde oldugu kabul edilir, Yukanda deginilen madde
uygulamrken izlenecek mantIk zinciri: BUyUk Onerme (hukuk normu), kUs,:Uk
onerme (hay at olaYI) ve sonu<; (hukuki karar) bi<;imindedir.
'Ergin olmak is,:in 18 ya~ml doldurmu~ olmak gerekir', 'A adh ~ahls 18 ya~ml
'A ergindir dolaylSlyla hukukun erginlige bagIadlgl sonus,:lardan
yararIamr ya da yUkUmlUlUkIere tabi oIur'. Acaba hukukun uygulanmasl bu
denli basit bir manttksal aktI yUrUtmeye indirgenebilir mi? Ba~ka faktorleri de
degerlendirmek gerekli midir? Bu noktada ilk akla gelen erginlikIe ilgili
maddenin baglaYlclhgl sorunudur. Medeni Kanun'un yukandaki tamm
dogrultusunda 'devlet tarafmdan ozel olarak yaptmmlandmlrm~ kurallardan'
olu~tugunu soylemek, ge~erli oldugunu bildirmektir. Yani, eger bir hukuk kurah
ges,:erli ise baglaYlcldll' ve eger devlet tarafllldan belirli resmi prosedUrlere gore
yUrUrlUge konuldu ise ges,:erlidir. Anla~tldlgl gibi bu ~emada hukuk kapah bir
sistem bis,:iminde kendi is,: ger<;ekligine sahip gorUnmektedir.
doldurmu~tur',

Ancak yine bir hukuki i~lemle, evlilikIe ilgili ya~ smmm dUzenleyen Medeni
Kanun'un 124. maddesi "Erkek ve kadlll onyedi ya~llll doldurmadlks,:a
evlenemez" hUkmUnU getirmektedir. Maddenin devamlllda ozel ko~ullarla 16
ya~ml doldurmu~lann da evlenebilecegi beIirtiImektedir. Yukandaki aktl
yUrUtme ile 15 ya~lllda bir ki~inin evlenmesinin mUmkUn olmadlgl as,:lktlr.
Dahasl yine aym yasamn 142. maddesine gore evlenme taraflann nzasma
dayanmak zorundadlr. Oysa hukuki gers,:ekligin dl~lllda bir gers,:eklik vardlr ki,
aslmda hukukun uygulanmak is,:in val' oldugu dU~UnUlUrse, onemli olan da bu
sosyal gers,:ekliktir. Berdel yani genelde ergin olmaml~ ktzlann kendi nzalan
aranmadan ya da nzalan hilafma aileler araslllda takas edilmesi, yukandaki
taslmda yer almayan, asIlllda pUr manttksal uygulamada almasl olanakh ya da
gerekli de olmayan topIumsal bir gers,:ektil' ve 17 ya da 16 ya~llldan kUs,:Uk
ktzIann fiilen evlendirilmesine yol as,:maktadlr. Berdel bir orf adet hukuku 2
Od ve adet hllkukllyla ilgili yapilan tammlara ya da aranan ~aItlara gore Berdel'in vasfl tartl~mahdlf. Orf
ve adet i~in (I) madcli un sur: uzun siiredir aym bi~imde uygulanma ile (2) manevi unsur: boyle
clavranmallm zOfunlu olduguna clair inan9 kOllusunda teoride birlik varken 3. bir ~art olarak devlet
desteginin yani devletin bir orfU hukuk olarak kabul etmesinin aramp aranmayacagl tartl~mahdlr. Devlet
destegi ozellikle orfiin varhgl a~lsmdan degil de uygulanmasl a~ls111dan aranabilecegini ileri siiren gorii~
sosyal realite a~ls111dan dogu goriinmektedir. Bkz. Kemal Oguzman, Nami Barlas, Medeni Hukllk, 12.
BaSI, istanbul: Beta Yay., 2005, ss.81-85, 82 dn.117; Mesut Onen, Hukllkun Telllel Kavramlan, 5. Basl,
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normu olarak varhgml genel gelenek ve kUlttir yaplsl i<;inde sUrdUrmektedir.
DolaylSlyla tam bu noktada dikkat edilmesi gereken, kanunu <;igneme
davram~mm, yani berdel'in bireysel ya da rastlantIsal olmadlgldlr. Berdel
uygulayan aileler ba~ka bir toplumsal norm sistemine uymaktadlrlar, bu
anlamda da yaptlklan davram~ll1 bir gerekliligi yerine getirdigi dU~Uncesiyle bir
tUr me~ruiyete sahip olduguna inanmaktadlrlar.
Aym yasa 14312,3'de "Aile cUzdam gosterilmeden dini toren yapIlmaz.
Evlenmenin ge<;erliligi dini tOrenin yapIlmasll1a bagh degildir" dUzenlemesini
getirmektedir. Oysa yorelere gore farkhhk ta~lmakla birlikte dini nikah bir
realitedir. Burada yine dikkat edilmesi gereken nokta yalmzca dini nikah
yaptlranlann en aZll1dan bUyUk klsmll1ll1 bu nikah yapIlmakslZll1 birlikteligi
kabul etmemeleridir. Bu kez gelenekle birle~mi~ dini inan<; pozitif hukuktan
farklt bir sosyal uygulamaYI, bir tUr hukuk vasflyla ortaya <;lkarmaktadlr.
i~te

