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69{.soz 

1?.pmafilann u:J{g,reae top{um varsa oraaa fiuK..uK.. varairu sozii i{e 
r-oK..giize{ Eir ~eK._i{c{e if aae ettiK._Ceri giEi, tarifi Eoyunca top{um ve fiuK._uK.. 
ayn{maz Eir ikj{i o{~turm~{arair. :J-{uK._uK.. ve top{umun EirCikPeCigi, 
tarifii sure; it-inae Kf,nai{iginaen aogaC Eir iCiiKi o{arat aevam eae 
ge{m¥tir. 'Bati fiuK._uK.. tarilii it-inae fiuK._uK._un o{~umunaa top{umsa{ 
gerr-e/(fiiJin varCiiJinin EiCinr-Ci Eir goz{e e{e aCin~i, ancaK._ 19. y.y. aa 
gerr-e/(fe~eEiCmiitir. 'Bu EiCimin sistematiK._yapisinin EeCir{enmesi ise 20. 

y.y.in E~{annaa oCaEiCmiitir. 

'Bu an{amaa (jeorges (jurvitcfi, r-aiJimizaa :J-[ukJiK.. Sosyo{ojisinin 
/(pnu ve a{aninin EeCirCenmesinae et/(jCi o{an ~afisiyet{erin onae 
ge{en{erinaen Eirisilir. (jurvitcfi Eu a{anaa yaziCm~ iCK.. sistematiK.. 
eserCeraen Eirinin yazan oCarat_ eserini yazaigi tarifiten r-oK.. K._isa Eir 
sure sonra 'Bati'aa o{augu Kfiaar, 'Tiir/Qye 'ae ae yanf\J, EuCm~ Eir 
afliiiniiraiir. 
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(jurvitcli'in !J{uf(uf( SosyoCojisi alanintfa KJ,ntfi tfonemine f(atfar 

yapi[mtf Diltiln malzemeyi sistematif( Dir jeKjUe tfer[emesi ve Dunfar 

ilzerine KJ,ntfi sistemini f(urmasi, DU t-altfmamiztfa onun !J{uf(uf( 

Sosyo[ojisi an{aytftni e{~',·a[mamizi teivif( iaen utisur{ann D~tntfa 
ge[me/(Jeytfi. 'Difier taraftan 'IilrK.iye'tfe DU alantfa yapi[mtf faltfmalartfa 

Dilyilf( etf(isinin o[masi (jurvitcli ilzerine Dir t-aftfma yapma 

tf ~ilncesini gilt-fentfiren Eir etkJ,ntfi. 

13u tf~ilnce{er 1ft0tntfa efe a{tfigimiz Eu faltfma, Eir gi~ ve Uf- ana 

6o{ilmtfen o{uimaf:Jatfir. (jirii Do{umuntfe, (jurvitcli 'in !J{uf(uf( 

SosyoCojisi an{aytftna teme[ o{Ujturmasi ifin, !J{uf(uf( Sosyofojisinin 

Eagimsiz Dir 6ifim liafine ge[~ surecini verereki &u suref ifinae 

(jurvitcli'in yerini vurgufamaya fa[tftt.t 

(jurvitcli, sosyo{oji i{e i{gifi aft.K{ama{anntfa yaptigi ~ematif(yapiyi 
9fuf(uf( Sosyo{ojisine tfe uygu{ama/(Jatfir. 13u netfen{e (jurvitcli'in 

sosyoCojitfe yaptigi sinif{ama 6ifinmek§izin 9fuK._uf( SosyoCojisintfe 
yaptigi a;.iK{ama{ann ef&if(f(a{acagi tf~uncesi i{e Eirinci Eo{umtfe onun 

sosyoCoji anfaytftni vermeye fa{tftit f/(jnci Do{umtfe (jurvitcli'in 
sosyoCoji ayiK{ama{anntfa yaptigi foguCcu sinif{amanin, 9fuf(uf( 
SosyoCojisine uyguCamasini e{e a{tfit 13una gore onun top{umsa[ 

6agC~ma 6ifimCeri oCaraf( nite{etfigi iC~/(jfer 
0

9fuf(uf( 'TurCerine "; 
grup{ar, "!J{uf(uf( X..atfro{annae; topyekftn top{um tip{eri ise 119fuf(uf( 
Sistem[erine 

11 

f(aynaK{if( etmef:Jetfir{er. r.Bu Do{umtfe aynca fiuf(uf(un 
tfeg~im egifim[eri ve bu tfegiiimtfe/(j if ve {tf etK;j,n{erin ne{er 
o{a6i{ecegini ar~tiran 

11

{jenetif( 9fuf(uf( SosyoCoji.sini" ince{etfi~ 

<;aC¥mamizin Ufilncu 6o{umuntfe (jurvitcli'in !J{ukJJ,f( SosyoCojisi 

a[anintfa 'Tilr/(jye'ye yaptigi et/(j[eri ince{emeye fal¥tit (jurvitcli'in DU 
a[antfa/(j etf(isini, onun yaptigi ayinmi f(abu[ etfip Eu /(pnutfa/(j 
a;.iKfamafanni DU sinifCamaya gore yapan Prof. 'Dr. !J{amitfe 'Topfuog{u, 
Prof 'Dr. 'TanK.. 6z6i{gen ve Prof 'Dr. 9{jyazi 6/(Jem ftrfevesintfe e{e 
aUit 'li.funcil bo{umtfe aynca (jurvitcli'in 'Iilr/(jye'ye etf(isini tfalia iyi 
gostereEi{mef( iyin u[/(J,miz !J{uf(uf( SosyoCog{anntfan uzun aCintt{artfa 
bu[untfut 

v 



t;a{~mamiz silresince 6u a{anaa/(j termino{ojinin netleimemesi 
neaeniy{e, (jurvitcli. 'in k.Ji,{{anaigi terim{erin 'IilrK.f,e 'ye tercilmesinae 
6a.zi zor{uk._far{a k..arii~tit r.Bu /(pnuaa, r-eiitfi arQ-itinr.iCar taraftnaan 
(jurvitcfi.'ten yapifan tercilme{erin ae yaraimiy{a 'IilrK.f,eae t@rii{tfiini 
6u{augumuz terim{eri 'IilrK.f,e o{arak.. if aae ettit 'IilrK.f,e o{arak.. tam 
t@riiCtfiini 6ufamat£igimiz terim{eri ise aynen k._u{{anait 

Son o{arak.. iUnu aa 6efirtmefiyim l(j, /(pnun 6efir{enmesinaen 
6Q-i{ayip tum fa{~ma 6oyunca silreK{i aestefiini gorailfiilm tez 
aan~manim aefierfi fiocam Prof 'Dr. g{jyazi 6/(Jem'e Euraaa oze{CiK{e 
teiek..k.,ilr etmek.. istiyorum . .fllynca ya{~manin o{Uium silreci ir-inae ~e/(j{ 
a{masinaa onemCi /(at/(J{anni gorailfiilm, r.Bo{ilm r.BQ-iK.finimiz aegerCi 
fi.ocam Prof 'Dr. r.Bayk.,an Sezer'e ve ~ran.sizca'aen tercilme /(pnusunaa 
yaraimCanni esirgemeyen ark.,atfQ-i{ara t~ek..kfirii 6ir Eorr- 6iCirim. 
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A) Hukuk Sosyolojisi ve Georges Gurvitch 

"YU:zeysel bir sosyoloji. hukuktan uzaklQ.$sa, derin bir sosyoloji 

onu hukuka yoneltir." Maurice Haurtou'nun bu soziine Gurvitch, ~u 

eklemeyi yapar : "YU:zeysel bir hukuk, sosyolojiden uzaklQ.§sa, deri.n 

bir hukuk onu sosyolojiye yoneltir. 11
, hukukla sosyolojinin i~birliginin 

kac;mtlmazhguu c;ok giizel ifade eden bu sozlere ragmen iki bilimin bir 

araya geli~i pek kolay olmann~tir. 

Bilimler tarihi ic;inde sosyal bilimlerin felsefeden aynhp, 

bag1msizhklann1 ilan etmelert, doga bilimlerine nazaran daha gee; 

olmu~tur.1 Sosyal bilimler arasmda yer alan Hukuk Sosyolojisi'nin 

bagrmsizhgim ilan edi~i. kendi varhgm1 koruyabilmek ic;in birbirine zit 

iki cephede birden c;arpu;;mas1ndan dolayi c;ok daha sonralari 

gerc;ekle~mi~tir. 

Hukuk Sosyolojisi'nin tarihi, bu ilmin uzak habercileri sayilan 

Aristo, ibn Haldun, Grotius, Montesquieu gibi ~ahsiyetlere kadar 

uzansa da; Hukuk Sosyolojisi gerc;ek bagrmsizhgma ancak XIX. y.y. m 

sonlannda kavu§abilmi§tir. 11Huk.uk. Sosyolojisi11 terimi ilk defa ltalyan 

Anzilotti tarafmdan 1892'de yaymlanan 11 Filosofr.a del Diritto e La 

Sociologia11 adh eserde " Sociologia Juridica 11 ~eklinde kullan11-

mu;;trr. 2 Hukukc;ular ve sosyologlar arasmda, Hukuk Sosyolojisi'nin 

gerekllligi ve faydasim reddetme noktasmda birle§en birtakrm gorii§ler 

ortaya c;1kmu;;tir. 

1 M. Duverger. Sosyal Blllmlere Glrlfi, (Trc. Onsal Oskay). 3. bsk.. Bilgi Yaymevi. 

Ank. 1986. s. 13-20 

2 Hamide Topc;uoglu. Hukuk Sosyolojlsl Derslerl I. 2. bsk., AU.H.F.Yay .• no: 174. 

Ank. 1963,s.3 

1 



Hukukc;ulann. Hukuk Sosyolojisi'ne kar~1 yapttldan ele~tiriler 
11 hukuksal pozitivizm' ve 11 hukuksal normativizm11 ekolleri c;evresinde 

odaklamm~trr. 

Hukuksal pozivitizm. sosyo-ekonomik yap1 ve deger sorunlann1 

gormezlikten gelerek hukuku. yasa koyucunun iradesine indirgeyerek 

onu hukuk otesi saydI@ elemanlardan bagrmsiz ele alrm~tir.3 

Hukuksal pozitlvizme gore hukukc;u. kendi fildi§i kulesinde 

oturup. hukukun toplumsal gerc;eklig;inden bahseden her §eye kar§1 

kllc;iimser bir tavir ile ba§m1 c;evirmeliydi. Yasama metinlert ve resmi 

mahkemelerin kararlariyla yolu kapattlan hukukc;u. toplum hayati ile 

ilgili her tfulii ili§kiden yoksun brraktld1g1 ic;in. sadece Devletin c;izdigi 

c;erc;eve ic;inde hiikiim vermek zorundayd1. Hukuksal pozitlvizm 

taraftarlan bu tavrrlanyla, Hukuk SosyoJoj:!.si'ne biitiin kap1lan 

kap1yorlard1. Gurvitch'in deyi~iyle: "hukuksal pozitivistlerin gozii.nde 

Hukuk Sosyolojisi, Devlet ve onun dii.zenine kar$i i$lenmi$ "Lese

Mqjeste" sugu idf'. 4 

Hukuksal normativizm ekoliine mensup hukukc;ulara gore. hukuk 

kendisi ic;in gerekli ve siirekli ogeleri bir araya toplayip, degi~en ve 

gec;ici ogeleri bir yana atma11ydi. Bunlara gore hukuk sadece 

"Norm11dan ibarettir; hukuk d1§1 degi~ken ve gec;ici ogeler (ahlaksal 

degerler ve sosyal realite gibi) hukuk d1§ma attlacaktrr. 5 Bu anlayi§m 

dogal sonucu olarak sosyoloji, hukuku inceleyemez; hukuk ta normun 

belirlenmesi siirecinde toplumsal gerc;ekligi hesaba katamazdi. 

Hukuksal normlar, kendi hiyerar§ileri ic;inde gec;erliliklerini Kelsen'in 

3 Niyazi Cktem, Hukuk Felsefesl ve Hukuk Sosyolojlsl Derslerl, 4. bsk., Beta 

Yay., 1st. 1988, s. 210 

4 GulVitch, Sociology of Law, 2. bsk., 1ntemational Library Sociology and Social 
Reconstruction, London 1953, s. 4 

5 VecdiAral, KeJsen'ln SafHukuk Teorlslnln Metodu ve De!eri, t.D.H.F.Yay., no: 

553, ist.1976, s. 14-15 
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"Grandnorm" dedigt temel normdan alacaktl.6 Fakat Grandnorm'un 

mahiyetlnin ne oldugu konusundaki belirsizlik ve bunun yasa 

koyucunun iradesine baglanmas1 hukuku. hukuksal pozitivizm de 

oldugu gibi Devletle ozde§ hale getirmekteydi. 7 

Bu iki ekol. hukuku tek boyutuyla ele alarak onu devletin 

iradesine indirgedikleri ic;in ele§tirilmi~lerdir. 8 Aynca. Devletin heniiz 

olu~mad1g1 toplumlarda hukukun af;lldanmasrm; Devletin olu§umunu 

tamamlad1g1 topluntlarda ise Devletin d1§1nda hukuk olu§turabilme 

kapasitesi olan gruplari gozom'.ine almadlklari ic;in hukuksal olu~umu 

ac;Iklamada, bu iki ekoliin yetersiz kald1gi ileri sfuiilmu~tiir. 9 

Hukuk Sosyolojisi'nin varhgma kar~1 sosyoloji cephesinden gelen 

ele~tiriler "sosyolojik pozitizm" ve "sosyolojik normativizm" ekollert 

c;evresinde odakla~rr. 

XVIII. y.y. da dogal hukuk c;erc;evesinde yer alan hukuk teorilerine 

duyulan guven, bir sonraki yiizyilda bi.iyiik bir sarsmti gec;irmi~tir. 

Hukukc;ulann toplumu di.izenleyecek prensipleri s.adece aklldan 

c;1karma yolundaki egilimlerini ele~tiri; toplumun neden-sonuc; ili§kisi 

ic;inde gerc;ekle§en dogal kanunlarrm bulmada hukuk teorilerinin hie; 

bir faydasmm olamayacag1 kanaati, hemen hemen biitiin XIX. y.y. 

sosyologlannm ortak ozelliklerini olu~turmaktadrr.10 Aynca Fransiz 

ihtilali sonrasmda ortaya c;1kan problemlerden dogal hukuk ekoliiniin 

sorumlu tutulmas1, hukukun ad eta "hukukculann iddia ettikleri 

dogmalar' olarak anla§Ilmasma neden olmu§tur. 

6 Oktem, Huk. Sos., s. 198 

7 Adnan Gfuiz, Hukuk Felsefesi. AU.H.F.Yay., no: 480, Ank. 1985, s. 353 

8 0. Mfulir <;agtl, Hukuk ve Hukuk bmine Girl,, 1.U.H.F.Yay. no: 249, ist. 1966, s. 

493-507; Oktem, Ag.e., s. 194-201 

9 Gurvitch, Sociology of Law, s. 6 

Io Top~uoglu, Huk. Sos. I, s. 431 
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Sosyolojik pozitivizmin kurucusu sayilanl 1 Comte'a gore, 

toplumun diizeltilmesi ancak "pozitif topluni' bilimiyle miimkiindiir. 

Bu hususta ne ilahi hukuktan ne de dogal hukuktan yard1m 

beklenebilirdi. Topluma verilecek son bicimi "geli$me kanunlarl' tayin 

edeceku.12 Comte biitiin gercekligini inkar ettigi hukuka kar~1 olan 

dii~manhg1 nedeniyledir ki, bir Hukuk Sosyolojisi'ne varhk imkan1 

tamnnyordu. 

Sosyolojik natiiralizm ise sosyolojinin problemlerini, mekanigin. 

enerjetigin, cografyamn, demografinin ve !>iyolojinin meselelerine 

indirgiyordu. ~iiphesiz toplumsal gercekligin aclklanmasrm tek boyuta 

indirgeyen sosyolojik natiiralizm, Hukuk Sosyolojisi'ne hie bir yer 

brraknnyordu.13 

Bu ekollerin Hukuk Sosyolojisi'nin varhg1na kar~1 getirdikleri 

ele~tirlere ragmen Hukuk Sosyolojisi var olma sava~1n1 ba~anyla 

tamamlam1~tlr. Bunda baz1 yazarlarca14 Hukuk Sosyolojisi'nin 

kurucusu sayilan Durkheim'1n onemli bir yeri vardir. Hukuk 

Sosyolojisi'nin oniine, sosyolojik pozitivizm ve sosyolojik natiiralizm 

taraf1ndan c1kanlan engellerin biiyiik bir kisnnm gidererek, onun, 

sosyoloji sinesinde yer bulmas1nda Durkheim'1n biiyiik yardrm1 

olmu~tur. Durkheim toplum olaylarmm kendi ozellikleri i<;inde ele 

ahnmas1 gerektigi gorii§unii savunarak; toplumsal ger<;ekligin yap1c1 

ogeleri olan semboller katimn ve degerler alammn onemini vurgulayip, 

derinlemesine katlan incelemi~; boylelikle sosyo-J,ojinin tekligi fikrinden 

feragat etmek suretiyle hukukun, sosyoloji i<;inde yer almas1n1 

saglam1~tir. Durkheim, hukuk tiirlerinin, toplumsal bagla~ma 

11 Gurvitch. Sociology of Law, s. 11 

12 Cktem. Ag.e., s. 253-254 
13 Gurvitch, Sociology of Law, s. 13 
14 Gmvitch. Ag.e .• s. a3,96: Top~oglu. Huk. Sos. II, I~m Yaymcilik. Ank. 1984, 

s.263 
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bicimleri ile olan iliekilerlni ve topyekiin toplumlann. Aynmsal Hukuk 

Sosyolojisi ile olan iliekilerini incelemekle. Hukuk Sosyolojisi'nin 

sistematik geli~iminde biiyiik bir rol oynann~tJ.r.15 

Hukuk Sosyolojisi'nin kurulmasma engel olan ve bizzat sosyoloji 

ekollerince ileri siinllen son engeller. Max Weber'in bu bilime yaptig1 

katkllar sayesinde ortadan kald1nlmu~trr. l6 Weber'e gore sosyoloji 

c;ah~malanmn c;1kie noktas1, insanlann anlamlannm bulunmas1 

gerekli, ya~anm1e eylemleridir. Buna bagh olarak sosyolojinin konusu 

bu eylemlerin insanlann bilinc;leri dt§mda nas1l bir olu~um ic;inde 

olduklarm1n ara~tinlmasidrr.17 Sosyoloji bu ara§tirmayi ideal tip 

kavrammi kullanarak yapacaktir. 

Weber sosyolojisinin iddialan, kendinden onceki sosyologlara 

nazaran daha miitevazidir. Onun sosyoloji anlayi§t, hukuk, ahlak ve 

dinin tiimiiyle sosyoloji'nin ic;inde yer alacag1n1 iddia etmez. Max 

Weber'in hukukun kendiliginden (spontane) olu~umu haklondaki 

ac;iklamalan, kendi zamaruna kadar yaptlmi~ denemelertn bo~luklarim 

doldurmu§tur. Hukukun Devlet d1~1ndaki olu~umu, toplumsal 

yaptinmm Devlet miieyyidesine oncelemesi ve hukuk ile diger kiiltiir 

fenomenleri aras1ndaki ili§ki Weber taraf1ndan ac;1k bir ~ekilde 

belirtilmi~ttr.18 

Qag1mizda, baz1 yazarlarca Hukuk Sosyolojisi'nin metodolojik 

anlamda ilk kurucusu 19 olarak kabul edilen Georges Gurvitch, bu 

15 Durkhe:im'm Hukuk Sosyolojisi'ne katktlan i~in bkz., Gurvitc11, Ag.e., s.83-96; 

Top~uoglu, Huk. Sos. II, (Top~uoglu'nun bu eserinin tamann Hukuk Sosyolojisi' 

nin kuruculan arasmda saydigi Durkhe:im'a a~br.) 

16 GUIVitch, Sociology of Law, s. 28 

17 Baykan Sezer, Sosyolojlnin AnaBqhklan, tO.E.F.Yay., no: 3217, s. 107 

18 Top~oglu,Huk. Sos. I, s. 109-110; Top~uoglu, ''Max Weber Sosyolojisine Gare 

Hukuld Dilijiince" (Ernst E. Hirsch'e Annaian i~de, AU.H.F.Yay., no:l97, Ank. 

1964) 

19 6zbilgen, Ele11tlrisel Hukuk Sosyolojisi Derslerl I, t.U.H.F.Yay., no: 357, ist. 
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alandaki ilk20 sistematik eseri yazarak bu bilimin konu ve alanm 

belirlenmesinde biiyiik katktlarda bulunmu§tur. 

Gurvitch, Hukuk Sosyolojisi'ni "Esprit Sosyolojisi'nin"(degerler 

veya kiiltur sosyolojisi ~eklinde ifade olunabilir) bir boliimii olarak 

kabul eder. Esprit Sosyolojisi toplumsal gercekligin manevi cephesini, 

insan zekas1n1n toplum hayati boyunca yarattig1 tiirlii iin1nleri, 

toplumsal gercekligin diger yonleri ile ve birbirleriyle olan baglanttlan 

iCinde inceleyen, Din, Ahlak, Hukuk, Bilgi, Sanat, Dil, Egitim 

Sosyolojilerini icine alan sosyoloji dahdrr.21 

Gurvitch'e gore Hukuk Sosyolojisi'si "bii.tii.n toplumlann ve 

gruplann hukuksal tecrilbelerindeki hemen hemen sonsuz t;e$itliligi 

ve her tecrilbe tipinin somut iceriklerini aciklamak suretiyle ele altr. 

Boylece hukuksal omek ve sembollerin, at;zklamaktan daha t;ok 

ortmii.$ olduklan hukukun asil gert;ekligini bii.tii.n ile meydana 

t;;zkanr."22 

Hukuk Sosyolojisi'nin birbirinden ac;tkc;a farkh olan iic problemini 

birbirinden net bir §ekilde ayiran Gurvitch, bu bilimin konusunun 

s1mrlarmm ortaya c;tkmasmda etkili olmu§tur. Gurvitch'e gore Hukuk 

Sosyolojisi'nin bu iic; problemi §unlardrr: 

1) Sistematik Hukuk . Sosyolojisinin problemleri: Gurvitch'in 

"Hukukun Mikrososyolojisi" ~eklinde niteledigi bu problemler, 

toplumsal bagla§ma bic;imleri ile hukuk tiirleri aras1ndaki ili§kinin 

ortaya konmas1 ile c;oziimlenecektir 

1971,s. 145 

20 Top~uoglu, Huk. Sos. II, s. 230 
21 Gurvitch'in sosyoloji dallanrun aymnnn yapug1 genel fih:irist i~in bkz., Gurvitch, 

"Sosyolojinin Bugiinkii Temayiilii" (Trc. N.~. Kosemihal), Sos. Der. sy. 4-5, (1949) 

s. 68-69 

22 GUIVitch, Sociology of Law, s. 48 
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2) Aynmsal Hukuk Sosyolojisi'nin problemleri: Bunlann cozfunu 

ozel grnpla~malann. hukuk kadrolanyla: topyekftn toplum tlplerinin 

hukuk sistemleri ile olan ili~kilerin ortaya konmas1 ile gercekle~ecektir 

3) Genetik Hukuk Sosyolojisi'nin problemleri: Bu problemler. 

toplumun belirli bir tipi icindeki degi~im. geli~im ve coku~undeki 

etkenleri inceleyen hukukun dinamik makrososyoljisi taraftndan 

incelenir. Bu boliimlerin tftmiiyle ilgili aclklamalar cah~mamizm ilgili 

bolUmlerinde i~lenecektir. 

B) Georges Gurvitch'ln Hayati ve Eserleri23 

Georges Gurvitch. 1894'te Rusya'n1n Karadeniz k1yis1ndaki 

Novorossisk'te Yahudi bir aileden dogdu. Ondort ya§1nda lise 

s1ralanndayken, o donemin gozde marksistlerinden: Kautsky, 

Plekhanov ve Lenin'i okuyarak sosyolojik ve felsefi. dii~iince hayatma 

ba~lar. Tarihsel materyalizmin kati determinizmi onu tatmin etmez: 

onalti ya~1nda Marx'm kendi eserlerini okumaya ba~lar: ozellikle 

"Kapital"i. Fakat Kapital'i okurken, ne Marx'1n fikirlerini tartu~tig1 

iktisatctlan ne de yontemini kabul etmekle birlikte ele~tirdigi Hegel'i 

bilmedigini farkeder. Adam Smith'in "MUletlerin Zenginli{ji' yftzeysel 

kalrr; Hegel'in "Manttk"1 ise goziinii korkutur. Hegelci olmaks1z1n 

Marksist olam1yac1g1n1n soylenmesi iizerine, Hegel'in "Hukuk 

Felsefesini" okur; sonuc bir ytlrundrr. Ve ard1ndan onyedi ya~1nda 

Hegelcilik ve Marksizmle biitiin baglarm kopu~u gelir. 

Kant'ta ve Yeni-Kantc1'larda insan, insanhk ve toplum arasmdaki 

gecidi arar. Yiiksek ogrenimin ilk iki yihnda(l912-1914). Yeni

Kantc1Ian okur; sonu<; yine tatminsizliktir. Bergson'la. Kant 

23 Gurvitch'in hayati haklonda bilgi edinmek i~in otobiyografisini yazd1g1 

''J>titiince Yolum Ya da Siiriiden Kovulan Adam" (Trc.6mer Bozkurt), Sos. Der., 

sy. 21-22 (1967-1968), adh makaleye bkz. 
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idealizminden kurtulur, zorunluluktan annnu~ bir gerc;eklige yonelir. 

Ytiksek ogrenimi srras1nda kendisine altin madalya kazandrran ve 

akademik kariyer kap1srm ac;an "Teofan Prokopovi91in siyasal ojretisi 

ve Avrupah kaynaklann1: Grotius,Hobbes, Pufendorf' (1915-Rusc;a) 

yazar. 1917'de "Rousseau ve haklar bildirgesi"(Rusc;a) 'ni hazirlarken 

Proudhon'u incelemeye ba~lar. 

Ve Rusya'da devrim olur. Devrim sonras1, o giine kadar edindigi 

bilgiler ve devrim tecriibesi ile ileride geli§tirecegi sosyolojinin ilkeleri 

§ekillenmeye ba§lar(l920) : Devletin d1§mda olu§an sosyal hukuk, 

toplumsal gerc;egin derinlemesine katlan, toplumsal bagla§ma 

bic;imleri, gruplar, gruplann makrokozmosu durumundn. olan topyekiin 

toplumlar ve nihayet ademi merkezile§tirilmi~ kollektivist planlamamn 

olanakWJ.g1. 

1920'de <;ekoslavakya'ya gider; burada iken iic; eser yaymlar: "Otto 

Gierke'nin hukuk felsefesi"(Almanca-1922); "Uluslararas1 hukuk 

kuramma giri,"(Rusc;a-1923); "Fichte'nin somut etik sistemi"(Rusc;a-

1923). 1925'te Fransa'ya goc; eder ve Sorbonne'da hoca olur. i930'da 

"Les tendences actuelles de la philosophie allemande: E. Husserl, M. 

Scheler, E. Lask, M. Heidegger"(Alman felsefesinin giiniimi.izdeki 

egilimleri) yaymlar. 1932'de "idee du droit social" (Toplumsal hukuk 

fikri) adh doktora tezini hazirlar : Bu tezde, kendiliginden, Devletten 

ve onun hukuksal diizeninden tamam1yla bagrmsiz olarak dogan ve 

devlet hukukuyla c;e~itli bagla§malara girebilen toplumsal hukuk 

fikrini i~ler. Bu tezden sonra sava~a kadar iic; eser daha yayinlar: 

"Experience juridique et la philosophie pluraliste du droit"(Hukuksal 

deneyim ve c;ogulcu hukuk felsefesi-1935); "Morale theorique et science 

des mmurs"(teorik ahlak ve tOrebilim-1937); "Essais de Sociologie" 

(Sosyoloji denemeleri-1938) 
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Gurvitch, 1939'da Maginot hattmda askerdir. Bozgundan sonra 

Amerika'ya gider ve Fransiz vatanda~hg~ndan ~1kanhr. Orada, 

"Amerika ve Hiir Fransa Hareketi"ne katihr. Bu arada 1940'ta 

"Elements de sociologie juridiqeu"(Hukuk sosyolojisinin ogeleri-Paris) 

yaymlar. Bu eseri, yaptig1 bazi eklerle 1942 ve 1953'de "Sogiology of 

law" ad1yla yeniden yaymlar. 1941 'de 6zgiir Fransa Hiikiimeti'nin 

destegiyle New York'ta Ecole Libres des Hautes Etudes'iin 

kurulmasmda gorev ahr ve sosyoloji bOliimiiniin ba~kanhgma getirilir. 

Avrupa ve ozellikle de Fransa'mn, i~galden kurtulu~undan sonra 

alabilecegi olas1 toplumsal yapllar konusunda ozyonetimden yana 

~ah~malar yapar. "Bill of social rights"(sosyal haklar bildirgesi-1944) 

bu ~artlarda ortaya ~Ikar. 

1945'de Strasburg Universtesi'ndeki kiirsiisiine doner. Sosyoloji'de 

kuram ile ampirik ara~tJ.rmalar aras1ndaki bag1n kurulmas1nda 

yard1mc1 olmak iizere W. Moore ve onii~ yazarla birlik.te "Twentieth 

Century Sociology"(20. y.y. Sosyolojisi -1949) yi yaymlarlar. Bu bagm 

kurulmas1na kendi ~ah~malanyla katklda bulunmak i~in "Cahiers 

Intemationaux de Sociologie"yi kurar: "La vocation actuelle de la 

sociologie"(Sosyolojinin bugiinkii egilim.-1950) yaymlar. 

,Kuramsiz. kfiltiirsiiz diye niteledigi Amerikan Sosyolojisinin 

yayilmasma kar~1 1955'te, "Fransizca dilinden sosyologlar uluslararas1 

birligi"ni kurar. Giiney Amerika'dan Japonya'ya kadar pek~ok filkede 

konferaslar verir. Bu arada Tiirkiye'ye gelip alti konferans 

vefir24. ( 1953) 

24 Gurvitch'in i.U.E.F.'de verdigi alb. konferans, N. $. Kosemihal tarafmdan terciime 

edilip,yaymlamml?tlr: Sosyal Determinizmin Cefiitlerl Ve insan Hiirlii~ii, 
tO.E.F.Yay. no: 750, 1st. 1958. 
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1955'te "Determinismes sociaux et liberte humaine" (Toplumsal 

belirleyicilikler ve insan ozgt1rliigii) yaymlar. "Traite da Sociologie"yi 

hem yonetir hem de biiyiik ol~iide yazar. (Bu eserin 1. cildi 1958; 2. 

cildi ise 1960'ta yaymlarum~trr) 

Gurvitch. somiirgelerin ozellik.le de Cezayir'in bag1msizhg1ndan 

yana tavir ahr.1962'de evine bombah sald1nda bulunulur; 45 ytlhk 

kans1 Dolly agrr travma ge~irir. Gurvitch'e enfarkrus gelir ve saghgrm 

bir daha bulamaz.1962'de "Dielactique et sociologie" (Diyalektik ve 

sosyoloji) 1965'te "Piere Joseph Proudhon. sa vie. son muvre" 

(Proudhon ya~ami ve eseri) ile "Henri de Saint Simon: La physiologie 

sociale"(Sosyal fizyoloji)'yi yayinlar .. 

12 Arahk 1965'te enfarktus sonunda Gurvitch vefat eder. 

Gurvitch'in son iki eseri oliimiinden sonra yayinlanir: "Les cadres 

socaux de la connaissance" (Bilginin toplumsal ~er~eveleri-1966); 

"Etudes sur les classes sociales"(Toplumsal s1nlfl.ar uzerine 

incelemeler-1966) 
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BmiNCi BOLUM 

GURVITCH'iN GENEL SOSYOLOJi ANLAYI~I 



Gurvitch otobiyografisini yazd1g1 makalesinde §oyle demektedir: 

"Dii.$ii.ncelerim ve cabalanm ac1s1ndan, bahtima cogu zaman 

"ak1ntm1n tersine" gitmek dii.$ffi..Dii.$ii.ncemin ritmi ise, hemen her 

zaman gii.nii.n ritmi dt$tnda vurdu.Durum gosteriyor ki ben, 

yaradtll$tm geregi "sii.n1den attlml$" birisiyim. Bugii.nii.n Fransiz ve 

Amerikalt sosyologlanndan cogu beni yanlcy kapt calan bir filozoj 

olarak gon1rler. Filozoflar ise bana, coktandtr kar$t safa gecmi$ hain 

gozii.yle bakarlar."25 Gurvitch'e kar§1 baz1 sosyolog ve filozoflarin 

taklndlklan bu tavrr, onun, sosyoloji alarunda zorunlu gordugu kuram 

ile deneysel ara§tirmalar arasmdaki i§birligi dii§iincesinde c;ok israrh 

olmasmdan kaynaklanmaktadrr. 

Gurvitch, deneysel sosyoloji ugruna kurami harcamayi engelleyen 

bu tutumunu, tum eserlerinde sqnuna kadar korumu§tur. ~u bir 

gerc;ektir ki, bilimsel ara§tirmalarla dogrulanmayan bir kurru:n, belli bir 

kuramdan hareket edilerek yap1lmam1§ de:aeysel ara§tirmalar gibi 

havada kalmaya mahkumdur. 

