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GİRİŞ 

Bugün dünyada fertler ve toplumlar, en çok ihtiyaç duydukları ve 
istedikleri ve bu uğurda çok çaba göstennelerine rağmen bir türlü elde 
edemedikleri huzur, güven ve düzeni aramaktadırlar.İnsanlığın ihtiyaç 
duyduğu, belki de hayatiyetini devam ettirebilmesi için zorunlu şart olarak 
gördüğü bu sosyal realitelere insanlık neden sahip olamamaktadır? 

Refah düzeyi yükselmiş fert ve toplumlarda suç işleme oranlan 
yükselmiş, huzur kaçmış, güven kaybolmuş ve dolayısıyla da sosyal düzen 
bozulmuştur.Bu noktada birşeylerin eksik olduğunu insan düşünmeden 
edemiyor.Bu düşünceler, tez konusu olarak "toplum düzeninin 
sağlanmasında yazılı olmayan hukukun rolü" alanına eğilmemize sebep 
olmuştur. 

Bu incelemede, öncelikle toplum hayatında sosyal nonnlann neden 
ve nasıl oluştuğunun belirlenmesine çalışılacaktır.Aynı şekilde sosyal 
nonnların neden ve nasıl hukukileştiği (yazılı hale geldiği) konusunda da 
inceleme yapma gereği duyulmuştur. 

Bu incelemede, toplumların sosyal hayatlarının düzenlenmesi 
amacıyla kanun koyucular tarafından vaz edilen yazılı hukuk kural1annın, 
yazılı olmayan hukuk kural1arı ile temas halinde olmaları gerektiğine 

dikkat çekilecektir. 

Kanun koyucular kanunları vaz ederken, yazılı olmayan hukuk 
kuralları olarak değerlendirilen toplumun kültürel değerlerini göz önünde 
bulundurarak, yazılı hukuk kurallarının toplumun bu gerçek değerleri 

üzerine bina edilmesi gerektiği konusuna ağırlık vennelidirler. 



Ancak burada bir noktaya dikkat çekmek gerekirse, toplumdaki 
yazılı hukuk kurallarının, o toplumun kültürel değerleri üzerine bina 
edilmesi gerektiği görüşü belirtilirken, dünyaya karşı göz kapama 
pahasına, evrensel hukuk prensipleri ihmal edilmek suretiyle böyle bir 
şeyin yapılması anlaşılmamalıdır.Bu konuda evrensel hukuk prensipleri de 
muhakkak surette göz önünde bulundurulmalıdır 
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BİRİNCİ BÖLÜM 

GENEL OLARAK SOSYAL HAY AT VE HUKUK 

I. SOSYAL HAYAT VE DÜZEN FİKRİ 

İnsanlar, en küçük gruplar halinde bulunsalar dahi bir arada 
yaşadıkları müddetçe aralarında daima ihtilaf meydana gelecektir. 
Gerçekten içinde yaşadığımız muhtelif küçük veya büyük gruplar, daimi 
surette ihtilaf doğuran münasebetlerin içinde cerayan ettiği teşekküller 

manzarasını arzetmektedir. Bu itibarla denebilir kt müşterek hayat ihtilaf 
doğuran bir mekanizmadır ve müşterek hayat içinde yaşamak demek, 
daimi surette ihtilaf doğuran bir vetire içinde yaşamak manasını ifade 
eder. 

Ancak, toplumda var olan ihtilaflar (çatışmalar), daha doğrusu 

müesseseleştirilmiş ve Dahrendorf'a göre "çatışma-uzlaşma-uywn" 

sürecine sokularak sistemi işletecek demokratik mekanizmalarla 
· geliştirilmiş çatışma, sosyal sistemi yıkıcı, tahripkar bir süreç olarak değil 

kabul gören, yeni çözümlere yönelen, çözümsüzlüğü ve tıkanıklıkları 

gideren bir yol olarak görülmelidir. 1 

Dahrendorf, modem sosyal çatışmanın sınıf mücadelesiyle ilişkisi 

bulunmadığını, daha çok vatandaşlık hakları bağlamında gerçekleştiğini 
ileri sürer. Sosyal ve yasal hakların gelişmesi, insanlar arasında benzerlik 
ve eşitlik duygularını artırarak, onların ortak gelişme ideaJlerine neden 
olmaktadır. Fert ile toplwn arasındaki ilişkileri de değiştiren bu gelişmeler 
sonucu devlet, ihtilafların ve çatışmaların tarafi ya da çatışmaları bastıran 

1 ERKAL, Mustafa E., Sosyoloji (Toplum Bilimi), İlaveli 5. Baskı, s.206-207,237-

238.istanbul 
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bir güç olmaktan çıkmış, fertler ya da fert ile toplum arasındaki ortak 
çıkar birliğinin gerçekleşmesinin aracı dunımwıa gelmiştir. 2 

İhtilafların ve çatışmaların müesseseleşmesi sonucu sermaye ile 
emek arasındaki gerilim, tüm biçimleriyle ve dayandığı kurumlarla 
yasallaşmış ve sistemle bütünleşmiştir. örneğin toplu pazarlık kurumu, 
hatta sınıf mücadelesinin en etkin silahı olan grev bile, iki sınıf arasındaki 
karşıtlığın ve pazarlığın birer aracı olmaktan çıkmış; kuralları ve sonuçları 
önceden belli yasal bir işlem durumuna indirgenmiştir. Sınıf mücadelesini 
önleyen ya da onun yerini alan bir çağdaş çatışma olgusunun, günümüzde 
"demokratik sınıf mücadelesi" ve "radikal demokratik denetim" 
stratejileri gibi demokratik devrim süreçleri veya geniş tabanlı toplumsal 
hareketler biçiıninde gerçekleşeceği öngörülür. Çünkü sınıf çatışması 

devrimci içeriğinden, işçi sınıfı da artık devrimci misyondan korkmuş ve 
böylece siyasetin endüstriyel ilişkiler dışında kalan daha geniş alanlara ve 
toplumsal teme11ere dayandırılması zorunluluğu ortaya çıkmıştır. 

Dahrendorf, çatışmayı "fertler arasında uyuşmaz ,farklı amaçları 

içine alan her türlü ilişkiler" olarak tanımlanmaktadır. Çatışma, sosyal 
sistemleri ve sosyal etkileşiıni tahrip edici ve "kötü" olarak 
görülmemekte, tahrip edici ve negatif olmaktan ziyade ilişkileri 

güçlendirebilir, değişmeyi zorlayabilir ve daha anlamlı hale getirebilir. 3 

İhtilaflar ve çatışmalar fertler arası ilişkilerde ve toplumda 
kaçınılmaz bir olgu olarak değişmeye ve gelişmeye yol açabilir. 
İhtilafların ve çatışmaların toplum açısından kaçınılmaz olduğunu, o 
sebeple ortadan kaldınlmasıııın değil düzenlenmesinin söz konusu 
olduğunu vurgulamak gerekmektedir. 4 

2 ÖNGEN, Tülin, Çağdaş Toplumsal Çatışma, AÜ.S.B.F.D., C.48,S.l-4., s.85-86.Ankara 

1993. 

3ÖZEN, Sevinç, Mübadele ve Çatışma Kuramlarında Aile, Sosyoloji Dergisi, E.Ü. Edebiyat 

Fakültesi Yayını, S.3, İzmir 1992, s.123-124. 

4 ÖZEN. Sevinç, Mübadele ve Çatışma Kuramlarında Aile, Sosyoloji Dergisi, E.O. Edebiyat 

Fakültesi Yayını, S.3, İzmir 1992, s.125. 
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Sosyal bir varlık olan insanın kunnuş olduğu sosyal hayatta bir 
düzenin gerekliliği şarttır. Müşterek hayatın devamı, sözkonusu ve 

. neticede ihtilafların anlaşma ve uzlaşma haline dönüştürülmesi ile 
mümkündür5. 

Bir toplum, anlaşmazlıkların ve uyuşmazlıkların halli suretiyle barış 
ve anlaşma zeminini oluştunnaması halinde devam şartını tamaıniyle 

kaybetmiş olur. Barış ve anlaşma zemini birlikte yaşamanın şartıdır. 

İnsanlar, uzun asırlardan beri uyuşmazlıkları çözmek suretiyle, barışı 
tesis için mümkün olan iki yol ve vasıtanın mevcut bulunduğunu tesbit 
etmişlerdir; ya topluluk içinde, otoritesini yerine göre ilahi bir kudretten 
veya şahsi nüfuz veya tesir kabiliyeti olan bir lidere itimat olunur ve keyfi 
esaslara dayanarak onun ihtilafları kendi görüş , zeka ve mantık ölçülerine 
göre halletmesi istenilir; yahut da ihtilafların halli için toplum hayatının 
zaruri olarak uymasını mecburi kıldığı objektif birtakım kaide ve 
prensiplere uyulur6 . 