hukuku kurallarla, bunlann yaplh~, yUrUrlUk ve ortadan kalkI~
yontemleriyle, kurallar araSl mantlksal ili~kilerle, yorum ve bo~luk doldurmayla
slmrlayan dogmatik hukuk deyim yerindeyse klsa oykti yazarhgma
benzemektedir. 0 kurguladlgl temel olaya bagh olarak yalmz belirli bir ya~am
kesitini anlatlp oykUyU noktalamaktadlr. Daha sonraSl ya da oncesi onun alam
dl~ll1dadlr. Orne gin evlilikle biten mutlu a~k oyktilerinde evlilik sonras!
tizerinde ya da evliligin bekleneni verip vermeyecegi tizerinde herhangi bir
bi<;imde durulmaz hatta, dramatik yaplyl bozacagl ve okuyucu Uzerindeki etkiyi
azaltacagl i<;in bOyle somut bir gelecegin aynntllan ima bile edilmez. Aym
bi<;imde dogmatik hukuk da kendi kavramsal <;er<;evesini ya da <;ozUmlerini salt
olarak kabul eder. Orne gin ceza hukukunda yargIlama sonunda sal1lk hUkUm
giymi~, su<;lu oldugu ispat edilmi~ ya da beraat etmi~ ve olay dogmatik hukuk
a<;lsll1dan kapanml~tlr, ta ki onu yine harekete ge<;irecek bir prosedUr
i~letilebilsin yani yargIlamanll1 yenilenmesi (iade-i muhakeme) nedenlerinden
biri ortaya <;lkml~ bulunsun. Ancak sal1lgll1 cezalandmlmasll1ll1 ardll1dan ne
oIacagl, bunun sal1lk ve <;evresi ile toplum a<;lSlndan sonu<;lan, cezalandlrmadan
sonra samgll1 topluma nasIl donU~ yapacagl, ceza sUrecinin, normun varsaydlgl
istanbul: Beta Yay., 1999, ss.103-104; Yasemin I~lkta«, Hukukllli Kaynagl Olarak Drj've Adet Hukuku,
istanbul: Alklm Yay., 1997, ss. 53-65, 99-107. DolaYIslyla Berdcl pozitifhukukun emredici hUkUmleriyle
.. atI~tIgI i~in pozitif hukuku tarafmdan tanman ya da uygulanacak olan bir orf adet hukuku kurali degildir.
Ancak sosyolojik a«Idan Berdel'in orf adet hukuku oldugu ku~kusuzdur.
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amaCl ger~ekle~tirmeye elveri~li olup olmadlgl ya gormezden gelinir ya da
hukukun dl~mda diger disiplinlerin alam olarak kabul edilir.
Yukanda hukukun ytirtirltigtintin bir uzantIsl olarak ge~erlilik kavrammm kapah
bir sistem olarak i~ledigi belirtilmi~ti. Oysa hukukun ya da diger herhangi bir
kuralm yalmzca kavramsal var olu~la yetinmesi dli~lintilemez, ku~kusuz hukuk
uygulanmak i~in vardlr. Tam bu noktada ise toplumdaki ki~ilerin davram~lanm
yoneten kurallar, yonetme amaCI ya da iddiasl ile yapIlan kurallar olarak hukuku
anlamak ya da tammlamak mlimktindlir. Bu onemli fark eklendiginde
yukandaki tamm daha ger~ek~i bir nitelik kazanmaktadlr. Boylece hukuk
toplumdaki ki~ilerin davram~lanm yonlendirmek i~in ozel olarak devlet
tarafmdan yaptlflmlandlfllrm~ kurallar blitlinli bi~iminde tammlanml~ olur.
Boyle bir tamm yaplldlgmda ise hukuk yalmzca ytirlirllik ya da ge~erlilik gibi
kavramlarla yetinemez, artIk normla uygulama e~ aglrhkta ve onemde
oldugundan yazan hukukla uygulanan hukukun ne derece list liste geldigi,
uygulamanm ger~ekte bir normun uygulamasl olup olmadlgl ve asIl onernlisi
uygulanan kurallarla uygulamanm kurallan arasmdaki farklar saptanmahdlr.
Bu soru ve gereksinimler hukukta, ylirlirllik ve ge~erlilik kavramlanmn yanma
etkililik kavramlm da yerle~tirmeyi gerektirir. Etkililik hukuk normunun,
yoneltildigi ki~ilerin davram~lanm ger~ekten yonetip yonetmedigi ile ilgilidir.
Muhataplar normu bir davram~ rehberi olarak ahp ona gore davranmakta
rmdlrlar? Orne gin gozaltma alma eylemi Slfasmda polisin ~tipheliye davram~l
yasalarla (Ceza Yargllamasl Yasasl ya da Polis Vazife ve Salahiyetleri Yasasl
vb.) ortli~mekte ise norm a~lsmdan etkililikten soz edilebilir. Aym zamanda bir
hukuk sisteminin toplaml dikkate almdlgmda normlann ger~ekle~me oram 0
sistemin sosyolojik bakt~ a~lsmdan etkililigini belirleyecektir.