Kuram ile deneyin birle§imi, toplumsal gerc;egin biitiin katlariyla 

derinlemesine ele almmas1 ve makrososyolojik alanla, 1nikrososyolojik 

alanm birbirlerinden aynlmas1 ile gerc;ekle§ecektir.26 Mikrososyoloji' 

25 GuIVitch,"Di.i~iince Yolum Ya da Siiriiden Kovulan Adam" (Trc.Cmer Bozkurt), 

Sos. Der., sy. 21-22 (1967-1968), s. 117. 
26 Omer Bozkurt, Aynmsal Sosyoloji'de Toplumsal Yap1 Kavrammm Elqtirlsi, 

Atatiirk U.E.F. Yay., no: 52, Ankara 1973, s.2 
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nin kurulmas1nda27 ve mikrososyolojik alanla, makrososyoloji'nin 

birbirinden aynlmasmda Gurvitch'in buyiik katktlan olmu~tur.28 

Gurvitch, sosyolojinin konusunun "brltC.n hatlanyla 

deri.nlemesine ele alman toplumsal realite oldu{junu" ifade eder. 
Derinlemesine katlarla ilgili ac;1klamalan biraz sonraya brrakarak, 
burada §U kadann1 soyleyebiliriz ki, toplumsal gerc;ekligin 
derinlemesine olan butftn katlannda, toplumsal gerc;egin ipligini 
dokuyun daimi bir gidi§ geli§ vardrr. Gurvitch, derinlemesine olan, 
birbirlerinin ic;ine giren ve arahksiz olan bu katlan -Marcel Mauss'tan 
ald1g1m ifade ettlgi- "yekpare bir brltrln oZan toplam toplumsal 

oZay"(Phenomene social total) kavrami ile ifade etmektedrr.29 

Gurvitch, sosyolojik metodla ilgili olarak da §U tespitleri yapar : 
a) Sosyoloji ve onun ozel dallan, toplumsal gerc;ekligin biitun katlanm 
birden ele alarak, onlan yekpare bir biitiin olarak kabul eder. b) 
Sosyoloji toplumsal gerc;eklige "tipoloji" yontemini uygular. Bu 
yontem doga bilimlerinin az c;ok genelle~tirici yonteminden farkh 
oldugu gibi, tarih ve etnografya gibi bilimlerin bireyle§L.rici yontemi ile 
ekonomi, hukuk gibi bilimlerinin kulland1gi sistemle§tirici yontemden 
de farkhdrr. 30 

Sosyoloji kendine has olan tipoloji yontemi ile, tekrarlanan ve 
aralarmda kesiklikler bulunan birtaklm toplumsal tlpler kurar. 
Gurvitch, bu toplumsal tlpleri; a) Toplumsal bagla~ma bic;imleri, b) 
Grupla~ma tlpleri, c) Topyekun toplum tipleri ~eklinde iic; boliime 
ayrrrr. 

27 J. L .• Moreno, Sosyometrlnin Temellerl, (Trc.N .• $ . .K5s~mihal), tO.Yay .. no: 1028, 
ist. 1963, s. 3-4 

28 Bu konuda gerill} bilgi i~in bkz., Helmut R Wagner, ''Displacement of scope: a 

problem of the relationship between small scale and large scale sociological 

theories", American Journel of Sociology, c. LXIX. s. 571-575 
29 Gwvitch, "Sosyolojlnln Bugiinkii Temayiilii", s. 63 
30 Gwvitch, Ag.m., s. 63-64 

13 



Bu ac;;tldamalar u~1gntda Gurvitch, Sosyoloji'yi ~u ~ekilde tammlar: 

"Sosyoloji, yekpare bir biltii.n olU$turan toplumsal olgulan, biltii.n 

gorilnil$leri ve biltiln hareketleri ieinde, mikrososyal, grupal ve 

topyekiln, diyalakle§tirUmi$ tipler ieine sokarak bunlan kendi 

kendllerini yapar ve ytkarken in.celeyen bir bllfm.dtr."31 

Gurvitch'in gene! sosyoloji anlayt§1yla ilgili konulara ba§lamadan 

once, onun sosyolojisinde onemli bir yere sahip olan diyalektlk 

anlayi~1 iizerinde durmak yaral1 olacaktlr. Gurvitch, 5eni~letilmi~ bir 

ampirizmle, diyalektlgin birle~iminden olu~an diyalektlk yontemini 

"Hiper-ampirik diyalektik" §eklinde niteler. Gurvitch'e gore sosyal 

bilimler aras1nda diyalektlge en fazla ihtlyac;; duyan bilim dah 

sosyolojidir. Sosyolojik ara§tlrmalarda bu yontem bir kenara 

birak1hrsa, toplumsal geq;egin anla§ilmas1 olanaks1zla§ir. 3 2 

"Diyalektigin esinlendigi $ey, edinilmi§ biltiln kavramlartn 

yikilmasidir; burada amac aslmda her an degi$en, yenilenen 

gercekligin zihin dii.zeyinde dofldurulmasini, mumyala§ttnlmasini 

onlemektir. Bunun icindir ki diyalektik ozilnde her tilrlil dogmaya 

kar$1. ctkmak zorundadir; onceden haztrlantp benimsenmi$ her tilrlii. 

jelsefl tavir al1.$t sqf dl.$t edecektir."33 

Gurvitch, bugiinkii bilgilerimizle, hiper-ampjrik · diyalektik 

yontemde uygulanmak iizere be~ diyalektlk teknigi one siirmektedir : a) 

Diyalektlk tamamlayic1hk, b) Kar§1hkh diyalektlk gerektlrme, c) 

Diyalektlk c;;ok anlamhhk, d) Diyalektlk kutupla§ma, e) Perspektiflerin 

kar§tltldi olmas1 34 

31 Ceviri Bozkurt'tan ahnnni;;tir, Ag.e., s. 41 

32 Bozkurt, Ag.e., s. 45 

33 GUIVitch, Sosyoloji ve Felsefe, (Derleyen: K.,Cangizbay), Deg~im Yaymlan, !st. 

1985,s.70 
34 Hiper- ampirik diyalektlk ve diyalektlk ~ei;;itlert i¢1 bkz., GUIVitch, Sos. ve Fel, s. 

82-101 
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I. DERiNLEMESiNE SOSYOLOJi 

Gurvitch'e gore 9agda~ sosyoloji, toplumsal ger9egin derinlemesine 

incelenmesini on plana alan bir bilim alma yolundadrr.Eger XIX.y.y. 

sosyolojisini tek boyutlu olarak nitelendirirsek, XX y.y. sosyolojini de 

9ok boyutlu diye nitelendirmek gerekir. Burada sozkonusu olan 

derinlemesine sosyolojidir. 35 Toplumsal gerceklik, toplumbilimcinin 

tecnibeli goziine gittlkce derinle~en katlar, diizeyler ve tabakalar 

~eklinde goriiniir. Bu derinlemesine katlar birbirine girmi~tir ve 

birbirlerine kar~tllkh olarak etki ederler. Fakat bu katlar arasmdaki 

ilii;1ki gergin, catii;1mah ve diyalektik olmaktan da kurtulamaz. 

Sosyolojinin gorevi ise bu 9atu~ma ve gerginlikleri biitiin c1plakhg1yla 

ortaya koymak olacak.trr. 

Toplumsal ger9ekligin, dertnlemesine katlar ~eklinde beliren 9ok 

boyutluluk ozelligi, daha onceleri de bir cok dii§iinfu taraftndan ele 

ahnm1~tir; Proudhon, Marx, Durkheim, Hauriou v.b. gibi. Fakat 

Gurvitch'e gore bu diii;1iiniirlerin yaptigi biitiin bu diizey aynmlan hem 

yetersizdir, hem de sosyolojiyi bilim haline getirecek "gorecelik" ve 

"anti-dogmatik" gon1~ten yoksundurlar.36 Be ad1 ge9en dii~iiniirlerde 

derinligine katlar gon1§ii, bir degerler hiyerar~isi haline dom'.i§mektedir. 

Oysa derinlemesine sosyoloji icin, bir felsefi tezi savunmak amac1yla 

toplumdaki ce§itli katlarm analizinden faydalanmak kadar tehlikeli bir 

~ey olamaz. Derinlemesine sosyolojinin ba§anh olabih.nesi i9in kendi 

kendisiyle tutarh bir gorecelige dayanmas1 gerekir. Derinlemesine 

analizde bilimsel bir gorii~e varmak Icin, toplumsal gerceklikteki bu 

ce~itli katlar arasmdaki ili~kilertn ve hiyerar~ilerin toplum tipleri ve 

bunlann ifadesi olan topyekiin ya da Jnsmi toplumsal yaptlara bagh 

olarak durmaksIZin alt iist olabilecegini kabul etmek gerekir. 

35 N., ~ .• Kasemihal, "Gurvitch Sosyolojisl II", Sos. Der., sy. 10-11 (1955-1956), s. 72 

36 Kllsemihal, Ayru yer. 
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Derinligine katlann analizine gecmeden bu konuda metodla ilgili 

uc noktayi belirtmek gerekir:37 

a) Toplumsal gercegin daha dertn ya da daha yiizeysel katlanndan 

soz edildigi zaman, bu terimleri deg er yargilanndan aymnak gerekir. 

Derinlemesine ayrrma sadece, bu katlann nesnel gozleme olan gucluk 

derecesini gostermek iCindir. 

b) Toplumsal gercegin derinlemesine katlan, birbirlerinin it;ine 

girerek aynlmaz bir biitiin olu§turmu§lardrr. Bu katlan birbirinden 

aymnak, bunlann toplumsal gen;egin oge1eri olma karakterlerini 

kaybettirir. BOliinemeyen ve indirgenemeyen butiinliikleri icinde bunlar 

yekpare bir biitiin olu§turan toplumsal olayin parcalandrrlar. 

c) Bu katlann saytlan tiimuyle pragmatik bir temele dayanrr. Bu 

sayi ise, hie; bir zaman kesin degildir. 

Gurvitch'e gore toplumsal gercekligi nesnel gozleme en cok elveri§li 

olandan ba§layarak en az elveri~liye dogru derece derece ara~trrmak 

isteyen bir sosyolog ~u sirayi izleyebilir: 

1) Morfolojik ve ekolojik yiizey: "Morfolojik ve ekolojik yiizey" den 

anla§tlacak olan hem dogal hem de teknik ortamdir; cografi konum, 

nufus yogunlugu, toprak iizerindeki yaytlma, y0llar, evler, fabrikalar, 

ta§1tlar v.b. gibi. Bu ortam toplumsal olgulann cografi ve demografik 

temelini olu~turur. Toplumsal gerc;ekligin tiim bu maddi goriiniimleri, 

kollektif insan eyleminin kendilerine nufuz ettigi ve bu eylemle 

degi~iklige ugrami§ olduklan Olc;ude toplumsal olabilirler.38 

37 KOsemihal, Ag.m. s. 73-75 

38 Kadir, Cangizbay, Gurvitch Sosyolojlsl, Degi:;iin Yay., .Ank. 1985, s. 30; Gurvitch, 

Sociology of Law, s. 34 
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2) Toplumsal orgiitler : Toplumsal ger<;eklikte biraz daha ileri 

gidince orgutler kati ile kar~1la~mz. Bunlar, onceden belirlenip 

kurulmu~ kollektlf davraru~ bi<;imleridir. Bu toplumsal bagla~ma 

bi<;imlert, az <;ok kati eemalar i<;inde duelinfilup baetan tespit edilmie 

ve genellikle tiiziik ve yonetmeliklerle formfile edilerek bir derecelemeye 

tabi tutulmuelardir. Derinlemesine sosyolojinin bu kati kendisine 

kattlanlar ve kattlmayanlar iizerinde yaptmm uygular. 39 

3) Toplumsal modeller : Derinlemesine sosyolojinin toplumsal 

modeller kati, gelenekler, onceden belirlenmi~ i~aret(signaZ) ve 

alametlerden(signe) tutun da moda ve ge<;ici heveslere kadar bir<;ok 

~eyi i<;ertr.40 Toplumsal modellerin. <;ok farkh <;e~itleri olabilir: Ulusal 

ve yerel yemekler, giyim tarzlan, nezake.t kurallan v.b. gibi. Ayn1 

~ekilde bayramlar, egitim, siyasi, hukuksal ve hatta· dini hayat tarzlan 

toplumsal modellerden ilham alrr. Toplumsal modeller, kiiltiirel ve 

teknik modeller ~eklinde ikiye aynlabilir. 6rnegin ahlaksal ve dini 

modeller, kfiltiir modelleri; ekonomik modeller ise teknik modeller 

arasmda yer a1rr. 

4) Toplumsal orgiitler dl§mda gergeklefen az gok diizenll kollektif 

davran1§lar: Bu tiir kollektlf davram~lar, toplumsal modellerin albnda 

yer ahp onlan ger<;ekle~tirirler.41 Az <;ok diizenli kollektif davramelan, 

torensel ( ritue lle) ve metodla ilgili kolektif davran1~lar( din i 

torenler,hukuk ve idare usulleri gibi), hayat tarz1 gibi "folklor" 

terimiyle ifade edilen kollektlf davraruelar, orf, moda ve beklenmedik, 

diizensiz kollektif davran1~lar eeklinde aynma tabi tutmak 

mfunkiindiir. 

39 Cangizbay, Ag.e., s. 31 

40 KOsemihal,Ag.m., s. 77 

41 K0semihal, Ag.m., s. 79 
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5) Toplumsal rol dokulan: Qe~itli diizenlilikte olan kollektif 

davraru~lann temelinde, birbirine girmi~ bir halde bulunan toplumsal 

roller vard1r. Bu rolleri, gruplar ya da gruplara katilan bireyler 

iizerlerine alrrlar. Toplumsal roller bireysel ve kollektif eylemlerden 

kuruludur; kimi zaman bekleneni gerc;;ekle~tirerek, kimi zaman 

yenilef;?tirerek hatta az c;;ok derin bic;;imde degi§tirerek toplumsal 

c;;erc;;evelerin yeniden yaratilmas1nda etkili olurlar. Boylelikle 

makrososyolojik toplumsal c;;erc;;evelerin yaptla~malanna ve yaptlannm 

yikllmas1na katklda bulunurlar. 42 Pekc;;ok toplumsal rol tiin'.inii 

birbirlerinden ayirmak gerekir; oncelikli-imtiyazh roller, orgiitlenmi§ 

roller, diizenlilik ta§1yan roller, beklenmeyen, yarattlan toplumsal 

roller. 

6) Kollektif tutumlar: Bunlar, gruplan, gruplarm ic;;indeki "Bizleri" 

ve topyekiin toplumlan belirli bir yonde etkide bulunmaya, baz1 

toplumsal rolleri yiiklenmege siiriikleyen bir tak1m egilimlerdir. 

Kollektif tutumlar: "Aym zamanda hem bir zihniyeti.hem begenme ve 

nejret flillerini; belli sosyal rolleri ilzerine alma egilimini; nihayet 

sosyal sembollerin gemJ.ndilkleri ya da tilrlil degerlerin kabul veya red 

edildikleri sosyal kadrolan icinde bulunduran, bir takim sosyal 

biltiln(gestalt) ler " f;?eklinde tarif edilebilir.43 Toplumsal ya§am1n 

"kendiliginden" (spontane) alt yap1s1m olu§turan derinlemesine 

katlar, kollektif tutumlarla ba~lar. 

7) Toplumsal semboller: Derinlemesine sosyolojinin bu katmdan, 

i§aret ettikleri ic;;erikleri sadece kismen ifade edebilen, bu ic;;erikler ile 

onlan kuran ve yine onlara ba§vuran bireysel ve kollektif ozneler 

arasmda arac1hk rolii. oynayan "alametler" anla~Ihr.44 Bu arac1hk, 

oznelerin sembolize edilen ic;;eriklere, bu ic;;eriklerin de oznelere 

kar~tllkh olarak katlhmlarmi saglayacak §ekilde gerc;;ekle§ir. Toplumsal 

sembollere omek olarak, tarihi bir olayi canlandrran bir an1ti, hayvani 

42 Bozk:urt,Aynmsal Sosyoloj, s. 48 

43 KOsemihal, Ag.m., s. 84 

44 Cangtzbay, Gurvitch Sosyolojlsl, s. 36 
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yahut bitkisel bir totemi, bayragt, iiniformalan ve dill verebiliriz. Her 

toplumsal sembolde iki farkh kutup varchr: Bunlardan biri ozel bir 

tu.run "alameti" olmas1; digert de manalandtnlm.J.§a dognidan dogruya 

katihma sfuiildeyen bir "arac" olmas1. 

8) Kayna,an, yenile,tirici ve yaratlc1 kollektif davran1,1ar: 
Davram§lann kollektif olmalan ic;in onlarm, mutlaka djzenli, onceden 

bilinen, beklenilen bir §ey olmalan gerekmez. Kollektif davraru§larda, 

beklenmediklik ve hesaba gelmezlik payi en ust noktasma ula§tigIDda, 

yenile§tirici ve yaratic1 davrant§lar kar§ismdayiz demektir. 45 Bunlar 

oyle bir taknn davram§lardrr ki az cok donmu§, kattla§nn§ modelleri ve 

toplumsal sembolleri dikkate almamakla kalmaz; yerlerine kendi 

bulduklanru koymak ic;in onlan kotuler, alt ust eder, yikar, yok 

ederler. Aynca sadece yikmakla kalmaz, onlann yerine yepyeni 

semboller kurar. Bu tiir kollektif davram§lara ozellikle sava§, devrim ve 

gec;i§ donemlerinde rastlarur. 

9) Kollektif fikir ve de~erler: Her turlii kollektif tutum ve 

davram§lann, modellerin, i§aretlerin, rollerin ve sembollerin arkasmda 

ke§fedilmeyi bekleyen bir kollektif fikir ve degerler diinyas1 bulunur. 

Ornegin vah§i bir toplulugun silahlannm, siislerinir~. elbiselerinin, 

maskelerinin, tiirkfilerinin ve oyunlanrun; din, buyii, askerlik, dostluk 

veya dU.§manhk gosterilerinden hangisini temsil etttgini, bunlann 

arkas1ndaki fikir ve degerleri kavramadtkc;a anlamannz c;ok zordur. 

Aynca kollektif eylemler olmadan, bu fikir ve degerleri duymak, 

ya§amak, ve kavramak m11mk11n degildir. Bunlar ancak kollektif eylem 

sayesinde sosyolojik bakI§ ac;1s1(perspektif) ic;ine girebilirler 

Sosyolojinin toplumsal gerc;ekligin katlanndan biri olarak kollektif 

fikir ve degerler katiyla da ugra§1yor olmas1, onun felsefi problemleri de 

c;oziime baglamak zorunda oldugu anlam1na gelmez. "Sosyoloji, 

toplumsal ger~ekligin katlanndan birisi olan kollektif fikir ve 

45 Cangizbay, Ag.e., s. 37 
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de{jerlerin gecerlUikleri ile ilgilentnez.''46 Sosyologun yapacagt tek §ey, 

derinlemesine katlar aras1nda, kollektif fikir ve degerler katinm da 

bulundugunu kabul etmek ve bunlarla kar§tla§tlginda bu olguyu tespit 

etmektir. 

10) Kollektlf zihinsel durum.tar ve kollektif psi~ik eylemler : 

Toplumsal ger~egin her tarafma yaytlml~ bulunan psi~ik y~am. bu 

gercegtn tamamlayici par~srm olu§turup, her katinda kendini gosterir. 

Psi§ik olan ile zihinsel olan, ya§anan hayatta, "Bizimki', ''Benimki" 

ve "Seninki" biciminde gon1nen §eye dogru gittikce geli§en bir 

egilimdir. Bu ya§anan §ey, ister bilinc, ister bilin~sizlik, isterse de 

bilincalti soz konusu olsun, daima hem kollektif, hem ki~ileraras1. 

hem de bireyseldir. Burada, psi§ik ya§amm ii~ kutbunu olu~turan, 

kollektif, ki§ileraras1 ya da bireysel olma ozelliklerinden herhangi 

birinin digerlerine onceliginin iddia olunam1yacag1n1 da belirtmek 

gerekir.47 

Derinlemesine sosyolojinin bu katinda kollektif psi~ik-zihinsel 

durumlar(etats) ile kollektif psi§ik-zihinsel eylemleri(actes) birbirinden 

ayirmak gerekir. "Psi$ik ya da zihni haller(etats mentaux) den kendi 

kendilerini <1.§amayan, psi$ik ve $UUr gozilkii.$lerini; psi$ik ya da zihni 

fiil( actes mentaux) den de muhtevalara i$tirak ederken kendi kendini 

a$an $iddetli $Uur goziLkii§lerini anlatmak istiyoruz."48 6rnegin 

kollektif tasarun. kollektif hafiza, kollektif algtlar, kollektif sevincler ve 

acllar zihinsel durumlardir. Buna kar§ihk kollektif y~rgI.\ar, kollektif 

tercihler, kollektif yakmhk, a§k ve kin kollektif eylemler aras1nda 

saytlabilir. 

46 Gurvitch. La Vocation Actuelle de la Sociologie, Presses Universitaires De France 

Paris 1957, c. I. s. 103 

47 Cangizbay, Ag.e., s. 41 

48 KOsemihal, Ag.m., s. 98 
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Gurvitch'in derinlemesine bir butun olarak srralad1g1 toplumsal 

ger~egin bu on kabna dayanarak, §U metodolojik sonu~lara 

ul~abiliriz:49 

a) Toplumsal olgulan butuncfil bir §ekilde inceleyebilmek i«;in 

onlan, derinlemesine dogru tiim katlanyla birlikte ele ahp kavramak 

gerekir. 

b) Sosyolojinin bazi dallan, toplumsal ger«;egin §U ya da bu katiru 

«;1kl1;; noktas1 olarak ozellikle alabilirler. Fakat bu bilim dallarmm, 

sosyolojik karakterlerinin kaybolmamas1 i~in, inceleme konularmI 

olu1;;turan katlann yan1nda, diger katlan da siirekli .goz oniinde 

bulundurmalan gerekir. 

c) Ozel toplumsal bilimlerle, sosyolojinin uzmanla§mI§ dallan 

aras1ndaki fark, ozel toplu;m.sal bilim:lerin (sosyolojinin dallarmm 

aksine) toplumsal ger«;eklikte kendi konusunu olu§turan kati, diger 

katlardan, yani biitiinden ayrrarak incelemeleridir. 

II. MiKROSOSYOLOJi : TOPLUMSAL BAGLA.f?MA BiCiMLERi: 

Toplumsal ger«;eklik, bir onceki boh1mde ele ald1g1m1z 

derinlemesine analizin yan1srra, yatay olarak da toplumsal tipler esas 

allnarak incelemeye tabi tutulabilir. Gurvitch, toplumsal ger«;egi yatay 

a~1dan ii«; tlpe aymr: 50 

a) En genel ve en soyut toplumsal tlpleri olu§turan, "toplumsal 

ba~la!jma bi~imleri"ni temel alan mikrososyolojik tipler.(forms of 

socialtty)51 

49 KOsemihal, Ag.m., s. 99-100 

50 Niyazi. 6ktem, Huk. Sos., s. 309 

51 'Toplumsal bagla~a bi~imleri" ~eklinde ifade etugimlz "sociability" terimi, lugat 

anlanuyla bir "nitelik" ifade eder, bir "baglantI" degil; insamn toplumsal 
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b) Makrososyolojik tipler olan "grupla!Jma tipleri" (particular 

groupings) 

c) Somut tipler olan "topyekiin toplum tipleri" (all inclusive 

societies). 

Ozel grupla§ma ve topyekU.n toplum tipleri hesaba kattlmakslZlll 

bir mikrososyoloji yaptlarmyacag1 gibi, ayru §ekilde mikrososyolojiyi 

ihmal ederek de bir makrososyoloji yapmak mfunkiin degildir. Burada 

§unu da belirtmek gerekir ki, bu ii~ tipin ayrum, metodolojik a~1dan, 

ara§trrmalarda kolayhk saglamak i~indir. Yoksa olgular bakimmdan 

bunlar birbirlerinden aynlamayacak bir §ekilde i~ i~e girerek 

kenetlenmi§lerdir. 52 

Gurvitch "toplW11$al bagla$ma bi9imleri' ile mikrofizik aras1nda 

paralellik kurar. Bugiinkii fizik, olas1hklar hesab1 iizerine dayanan bir 

diizene bag11 "makroftzik" ile indeterminizm1n ~ok daha fazla egemen 

oldugu elektronlar, dalgalar ve quantlar "mikrofizigi' §eklinde ikiye 

aynhr. Ayn1 §ekilde sosyolojide de "makrososyoloji"yi olu§turan, 

kendilerinde belirli diizenliliklerin egemen oldugu topyekiin toplumlar 

ve ozel grupla§malar ile indeterminizmin, hareketli bir degi§ikligin 

hatta tesadiifiin egemen oldugu ve ger~ek kollektif gruplarm temelini 

olu§turan "toplumsal baglQ.$ma bi.cimleri" (mikrososyoloji) aras1nda 

bir aynma gidebiliriz. 53 Bu mikrososyolojik ogeler bireyler demek 

degildir. Bilakis bu ogeler "toplumsal butune bizzat bu bi1ti1n 

tarafindan baglanl.$ $ekli. baglanl.$ bi.cimleri"dir. 54 Bunlar her ger~ek 

yarabh~rmn bir sonucu saytlan "toplumsallik yetenigini" ifade eder. Sosyolojik bir 

terim olarak kullam1dig1 zaman ise bireysel psikoloji konusu olan bu ozel 

kabiliyetten daha 9ok. bu yetenegin sonucu olan, daha dogrusu ger9ekle~mesi 

halinde toplum i9inde meydana gelen ''baglantl" veya ''bagla~ma bi9imlert" ni ifade 

eder.(Bkz. Hamide Top9uoglu, Hukuk Sosyolojlsl II, s. 268) 

52 KOsemihal, Sosyolojl Tarlhl, Remzi. Kitabevi, ist. 1982, s. 268 

53 Gurvitch, Sociology. of Law, s. 156 

54 Gurvitch, La Vocation, c. I, s. 118 
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kollektif birimde birbirleriyle miicadele ederler ve birbirlerini 

dengelerler. 

Toplumsal bagla§ma bicimlerinin incelenmesi, bircok on yarg1ya 

kar§l miicadele edilmesini zorunlu hale getirir. Bu on yargtlardan 

baz1lan §unlard1r: Toplumsal bagla§ma bic;imi s1n1flamas1nda 

olciitlerden yalruz birinin dikkate a1Inmas1(dayam§ma, catI§ma gibi); 

bu bagla§ma bicimlerinin tarihsel geli~me a~amalan olarak ele 

ahnmas1 (Durkheim55 ve Tonnies5 6 ); bu bi9imlerin ozel 

grupla§malarla kan§tlnlmas1(Cooley57) ve toplumsal bagla~ma 
bicimlerini sadece psikolojik hayatin ufak bir parcas1 gtbi gormek 

(Moreno58 ). Gurvitch, toplumsal bagla§ma bic;imlerinin sistematik 
analizine ba§lamadan once, yukanda zikredilen yanh§lan gozoniinde 

tutarak, bunlardan sakmacagrm belirtir. 59 

Gurvitch, toplumsal bagla§ma bi9imlerinin smillandmnas1 i<,;in bir 

dizi Olc;iit onermektedir. Bunlar §U §ekilde srralanabilir . 

1) Kendill~inden(spontane) t~plumsal ba~la,ma-Orgiitlenmi' 

toplumsal b~ta,ma: Mikrososyolojik ogelerin bu ~ekilde bir aynma 
tabi tutulmas1 bir tutarsizhk gtbi goriinebilir. Gercekten toplumsal 

gerc;egin derinlemesine analizinde goriilen bu aynm, yatay gerc;eklikte 

bulunmaz gtbi goriim1r. Derinlemesine katlar arasmdaki aymm gent~ 

anlam1yla ele alrmrsa; yani toplumsal gerc;eklikte kattla§rm§, onceden 

kurulmu§, torensel, kuralla~rm§ ne varsa hepsi bir tarafa, olmayanlar 

55 Durkheim. tarih i~inde "organik dayan~ma"nm" gitgide "mekanik dayan~mci' 

run yerine ge~tigini belirtir. (Durkheim.'m bu konudaki gOni~iinun kritigi 

hakkmda ge~ bilgi i~in bkz. Gurvitch, La Vocation, c. I, s. 206-226 ) 

56 Tonnies, "cemaat"m toplumsal hayatm ilkel ~ekillerini, "cemiyetin" ise geli~mi~ 

~killerini temsil ettlgini belirtlr. (Hans, Freyer, ictimal Doktrinler Tarihl, (Trc. ve 

ekler,T. <;agatay.), 2. bsk., 1968, s. 201-202) 

57 Cooley'in "Birincil gruplar'' hakkmdaki a~tldamalan i~in bkz., ( Sulhi, DOnmezer. 

Sosyolojt, 5. bsk., Hiismitabiat matb.,i st. 1974, s. 14lv.d.) 

58 J.,L., Moreno. Sosyometrinin Temellerl, s. 33-35 

59 KOsemihal, "Gurvitch Sosyolojisi Ill'', Sos. Der., sy.12 (1957), s. 106-110 
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da dtger tarafa konursa ; yatay gon1niifjte de kendili€;inden ve 

orgiitlenmi§ toplumsal bagla§ma aynnun var oldugu goriiliir. 60 

2) "Klsmi kayna1maya"(Biz) ve "Klsmi kar11thja" (Ba,kalariyla 

ill'ldler, ben, sen, o) dayanan kendiliilnden toplumsal bqla,ma: 

"Biz" (Biz Tiirkler, Biz ogrenciler), iiyelerinin c;o€;ulluguna 

indirgenmesi miim.kiin olmayan bir biitiin, parc;alan esasmda ele ahrup 

kavranmas1 miimkiin olmayan bir birlik olu§turur. Biitiin parc;alan, 

parc;alar da biitiinii ic;kindirler. "Bizler'' ne derecede kayna~rm§ olursa 

olsun iiyeleri aras1nda ozde§li€;e dayanmazlar. 61 "Ba$kalanyla 

ili$kilerin" kesin s1n1nn1 c;izmek ise oldukc;a giic;tiir. Qiinkii 

"BU$kasi"nm toplumsal gerc;eklikteki ortaya c;Iki~ bic;imleri son dereece 

c;e§itli olur. "BU$kast" topluinsal gerc;eklik ic;inde, baba, karde§, ogul, 

dost ya da dii~man ~eklinde goriilebilir. 

3) Biz i~indeld klsmi kaynaJJmamn dereceleri; kitlf:, cemaat, i~ten 

birllk : "Bizler'', kismi kayna§man1n ~iddet derecelerine gore, kitle 

(masses), cemaat (community), i~ten birllk (communion) ~eklinde 

iic;e aynlrr. 

"Biz"deki kayna§ma derecesi c;ok zayif ve yiizeysel olur da 

"Biz"deki bireyler az c;ok derin olan ki§iliklerini korurlarsa, bu tiirlii 

toplumsal bagla~maya kitle denir. "Biz" ic;indeki, "Ben" ve 

"Ba$kalari'mn birbirlerine yakla§malan, kayna§malan daha candan 

ve ki§iliklerinin "Biz"e olan kabh§lan oldukc;a derin olur, fakat 

ki§iliklerinin "Biz"le kayna§mas1 hie; bir zaman son haddini bulmazsa; 

bu ~ekildeki toplumsal bagla~maya cemaat denir. $ayet "Ben" ve 

"Ba$kast" birbirlerine iyice ac;1hr, miimkiin olan kayna§man1n ve 

tamamlanman1n son kademesine ula§ir, ki§iliklerinin en derin 

noktalanyla "Biz"e kattlrrlarsa, i~ten birllk denen toplumsal bagla~ma 

60 KOsemihal, Ag.m., s. 112 

61 Cangtzbay, Gurvltch Sosyolojlsl, s. 46 
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ile kar~Ila~m1~ oluruz. 62 "Btz"in bu uc; derecesi birbirleriyle 

kar§tla§tmld1gmda §U tespitler yaptlabilir; "Biz''lerdeki kayna§mamn 

§iddetiyle, uyelerinin hacmi ve duyduklan baski birbiriyle ters oranb.h, 

c;ekim gucu ise dogru orantilidrr. Kitlelerde kayna§ma ve cekim gucu en 

du§Uk, baski ve hacim en yiiksek dU.Zeydedir; icten birliklerde ise tam 

tersine kayna§ma ve cekim en yilksek, baski ve hacim en du§iik 

seviyededir. Cemaatte ise kitle ve icten birlik arasmda bir denge vardrr. 

4) Bafkalanyla Wtkilerin yoiunluk dereceleri ; yak1nlatma, 

uzaklatma, kanflk Wtkileri: "Ba$kalanyla Ui$kiler' yogunluklanna 

gore kendi arasmda (Bu ba§kalan bir birey, bir biz, bir grup olabilir) 

yak1nlaf ma (rapprochement), uzaklatma (separation) ve karma 

illfkiler (mixed /combination of both) §eklinde srmflanabilir. 63 Cinsi 

cazibeye dayanan ili§kiler, dostluk, hediye. miras b1rakma, hibe gibi 

ili§kiler yaklnla§ma ili§kileridir. Uzakla§ma ili§kileri ise s1n1flar. 

meslekler. iireticiler ve tiiketiciler aras1ndaki ili§kilerdrr. Sozle~meler, 

trampalar, kredi ili§kileri, karma (yakla§ma ve uzakla§mayi birlikte 

iceren) ili§kilerdir. 64 

5) Etkin-Edilgen toplumsal bailafma bi~imi: "Biz"deki kismi 

kayna§maya dayanan kitle. cemaat ve icten birlik ili§kilerinin her biri 

ile kismi kar§1thga dayanan yakinla§ma, uzakla§ma ve karma 

ili§kilerinin her biri etkin ve edilgen toplumsal bagla~ma bic;imleri 

§eklinde ikiye aynhr. "Biz"lerde ya da "Ba$kalanyla ili$kiler"de 

duygusal renkler, iradi renklere agrr bastigmda, toplumsal bagla§ma 

bicimi goreli olarak edilgendir. lradi renkler, duygusal renklerden iistiin 

oldugu zaman ise toplumsal bagla§ma bicimi goreli olarak etkindir. 