Bazen, iktidara sahip olan şahls ve grupların, keyfi iktidarlarına 

dayanmak suretiyle, insanların fiil ve hareketlerini düzenlemeye 
çalıştıkları veya bu fiil ve hareketleri istedikleri yönlere çevirmeye 
uğraştıkları görülmüştür. Yine bazı kurallar koydu.klan ve topluluğa ısrarla 
kabul ettinneye gayret ettikleri de görülmüştür. Sosyal hayatı, belli bir 
grup veya şahsi menfaatler doğrultusunda yönlendirmek amacıyla konulan 
sözkonusu bu kuralların, hiçbir zaman fonksiyonel olarak yaşamaları 
mümkün değildir. Bu şekilde yapılmış kurallar, ihtilafları halledecek 
yerde, bilakis büyük çaptaki ihtilaf ve huzursuzlukların ortaya çıkması için 
şartları ve sebepleri hazırlamış olurlar7 • Toplum hayatının devamına ait 
şartları, belli esas ve prensipleri ifade etmek istersek; toplum içindeki 
anlaşmazlıklara anlaşma getiren, toplum üyelerinin şahıslan ve işleri 

yönünden istikbale yönelik bir emniyet ve istikrar duygusuna sahip 
olmaları, toplum an'anelerinin yıkılmadan muhafazası ve yeniliklerin, 
gelişmenin kolaylıkla kabul edilebilmesi ve bunun icaplarına uyulması, 

5 DÔNMEZER., Sulhi, Hukuk ve Hayat, İÜHK Mec. 21-1-4, İstanbul 1955, s. 424. 

6 
DÔNMEZER a.g.e., s. 425. 

1 DÔNMEZER., a.g.e., s. 425. 
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insanların bir arada mutlu olarak yaşayabilmeleri için esas şartlardır. İşte 
bütün bu şartların varlığı ise toplum içinde hukukun yani düzenin 

. varlığına ve muhtelif toplum kuwetlerinin hukuk kuralları içinde hareket 
etmelerine bağlıdır8 • 

Yaşamak için, ihtiyaç ve isteklerimizi karşılamak için, başkalarıyla 
bir arada bulunmaya, başkalarına bağlanmaya, hayat ve mukadderatımızı 
başkaları ile paylaşmaya yaradılışımız icabı mecburuz. 

Biz istesek de, istemesek de bu mecburiyetten kendimizi 
kurtaramayız. Kurtannak istememiz de doğru olmaz. Çünkü insan için 
hayat ve mutluluk ancak toplum içinde mümkündür. Toplum dışında ne 
hayat ne de mutluluk vardır9 . 

Fakat, toplumun devam edebilmesi için, her birimizin varlığı ve 
saadeti arasında haddi zatında var olan birlik ve bütünlüğün bilfiil 
oluşabilmesi için, toplumda emekleri ve hisseleri, fiil ve hareketleri; 
doğruluk, insaflılık ve hakkaniyete uygun bir düzene tabi tutmak gerekir. 
Fedakarlıkları devamlı kılmak; herkesten gücü oranında emek istemek 
ve herkese emeğinin, istidat ve kabiliyetlerinin karşılığını vennek 
gerekir. Bunun için de menfaatperestlikten vazgeçip; bu duygunun sırf 

şahsi menfaat, şahsi kuwet, sınırsız hürriyet gibi sosyal düzeni tehdit 
eden sonuçlarına sınırlar koymak gerekir. 

İşte hukukun oluşturduğu düzen bu sınırlardan meydana gelmektedir. 
Yani çarpışan menfaatlari ve zıt durumdaki kuwetleri barıştırmak, 

hürriyetleri sınırlayan ve bu sayede sosyal birlik ve bütünlüğü, sosyal 
dengeyi ve düzeni sağlayan kurallardır. 10 

Sosyal dediğimiz bu düzen sayesindedir ki insan için en tabii yaşama 
çevresi olan toplum hayatı meydana gelmiş ve devam edecektir. Herkes 
keyfine göre değil, belli kurallara göre belli istikametlere yürüyecek. Fiil 
ve hareketler birbiriyle çelişkili olmadan ve birbirleri ile çarpışmadan 

8 DÖNMEZER a.g.e .. s. 425. 

9 ô D NMEZER a.g.e., s. 426. 

10 BAŞGİL, A.Fuat, Esas Teşkilat Hukuku, Ankara 1940, s. 10. 
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yo]una devam edecek ve böylece ferdi ve müşterek ihtiyaç ve 
menfaatlerin temini imkan dairesine girecektir. 

Sosyal dfizen kavramı bütün sosyal fiil ve münasebetleri 
kucaklayan geniş bir kavramdır. Devlet düzeni ise, esasında ve mahiyeti 
itibariyle sosyal bir dozen olmakla beraber, bu geniş kavram içinde belli 
ve özel bir yer işgal eder ve bazı farklılıklarla genel toplum düzeninden 
aynlırıı. 

l. Sosyal Hayatta Normlar ve Değerler 

a. Norm kavramı, tanımı 

Sosyal hayatta insanların ve grupların tavır ve hareketleri bazı 

kurallara ve otoriteyi belirten standartlara göre örgütlenmiştir; bu standart 
ve kurallara "sosyal nonn" adı verilmektedir. "Sosyal nonnlar, akılda 

tutulan ve insanların tavır ve hareketlerine sınırlar koyan soyu 
örneklerdir". 

Sosyal norm kavramı hakkında sosyoloji eserlerinde değişik tarifler 
yer almaktadır. Bu tarifleri aşağıdaki iki kategoriden birisi içine sokmak 
mümkündür· , 

aa. Bir sosyal grup içinde bulunan en tipik tavır ve hareket, tutum ya 
da idrak ortalaması yahut modeli. 

bb. Bir sosyal gruba mensup olan kişilerin bölüştükleri, kendisine 
uymaları beklenen ve uymanın pozitif ve negatif müeyyidelerle sağlandığı 
standartlar.Bizim verdiğimiz tarifin ikinci kategoriye uyduğu 

görülmektedir12 . 

Bir cemiyet halinde yaşayan insanların belirli olaylar karşısında 

belirli tarzda davranmaya zorlayan kaidelere sosyal nonn denir. Şu halde 
norm, insanların belirli şartlar altında ifa etmeleri gereken rolleri tayin 
etmektedir. Fakat normun tayin ettiği rol tek bir davranış değil, beklenen 
davranışlar halinde karşımıza çıkar. Bu davranışlar dizisinin orta 
noktasında norm olarak kabul edilen davranış yer alır. Bunun iki tarafında 

11 BAŞGİL, A Fuat, Devlet Nizamı ve Hukuk, İÜHFM, C. VI., S. 1-2, İstanbul 1950, s. 7. 

12 DÖN!-AEZER Sulhi, Sosyoloji, İstanbul 1984, s. 249. 
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ise, beklenen davranışa uymada aşın gidiş geri kalış istikametlerinde, 
müsamaha ( hoşgörü ) hudutlarına kadar sıralanan ve mazur görülebilen 
davranışlar yer alır. Fakat, her iki taraftaki müsamaha hudutlarının dışında 
yer alan davranışlar, nonna aykırı olan sapık davranışlardır. 13 

Bir toplumwı varlığını sürdürebilmesi için toplumsal, dünyevi, yani 
fertler veya gruplar arasında gerekli ilişkileri sağlayabilecek ve 
koruyabilecek birtakım kurallar oluşturulması gerekir. Başka bir 
anlatımla, sosyal hayatta fertlerin tutum ve davranışlarının belirli kural ve 
ölçülere göre örgütlenmiş olması mecburidir. Hayatta bu tür kuralların 
düzenleyici ve tanımlayıcı katkısı vazgeçilmez bir ihtiyaçtır. Belirli bir 
toplum içinde fertlerin böylece, kendi tutlnn ve davranışlanrun sınırlarını 
gösteren ve bilinçli ya da bilinçsiz olarak uyguladıkları bu soyut modeller 
sayesinde, diğer fertlerin belirli bir durumda uygun olan veya olmayan 
değer, tutwn veya davranışın ne olduğunu belirleyen ve yaptırımla 

desteklenen ortak toplumsal kurallara "nonn" diyoruz 14 . 

Nonnun bir diğer tanımı; " Sosyal kurallar ve tüzükler olarak 
yapılmaktadır. "15 Nonnlar özel durumlarda kesinlikle uygun davranışı 
belirtir. 

Nonnlara bir diğer yaklaşımda," bir sosyal oluşumda kurallar 
düzenleme standardı olarak belirtilebilecektir." 16 Özellikle bir grupta 
nonn,bir yönetim standardıdır. Nonn, bir kişinin davranışlarının diğer 

insanlar tarafından nasıl değerlendirileceğine imkan veımektedir. Nonn, 
diğer insanların değerlendirilmesini ve onama veya onamamasını sağlar. 

Bir toplumun kültürü, geniş ölçüde nonnJardan oluşur. Sosyal 
nönnlar, toplum iştirakçilerinin, belirli durumlarda ne şekilde hareket 
etmeleri gerektiği konusunda da fikir verir. 

Bir toplumun varlığını koruyabilmesi için, sözkonusu sosyal normları 
meydana getinnesi ve gerektiğinde de değiştinnesi zorunludur. 

13 BİLGİSEVEN, A. Kurtkan, Sosyoloji, İstanbul 1977, s. 94 

14 TOLAN, Barlas, Toplum Bilim1erine Giriş, Ankara 1983. s. 235 

15 ERKAL, E. Mustafa, Economy and Societ, İstanbul , 1994, s. 18 

16 ERKAL, a.g.e., s. 18 
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Mensuplarının belirli sosyal nonnlara uygun olarak hareket etmedikleri bir 
insan toplumu yoktur. Toplumlarda ekonomik usuller, dağıtıcı adalet 
metodlan, cinsi ilişkiler, aile sistemleri, ibadet şekilleri, çeşitli besinlerin 
hazır1anması, tüketim ve diğerleri hep belirli nonnlara göre yürür. 