Pozitif Hukuk Bilimine Tepki Olarak Sosyolojik Hukuk Bilimi
i~te sosyolojik yakla~lrnlar ya da en geni~ anlamlyla sosyolojik hukuk bilimi,

hem Klta Avrupa'sl hem de Amerika'da egemen olan, yukanda tartl~Ilanlara
benzer sorunlan hemen hemen yok kabul eden, hukuku yalmzca kavramlardan
ve bunlar arasmdaki mantIksal ili~kilerden ibaret goren anlaYl~l11 egemen
oldugu bir donemde (1800'lerin sonu ve 1900'lerin ba~l11da) tepkisel hareketler
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bi~iminde ortaya ~lkml~ttr. Ozellikle ilgin~ olan nokta hukuka egemen olan
klasik anlaYl~m ve buna kar~l geli~en sosyolojik tepkinin her ikisinin de aslmda
Aydmlanma kokenli olmasldu. Ancak ilki Aydmlanma'nm erken donemi ya da
rasyonalist yontinti esas ahrken ikincisi ge~ donemi ya da felsefi pozitivizmi
temel almaktadlr. Bu kavramCl yakla~um Fransa'da Yorumcu Okul, Anglo Sakson dtinyada Bentham ve Austin'in gorti~lerine dayanan Analitik Pozitivizm
ve Almanya'da Kavramlar j~tihadl (ya da Tarih~i Hukuk Okulu) temsil
etmektedir? A~aglda klsaca deginilecek olan hukukla ilgili kabulleri
birbirlerinden olduk~a farkh olsa da bu yakla~lmlar sonu~ta hukukla sosyal
ger~eklik arasmdaki bagl bir bi~imde koparmaktadlrlar.