Etkin "Biz"ler gerc;ekle§tirmek istedikleri ortak amac;lara 

62 KOsemihal, Ag.m., s. 122 

63 Gurvitch farkh btr ~ekilde kullanmasma ragm.en bu terimleri, L. von Weise'den 

odiin~ ~trr; Ozbilgen, Huk. Sos., s.110 

64 6ktem, Huk. Sos., s. 311 
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sahiptirler.65 Makrososyolojik diizeyde gruplar ve topyekiin toplum 

tipleri kendi i~lerinde etkin "Biz"lerin agrr basmas1 olmaks!Zlil · var 

olamazlar. Ayn1 ~ekilde hukuk olu~turma guciine sahip olanlar da 

etkin toplumsal ba~a§ma bicimleridir. 

6) Etkin ''Biz''ler itlevleri bak1m1ndan ; tek iflevll, ~ok iflevll, iflev 

iistii etldn "Bizier'': Aktif "Biz''ler, bir tek i§lev, bir cok i~lev ve tiirlere 

aynlmas1 miimkiin olmayan bir siirii i§lev gormesi ac1smdan, tek 

iflevli (uni-functional), ~ok itlevli (multi-functional) ve iflev iistii 

(super-functional) diye uce aynhr. t§lev: Kollektlf hareketln motlvi; 

kayna§ma toplumsal bagla~ma bicimlerinin hedefledigi amac ve 

degerler demektlr. 66 6rnegin aym fabrikada cah§an i~ciler veya ayn1 

sendikaya uye olan i~ciler tek i§levli etkin "Biz"leri olu§tururlar. Bir 

Devletln vatanda§lan cok i§levli etkin "Biz"leri; bir milletin bireyleri 

i~lev iistii etkin "Biz"leri temsil ederler. Diger taraftan i§lev ustu 

olmak. ancak kendiliginden toplumsal bagla~r.i1a bicimlerine has bir 

durumdur. 6rgutlenmi§ ust yaptlar ise zorunlu olarak i§levsel olurlar. 

Qunku bunlar1n du~unsel §ematizmi dondurulmu~ hedeflerde 

belirtlldiginden, yonelinilen amac ve degerlerin tiimiinii asla ifade 

etmezler. 

7) Egemenlik: ve ifbirll~ orgiitlenmeleri : 6rgutlenmi~ toplumsal 

bagla§ma bicimleri~ bunyesine kendiliginden (spontane) toplumsal 

bagla§ma bicimlerinin girmesine elveri~lilik derecesine gore turlere 

aynhr. Bunlar da egemenlik ve i§birligi organizasyonuna dayanan 

toplumsal bagla§ma bicimleridir. 67 

8) Genel ~lkar ya da ozel ~lkara hizmet eden toplumsal ''Biz"ler : 

"Biz"ler, genel 91kara ya da ozel clkara yararh olmalanna gore 

65 Bozkurt,Ag.e., s. 51 
66 Gurvitch, Sociollgy of Law, s. 165 
67 Gurvitch, La Vocation, c. I, s. 273-274 
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birbirlertnden aynhrlar. Tek i~levli toplumsal ba~ma bic;;imlert, ozel 

c;;lkarlara; i~lev ustu toplumsal bagl~ma bic;;imleri ise genel c;;lkara 

hizmet ettigi halde; i~lev ustu toplumsal bagla~ma bic;;imleri, duruma 

gore kimi zaman ozel. kimi zaman genel c;;lkara hizmet ederler. 68 

Klsmi kayna~malar, yetert derecede geni~ bir c;;evre ic;;indeki zit c;;lkarlan 

birbiri ile denkle~tlrmeye ve aym degerdeki diger clkarlara zarar 

vermeden bu i~i yapabildikleri olcude genel clkara hizmet ederler. 

Toplumsal bagla~ma bic;;:imleri ile ilglli bu klsrm bitirmeden once, 

Gurvitch'in burada yaptig1 bu karma~1k coziimlemenin yararhhk 

derecesinin tartI~1ld1g1n1 belirtmek gerekir. Aynca Gurvitch'in bu 

analizlerinin ne denli gercegin gozleminden c1ktig1 sorgulanarak . 

bunlann daha cok kurgusal kaldlgt ifade olunmu~tur. 69 

m. OzEL GRUPLAf?MALAR 

" Toplumsal bagla$manm soyut bicimleri. yaratzlacak ortak bir 

eser ve gercekle$tirecek bir ya da bircok i$lev esasmdu. az cok kalzczltk 

gosteren bir dil.zene girdiklerinde, arttk bir yaptlll$manm en azmdan 

ilk filizleri ya da dogrudan dogruya yapzlll$ml$ bir grup ortaya czkml$ 

demektir. "70 

Toplumsal bagl~ma bic;;imlerinden, ozel grupla~malara gec;;ilirken, 

ayru zamanda mikrososyolojik alandan clklhp, makrososyolojik alana 

girilmi~ olur. Bu alanda, d1~andan alg1lanan, dolays1z olarak 

gozlenebilen kollektif birimlerle kar~1la~1hr. 6zel grupla~malann, 

mikrososyolojik tiplerden aynlmas1n1 saglayan en onemli age, 

gruplann yaptla~m1~ ya da hie olmazsa yap1la~abilir toplumsal 

cerceveler olmaland1r. Oysa toplumsal bagla~ma bic;;imleri ya da 

68 Gurvitch,Soclology of Law, s. 166 

69 To~oglu, Huk. Sos. II, s. 268-269; Bozkurt, Aynmsal Sosyol<.'jl, s. 51 

70 Cang:izbay, Ag.e., s. 52 
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mikrososyolojik tipler esas olarak yapisizchrlar.71 Toplumsal bagla§ma 

bic;imleri, daha c;ok toplumsal gerc;ekligin daha kendiliginden 

(spontane) katlarma baghdrrlar; buna kar§Ilik grupla§malar, aym 

toplumsal gerc;egin daha katl, daha sabit ve durgun katlarma gerc;eklik 

kazandmrlar. 

Gurvitch, grup tarumun vermeden once ilk olarak gruplarin ne 

olmachklanru belirtmekle i§e ba§lar : 72 

a) Gruplar hic;bir §ekilde benzer bireylerin toplam1 ya da 

kolleksiyonu degildir. b) Toplumsal gruplar istatistik ortalamalar 

degildir. c) Gruplar ne basit "t.oplumsal ili$kiler'', ne de "olumlu 

birbiri.ni tamamlaytet toplumsal ili$kiler''dir. d) Gruplar, basit statiiler 

ve roller toplami degildirler; bilakis bu statU ve rollere temel olu§turan 

gerc;ek birimleridir. e) Toplumsal gruplar oirliklere (associations) 

indirgenemezler. f) Gruplar orgutlere de indirgenemezler. Qiinkii 

orgiitlenmemi§ durumda bulunan <;ok sayida grup vardrr. g) Son olarak 

gruplar, toplumsal bagla§ma bic;imleri ve topyekiin toplumlara da 

indirgenemezler. 

Gruplarm ne olam1yacag1 haklondaki bu a<;Iklamalardan sonra 

§Oyle bir grup tarumI yapabiliriz: "Grup gercek fakat ktsmi, dogrudan 

gozlenebilen, temelini devamltlrk gosteren etkin kollektif tutumlarda 

bulan, gercekle$tirilecek ortak bir eseri olan kollektif birimdir; bu. 

toplumsal bagla$ma bif;imleri arasmda goreli bir uyuma yonelmesi 

baktmtndan, yaptla$abilir bir toplumsal cerceve olU$turan bir 

tutumlar, eserler ve davrancylar birli{jidir. ,,73 

Bu tanlmI, degindigi degi§ik ozellikleri teker teker ele alarak a<;mak 

gerekirse, §U noktalar gaze c;arpar: Bir grup gerc;ekten vard1r ve 

71 Bozkurt, Ag.e., s. 52 

72 GulVitch, La Vocation. c. I. s. 298 

73 Bozkurt, Ag.e .• s. 52 
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gozlenebilir. Klsmidir ~iinkii gruplann biiyiik klsrm, farkh derecelerden 

olmak iizere birbirlerinin i~ine gtrerler; buna bagh olarak bir bireyin 

ayru anda bir ~ok gruba birden bagh olabilmesi miimkiin olur. Bir 

kollektif tutum etkinlik kazarur ve az ~ok devamhhk gosteren bir 

bic;imde kendini ortaya koyarsa, bir grubun olu1?mas1 i~in elveril?li bir 

zemin olul?IDUI? demektlr. Bu tutum.un aym zamanda ba1?anlacak ortak 

bir esere sahip bulunan etkin bir kollektif tutum olmas1 gerekir. 

Yaptla1?abilir olmas1 ise grup ic;indeki c;ok sayidaki hiyerar~ilerin bir 

dengeye dogru gitmesi egilimini ifade etmektedir. Diger taraftan 

merkeze ~ekici giic;lerin, merkezkac; giic;lere agir basmas1 gerekir; aksi 

taktirde grup dagtlmaya mahkumdur. Merkeze c;ekici kuvvetlerin 

ustfutliik saglamas1 egreti de olsa bir dengenin gerc;ekle1?mesi anlamma 

gelir ki bu denge yapmm bizzat kendisidir. 

Gurvitch, grup tan1m1n1 yaptiktan sonra, gruplann 

s1n1fland1nlmas1nda kullanllmak uzere onbel? farkh olc;iit 

onermektedir.74 Sadece il?e yararhk ac;1smdan olu1?turulmu1? ve c;ogu 

zaman birbirleriyle kesi~en bu olc;iitlerin sayism1n, ara~tirmarun ele 

ald1g1 alana gore arbp azalacagun da belirtmek gerekir.Bu onbe~ olc;iit 

i?unlardrr : 

1) Geni11lik (iiye sayis1 itibariyle) : Gerc;ek kollektif uniteler 

(gruplar), uye saytlarmin geni~li~ ac;1s1ndan ozel grupla~malar(kismi 

gruplar) ile topyekiin gruplai?malar ~eklinde ikiye aynhrlar. Devlet, aile, 

sendika ozel gruplai?malara. kabile, site, imparatorluk, millet, 

topyekiin gruplara omektirler.Burada topyekiin toplum(society) ile 

topyekun grubun farkin1 belirtmek gerekirse; birincilerin "toplam 

toplumsal olaylari' temsil etmesi, ikincilerin ise sadece "i$lev il.stil" 

topluluklardan ibaret olmas1drr. 75 

74 Bottomore, Sociology, Pantheon Books, New York 1971, s. 101; Cangizbay, Ag.e., 

s. 57 

75 Gurvitch, Sociology of Law, s. 184 
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2) i~erik (l11Iev sayis1 itlbariyle) : Grupla§malar bazen belirli bir tek 

i§levi(tek i§levli). bazen kendilerine ozgii birc;ok i§levi(c;ok i~levli). bazen 

de geni§ligini belirliyemiyecegimiz bir i§levler biitiinliigiinii(i§lev iistii) 

gerc;ekle§tirmeye yonelik olabilirler. 

3) Stire : Sadece topyekiin gruplar. siirekli devamhhk gosteren bir 

yap1dadrrlar. Ozel grupla§malar, devamh olanlan c;ogunlukta ise de 

devamh olabildikleri gibi gec;ici de olabilirler. 76 Kalaballk toplanmalar 

(crowds), toplanttlar (meetings), gosteriler(demonstrations). -bu 

sonuncular c;ogunlukla, devamh gruplann dI§a vurmu§ §ekilleridir- tek 

bir mac; ic;in bir araya gelmi§ spor ekipleri gec;ici grupla§malara omek 

olarak verilebilir. 

4) Ritm : Ozel grupla§malar. i§leyi§ tarzma gore iic; ritimlidir. 

Bunlar yava§, normal ve lnzh i§leyi§ ritimleridir. 17 

5) Yaytlma (alan itibariyle) : Uyeleri hie; degilse belli arahklarla 

biraraya gelmedigi takdirde grupla§malann var olamiyacagina inanmak 

sadece bir onyarg1drr. 78 Uyeleri bir araya gelmeyen birc;ok uzaktan 

grupla~ma tipleri vard1r; i§Sizler, iireticiler ve tiiketiciler gibi. Aynca 

siirekli olarak toplu halde bulunan ev esas1ndaki aile, yatih okullar, 

askeri birimler gibi c;ok yakin mahrem gruplan, yaytld1klan alan 

itibariyle aymma tabi tutulan grupla§malar ic;inde sayabiliriz. 

6) Olu11um temell : Gruplar, iiyelerinin gn1.ba katihrken aldlklan 

tavnn, fiili, goniillii-iradi ve empoze edilmi~ olmas1 ac;1smdan aynma 

konu olur. Fiili grupla§malar; iiyelerinin ac;1ktan isteyip karar 

vermeleri ya da bir orgiitiin zorlamasma bagh olmaksizm kattlm1§ 

bulunduklan grupla~malardrr(Kibarhk Budalas1'ndaki M. Jourdain'in 

76 Gurvitch, Ayru yer 
77 Gurvitch, La Vocation, c. I, s. 314 

78 Cangtzbay, Ag.e., s. 59 
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nesir yaptig1n1 bilmeksizin nesir yapmas1 gibi). Goniillii-iradi 

grupla§malara katllma da, uyenin kendi katilma arzu ve iradesi soz 

konusudur. Empoze edilmi§ grupla§malar ise iiyelertne gruba katllmayi 

zorla kabul ettlrirler. 

7) Gruba girif bi~imi: 6zel grupla§malar, iiyelerinin gruba girl§ 

bi~imleri a~1smdan a~lk grupla§malar, girilmesi §arth grupla§malar ve 

kapah grupla§malar §eklinde kls1mlara aynlabilirler. 79 Kalabahklan 

ve bir gosteri i~in toplanm1§ topluluklan a~Ik grupla§malara; kastlar, 

bazi gizli dernekler ve iiyelikleri sadece dogu§tan kazamlan bazi kapah 

soyluluk ~evrelerini kapal1 grupla§m~ara ornek olarak verebiliriz. 

Birtaklm §artlara gore girilebilen grupla§malarda, gruba kabul §artlan 

son derece geni§ bir ~e§itlilik gosterebildigini aynca belirtmek gerekir. 

8) D1,a vurttf derecesi: Ozel grupla§malar, yap1 ve orgiit §eklinde 

d1§a vuru§lar1na gore de ayinma tabi tutulabilir. Grup tan1mm1 

verirken, gruplann yapila§abilir oldugunu belirtmi§tik. Bu, biitiin 

gruplarm yaptla§rm§ oldugu anlanuna gelmez; yaptla§marm§ gruplar da 

vardrr.80 

Yap1n1n alt unsuru8 l olarak kabul edebilecegimiz orgiitler, 

gruplan tam olarak temsil etmezler. 6rgiitlenmemi§ gruplarm varhg1 

da §iiphe gotiirmez bir gen;ektir. Gruplarm f;Ogu, orgiitlenme giiciine 

sahiptirler. 6rgiitlenme giicii, etkin toplumsal bagla§ma bi~imlerinin, 

orgiitlii iist yapilarda ortaya ~1kma giiciine sahip olmayan edilgen 

toplumsal bagla§ma bi~imlerine iistiin gelmesine baghd1r. Gruplann 

9ogunun orgiitlenme giiciine sahip olmas1, bunlann ger9ekten ve 

daima orgiitlii olduklan anlarmna gelmez. Qe§itli gruplar bu konudaki 

yeteneklerine ragmen orgiitlenmemi§ olabilirler. 6rnegin toplumsal 

s1n1flar, meslekler, ekonomik faaliyet gruplan gibi. Aynca 

79 CangJZbay, Gurvitch Sosyolojisi, s. 60 

80 Bozkurt, Aynmsal Sosyoloji, s. 57 

81 Bozkurt, Ag.e., s. 59 
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orgtiilenebilen gruplar arasmda.· bu guciin derecesi bak1m1ndan baz1 

farkhltldar oldugunu belirtmek gerekir. 82 

9) i§lev : Devamh grupla~malarm hepsi, bunlarm iC dengelerinde, 
tek veya cok i~levli toplumsal bagla~ma bicim.lerinin egemen olmas1 
balommdan yaptlan aynmm yanm da, kendi i~levlerine gore de 
ktsimlara aynhrlar. 83 Bunlan ~u ~ekllde srralayabiliriz: a)Akraba11k 
gruplan. b) Yerel gruplar (belediyeler, vilayetler v.b. gibO. c) Ekonomik. 
faaliyet gruplan (meslekler, sendikalar, koperatifler, fabrikalar, 

toplumsal szmjlar v.b.), d) Kar amac1 gutmeyen gruplar (haytr 

demekleri, spor gruplan v.b.), e) Mistlk gruplar (dini mezhepler, 

tarikatlaf), f) Dost gruplan (davetliler, bir §efin hayranlan v.b.) 

10) Yon (boliinme ve birlefme itibarlyle): BOliinme gruplannm, 
miicadeleci, birle~me gruplarmm ise uzla~mac1 bir tavn vardir. t~ci ve 
i~veren sendikalan, siyasi partiler. iiretici ve tiiketicilerin ayn ayn 
kurduklan demekler, bOliinme gruplanna, fabrikalar, i~letmeler, sosyal 
sigorta te~ekkiilleri, birle~me gruplarma omek olarak gosterilebilir. 

11) Topyekiin toplum tarafmdan niifuz edilme derecesi : Bu o1¢te 
gore gruplar; topyekiin toplum tarafmdan niifuza tamamen kar~1 
koyan gruplar (milli azmltklar, modast gecmi$ mesleklerin U.yeleri, 

devrimci gruplar v.b.), bu nufuza az cok boyun egen gruplar, 
kendilertne topyekiin toplumdan gelen "sembolleri bir secime tabi 
tutarak kabul eden gruplar ve bu niifuza tamamen ac1k gruplar 
~eklinde ktsimlara aynlabilirler. s4 

12) Di~er gmplqmalarla bagtafma derecff}l~ri: Grupl~malar, diger 
grupla~malarla tiimiiyle bagda~an, k1smen bagda~an ve hie 
bagda~mayan grupl~malar olarak uce aynlrr. s5 

82 Kosemihal. Ag.m .• s. 224 

83 Gurvtt.ch. Sociology of Law, s. 185 

84 Cangizbay, Ag.e .• s. 62 

85 Cangizbay, Ag.e .• s. 63 
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13) Yaptuun tiirii : Orgutlenmi~ olsun olmasm, gruplann i;ogu 

kendi birliklerini koruyabilmek it;in ~art11 bir yaptrrun uyguluyabilirler. 

Zira bunlann uyeleri az i;ok serbest bir ~ekilde bu gruplardan aynhp 

zorlayic1 yaptmmdan kat;abilirler. Bunun yamnda serbest t;ikl~m yasak 

oldugu ve dolayis1yla uyelerin hukuken emirsel it;erikli yaptinm 

~ekillerinden kurtulma imkan1na sahip bulunmad1klan baz1 

topluluklar vardrr. l~te bunlar mutlak yaptmm uygulayan gruplardrr. 

Orta <;ag mesleki te~ekkullerinde ve universitelerinde uygulanan 

bedensel cezalar ve hapis, mutlak yaptmm tfuiine omek verilebilir. 86 

14) Orgiitlenmeye temel olan ilke : Ozel grupla~malar 

orgutlenmeye temel olan ilkenin egemenlik(domination) ve 

i~birligi{collaboration) olmas1na gore iki kisma aynlrrlar. Orgutlenmi~ 

ust yap1n1n, altinda gizli olan kendiliginden toplurnsal bagla~ma 

bic;imlerinin etki ve nufuzuna ac;1k bulunmamas1 durumunda. 

egemenllk temeline dayall orgutlenme ortaya c;ikar. Demokratik egilimli 

orgutlenmelerde oldugu gibi, kendiliginden toplumsal bagla~ma 

bi<;iminin, orgiitlenmi~ ust yap1ya etkisi i<;in gerekli imkan saglanma 

durumunda, i!jbirll~ temeline dayanan orgiitlenme tipi ortaya c;ikar. 87 

15) Birlik derecesi : Grupla~malann birlik dercelerine{degree of 

unity) gore aymrm, sadece orgiitlenmi~ gruplar i<;in soz konusudur. 

Buna gore gruplan ~u ~ekilde ayrrabiliriz:88 Tek~i gruplar: Bunlar ya 

toplumsal bagla~ma bi<;imlerinin dogrudan dogruya bir sentezi 

~eklindedir, ya da ic;lerindeki merkezi grup, ikinci derecedeki (sub

group) gruplara iistun bir durumdad1r.(biitiin ademi merkeziyeti;i 

tiirler gibi). Federalist gruplar: Bunlann orgutlenmesi ikinci derecedeki 

gruplarm bir sentezi durumundadrr. Burada ikinci derecedeki gruplar 

85 Gurvitch, "Dlferanslel ve Jenetlk Hukuk Sosyolojlsl" (Trc. H. Topc;;uoglu) 

AU.H.F.Der., c.xm, sy. 1-2 (1956), s. 226 

87 Gm:vitch, La Vocation, c. I, s. 349-351 

88 Gm:vitch, Sociology of Law, s. 188-189 
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Ue merkezi grup birbirine denktir. Konfederalist grup: Bu orgiitlenme 

§eklinde ise ikinci derecedeki gruplar, merkezi gruptan daha iistiin bir 

durumdadrrlar. 

6zel grupla§malar Ue Ugili bu lo.srm bitirmeden once. grupl~malar 

s1ruflamas1 icinde ozel bir yer i§gal eden toplumsal slillflar haklo.nda 

lo.saca bllgi vermek yararh olacaktrr."Toplwnsal smiflar, i.$lev U.Stu 

olmalan, Ueri derecede bir yapd.Q.$ma egUimi gostermeleri, topyekim 

toplwn taraftndan nujuz edUmeye kar$t direngen. di(Jer smljlarla ise 

temelden bagda$maz olmalan esasinda karakterize olan fiili ve 

uzaktan nitelikli iLst grupl~malardtr." 89 

Toplumsal sm1flar uzaktan grupla§malardir, yani dag1mktirlar, 

biitiin iiyelerinin biraraya gelmeleri gerekmez. Fiilidirler, zira 

iiyelerinin istegiyle ya da iistiin bir iradenin buyruguyla 

kurulmami§lardrr; hie bir miidaheleye gerek kalmadan kurulurlar. Bir 

toplumsal s1mfm iiyesi, diger bir toplumsal simfm iiyesi olamaycag1 

icin. dig er s1mflarla temelde bagda§mazlar. Toplumsal slillflar ancak 

cok yiiksek sayidaki kattlmayi tutarh bir hareket icine koyabllecek 

derecede geli§mi§ iiretim, dag1b.m, Ueti§im ve yaym teknigine sahip 

endiistrile§mi§ topyekiin toplumlarda ortaya clkarlar. 

Gurvitch, ozel grupla§malann s1n1fland1nlmas1nda ba§vurulan 

olciitlerin cogunun biribiri Ue cakl~b.grm, bunun da grup tiplerinin bir 

hayli cogalmas1na neden oldugunu ifade eder.90 Aynca olu§turulan 

bu tiplerin cok geni§ olup, cok defa kendi iclerinde ikinci derecede 

tiplere aynldlklan ve yine bunlann, icinde bulunduklan topyekiin 

toplumun durumuna bagh olarak farkllhkla§b.klan da bir gercektir. 

Grup tiplerine ait bu s1n1flama §ematik ve soyut kalmaya 

mahkumdur. Bu s1n1flama, sadece ara§tlrmalara bir talam temel 

ta§lan ve hareket noktalan vazifesi goriirler. Bu nedenle gruplann 

89 Cangizbay, Ag.e., s. 64 

90 Gurvitch, Sociology of Law, s. 189 
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eksiksiz ve canh bir tablosunu 9lkanlabilmesi, belirli bir devirdeki, 

belirll bir topyekiin tipi i9indeki 9e~iill gruplann 9oklugunu ve 

degi~imini deneysel bir ~ekilde ortaya koyacak geni~ 9aph anketlerle 

miimkiin olacakt:Ir. 

IV. TOPYEKUN TOPLUM TiPLERi 

Toplumsal makrokozmoslann makrokozmosu niteligindeki 

topyekiin toplumlar ayn1 zamanda hem en etkin hem de en zengin 

i9erige sahip olan toplam toplumsal olaylardir (total social 

phenomena). 91 

Topyekiin toplumlar, gruplan ve bunlarm kendi aralanndaki 

9ati~ma halindeki hiyerari~lerini tamhk VP. :.:1ufuz edebilme gucu 

a91smdan a~arlar. Aynca kendi i9inde yer alan gruplarm (Devlet de 

dahil) tiimllniin yetki s1n1rlann1 belirliyebilecek gii9te toplumsal ve 

hukuksal egemenlig;e sahiptirler. 92 

Her topyekiin toplumun her zaman yaptla~rm~ oldugunu belirtmek 

gerekir. Topyekiin toplum smrllamas1 yap1hrken de bu yaptlar temel 

ahnacaktrr. Toplumsal yap1 ise "makrososyolojik karakterdeki bir 

toplam toplumsal olay f.cindeki cok sayi.daki hiyerar$iler arasmda 

bulunan ct1n1k dengedir."93 

Sosyoloji, yap1lan temel alarak kuracag;1 topyekiin toplum 

tlplerini, tarihsel ger9eklikten odiin9 alacaktrr. 94 Sosyoloji ile tarih 

biliminin tarihsel gerc;egi incelemede farkl1 yakla~1mlan vardrr. Tarih 

tarihsel gerc;ekligi incelerken onu tekle~tirip, yapilar arasmdaki 

ge9i~lerin kesiksizligini(devamhhg1m) vurgular. Sosyoloji ise tersine 

91 Bozkurt, Ag.e .• s. 53 

92 Gurvitch. Sos. ve Fel., s. 143; Oktem. Ozgiirliik Sonmu ve Hukuk, i.U.H.F.Yay .• 

no:529.ist. 1977.s.270 
93 Bozkurt. Ag.e .• s. 59-60 
94 Gurvitch, Ag.e., s. 110 
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tarihsel ger~ekligi genelle§tlrip, k~sikli hale getirmeye ~ah§rr. 95 

Topyekiin toplum tipleri, toplumsal yap1 aractllg1 ile saptanrrken 

en fazla onem ta§1yan ol~utler §unlard1r:96 a) Grupla§malarin 

hiyerar§isi, b) Toplumsal bagla§ma bicimlerinin olas1 bile~imi, c) 

Derinlemesine katlar1n onem siras1, d) Birikim ve i§ bolumu 

bi~imlerinin <>Icegi, e) Toplumsal diizenleyiciliklertn ya da toplumsal 

kontrol mekanizmalann1n hiyerar§isi, f1 Topyekun yap1y1 

saglamla§tlran uygarhk yap1tlanrun dizgesi, g) Toplumsal zamanlann 

Oicegi, h) Toplumsal belirleyiciliklerin hiyerar~isi. Her toplum tipine 

gore degi~en ozgfil sosyolojik belirleyicilik formfiliinu bize bu son Ol~iit 

verir. 

Bu Oiciitlere gore Gurvitch'in s1n1flamas1n1 yapug1 ba§hca 

topyekiin toplum tiplerini §U ~ekilde siralayabiliriz: 

1) Karizmatik teokrasiler: Eski Misrr, Hitit Kralligt, Asur, Pers v.b. 

toplumlarda gordugiimiiz bu topyekiin toplum tipinde, Devlet ve kilise 

diger gruplar kar§1s1nda agir basar. Toplumsal bagla§ma bicimleri 

icinde kitleler, cemaat ve Icten birliklere kar§I bir oncelige sahiptir. 

c;ok geni~ alanlara yaytlrm§ orgiitlerin, ardmdan da morfolojik temelin, 

derinlemesine katlar aras1nda biiyiik Olciide belirginle§tlgi gozlenir. 

Baz1 tekniklerin cok geli§mi§ olmas1ndan dolayi cogu kez ileri bir 

teknik i§ bolumii (M1s1r'da mumyac1hk gibi) vard1r. Toplumsal 

dtlzenleyicilikler hiyerar§isinde ise geleneksel ve buyurucu ahlak 

anlay1§1, teknik bilgi, din-d1§1 hukuk, din ve biiyiiyii 

smirlandirmaktadrr. Uygarhk yap1tlan sisteminde bu yap1tlarm mistik 

niteligi derinligine niifuz etmekten cok yiizeyde kalan bir yayilma 

gosterir. Zamanlar olceginde mistik-mitolojik nitelikli dongiisel zaman 

95 Tarih ve sosyoloji arasmdaki ili~ki konusunda ge~ bilgi i~in bkz. (GUIVitch, 

Sos. ve FeL, s.102-120) 

96 Gurvitch, Determfnismes Socmux et Llberte Humalne, Presses Universitaires de 

France, Parts 1955, s. 197-198; Bozkurt, A.g.e., s. 78-79 

36 



komuta mevkiindedir. Bu topyekiin toplum tipinde, dinsel-mistik, 

morfolojik, ekonomik ve hukuksal modellerin olu~turdugu boh1msel 
-· ~-

belirleyicilikleri birle~tirme ~abas1 i~inde temel ahnan nirengi noktas1, 

ya~ayan Kral-Rahip-Tann'mn ve temsil ettigi hanedamn sahip oldugu 

karizma sayesinde, imparatorluk ve kilisenin birbirleriyle 

ozde~le~mesidir. 97 

2) Ataerkil toplnmlar: Ozellikle Roma'mn ilk devirlerinde ve VI-IX. 

y.y. arasmdaki Frank Monar~isi'nde rastlad1gmnz bu topyekiin toplum 

tlpinde, erkek soyuna dayanan ve topraga az veya ~ok bagh aile 

ocaklarmda, -ekonomik faaliyetleri de i~ine alan- akraba toplulugu, 

klanlar, kabileler ve karde~lik birlikleri_ iizerinde. bir egemenlik 

kazan1rlar. 98 Cemaatin egemen oldugu bu to plum tiplerinde, 

geleneklere dayanan diizenli .hal ve gidi§ler ile morfolojik katm onceligi 

soz konusudur. Teknik i§ boliimii az geli~mi§tir. Toplumsal 

diizenleyicilikler aras1nda geleneksel ahlak on s1rada olup epik 

geleneklerin ezbere okunmas1, sozlii ve yazih dil ile dinsel torenler 

uygarhk yap1tlann1 olu~turur. Zamanlar c>I~eginde uzun siirelerin 

rolantide i§leyen zamaru, mevsimlerin dongiisel zamaru ile sakin bir 

biitiin olu~turur. Ataerkil toplum tiplerinde, az sayidaki k1smi 

belirleyiciligin birle~tirilmesi ev temeline(domestic) dayanan ailenin 

diger biitiin grup~malan kendi i~inde emmesine dayanrr. 99 

3) Feodal toplumlar: Misrr, Japan, Qin ve Avrupa Feodalitelert100 

iCinde, Orta <;ag Bau Avrupas1 'nda ortaya ~lkan fodal tip, cok sayidaki 

ve e~ degerli hiyerar~ilerin cogulculuguyla dig;erlerinden aynlrr. Feodal 

toplum tlpinde, fodal zincir, patrimonyal zincir (babadan ·kalma miilk 

97 Gurvitch. Sos. ve FeL. s. 148; GUIVitch, Determinismes. s. 224-234 

98 Gurvitch. Sociology of Law, s. 211 

99 Gurvitch, Sos. ve Fel., s.149-152; La Vocation, c. I, s. 454-459; insan Hiirliiiii. 

s.55 

100 Mare, Bloch, Feodal Toplum, (Trc.M.Ali Kili~bay), Savai? Yay., .Anlc. 1983, s. 543 
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varltgt temeline dayanan gr.upla$malar). kilise, ozgtir kentler 

federasyonu ve Devlet(ki neredeyse uyur durumdadrr) arasmda, 

kilisenin belirli bir iisttinh'.iga yoneldig;i goriiliir. Ancak bu yonelim 

ozgiir kentlerin onemi arttig1 ol~iide s1n1rlanmu~ olacaktlr. 1 01 

Toplumsal baglai;;ma bi<;imleri aras1nda bazen etkin(loncalar gibi) 

bazen de edilgen(koylii gruplan gibi) "B iz"ler ag1r basar. 

Derinlemesine katlar i<;inde orgt1tlerle, morfolojik temel aras1nda 

siirekli bir rekabet vard1r. Teknik i~ boltimii, kentlerdeki zanaatlar 

dii;;1nda basit olup, toplumsal i~ bOliimii ise <;ok ilert bir durumdadrr. 

Hukuk, din ve sanat, egitim ve ahlaktan once gelir. Uygarhk yap1tlan 

sistemine Hlristiyanhgm yarusrra, Helenistik, Roma-Cermen ve Magrtp 

kokenli gelenekler m1fuz etmi~tir. Toplumsal belirleyicilikler arasmda, 

feodal beylerin olu~turdugu zincir, kilise ve ozgiir kentler agrr basar. 10~ 

4) impartorlu~a donii§en Site-Devletlerinin ~ bastJ.ii topyekiin 

toplumlar: Bu tip topyekiin toplumlann klasik iki ornegi M.6. VII.-V. 

y.y. da Yunan Polis'i ile yine M.6. V.-I. y.y.lan aras1 Roma Civitas'1dir. 