Norm bir kuraldır, bir standart harekettir.İnsan hareketleri normlara 
göre muhakeme edilir, tasvip olunur ya da kınanır. Norm, arzu olunan 
tavır ve hareketleri belirten kültürel bir taraftır. Toplumun mensupları 
büyük çoğunlukla bu nonnlara uygun hareket ettiklerinden, grup 
mensuplarının ne şekilde davranacaklarını, ne tür eylemler 
göstereceklerini önceden tahmin edebilmek mümkün olur ve böylece 
sosyal düzen temin edilir. 

Ancak, tavır ve hareketlerde birlik daima bir nonnun varlığına delalet 
etmez. Yangından kaçan herkes, hemen hemen aynı şekilde hareket eder; 
fakat bu, sözü geçen halde bir normun varlığını göstennez. 

Sosyal normların az sayıda bulunduğu küçük bir insan gurubunda 
ilişkiler, kişiler arasındaki nüfuz ve güce göre düzenlenir. Fakat çağdaş 

bir toplum, normlar toplumudur. Gerçekten çağdaş bir toplum, özelliğini 
başta nonnların karmaşıklığında ve çeşitliliğinde bulur. Gelişmiş 

toplumlarda, bütün sosyal örgütlenmeler kendilerine özgü sosyal norm 
türlerine sahiptirler17 • 

b. Sosyal Normların Özellikleri 

Fert, ilişkide bulunduğu birçok toplumsal grubun nonnatif sistemini 
biline ve uygulama durumunda kalır. Bu durum, çağdaş toplumların birer 
nonn bütünü niteliği olmasına neden olmaktadır. Ancak bu nonnlar 
değişmez değil, zamanla toplumun ihtiyaçlarına göre değiştirilebilir, hatta 
kaldırılabilir. Normlar, gene11ikle, bir toplumun varlığım sürdürmesinde 
fonksiyonel ve fiili bir değer taşıdıkları oranda benimsenir ve uygulanır. 
Bir başka açıdan, bir önceki dönemin egemen sımfi tarafından ortaya 
atılan ve kitlelere çeşitli yollarla benimsetilen nonnlar, yeni bir sınıfsal 
yapı içinde bir anlam taşımayabilir. Bu anlamda 19. yüzyıl burjuvazisinin 
A vrupa'da kitlelere kabul ettirdiği burjuva ahlak .. : - ·· -

.·-.. : anlayışı ve nonnları, bugün uygulanabilme yeteneğini ve 

17 DÖNMEZER, Sulhi, Sosyoloji, İstanbul 1984, s. 250. 
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değerini büyük ölçüde yitirmiş bulunmakta, yeni burjuvazinin kendisi de 
bu ahlak anlayışına ve nonnlara karşı çıkabilmektedir. Zaten gerçekte, 
fertler nonnlan aynı biçim ve içeriklerle algılamazlar ve uygulamazlar. 

Normlar genellikle sosya1leşme sürecinde öğrenilir ve fert için bir 
alışkanlık niteliği alır. Ancak sosyalleşmenin bilinçli öğrenme aşamasında, 
birtakım normlara uymamanın toplumsal cezalarla karşılandığını gören 
fert , bundan böyle ceza etkenini göz önünde bulundurarak tutwn ve 
davranışlarını düzenleyecektir18 . 

Sosyal normların belli başlı özellikleri şu şekilde sıralanabilir: 

aa. Her toplum, her sosyal grup belirli bir zaman kesimi sonunda 
nonnatif bir yapı, düzen geliştirir. Bu nedenle her insan grubunda, fiil, 
hareket ve davranışlar üzerinde iştirakçilerinin bir tür uzlaşması oluşacak 
ve bundan da nonnatif düzen doğacaktır. Gerçekten sosyal nonnlar belirli 
sosyal sistemler içerisinde işleyebilen bir nitelik göstennektedirler. 
Mesela; yeni doğan çocuğu vaftiz etme gibi bir norm hristiyan bir 
toplumda yürüyebildiği halde, aynı norm müslüman bir toplumda 
yürüyemez. 

bb. Nonnlar, toplum iştirakçileri tarafından benimsendikleri zaman 
sosyal yapının bir parçasını oluştururlar. Normun özümsenerek 
benimsenmesi, bilinçaltının bir parçası halini alması demektir. 

Nonnlan özümseyerek benimsemiş kişi bunlara uymayı bir ihtiyaç 
olarak hisseder. Bir bakıma ferdin hayattaki başarısı aynı meslekteki 
kişilerle olan ilişki tarzına, dolayısıyla da normlara uymasına bağlıdır. Zira 
aynı grubun üyeleri, karşılıklı olarak yaptıkları işi ve işteki verimlerini, 
grup normlarının taşıdığı standartları kullanarak değerlendirirler. Norm 
benimsenince, üzerinde, grup üyelerinin manevi birliği oluşur ve artık 

nonnlara uyma bakımından çıkar, yarar endişesi bir rol oynamaz. Bu 
halde normJar kişiliğin bir parçası halini alınış olurlar. 

cc. İnsanlar nonn1an, grup içinde elde ettikleri tecıiibeler ve temaslar 
sonucu öğrenirler. Her toplum; kendi nonnlannı üyelerine telkin eder ve 
aşılar. Her grup biçimi, resmi veya gayrı resmi olarak yeni üyelerine 

18 TOLAN, Barlas, Toplum Bilimlerine Giriş. Ankara l 983, s. 236. 
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nonnlannı benimsettirecek mekanizmalar geliştirir. Bazı nonnlar hayatın 
ilk yıllarında öğrenilir, · buna karşılık diğer bazı nonnlar da hayatın ileri 
aşamalarında ikinci derecede sosyal ilişkiler marifetiyle öğrenilmektedir. 

dd. Nonnlara uygun hareketler ödüllerle, uygun olmayan hareketler 
de cezalarla karşılık görür ve böylece hayatın devamı sağlanır. 

Sosyal normların· ortak özelliklerinden başta geleni bunların ihlal 
edilmeleri olduğundan, "sözü geçen nonnlara karşı gelme eğilimini 

önlemek üzere hesaplanmış müeyyideler sosyal prensipleri ihlal edenler 
hakkında uygulanır". O halde, sosyal normların kendilerine özgü, uygun 
ve her nonn tipinin kendisine ait müeyyidesi vardır. 

Sosyal normlara itaati sağlamak için, bunlardan sapmaları önlemeye 
imkan verecek esas ve temellerin tümüne "sosyal kontrol" adı verilir. 
Sosyal sistemin iştirakçileri arasında nonn üzerinde ne derecede yoğun bir 
anlaşma olursa, norma uyulması hususundaki baskılar da o kadar genel 
olur. Norma uyma ceza yolu ile sağlandığında, kontrol ve denetleme 
gereği kendisini gösterir. Ödül yolu ile norma uymanın teşvik edildiği 
hallerde ise sıkı bir denetime ihtiyaç kalmaz. 

ee. Normların hepsi eşit önemde değildir. Normların ihlali halinde 
meydana gelen tepkiler farklıdır. 

ff. Normlar,uygulandıkları kişilere göre de değişik nitelik gösterirler. 
Zira insanlar arasında devamlı ilişkiler dolayısıyla her grup üyesi, 
münasebette bulunduğu diğer kişiler bakımından birtakım duyguların 

konusu olur ve olumlu veya olumsuz bir ün kazanır. Bu duygular bir kere 
yerleşince normlar da o kişi bakımından adeta değiştirilmiş olurlar. 
Böylece grup, her üyesinden, nonnlarına aynı suretle uymalarını 

beklemez. Toplumun aynı terbiye kuralına uyması yönünden, mesela; bir 
köylü ile bir yüksek öğrenim mensubundan bekledikleri çok farklıdır. 

Nonnlara uyuş bir idealdir ve bunlara tam olarak uygun hareket ediş 
yüksek derecede bir prestij sağlanmasına neden olur. Mesela; bütün 
memurların, ödevlerini yaparken normların gerektirdiği biçimde tam bir 
tarafsızlıkla hareket etmelerine ve gizli çıkarlarını gözetmekten 
çekinmelerine göz yumulan bir toplumda sözü geçen nonnlara tam olarak 
uyan memur "namuslu adam" ününü kazanarak yüksek derecede sosyal 
bir prestij elde eder. 
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gg. Norm, toplumun büyük bir kısmı tarafindan kabul edildiği, normu 
kabul edenlerin bunu adeta özümseyerek benimsedikleri ve normun 
müeyyideleri bulunduğu hallerde norm müesseseleşmiş olur. Bwnın.la 

beraber bir normun müesseseleşmesi için hangi oranda ve kimler 
tarafından bilinmiş ve kabul edilmiş bulunması gerekeceği hakkında kesin 
birşey söylenemez ve bir sayı verilemez. 