Oncelikle Fransa' daki geli~meye baklldlgmda doneminde olaganUstti ses getiren
bir hukuk yapltmm Franslz Medeni Kanunu'nun (Code Civil ya da Code
Nopoleon), hukukla ozde~le~tirildigi, artlk bu yasamn alanmdaki tUm sorunlan
~ozdtigtine ya da ~ozebilecegine inamldlgl gorUlmektedir. DolaYlslyla hukuk, bu
goru~
a~lsmdan
baklldlgmda
ozetle,
yalmzca
kanun
yorumuna
indirgenmektedir. Analitik Pozitivizm i~in de sonu~ hemen aym olmakla, yani
hukukla kanun ozde~le~tirilmekle ve boylece de hukuk kanun koyucunun
iradesine indirgenmekle birlikte izlenen yol olduk~a farkhdlr. Hukuku
keyfilikten kurtanp nesnelligi yakalamak, ~e~itlenen ekonomik ve sosyal
gereksinimleri kar~I1amak i~in reform yapmakla gorevlendirilen Austin,
Bentham'm yararcl feIsefesi ve insan psikolojisi anlaYl~ml esas alarak hukuku
bu ama~lar dogrultusunda analitik ve normatif hukuk bilimi olarak iki temel
alana aYlrml~ttr.4 Analitik hukuk bilimi pozitif hukukun, yani egemenin ciddi
tehditlerle yaptmmlandmlml~ istekleri olan emirlerin a~lklanmasl, kavramsal ve
manttksal ili~ki ile baglanttlannm saptanmasl, sonu~ta onun oldugu gibi ortaya
konulmasl ile ilgilidir. Oysa normatif hukuk bilimi, olan hukuku degil olmasl
gereken hukuku tartl~lp, degerlendirmeler yapacak disiplindir. Austin kendi
a~lsmdan bu ikili aynmla hukuku DogaI Hukuk'tan, ahlaki ya da dini spekUlatif
dU~tinceden kurtarmaya ~ah~maktadlr. Ancak gerek analitik gerekse normatif
Mauricio Garcia Willegas, "Comparative Sociology of Law: Legal Fields, Legal Scholarships and Social
Sciences in Europe and United States", Law and Social Inquiry, Vol. 311ssue 2, 343-382, Spring 2006,
s.349; Hamide Top~uoglu, Hllkuk Sos)'%jisi Dersleri, C.l, 2. Bas!, Ankara: A.D. Huk. Fak Yay., 1963,
ss.l6-29.
John Austin, Lectures Oil Jurisprudence or The Philosopizy of Positive Law, 5th Ed., Vol. J, Lowe and
Brydone J885, ss.32, 80.
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hukuk biliminin sosyal gen;;eklikle ilgilenmemesi FranSIZ muadilinde oldugu
gibi hukuku kanuna, hukuk bilimini de kanun metni Uzerinde ~ah~maya
indirgeme sonucuna ula~maktadlL Austin'in kurammda sosyal gen;eklige a~lk
tek kapi vardlL 0 da egemene itaatin kaynagmm ah~kanhga baglanmasldlL
<;Unkli hi~bir yaptmm tUm bir halk! egemene itaate zorlayacak gli~te degildir.
Ancak bu kapl hem hukuk ve sosyal ger~eklik ili~kisinin niteligini ortaya
koymaktan uzak hem de Austin'in kuramI a~lsmdan tutarslzdlr. s
Bu konuda bzellikle Tarih~i Hukuk Okulu'nun gbrli~leri ilk bakI~ta farkhhk arz
eder ve ilgin~tir ~linkli bu anlaYI~ kanun koyucunun hukuku yaratmadlgml
yalmzca val' olan hukuku saptamakla yetindigi ileri slirmektedir. Bu anlaYI~m
temel figlirU Savigny'ye gbre hukuk halkm i~inden, toplumdan zamanla
ge1i~erek ortaya ~lkaL Her halkm sahip oldugu kliltUrel birikim, brf adetler,
ananeler, val' olu~ efsaneleri bir halk ruhu meydana getirir ki, i~te tlpkl dil gibi
bu halk ruhu, halk hukukunu kendiliginden olu~turacaktlr. Kanun koyucunun
gbrevi bu hukukun olu~masml bekleyip, yazdI hale getirmektiL 6 ilk bakl~tan
sosyal ger~ekligi dikkate alII' bir izlenim veren Tarih~i Okul halk ruhunu ve
hukukunu saptamak i~in gittik~e artan bir bzenle sosyal ger~eklige ybnelmek
yerine, gittik~e mistik bir renk kazanarak aksine sosyal ger~eklikten uzakla~arak
koyu bir kavramclhga saplantp kalml~tlL Ancak hukuku sonradan mecrasmdan
uzakla~tmlacak olsa da, kanun koyucunun iradesi olmaktan ~lkaran bu anlaYl~m
olumsuz oldugu kadar (brnegin a~m milliyet~i ak!mlara teorik destek saglamak)
olumlu etkileri de (sosyolojik tepkinin ve hatta hukuk sosyolojisinin, brnegin
Ehrlich, Kantorowicz, Y argl~ Holmes ya da Gurvitch gibi, kuruculanna zemin
hazlrlamak)7 olmu~tur.
Sonu~ta