Bu toplum tipinin temel ozelligi, miilki temelde olui;;mu~ Site-Kent 

grubunun onde gelmesidir. "Biz"lerin, "Ba§kalan ile ili§kiler" 

tarafmdan s1n1rland1nlmas1 soz konusudur. Olas1 biitiin bi9imler 

altinda kendini gosteren bireyselligin kaynag1 da bu durumdur. 

Derinlemesine katlar arasmda modeller, akli bir nitelige sahip olup ilk 

srrayi ahr. Teknik ii;; boltimu gert olup, toplumsal ii;; boltimu koleler 

aras1nda <;ok ileri bir durumdad1r. Toplumsal duzenleyicilikler 

hiyerar~isinde bilim, hukuk ve sanat birbirleriyle rekabet halindedir. 

Bunlan egitim, ahlak ve din izler. Farkhhklanna ragmen ortak bir 

Yunan-Roma uygarhg1 soz konusudur. Klsmi belirleyicilikleri 

birle~tirmede en onemli age ise miilki esastaki Devlettir. 103 

5) Aycbn mutlakiyetine ve kapitallzmin ba§langicllll!l do~umuna 

101 Henri, Pirenne, Orta C~ Kentleri, (Trc.Sadan Karadeniz), 2.bsk., tle~im Yay., 1st. 
1990, s. 138-144 

102 Gurvitch, Sos.ve FeL, s. 152-157; La Vocation, c. I, s. 459-472; Determinismes, s. 

237-250 

103 Gurvitch, Sos. ve FeL, s. 157-162; Sociology of Law, s. 217-221 
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yol a9an topyekiin topln.mlar: Bab Avrupa'da XV. y.y. da bicimlenmeye 

ba:;;lamasma ragmen, bu toplum tlpine tam anlamiyla kar:;;tlik olan 

XVII. ve XVIII. y.y. drr. Kentlerdeki burju,,azi ile ittlfak halindeki 

monar:;;ik mfilki Devlet, diger gruplara egemen durumdadrr. Bu toplum 

tipinde "Biz"ler tcindeki edilgin yig1nlar agir basmaktadir. 

Derinlemesine katlar arasmda oncelikli durumda olan hukuksal model 

ve kurallar ile teknik modeller e:;;degerli bir konumdadir. 

Endiistrile:;;menin ilk 1:;;lklanyla birlikte teknik i:;; boliimiinde korkunc; 

bir atihm vard1r. Toplumsal diizenleyicilikler arasmda bilgi ile hukuk 

ilk srrayi almak iCin yan:;;1rlar. Toplumsal belirleyicilikte Devlet'in 

yan1srra dogu:;; halindeki burjuva s1n1fi ve ona bagh ekonomik 

ii;;letmelerin geli:;;me gosterdigi gozlenir .104 

6) Ge~mif rekabet9i kapitallzme tekabiil eden demokratik-liberal 

topyekiin toplumlar: XIX. y.y. da ve XX. y.y.m ba:;;larmda Avrupa ve 

Amerika'da egemen olan bir topyekiin toplum tlpidir. 1789 Haklar 

Bildirgesinin ilan1ndan sonra, kanun ve &ozle:;;menin hakimiyeti, 

yasama erkinin yiiriitme erki kar:;;1smda agrr basmas1, siyasi partller, 

sendikal ozgiirliik ve kilise ile Devletin biribirinden aynlmas1 bu 

toplum tlpinin genel karakteristigidtr.105 

Demokratik-liberal miilki Devlet, bir onceki topyekiin toplum 

tlpinde gordugiimiiz diger gruplar iizerindeki egemenligini devam 

ettlrir. Fakat biiyiik sanayi ii;;letmeleri ve sendikalar bu egemenligi 

sarsma egilimi ta:;;rrlar. Bazen dagm1k bazen de toplu haldeki etkin 

kitleler agirhk kazanmakta olup, derinlemesine katlar ic;inde teknik ve 

ekonomik modeller ilk srrayi ahr. Teknik ve toplumsal ii;; boliimu hlzla 

ilerlemektedir.Toplumsal diizenleyiciliklerin ba:;;mda bilimsel bilgi gelir; 

bunu siyasal bilgi takip eder. Hukuk ve ahlak ise alt srralardadrr. 106 

104 Gu:rvitch, Sos. ve Fel, s. 162-163 
105 Akm ilhan, Kamu Hukuku, 3.bsk., U~dal Ne~rtyat, ist. tarihsiz, s. 123-125; Goze 

Ayferi, Siyasal D~iincelerve Y<Snetfmler, 4. bsk., Beta Yay., ist. 1987, s. 173-174 

106 Gurvitch, Sos. ve Fel, s. 165-170; insan Hiirlfi4ii, s. 55-56 
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Gurvitch'e gore bu alb. topyekiin toplum tlpi yamnda, giinfuniizde 

birbirleriyle miicadele halinde bulunan dort toplum tipi daha vardrr. 

Bunlan da yukandaki srralamayi izleyerek §U §ekilde srrahyabiliriz: 

7) Tiimiiyle gell!jml!j orgiitlii kapitallzme tekabiil eden giidiimlii 

(dirlgiste) toplum: Bu toplum tlpinin en belirgin hali AB.D. de ve 

klsmende gerek Nazizm oncesi gerek Nazizm sonras1 Almanya'smda 

goriiliir. Ancak kapitalizmin atJ.hm gosterdigi bir~ok iilkede de bu 

toplum tlpi do~tusunda egilimlere rastlanabilir. Devlet bu toplum 

tipinde, ozel planlama kurulu~lann1n hizmetine girmi§tir. Edilgen 

kitlelerin, cemaatlar iizerinde egemenligi soz konusudur. Orgiitlii 

ekonomik ayg1tlar diger derinlemesine katlara gore daha fazla 

vurgulanir. Otomasyonun artmas1yla teknik i§ boliimii azalmakta, 

teknik bilgi ise toplumsal diizenleyiciliklerin ba~1nda yer 

almaktadir. 107 

8) Tekno-Biirokratik fa!jist temelli toplumlar: "Bu toplum 

tiplerinin yaptlan, orgii.tlii. kapitalizmin, trost, kartel ve bankalardan, 

mulki-idari mekanizmanin yii.ksek konumlanndan ve askerlikten 

gelen uzmanla.$ml.$ tekno-burokratik gruplarca yii.rii.tii.lii.p i§letilen 

totaliter Devlet'le tam bir birle§mesine dayantr." 108 Bu topyekiin 

toplum tlpi biiyiik Ol~iide orgiitlii kapitalizmin ozellikleri ile benzerlik 

arz ettigi i~in bu toplum tipinin ozelliklerini aynca vermiyoruz.109 

9) Kollektivist Devlet~illk ilkelerine gore planh toplum: 1917'den 

sonra Sovyetler Birligi, 1949'dan sonraki <;in ve Yugoslavya (1950 

sonras1 hart~) , halk demokrasilerinnin biiyiik ~ogunlugu bu tip 

toplumlara ornek olarak gosterilebilir.Bu toplumlarda kapitalist 

i§letmeler ve burjuva smif1 saf d1~1 edilmi§ olup, proleter s1nif tek 

ba§1na ya da koylii s1n1flyla birlikte birle§mi§ olarak resmen 

107 Gmvitch, Sos. ve FeL, s.179-180; insan Hiirl~ti. s. 56 

108 Gmvitch, Sos. ve Fel, s. 180 

109 Gmvitch, Sos. ve FeL, s. 181; Determinlsmes, s. 284 
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"diktatorliLk:' ilan edilmi~tir. 110 Topyekl.1n toplum ir;inde bazen etkin 

bazen de edilgen kitlelerin; parti ic;inde etkin ic;ten birliklerin; 

kolhozlarda ise etkin cemaatlann one c1ktig1 gon1lur. Planlarla 

dftzenlenmi~ yogun bir i~ boliimu olup, toplumsal dftzenleyicilikler 

arasmda siyasal bilgi on planda yer ahr. Bunu teknik bilgi izlemekte 

olup. ahlak. sanat ve hukuk alt srralarda yer alrr. 111 

10) Cojulcu kollektivizm ilkelerine gore planlamm' toplumlar: 
Gurvitch kendi done.mine kadar denenmemi§ bu toplum tipinin, boyle 

olmas1na ragmen zihinsel bir kurgu olmayip, gerek baz1 halk 

demokrasilerinde (en ba~ta 1950 sonras1 Yugoslavya) gerekse planlama 

yoluna girdiklerinde baz1 Bab t1lkelerind~ (tskandinav ulkeleri) 

gozlenebilen gerc;ek yonetimlerin sistemle§tlrilmesi sonucunda ortaya 

c;1kbg1n1 belirtir. Bu topyekun toplum tipinde ekonomik orgut ile 

Devletin birbirini sm1rlamas1 soz konusudur. Toplumsal bagla~ma 

bic;imleri aras1nda etkin cemaat ve ic;ten birlikler agrr hasar. Geli~mi~ 

otomasyon, teknik i~ boliimiinu s1nrrlarken, toplumsal i§ bolumii 

guc;lenmektedir. Dt1zenleyicilikler arasmda siyasalhktan soyutlanrm~ 

bilgi ve huk.uk ilk sirayi alrr. Bun1an ahlak izler. Bu topyekiin toplum 

tipinde yeni bir uygarhk i~lenmektedir, bu uygarhgm en onemli sorunu 

ise kudretli teknik ve arac;lan insan1n egemenligine sokmak 

olacaktlr. 112 Gurvitch bu yap1 tipini c;izerken, hie; bir ~ekilde ideal bir 

model kurma hevesiyle hareket etmedigini de aynca belirtmektedir. 

Gurvitch topyekl'.in toplum tiplerinin smrllamasm1 yaparken temel 

ald1g1 olr;utlerin son bic;imine ula~m1~ kesm sonuc;lar olmad1gm1, 

bunlann "bunlara gorede oynanabilir" demek ic;in "ortaya attlm1§". 

hirer "davet". hirer "hareket noktas1" onerisi olarak kabul edilmesi 

110 Alpaslan I~lkh. Ozy<inetim ve Yugoslavya ModeU. A.U.S.B.F.Yay., no: 456, Ank. 

1980, s. 35-38; Cangizbay, Siyaset Otesi Toplum, VYaymlan, Ank. 1987, s. 79; 

Gurvitch, Sos. ve FeL, s. 182 

111 Gurvitch, Sos. ve FeL, s.182-183 

112 GUIVitch, Determinismes, s. 286-287; Sos. ve Fel, s.184-186 
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gerektigini belirtir.Bu olcutlerill: azalbhp, cogalttlma ve degi~tirilme 

olasihgi her zaman mevcuttur. Nitekim Gurvitch "Sociology of Law" 

isimli eserinde 113 topyekiin toplumsal yap1 tlpolojisinin, ancak 

ekonomi, din, ahlak ve hukuk gibi bir toplumsal etkinlik bicimi temel 

ahnarak yapilabilecegint; toplumsal realitenin biitiin cephelerinin 

ar~tmlmasmda gecerli tek bir tlpoloji kurula.ID.lyacagrm belirtmesine 

ragmen, bu calu~marmzda da gorfildugii gibi sekiz Olciite gore yapug1 

s1n1flama ile daha sonra bu goni~iinde baz1 degt~ikliklerde 

bulunmu~tur. 114 

Bu bOliimii bitlrirken topyekiin toplum tlpleri ile ilgili olarak 

Gurvitch'in, bu toplum tlpolojilerini kurarken sahaya inmemi~ oldugu 

ve kurgusal kald1g1 yoniindeki ·ele~tlrileri 115 ; aynca bu tlpolojilerin 

tarih biliminin smavma dayan1p dayana.ID.lyacag1 :;>eklindeki soruyu 

surekli zihinlerde tutmak gerektlgini belirtmek isteriz. 

113 Gurvitch, Sociology of Law, s.203 

114 Gurvitch, Determinfsmes, s. 197 

115 Bozkurt, Aynmsal Sosyolojl, s. 54 
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iKiNci BOLUM 

GURVITCH'iN HUKUK SOSYOLOJiSi ANIAYI~I 



1-GURVITCHiN HUKUK TARiFi : 

Gurvitch 'in Hukuk ve Hukuk Sosyolojisi anlay1li11n1n 

kavranabilmesi, onun bu konudaki gorii§lerinin temelini olu§turan 

baz1 kavramlann anla§llmasma ve bunlara bagh · olarak ta onun 

Hukuk ve Hukuk Sosyoloji tariflerinin ortaya konmasma baghd1r. 

Gurvitch'in Hukuk Sosyolojisi anlayt§1n1n temelini olu§turan 

kavramlann ba§tnda, hukuksal gogulculuk, normatlf olgu ve sosyal 

garanti kavramlan yer alrr. 

Hukuksal goguluculuk kavram1 genelhkle, Devlet hukuku 

kar1ii1smda yer alan bir egilim igin kullamhr. 116 Hukuksal pozitivizmde 

oldugu gibi hukuku, Devlet'in tekelinde sayan yakla§1mlar, hukukun 

kaynag1 olarak salt yasayi gormektedirler. Hukuksal gogulculuk 

anlayt§l ise hukuk oluliiturma giiciiniin sadece Devlete Jzgii olmad1gint 

kanltlamaya galtliimtliitrr. Bu anlayt§a gore Devlet dl§mdaki birgok grup, 

hukuk olu§turma giiciine sahiptir; Devletin koydugu yasa, hukukun 

kaynaklan igerisinde bir kaynaktrr ve bu kaynaklann ba~mda geldigi de 

soylenemez. Hukukun temel kaynag1, toplumsal bagla§ma bigimi, 

gruplar ve topyekiin toplum tipleri ~eklinde somutla~an normatif 

olgularm 117 igerisinde bulunur. 

116 Can. Olu'1JDI Siirecl i~indekl Hukuk Sosyohojlsl, "S" ~ay., Ank. 1989, s. 89 

117 Gwvitch, Sociology of Law, s. 158 
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Hukuk olarak k~lllllZa c;1kan her kural, toplum y~ammda belli 

bir toplumsal baglantlyi siirdiirmek, korumak, ~oziilmesini onlemek 

gibi bir i~levi yertne getirdiginden, kendi altmda yer alan gerc;ek 

toplumsal baglanttlara dayanmahdrr. Huk.uksalla§ma egilimi ic;inde 

olan etkin toplumsal bagla§ma bi~imleri, bir sure ic;in var olan 

hukusal kurallann §emsiyesi altinda onlarm kahplarma buriinup 

ya§arlar, fakat sonunda kendi yeni kimligtni a~lkca belli edip, hukuk 

dunyas1na yeni bir kural olarak girerler. BU.tun bunlar gittikc;e 

giriftle§en baglanttlarm diirtusuyle gerc;ekle§ir.118 Bu §ekilde ortaya 

~lkan hukuk kurallan, ya§ayan gerc;ek "normatif olgulan" temsil eden 

toplumsal baglanttlarm sembolleridir; toplumsal baglanttlar degi§ince, 

er gee; bu semboller de degi§ir. 

Gurvitch, toplumsal ger9ekligin hukuk yaratmaya, yani hukukun 

asli kaynag1 olmaya elveri§li olan her goriiniimiine "normatif olgu" 

ad1n1 vertrl 19. Toplumsal ger9ekligin herhangi bir goriinu§U.nun 

normatif olgu olabilmesi i9in iki §art ileri surer: Bu ~artlardan 

birincisi, bu toplumsal ger9eklik goriiniimiiniin bizzat kendi varhg1 ile 

pozitif bir degeri ortaya 91karabilme kapasitesidir ki, bu kapasite, 

toplulugun sezgisel bir §ekilde bunu tan1yi§1 ve kabulu ile dogrulamr. 

Toplulugun bunu tamyi~1. topluluga katilan bireylerin, bu olguyu 

adalet kavrammm, c;e~itli goriiniimlerinden biri olarak kabul etmeleri 

§eklinde ger9ekle§ir. lkinci §art ise, bu olguda etkin bir toplumsal 

bagla§ma bi9iminin iistiin gelmesidir. 

Gurvitch'e gore normatif olgu zorlayic1 gfrciinu, ic;inde bulundugu 

butunden ahr. Hukukun etkinligini yaratan ve hukukun ihlali 

kar§1s1nda bunu kabul etmeme, begenmeme reaksiyonlan §eklinde 

ortaya 9lkan "sosyal garanti' bir klsrm insanlarm gorevleri(duties) ile, 

diger bir klsrm insanlarm haklan(claim.s) arasmdaki uygunlugu(ki bu 

hukuk demektir) saglar. 

118 Topc;uoglu, Huk. Sos. II • s. 285 

119 Gwvitch, 'Tabll Huk.uk mu, Yoksa Sezgiye Dayanan Miisbet Hukuk mu? ", (Trc. 

H.Topc;uoglu, 'Uzbark'), AU.H.F.Der., c.II. sy. 4 (1945), s. 179 
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Bu a~tldamalardan sonra Gurvitch'in Hukuk tarifi.ni verebiliriz: 

"Hukuk: Belli bir sosyal .cevredeki adalet idesinin(adalet ideesi, bir 

toplumsal yaptda somutlQ.$an cab.$ma halindeki deg-.!rlerin degi$ken 

uzlQ.$mastdir) gercekle$tirllmesi g~imini temsil eder. Bu g~im. 

haklar ve gorevler arasmdaki belirli baglantt.ya dayanan hukukun cok 

yonlii. gorev yii.kleyici-hak kazandtnct (imperative-attributive) 

ili$kilerinin diizenidir. Bu diizen gecerlil@ini, etkinliginin sosyal 

garantisini olu$turan normattv olgulardan altr. Aynca belirli 

durumlarda kendi emirsel karakterinin yii.riirliigii.nii. dcysal basktlarla 

saglayabllir; fakat. bunlarm onceden belirlenmesi gerekmez." 

II- GURVITCH'iN HUKUK SOSYOLOJiSi TARiFi 

Gurvitch, Esprit Sosyolojisi'nin(ki buna Kiiltiir Sosyolojisi de 

denebilir) i~inde ele ald1g1 Hukuk Sosyolojisi'nin uzun bir tarifini 

yapar. Biraz karma~Ik olmakla birlikte, Hukuk Sosyolojisi'nin hemen 

hemen biitiin gorevlerini belirten, hukukun kendi i~ yap1s1ndaki 

zenginligi ve ~e~itlilige i~aret eden bir tariftir: "Hukuk Sosyolojisi, 

Esprit Sosyolojisinin bir daltdtr ki hukukun bii.tii.n toplumsal 

gercekligini inceler. Hukuk Sosyolojisi ara$ttrmalarma ilk olarak 

hukukun, fiili kollektif davranf.$larda{blllurla$mt$ orgii.tler, orj-adet 

halini almcy uygulamalar, gelenek ve davran1.$lardaki yenilikler gibi) ve 

maddi temellerinde {hukuksal kurumlann bir mekana ait yaptlan ve 

derrwgraftk yogunluklan gibi) ortaya ctkan, duyularla algtlanabilen 

anlattm bicimleri ile ba.$lar. Hukuk Sosyolojisi bu davrancylan ve 

hukukun maddi gorii.nii.mlerini, bunlara esin kaynagt olup, tctne 

i$lemi$ ve bazt yonleriyle de bunlar tarajmdan degi$tirilmi$ icten 

manalara gore yorumlar. Hukuk Sosyolojisi'nin ara$ttrma sii.reci, 

ozellikle onceden belirlenmi$(ftxed) sembolik modellerden(orgiltlenmi$ 

hukuk, usul kurallan ve yapttrtmlar gibi) gercek anlamda hukuksal 

semboller olan esnek(fiexible) hukuk kurallan ve kendiliginden 
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(spontane) hukuka do{jru gel~ir. Bu sonuncudan da bunlann ifade 

etti(Ji de{jerlere ve ideelert ula§tr. Sonunda. bu de{jerlert arzulayan ve 

bu ideelert sunstlct kavrayan koUektif inane ve sezgilere ula$tr kl 

bunlar, kendi ba§lanna hukukun gecerlilik ve pozitivitesinin gercek 

kaynagi olan kendUi{jinden "nonnatif olgular'' da ortaya ctlcarlar. "120 

Gurvitch bu tarifi verdik.ten sonra, pozitif hukuk bilimi ile Hukuk 
Sosyolojisisi aras1ndaki farka deginir. Ona gore, Pozitif Hukuk 

Dogmatigi, sadece belirli bir toplulugun, belirli bir zamandaki 

hukuksal tecriibesi icin gecerli olan normatif ornek ve sembollerin 

uyumlu bir sistemini kurabilir. Bu sistemin gayesi ise mahkemelerin 

i§ini kolayla§tlrmakbr. Fakat Hukuk Sosyolojisisi, butiin toplumlann 

ve bt1tl1n gruplann tecriibelerindeki hemen hemen sonsuz ce§itliligi her 

tecriibe tlpinin somut iceriklerini ac1klama suretiyle ele ahr; boylece 

hukuksal sembollerin, ac1klamaktan daha cok ortmii§ olduklar1 

hukukun astl gercekligini biitiinii ile ortaya clkanr.121 

Gurvitch boyle bir gorev yiikledigi Hukuk Sosyolojisi'nin, 

birbirinden net bir §ekilde ayirt edilen uc alam aym zamanda dikkate 

almak suretiyle, verimli bir ~ekilde ca11~ab!le\!egini belirtir. Hukuk 

Sosyolojisi' nin bu uc alan1; a) Sistematik Hukuk Sosyolojisi, b) 

Aynmsal Hukuk Sosyolojisi, c) Genetik Hukuk Sosyolojisi'dir. Hukuk 

Sosyolojisi'nin bu uclii aynm1n1 anlayabilmek iCin, her toplumun 

topyekiin bir yap1da olup, ozel grupla§malardan olu§tug:unu ve her ozel 

grubun da toplumsal bagla§ma bicimlerinin bir dengesi oldugunu 

siirekli go.zOniinde bulundurmak gerekir. 

Gurvitch'in yapbg1 bu s1n1flaman1n Hukuk Sosyolojisi'ne gore 
yaptlm1~ bir ayinm oldugunu belirtmek gerekir. Zira Hukuk, gerek 
Dogmatik Hukuk Biliminin, gerek Hukuk Felsefesi'nin ve gerekse 
Hukuk Sosyolojisi'nin olciitlerine gore ce~itli s1niflamalara konu 
olabilir. 

120 Gurvitch, Sociology of Law, s. 48 

121 GUIVitch, Aym yer. 
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Dogmattk Hukuk Biliminin ·"Kamu Hukuku-Ozel Hukuk" aynnu 

klasikleemie olmakla beraber, yeni toplumsal kurum ve problemleri 

karetlamaya yonelik hukuk branelan tarafmdan bu klasik smrllama 

tartiema konusu olmu§ ve yetersiz oldugu ileri siinllmii§tiir.122 i§ 

hukuku, Fikir ve Sanat Hukuku, Deniz Ticaret Hukuku, Hava Hukuku 

gibi oyle yeni hukuk bi9imleri ortaya clkmaktadir ki bunlan, klasik 

"Kamu Hukuku-Ozel Hukuk" kategorilerinden birine yerleetirmek 

miimkiin olmamaktachr.123 

Hukukun, Hukuk Felsefesi a91smdan yaptlan llahi Hukuk-Be§eri 

Hukuk, llahi Hukuk-Dogal Hukuk ve Dogal Hukuk-Pozitif Hukuk 

§eklindeki smrllamas1124 bu biliin dahnm en onemli problemlerinden 

biri olmu§tur. 

Hukukun, sosyolojik ac1dan da s1n1fland1nlmas1 miimkiindiir. 

Gurvitch'e gore Hukuk Sosyolojisi, yapacag1 bu smrllamada hukuk ile 

bunun kaynag1ru olu§turan toplumsal baglaema bi9imlerini temel 

alacak ve bunlan i9inde gercekle§tlkleri toplumsal gruplar ve topyekiin 

toplum tiplerindeki farkllhklara gore smrllandiracaktrr.125 

Hukuk Sosyolojisi'nin smillama Olciitleri, diger disiplenlerdeki 

olciitlerden farkh olmakla beraber, terim ve kavramlarm baztlannda 

benzerlik ve birbirinin icine gecme soz konusu olabilir. Bu nedenle 

Hukuk Sosyolojisi ac1s1ndan yapllacak tasniflerde, kullan1lan 

kavramlarm anlam ve kapsamlarmi acik bir eekilde belirtilmesi gerekir. 

122 Giorgia Del Viechio, Hukuk Felsefesi Dersleri, (Trc. Suut Kemal Yetkin), Maarif 
Matb., 1st. 1940, s. 193-194; Gurvitch, Sociology of Law, s. 157; 0. Miinir <;agtl, 
Hukuk Metodolojisi, 1.0.H.F.Yay .• no: 194, 1st. 1962, s. 1sr~-1s1: Vecdi Aral, 

Kelsen'in Saf Hukuk Teorlsl, s. 76-78 
123 Guriz, Hukuk Ba11Iang1c1, AU.H.F.Yay., no: 485, Ank. 1986, s. 71-72 
124 <;agtl, Hukuk ve Hukuk ilmine Girl!1, s. 407-409; Gurvitch, Tabi Hukuk, s. 152-

153; Guriz, Hukuk Felsefesi, s. 154-156: Oktem, Fenomenoloji ve Hukuk 

(Hukukun Ozii Sorunu), U~dal Nei;;Iiyat, 1st.1982, s. 82-84: 
125 Top~omu. Huk. Sos. I, s. 202 
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m- siSTEMATiK HUKUK SOSYOLOJisi 

Sistematik Hukuk Sosyolojisi ba~hg1 altmda hukukun. yer ve 

zaman farklanndan soyutlanarak genel olarak toplumsal ili~kilerin 

hangi tiirleri tarafindan yarattlmakta oldugu. diger bir ifadeyle biitiin 

zenginligi ic;inde ele al1nan sosyal gerc;ekligin hangi cephesinin 

"Hukuk"a hayat verdigi. ona temel olu~turdugu noktas1drr. Burada 

belirtmek istedigimiz tarihi ac;1dan ve Pozitif Hukuk Biliminin anladlgi 

manada ~ekli "kaynak"126 meselesi degildir.· Bilakis hukukun sosyal 

biinyesinin. onu yaratan toplumsal gerc;eklik temellerinin (temel 

kaynagirun) ara~tmlmas1 demektir. 

Boylece Sistematik Hukuk Sosyolojisi. hukukun gerc;ek 

kaynaklanm. (Gurvitch'in deyimiyle "hukukun kaynaklannm kayn~1" 

Le source des sources du droit) toplumsal olgu ve ili~kiler ic;indeki 

gerc;ek koklerini ara~tinr. 127 Bu kokler diinkii ve bugiinkii hukuku 

yaratmi~ olan; ayn1 ~ekilde yarmki hukuka da viicut verecek olan 

daimi ogelerdir.Oyle ki bu c;e~it gerc;ek toplumsal ili~kiler var olmadlkc;a 

bunlan diizenleyen hukuk ta var olam1yacaktlr; bunlann gerc;ekligi 

devam ettlgi siirece hukuk ta var olacaktrr. 

Gurvitch'in hukuk sosyolojisi anlayi~i:..'1.cia Sistematik Hukuk 

Sosyolojisi. toplumsal bagla~ma bic;imleri ve derinlemesine katlara 

kar~lhk olan Hukuk Tiirlerini inceler.128 

126 Pozitlf Hukuk. hukuk kaynaklan olarak bize kanun, tU.Zftk. yonetmelik, o:rf ve 

adetler, mahkeme i<;tihadlan, doktrin v.s. yi gosterir. (Necip Bilge, Hukuk 

Ba11Jang1c1, 4.bsk., Turhan Kitabevi, Ank. 1983, s. 35) 

127 Top<;uoglu, Huk. Sos. II, s. 193 

128 Gurvtt.ch, Sociology of Law, s.156 
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A) TOPLUMAL BAG~MA BiCh'ILERiNE KAR$1LIK OLAN HUKUK 

TfiRLERi 

Miisbet(pozitif) bir degert gerc;ekle§tiren her etkin toplumsal 

bagla§ma bi<;imi, hukuk yaratic1 kaynak, yani bir "normatif olgu" 

oldugundan, Mikro Hukuk Sosyolojisi'nde ne kadar toplumsal 

bagla§ma bi<;imi varsa bir o kadar da hukuk tiiriinu birbirinden 

ayrrmak gerekir. Kendiliginden(spontane) ve organize hukuk aynmimn 

incelenmesini derinlemesine hukuk sosyolojisine brrakrrsak, burada ilk 

olarak sosyal hukuk-bireysel hukuk aynrm kar§lillIZa c;lkmaktadrr. 

a) Sosyal Hukuk-Bireysel Hukuk 

Sosyal hukuk ile bireysel hukuk veya bireyler aras1 hukuk ili§kisi, 

klsmi kayna~ma ile klsmi kar~1tl1ga dayanan toplumsal bagla§ma 

bi<;imlertndeki z1thga kar§1hk olmaktadir. Sosyal hukuk, "Biz" de var 

olan objektif bir butiinle§me hukukudur. Bu hukuk kendisiyle ilgili 

sujeleri dogrudan dogruya biitun ic;ine katar ve bu biitun de 

gerektiginde kendi hesab1na bazi hukuksal ili~kilere fiilen katilabilir. 

Bu nedenle sosyal hukuk giivene dayand1g1 halde, bireysel hukuk daha 

dogrusu bireyler aras1 hukuk giivensizlige dayamr. Sosyal hukuk, ban§ 

hukuku, yard1mla~ma hukuku, birlikte <;ah§ma hukukudur. Bireysel 

hukuk ise sava§ hukuku, anla§mazhk hukuku, aynlma hukukudur.129 

Bireysel hukuk sujeleri klsmen birbirine yakla~tirsa dahi(sozle~melerde 

oldugu gibi) bu yakla§tlrmayi, ayru zamanda onlan uzakla§tlrmak ve 

taraflara ayirmak suretiyle yapar. 

Sosyal hukukun meydana getirdigi bag, bireysel hukukun ortaya 

c;lkard1g1 bagdan daha ~iddetli ve daha serttir. Bireysel hukuk daha 

elastiki daha oynaktir. Aynca belirtmek gerekir ki sosyal hukuk, 

129 GUIVitch, Sociology ofLaw,s. 167 
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bireysel hukuk kar§1smda bir oncelige sahipttr.130 Zira sosyal hukuk 

her ce§it bireysel hukukun potansiyel temelini olu§turur. 

b) Kltle, Cemaat ve i9ten Birlik Sosyal Hukuku 

Kayna§ma toplumsal bagla~ma bicimleri §iddet derecelerine gore 

kitle, cemaat ve icten birliklere aynld1g1 gibi, bu toplumsal bagla§ma 

bicimlerine denk dii§en hukuk tiirleri de ayni ~ekilde "kitle sosyal 

hukuku", "cemaat sosyal hukuku" ve "i9ten birlik sosyal hukuku" 

§eklinde uce aynhr. 

Kitle, kayna~ma balrumndan en zayif, baskl baklmidan en kuvvetli 

kayna~ma derecesi oldugundan, kitleyi tamamlayan sosyal hukuk ta 

gecerlilik bakumndan en zayif, zorlama bakim1ndan en sert olan 

hukuk tiiriidiir.131 Her tt1r hukukun gecerliligi ve etkinligi, kendi 

kaynag1ru olu~turan normatif olgunun sertligi ve istikranna bagh 

oldugundan, kitle hukuku pek zayif bir gecerlilige sahiptir. 

Kismi kayna~man1n ve bask1n1n dengede oldugu toplumsal 

bagla~ma bicimi olarak nitelenen cemaatin, ilke olarak orta derecede 

bir gec;erlilik ve zorlama ile nitelenmi~ olmas1 gerekir. Fakat iki 

nedenden dolayi cemaat sosyal hukukunun gecerliligi normalin iizerine 

cikmaktadrr.132 

Bu nedenlerdan birincisi, cemaatin toplumsal bagla~ma 

bi<;imlerinin en dengeli hall olmas1ndan dolayi, normal ~artlar altmda 

grup i<;inde en kolay ortaya c;1kan bir bagla~ma bi<;imi olarak 

goriinmesidir. Bu durum normal olarak cemaatin "normatif olgulan" 

na, yani buradaki sosyal hukukun dayand1g1 garantiye o kadar biiyiik 

130 Cahit Can, Huk. Sos •• s. 93 

131 GUIVitch, Ag.e .• s.168 

132 GUIVitch, Ag.e., s. 169 

51 



bir saglamhk ve etkinlik kazandmr ki, bu durum, sadece cemaattaki 

orta halli kayna~ma derecesine baktlarak tahmin edilemez. lkinci 

neden ise, cemaatin hukuk yaratmaya en uygun toplumsal bagl~ma 

bic;;imlerinden biri olmas1chr. <;iinkU. hukuksal degerlerin, ahlaki ve dini 

inanc;;lara iistiin gelme egilimi ta~1d1g1 yegane toplumsal bagla~ma 

bic;;imi cemaatir. 

lc;;ten birlikler (communion), kismi kayna~marun en kuvvetli, 

kendisine katilan bireyler iizertne uygulad1gi bask! en zayif toplumsal 

bagla~ma bic;;imi oldugundan, bu kayna~ma sonucunda ortaya c;;lkan 

sosyal hukukun, gec;;erlilik ba1om1ndan en ~iddetli. zorlama ac;;1smdan 

ise en hafif hukuk tiirii olmas1 gerekir. Halbuki ic;;ten birligin ktsa 

omrii ve derin kayna~ma durumlarmm karasizhg1 nedeniyle bu hukuk 

tiin1nde gec;;erlilik(validity) niteligi etkinligini biiyiik Olc;;iide kaybeder. 