Müesseseleşmiş normlara bazı sosyologlar "işleyen normlar" adını 

da vermişlerdir. 

hh. Sosyal düzenin parçalarım oluşturan normlar ile fizik dünyanın 
kanunları birbirinden farklıdır. Sosyal normlara uyulmayabilir ve bunlar 
gerektiğinde değiştirilebilirler; bu nonnlarda, tabiatın, fizik kanunlarının 
merhamet etmez karakteri yoktur. Sosyal normlar, grup iştirakçilerinin fiil 
ve hareketlerini kontrol eden standartlardan ibaret bulundukları için, 
bunlar da, elbette ki insan organizmasında, ihtiyaçlardan menşeini alan 
temellere dayanmaktadırlar. Bu standartlar, önemli bir kısmı itibariyle 
geçmişin mirasını oluşturmaktadırlar ve bunlara toplum ". .. kendi istediği 
oranda mirasçı olur". 

Hiç şüphesiz ki sözfi geçen normlar, çoğunlukla toplumda egemen 
olan grup ve sınıfların yararlarına göre biçim almaktadırlar; fakat sadece 
belirli sınıf ve grup yararlarına dayanan kurallara hiçbir zaman eşit 

derecede _itaat edilmez ve bunlar toplumdaki diğer grupların direnci ile 
karşılaşmaya mahkumdurlar. 

ıı. Normlar, insan faaliyetlerinin her yönü itibariyle ortaya 
çıkabilirler. Böylece duygulanma, düşünme, muhakeme etme, 
değerlendirme, hareket etme konularında normlar vardır. 

jj. Toplumlar asli ihtiyaçları etrafinda bazı sosyal nonn sistemleri 
geliştirirler, bunlara "müesseseler"adı verilir. Böylece din, eğitim, aile 
hayatı etrafında birer nomılar sistemi oluşur ve bunlar din, eğitim, aile 
müessesesi adını alırlar. Türk aile müessesesi dediğimiz zaman bundan 
Türkiye'de aile etrafında oluşan nonnlar sistemi anlaşıhr19 . 

19 DÖNMEZER., Sosyoloji, Ankara I 984, s. 250-252. 
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Bu arada nonnlann benimsenmesi ve kurumsalJaşması olgusuna da 
değinmek gerekir.Ferdin, nonnlann kaynağını kendi benliğinde veya 
manevi mekanizmalarında bulan, yaptırım ve hatta cezalarla 
desteklenmesine, "nonnun benimsenmesi" diyoruz. Bu benimseme 
nedeniyle,ferdin normları değiştirmesi veya başka toplumlarda farklı 

normların bulunabileceğini düşünmesi fevkalade güçtür. Nonnların 

kurumsallaşması içselleşme ( özümseyerek ve benimseyerek kabuJlenme) 
yoluyla gerçekleştiği kadar, bir yaptırım ve ceza sistemi çerçevesinde de 
belirlenebilir. Grubun belirlediği hedeflere ulaşmasını sağlayan toplumsal 
kurallar, içerdikleri değer nedeniyle bir süre için değişmezlik kazanırlar; 
bu süre içerisinde hem grup üyeleri tarafından belirli düzeylerde 
benimsenirler, hem de grubun yaptırım ve ceza sistemiyle pekiştirilirler. 
Ancak, toplum veya grup üyeleri tarafından kurumsallaştırılan, belirli bir 
normdan çok genellikle bir norm bütünü veya sistemidir. Bu açıdan 

toplum, örneğin; aile yalnızca bir normu değil, yukarıda da belirttiğimiz 
gibi bir normlar bütününü kurumsallaştırır2° . 

c. Normlar ve Değerler 

Sosyal değerler de, normlar gibi, toplum içinde işleyen ve 
değerlendinnelerde kullanılan standartlardır. Bu yüzden sosyal değerler, 
soyut duygular ve ideallerdir. Değerler tavır ve hareketin genel 
yöneticileridir1 . 

Fertler, içinde yaşadıkları grup, toplum ve kültürün değerlerini 

genellikle benimseyerek, bunları muhakeme ve seçimlerinde birer ölçüt 
olarak kullanırlar. Böylece daha iyi, daha doğru, daha uygun, daha güzel, 
daha önemli veya daha adil gibi genel yargılara varma imkanını 

bulacaklardır. Ferdi tutum ve davranışlar büyük ölçüde ahlaki ve dini 
değerlerle örf ve adetlerin içerdiği değerlerin etkisi altında kalır. Ancak bu 
tür değerler geneJlikle nonnlar içerisinde somutlaşır ve nonnıar 

aracılığıyla etkinlik kazanır. 

20 
TOLAN, Barlas, Toplum Bilimine Giriş, Ankara 1983, s. 237. 

21 DÔNMEZER., Sulhi, Sosyoloji, Ankara 1984, s. 253. 
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Her toplum iyi ve kötüyü, güzel ve çirkini, hoş ve nahoşu, ne amaçla 
yaşanması, neyin uğruna ölünmesi gerektiğini tanımlamaya çalışır. 

Sosyalleşme sürecinde çocuğa, çoğu kez mantıki bir izaha gerek 
kalmaksızın toplumun değer ve normları aşılanır ve törelere nasıl 

uyulacağı öğretilir. Ferdi aşan ve yücelen bir toplumsal varlık olan değer, 

kendisini tabii ve mutlak bir gerçeklik olarak kabul ettirir. Değerler bir 
kültürden diğerine, hatta aynı toplum içerisinde bir gruptan diğerine doğal 
olarak değişiklik gösterebilir. Avrupalı ile Arabın, burjuva ile işçinin 

memur ile köylünün değer anlayışlarında farklılıklar görülebilmektedir. 
Bununla birlikte ahlak, belirli bir grup içerisinde her türlü görelikten uzak 
olarak kendisini fertlere zorla kabul ettirir. İşte, bu görelikten yoksunluk, 
değerler sosyolojisi ile ilgilenenleri çok güç bir durumda bırakmaktadır22 . 

İnsanın biyolojik tabiatında refleks niteliğinde bulunan 
hareketlerinde değer bulunmaz. Fakat seçilmiş, düşünülerek yapılan tavır 
ve hareketlerimizde daima değer vardır. 

Tavır ve hareketler, eylemler ve duygular, fikirler, vasıflar, kişiler ve 
gruplar, amaçlar ve araçların tümü ile herşey toplum hayatında değerlere 
göre mukayese olunur. 

Değerler, bir milletin kültürünü başkalarının kültüründen ayırt ettiren 
ve ona kendi özelliğini veren kıymet hükümleri, inançlar, müşterek 

ülküler, lisan, tarih şuuru ve milli felsefe gibi bazı manevi unsurlardır. Bu 
unsurlar, en büyük grup olarak vasıflandırabileceğimiz, milli devlet 
hudutları içindeki cemiyetin dağılmasını önleyen, pekiştirici veya 
kaynaştırıcı unsurlardır. 23 

Değerler, sosyal ilişkilerin gelişmesinde ve ihtilafların 

çözümlenmesinde yardım ederler. Kişiler değerleri benimser, muhakeme 
ve seçimlerinde bunları kabul ederler. 

Değerlerle sosyal normlar arasındaki fark ve ilişkileri şu şekilde 

belirtebiliriz: Bir kere değerlerle, tavır ve hareket nonnları aynı şeyler 
değildirler; nonnlar belirli şartlar içerisinde, toplum iştirakçilerinin neleri 
yapıp neleri yapmayacaklarını gösterirler. Değerler ise, belirli durum ve 

22 TOLAN, Barlas, Toplum Bilimine Giriş, Ankara 1983. s. 233. 

23 BİLGİSEVEN, A. Kurtkan , Sosyoloji. İstanbul 1977, s. 93 
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şartlarda bağımsız olan ve arzu olunanı gösteren standartlardır. Gerçi 
noımlar çok kere değerleri cisimleştirirler, fakat değerler, nonnlara göre 
daha geneldirler. Nonnlar, değerlere göre daha belirli ve sosyal bakımdan 
daha emredicidirler. Mesela; insan varlığına saygı asli bir değerdir; adam 
öldürmenin yasak olması ise bu değerin açıklanması olan bir nonndur. 

Aynı değer birçok belirli nonnun temeli olabilir; aynı şekilde bir 
nonn çeşitli değerlere dayanabilir. Mesela; bir öğretmenin iltimas 
yapmaması nonnu, aynı zamanda eşitlik, erdem, insancıllık gibi değerlere 
dayanmaktadu24 . 

Değerler, ferdi ve toplu hayatın düzenini sağlamak amacıyla norm ve 
törelere dönüşür. Başka bir ifadeyle, değerlerin sosyal etkinlik 
kazanmaları norm ve töreler (örf ve adet) yoluyla sağlanır. Normların 

incelenmesi oldukça güçtür, zira her ne kadar teorik düzeyde, değer, nonn 
ve kanaatler arasında belirli bir farklılaştırma yapılabiliyorsa da, gerçek 
hayatta bir sosyal nonnu, değer ve kanaatlerdan ayırdetınek oldukça 
güçtür. Nonnlar ve ortak kanaatler arasında çatışma görülebileceği gibi 
karşılıklı bir etkileşim de sözkonusu olabilir5 . 

d. Sosyal Normların Oluşması 

Sosyal nonnlann nasıl meydana geldikleri konusuna henüz tam bir 
açıklık getirilmemiştir. 

Sosyal nonnlar insanlar arasındaki münasebetleri düzenleyen 
kurallardır. Müsbet (pozitif) ilimlerin de kaideleri (kanunları) vardır. 