hukukun kapah bir sistem olarak i~ ger~eklik ve tutarhhgllll ama~
edinen ve bununla yetinen hatta, bunun hukukun tek ger~egi oldugunu ve
nesnellik, yeknesakhk, kesinlik ve tahmin edilebilirlik a~lsmdan tek ger~egi
olmasl gerektigini ileri sUren gbrli~lere ve genel ge~er anlaYI~a kar~l sosyolojik
Benzer bir tlllarslzhgm farkh bir bOYlltta, Austin'in 90k ileri bir versiyonunu sunan Normativist Pozitivist
H.. Kelsen'in kurammda tiim hukuk sisteminin etkililiginde yani toplumda tek hukuk sistemi olarak
uygulalllyor olmasll1da ve temel norm varsaYlmlllln kabuliinde ortaya 91ktlgl gorlilmektedir. Bkz. Adnan
Giiriz, Hukuk Felsefesi, 6. BaSI, Ankara: Siyasal Yay., 2003, ss.335-354.
Niyazi Oktem, Ahmet U. Tiirkbag, Felsefe, Sosy%ji, Hllkuk ve Dev/et, 2. BaSI, istanbul: Der Yay., 2001,
ss.338-341; Gliriz, ss.227-236.
Willegas, "Comparative Sociology of Law ... ", s.351 yd.
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temelli bir tepki; hukuka gen;ekte nasIlsa, nasII uygulamyor ya da ya~amyorsa
oyle ya da bilimsel olarak bakmak isteyen ve bu gereksinimi hisseden bir
donemde, hukuk bilimi Gurisprudence, juristic science), hukuk kuramI (legal
theory) ya da hukuk felsefesinin (philosophy of law) bir ele~tirisi olarak ortaya
9Ikml~t1r. Bu tepki Almanya'da Serbest Okul, Fransa'da Serbest Bilimsel
Ara~tIrma ya da Bilimsel Ara~tJrma Okulu, Amerika'da ise Hukuki Realizm ya
da Sosyolojik Hukuk Bilimi akIrnlan tarafmdan temsil edilmi~tir. Bu
yakla~Imlann, yani hukuk sosyolojisinin dogumuna ve olgunla~masma yol a9an
hareket ve anlayl~lann, ele~tirel olma ve sosyal ger~ekligi bir bi~imde dikkate
alma gibi temel kabulleri dl~mda 90k ge~itli gorli~ ve dli~lincelere yer verdikleri
soylenebilir. Ancak yine de yukandaki iki temel kabule ek olarak bazl Oltak
ozelliklere sahip olduklan soylenebilir: 8
sosyal kontrol

1.

Hukukun

2.

Hukuk bilirnini, kavramlar bilimi olarak tal11mlamaYI, kapah bir manttksal
dtizen olarak gormeyi reddetmek. Ozellikle mevcut hukukun bi9imsel,
mantlksal analizinin 20. ytizYllm lirettigi yeni sorunlara 90zum
getiremedigini Geny'nin vui'gulamasl, kavram bilimi anlaYI~ll11n reddine
zemin hazlrlaml~tlr.

3.

Hukuku yazIlI kurallardan ibaret olarak gormeyi sistemli bi9imde reddetme
ve gergekte ne oldugunu gormede lsrar etme. Ozellikle Amerikan kaynakh
olan hukuki realizm ya da sosyolojik hukuk bilimi akumnm temeli olarak
kabul edilecek olan adeta Kartezyen ku~ku ile ger~ekte olana iIgi yall11zca
Amerika ile smlrll degildir. Realistlerin olgu ku~kuculugu (dava dosyasma
yanslyan olgulann gergekte olanlarla orti.i~lip orti.i~medigine ili~kin
gtivensizlik) ile karar ku~kucuIugu (mahkemelerin gergekten kurallan
izleyip karar verdiklerine ili~kin glivensizlik), Pound'un uyguIamadaki
hukuk (law in action) kavramlanna kar~lhk Ehrlich'in karar vermek i~in
kuraIIar ile ya~ayan hukuku (living law) aynml vardlr. 9

biricikligini reddetmek, hukuku
ara~larllldan biri olarak kabul etmek.

yall11zca

M. D. A. Freeman, Lloyd's illtrudllctioll to Juri;prlldellce, 6th Ed., London: Sweet & Maxwell LTD.,
1994, ss.509-51O ve dn. 2-7 vurgular bana ail.
Hukllki Realizm konusunda bkz. Dlker GUrkan, Hukllki RealiZIIl Akrllll, Ankara: A.D. HlIk. Fak. Yay.,
1967; Ahmet U. TUrkbag, "HlIkllki Realizm AkuTIl", HFSA, S.4 Haz. H. Ok<;:esiz, istanbul Barosu,
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4.