<;iinkii ic;;ten birliklerde gon1len derin kayna~ma durumlan ancak 

istisnai ~artlar ic;;inde gerc;;ekle~irler ve buna bagh olarak hizlan pek 

c;;abuk gec;;er .133 ic;;ten birliklerinin, c;;ogunlukla karizmatik, mistik bir 

karakterde olmas1 ve bu toplumsal bagla~ma bic;;imi ic;;inde dini ve 

ahlaki inanc;;Iarm. hukuksal inanc;;lardan daha kolay OJ.'iaya c;;1kabilme 

imkanma sahip olmalari. bu hukuk tfuiiniin etkinliginin azalmasmm 

bir diger nedenidir. 

c) Uzaklqma, Yaklqma ve Kanfik Yaplh Bireysel Hukuk 

Klsmi kar~1thga dayanan toplumsal bagla~ma bic;;imlerinin 

kaynakllk ettigi bireysel veya bireyler aras1 hukuk, "uzaklafma bireysel 

hukuku". "yaklqma bireysel hukuku" ve ''kan!jlk yaplh bireysel hukuk" 

~eklinde iic;;e aynhr. 

ihtilaflardan. miicadelelerden. rekabetten dogan ve bunlan 

diizenleyen uzakla~ma bireysel hukuku(inter-individual law of 

133 Gmvitch. Ag.e., s. 170 
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separation), ozii itibariyle bir sava§ hukukudur.134 Uzakla§ma 

bireysel hukuku, gercekte bireysel hukuk tiirleri icinde cok kolay bir 

§ekilde en kuvvetlinin hukuku haline gelmeye ve boylece biitiin 

hukuksal diizeni zorla parcalamaya en miisait olamdrr. Qiink.ii bu 

hukuk, saf halinde heniiz dig;er bireysel hukuk tiirlert ve bir sosyal 

hukuk ile s1mrland1nlmam1§trr. 6rneg;in, devredilmesi miimkiin 

miilkiyet hukukunda, uzakla§ma bireysel hukuku, kazamlarak elde 

edilen mallardan biitiin dig;er sujeleri uzakla§tirrr. Bu sujelere, 

birbirleri icine girtlmesi miimkiin olmayan birtakim sahalar 

tarudlg;IDdan; bunlar birbirinden ayn kalrrlar. 

Yakla§ma bireysel hukuku ise, oldukca nadir rastlanan bir hukuk 

tiiriidiir. Qiinkii bu yap1da, ba§kas1yla ili§ki bicimlerinin cog;u etkin 

deg;il, edilgendir. Edilgen ili§ki bicimleri ise hukuk olu~turabilme 

ac;1smdan verimsizdirler.135 Bununla beraber yakla§manm egemen bir 

og;eden ibaret kahp icten ic;e etkili olmad1g;1 ve belirli bir uzakla§ma 

s1runnda kald1g;1 oyle "bQ.§kasiyla ili§ki' ~ekilleri vard1r ki, etkin bir 

toplumsal bag;la§ma bicimi gibi et.kinlikte bulunur ve hukuk yarahrlar; 

tek tarafh sozle§meler, hibe, miras v.b. ili§kiler gibi. 

Kan§1k yapih(uzaklQ.§ma ve yakmla.§mayi denkle$tiren) bireysel 

hukuk, bireysel hukuk tiirleri icinde en yaygm olamdrr. ·Zaten bireyler 

aras1 hukuk ile sosyal hukuk arasmda aynm yaplhrken genel olarak 

akla gelen bireysel hukuk ~ekli daima budur. Bu tiir hukuun 

karakteristik ortaya c;Ikl§ bic;imi "sozle$medit', 136 

Bir sozle§me ile meydana gelen hukuksal birle§me, gerc;ekte hem 

bir iradeler yakmla§mas1ru, hem de bir iradeler 9ah§mas1ru icertr. lki 

134 Gurvitch, "Slstematik Hukuk Sosyolojisi ", (Trc. H. Topi;;uoglu,) AU.H.F.Der., c. 

IX. sy. 3-4, (1952) s. 279 

135 Gurvitch, Ag.m., s. 280-281 

136 Cktem, Huk. Sos., s. 311 
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tarafm iradesi arada ortak bir baglayiclhgm olu§umunu amaclarken 

birbirine yakla§rm§ demektir. Fakat her iki trade sozle§menin konusu 

itibariyle tamamen birbirine zit §eyleri istediginden birbirinden 

uzakla§IDI§ olur137 (Birisi almayi, birisi vermeyi iistlenir). Bu nedenle 

sozle§me ili§kisi, tek bir §ekilde nitelenememekte yakla§ma ve 

uzakla§ma ili§kisini birlikte ic;ermektedir. 

Toplumsal bagla§ma bic;imlerine kar§Ihk 0lan hukuk tiirleri ile 

ilgili bu boliimii bitirmeden once §unu da eklemek yararh olacaktrr. 

Kitlede, cemaatte ve icten birliklerde meydana gelen sosyal hukuk, bir 

taraftan tek i§levli, c;ok i§levli ve i§lev iistii hukuk tiirleri, diger 

taraftandan da ozel clkara ve genel clkara hizmet eden hukuk tiirleri 

ile kar§1la§arak zenginle§ir. i§lev iistii kayna§mada meydana gel en 

hukuk daima gene! c1kara hizmet eden hukuk tiiriidiir; tek i§levli 

kayna§malarda ortaya c;Ikan sosyal hukuk ise daima ozel c;Ikara hizmet 

eden hukuk tiirleri ic;inde yer alrr.138 

B) DERiNLEMESiNE HUKUK SOSYOLOJiSi 

Hukuksal ya§am, biitiin toplumsal ya§am gibi derinlemesine dogru 

srralanan, alt alta konmu§ birtalom katlar halinde ortaya clkar.139 Bu 

tabakala§ma az c;ok katI §ematizmden ve dI§ta olan bir sembolizmden 

gittikce artan bir dinamizme ve vas1tasizhga dogru iner. Yukanya 

dogru ise spontanelikten ve elastikiyetten ba§layip, katila§IDI§ bir 

billurla§ma ve kavramla§maya dogru c;Ikar. 

Derinlemesine tabakala§ma ac;1s1ndan her c;e§it hukukta bir 

c;ogulculuk (pliiralizm) bulunabilir.140 Bu c;ogulculugun iki yonii 

vardrr: 

137 Ozbilgen, Eletirisel Hukuk Bqlangiet Derslerl, t.fJ.H.F.Yay., !st. 1976, s. 302 
138 Gurvitch, Ag.m.. s. 282 
139 Gurvitch, Ag.m., s.284 
140 Ozbilgen, Huk. Sos., s. 87 
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Bir taraftan organize hukukun altmda, daima var olan organize 

olmam1~ (spontane) hukuk vardrr. Hukuksal ger~ekliigin bu iki kati, 

etkin toplumsal bagla~ma bi~iminin birbiri iizerine konmu~ iki 

tabakas1na kar~1hktir: Bunlar "kendiliginden" (organize olmaml.$) 

toplumsal bagla~ma bi~imi ve insarun kendi akhyla kurdugu "organize" 

toplumsal bagla~ma bi~imidir. 

Diger taraftan da bu iki hukuk katinm her biri, hukukun 

belirlenme tarzma gore. "onceden belirlenmi~ hukuk" (law fixed in 

advance), "esnek elastiki hukuk" (flexible law) ve "vas1tasiz-sezgisel 

hukuk" (intuitive law) ~eklinde u~e aynhr. Bunlar hukuksal 

ger~ekligin, kendine ozgu derinlemesine katlanm olu~tururlar. 

a) Organize Hukuk-Organize Olmanu' Hukuk 

Her organize hukuk, altinda organize olmami§ bir halde bulunan 

spontane hukukun uzerine yerle§mi§tlr. Her organize olmayan 

hukukta da, organize hukukun daha devamh ve daha soguk zan ile 

ortunme egilimi vardrr. Bununla beraber hukuksal ger~ekligin bu iki 

kati aras1nda devamh bir gerginlik surer gider ki. bunun §iddet 

dereceleri son derece degi~kendir. Bu gerginlik, organize hukukun 

kendi du§U.nsel §ematlzmi nedeniyle, altinda bufunan hem daha 

dinamik hem daha zengin i~erikli organize olmayan hukuku tamamen 

aksettirmemesinden dogar. Organize olmayan hukuk, ustU organize bir 

hukukla ortulmeden varhg1m devam ettlrebildigi halde; organize 

hukuk, altinda bir organize olmayan hukuk olmadan ya§ayamaz.141 

Sosyal hukuk alanmda, organize olmayan hukuk, bireyler aras1 

hukuk alaruna nazaran, mukayese edilemiyecek kadar buyil.k bir rol 

oynar. Bireyler aras1 hukuk, "ba$kasiyla ili$ki' durumlann1n 

141 Gurvitch. Sociology of Law. s. 175 
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kaypakhg1 ve aki~kanhg1 kar~is1nda, organize yap1ya ili~kin tlpik 

modellerle c;;evrilmeye muhtac;;t1r. Buna kar~I11k her kayna~ma 

olgusunda gec;;erli olan sosyal hukukta, hukuksal hayabn organize ve 

organize olmayan katlan arasmdaki c;;atI~ma ve uzla~malar birinci 

planda rol oynarlar. 

Bu iki kabn aralanndaki ili~kilerin dii~enlenmesinde, ~ayet 

kendiliginden toplumsal bagla~ma bic;;iminin, iizerinde yer alan 

organize toplumsal bagla~ma bic;;imine etki edebilmesi ic;;in gerekli 

tedbirler al1nmami~sa, burada organize hukukla, organize olmayan 

hukuk arasmda biiyiik bir uc;;urum var demektlr. Bun'i gore organize 

hukukun, organize olmayan hukuktan en fazla uzakla~ug1 

durumlarda, toplumsal bask! ve zorlamanm en ~iddetlisi ortaya c;;Ikar. 

Buna kar~1hk bu iki hukuk katI aras1ndaki en az uzakla~ma 

durumlan, demokratlk i~birligine ve yapbnmlann en yumu~ag1na 

g ··+,~ - 142 01.urur. 

\t) Onceden Bellrlenmi' Hukuk. Esnek Hukuk, Sezgisel Hukuk 

Organize ve organize olmayan hukuktan herbiri yukar1da 

belirttlgimiz iizere "onceden bellrlenmif ", "esnek" ve "sezgisel huk.uk" 

~eklinde iic;;e aynhr: 

Onceden belirlenmi~ organize hukuk; hukuksal gerc;;ekligin bu katl 

en donuk ve yiizeydeki boliimiinii olu~turur. Belirli bir orgiite bagh 

olan bu katl, kanunlar, tiiziikler, mahkeme kararlan v.s. ile belirlenen 

hukuk tiirii temsil eder.143 Bu hukuk statlk bir yap1dadrr: bunun ise 

iki kaynagi vardrr. Bunlardan birincisi, organize hukukun, organize 

olmayan hukuka nazaran goreli hareketsizligidir. lkincisi ise, biitiin 

amac1, tereddiidleri onlemek ve hukuksal emniyetl saglayacak donmu~ 

modeller yaratmak olan bir teknik ile belirlenmi~ olmas1drr. 

142 Gurvitch, Ag.e., s. 176 

143 Gurvitch, Ag.e., s.179 
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Esnek organize hukuk: bu katta, organize hukukun goreli 

hareketsizligt, somut durumlan da dikkate alan h~kuk belirleme 

metodu yiizunden biraz yumu~am1~ bir durumdadir. Butun 

kurulu~larm i~ i~leyi§ini diizenleyen hukuk, bu kata omek olarak 

gosterilebfilr.144 

Sezgisel organize hukuk: organize hukukun goreli kat:J.hgt, burada 

huk.ukun sezgi ile belirlenmesi yiiziinden, biraz daha azalttlrm§br. Bu 

durum, organize normatif olgunun, bizzat ilgililer taraftndan herhangi 

bir resmi teknik metod kullanilmaks1z1n vas1tas1zca, sezgi ile 

belirlenmesi sonucunda ger~ekle§ir. Sezgisel organize hukuk, onceden 

belirlenmi§ veya oynak kurallann fiilen uygulanmasmda bunlann 

bo~luklar1m doldurarak, anlamlanm duzeltmeye yarar. 6zellikle 

hukukun, normatif olgulara daha buyiik ~apta uyumunu saglamak 

i~in revizyonlar veya reformlar yaptlmas1m zorlayan etken sezgisel 

organize hukuktur.145 

6nceden belirlenmi§ spontane hukuk: organize olmami§(spontane) 

hukukun hareketliligi, bu hukukun belirlenme tek.niginln goreli katihgt 

yiiziinden bir derece azalabilir. Bu o §ekilde ger~ekle§ir ki, organize 

olmam1§ hukuk ~ok defa, belirli bir derecede hareketliligini 

s1mrlandrran baz1 formel teknikler taraf1ndan onceden belirlenmi§ 

bulunur. Orf ve adet hukuku, doktrinlerden kaynaklanan hukuk 
gibi.146 

Esnek spontane hukuk; burada, organize olmam1§ hukukun 
dinamizmi, kendi hareketltligine kar§1 ~ok hafif bir s1n1rlama ile 
kar§Ila§ir. Hakimin serbest ara§brma ile belirledigi ve yeni ortaya 
~lknn§ bir durumun onaylanmas1 ile olu~an org211ize olmami§ hukukta 
oldugu gibi.147 

144 Gwvitch.A.g.m., s. 289 

145 Gwvitch, Ag.m., s. 289 

146 Top~oglu, Huk. Sos. I, s. 172 
147 Gwvitch, Sociology ofLaw,180 
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Sezgtsel spontane hukuk; bu hukuk kat:J. hukuksal gerc;ekligin en 

derin ve en dinamik kat:J.chr. Burada, hukukun hareketliligi art:J.k, onu 

belirleme tekniginin bic;imi yiiziinden durdurulmu:;; degildir. <;iinku 

bizzat bu belirleme tarz1 hareket halindedir. Vas1tasizca (formel 

metodlar d1~mda) sezgi ile belirlenen bu spontane hukuk, hukuksal 

ya:;;amda, bu ya~amm i§leyi§ini kolayla~bnrak onemli bir rol oynar.148 

Gurvitch, hukuksal hareketlilik ile kat:J.hk arasmdaki kar:;;1iligm, 

bir deger olc;usu olarak kabul edilerek, hulrukun derinlemesine katlan 

arasmda bir hiyerar:;;i lrurulmasmm imkansiz oldugunu belirtir. Aynca 

organize hukuka kar~1. organize olmayan hukuku koymakla ve bu 

katlardan her birini onceden belirlenmi~, esnek ve sezgisel hukuk 

~eklinde birbirinden ayirmakla bu hukuk turlerinden hic;birinin 

digerinden ustun oldugunu kast etmedigini ifade eder.149 <;unku 

organize olmami:;; hukukta, daima organize olma egilimi vardrr. 

Gene! olarak hukukun mlikemmelligi, organize hukuk ile spontane 

(kendiliginden) hukuk aras1ndaki bir dengeden ibarettir. 6nceden 

belirlenmi:;; hukuk, esnek ve sezgisel hukuktan tam.amen uzakla~rrsa, 

somut durumlara kar:;;1 tam.amen ilgisiz bir duruma dii~ebilir. 

Sonuc; olarak diyebiliriz ki, Gurvitch'e gore, biitiin bu hukuk 

tiirleri deger ac;1s1ndan birbirlerine denktirler. lyi veya kotii diye 

nitelenebilecek tek ~ey, sadece bunlann aras1ndaki gerginlikler, 

uzla§malar ve kayna§malardrr. 

W. AYRIMSAL HUKUK SOSYOLOJiSi 

Aynmsal Hukuk Sosyolojisi'ni incelemeye ba.;;larken, art1k 

hukuksal gerc;ekligin Mikro Hukuk Sosyolojisi alanrm brrakip, Makro 

148 Gurvitch, Tabll Hukuk, s. 190-192 
149 GUIVitch, Sociology ofLaw,s. 180-181 
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Hukuk Sosyoljisi alaruna gec;iyoruz. Bu alan, bir taraftan gruplann, 

diger taraftan da topyekiin toplumlann hukuksal tipolojisini konu 

edinir.150 Hukuksal gerc;ekligin bu alaruna kar~tllk olan hukuk tlplert, 

gruplar soz konusu ise ''Hukuk Kadrolan"Uural orders)l51, topyekiin 

toplumlar soz konusu ise ''Hukuk Sistemleri" olacakttr. 

A) HUKUK KADROLARI 

Hukukun kaynag1 olan toplumsal bagla~ma bic;imleri bo~lukta 

gerc;ekle~mez. Onlan ara~trrma ve sunflama ic;in ne kadar soyutlarsak 

soyutlayahm, yine de bireyler aras1nda gerc;ekle~irler. Bireylerin 

ili~kileri, hepsinin ortak olarak kullandlklan jestlerden, sozlere kadar 

birtakim semboller araclhg1ya gerc;ekle~ir. Bunlan saglayacak age ise 

her §eyden once bir ortak ya§am zemini olan gruptur, toplumdur. 

Gruplar, toplumsal bagla~ma bic;imlerinin hukuk olu~turmaya 

uygun olanlanmn meydana getirdigi hukuk ti.irlerinin bir orgiisiinden 

olu~ur. l~te, aym grup ic;inde kayna~an c;e:.?it c;e~it hukuk tfulerini ic;ine 

alan, onlan birle§tiren bu topluluga ''Hukuk Kadrosu" (grup hukuku) 

denir. 152 6megin aile hukuku, Devlet hukuku, sendika hukuku, 

kooperatif hukuku v. b.leri, birc;ok hukuk tiirlerinin 9ati~tig1 ve 

dengele§tlgi hukuk kadrolaridrr. 

a) Ce!}itli Gruplann Huk:uk: Kadrosu OIU!jturabilme Kapasiteleri 

Birinci boliimde ozel grupla~malar ktsmmda belirli Olc;iitlere gore 

aynm1n1 yaptig1m1z gruplar, yapdan itibariyle, hukuk kadrosu 

olu§turmaya aym oranda elveri~li degildirler. 

150 Ozbilgen. Huk. Sos •• s.101; Top~uoglu, Huk. Sos. II, s. 285 
151 Gurvitch. bu tertmi ']ural orders" veya FransIZca olarak "cadres juridques" 

~ekllnde ifade ediyor. Biz bunlara "hukuk kadrolan" veya grnplann meydana 
getirdigi hukuk tipleri olduklan i<;iil "grup hukuku" diyoruz. 

152 KOsemihal, Sos. Tarlhl, s. 270-271; Top<;uogJ.u. Huk. Sos. I. s. 260 
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tlk olarak ge9ici gruplann, hukuk kadrosu 19in zorunlu bir nitelik 

olan istikrardan, yoksun oldugunu belirtmek gerekir. Kalaba.Wdar, ve 

hareket halindeki halk kitleleri gibi ge9ici gruplar bir hukuk 

kadrosundan 9ok, bir hukuk tiirleri karg~ahguu temsil ederler. Bir 

diger grup tiirii olan orgutlenmemi~ gruplar pek buyllk zorlukla hukuk 

kadrolan olu~turabilirler.153 

Gruplar i9inde hukuk kadrosu olu~turmaya en elveri~li olanlan, 

i~lev ol9utiine gore aynmrm yapbguruz grup tipleridir. Bunlann i9inde 

de yerel, mistik ve ekonomi gruplan hukuk kadrosu yaratmaya en 

uygun olanlandrr. 

Kom~uluk temeline dayanan yerel gruplar (belediyeler, 

eyaletler,Devlet v.b.) digerlerine nazaran daha kararh olduklanndan, 

9ogunlukla s1mrlan belirli hukuk kadrolan olu~turabilir ve diger grup 

9e~itlerinden daha 9abuk organize ust yap1lara donu~up 

orgutlenebilirler. 

Gurvitch, bircok hukuk9unun, hukuk olu~turmaya veya hie degilse 

hukuku a9Iklama yetenegine sahip yegane kaynak olarak yerel gruplan, 

daha a91k bir ifadeyle bu gruplann toplam1 demek olan Devleti 

gormelerinin nedeninin, yerel gruplarm hukuk olu~turma konusundaki 

bu ustunliiklerinin fark edilmesi ve bunun cok fazla one c1kanlmas1 

oldugunu soyler.154 Fakat Gurvitch, hukukculann bu anlayi~1nm 

hatah oldugunu belirterek bu goru~u reddeder.155 Ona gore, omegin 

ekonomi gruplannm hukuk kadrosunun kendi ba~larma gecerli 

(validite) olma ve anla~mazhk halinde Devletin hukuk kadrosu ile 

denk degerde olma imkam vardrr. 

153 Gurvitch, Sociology of Law, s. 191 
154 Gwvitch, Ag.e., s.192 
155 C'.>zbilgen. Huk. Sos •• s. 105 
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i§levsellik d1§1ndaki olc;;utlere gore suuflamas1 yaptlan gruplar 

(bOlunme-birle§me gruplan, tekc;;i-fedaralist-konfederalist gruplar, 

§arth veya mutlak yapbrun uygulayan gruplar gibi) hukuk kadrolan 

olu§turabilme kapasitesi ac;;1smdan herhangi btr smrflamaya kar§lhk 

olmamaktadrrlar. Gurvitch, ozel grupla§malarm i§levsellik di§mdaki 

olc;;utlere gore s1niflanmas1n1n, hukuk yaratma ile bir ili§kisi 

olmad1guu soylemektedir, 156 

b) Siyasi, Ekonomik ve Mistik Hukuk Kadrolan 

l§levlerine gore yaptlan srmflama ic;;inde, yerel gruplarm, ekonomik 

etkinlik gruplannm ve mistik gruplann hukuk kadrolan aras1ndaki 

ili~ki dikkat c;;ekicidir. Yerel gruplar tarafmdan meydan getirilen hukuk, 

belirll bir bolgeye(tenitorialty) ait olma karaktert ile kendini gosterdigi 

halde, dig;er iki grubun hukuk yaptlan bolge smm tarumazlar. Yerel 

gruplar1n hukuku, daha kati ve degi:;;mez bir yap1 ozelligi ta:;;1r. 

Ekonomik etkinllk hukuku ise daha esnek ve yumu:;;ak egilimlidir.157 

Ekonomik ve mistik(kanonik) hukuk kadrolannda, hukuk d1:;;1 

kollektlf inanc;;lar, yerel hukuk kadrosunda oldug;undan daha fazla 

egemen durumdadrr. Bu durum ozellikle kanonik hukukta goriilebilir. 

Zira burada mistlk ve ahlaki ogeler biribirine c;;ok slkl bir :;;ekilde 

kan:;;m1:;; durumdadrr. Bu nedenle bu tip hukuk kadrolannda, it;ten 

birlik hukuk ti1ni egemendir. 

Ekonomi hukuk kadrolarmda ozellikle i:;;c;i ve iiretlci gruplanna 

kar§lhk olan hukuk kadrolannda, cemaat hukuku; tiiketici gruplanna 

kan~tlik olan hukuk kadrolarmda ise kitle hukuku egemendir. Cemaat, 

hukukun yaratilmas1nda en uygun toplumsal bag;la:;;ma bit;imi 

156 Gurvitch. ''Dlferanslel ve Jenetlk Hukuk Sosyolojlsl", (Trc. H. Top~uoglu). 

AU.H.F.Der .• c. XIII. sy. 1-2 (1956) s. 231 

157 Gurvitch. Ag.m.,s. 232 
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oldugundan, ekonomik hayabn i~gi ve iiretici gruplanmn hukuk 

kadrolan, digerlerinden daha kolay ve kuvvetlice ortaya glkabilir. 

Boylelikle Devlet hukuku ile yan~ eden iktisacii hukukun geli~me ve 

orgiitlenmesine oncfiliik ederler.158 

c) Ulusal ve Uluslararas1 Hukuk Kadrolan 

Buraya kadar sadece ozel grupla~malann hukuksal tipolojisini 

inceledik. Geni~lik (iiyeleri sayis1 ag1s1ndan) itibariyle aynm1n1 

yaptig1miz ve ozel grupla~malann kar~1smda yer alan, topyekiin 

gruplar da hukuk kadrosu olu~turabilirler. Bunlann ortaya koydugu 

hukuka, ulusal veya uluslaras1 toplulugun huk.uk kadrosu dentr.159 

Ulusal ve uluslaras1 hukuk kadrolannm ortak nitelikleri, her 

ikisinin de i~lev iistu karak.terde olmalandrr. Her ikisi de ekonomik 

hukuk, siyasi hukuk gibi ozel gruplarm hukuk. kadrolarmi kapsayic1 

bir nitelik ta~rr. Ulusal ve uluslaras1 hukuk kadrolannm aynld1klan 

noktalar ise. birincisinde cemaat hukukunun egemen olmas1, ikincisin 

de cemaat hukuku ile kitle hukukunun istikrars1z bir ~ekilde 

birbirleriyle ili~ki iginde olmas1drr. 

Gurvitch, hukuk kadrolann1n tipolojisini verdikten sonra, ozel 

grupla~malann s1mflamasmda oldugu gibi, hukuk kadrolan arasmda 

da pe~in bir hiyerar~i kurulmas1nm imkansizhg1n1 ifade eder.160 

Burada yaptlan s1n1flama sadece ileride yaptlacak somut anketlerin 

~ematik bir programmdan ibarettir. 

Grup tiplerinin incelenmesinde, Devlet ile diger gruplann-ozellikle 

ekonomi hukuk kadrolann1n- e~ degerde goriiliip aralannda bir 

158 GUIVitch. Aym yer 

159 GUIVitch. Sociology of Law, s. 195 

160 Czbilgen. Buk. Sos •• s. 105 
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hiyerar~iye gidilmemesi "egemenllk prensibi" ile bir celi~ki icinde 

gorulebilir. Bu nedenle egemenlik prensipi ac1s1ndan ce~itli hukuk 

kadrolannm, Devlet ile olan ili~kisine klsaca deginmek bir zorunluluk 

olmaktadrr. 

d) Egemenllk Prensibi ~ISmdan Hukuk Kadrolarmm ~kisi 

Egemenlik prensibi Gurvitch'e gore sosyolojik ac1dan ~u f?ekilde 

ac1klanabilir: II Egemenlik : Her gercek topluluk biriminde, tekli.gin 

cokluk ilzerindeki etkinligidir ki, bu da merkeze toplay1Ct egilimlerin, 

merkezden kactct egilimler ilzerindeki ii.stii.nlii.k kurmast ile 

gercekle$ir. 11 161 

Bu tarife gore hukuk kadrolan kendilerini olu~turan hukuk tftrleri 

iizerinde egemenlik sahibidir. Aym ~ekilde i~lev iistii hukuk kadrolan 

(ulus ve uluslaras1 hukuk kadrolan), biitiin diger hukuk kadrolarma 

egemen durumdadrr. Burada belirtmek gerekir ki. ozel grupla~malarm 

hukuksal egemenlikleri s1nirh · bir egemenliktir. Mutlak egemenlige 

sadece topyekiin hukuk kadrolan sahiptir. 

Buna gore siyasi ve ekonomi hukuk kadrolan arasmdaki bir hayli 

degi~ken ili~kiler, ulus ve uluslarars1 topluluklann egemen durumdaki 

hukuk kadrolan vas1tas1yla saglanir. Gercekte topyekiin gruplann 

hukuk kadrolan, ku~atm1~ bulunduklan ozel gruplann hukuk 

kadrolan aras1nda, kimi zaman birinin digerine iistiinliigu, kimi 

zamanda birbirleriyle denkligi 1?eklinde bir ili~ki olu~turma giiciine 

sahiptfr.162 

Ashnda egemenlik konusundaki bu karma~arun nedeni, egemenlik 

prensibinin, topyekiin gruplann hukuk kadrolarmm, Devlet diizenine 

161 Gurvitch. Ag.m.. s. 237 

162 Gurvitch. Ag.m.. s. 238 
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bir ustiinliik tarudtldan modem ulusal Devletlerin olu~maya ba~lachgt 

bir donemde ele ahrup i~lenmi~ olmasidrr.163 

Zaten topyekun gruplann hukuk kadrolanrun, ozel gruplardan 

birine hukuksal ustiinliik verdikleri bir donemde, (ornew,n Orta Qagda, 

kiliseye, XVI-XIX. y.y. da Devlete) hukuksal egemenlige sahip yetkili 

organlann bu ozel grupla§malann olmas1, hukuksal egemenlige her 

zaman bu gruplann sahip olacag1 anlamma gelmez.164 Tarih iCinde 

deg;i~ik zamanlarda, deg;i§ik gruplann hukuksal egemenlige sahip 

olmas1 bunun en guzel karutidrr. 

Ozetle soylemek gerekirse Gurvitch'e gore, egemenlik prensibi, 

gerek hukuk kadrolannm birligi meselisi dolayis1yla sosyolojik ve 

hukuksal ac1dan, gerekse Devletin kendine has ozellikleri nedeniyle 

siyasi bakundan vazge9ilmesi imkansiz bir ozellik olmasma ragmen; bu 

durum hicbir ~ekilde gruplar ve bunlara kar§,hk olan hukuk kadrolan 

arasmda pe~in bir hiyerar~inin kurulmasrm gerektinnez.165 

Gurvitch, bu aclklamalanndan sonra hukuk kadrolarm1 kendi 

aralanndaki egemenlik ili~kisine gore dortlu bir ayinma tabi 

tutmaktadrr.166 

a) Saf (pure) ve ba~1msiz hukuk kadrolan: Bunlar anla§mazhk 

durumunda, Devlet hukukuna denk veya ona iistun olabilen hukuk 

kadrolandrr. Ulusal-uluslaras1 hukuk, Roma kilise hukuku, ekonomi 

hukuku bunlara ornek olarak verilebilir. 

b) Saf fakat Devletin korumas1na bagh hukuk kadrolan: Bu tip 

hukuk kadrolan anla§mazhk halinde Devlet hukuk dlizeni onunde 

163 Mfulci Kapani. Polltika Blllmlne Girlt, 4.bsk., Bilgi Yaymevi, Ank. 1988, s. 57-58 

164 Gurvitch, Ag.m., s. 240 

165 Gurvitch, Sociology of Law, s. 200 

166 Gurvitch, Ag.e., s.201-202 
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egtlir ve yerlerini ona terk ederler. Bunlar "Hususi Hukuk" sahasma 

giren hukuk kadrolandir. 

c) Ba~1ms1z fakat Devlet taraf1ndan kendine katilm1s hukuk 

kadrolan: Bunlar "ademi merkeziyetle idare olunan kamu hizmetleri" 

s1fatiyla Devlete kattlan hukuk kadrolandrrlar. Komiinler, belediyeler 

ve ii meclisleri gibi. 

d) Devlet hukukunda toplanm1s hukuk kadrolan: Bu tip hukuk 

kadrolannm bagrmsiz bir yaptlan olmad1g1 gibi, De .. rlet taraf1ndan 

tiimiiyle emilmi§ bir durumda bulunurlar. 

B) HUKUK SiSTEMLERi 

"Hukuk Sistemi". topyekiin toplumlarm olu§turdugu hukuk 

diizenidir. Aynmsal Hukuk Sosyolojisinin, Hukuk Sistemleri 

bOliimiinde, topyekiin toplumlar ile hukuk sistemleri arasmdaki ili~ki 

incelenir .167 

Hukuk Sosyolojisinin s1ruflamasma konu olan "Hukuk Sistemi" 

terimi, dog;matik hukuk biliminde kullaruld1g1ndan (Tiirk Hukuk 

Sistemi, Roma Hukuk Sistemi v.b.) daha geni§ anlamda kullarulrr. 

6megin, sosyolojik anlamda Tiirk Hukuk Sistemi, benzer sistemleride 

i~ine alan "CagdD.$ Toplumlann Hukuk Sistemlerf' kategorisi i~ine, 

Roma Hukuk Sistemi de ileri seviyede "Site Hukuk Sistemi' i~ine 

girer.168 

Hukuk sistemleri, ~e§itli hukuk kadrolarmin ~arp1§tig1 ve birle§tigi 

bir ortam ifade eder. 6megin "Feodal Hukuk", "Buljuva Hukuku", 

167 K.Osemihal. Sos. Tarihi, s. 270-271;0ktem, Huk. Sos., s. 309; Ozbilgen, Huk. Sos., 

s.98 

168 Top~uoglu, Huk. Sos. II, s. 204 
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"Modem Hukuk" ve ·"Site Hukuku" hirer hukuk sistemidir. Bun1ardan 

her birinin i<;inde <;e~itli hukuk kadrolanmn carp1~ti.g1 ve denkle~tigi 

goniliir. 

Hukuk sistemleri, kendi i<;inde biirunle~mi~ hukuk kadrolanmn 

(Devlet te dahil olmak iizere) tfuniiniin yetki slilll"lanru belirleyebilecek 

hukuksal egemenlige sahiptirler.169 Ornegip Ataerkil toplumda, 

Kapitalist toplumda veya Fa~ist toplumda bulunan aym i<;erikli hukuk 

kadrolan(aile gibi), sadece kendi i<;lerindeki toplumsal bagla~ma 

bi<;imlerinin olu~turdugu karasiz dengelere gore degil, ayn1 zamanda 

bagh olduklan hukuk sistemine gore de degi~iklik gostertrler. 