Ancak her iki çeşit düsturlar arasında fark vardır. Sosyal kurallar insanlar 
arasındaki münasebetleri düzenler, müsbet ilimlerin kanunları ise, eşyalar 
.arasındaki münasebetlerin sebep ve neticelerini tesbit eder ve bu kanunlar 
mevcut olanı gösterir. Her devirde, dünyanın her tarafında aynıdırlar, 

değişmezler. Halbuki sosya) noımJar ise zaman ve yer itibariyle 
değişmektedirler, yahut belli bir ülkede başka, bir başka ü]kede de farklı 

24 DÖNMEZER, Sulhi, Sosyoloji, Ankara 1984, s. 254. 

25 TOLAN, a.g.e., s. 232. 
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oJabilınektedirler. Sosyal kurallar olanı değil, olınası lazım geleni, gayeyi, 
ideali tayin ederler26 • 

Sosyal nonnlann bir türünü oluşturan örf ve adetlerin nasıl oluştuğu 
konusunu Henry Levy-Bruhl (Sociologie du Proit 5. bası 1976, s. 44) 
şöyle açıklıyor : " .. . örf ve adetlerin meydana çıkışı, yayılışı ve kurallarına 
uymaya zorlayışlan bakımından ışık tutmak imkansız değildir. Çok kesin 
olmasa da bu hususta bir fikir sahibi olmak için bir çok verilere sahip 
olwunası gerekir, fakat bazı unsurların elde edilmesi de mümkündür. Bir 
kere her örf ve adetin ferdi bir icada dayandığı kabul edilebilir. Sosyal 
toplum içinde hukuk mekanizmasındaki noksanları tesbit eden bir kişinin, 
bu hali değiştinnek, hiç olmazsa bunu yeni ihtiyaçlara uydunnak 
düşüncesini taşıyabilir. Bu yolla kuralın önce öne sürülmüş bulunması 
mümkündür. Böylece bir yenilik önerildiğinde, teklifin başarılı olması ya 
da başarısızlığa uğraması sözkonusudur27 • 

Aslında nonn1ar bir kere oluşunca ya sosyalleşme sürecinde kişilerin 
elde ettikleri ihtiyatlar olarak devam etmekte ya da eklenen müeyyidelerin 
sağladığı ceza korkusu dolayısiyle varlıklarını sürdünnektedirler; 
fonksiyonel değer taşıdıkları, yani sosyal yapının korunması konusunda 
yardımda bulundukları sürece varlıkları sünnekte, disfonksiyonel hale 
gelince de fonksiyonel değer taşıyan yeni kuralların meydana çıkması 
yolunu açmaktadırlar. 

Bazen sosyal kurallar zaman içerisinde etkinliklerini ve yaptınınla 
desteklenme özelliklerini kaybettikleri oranda ( değer ve ortak kanaatler 
gibi) tartışma konusu olabildiği gibi, giderek güçlenen bir değer ve ortak 
kanaat yaptınmla desteklenmesi yönünde bir sosyal ihtiyaç meydana 
getirerek, sonunda yeni bir nonnun doğmasına neden olabilir. 

2. Sosyal Normları Doğuran Sebepler 

Biz burada uzun ve karışık doktrin münakaşalarına ginneyeceğiz. 
Sırf gözlemlere dayanarak diyeceğiz ki, toplum hayatının kuralları ne ot 
gibi yerden biter, ne bir veya birkaç kişinin kafasından çıkar, ne de kudret 
helvası gibi göklerden iner. Sosyal hayatın kuralları ihtiyaç ve ilişkilerden 

26 ÖZÇELİK, Selçuk, Anayasa Hukuku Dersleri, (Esas Bakımından), İstanbul 1984. s. 6. 

27 DÔNMEZER, a.g.e., s. 255 . 
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doğar ve mecburiliklerini de ihtiyaç ve ilişkilerde esasen var olan ve 
saklı bulunan kuvvetlerden alır. Gerçi bir toplumun hayat ve 
münasebetlerini yapıp yoğuran ve bunları sevk ve idare eden kuvvetler 
çok muhtelif ve değişiktir; fakat bunları derleyip dört ana kuvvette 
toplamak mümkündür. Bunlar müşterek ihtiyaçlar, müşterek tarih, akıl ve 
maneviyattır28. 

a. Müşterek İhtiyaçlar 

Bir toplumun sosyal kurallarını doğuran ilk ve kuvvetli faktör fiili 
olarak yaşanan durumda duyulan reel ihtiyaç ve zaruretlerdir. Belli bir 
toplumun, belli bir zamandaki kuralları maddi veya manevi müşterek 

· ihtiyacın ifadesidir. Herkesin canından ve malından emin olarak yaşamaya 
aynı derecede ve şiddetle ihtiyacı vardır. Binaenaleyh bu ihtiyaç 
müşterektir. Ve bu müşterek ihtiyaç, uyulması müştereken mecburi bir 
kural doğunnuştur ki, o da "kimsenin canına ve malına el 
uzatmayacaksın" kuralıdır. Bu kural her ferdin müşterek bir şekilde ve 
aynı bir önem ve şiddette duyduğu derin bir ihtiyacı ifade eder. Bu kuralın 
kuvveti ve müeyyidenin şiddet ve önemi aşikar ki tercüman olduğu 
ihtiyacın kuvvet ve şiddetinden gelmektedir. Bunun gibi diğer bütün 
sosyal kurallar da amir ve mücbir karakterlerini her şeyden evvel ifade 
ettikleri müşterek ihtiyacın kuvvetinden almaktadırlar. Bugün 
Türkiyemizde mer'i (geçerli) olan umumi ve mecburi askerlik 
mükellefiyeti kuralını örnek alalım. Şüphe yok ki, bu kural hudutlarımızın 
müdafaası ve milli camianın selameti zaruretinden doğmuştur. Bu kuralı 
bir şahıs, bir makam veya bir meclis icat etmiş değildir. Bwıu, bugün 
dünyanın içinde bulunduğu mi1letlerarası münasebet şartlan ve bu şartlar 
karşısında Türkiye'mizin vaziyeti tesbit etmiş ve nihayet yetkili bir makam 
da kuralı kanunlaştınnıştır. Şu halde, bu kurala aykırı hareket eden, yani 
askerlikten kaçan bir kimse ülkenin müşterek müdafaa ihtiyacının temini 
hususunda hissesine düşen borcu ödemekten kaçmaktadır. Bunun için ağır 
bir ceza ile karşılaşacaktır. Yine mesela; genel, eşit ve adil vergi 
mükellefiyeti kuralımız da böyledir. Bu da memlekette yapılması lazım 
olan amme hizmetlerinin ifası ihtiyacından doğan bir kuraldır. Deminki 
gibi bunun da kuvveti ve mecburiliği, tercüme ettiği müşterek ihtiyacın 

kuvvet ve şiddetinden kaynaklanmaktadır. Gayet tabii: üç kişi göz önüne 

28 . 
BAŞGIL, a.g.e. , s. 14. 

17 



getiriniz ki, onnanda kesip devirdikleri ağır bir kütüğü kaldırıp arabaya 
yüklemek için işbirliği yapmış olswılar. Ortada yapılacak bir iş var: 
kütüğün arabaya kaldırılması . Bunun için üç kişiden her biri kendi 
kuvvetini diğerlerininkiyle sıkı sıkıya birleştirmeye aynı derecede ihtiyacı 
vardır. Aksi takdirde, hem kütük kalkmaz, hem de kütük altında kalıp 

ezilme tehlikesi mevcut. Şu halde kuvvetleri birleştirme bu üç kişi 

arasında müşterek bir ihtiyaçtır. Bu ihtiyaç belli bir hamle ve hareket 
kuralı doğurmuştur ki, bu da kuvvetlerin birden ve aynı zamanda aynı 
hızla harekete geçmesidir. Açıkça görülüyor ki, bu kuralı - müşterek bir 
gayretle ağır bir cisim kaldırmakta ki müşterek ihtiyaç ortaya çıkarmıştır. 

Dikkat edersek, bu bakımdan sosyal kurallar Montesquieui'nin dahice 
söylediği gibi "hadiselerin sevkiyle tekevvün ( oluşan) eden ve 
münasebetlerin tabiatından doğan bir nevi zaruri kanunlardır29 . 

b. Müşterek Tarih 

Sosyal kuralların oluşwnunda rol oynayan bir diğer kuvvet de zaman 
ve bunun sosyal ifadesi olan tarihtir. Bu noktaya vaktiyle tarihi 
mektepçiler ve bilhassa bu mektebin şeflerinden sayılan Frederic Charles 
de Saviqny dikkati çekmiş ve bir ülke hukukunun ve sosyal kurumların 
hür irade eseri olmadığını; bilakis bunların tarihi olayların teknesi içinde 
zaman yumruğuyla yoğrulmuş birtakım mazi mirasları olduğunu ileri 
sürmüştür. 

Hayat ve toplum meselesinde irade ve zekanın rolünün ink§.ra ve 
buna mukabil, zaman faktörünü putlaştıracak kadar mübalağaya gitmemek 
şartiyle bu görüşte hakikat vardır. Sosyal kural ve müesseselerden bir 
kısmını tıpkı dil ve milli karakter gibi, bir ülke halkının şuursuzca 

temayüllerinden doğup, tarihi olaylar içinde ve müşterek ihtiyaçlar 
karşısında tekamül ve inkişaf ettiği inkar olunamaz. Örf ve adetlerin 
oluşmasında zaman faktörünün rolü büyüktür. Ve başlangıçta bunlar bir 
çeşit ihtiyacı karşılayan kurallardır. Yalnız şu var ki, örf ve Adetler, 
müşterek hareket tarzı ve huylan başlangıçta bir nevi ihtiyacı ifade 
etmekle beraber~ zaman geçtikçe kaynaklarındaki hikmet ve manayı 

kaybederek çoğunlukla kör bir taklit halinde kalmaktadırlar. 