Sosyai gergekligi dogal degil insan eliyie kurulmu~ kabul ederek
rOlativizmi esas alan bir yakla~lml benimseme. Nihai bir deger teorisi ya da
9atI;;maiar i9in dogai 90ztimlerin bulunabilecegi oiaslhgmm (yani, belki
Grotius'un aposteriori dogal hukuku ya da Stammler'in degi~ken i~erikli
dogal hukuku dl;;mda) geni;; anlamlyla do gal hukuk anlaYI~mm reddi.1O

5.

Daha etkin bir hukuk bilimini yapllandlrmak i9in hukuk sosyolojisi
birikiminden se9ki yaplldlgl ol9tide aym zamanda sosyaI bilimlerin
yontemlerini de kullanmak.

6.

igerigi ya da nasll ula~llacagl kesin oIarak tammianmamakla birlikte sosyal
adalete duyulan stirekli ilgi.

Hukuka sosyolojik yakla;;lmlar, Aydmianma ve Sanayi Devrimi stireciyle 90k
hlZh bir degi~im ya;;ayan Bah toplumlannm kar~lla;;tlgl yeni sorunian 90zme
ugra;;mda
kavramclhgm
getirdigi
90ztimlerin
yeterli
olmadlgml
gosterebilmi;;lerdir. Ancak bu sorun merkezli belirienme ya da deyim
yerindeyse gtidtiienme, Pound'un hukuku sosyal miihendislik araCl oIarak
kabuli.iyle zirveye ula;;an bir indirgemeciligi ve aceleciligi ortaya koymaktadlr.
Uzun bir donemde aynnhh ve tutarh bir teorik alt yapl olu~turmaktan 90k
hemen sorun 90zmeye, hukuk yaplmmda, yargl sisteminde ya da hukuk
egitiminde reforma gitme arzusu iIe hareket eden sosyolojik yakia~lmlar bu
bi9imleriyie daima eksik kalml;;iardlr. Ancak bu akImlann 90k iIgin9 bir sonucu
daha vardlr ki, yalmzca hukuk sosyolojisi ile iIgili degiidir.
Yirminci ytizyllm ikinci yansmdan itibaren uygulanan bir slmfiandlrma,
hukukla ilgili bran~lan iki gruba toplama anlaYl~l, hukuk bilimi, hukuk feIsefesi
ya da hukuk genel teorisi gibi alanian bir gruba, hukuk sosyoiojisini ise diger
bir gruba koyma bi9imindeydi. Oysa sosyolojik kar~l 9lk1;; hukuk felsefesi ya da
biliminden gelen (ozeIIikle dogal hukuk ya da hukuki pozitivizmden) tUm
itirazlara ragmen samldlgl gibi yalmzca hukuk sosyolojisinin baglmslz bir
disiplin olarak ortaya 9lkmaslm saglamaml;; aym zamanda hukuka tUm teorik
yakla~lmlan (sosyolojik alam temeI almasaiar da) bir ol9iide sosyolojik renge
istanbul 2002, ss.l05-114, Ehrlich i~in bkz. Roger CottelTell, The Sociology (!f Law, 2nd Ed., London:
Butterworths, 1992, ss.25-28.
!O

Grotius i~in bkz. Oktem - Tlirkbag, Felse.fe, Sosyoloji, Hukuk ve Devlet, s.142-143; Stammler i~in bkz.
Gliriz, Hukllk Fels~fesi. ss.383-386.
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boyaml~br.

Giiniimiizde hukuk felsefesi ile hukuk sosyolojisi yontemsel ya da
teorik olarak olduk<;a farkh alanlar bi<;iminde gorlilmelerine ragmen birbirlerine
11
olduk<;a yakla~ml~ bulunmaktadular.