Gurvitch, topyekiin toplumlan, bunlann hukuk sistemleri 

llzerindeki etkisi balrun1ndan on farkli tipel 70 ayinrken ba§hca iki 

olc;iitii temel ahr: 

a) Birinci ol<;iit, her topyekiin toplum tipi i<;indeki ce~itli hukuk 

kadrolarmdan hangisinin digerleri iizerinde hukuksal iistiinliige sahip 

oldugudur. 

b) Diger olc;iit ise. ce~itli toplumlann hukuk anlayi§lanndaki 

mistiklik ve aklile~me(rationaZism) oramdlr. 

1) Karizmatik Teokrasilerin Hukuk Sistemleri : Bu tip hukuk 

sistemlerinde, ya~ayan Tann-Rahip-Kral'da somutla§rm~. Kilise-Devlet 

hukuk kadrosu, diger kadrolar kar~1s1nda bir egemenlige sahiptir. 

Kilise-Devlet hukuk kadrosu, din ile sihir arasmda ozel bir kayna§mayx 

i<;erir ve dini-karizmatik bir iktidara gotiiriir. Tannyi temsil eden ve 

169 Cangizbay, Gurvitch Sosyoljisi, s. 104 

170 Gurvitch, "Sociology of Law" isimli eserinde topyekiin toplum tlplerini yedi s:rmf 

i~inde incelerken, daha sonra bu goru:;;iinde baz1 degi:;;ikliler yaprm:;;trr. 

(Bkz. GUIVitch, Determinismes, s. 191-198) 
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onun adma hareket eden Devlet Ba~karu, ozellikle sihri karakterli 

karizmatik bireysel yetenekleri sayesinde bu goreve getirilmi~tir.171 

Gurvitch, bu toplum tlpine omek olarak, Eski Misu, Hitlt Kralhg1, 

Abbasi ve Emevi Hanedam zamamndaki Islam Hilafetleri v.b.ni 

gosterir. 

Karizmatik teokrasilerin hukuk sistemlerinin genel ozellikleri bir 

taraftan, ilahi ve esrarengiz bir kaynaktan dogma, degi~mezlik ve 

katihk: diger taraftan da uygulamada, dini ve ahlaki yaptinmlarda, 

~efin veya ~ef ad1na hareket eden din adamlanmn kan~mas1yla 

meydana gelen keyfiliktir. "Bununla beraber bu hukuk sisteminin 

uygulanabUmesi icin pratige daha yaktn (precise) bir temel bulmak 

gerektiginde omeklere (!slam Hukuku'nda "SU.nnet'' gibi) ve ilah1yatc1 

hukukculann ictihatlanna(islam Hukuku'nda "Ftkth" gibi) 

ba$vurulur." 172 

2) Ataerldl Toplumlann Nispeten Aklll~:mif Hukuk Sistemleri : Bu 

hukuk sisteminde. ataerkil grubun hukuk kadrosu, ekonomik 

etkinlikleri de i~ine alacak §ekilde diger hukuk kadrolan iizerinde 

egemenlik kurar. Siyasi sahada. sosyal hukukun, toprak sahibi ~efin 

elinde bulundurdugu bireysel hukuka tabi oldugu gozlenir.173 

Hukuksal hayatin biiyiik bir boliimii, derlenmi~ veya derlenmemi§ 

bir halde bulunan orf ve adet i~inde yer alarak ataerkil Devletin 

miidahalesinden kurtulur. Cemaat sosyal hukukunun egemen 

olmasmdan dolayi srmrh da olsa sihirsel ve dinsel inanvlann hukuk 

iizerindeki etkileri azalir. Boylece s1nirll bir ~ekilde aklile~me ve 

laikle~me durumu gozlenir. 

171 Gurvitch, Sociology of Law, s. 209 

172 GuIVitch, Ag.e., s. 210 

173 Gurvitch, Sociology of Law, s. 211-212; insan BiirlUiii, s. 55 
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3) Feodal Toplumlann Yan Mlstik Yan Aklllefmif Hukuk 

Sistemleri : Feodal toplumun meydana getlrdigi hukuk sisteminde, 

c;e§itli hukuk kadrolannin birbirlerine egemenlik kurabilmek ic;in 

miicadele ettikleri gorfilmektedir. Feodal beyler, Kilise 6zgiir Kentler 

Federasyonu ve Devlet arasmdaki miicadelede Kilise az da olsa bir 

iistiinliige sahiptir. Gurvitch, bu hukuk sistemi ic;indeki gruplar 

arasmda Devletin durumuna ozellikle dikkat c;ekmektedir. Ona gore, 

bu topyekiin toplum tipinde Devlet, -ne Kutsal Roma-Germen 

lmparatorlugu §eklinde ne de bir bolgenin feodal krala sm1rh bir 

§ekilde bagh belli ba§h "suzerain"lerinin toplulugu §eklinde- diger 

hukuk kadrolan iizerinde, hie; bir hukuksal egemenlige sahip degildir. 

Gurvitch, " Devlet: Bir yerel gruplar bloku olarak, mutlak yapttnm 

gilcUn.e sahip olan bir grup tilrildilr." §eklindeki Devlet tarifmi esas 

alarak, feodal toplumun Devletsiz bir toplum oldugunu, buna bagh 

olarak ta Devlet temel almarak yaptlan ve biitiin tarihe uygulanmaya 

c;ah§tlan "Kamu Hukuku-Ozel Hukuk" ayinm1n1n yerindesizligini 
ifade eder.174 

Kanonik hukukun iistUnliigu, feodal toplumun hukuk sisteminde 

mistik ogenin iistiin gelmesi §eklinde yorumlanmamaltdtr. Qiinkii 

kanonik hukuk, Kitab-1 Mukaddes'ten ve Kilise Babalanndan 

c;1kanlrm§ hukuk kurallanyla aktlc1 bir manttga dayanan Roma 

Hukuku'nun bir kan§t durumundadrr.175 

Fodal hukuk sisteminde, gerek kanonik hukuk, gerek feodal hukuk 

ve gerekse orf ve adet hukuku, yan mistik, yan aklile§mi§ kan§tk yapth 

hukuk kadrolanru temsil ederler. Fodal hukuk sistemi ic;inde saf aktlc1 

ogeyi, sadece, XII. y.y. dan itibaren Bologna ekolii 176 tarafmdan 

canlandrrtlrm§ ve daha fazla desteklenmi§ olan Roma hukuku gelenegi 

ile 6zgiir kentlerin hukuku, temsil etmekteydi.177 

174 Gurvitch, Sociology ofl.aw, s. 214 
175 Gurvitch, Ag.e., s. 217 
176 Ge~ bilgi i¢1 bkz .. Bloch, Feodal Toplum, s. 154-158 
177 Gmvitch, Ag.e., s.216; Bloch, Ag.e., s. 145-158; Pirenne, H., Orta C~ Kentlerl, 
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4) fmparatorluk Siirecl f9indeld Sitenin Akllle'mf.f Hukuk Sistemi : 

Bu topyekiin toplum tlpinde, Site-Kent grubunun, diB;er gruplara 

egemen oldug;u gorfiliir. M.O.VII-V. y.y. aras1 Yunan Sitesi ile yine 

M.0.V-1. y.y. aras1 Roma Sitesi'nde omekleri gon.1len bu hukuk 

sisteminde, Site'nin dig;er gruplar kar§1smdaki iistiinliiB;t1nt1n yamsrra, 

laikliB;e ve aktlclhg;a, yani hukukun ahlak ve dinden farkh bir karakter 

kazanmasma dog;ru bir eg;ilim vardir.178 Site hukuk sisteminin 

laikle§mesi bizzat bu sistemin yap1s1na baB;hdir. Site'de cemaat 

hukukunun egemen olmas1 ve demokratikle§minin artmas1 dini 

inanc;lann etkisini azalbr. "Site Tannlan" hukuk iizertndeki etkilerini 

yitlrirler. 

Site hukuk sisteminde daha onceki sistemlerde gon.11meyen bir 

aynmla kar§tla§mz:.Kamu Hukuku-Ozel Hukuk aynmi. Bunun nedeni 

site hukukunun, ailelerin ic; hukuku iizerindeki iistiinlug;ii; yani 

"imperium"un (buyurma hakkl erki), "dominium" (e§ya iizerindeki 

egemenlik) iizerindeki egemenlig;idir. Aynca Roma ozel hukukunun 

evrenselle§mesi ve aklile§mesi de bu devirde olmu§tur. Bab hukuku, 

M.S. 534 yihnda tedvin edilen Justinien Kodunu da bu devre 

borc;ludur .179 

5) Aydm Mutlakiyetine Hayat Veren ve Kapitallzmin Do~u.,una Yol 

A9an Toplum Tiplerinin Tamamen Laikle§mi' Hukuk Sistemi : Bab 

Avrupa'da XVI. y.y. in ikinci yans1nda bic;;imlenmeye ba§lamasma 

rag;men, soz konusu toplum tipine tam anlamiyla kar§Ihk olan donem 

XVII. ve XVIII. y.y. drr. "Eski Rejim" zaman1nda burjuvazi taraf1ndan 

desteklenen monar§ik mutlakiyetc;i karakterde olan Devletin, ic;;erde 

Feodalizme, d1§arda ise Kutsal Roma imparatorlug;u ve Papa'ya kar§1 

s. 138-144 

178 Gurvitch, Sos. ve Fel, s. 158 

179 Gurvitch, Sociology of Law, s. 220-221 
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kendi egemenlig;ininin 11tek, bolilnmez ve vazgecilmez'' oldug;unu ilan 

ettig;i zamana rastlar. 11Tek kral, tek kanun11 kurah, bireyle Devlet 

arasmdaki 11 araci birliklerin11 dag;ilmasma ve butiin vatanda:;;lann 

kanun kar~1smdaki e~itliklerinin yerle~mesine eg;ilimli olan rejimin ilk 

parolas1 idi. Dog;mak.ta olan burjuva s1n1frnm ve bu s1nif1n geni:;; 

sanayi ve ticari kurulu:;;lanmn ihtiya~lann1 ancak., yeterli derecede 

geni:;; i~erikli, onceden belirlenmi:;; ve bu sayede uygulama :;;ekli 

onceden hesaplanabilen ve boylelikle bireylerin iradesine bir hareket 

serbestisi birak.an 11 laisser faire, laisser passer' (birruruuz yapsmlar; 

birakmiz ge~sinler) anlayi:;;1na sahip olan bir hukuk sistemi tatmin 

edebilirdi. 180 

6) Demokratik-Liberal Toplumlann Hukuk Sistemleri: XIX. y.y. ve 

XX. y.y. m ba:;;lannda Avrupa ve Amerika'da egemen olan bu hukuk 

sisteminin genel ozelliklert, 1 789 Fransiz ihtilali sonrasmda tam 

olarak. uygulanma imkam bulan, 11 kanun ve sozle$me egemenligi' ve 

yasama erkinin, yfuiitme erki kar:;;1s1nda ag;rr basmas1dir. Demokratik 

ve laik Devlet, biitun hukuk kadrolanmn iistiinde yer alir. Ancak. 

biiyiik sanayi i:;;letmeleri ve sendikalar bu egemenlik ile miicadele 

i~indedtr.181 

Bu topyekiln toplumun hukuk yap1smda medeni hr.kuk, ekonomik 

ya:;;amdan biiyiik Ol~iide etkilenmi:;;tir. Her tiirlii esaret ve serfligin 

ortadan kalmas1, ta:;;1nabilir ve ta:;;1nmaz her tiirlu miilkiyetin 

devredilebilir bir hale gelmesi, orf, adet ile yarg1sal uygulamayi ikinci 

plana atan kanun hak.imiyeti ve Devletin iktidann1 dogrudan dogruya 

smrrlandiran bireyin kamu haklanmn ilani bu hukuk sisteminin genel 

karaktertstik ozelligidtr.182 

180 GUIVitch, Sos. ve FeL, s. 162-164 
181 Gmvitch, Ag.e., s. 165-166 
182 GUIVitch, Sociology of Law, s. 222 
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7) Tiimiiyle Gell§mi!j Orgiitlii Kapitallzmin Hukuk Sistemi ~ 

Kapitalizmin attlun gosterdigi iilkelerde bu tip hukuk sistemi kendini 

gosterir. Ekonomik etkinllgin sanayi kurulu§lannda (trost. kartel ve 

anonim §irketler v.b.) yogunla§mas1. Devleti hie; degilse klsmen. ozel 

planlama kurulu§lanrun egemenligi altma sokmu§tur. Bu kurulu§lar 

diger biitiin gruplara egemen olmak ve i§leyi§lerini kendi c;;1karlanna 

yoneltebilmek ic;in biitiin yollara ba§vururlar. 

Bu hukuk sistemindeki kanun ve sozle~m\! egemenligi kurahmn 

kesinligi. yaln1z onceden belirlenmi§ organize hukuka yonelik 

oldugundan. ekonomik grubun ortaya c;;1kard1g1 kendiliginden 

(spontane) ve esnek sosyal hukuk tiirii ile c;;etin anla§mazhklan davet 

ederek kendi yiklmm1 c;;abukla§bnr. Aynca orgiitlt~. kapitalizmin. 

sendikalann ve kollektif i§ sozle§melerinin ortaya 900§1 hem ulusal 

egemenlik. hem de sozle§me ozgiirliigii prensiplerini zayrllatml§tir.183 

Bir taraftan ic;teki dinamik giic;ler. diger taraftan uluslaras1 

kurulu§lann ortaya <;00§1; Devletin yasama yetkisini s1mrlar. 

8) Tekno-Biirokratik Temem Fqist Toplumlann Hukuk Sistemlerl: 

Kapitalist sistemdeki ekonomi birlikleri ile i§c;;i sendikalan arasmda 

gittikc;;e biiyiiyen rekabet durumu; Devleti. bunlan kendi organlan 

oldugu iddias1yla daha iyi egemenligi aluna alabilmek ic;in. d1§andan 

empoze edilen "korporatif sanayi organizasyonu" arac1hg1yla kendi 

yap1s1 ic;;ine sokma giri§imine yoneltmi§tir.184 Bu hareket mistik 

inanc;;lar iizerine dayanan karizmatik bir iktidann ozelliklerini ta§1yan 

§ahsi bir diktatorliik sayesinde gerc;ekle§ir. 

Bu mistik degerler. hukuksal degerleri geri iterek. hukukun. siyasi 

ve toplumsal ya§amdaki her tiirlii egemenligini azalur. ic;;ten birlik 

toplumsal bagla§ma bic;;iminin egemen oldugu bu tip toplumlarda, 

hukuk yaratmaya en elveri§li age olan cemaat ogesi gerc;;ekle§mez.185 

183 Gurvitch.Ag.e., s. 223; Sos. veFeL, s.179 
184 Ayfert Gaze, Sosyal Devlet Sisteml, t.u.H.F.Yay .. no: 488, ist. 1976, s. 70-74 
185 Gmvitch, Sos. ve Fel., s. 180-181; insan Htirl~. s. 56 
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9) Merkezi Kollektivist Devlet\:ilik :bkesine Gore Planlanmit 

Toplumun Huk:uk: Sistemi : Bu topyekiin toplum tlpinde, kapitalist 

i~letmeler ve burjuva s1nifi saf d1~1 edilmi~lerdir. Proleter srmf, tek 

b~ma ya da koylii smrliyla birle§mi~ olarak resmen "diktator'' ilan 

edilmi§tir. Fakat bu diktatorliik, ilgili srmflarm kendileri tarafmdan 

degil, Devletin en yiiksek orgam haline gelmi§ bulunan komiinist 

partisi tarafindan yfuiitiiliir. Komiinist partisi, ekonominin tiimiiniin 

planlanmas1n1, planlann uygulanmas1n1, II siyasal cizgiyi" ve 

"ideolojik cizgiyi" kontrolii altlnda tutmakla yiikiimliidiir. Gerek 

ekonomik gerekse siyasal ve kiiltiirel alanlardaki geq;ek ozgiirliik ve 

demokrasi yalnizca komiinizmin "Devletin sonm~ olacagi ikinci 

evresf' i9in vadedilmi~tir.186 Bu hukuk sistemi i9inde bazen etkin, 

bazen de edilgen kitleler egemen olur. Parti i9inde etkin i9ten birlikler, 

kolhozlarda ise hukuk olu§turmaya en uygun toplumsal bagla~ma 

bi9imi olan etkin cemaat birlikleri egemendir. 

1 O) Merkezi Olmayan Kollektivist Devlet\:ilik ilkesine Gore 

Planlanmit Toplumun Hukuk: Sistemi : Gurvitch, bu toplum tipinin 

denenmemi~ oldugunu, fakat bun~n· dii~iinsel bir kurgu olmadlgm1 

ifade eder. Bu toplum tipi, ba§ta Yugoslavya olmak iizere baz1 halk 

demokrasilerinde gozlenebilen 9e§itli ger9ek yonelimlerin 

sistemle§tlrilmesi sonucu ortaya 91km1§br. Bu hukuk sisteminde, 

ekonomi sosyal hukuk kadrosu, hukuksal ge9erlilik ve etkinlik 

balam1ndan Devlet hukukuna denktir. Ekonomi hukuk kadrosu ile 

Devlet aras1ndaki bu denklik, geni~ federatlf bir i~birligi orgiitii i9inde 

ekonomik gruplarm orgiitlenmesi ile ger9ekle§ebilir. Sanayi demokrasi 

organlan, fabrika idare meclislerinden ba§layarak Ulusal Ekonomi 

Konseyi'ne kadar gider. Boylece yerel gruplar bloku(Devlet) ile 

ekonomik etkinlik gruplan bloku aras1nda yeni bir hukuksal dengenin 

kurulmas1 miimkiin olacaktrr.187 

186 Gurvitch, Sos. ve FeL, s. 182-183; 6ktem, Huk. Sos., s. 275-277 

187 Gurvitch, Sociology of Law, s. 224-225 
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Gurvitch'e gore c;ogulcu demokrasiye yonelmi§ bulunan boyle bir 

toplumun hukuk sistemi, Roma Hukuku'ndan daha yw:nu~ak. daha az 

§ekilci, aym §ekilde ahlaktan daha az aynlnn§ olacak, fakat esash bir 

§ekilde "hukuk" olacaktrr. Yani ne mistik inanc;lara ne de basit bir 

teknige baglanmayan bir saha olacaktrr. 

Hukuk sistemleri ile ilgili bu losm1 bitirmeden once, yine 

tekrarlamak istiyoruz ki, Gurvitch'in topyekful toplum tiplerine gore 

aynm1m yaptig1 hukuk sistemleri, bu alanda yap1labilecek hukuk 

sosyolojisi ara~trrmalan ic;in bir ornekten ba§ka bir ~ey degildir. 

Gurvitch, bu toplum tiplerinin sayisimn somut ara§trrmalarm ortaya 

koyacag1 sonuc;lara gore arbnhp, eksiltilebilecegini ifade eder.188 

V) GENETiK HUKUK SOSYOLOJiSi 

Hangi toplumda olursa olsun, hizh veya yava§, her hukuksal yap1, 

zamanla birtakim degi§meler gosterir. Ancak bu degi§im siireci durup 

dururken meydana gelmez. "Zaman", kendi kendine degi§tirici bir oge 

degildir. Hukuk, zaman ic;inde meydana gelen birtalom toplumsal 

olaylann etkisi altinda kalrr. Zaman ic;inde toplum kendi hayatin1 

ya§amt§, c;e§itli degi~imler meydana gelmi§ ve bunlarm tabi bir sonucu 

olarak hukuk ta degi§iklige ugrami§br. Buna gore, hukukun degi§im 

siireci, gerc;ekte hukukun belirli etkiler altmda kalmas1ndan dolayi 

meydana gelmektedir. 

l§te Genetik Hukuk Sosyolojisi, hukukun zaman h;indeki 

degi§imini ve bu degi§meleri doguran, bunlara neden olan ic; ve di§ 

etkenleri: bunlann etkisiyle hukukun §U veya bu yonde degi§im 

egilimlerini, her somut hukuk sistemi ic;inde ayn ayn incelemeyi 

kendine gorev edinir.189 Burada hukuk, toplumsal gerc;ekligin diger 

yonleriyle ili§ki ve kar§ilikh etkile§im ic;inde ele allmr. 

188 Gurvitch, Ag.e .• s. 203-205 

189 KOsemihal, Sos. Tarlhl, s. 271; Top~uoglu, Huk. Sos. I, s. 206 
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Gurvitch. Genetik Hukuk Sosyolojisinin XIX. y.y. boyunca yanh~ 

olarak. hukuksal kurumlann. kesintisiz ve tek yonde geli~tigi 

varsaynn1m dogrulama pe~inde ko~tugunu ifade eder.190 Zaten 

sonunda boyle bir varsayimm dogrulanmas1 i~in gerekli bilimsel 

bilgilere sahip olunmad1g1. eldeki bilgilerin belli tarihsel ya da giincel 

toplumlarla srmrh oldugu anla~tlrm~tir. Uzerinde i~lem yaptlmann~ ya 

da hakkmda hi~ beige bulunmayan konulan. boyle bir tek diize evrim 

~izgisinde bo~luk birakmamak gayretiyle, ger~ege uygun olmayan 

yorumlarla ge~i~tirme durumuna dii~fildiigii sonunda fark edilmi~tir. 

Hamide Top~uoglu 'nun bellirttigi gibi; "Genel gel~me kanunlanni 

aramaktan ilmitlerini kesmeyenler, Tarih felsefesinde istedikleri 

teorileri gel~tirebilirler. Bir ii.mit, bir ozlem olarak gittik<;e daha iyi, 

daha mii.kemmel hukuk sistemlerine yonelindigine inantlabilir. Ancak 

"hangisi iyi, hangisi koti1" sorunu, felseft bir tavt.r belirlemeden 

<;ozii.lemez. Bu nedenle smtrlanni bilen bir bili.Pi dalt, dogru cevaplan 

ancak aynntilan ile inceleyebildifji tek bir topyekii.n toplum hakkmda 

soyleyebilir." .191 

Gurvitch, tek yonlii geli~me onyarg1lanndan va...get;en Genetik 

Hukuk Sosyolojisi'nin, ~u problemleri ara~trrma konusu yapabilecegini 

soyler: 

a) Her hukuk sistemi i~inde var olan "diizenlilik bellrtileri". 

(regularities as tendencies of cnange) 

b) Bu diizenlilik belirtilerinin ve daha genel bir ifadeyle hukuksal 

ya~amdaki biitiin degi~melerin "etkenlerini" inceler. 

190 Gwvitch, Sociology of Law, s. 227-228 

191 Towuoglu, Huk. Sos. II, s. 289 
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A) DUZENJ,ix,fK BELiRTiLERi 

Toplumsal ya§amda duzenlilik belirtileri, sadece topyekun 

toplumlar ve gruplar aras1 ili§kileri inceleyen Aynmsal Sosyoloji'nin, 

makrososyolojik alamnda soz konusu olabilir. Bu dt1zenliliklerin 

mikrososyolojik saha ile bir ilgisi yoktur. 

Dt1zenlilik belirtileri, "kanunlar' demek degildir. Bunlar ne statik 

kanunlardir ne de dinamik geli§im kanunl~ndir. Qiinku toplumsal 

gerc;ekligin(ozellikle kollektlf semboller ve degerlere bagll olan hukuksal 

gerc;eklik boyutunda), aymc1 niteligini olu§turan pek ileri derecedeki 

belirsizlikler nedeniyle, bu dt1zenlilikler "olastlzklara", "§anslara" ve 

"egilimlere" baglanir ki, bunlann gerc;eklei;;mesi genii;; bir tahmin 

edilemezlik payi ile sm1rland1nlmli;;tir. Gurvitch, bu nedenle bunlara 

"kanunlar" demeyip "diizenlilik belirtileri" demektedir.192 Bir topyekl'.in 

toplum tipinden digertne gec;i~. devamll bir kesintiyi, ac;1k bir farkl ve 

derin bir uc;urumu atlamayi gerektirdiginden, diizenlilik belirtileri, her 

topyekftn toplum tlpinde ayn ayn ozelliklerde gorunebilir. Bu nedenle 

bunlar arasmda kanunlar aramak yanll~ sonuc;lara gotfuebilir. 

Daha once siralamasrm verdigimiz topyekun toplumlann hukuk 

sistemleri incelendiginde §U tespitleri yapmak miimkiindfu: 

Karizmatik teokrasilerin hukuk sisteminde, karizmatik ogeyi 

"devamlt" ve "geleneksel kz.lma" egilimi gozlenmaktedir. Bu durum, 

karizmatik teokrasi yonetiminin ba§I olan §efin yerine gec;eceklerin 

belirlenme yontemi olarak verasetle sec;im ilkesinin giic;lenmesi ve 

hukuk ile idarenin biirokratiklei;;mesinde daha net bir §ekilde 

gozlenebilir. Aynca esrarengiz kaynaklardan ve i;;efin vas1tas1zca 

ilhammdan dogan hukukla, gelenek arasmda bir mucadele vardir.193 

192 Gm:vitch, "Dlferansiel ve Jenetik Hukuk. Sos.yolojisi", s. 269; insan Hiirlii!ii.s. 28 
193 Gmvitch, Ag.m., s. 270 
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Ataerkil toplumlann hukuk sisteminde goriilen diizenlilikler, geni~ 

aile yap1smdan, kan koca ailesinin olu~umuna yonelik bir egilim ile 

buna bagh olarak miras1n varisler arasmda payla~umna dogru bir 

egilimden ibarettir.194 

Feodal hukuk sisteminde siizorenlerle, vassallar aras1ndaki 

hiyerar~ik federasyon hukuku, kendisine bagh hukuk sujeleri gittik9e 

daralma egilimi gosterdigi halde; bir taraftan kilise hukuku, diger 

taraftandan da yeni kentlerin hukuku evrenselle~me r!gilimi gosterir. 

Kilise hukuku kendi iisti.inlugunii ilana yonelirken, dini inan9 

birligindeki ~iddetin gev§emesi bunu kitle seviyesine indirmege 

9a11~maktadrr. Boylelikle mfilkiyet hukukunun dayanlkhhg1 ve en 

sonunda zaferi kolayla~acaktrr ,195 

Site hukuk sisteminde, hukukun evrenselle'§mesine ve sosyal 

hukuku s1mrlayan bireysel hukuk alan1mn geni~lemesine dogru bir 

egilim gOzlenir. Platon ve Aristo, bu hukuk sistemi i9inde, siyasi hukuk 

alamnda dairesel bir hareketi bulduklann1 one si.irdfiler. Bu hareket, 

Platon'da Aristokrasinin, Timokrasiye, Oligar§iye, Demokrasiye, 

ardmdan da Tiranhga donii§mesi ~eklinde ger9ekle§ir.196 Aristo'ya gore 

yOnetim bi9imleri, olumlu olarak niteledigi, Monar~i. Aristokrasi ve 

Cumhuriyet ile olumsuz yonetim bi9imleri olan Tir~'ni, Oligar§i ve 

Demokrasi arasmdaki degi§im c;;ere9evesinde gerc;;ekle§mektedtr.197 

Gurvitch, Platon ve Aristo'nun ileri si.irdiikleri, bu dairesel di.izenlilik 

hareketinin sadece· Site'nin hukuk sistemi i9inde ge9erli oldugunu 

ifade eder.198 

194 GulVitch, Ag.m., s. 271 

195 GulVitch, Aym yer 

196 R Galip Okandan, Umuml Am.me Hukuku, i.'0.H.F.Yay. no: 295, ist. 1968, s. 146 
197 .Aristo, Polltika, (Trc. Mete Tuncay), 2. bsk., Remzi Kitabevi, ist. 1983, s. 113-130 
198 GulVitch, Sociology of Law, s.230 
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Kapitalizm oncesi ve kapitalist donemin diizenlilik belirtileri, 

hukuksal e§itlig;in, siyasi e§itlikten ba§layip kanun kar§1smdaki 

e§itlige, oradan da medeni haklarda e§itlige yonelmesidir. Siyasal ve 

ozgiirh1g;e yonelik haklarda, e§itlig;e dog;ru bir eg;ilim gosteren diizenlilik 

belirtileri, sonunda dog;al hukuka dog;ru bir yonelim if;ine girmi§fu.199 

Gurvitch, f;Og;ulcu demokrasiye veya totalitarizme eg;ilimli olan 

cag;nnlZlll hukuk sistemlerindeki diizenlilig;in ne olacag;1nm kesin 

olarak §imdiden belirlenemeyeceg;ini belirterek bu toplum tiplerinde 

gozlenme imkam bulunan baz1 diizenlilikleri §oylece srralamaktadrr: 

Kanun ve sozle§menin birbirine paralel olarak gerilemesi ve sosyal 

hukuk sahas1n1n, bireysel hukuk kar§1s1nda giiclenmesidir. Aynca 

sezgisel hukukun, onceden belirlenen hukuk kar§1smda gittikce onem 

kazand1g;1, onceden belirlenen hukuk icinde orf hukukunun, sosyal 

beyannamelerin, kollektif sozle§melerin, kanuna kar§l etkinliginin 

artbg1 gozlenmektedir. 200 

B) HUKUKUN DEGi~iMiNDEKi iC VE DI~ ETKENLER 

Bu konuya ba§lamadan once zaman zaman kan§t1nlan 

etken(factors) ve neden(cause) terimlerini birbirinden net bir §ekilde 

ayirmak gerekir. Bu ayirnn doga bilimleri ile sosyal bilimlerin her biri 

icin gef;erlidir. Orne gin bir kayayi dinamitle parcalama eylemindeki, 

etkenler, kayanm dayamkhhk derecesi, dinamit ve ate§tir. Halbuki 

buradaki sebeb, gazlarm kuvveti ve geni§lemesidtr.201 

Gurvitch, bu durumu sosyal fenomenler iizerinde ~u §ekilde 

aclklamaktadrr : 202 

199 Gurvitch, Ayru yer 

200 Gurvitch, Ayru yer 

201 GuIVitch. insan Hilrl~ii. s. 19-21 
202 GuIVitch. Sociology of Law. s. 231 
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a) Toplumsal olgulann nedeni daima yekpare bir biitiin olu§turan 

toplam toplumsal olaylann(total social phenomena) -Gurvitch, bu 

kavrann Marcel Mauss'tan ahm§tir203_ iCinde yatar. QUnkii toplumun 

ce§itli yonlerinin aclklanabilmek icin. az cok yapay bir §ekilde aynhru§ 

olduklan esas butiine kattlmalan gerekir. 

b) Gercek toplumsal nedenleri olu§turan toplam toplumsal olaylar, 

topyekiin toplumlann bir niteligidir. Sosyoloji'de nedensel aclklama 

ancak bu toplum tiplerinde gercekle§ebilir. 

c) Qe§itli toplumsal etkenler. ayru biitiiniin ayn ayn yonlerini 

olu§turduklanndan, tipolojisi yapdmt§ bir topyekiin tip i9inde 

kaq;ihkl1 olarak birbirlerini. etkilerler. Ornegin morfolojik temel, 

ekonomi. din. ahlak v.b., hukuksal realitenin degi§im etkenlerini 

olu§tururlar. Ayn1 §ekilde hukuksal realite de bunlann herbirtne, 

onlann degi§im etkeni olarak etki eder. Hukukun deP°i§iminde etken 

olan ogelerin roliiniin, her topyekfu:i toplum tipine gore degi§tigini de 

belirtmek gerekir. 

Hukuksal ya§amm akt§mdaki etkenler, iC ve dt§ etkenler §eklinde 

ikiye aynlabilir. le etkenler, hukuk tiirlert, hukukun derinlemesine 

katlan ve ce§itli hukuk kadrolan aras1nda var olan c·eki§me ve 

gerginliklerdir. Di§ etkenler ise. hukukun d1§1ndaki toplumsal 

fenomenlerdir. le etkenleri daha onceki bOliimlerde inceledigiiniz iCin 

burada sadece du~ etkenleri ele alacaW,Z. 

a) Toplumun Morfolojik Temeli ve Hukuk: Toplumun demografik ve 

cografi temeli yani nufusu, hacmi, yogunlugu ve toprak iizerindeki 

dagili§ §ekli, toplumsal ya§amm genel akt§tru oldugu kadar. ekonomi, 

hukuk, din, ahlak v.s. iizerinde de etkide bulunur. Morfolojik temelin, 

203 Marcel Mauss, Hlbe, Arkaik Cemiyetlerde Miil>adelenin 3ekillerl ve Sebebleri, (Trc. 

Sadri Etem), 1st. 1934, s. 104-106 
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hukuk U.Zerindeki etkisi, her topyekiin toplum tipine gore degi§kenlik 

arzeder. Bu etkileri tespit edebilmek i<;in her toplum tipinde ayn 

ara§trrmalar yapmak gerekir. Ataerkil toplumlarda, Karizmatik 

Teokrasilerde ve Orta Qag'da m1fusun yogunlugunun hukuk U.Zerinde 

biiyiik etkisi vard1r. Bu etki diger topyekiin toplum !iplerinde daha 

azdrr.204 

b) Ekonomi ve Hukuk: Bugiine kadar hukuksal ya§ama etki eden 

etkenler aras1nda iizerinde en fazla ara§trrma yaptlan ve tarh§ma 

konusu olan dal ekonomidir. Gurvitch. hukuk ile ekonomi arasmdaki 

ili§kiyi, bunlardan birini temel alarak ac1klamaya cal1§an tekci 

gorii§leri ele§tlrmekte. kimi toplumlarda hukukun, ekonomiyi 

etkiledigini, kimisinde de bunun tersi oldugunu ifade etmektedir. 