29 BAŞGh., a.g.e., s. 14-15. 
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Zaman faktörüne bağlanan, örf ve ı'.idet kabilinden olan kural ve 
kurumların eski toplumlarda oynadığı rol fizerinde dunnayı gerekli 
göımeyiz. Bu toplumlar; göreneklerin, atalardan intikal edip gelen 
an'anelerin, sosyal alışkanlıkların adeta esiri idiler. Rasyonel düşüncelerin 
ve teknik zekanın henüz inkişaf etmediği toplumlarda münasebetler 
hayatının büyük bir kısmı göreneklere, örf ve adetlere bağlı kalmıştır. Ve 
çok kere bu adetler, esrarengiz kanaatlere de bürünerek birer kudsiyet 
almıştır. Böyle olduğu için bunların değişmesi çok güç ve yavaş olmuştur. 

Tarihin sosyal kural ve kurum yapıp yoğurmaktaki rolü bugün de 
devam etmektedir. Zamanımızda bile, mesela İngiltere gibi büyük bir 
ülkede hukukun ve devlet nizamının genişçe bir saha kaplayan kısmı 
henüz örfidir. Yalnız şu var ki, bu faktör zamanımızda müthiş bir 
düşmanla, rasyonel bilgi ve tefekkür ile çarpışmakta ve çoğunlukla 

mağlup olduğu gözlenmektedlı3° . 

c. Akıl ve iz'an 

Sosyal kuralları meydana getiren diğer bir kuvvet de insan aklıdır. 

Özellikle bugünkü toplum hayatının bir kısım kuralları, müşterek 
ihtiyaçlar karşısında düşünen aklın bulduğu ve takibini hoşgördüğü 

yollardır. Tekrar edelim ki insan; akıl ve iz'an (idrak, inanç, anlayış) 

melekesiyle bezenmiş bir mahluktur. İnsan, aklının gelişmişlik derecesine 
göre hayat için lazım gelen kuvvet ve vasıtalardan istifade etmeyi ve 
kendine emin bir hayat yolu seçmeyi bilir. İnsan, eşya ve olaylar arasında 
ve etrafında cereyan eden bir olay karşısında hayvanlar gibi çaresiz ve 
pasif kalınıyor; iz'anı sayesinde eşyaya ve hadiselere mana veriyor, etkili 
olma çareleri arıyor. 

Bir toplumda müşterek akıl, teorik ve tecrübe ile edilen bilgiler ne 
kadar çok zenginleşir; müşterek muhakeme ölçüsü ve iz'an kudreti ne 
kadar çok inkişaf ederse, o toplumun devlet nizamı da o kadar mükemmel 
ve rasyonel bir ilerme gerçekleştirir. Çeşitli ülkelerin toplum ve devlet 
nizamı arasındaki gerilik ve ilerilik farkı, esasında bu nizamı meydana 
getiren müşterek akı] ve iz'an farkıdır. Netice itibariyle sosyal kural ve 
kurumlar büyük bir oranda belli bir toplum insanlarının müşterek 

30 BAŞGİL, a.g.e .• s.16. 
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ihtiyaçlar karşısında, müşterek bir akıl ve muhakeme kudretiyle düşünüp 
bulduğu hayat imkanları ve selfunet yollarıdır. 

Bu fikri, bir misal ile aydınlatalım ve bugünün bütün medeni 
ülkelerinde, hukukun temel kurallarından biri olan "hakkını şahsen elde 
etmeye kalkmayacaksın" (ihkak-ı hak yasaktır) kuralını ele alalım. Bu 
kural, düşünen aklın bulduğu, doğru ve yerinde gördüğü müşterek bir 
hayat yoludur. Bunu anlamak için, alacak yüzünden kavgaya tutuşan iki 
kişiyi tasavvur ediniz; kavganın sona ermesi için, üç şıktan birinin 
tahakkuk e1ınesi lazımdır: ya kavgacılardan en kuvvetlisi diğerini alaşağı 
eder, yahut bunlar insaf ederek ihtilafın halli için bir bilenin hakemliğine 
başvurur, yahut da her ikisinden daha kuvvetli ve tarafsız vaziyette 
üçüncü bir şahıs araya girerek kavgacılara "dur!" emri verir ve iki tarafı 
dinledikten sonra, mesela; alacak iddiasında bulunan kavgacıya," 

haksızsın bu adamın yakasını ·bırakacaksın" der ve ihtilafı halleder. 
Bugünkü medeni toplumlar, bu üç şıktan üçüncüsünü tercih etmişlerdir. 
Çfinkü, birinci şık toplumda haşin ve zalim kuvvetlerin çatışması ve 
tahakkümü yoludur. lkinci şık ise, kavgacıların insaflı veya denk kuvvette 
olduğunu farkeder ki, buna her zaman rastlamak mümkün olmaz. Fakat 
üçüncü şık aklın saltanatıdır ve toplumda barış ve emniyet telkin eden 
yegane çıkar yoldur. Dikkat edersek, misaliınizdeki kavgacıların arasına 
girip de onları susturacak olan üçüncü şahıs, her ikisinden de daha 
kuvvetli ve tarafsız bir şahıs olınası gereklidir. Toplumda en 
kuvvetlilerden daha kuvvetli ve tarafsız şahıs, Devlettir. Her kavgacıyı 
susturacak üstün ve tarafsız kuvvet odur. 

Sosyal kurallardan büyük bir kısmını meydana getiren kuvvet akıldır 
derken, bu melekeyi mutlak bir muta (kendine itaat olunan) değil~ 

tamamiyle nisbi ve izafi bir kuvvet kabul ediyoruz. İnsan, aklı ve diğer 
ruhi melekeleriyle birlikte umumi tekamül ( olgunlaşma) kanununa tabidir. 
Bugünkü medeni toplumların ferdi, bundan bin sene evvelki ferd olmadığı 
gibi, bugünkü müşterek akıl da bin sene evvelki akıl değildir. Bundan 
dolayıdır ki, sosyal kuralların ve toplum düzeninin asırlar içindeki 
gelişmesinin ve şekilden şekle ginnelerinin sımnı, ihtiyaçların çoğalması 
ve çeşitlenmesi ile birlikte tekamül eden müşterek aklın zaman 
içerisindeki değişmesinde ve gelişmesinde aramak Jazımdır31 • 

31 • BAŞGIL, a.g.e., s. 17-18. 
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. Yukarıdaki misale dönüp konuyu bağlayacak olursak: "kimse 
haklarını şahsen almaya kalkamaz" kuralı müşterek ihtiyaç karşısında, 
müşterek aklın bulduğu hayat yolu olduğunu söyledik. Fakat insanlar bu 
yolu birdenbire ve tesadüfen bulmuş değillerdir. Araştırmalar gösteriyor 
ki, örneğimizdeki üçüncü yolu (hakem yolu) insanlık uzun ve acı 

tecrübelerden sonra bulabilmiştir. Ve neticede bundan, bugünkü hakim ve 
mahkeme fonksiyon ve kurumu doğmuştur. İnkişaf eden akıl ve iz'an ve 
bununla birlikte yükselen moral ve insani duygular insanlığı ister istemez 
mahkeme müessesesine ulaştıracaktı. Çünkü, tekrar edelim ki, sosyal 
kural ve müesseseler müşterek ihtiyaç ve zaruretler tarlasında akıl ve 
iz'anın ekip biçtiği mahsuldür. 

d. Maneviyat 

Toplum kurallarının oluşmasında rol oynayan son ve mühim bir 
kuwet de maneviyat (moralite) tır. 

Maneviyat diye; aklımızla iyiliği ve büyüklüğü sezdiğimiz, 

gönlümüzle de gerçekleşmesini arzu ettiğimiz yüksek insani duygu ve 
tasavvurlara diyoruz. Yukarıda da ifade ettiğimiz şekilde insan, hayvanlar 
gibi sadece ihtiyaç duyan ve pratik zekasıyla ihtiyaçlarını gidermeye 
çalışan bir varlık değildir. İnsan, aynı zamanda, gönlünde temiz duygular, 
yüksek emel ve idealler besleyen ve icabında bunlar uğrunda maddi 
ihtiyacını unutabilen, hatta hayatını bile feda edebilen manevi bir benliktir. 
İnsanı tam olarak tarif etmek için: "duyan, bilen, dileyen ve inanan 
mahluktur", demek lazım gelir. Duyma, bilme, dileme ve inanma, işte 

insan, birbirine tercihi mümkün olmayan bu dört ana meleke ile bezenmiş 
bir varlıktır. Bunlardan duyma melekesi; insanın fizyolojik varlığının 

neticesidir. Bilme ise, akıl ve zekanın; dileme, irade kudretinin; fakat 
inanma en yüksek ve sırf insani bir meleke halinde ferdin manevi 
oluşunun neticesidir. Hayvan da duyar, o da akıl ve iradeye benzer 
birtakım davranış ve alışkanlıklara sahiptir. Fakat inanmak yalnız insana 
mahsustur. Şuur; hallerin en yükseği ve en insanisi olduğu içindir ki, inanç 
toplum hayatının da en derin temelidir. 