Sosyolojik Hukuk Biliminden Hukuk Sosyolojisine
Comte'un, kitabmm 47. dersi'nde ilk kez 'sosyoloji' sozciigtinli 1893'te
kullanmaslyla hemen e~ zamanh olarak 1892'de italyan Anzilotti de kitabmda
'Sociologia Juridica' ifadesine yer vermi~ ve hukuk sosyolojisini hukuki
olaylann ampirik incelemesi bi<;iminde ozetlemi~tir.12 Boylece bir alt dal olarak
bagh oldugu bilim dahyla hemen aym anda adl konulan hukuk sosyolojisi
gtintimtize degin iki ana kaynaktan beslenmektedir. Bir yandan Durkheim,
Marx, Weber gibi sosyolojik dli~lincenin ana duraklanmn hukuka ili~kin
gorli~leri hukuk sosyolojisi a<;lsmdan onemli bir teorik alt yapl saglarken,
Gurvitch, Timasheff, Luhmann gibilerinin <;ah~malan hukuk sosyolojisinin
genel sosyolojiden kesin <;izgilerle aynlmasma olanak saglarru~tlr. Sosyal alamn
hemen hemen tlimtinde oldugu bi<;imde hukuk sosyolojisinin lizerinde ittifak
edilen bir tamml ya da bOltimlemesi yoktur. Ancak en genel kabul gordtigli
dli~lintilen tamm, bollimleme ya da konu alanlanna hukuk sosyolojisini
olabildigince yalm bi<;imde tamtmak i<;in yer vermek gerekir.
"Hukuk sosyolojisi, hukuku sosyal olgu, dolaYlSlyla toplumsal ya~amm hem
tirlinli hem de dlizenleyicisi olarak ele alan, dogu~, geli~im ve degi~imini
etkileyen toplumsal (faktorlerle) kar~lhkh ili~ki ve etkile~imini inceleyen bir
bilim dahdlr".13 Daha ktsa ve uzun tammlar bulunmakla birlikte bu tamm hukuk
sosyolojisi a<;lSlndan, eger bir tamm vermek gerekiyorsa, ama<;, kapsam ve
yontemi i<;erdigi i<;in yeterli gorlinmektedir. Hukuk Sosyolojisinin dallanyla
ilgili Gurvitch'in yaptlgl smlfiama da ~oyledir:14 Teorik hukuk sosyolojisi;
sosyallik bi<;imleriyle sosyal ger<;eklik dlizeylerinin bir i~levi olarak hukukun
gorlinlimlinti yani hukukun sosyal kaynaklanm inceleyen sistematik - mikro
II

Kr~. Peter Fitzpatrick, The Mythology of Modern Law, London: Routlage, 1992, s.3.

12

Ulker Giirkan, Hukuk Smy%jisille Giri!j, 2. BasI, Ankara: Siyasal Yay., 1994, ss.14, 44.

13

Glirkan, Hukuk Sosy%jisi, s.45.

14

Georges Gurvitch, Sociology of Law, London: Paul Kegan, Trench Trubner & Co. LTD., 1947, ss.48-49;
Giirkan, Hukuk Sosy%jisi, s.54.
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hukuk sosyolojisi, hukuku kolektif birimlere yani onu olu~turan topluluk
ttirlerine gore inceleyen diferansiyel hukuk sosyolojisi ya da hukuki tipoloji ve
belirli toplum tiplerinde hukukun degi~me, geli~me ve yok olma egilim ve
faktOrlerini ara~tlran yani hukuku degi~en dinarnik bir stire<;te ele alan genetik
ya da makro hukuk sosyolojisi olarak li<;e aynhr.
Ancak tantmlar ve aynrnlar olduk<;a <;e~itli oldugundan bu alanda tantm
vermemek bir bakIma gelenekle~mi~tir. Bazl yazarlar dogrudan hukuka
sosyolojik bakl~l anlatmaYI denemekte ya da sosyolojik a<;ldan yapllan hukuk
tantmlannt vererek i~in mahiyetini ortaya koymaya <;ah~maktadlrlar. Orne gin
Cotterell, Mills'in 'sosyolojik imgelem' kavramlnt tanttmakta Vago ise bazl
15
onemli teorisyenlerin tantmlanna yer vermektedir. Ancak tUm bu taJ11~malara
ragmen hukuk sosyolojisinin, hukuku veri olarak aldlgl ve onu degi~im
meydana getirme, uyu~mazhk <;ozme ya da politika yerle~tirmede kullantlan bir
ara<; olarak yani kIsaca etkinligi ile tantmladlgl kabul edilmektedir. 16 Hukllk
sosyolojisinin temelde hukuku, sosyal kontrol ara<;lanndan biri olarak kabul
ettigini de, itirazlara ragmen, soylemek mtimklindtir. 17
<;ogu ara~tIrmaCl ise tantmml vermek yerine hukuk sosyolojisinin gorevlerini
saptamaya yonelmekte, ozellikle onu hukuk felsefesi ya da hllkuk bilimi
alanmdan aymnak i<;in gereken ol<;titleri ortaya koymaya <;ah~maktadlr. Bu
baglamda hukllk sosyolojisinin <;ah~ma alamm, omegin Milovanovic, a~agldaki
ba~hklarda saptarm~tlr: 18