Buljuva toplumunda ve bugiinkii toplumlarda ekonominin hukuktan 

daha etkin oldugu bir gercektir. Bu tiir toplum tiplerinde ekonomiden 

geride kalan hukuk, kendi degi§iminde onun etkisi albndadrr. Halbuki 

feodal toplumun hukuk sisteminde hukuk ekonomiden daha fazla bir 

hareketlilige sahiptir; hukuk, ekonomiye egemen durumdadrr. Ataerkil 

toplumlarda hukukla ekonomi arasmda bir denklik, dini karizmatik 

teokrasilerde ise doga iistii inanclar, kar§1smda hem ekonominin hem 

de hukukun etkinliginin azald1g1 gozlenir. 205 

c) Din- Ahlak ve Hukuk : Din, -daha geni§ bir ifadeyle doga iistii 

inanclar- (sihri de i<;erir) Karizmatik Teokrasilerin hukuk hayatmda 

egemen rol oynam1§br. Diger toplumlarda dinin rolii, inan<;lann 

kuvvetine ve kilisenin dig er gruplarla olan ili§kisine gore degi§mektedir. 

Kilisenin Site'ye bagh olmas1, dinin hukuk iizerinde etken olma 

niteligini oldukca azalbyordu. Orta Qag'da kilisenin bag1msizhg1 ve 

hukuksal iistiinlugu, dinin (Hrristiyan11gm), hukuk iizerindeki etkisini 

arttinyordu. Reform sonras1nda kiliselerin birbirleriyle miicadelesi, 

204 Gurvitch. Ag.e .• s. 232-233 

205 Gurvitch. Ag.e., s. 234-235 
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bunlann hukuksal ya§am iizerindeki dolaysiz(direkt) etkilerini 

azaltmasma ragIDen, sonu9ta kamu iktidanru suurlayarak vatanda§hk 

haklanru ilanma yardrmc1 olmu§tur. XX. y.y. da Devletle Kilisenin 

tamamen aynlmas1, hukuk sisteminin tiimiiyle laikle§mesi sonucunu 

dogurmu§tur. 

Gurvitch'e gore, din, ahlak ve hukukun yeteri derecede 

farkltla§tiklan giiniimiiz Ban toplumlarmda, hukuksal ger9eklik ile 

ya§ayan ahlak arasmdaki bag 9ok §iddetlidir. Fakat bu durum her 

toplumda ahlak ve hukukun hareketliliginin aym ~ekilde ve aym hizda 

yol ald1g1 anlamma gelmez. Ahlak yap1s1 itibariyle hukuka nazaran 

daha elastiki, daha ihtilalcidir. Hukuk ise yenile§tirici hareketlerden 

daha 9ok, geleneksel uygulamaya daha fazla baghdrr. Fakat ihtilal veya 

biiyiik reform donemlerinde hukuksal ger9ekligin toplumsal gen;eklige 

olan etkisinin hlZl, ahlakm hizrm a§ar. 206 

d) Kollektif Psikoloji ve Hukuk : Kollektif zihniyet (mentality), 

toplumsal ger9ekligin en derin kati olarak, bu ger9ekligin biitiin 

goriiniimlerine ve hukuka etki eder. Din, ahlak ve ekonominin de 

altinda gizli olan kollektif psikoloji, bunlar vas1tas1yla da hukuka 

dolayh yoldan etkide bulunur.207 

206 Gu:rvitch, Sociology of Law s. 237: Tabll Hukuk, s. 171-174: Aynca hukuk, 

ahlak il~kisi ii;in bkz. ismail Ktlhoglu, Ahlak Hukuk in11klsi, M.U.i.F.V.Yay., ist. 
1988 

207 GUIVitch, Sociology of Law, s. 238 
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tic;tiNcti BOLUM 

• • • GURVITCH'IN HUKUK SOSYOLOJISI ALANJNDA 

TtiRKiYE'YE E'I'Ki:Si 
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Ulkemizde Tanzimat'la birlikte yogunla~an hukuksal arayi~lar, 

Mecelle ve onun d1§mdaki kanunla§trrma cah~malari ile bazi alanlarda 

Bati'dan yapilan terciimeler sayesinde yeni bir §ekil alrm~tir. Bu 

hukuksal arayi~lann bir uzantis1 olarak, II. Me~rutiyet(l908) 

sonras1nda, "ilmi cemiyet'', "ilmi ictima", "ictimaiyyat" ~eklinde 

terciime olunan sosyoloji aklmlarmm etkisi ile Hukuk Sosyolojisi'nin 

gfuldeme geldigi gozlenmektedir. 208 

II. Me~rutiyet sonras1 yapilan 9al1§malara Ziya Gokalp'in buyiik 

katkllari olmu~tur. Fmdlkoglu'na gore; "Hukuk Sosyolojisi., GOkalp'in 

bii.tii.n dii.$ii.nce ii.rilnlerinin % 70'ni a$ar. Geri kalan % 30 bile 

dolayisiyla hukuksal kurumlan ilgilendiren dU.$U.ncelerle 

ortii.lii.dii.r. "209 

Gokalp, 1913 ytlmda "!slam Mecmuas1"nda yayinlad1g1 "Ftlah ve 

ictimaiyyat", "ictimai Usul-u Flklh" v.b. ba~hkh makalelerde Fiklh ve 

Sosyoloji'yi sentez etme cabas1 i9indedir. 

Gokalp bu konuda, "F1klh ve lctimaiyyat" ba~hkh makalesinde 

§Unlan soylemektedir : " Ftkh'tn menbalan ikidir : Nakli $eriat, 

ictimai $eriat. Nakli $eriat tahavvii.lden mii.tealidir. ictimai $eriat ise 

ictimai hayat gibi daima bir sayruret(olU$um) halindedir. o halde 

208 Fmdlkoglu, ictimalyat m, t0.1.F.Yay., no: 105, ist. 1958, s. 77 

209 Fmchkoglu, Ag.e .• s. 78 
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Ftkh'tn bu ktsmt. !slam umn1.etinin tekamillilne teban, tekamill 

etmege yalmz mii.staid(istidadlz) degil ayni zam.anda mecburdur da. 

Ftkh'tn nakli $eriata istinad eden esasatt kiyamete kadar sabit ve 

layetegayyardu(degi§mez). Fakat bu esaslartn nasm or:fiine, fakihlerin 

tcmaina milstenid olan ictimai tatbikati her asnn icabat-1 

hayatiyyesine gore tntibak zaruretindedir."210 

Bu konuda Gokalp, aym mecmua yazarlanndan olan Halim Sabit 

ve Mustafa $eref gibi modernist lslamctlann destegini kazamrken; 

lzmirli tsmail Hakla gibi bir diger modernist lslamc1 yazar Gokalp'i 

§iddetle ele§tirmi§fu.211 

An.cak, I. Diinya Sava§imn ba§lamas1 ve sava§ sonrasmda kurulan 

yeni Devletin, 1926'da yapug1 hukuk devrimiyle beraber bu tartl§malar 

sona ermi~tir. Bu donemde donemin kendine has ozelliklerinden dolayi 

Hukuk Sosyolojisi c;ah~malarmda bir duraklama goriilmektedir. 

1933 Universite refonnu sonrasmda, bazi Alman bilim adamlannm 

c;e~itli fakfiltelerde gorev almas1yla birlikte, Hukuk egitiminde Hukuk 

Felsefesi ile Hukuk Sosyolojisi'nin de yer almas1, bu sahada yaptlan 

c;al1§malara bir canhhk getirmi§tir. Hukuk Sosyolojisi kimi donem 

zorunlu, kimi donemse sec;meli ders kapsam1nda olmak uzere, 

iiniversitelerimizde giiniimiize kadar okutulmaya devam ede 
gelmi§tir. 212 

Gec;en siirec; ic;inde, terciimeler di~mda Hukuk Sosyolojisi alanmda 

yaptlan ara§tinna sayis1, bu bilime iiniversitelerde verilen onemle 

dogru orantih olarak c;ok smrrh kalmi~trr. 213 

210 Ziya Gokalp, Makaleler VIII, (Haz. F.R Tuncor) Kfiltt1r Bak. Yay .• 1st. 1981, s. 18 
211 Bu tart1~manm bir ozeti i~in bkz. Abdiilkadir, ~ener, "ictimai Usul-u Fduh 

T~malan", AU.i.F. islam ilimlert Enstitiisii Yay .. Ank. 1982. sy. 5, s. 231-240 
212 Oktem, Huk. Sos., s. VII (onsOZde) 

213 Artun Unsal, "Hukuk Sosyolojisi ve Tiirkiye'deki Geleceii", AU.S.B.F. Der .. c. 

XXX. no: 1-4 (1975) s. 93 
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1949 ytlmda E. Hirsh'in ders notlan "Hukuk Felsefesi ve Hukuk 

Sosyolojisi Dersleri" ad1 altmda yaymlamr. Z. F. F'lnchkoilu'nun, 

"ictimaiyat m; Hukuk Sosyolojisi"(l958); H. Top9uoi}u'nun "Hukuk 

Sosyolojisi Dersleri I {Sosyolojik A(!idan HukukJ'(1960 ; Tar1k 

Ozbilgen'nin "Ele~tirisel Hukuk Sosyolojisi Dersleri 1'(1971) adh 

eserler bu alanda yaptlan ~ah~malara onciiliik etmi~lerdrr214. 1980 

sonrasmda Top9uoilu'nun "Hukuk Sosyolojisi Dersleri II "(1984) adh 

esert ile, Niyazi Oktem'in "Hukuk Felsefesi ve Hukuk Sosyolojisi 

Dersleri"(l983) ve Cahit Can'1n " Ol~um Siireci i(!indeki Hukuk 

Sosyolojisi" adh eserler bu sahada yazilm.1~ onemli eserler aras1nda 

yer a11r. Bu eserler du~1nda makale ve tez kapsaminda Hukuk 

Sosyolojisi ile dogrudan veya dolayh ilgili olan ~ah~malar yaptlml~trr. 

Hukuk Sosyolojisi'nin iilkemizdeki bu siireci i~inde Gurvitch'in 

Tiirkiye'ye etkisi, 1933 reformu sonras1 canlanmaya ba~layan donemde 

ba~lann~trr. Gurvitch, "Elements de Sociologie Jurldique, Paris 1940" 

adh esertnin bir boliimiiniin Hilmi Ziya Ulken taraf1ndan 1943 'te 

t.0.E.F. Sosyoloji Dergisi'nde, terciime edilmesiyle ilk defa Tiirk~e 

olarak Tiirkiye'de giindeme gelir. Gurvitch'in aym eserinin tamami, 

Hamide Top~uoglu taraf1ndan, A. 0 .H.F.D.n1n ~e~itli sayilannda 

terciime edilerek yayunlarur.215 1950'1i yillara kadar Tiirkiye'de Hukill{ 

Sosyolojisi sahas1nda yegane eser Gurvitch'ten yapilan bu 

terciimedir. 216 

214 Ge~ bilgi iCin bkz. Artun, Ag.m., s. 94-97 
215 Gurvitch'in, Elements de Sociologie Juridique, Paris 1940, adh eserinin 

tercumesi iCin bkz., A.U.H.F.Dergisi :"Hukuk Sosyolojisinin Konusu ve 

Problemleri" (c. VI, sy. 2, 3, 4, 1949); ''Hukuk Sosyolojisinin Miibenirleri"(c. 

VII sy. 1-2, 1950); ''Hukuk Sosyolojisinin Kuruculan: 1-DURKHEiM" (c. VII sy. 3-
4, 1950, ); ''Il-DUGuiT, LEVY, HAuRiOU' (c. VIII, sy. 1-2, 1951); ·m-MAXWEBER, 

EUGEN EHRLiCH ve Bugiinkii Cereyanlar" (c. VIII, sy. 3-4, 1951); "Sistematik 

Hukuk Sosyolojisl" (c. IX, sy. 3-4, 1952); "Dlferansiyel Hukuk Sosyolojisl" (c. XIII, 

sy. 1-2, 1957) 
216 H. Ziya Oiken, "Kltap ve Dergl Tahllllerl ",Sos. Der., sy. 7 (1952), s. 149 
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Hukuk Sosyolojisi alamnda Gurvitch'ten yaptlan bu terciimeler 

yarunda, yukanda ad1 ger;en r;ah§malann hemen hemen tiimiinde 

degi§ik yonlerden de olsa Gurvitch'in etkisini gormekteyiz. Gurvitch'in 

l 940'ta Hukuk Sosyolojisi sahasmda yazd1gt eSerle r;ok klsa bir siire 

ir;inde Tiirkiye'de etkili olmasmda "Elements de Sociologie Juri.d.ique" 

adh eserin o giine kadar gelen biitiin gorii§leri toplayip kritik eden bir 

el kitab1 olmasrmn biiyiik etkisi varctrr.217 Aynca Gurvitch'in Marxizmi 

ele§tiren bir dii§iinur218 olmas1 ve eserlertnin r;ogunu Fransizca 

yazmas1 bu etkiyi giir;lendirmi§tir. 

Burada. Gurvitch'in Hukuk Sosyolojisi alan1nda Turkiye'ye 

etkisini. onun Hukuk Sosyolojisi smrllamasmda aynmrm yapug;1 ana 

boliimleri temel alarak yapmaya r;all§acag;iz. 

I-GURVITCH'iN HUKUK SOSYOLOJiSi SINIFLAMASININ 

TURKiYE'YE ETKiSi 

Gurvitch'in Hukuk Sosyolojisi'nde yaptlgt Sistematik, Aynmsal ve 

Genetik Hukuk Sosyolojisi §eklindeki s1mflama, yukanda ad1 ger;en 

yazarlann c;;ogunlugu tarafindan baz1 ele~tirilere ugramasma ragmen 

genel olarak kabul edilmi§tir. 

Bu yazarlardan Hamide Top9uog;Iu, "Hukuk Sosyolojist Derslert I'' 

isimli esertnde 9e§itli sosyologlarm Hukuk Sosyolojisi srmflamasrm 

verdikten sonra; "Guroitch'in tasnifi en geni§ ve en elveri$lt olamd:rr. 

Ancak bund.a da bazi degi§iklikler ve geni§letmeler yapmak jaydadan 

hali olmayacaktir." diyerek. Gurvitch'in, Sistematlk, Aynmsal ve 

Genetik Hukuk Sosyolojisi §eklindeki simflamasrm kabul ettig;ini ifade 

eder.219 

217 Top~uoglu, Huk. Sos. I. s.169; Top~uoglu, ''Max Weber Sosyolojlsine G6re 

Hukuki Dqiince" s. 203) 

218 Olken. "Gurvitch'e Dair Bir KaQ Stiz", Sos. Der., c. 2 (1943) s. 105-106 

219 Top~uoglu. Huk. Sos. I, s. 179 
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Tank Ozbilgen, Gurvitch'in arusma adad1g1 "Ele$tirisel Hukuk 

Sosyolojisi Dersleri" isimli eserinde, "Elements de Sociologie 

Juridique" de Gurvitch'in Hukuk Sosyolojisi'ni ilk defa metodik olarak 

Durkheim.'1n kurdugunu ifade eden gorii~iinu ele~tirerek, Hukuk 

Sosyolojisi'nin metodik anlamda ger~ek kurucusunun Gurvitch 

oldugunu soyler.220 Ozbilgen, aynca Hukuk Sosyolojisi'nin 

konulanmn s1mflanmas1n1 da Gurvitch'ten esinlenerek yaptig1n1 

belirtir. 221 

"Hukuk Felsefesi ve Hukuk Sosyolojisi Derslert' isimli eserinde 

Niyazi Oktem, "Gurvitch, sosyal olgu boyutundan hareket ederek 

hukuku aclklayan, bii.tim ekoUeri birle$tirici bir tutum izlemektedir. 

Kammzca Gurvitch bu tutumuyla realist bir dii.$ii.nceyi dile getirerek 

tek boyutlu aclklama §emalanntn fanatizmini ortaya koymakta, 

hakikatin cok boyutlu oldugunu kanitlamaktadtr."222 diyerek 

Gurvitch'in srmflamasma olumlu baktigiru soylemektedir. 

Cahit Can ise "OlU$um Sii.reci tcindeki Hukuk Sosyolojisi' adh 

eserinde Gurvitch'in Hukuk Sosyolojisi anlayu~1na kar~1 yap1lan 

ele§tirileri verdikten sonra; "Kanimizca, ampirik sosyolojiyle 

ugra$anlar tarafindan yanlt$lan kanitlanmadikca, Gurvitch'in 

aynntilt simjlandumalan "yanll$" olarak nitelendirilemiyecektir. "2 23 

demektedir. 

Hukuk Sosyolojisi'ne ayird1g1 "fctimiyat III" de F1nd1koglu 

"Hukukun me§gul olacagi meseleler bizzat ht!kukun arttk klasikle$mi$ 

olan tasniflerinden clkanlabili.r'' diyerek224, Hukuk Sosyolojisi'ni dart 

220 Ozbilgen, Huk. Sos •• s. 145 
221 Ozbilgen, Huk. Bq., s. 283 

222 Ok:tem, Huk. Sos., s. 312 

223 Cahit Can, OlWJum Siireci i~deld Hukuk Sosyolojisi, s. 97 

224 Fmc:hkoglu. ictimaiyat m. s. 54 
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dala aymr: 1) Medeni Hukuk ·Sosyolojisi, 2) Esas Te~kilat Hukuk 

Sosyolojisi, 3) Ceza Hukuk Sosyolojisi, 4) !dare Hukuk Sosyolojisi. 

F1nd1koglu, Gurvitch'ten farkh bir sistematlk belirlemesine 

ragmen, hukukun d1~ gon1nii§ii(onceden belirlenmi§ oranize hukuk) ile 

bunun altmda yatan fikir kiymet ve degerlerinin carp1§bg;I noktalarda, 

Gurvitch'in onerdigi derinlemesine analizin yararh olacagm1 ifade 

etmektedir. " Tercume, kabul, iktibas veya in.tibak yolu ile kanunlanm. 

tamamlayan TU.rkiye'de boyle bir ihtiyac, Avrupalt Hukuk 

Sosyologlann tasavvur edemiyecekleri kadar $iddetlidir." diyerek 

Tiirkiye'deki Hukuk Sosyolojisi cah§malan i~in derinlemesine analizin 

onemini vurgular.225 

11-GURVITCH'iN "SiSTEMATiK HUKUK SOSYOLOJiSi'' ALANINDA 

TilRKiYE'YE ETKisi 

A) Gurvitch'in Hukuk Tiirleri Alanmdaki ~Wsi 

Gurvitch'in Hukuk Sosyolojisi .. anlayi§mda. Derinlemesine Hukuk 

Sosyolojisi ile toplumsal bagla§ma bi~imleri temelinde olu~an Hukuk 

Tiirleri'ne kar§1hk olan "Sistematik Hukuk Sosyolojis·;"'' anlayi§1, bazi 

ele§tirilere ugramas1na ragmen Tiirkiye'de genel olarak kabul 

gormii~tiir. 

"/nsanlan birbirleriyle sosyal munasebetlere, irtibatlar tesisine 

sevk eden §ey onlartn sosyal yaradtlt§landtr. Bu kabiliyete 

"sociabilite", "icttmailik istidadt" denir. Bu istidadm neticesinde 

meydana gelen muhtelif ictimai milnasebetlerin hepsi de hukuk 

yaratmaya kabUiyetli degildir. Bunlann bir kismt ahlak veya mua§eret 

nizamlanna vucut verebilirler." diyen Topcuoglu, toplumsal bagla~ma 

bicimlerinin, hukuk kaynag1 oldugunu soyler.226 Topcuoglu aynca 

225 Fmdlkoglu, Ag.e., s. 72-73 

226 Topc;uoglu, Huk. Sos •. I, s. 197 
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~ogulcu sunflama muptelas1 olmakla niteledigi Gurvitch'in. hukuk 

tiirleri aynnnmn esas ahnmas1··durumunda birc;;ok §ekli tipin ic;;eriksiz 

kald1grm. zira bunlann mantik.i gec;;erliligine ragmen. toplumsal 

gerc;;eklikte hukuksal kar§Ihgi bulunmadigiID belirterek onu ele§fuir.227 

Oktem. Gurvitch'in sosyolojinin kaptlann1 toplumsal bagla§ma 

bic;;imlerine ac;arak. toplumsal ac;;Iklama §emalarmda bireye de yer 

verilmesinin geregini kabullenen realist bir tutum ic;;ine girmi§ 

oldugunu belirtir.228 

Ozbilgen, toplumsal bagla§ma bic;;imlerini(sosyabilite) Gurvitch'den 

naklen "sosyabilite, bfrtim i{:inde ve bii.tilnle tilmle$im il$kileridif'229 

§eklinde tan1mlayarak, toplumsal bagla§ma bic;;imlerinin sadece 

gruplan meydana getirmekle kalmayip, aynca topyekiin toplumlan da 

dogrudan veya gruplar vas1tas1yla dolayh olarak etkilediklerini ifade 

eder. 

Gurvitch'in, hukuk tiirlerini konu alan Hukuk Sosyolojisi dahm, 

"Sistematik Hukuk Sosyolojisi" §eklinde nitelemesini ele§tiren 

Ozbilgen, bunun hukuk sistemlertni c;;agn§trrdigint soyleyerek, "Mikro 

Hukuk Sosyolojisi" deyiminin daha yerinde oldugunu belirtir.230 

Hukukun olu§umunda as1l belirleyici faktoriin "etik deger' 

oldugunu, toplumsal boyutun ise bu olu§umda astlhk ta§rmad1gm1 

belirten Ozbilgen, toplumsal ya§amm, hukukun etik boyutuna bagh 

olarak bu yonde iradesel bir c;;abayla olu§turuldugunu soyler.231 Yine 

de hukukun olu§umunda toplumsal katm varhgm1n kac;;1ntlmaz 

2Zl Topcuogiu. Huk. Sos. II, s. 268 

228 Oktem. Ozgiirltik Sorunu ve Hukuk, s. 281 
229 Ozbilgen, Huk. Bq., s. 301 

230 Ozbilgen, Aym yer 

231 Ozbilgen, Huk. Bq., s. 275 
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oldugunu soyleyen Ozbilgen bu konuda ~oyle demektedir: "Ettk 

degerler insanm ve dolayisiyla da sosyal yQ.$anunm gereksinmelerden 

bagunszzltkla varltk gosterememekte ve sosyal realttentn direnct 

olcii.silnde gercekle$mekte oldu!Jundan sosyal dimunstyon(boyut), 

hukukun bir elemant olarak kar$unzza r;tkmaktadu."232 Ozbilgen, 

hukukun bir elemaru olarak boyle bir fonksiyon yiikledigi sosyal 

boyuta bagh olarak, Hukuk Sosyolojisi'ne etik degertn ger~ekle~me 

olanagrm ara~trrma ve olas1 direm;leri tespit gorevi yiiklemektedir. Bu 

gon1~iin tabii sonucu olarak etkin "Biz"lerin, mutlak olarak hukuk 

yaratma giiciine sahip olmad1gtn1, hukukun olu~umunda yap1lacak 

olarun, etkin "Biz"lerde potansiyel olarak bulunan giiciin, etik degere 

gore bi~imlendirilmesinden ibaret oldugunu soyleyerek233; 

kendiliginden (spontane) etkin "Biz"lerin bukuk yaratma giicu 

oldugunu kabul eden Gurvitch'i ele~tirir. 

Gurvitch kendisine bu konuda, ya§ad1g1 donemdeki yazarlar 

tarafmdan yapilan ele§tirilere, hukukun olu~umund l etkin oldugu 

soylenen etik degerlerin oncesinde zorunlu olan birtakim toplumsal 

bagla~ma bi~imlerinin(toplumsal ya~am1n) bulunmas1 gerektigini 

belirterek cevap vertr. Gurvitch bu konuda §unlan soylemektedir: 

"Hukukun kaynagt olarak "sebeb olunan zarar tazmin edilir'' veya 

"akdedilen sazl~melere uymabdtr'' kaideleri zikredUmektedir. Fakat 

bu kaideler, $ilphesiz az veya cok f erdt niteliktekt bir sosyal dil.zentn 

varllgmi ve f erd Ue toplulugun birbirinden aynlmcy ve ferdi millkiyettn 

tanmmcy olmasint(kt bu olmadan sebeb olunan zarann tazmini bir 

anlam ifade etmez) ve blltndigi ilzere hukuk killtilrilniln oldukca gee 

ortaya (;tkmt$ bir olgusu olun Sozle$menin dogmU$ olmastnt 

gerektirir."234 

232 Czbilgen. Ag.e., s. 276 

233 Czbilgen, Ag.e., s. 281-283 

234 Gurvitch, Tabil Hukuk. s. 185 
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B) Gurvitch'in Derinlemesine Hukuk Sosyolojisi Alan1ndald Etkisi 

Gurvitch 'in Derinlemesine Sosyolojisi boliimiinde srmflamasm1 

yapbg1 katlann hukuk alan1ndaki goriiniimiinii Top~uoglu, ~oyle 

yorumlar : "Sosyal gercekli(jin birbirinden farkb. derinlik derecesind.e 

bulunan muhtelif katlan arasmdaki stralama, hukuk hakkmda da 

yaptlabilir: mesela en sathi tabakayi te$kll eden, yani m.ii.$ahid.in en 

kolayltkla farkedece!}i hukuki realite, f erdlerin fiilen hukuka uymakta 

olan davranl$landir. Daha sonra bu davranl$lara rehberlik eden 

kaideler, kanunnameler, usul hii.kii.mleri v.s. gelir ki bunlar 

haddizatmda birtakun hukuki davranl$ omekleri, sembolleri demektir. 

Biraz daha derinle$ince boyle billurla$ml$, kattla$ml$ dii.sturlar 

halinde ifadesini bulmamakla beraber, umumiyetle camianm anonim 

$allsiyeti taraftndan yarattlml$ ve yarattlmakta olan te$kllatlanmaml$ 

bir hukuk nevi gorii.lii.r. Bunun tipik misali orf ve adettir. Diger misali 

de $ekli kaynak olan Doktrinden sadir olan hukuktur. Nihayet 

muhtelif hak beyannamlerinde ifadesini bulan hu]cf.Lk ta, boylece, 

camiada kendiliginden meydana gelen, yani vazifeli bir organdan sadtr 

olmaml$ olan, spontane hukuk nevinin bir ce§ididir. Bunlardan da 

derine gid.ilince, c.amianin, bu hukukta if adesini bulmu$ koklii. 

inanclan, deger olcii.lerini, kisaca hukukta tecelli eden 'adalet 

anlay~' ile kar$tla$tltr. 11235 

Top9uoglu'nun Derinlemesine Hukuk Sosyolojisi alanmda yapbg1 

bu smillamanm, bir onceki boliimde vermi~ oldugumuz, Gurvitch'in 

srmflamas1 ile benzerlik arz ettigi gozlenmektedir. 

Top9uoglu aynca, hukukun, kendisiyle ayru cinsten olmayan din, 

ekonomi ve morfoloji gibi diger toplam toplumsal olaylarla kar~1hkh 

etkile~im i~inde oldugunu belirterek, Hukuk Sosyolojisi'nin, hukukun 

derinlemesine derecelerini hem birbirleriyle, hem de diger toplam 

235 Top~uoglu, Huk. Sos. I, s. 172 
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toplumsal olaylarla olan ili~kileri ic;inde incelemesi gerektlgini 

belirtir. 236 

Gurvitch'in Derinlemesine Sosyoloji'de, toplumsal gerc;egin 

derinlemesine katlan aras1nda zikrettigi; Hukuk Sosyolojisi 

s1nrllamas1nda ise Genetik Hukuk Sosyolojisi ic;inde du;; etkenler 

arasmda sayd1g1 morfolojik ve kollektif degerler katiru, Ozbilgen ve 

Oktem Derinlemesine Hukuk Sosyolojisi ic;inde i~lemektedirler.237 Bu 

iki yazar, Gurvitch'in yaptig1 smlflamada bir losaltamaya giderek 

Derinlemesine Hukuk Sosyolojisi'ni ekolojik-morfolojik kat, kollektif 

ide ve degerler kati ile yenile~tirici kat ~eklinde ii<;lii bir smrllama 

ic;inde ele almaktadrrlar. 

Hukuk iizerinde biiyiik etkisi nedeniyle ekolojik yap1, Ozbilgen'e 

gore, baz1 hukuk<;u ve sosyologlarm hukuk-toplum ili~kisini bu kat 

ic;inde ele almalanna neden olarak, sosyolojik hukuk teorisini yanh~ 

bir ~ekilde sosyolojik pozitivizme yoneltmi~ttr.238 

Niyazi Oktem ise, lbn Haldun'un goc;ebe ve yerle~ik toplumlar 

aynmma bagh olarak yaptig1 ac;Iklamada, goc;ebe ve yerle~ik topluluk 

yaptlarmm ekolojik ve morfolojik yapmm etkisiyle farkhla~tigm1 ifade 

ederek bu katin onemini vurgular. 239 

Ozbilgen ve Oktem, kollektif fikir ve degerler ile yenilik getirici 

katlarm c;agda~ degerleri yans1tmas1 gerektig;ini, aksi takdirde tasvip 

edilemiyecegini ifade ederek, Cumhuriyet'le btrlikte gerc;ekle~tlrilen 

hukuksal devrimi buna omek gosterirler.240 

236 Topcuoglu, Aym yer 

237 6ktem, Huk. Sos., s. 307-308; 6zbilgen, Huk. Sos.,s. 87-89 
238 6zbilgen, Ag.e., s. 88 
239 6ktem, Huk. Sos., s. 307 
240 6ktem, Ag.e., s. 308: 6zbilgen. Ag.e., s. 90 
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m- GURVITCH'iN AYRIM:SAL HUKUK SOSYOLOJisi ALANINDA 

TiiRKiYE'YE ETKiSi 

AJ Gurvitch'ln Hukuk Kadrolan Alanmdald Etkisi 

Gurvitch'e gore etkin toplumsal bagla~ma biciminin egemen 

oldugu ve bizzat pozitlv bir degeri gercekle~tiren her topluluk, kendine 

has hukuksal diizen doguran bir normatlf olgu olarak kar~nmza c;1kar. 

Nitekim aym :;;artlara sahip olan her toplumsal bagla~ma bicimi bir 

hukuk tiin1niin normatlf olgusunu olu~turur. Grup, bu toplumsal 

bagla~ma bic;imlerinin birle:;;tlrici bir diizenidir. Gruplara kar:;;ihk olan 

normatlf olgular soz konusu oldugunda hukuk kadrolan kar~nmza 

c;lkmaktadrr. 241 

Hamide Topc;uoglu hukuk kadrolan hakkinda, Gurvitch'in 

ac;iklamalan dogrultusunda ~oyle. demektedir: "Bir sosyal toplulugun 

varltgt, sosyal munasebetlerin varltgna tekaddum eder. Bir topluluk 

i(;inde muhtelif sailderden dogan, muhtelif muhtevalan olan ve hukuk 

yaratmaya kabiliyetli ce$it ce$it sosyal munasebet tipleri vardzr. O 

halde bunlann viLcut verdikleri ce$itli hukuk nevileri de mevcuttur ve 

o toplulukta bu ce$it ce$it hukuk nevilerinin girift bir orgiLsiL, bir 

nesci meydana gelmektedir. 1$te bu ayn zfunre i(;inde kaylla$an ce$it 

ce$it hukuk nevilerini icine alan normlar mecmuasina z ii. m re 
hukuku veya hukuk kadrosu d.erur."242 

Topc;uoglu, hukuk kadrolann1n birbirleriyle miicadele icinde 

oldugunu, belirli c;aglarda dini gruplarm ic; hukuk diizeniyle, siyasi 

gruplann d1:;;tan yiikledikleri hukuk diizeni aras1nda, bazen de 

ekonomik gruplann kendi ic; yap1lann1n iinint3 olan hukuk 

diizenleriyle, devlet diizeni arasmda rekabet ve egemenlik miicadelesi 

241 Gurvitch. Sociology of Law, s. 190 

242 Topc;uoglu. Huk. Sos. I. s. 200 
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oldugunu, bu miicadelenin topyekiin toplumun hukuk sistemini 

etkilediglni belirtir. Banda tarih ic;inde bir zamanlar siyasi grupla, dini 

gruplann, daha sonra ekonomi gruplanyla, siyasi gruplann belirli 

toplumsal ili§kileri diizenlemek ic;in yaratt1klan hukuk 

diizenleri(kadrolan) arasmda c;e§itli miicadeleler olmu~ kimi zaman 

biri kimi zaman digert egemen olmu§tur.243 Topc;uoglu, hukuk 

kadrolan aras1nda devletln diger gruplann hepsini ic;;ine alan 

"topyekiin toplum" demek olmad1grm, sosyoljik ac;;1dan, devletin, ic;inde 

var oldugu topyekiin topluma gore tarif edilip ac;iklandlgun ifade eder. 

Gruplann, hukukun olu§umunda etkili olduklan gtbi, bir de kendi 

tiiziik ve yap1lanyla bir tiir hukuk kurallan olu§turdugunu ifade eden 

Oktem; bu kurallarda dogrudan devlet yaptinmi yoksa da, tiiziiklerinin 

devlet di.izenince onaylanmas1n1n, onlara hukuksal bir nitelik 

kazandrrd1grm belirtir.244 Oktem aynca, siyasi partl, sendika ve baskl 

gruplan ile sosyal smiflann hukuksal belirleyicilik ac;1s1ndan etkili 

olduklarmi soylemektedir. 245 

Tank Ozbilgen, Hukuk Sosyolojisi'si s1nrllamas1nda, hukuk 

kadrolanna yer vermekle birlikte, Gurvitch'i baz1 noktalarda ele~tirir. 