Sosyal kurallar, özellikle bunlardan sosyal hayatın üstün safhasını 
temsil ve tanzim eden hukuk kuralları, ne yalnız ihtiyaçların ve müşterek 
alışkanlıkların, ne de sadece ihtiyaçları kumanda eder, direktif verir 
şekilde, yüksek duygu ve insani düşünce ve ideaUerin tercümanıdır. 

Sosyal kural1arı, pozitivistlerin gördüğü gibi, sırf sosyal birlik ve bütünlük 
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olayının mekanik bir ifadesi olarak görmek, lokomotifin makinesini görtip 
de enerji kaynağını unutmak gibidir. İnanç ve ideal, sosyal kural ve 
düzenin canı, güç kaynağıdır32 . 

3. Sosyal Kuralların Zorunluluklarının Kaynağı 

Sosyal kuralların nereden ve nasıl doğup meydana geldiklerini 
gördükten sonra, artık bu kuralların zorunluluklarının sebep ve kaynağını 
anlamak oldukça kolaylaşmıştır. Madem ki sosyal kuralları yapıp yoğuran 
amiller (sebepler) hayat ve ilişkiler bünyesinde potansiyel bir şekilde saklı 
bulunan bir takım reel, tarihi, rasyonel ve moral kuvvetlerdir; o halde, 
bunların mecburiliklerinin gerçek kaynağı da aynı kuvvetler olması lazım 
gelir. 

Şu halde, mesela; "kimsenin canına kasdetmeyeceksin" kuralının 

zorunluluğu ve kuvveti, bunu dikte eden sosyal kuvvetlerden yani 
müşterek emniyet ve barış ihtiyacıyla bu ihtiyaç üzerinde düşünen ve 
bunun temini çaresini arayan müşterek aklın ve müşterek ahlak ve insani 
duygu ve düşüncelerimizin kuvvetinden çıkmaktadır. Böyle olduğu içindir 
ki, bu kurala aykırı bir hareket, toplumun mahşeri vicdanında şiddetli bir 
reaksiyon ve toplum içinde bir kımıldanma doğunnaktadır. Müşterek akıl 

ve iz'an bir çeşit fiil ve ilişkiye uygulanacak, tatbik edilecek kuralı ne 
derece zaruri ve hayati addederse (kabul ederse); kuralın ehemmiyeti, 
kuvveti ve müeyyidesi de o nisbette büyümektedir. Şüphe yok ki can 
emniyeti sosyal hayatın en zaruri bir gereğidir. Binaenaleyh bu emniyeti 
formülleştiren kuralı nihai bir müeyyideye (cezaya) bağlamak lazımdır ki 
fiiliyatta bağlanmıştır~ bu müeyyide idamdır. 

Bu durumda sosyal ilişkilerden doğan bu kurallar ma'şeri vicdanın 
objektif birer elemanı halini almaktadır. Bundan dolayıdır ki, bu kurallara 
tecavüz toplumun ma'şeri vicdanına ( cemiyete ait, ortaklaşa) tecavüz 
teşkil etmekte ve vicdanı incitmektedir. 

Hakikatte, özellikle millileşen bir toplumun ortak ihtiyaç ve 
menfaatleri, ma'şeri alışkanlıkları , müşterek aklı yani görtiş ve anlayış 

tarzları, müşterek duygu ve ülküleri bir bütün meydana getirir ve tıpkı bir 
beyin gibi bir nevi reaksiyon merkezi hal ini alır ki, sosyologlar buna, 

32 • 
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müşterek veya ma'şeri vicdan diyorlar. İnsandaki göz, kulak, el ve ayak 
ferdi şuur ve vicdanın bedeni ve harici elemanları olduğu gibi, sosyal 
kural ve kurumlarda toplumun müşterek vicdanını haricileştiren, buna 
birer organ hizmeti gören elemanlardır. Bir insanın gözüne vurulan bir 
yumruk, derhal ferdi vicdani incitip harekete geçirdiği gibi, sosyal kural 
ve kurumlara vurulan bir darbe, yapılan bir tecavüz de derhal toplum 
vicdanını harekete geçinnekte ve reaksiyon doğurmaktadır. 

Müşterek yahut ma'şeri vicdan nedir? Aslında bunu çok net ortaya 
koymak zordur. Biz gerek ferdi vicdanı, gerekse ma'şeri vicdanı ancak 
tezahürleri yani reaksiyonlarıyla anlıyoruz. Ferdin menfaatine, izzeti 
nefsine, duygu kanaat ve inançlarına bir tecavtiz vaki olduğu zaman, 
ondan derhal bir reaksiyon meydana geldiğini görüyoruz. Rengi değişiyor, 
asabileşiyor, kanı beynine hücum ediyor, hülasa fertte bir hareket, bir 
değişme ve bir reaksiyon beliriyor. Bunu görerek; ferdin menfaatleri, 
izzeti nefsi, duygu kanaat ve inançları vicdanının manevi bir elemanıdır 
diyoruz. Bunun gibi, ma'şeri vicdanı da tezahürleri ile tanıyor ve bu 
tezahürlerden yola çıkarak ma'şeri vicdanın varlığına hükmediyoruz. 
Teşekkül etmiş ve milli şuurunu bulmuş ve toplumun da bütünlüğe, 
müşterek hayati menfaatlerine, müşterek duygu ve mukaddesatına tecavüz 
edildiği zaman, binlerce insan kalbinin birden attığına, hamle ve heyecan 
belirtileri gösterdiğine şahid oluyoruz. Biz de bunun üzerine fert gibi, 
toplumun da bir nevi müşterek vicdana sahip olduğuna hükmediyoruz. 

Şimdi kurallaşan ve birer sosyal kurum halini alan müşterek ihtiyaç 
ve menfaatler, müşterek anlayış ve görüşler, müşterek inanç ve ülküler bu 
vicdanın objektif elemanlarıdır ve ma'şeri vicdan dediğimiz şey, bu 
müşterek varlık ve kuvvetlerin birbiriyle kaynaşarak meydana getirdiği bir 
bütündür. Şu halde, sosyal kuralların hasıl olan sosyal vicdanın objektif 
elemanları olmasından ileri gelmektedir. 

4. Sosyal Kuralların Hukukileşmesinin Sırrı 

Buraya kadar verdiğimiz izahlardan anlaşılacağına göre, sosyolojik 
bir zaviyeden bakılınca; hukuk kuralları ile sosyal hayatın diğer kuralları 
arasında kaynak ve oluşması itibariyle asla bir fark yoktur. "Kimsenin 
canına kasdetmeyeceksin", "borcunu ödeyeceksin" kuralları ne ise, 
"kimsenin gönlünü incitmeyeceksin", "masrafinı gelirine göre 
ayarlayacaksın" gibi örfi, iktisadi ve ahlaki kural1ar da aynı ile odur. 
Bunların hepsi, hayat ve münasebetleri sevk ve idare eden sosyal 
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kuwetlerden (müşterek duygu, müşterek ınanç, müşterek ihtiyaç) 
doğmaktadır. 

Hatta bu tahlilde biraz daha ileri gidip; hukuk kurallarının kendilerine 
özgü bir mahiyet bile taşımadıklarını ve sosyal kurallar arasında özel 
mahiyette bir hukuk kuralları kategorisini bulmanın mümkün olmadığını 
söyleyenler bile vardır. Her hukuk kuralı, muhtevası itibariyle, ya ahlaki 
ya örfi yahut da iktisadidir. Örf ve adetler ise ya ahlaktan veya iktisattan 
kaynaklandığına göre, denebilir ki hukuk baştan aşağı ya ahlak ya da 
iktisattan kaynaklanmaktadır. Ve netice itibari ile, hukuki bir şekle 

bürünerek devlet nizamı dediğimiz disiplin örgüsünü meydana getiren 
kuralların bu kisvesi (kılığı) çıkarılıp da mahiyetlerine bakılırsa bunlar ya 
ahlak veya iktisat kurallarıdır. 

Ama hemen ilave etmek gerekir ki, ahlak ve iktisadın her kuralı aynı 
zamanda hukuki değildir. Devlet otoritesi, resmi bir nizam ve disiplini 
kurmak üzere ahlak ve iktisadın bütün kurallarını değil; bunlar içinden 
belli bir kategoriyi seçip almakta ve diğerlerini toplumun sivil hayatına 
terketmektedir. İşte hukuk, devletin ahlak ve iktisattan seçip aldığı ve 
hususi bir himaye kuwetine sahip olduğu kurallardır. 

Hukuk kategorisine geçen ve bu sayede devlet nizamına mevzu olan 
ve kamu otoritesinin hususi himayesine giren ahlak ve iktisaden hangi 
mutlu kurallarıdır? Nasıl bir esrarengiz imtiyaz ile bu kurallar 
hukukileşiyorda diğerleri sırf sivil vasıfta kalıyor. Bu geçişin zamanını 

tayine ve sımru anlamaya imkan var mıdır? Bununla meselemizin can alıcı 
noktası üzerindeyiz. 