1. Sosyal kontrol bi<;imlerinin evrimi, istihan,

i~levi

ve haklda~tlfllmasl;

2. Belirli bir siyasal ekonomik dtizenle baglantdan i<;inde hukuki
akd ytirlitme bi<;irnleri;
3.

Me~rula~tJrma

Cotterell, The Sociology (!fLaw, 5.6; Vago, Law and Society, s5.8-1O.

16

Fitzpatrick, The Mythology (!f" Modern Law, s.6.

18

ve

ilkeleri ve onlarla birlikte tedricen geli~en sonu<;lar;

15

17

dli~tinme

ile 50syal koutrol ara511lda yaklll bir i1i~ki var ise de, hukuklln sosyal kontrolden ayn oldligU
belirtilebilir. Bu ili~ki ortU~me ve e~itlik olarak algllanmamahdlf. Hukukun (en aZlIldan devlet
hukukunun) sosyal kontrol yamnda yetkilendirme, icra, statiilyetki saglama, tammlama, me~rula~tlrma,
blitlinle~tirme ve dagltma gibi (organizasyonfblirokrasi kurallan) birqok i~levi vardlf. M. Toren Ylicel,
Hukuk Sosyolojisi, 3. BasI, Ankara 2004, s. 60.
" ••• hukuk

Dragan Milovanovic, An intrudictioll to The Sociology of Law, 3rd. Ed., New York: Criminal Justice
Press, 2003, 5.4.

54

Sosyoloji Dergisi, 3. Dizi, 16. Say!

4. Sosyal kontrol ile onu destekleyen uzman kadro bi<,;:iminin geli$me
"nedenleri";
5.

Hukuki akll ytirtitmenin "dogru" yontemlerinin yayllmasl;

6.

Hukuki oznenin bi<,;:imsel, soyut ve evrensel haklarla yaratllmaSl;

7. Kullammdaki hukuki - dilsel tutarh sistemin ve onun siyasal ekonomik
alanla baglanbsmm evrimi; ve
8.

Hukuk bi<,;:imindeki ozgtirltik ve zorlamanm derecesi.

Hukuk sosyolojisi ile ilgili sayilan gorevlerin bak1$ a<';:lsma gore degi$tigi de
a<';:lktlr. Milovanovic'in Marksist renkteki saptamasl yamnda diger bir<,;:ok yazar
hukuk sosyolojisine hukukun yapllmasl, uyu$mazhk <,;:oztimti, hukuk mesleginin
icraSl ile ilgili gorevler verebilmektedirler. Dogal olarak hukuk egitimi de hukuk
sosyolojisinin konu alam i<,;:indedir.
Hukuk sosyolojisiyle ilgili belittilmesi gereken son bir nokta da yapllan bir <,;:ok
ampirik ara$tlrma ve teorik birikime ragmen hukuk sosyolojisi alamnda daha
yapilacak <,;:ok i$ oldugudur. Aynca tilkemiz de Anadolu cografyasmlll tarihselktilttirel <,;:e$itliligi He bu konuda zengin imkanlar sunmaktadlr. Son donemlerde
tartl$ilan bir <,;:ok soruna bakildlglllda, bunlann neredeyse ttimtintin kolayca
<,;:oztilmesi i<,;:in degilse bile <,;:ok daha iyi aydllliatilmasl ve ele almabilmesi i<,;:in
hukuk sosyolojisi alamnda yapllacak <,;:ah$malara gereksinim oldugu a<';:lk<,;:a
gortilmektedir.