Gurvitch 'in gruplar aras1nda bir hiyerar~i kurulamayacag1 ~eklindeki 

gori.i§iinu246 reddeden Ozbilgen, "realitede gruplar arasinda 

e$degerlUigin bulundugunu iddia etmenin ger<;ege gozleri kapamaktan 

oteye bir anlam ta$tmadtgtnt" soyleyerek gruplar aras1nda bir 

hiyerar§inin varhg1n1 belirtir.247 6zbilgen, Gurvitch'in devlet 

kurumunu, topyekiin toplum ic;inde bir siyasi grup olarak ongormekle, 

devletin fonksiyonlarma kar§l gozlerini kapad1gmI soyler. 

243 To~uoglu, Ag.e., s. 203 

244 6ktem, Huk.. Sos., s. 310 
245 6ktem. Ozgiirliik Sorunu ve Hukuk, s. 274-278 
246 GuIVitch, Sociology of Law, s. 196 
247 6zbilgen, Huk.. sos., s. 104 

93 



Ozbilgen, gruplann fonksiyonlan ac;1smdan degerlendirilm.esi 

gerektigini belirterek ~ur_tlan soyler 248: "Gruplan biF ele$tiriden bir 

degerlendirmeden gecirmek ve bu suretle de, onlann fanksiyanel 

varltklanni ortaya koymak; bir diger deyi$le, fonksiyanlanni 

gorebUecekleri bicimde dilzenlemek, bir fonksiyonel gruplar $emast 

meydana getirmek gerekir. Bu demektir ki, gruplann otonom hukuku, 

diger deyimle hukuk kadrosu, gruplann ampirik varlzgtndan degll ve 

fakat fansksiyanel varltgmdan ctkmaktadtr. Tersi halde, sasyal ve 

moral zararlt gruplara kapiyt acik tutmak zarunlulugu ba§ 

gosterecektir ki, realist kalma ugruna gercege bu kadar ters dil.$menin 

uygunsuzl.ugu meydandadtr." 

Gurvitch, gruplar aras1nda devlete iistiinliik atfeden goru~iin. 

siyasi egemenlik ile hukuksal egemenligin biribirine kan~trrtlmasmdan 

dogdugunu soyler.249 Daha oncede belirtti!?;imiz iizere250 ona gore, 

devletin hukuksal yetkileri, devamh bir ~ekilde onlan diizelten, kimi 

zaman geni~leten, kimi zaman ise daraltan topyekiin toplumlann 

hukuk kadrolanna baghd1r. Gruplar aras1nda devlete iistiinliik 

sag;Iayan gorii~iin kaynag1, devlet yetkilerinin geni~lemesi ile siyasi 

hukukun iistiinliik kazaru~1nm tarihi ac;1dan ayn1 zamana rastlami~ 

olmas1drr. Gurvitch devletin yetkilerinin bu geni~leyi~inin. o zamanki 

topyekiin gruplar hukukunun, bu yetkileri devlete tamnn~ olmasma 

bagh oldugunu, bunun da her zaman boyle olacag1 anlaminda bir 

kesinlik ic;ermedigini ifade eder. 

Nitekim ayn1 hata, XX. y.y. in ba~lannda baz1 hukukc;ulann 

devletin hukuksal yetkilerinin, uluslararas1 ve sendikal kurulu~lar 

tarafindan gittikc;e daha fazla s1n1rlanmas1 yolundaki e!?;ilimi 

hissetmesi ve buna bagh olarak ta devletin egemenli!?;i gorii~iinun 

248 Ozbilgen. Ag.e .• s.102 
249 Gurvitch. Ag.e .• s. 199 

250 Bkz. Hukuk kadrolan a. G?t 
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olmii§ oldugunu iddia etmelertnde gozlenmektedir. "Biitiln bun[ar 

de{Ji$ik zamanlarda r;;e$itli hukuk kadrolanndan herhangi birinin 

U.Sti.inlilgil.nil.n yok olup ba$kastntn U.Sti.in durum.a ger;mesi, gerr;;ekte, 

topyekiln gruplann hukuksa[ egemenli{Jini destekleyen bir 

durumdur. "251 

Gurvitch'e gore topyekiin gruplann bu t1stiinlugu hicbir §ekilde 

devletin siyasi egemenligine zarar vermez; bilakis devlet hukuksal 

yaptmm guciinu, kendi degi§ken hukuksal yetkilert cercevesi icinde 

kullamr. Bu hukuksal yetkiler sahasmdaki degi§meler ise devlete bagh 

bir §ey degildir.252 

B) Gurvitch'in Hukuk Sistemlerl Alan1ndaki Etkisi 

Gurvitch'in Hukuk Sosyolojisi'si anlayi§1nda topyekun toplum 

tiplertnin, hukuk sistemlertni meydana getirdigini bir onceki bOliimde 

inceleme§tik. Burada Gurvitch'in bu analizinin Turkiye'de bu alanda 

yaptlan cah§malara etkilerini inceleyecegiz. 

Hamide Topcuoglu, giiniimiize kadar ce§itli dii§iiniirler tara:findan 

yaptlan topyekiin toplum tiplerini s1mflama giri§imlerini omekler 

vererek ac1klad1ktan sonra, "Hukuk Sosyolojisi ir;;in milhim olan, 

topyekil.n toplum tiplerindeki farkltllgm, bunlartn yaratttklan hukuk 

sistemlerindeki farkltltga tekabill etmesidir." der. On1 gore, "Hukuk 

kaynaklartnt olU$turan "ictimai milnasebetler'' (toplumsal bagla~ma 

bicimleri) gibi bu milnasebetlerin gerr;;ek tahakkkuk ve birle$me zemini 

olan "sosyal zilmreler'' (gruplar) ve nihayet bu zilmrelerin kayna$t@t 

"kaplamsal cemiyetler'' de (topyekiin toplumlar) t;;e$itli smljlamalara 

konu olabilecek sosyal gerr;eklik tezahil.rleridir."253 

251 Gwvitch. Ag.e., s. 200 

252 Devlet ile diger hukuk kadrolan arasmdaki ~ki i~in bir onceki bOliime bkz. 

253 Top~uoglu, Huk. Sos. I. s. 205 
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Gurvitch'in" Elements de Sociologie Jurldique 11 isimli eserinde, 

kabul ettlgi topyekiin toplum tlplerinin tek bir toplumsal boyuta gore 

s1ruflanabilecegi goni~unden, " Detrminismes Sociawc et Liberte 

Humaine 11 isimli eserinde vazge~tlgine254 dikkat ~eken Top~uogl.u, 

kendisinin de bu degi~ikligi olumlu buldugunu ifade eder. 

Top~uoglu bu konudaki goru~iinu §oyle a~lklamaktadrr : "Biz, 

hukuki bimyenm cemiyetlert birbirinden ayH"d edecek yegane kzstas 

oldugunu zannetmedigimizden, Hukuk Sosyolojisi baktmtndan 

yaptlacak bir tasnifin, behemehal cemiyetlerin her bakimdan 

ayrtlmasmt tazammun eden umumi bir tasnife uymast gerekttgini 

kabul etmiyoruz; zira b~ka baktmlardan farklt ce;ntyetler, hukuk 

sistemleri baktmtndan birbirine benzeyebilir. Veya hukuk sistemleri 

farklt cemiyetler, b~ka bir kistasa gore (dini, iktisadi, politik ... ) ayni 

kategoriye sokulabilir. 0 halde mil.him olan, zii.mre veya cemiyet 

tiplertndeki herhangi bir farkliltgm hukuk sahasmdaki bir farkltlzgi 

tevlit edip etmemesidir."255 

Niyazi Oktem, "global (topyekii.n) toplumun en geni$ sosyal yapt 

bicimt"256 oldugunu belirterek; global toplumu Antik donemde 

Site'nin, daha sonralan imparatorluklar ve Monar§iler'in, giinumiizde 

ise Ulus'un temsil ettigini soylemektedir. Ona gore bugun aynca 

Uluslann iistunde, Kapitalist ve Sosyolist Uluslarustii topyekun 

toplum vardrr. Topyekiin toplumun olu§umunda en onemli etkenlerden 

birtsinin ortak degerlere bagh bir dunya gorii§iiniin var olmas1drr. 

Oktem, Cumhuriyet donemindeki devrimlerle birlikte Tiirkiye'nin "Batt 

uluslarii.stii. topyekii.n toplumunun" deger yargilarm1 benimsedigini 

belirtmektedir. 257 

254 Bu konuyu topyekUn toplum tiplerlni Uiilerken be~tlk bkz., s.~ 

255 Top~uoglu, Ag.e .• s. 205 
256 Cktem, Ozgtirliik Sorunu ve Hukuk, s. 270 
257 Cktem, Huk. Sos •• s. 310 
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Tank Ozbilgen. a9tldamalanna temelde " Gurvitchyen" bir modele 

gore yaptigi.ru belirterek; topyekiin topluma ili~kin hukuk diizenini, 

"Hukuk :istemi" ve bununla ugra~an Hukuk. Sosyolojisi dahna da 

Makro Hukuk Sosyolojisi ~eklinde isimlendirmektedir.258 

Ozbilgen, Gurvitch'in XX. y.y. la ilgili olarak aymmru yaptig1 dart 

topyekun toplum tipi d1~1nda, aynca bir Bau global toplumunun 

varhgma inand1grm belirtir.259 Ona gore, topyekiin toplumun meydan 

gelebilmesi i9in, jeografik ve politik birlige gerek yoktur. Ozbilgen, 

topyekiin toplum tipinin kollektif fikir ve degerler itibariyle 

olu~abildigini, buna bagh olarak ta Ban topyekiin toplumu ile ayruhk 

halinde bulunan bir ulusun batili oldugunda ku~ku bulunmad1g1n1 

ifade eder. 260 

"Batt'da merkezle§en uygarltk ve kiLltUr, aslmda onun degil ve 

f akat insanltgin maltdir. Batt bunlan digerlerinden daha once 

bulmu§tur."261 diyen Ozbilgen, Cumhurtyet devrimleri ile Tfukiye'nin 

Ban kollektif degerlerine uyumlu hale getirildigini ifade eder. 

Az geli~mi~ illkelerin durumunu " az geli§mi§ ti.lkeler, uygarltk ve 

lai.ltti.r itibariyle, kendilerine yetecek kudrete sahip olmadtklarmdan 

dolayi, gerek ekonomilerini gerek sosyal ya§animlarmt ve gerekse 

kti.ltti.rlerini mevcut supra nasyonel(uluslarii5tu) global toplumlardan 

biri mndeline dayanaraktan mndemle§tirmeye mecburdurlar " ~eklinde 

a9tltlayan Ozbilgen, Makro Hukuk Sosyolojisi 'nin geli~mi~ ulkelerde 

morfolojik ve ekolojik yiizey ile kollektif degerler katmm ortaya 

91kard1g1 gereksinmelere cevap verecek bir spontant{kendiliginden) 

hukukun bulunmas1 gorevini ustlenmesi gerektigini soylemektedir. Bu 

258 Ozbilgen, Huk. Bq., s. 294-295 
259 Ozbilgen, "Babhlai;ma Probleml Uzerlne Bir Uygf.1111.mah Sosyolojl Denemesl", 

1.0.H.F.Der., c.xxxrv sy: 1-4(1969), s. 455 
260 Ozbilgen, Huk. Sos., s. 97 -98 

261 Ozbilgen, Ag.e .• s. 100 
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gorev, az geli~mif} ulkelerde yenilik getirici katlann gosterdigi yonde, 

diger iki kati (morfolojik ve kollektif degerler katl) degif}tirmek iizere 

oncfiltik etmek §eklinde olacaktJI.262 

IV- GURVITCH'iN GENETiK BUKUK SOSYOLOJiSi ALANINDA 

TiiRKiYE'YE ETKisi 

Genetik Hukuk Sosyolojisi, hukukun olu~umu ve degi~imi 

srrasmda hangi faktorlerin ne oranda etkili oldugunu ve buna bagh 

olarak ta, hukukun nastl bir geli~me egilimi gosterdigini belirlemeyi 

ama~lar. Gurvitch'in Genetik Hukuk Sosyolojisi alanmda Ttirkiye'ye 

etkilerini, onun bu konudaki ayrumna bagh olarak hukukun geli§me 

egilimi ve onun olu§umundaki etkenler §eklinde iki kls1mda ele 

alacagiz. 

A) Gurvitch'in Hukukun De~i;me E~limlerl Alamndaki Etkisi 

Toplumsal degi~imin, hukuk. ahlak ve din gibi sosyal diizen 
tiirlerine etki ettigini, bunlardaki degi§imin de toplum yaptlarmda 
degi~ikliklere neden oldugunu ifade eden Hamide Top~uoglu, toplumsal 
degi§me dii§iincesinin ilk olarak toplumsal geli~me teorileri §eklinde 
ortaya ~1ktig1n1 belirtir. XVIII. ve XIX. y.y. dii~iince adamlan bu 
konuda ~ok ~e§itli geli~me teorileri ortaya atnn~lardrr. 

Top~uoglu "geli!jme" ve "ilerleme" kavramlarmm uzun uzad1ya 

tartI~1ld1gm1 belirterek; "Bu mil.nak<1.$alann dcymda sosyolojik hakikat 

olarak kabul edilebilecek m.anzara ise "degifmelerden" ibarettir. Bu 

degi.§melerin "daha iyiye dogru bir geli.§me" demek olan "terakki" 

manasuu ifade edip etmedigi hususu, bu "daha iyi" den anl<1.$tlan $eye 

gore, bu kelime ile murad edilen mutelif ktymetlere gore tahavvul 

ettiginden sosyoloji sadece mil§ahede ettigi degi.§meleri tesbitle 
yetinmegi tercih etmi.§tir." der.263 

262 Czbilgen, Ag.e., s. 101 

263 To~uoglu, Huk. Sos. I, s. 206 
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Sosyoloji'nin bu etkinllgine bagh olarak, hukukun toplumsal 

degi~melerden etkilenme oraruru ve bizzat kendisinin bu degi~meleri 

davet veya tahrik etmedeki etkinlik def'ecesi Genetik Hukuk 

Sosyolojisi'nin konusu olacaktrr. "Baylece bu bolt1m.(Genetik Hukuk 

Sosyolojisi), hukuk sistemlerindeki degi$me istikametlerini 

ara$ttracak, bilahare bu hukuki degi$melerin milessir f aktarlerini 

inceleyecektir. "264 

Topc;;uoglu, Genetik Hukuk Sosyolojisi'nin ornek olarak, ilkel 

toplumlann hukuk sistemlerinden c;;agda~ hukuk sistemlerine kadar 

gelen ve butiin gec;;i~ devrelerini birbiri ard1 srra ya~am1~ bir huk.uk 

sisteminde bu derece derece meydana gelen gec;;i~lerin nas1l 

gerc;;ekle~tigini, hangi faktorlerin etkisiyle olu~tugunu inceleyebilecegini 

ifade eder. "Belirli bir kistasa gore {mesela hukukun gitikce 

rasyonelle$me kistasl) nazari olarak birbirini takip etti.gi kabul edilen 

tedrici intikal merhalelerinden baztlan bir cemiyetin gercek tarihi 

seyrinde, atlanmt$Sa bu silratli ve ani intikalin (tabir caizse: 

miltasyonun) sebeb ve neticeleri ara$ttnlacaktir."265 Topc;;uoglu 

devamla hukukun bu noktada ki fonksiyonu ile ilgili olarak ta ~unlan 

soylemektedir : "Hukukun modem tesbit ve tedvin $ekilleri bazt sosyal 

degi$melerin hukukun destegiyle takviyesini kolayla$tirmcyttr. Hukuk 

kuvvetli sosyal inktlaplann bekcisi rolilnil oynadl.{jt zaman normal 

sosyal degi$me seyrinde en silratli unsuru temsil edebilir. Hukuk 

hayattnda rastlanan tedrici ve ani intikaller "iktibas" olaylan, 

bunlann yoneldikleri istikametler, bu yf:melmelerin saikleri ve if ade 

ettikleri manalarla birlikte izah ve tahlil edilmelidir."266 

264 To~uoglu, Ag.e., s. 207 

265 Top~oglu, Aym yer. 

266 Topcuoglu. Aym yer. 
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Tank Ozbilgeri, Gurvitch'in "degi§im egilimleri" §eklindeki 

nitelemesini "geli§im yonu" §eklinde yorumlayarak, deontolojik(olmas1 

gereken) ac1dan bir geli§imin soz konusu oldugunu soyler. Gurvitch'in 

tarih i<;inde tek bir hat U.Zerinde geli~me var oldugunu kabul edenlere 

verdigi cevaplardan biri olarak ileri surdugu, "Tek bir hat U:zerinde 

geli§me yoktur. $ayet boyle bir $ey var olsaydt ve pe$in pe$in 

kanunlan bilseydik, derin sosyolojik ara~ttrmalara ba$vurmak 

anlamszzla$zrdi' fieklindeki goru~ftne267; Ozbilgen ~oyle kar§Ihk verir : 

"Sosyal evolilsyon (geli§im}, potansiyelman (gizillikle) predetermine 

(onceden belirli) olup, eylemselle$mesi icin sosyal ko$ullann 

elveri$liligi gerekmekte, bu elveri$liligin saptanmast ve sa!jlanmast da, 

sosyolojik r6$er$lere(ara$tzrmalara) dayanmaktadzr."268 Ozbilgen bu 

konuda devamla ~unlan soylemektedir:"Hukuk Sosyolqjisi bir illkenin 

aile drJ:zeninin monogom mu yoksa poligom mu oldugunu saptama 

yetenegine sahip olmayip, o illkeyi monogom aile drJ:zenine sokmak 

icin ortada ne gibi engeller oldugunu ve bunlann nasil yok 

edilebilecegini arQ.$ttrma yilkilmlillilgil altmdadzr. "2 69 

B)- Gurvitch'in Hukukun De~i!}imindeki Etkenler Alan1ndald 

Etkisi 

Hamide Topc:ioglu, Gurvitch'in yaptig1 aymm1 takip ederek, 

Genetlk Hukuk Sosyolojisi'nin ikinci inceleme alaniru, hukuk U.Zerine 

etki yapan, onun degifimelerini, geli~mesini tahrik eden i<; ve d1~ 

etkenler sorunu olarak belirler.270 

Acaba hukuk, ekonomik, kfiltiirel, politlk, sosyal v.s. etkenlerden 

hangilerinin etkisi albnda kalarak degi~mektedir? Her toplumda ve her 

201 KOsemihal. Gurvitch Sosyolojlsl, Sos. Der. sy. 9 (1954), s. 143 

268 Czbilgen, "Antlnatiirallst Sosyolojl Anlayifmm Jiistlfikasyonu Balammdan 

KompreanslfSosyolojl.Anla~mmLejlmitasyonu", 1.fr.H.F.Der., c. 42(1976) s. 510 

269 Czbilgen, Huk. Bq., s. 287 
270 Top~uoglu, Huk.. Sos. II, s. 294 
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toplumun hangi durumlannda. bu etkenlerden hangileri ne oranda 

hukuk U.zertnde etkili olmakta onu degi~tlrmektedir? 

Genetik Hukuk Sosyolojisi'nin bunlar ve benzeri sorulara cevap 

aramakla yiikiimhi oldugunu belirten Topcuoglu bu konuda ~unlan 

soylemektedir : 11 Hukuk nizarm iklimden, irktan, niljustan. istihsal 

vasrtalanndan, sihri inanclara, dint akidelere, bllgi seviyesine, sanat 

seviyesine, felsefi cereyanlara, siyasi ideolojilere kadar <;e$it ce$it 

f aktorlerin tesiri alttnda degi$mekte ve gelcymektedir. Ancak bu ce$itli 

faktorler ne her cemiyette, ne de her zaman ayni tesir kudretine 

sahiptirler. BU.run bu ara$ttrmalar muayyen bir hukuk sistemi 

hakkznda veya muayyen bir ziJ.mre hakktnda veya muayyen tek bir 

hukuki milessese hakkznda yaptldzgi takdirde dogru neticeler 

verebiltr. 11271 Topcuoglu, ancak bu ce~it ara~tmnalann sonuclanmn 

mukayesesi ile genel ve ortak egilimler olup olmad1g1n1n 

belirlenebilecegini belirtir. 

BU.tun bunlan kendine konu olarak alacak Genetik Hukuk 

Sosyolojisi, Topcuoglu'na gore, ne butiin toplumlar icin, ne de tarihin 

her am i9in gecerli olan tek bir geli~im kanunu veya tek bir egemen 

etkenin ara~hnlmas1yla ugra~m1yacaktir. "Hukuk milcerred bir 

cemiyet kavramzyla degil, tarihi bir hilviyeti olan muayyan yer ve 

zamanlarda ya$amt$ ve ya$amakta olan mil$ahhas cemiyet 

sistemleriyle milnasebetleri tcinde ele alznacak ve bu manada ictimai 

realitenin biltilnil tctne yerle$tirilecektir."272 

Tank Ozbilgen, bu konuyu 11Acaba soyal evolilsyon(gelcyme), 

kendine oneZen birtakzm neden yanznda mt; yoksa, yonelmekle 

yilkilmlil buZundugu erek ve amaclara gore mi belirlenmektedir? 11 

sorusuyla ba§lar. Ona gore, jeografik ve rrk91 etkenlerin belirleyicilik 

271 Topcuoglu, Huk. Sos. I, s.208 

272 Top<:uoglu. Aym yer. 
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ozellikleri inkar olunamazsa . da, bunlar genellikle, ilkel ya da 
azgeli~mi~ toplumlar iizerinde etki yapmakta; toplumlar geli~tikce bu 
etki, gticiinii yitirmektedir. Kollektif tasavvurlar ise varhklan ku~kulu 
olmakla birlikte, batil inanclann me~rula~t1nlmas1nda 

kullan1labilecekleri tcin hukuk iizerindeki etkileri hukukun 
olu~umunda temel olamaz. Hukuk d1~1 etkenler aras1nda daha 
tatminkar olan faktor ise ekonomidir. Fakat o da tiimiiyle tatminkar 
degildrr.273 

Ozbilgen, hukuk d1~1 etkenlerin, hukuk iizerindeki etkilerinin soz 
konusu oldugunu kabul etmekle birlikte, hukukun olu~umunda temel 
faktortin hukukun fonksiyonuna gore yonelmesi gerektigi "ama~lar" 
oldugunu ifade eder.274 

Sonuc olarak soylemek gerekirse; Gurvitch'in, Hukuk Sosyolojisi 
alan1nda Tiirkiye'ye yapug1 etkiler icerisinde ozellikle, Hukuk 
Sosyolojisi s1niflama §emas1n1n olu§turulmas1nda etkili oldugu 
gozlenmektedir. Gurvitch'in Sistematik, Aynm.,al ve Genetik Hukuk 
Sosyolojisi ~eklindeki s1n1flamas1 baz1 ele~tirilere konu olmakla 
birlikte, genel olarak ce§itli yazarlar taraftndan kabul edilmi:;;tir. Bu 
yazarlar arasmda yer alan Hamide Topcuoglu 2 cildini yayinlam1~ 
bulundugu ve heniiz tamamlanmam1:;; olan "Hukuk Sosyolojisi 
Dersleri" isimli eserinde Hukuk Sosyolojisi'ni Gurvitch'ten ald1g1 
smiflama ~emas1 ile teorik planda ele ahp incelemektedir. Ayn ca 
Gurvitch'in Hukuk Sosyolojisi'ni eserinin sonraki ciltlerinde daha 
geni§ bir :;;eklide i§leyecegini belirtmektedir. 

Tank 6zbilgen ve Niyazi Oktem, Gurvitch'in Hukuk Sosyolojisi'nde 
kulland1g1 kriterleri Cumhuriyet doneminde yapilan hukuksal 
devrtmler cercevesinde Ttirkiye gercegine uygulamaya cah§rm:;;lardrr. 
Tank Ozbilgen'in, Turk Hukuk Devrimin mantalitesine uymayan 
noktalarda, Gurvitch'e ce:;;itli ele:;;tirilerde bulundugunu aynca 
belirtmek gerekir. 

273 Czbilgen. Huk. Bat; •• s. 286. 

274 Czbilgen. Ag.e .• s. 275-282 
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Hukuk Sosyolojisi bir taraftan sosyologlann, bir taraftandan da 

Hukuk Biliminde diizeltmeler yapmak isteyen hukuk9ulann ortak 

eseridir. Bougle'nin dedigi gibi, biri Hukuk Biliminden, digeri 

Sosyoloji'den gelen iki ara~t:Irma ekibinin kendi galerilerini oya oya 

ilerlerken, birgiin birbirlerine rastlamalan ka9rmlmazd1. 

Sosyologlarm ve hukuk9ulann bu kar§tla§mas1 19. y.y. sonlannda 

ger9ekle§mesine ragmen, bu bilimin sistematik yap1s1n1n 

belirlenebilmesi 20. y.y. da olabilmi~tir. <;agumzm ba~lannda Hukuk 

Sosyolojsinin konu ve alan1n1n belirlerimesinde, bu bilimin ger9ek 

temelllerini attig1 varsaytlan ve bu alandaki yakla§1m1 iilkemizdeki 

Hukuk Sosyologlan tarafi.ndan da benimsenmi.;? bulunan Gurvitch'in 

biiyiik katktlan olmu§tur. 

Gurvitch'in kendi sosyoloji sisteminin anla§1labilmesi i9in 

b1kmadan tum eserlerinde tekrar ettigi, toplumtal ger9ekligin 

derinlemesine ve yatay analizini Hukuk Sosyolojisi anlayi~1nda da 

gormekteyiz. Gurvitch hukusal ger~eklik hakkindaki s1nrllamasma 

mikro ve makro alan1n birbirinden aynlmas1 ile ba§lar. Ona gore 

hukuksal ger9eklikte siirekli gerginliklerin ve ihtilaflarm i9yiizii Hukuk 

Sosyoyoljisindeki mikro ve makro alanlann biribirinden aynlmas1 

neticesinde bilinebilecektir. 
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Hukuksal gerc;ekligin Mikro Hukuk Sosyolojisi boliimiinde, 
·, 

hukukun astl-gerc;ek toplumsal kaynaklan ve buna bagh olarak degi§en 

tiirleri ile Derinlemesine Hukuk Sosyolojisi incelenmektedir. 

Derinlemesine Hukuk Sosyolojisi, hukuksal gerc;ekligin, orgiitlenmi§ 

donuk yap1s1 ile bunun albnda yatan kendiliginden(spontane) gerc;eklik 

aras1ndaki ili§kiyi inceler. Toplumsal gerc;eklikte somut olaylar, 

onceden tasarlanm1§ olan kurallann uygulanmas1na tamamen 

isyankar bir durumda bulunabilirler. Bu nedenle hukukc;u, 

orgutlenmemi§ ya§ayan hukuku da goz oniine almak ~orundadir. 

Gurvitch,hakikatte her "organize hukukun", kendiliginden hukuka 

dayanmakta oldugunu, boyle bir dayanag1 olmad1g1 takdirde hukukun 

ho§ bir c;erc;eveden ibaret kalacagrm kabul eder. -

Makro Hukuk Sosyolojisi'nde toplumsal bagla§ma bic;imlerinin bir 

dengesi durumundaki gruplara kar$1hk olan Hukuk Kadrolan ile 

topyekiin toplum tiplerine kar§tl1k olan Hukuk Sistemleri incelenir. 

Gurvitch hukuk kadrolar1 aras1nda, Devletin olu§turdugu hukuk 

kadrosuna .iistiinliik tan1yacak bir $ekilde hiyerar§inin 

kurulam1yacag1n1 ozellikle belirtir. Hukuk sistemleri ise, hukuk 

kadrolarrmn hem kendi ic;lerindeki hem de kendi aralanndaki ili$kileri 

diizenleyebilecek hukuksal iistiinluge sahiptir. Gurvitch Hukuk 

Sistemleri ile ilgili yaptig1 tipolojide, tarih boyunca c;e$itli toplumlann 

hukuksal alandaki de€;i$imlerini goz oniine alarak on farkh tip tespit 

etmi§tir. 

Hukuk sosyoljsinin son ugra§ konusu, tarih ic;inde her topyekiin 

toplum tlpinin hukuksal yap1smda meydana gelen de€;i§me egilimleri ve 

bu de€;i§imdeki etkenler olacaktir. Gurvitch, Hukuk Soyolojsinin bu 

dalma Genetik Hukuk Sosyolojisi ad1m vermektedir. 
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Hukuk Sosyolojisi'nde boylesine bir sistem kuran Gurvitch, bu 

alarundaki ilk sistematik eserlerden birisi olan ''Elements de Sociologie 

Juridique"i(l940) yazdiktan 9ok klsa bir sure sonra filkemizde yank! 

bulmm;;tur. tki sene gibi 9ok klsa bir siire 19erisinde bu eserin 

terciimesine bai;>lanm1i;>tlr. Bu tarihten giiniimiize kadar ge9en siire9 

i9erisinde Gurvitch sosyoloji alanmda oldugu kadar Hukuk Sosyolojisi 

alanmda da iilkemiz arai;>tlnctlarmm iizerinde en 9ok durduklan ve 

eserleri Tiirk9e'ye en 9ok 9evrilmi~ olan sosyologlann bai;>1nda yer 

almaktadir. Gurvitch'in Hukuk Sosyolojisi alan1nda iilkemizde 

etkiledigi i;>ahsiyetler aras1nda Hamide Top9uoglu, Tank Ozbilgen ve 

Niyazi Oktem onde gelir. 

-
Hamide Top9uoglu Hukuk Sosyolojisi alan1nda ilk sistematik 

eserin sahibi olarak kabul ettigi Gurvitch'in yaptig1 s1mflamayi, bu 

alanda yaptlm1i;> en genii;> ve en elverii;>li ayinm olarak kabul eder. 

Top9uoglu, kendi Hukuk Sosyolojisi sistematigini je Gurvitch'in 

yapug1 s1n1flama iizerine kurarak a91klamalann1 buna gore ya par. 

Top9uoglu, Gurvitch'in Hukuk Tiirleri alarunda yaptig1 aynm1n 9ok 

fazla i;>ematik kald1gm1, bunlann hukuksal realiteye uygulanmalan 

durumunda baztlannm i9eriksiz kald1grm ifade ederek onu ele§tirir. 

Gurvitch'i Hukuk Sosyolojisinin ger9ek kurucusu olarak kabul 

eden Tank Ozbilgen de onun bu konuda yaptig1 smillamayi kabul eder 

ve a91klamalann1 bu s1n1flamaya gore yapar. 6zbilgen, Gurvitch'in 

srmflamasrm Cumhuriyet sonras1nda yapilan hukuksal devrimleri 

a9lklamak i9in kullanrrken, Gurvitch'e kari;>1 bazi elei;>tirilerde bulunur. 

6zbilgen'e gore Tiirkiye bu devrimler ile, kendi kollektif degerler katiru, 

yenilei;>tirici katln arac1hg1 ile, Bah topyekiin toplum tipinin kollektif 

degerleri ile uyumlu hale getirmii;>tir. Ozbilgen bu noktada Devletin 

d1§mda yer alan gruplarm hukuk kadrolan ile Devletin hukuk kadrosu 

aras1nda bir hiyerari;>inin kurulam1yacag1n1 soyleyen Gurvitch'i 
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ele§tirir. Ozbilgen'e gore hukukuh olu§umunda toplumsal olgu onemli 

olmakla birlikte temel degildir. Ona gore, hukukun_ ~lu~umunda as1l_ 
·, 

temel, hukuk.un etik boyutunun gosterecegi dogrultudaki "ama~lar"dlr. 

Niyazi Oktem, Gurvitch'in cogulcu aciklama §emas1 ile sosyal olgu 

boyutundan hareket eden ekolleri birle§tirici bir tutum icine girdigini, 

boylelikle tek boyutlu ac1klama §emalann1n fanatizminden 

kurtuldugunu belirtir. Oktem de Gurvitch'in ac1klama §emasm1 

Cumhuriyet doneminde yaptlan hukuksal devrimler cercevesinde teorik 

olarak Tiirkiye gercegine uygulamaya call§rm§trr. 

Gurvitch'in Hukuk Sosyolojisi alarunda Tiirkiye'ye etkisinin teorik 

planda kald1g1 gozlenmektedir. Her ne kadiIT Gurvitch'in yapug1 

s1mflama, Tiirkiye'deki hukuksal yap1ya uygulanmaya cah§llmi§sa da 

bu cal1§malar dar bir cercevede teorik ac1klama §emalanm a§lp daha 

geni§ somut ara§brmalara inmemektedir. 

Gurvitch'in kendisinin de ifade ettigi iizere yapug1 ac1klamalar bir 

hareket noktas1 kabul edilip, bu ac1klamalann her toplum tipinde 

degi§iklikler gosterebilecegini goz oniinde bulundurmak gerekir. Buna 

gore tarihimizi de ku§atacak §ekilde yaptlacak somut ara§tlrmalar 

neticesinde, Tiirk toplumunun hukuk sistemi ile hukuk kadrolan ve 

hukuk tiirleri aras1ndaki ili§ki daha ac1k bir §ekilde ortaya 

konabilecektir. Bu noktada Gurvitch'in Hukuk Sosyolojisi alamnda 

yapug1 ac1klamalann» Tiirkiye'nin hukuksal yap1s1na uygunlugu 

konusundaki son soz, ancak bu somut ara§tlrmalar sonucunda 

soylenebilecektir. 
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