Belli bir memlekette belli bir zamanda ahlak ve iktisadın hukuk 
kategorisine geçen kuralları toplumun müşterek vicdanınca, müşterek 
fikirlerince ve görüşlerince hukukileştirilmesi, yani f onnüle edilerek kamu 
otoritesinin koruması altına konulması lazım ve zaruridir. İhtiyaç ve 
zaruretler önünde yahut idealler peşinde müşterek fikirler, kanaat ve 
görüşler, sosyal kural1ardan bazılarına; icaba, zamana ve belli bir 
medeniyet seviyesine göre, hususi bir ehemmiyet ve kıymet veriyor. 
Bunları gerek ferdi ve gerek milli hayatın selamet ve menfaati için birer 
mühim şart telakki ediyor ve bu kuralların muhafazasını, bunlara uymanın 
teminini ferdin veya sınırlı ve mahalli bir zümrenin takdirine 
bırakmayarak, devlet himayesine alınmasını ve devlet nizamına 

sokulmasını istiyor. İşte kamunun bu takdir ve teveccühüne sahip olan 
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ahlak ve iktisat kurallarıdır ki, bulundukları kategoriden çıkıp, hukuk 
grubuna geçiyor. 

Burada dikkat edilecek olursa, ahlak ve iktisat kurallarının, hukuki 
kategoriye geçerken mahiyetlerini kaybetmemesidir. Bu geçişte değişen, 
sırf bir cübbe ve ünifonnadır. Şapka ve kürk nasıl insanlann mahiyetlerini 
değiştirmiyor ve onlara yeni bir karakter getirmiyorsa; hukuk cübbesi de 
kuralların ahlaki ve iktisadi mahiyet ve karakterlerini değiştirmiyor. 

"Verdiğin sözü tutacaksın" kuralı, medeni kanunun sözleşmeler 

kurallarının temelini teşkil etmek fizere hukuka geçerken, ahlaki mahiyet 
ve değereni kaybetmiyor; sadece bu mahiyet ve değere hukuki bir değer 
daha katıyor ve bu sayede kuralın kawet ve kıymeti katmerleşiyor. 

Mevzuyu bir misal ile somutlaştıralım: Farzedeliın ki, filan gün filan 
yerde, filan saatte buluşmak fizere biriyle sözleştiğim halde, mazeretsiz 
olarak gitmedim. Bu hareketimle "verdiğin randevuya zamanında 

gideceksin" sosyal edep kaidesine aykırı bir hareket yapmış oldum. 
Neticede, söz verdiğim kimseye karşı yüzüm kızarmakla kalırım. Yine 
farzedelim ki, filan gün ödemek üzere, birinden borç aldım ve gününde 
ödemedim. Burada da "borcunu vaktinde ödeyeceksin" yolundaki bir 
hukuk kuralına aykırı hareket etmiş oldwn. Fakat, bu takdirde hukuk 
müdahalesine maruz kalır ve borcu ödemeye zorlanınm. Bu iki halin, her 
ikisinde de aynı bir ahlak kaidesine "verdiğin sözü tutacaksın" emrine 
aykırı hareket vardır. Şu kadar ki birinde söz verdiğim kimseye karşı 

yalnız yüzüm kızarmakla kaldığını halde, diğerinde yakama hukuk ve 
devlet elinin yapıştığını görüyoruz. 

Sosyal kurallardan bazılarının hukuki bir vasıf ve imtiyaz alması, 
bunların sahip oldukları reel bir kıymetten dolayı değil; sadece müşterek 
vicdan ve fikirlerin bunlara hususi bir kıymet vemıesinden ileri 
gelmektedir. Fakat müşterek vicdan ve fikirler, düşünceler bu kıymeti 
mekanik bir surette ve tesadüfi bir surette vernıiyor. Bilakis, reel, rasyonel 
ve moral değerlere dayanarak veriyor33 . Misalimizdeki müşterek vicdan 
ve fikirler, randevuya gelmeyen bir aldatıcının bu hareketiyle, borcunu 
ödemeyen bir batakçının hareketini toplum hayatı ve selameti için aynı 
kıymet ölçüsünde gönnüyor. Çünkü berikinin hareketi, sadece verdiği 
sözü tutmamak gibi, ahlaki bir netice ile kalmıyor, aynı zamanda sosyal 

3l . 
BAŞGIL, a.g.e., s. 25-27. 
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barışa ve toplumun iktisadi ilişkilerindeki emniyet gerekliliğine etkili 
oluyor. Demek ki, borcunu ödemekten kaçan kimsenin, toplum kuvveti 
vasıtası ile ödemeye mecbur tutulmasını isteyen müşterek vicdan bu 
hususta şuuraltı bir direktife, aklın, hakkaniyet ve adalet duygularının 
emrine tabi oluyor. 

Bundan dolayıdır ki, bir zamanda ve belli bir toplumda sosyal edep 
kuralı kabilinden yahut ahlaki ve iktisadi değerde olan bir kural; başka bir 
zamanda, çevre ve medeniyet şartlan ile müşterek fikir ve görüşler çizgisi 
değişince hukuki bir vasıf alır. Yahut da, bunun tersi olarak, hukuk kuralı 
vasfını kaybeder. MeselA; milli korunma kanunundan evvel, kira 
sözleşmesi serbest ve iktisadın arz ve talep kuralına tabi iken, bu kanun 
ile şarta bağlammştır, yani hukukileşmiştir. 

Velhasıl, sosyal kurallardan bazılarının hukukileşip devlet kuvvetine 
arka vermesinin sım, bunların bizzat mahiyetinde değil; Duquit'nin diliyle 
"Ferdi vicdanlar kütlesi"nde, yahut Durkheim sosyolojisi tabiriyle 
"Ma'şeri vicdan"da aramak lazımdır. 

il. HUKUKUN VARLIĞINI GEREKLİ KILAN SEBEPLER 

A. Hukukun Sosyal Bir Olgu Olması 

Hukuk, zaman içerisinde oluşan sosyal bir olgudur. Toplwn içinde 
yaşamak, insan için vazgeçilmez ve kaçınılmaz olduğundan, insan 
topluluğunun bulunduğu her yerde, bir hukuk düzeninin de var olduğu 
görülmektedir34 . 

İnsan toplum içinde yaşamaya mahkumdur. Onun içindir ki, eski 
çağların filozofları insanı toplumsal bir varlık olarak nitelendirmişlerdir. 

O halde, ne kadar ilkel olursa olsun, her insan topluluğunda, 

düzenleyici, yasaklayıcı ve izin verici kurallardan oluşmuş bir düzen göze 
çarpmaktadır. Hukuk düzeni bulunmayan bir insan topluluğu 

düşünebilmek imkansızdır. Bu bakımdan hukuk geçmişi kadar eskidir. 

34 ÖZSUNAY, Ergun, Medeni Hukuka Giriş, Güıyay Matbaası, İstanbul 1986, s. 3. 
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Hukuk, ancak bir toplum içerisinde varlık kazanır ve toplum için 
düşünülebilir.Onun, ilk amacı bir toplum içinde insanların birbirlerine 
karşı olan davranış ve ilişkilerini düzenlemektedir. Bir adada tek başına 
yaşayan bir kimse için:.hiçbir hukuk kuralı düşünülemez. Hukukun 
varlığını düşünebilmek için, ona aykırı bir davranış ihtimalinin ve 
imkanının da bulunması gerikir. Tek başına yaşayan bir insanın ise, 
çiğneyebileceği bir hak olmadığından, aykırı davranabileceği bir hukuk 
normu da olamaz. 

Anlaşılıyor ki, hukuk toplumsal gerçekliğe bağlıdır ve toplum içinde 
işlevini görebilmek için onun ihtiyaçlarını karşılamak, onun kurallarına 
uymak zorundadır. Hukukun toplumsal işlevi, sosyal ihtiyaçları ve 
çıkarları dikkate alıp kurallara bağlanmasında, bu gibi pratik amaçlan 
gerçekleştinnesinde görülebilir; hukuk, pratik amaç ilkesi ile 
belirlenmiştir, teolojiktir, amaca bağlıdır35 ,. 

1. Toplumdan Gelen İhtiyaçlar 

a. İnsan Tabiatı 

Hukuk herşeyden önce, toplumu meydana getiren insanın biyolojik 
ve psikolojik yapısını gözönünde bulundurmak zorundadır. Çünkü sosyal 
hayahn biçim ve çeşitleri en sıkı bir biçimde onu meydana getiren fertlerin 
bedensel ve ruhsal özellikleriyle ilgilidir. Eğer insanlar yumurta ile 
çoğalacak ya da insan yavruları çok kısa zamanda gelişip kendilerine 
bakabilecek olsaydı ya da kadın erkek sayısı bugün olduğundan çok farklı 
bulunsaydı, kesindir ki sosyal hayat başka bir kimlik kazanacaktı. 

Bunun içindir ki hiçbir hukuk düzeni doğum, ölüm, beslenme, soğuk 
ve sıcaktan korunma gibi yaşamın temel gerçeklerini görmezJikten 
gelemez. Bilindiği gibi, cinsiyet ayrımı bugün dahi hukukun kimlik 
kazanmasında etkili bulunmaktadır. Aile dediğimiz hukuki durum, ahlak 
ve dinle ilgili düşünceler kadar aynı zamanda iki ayn cinsin birleşmesiyle 
insan türünün çoğalması ve meydana gelen yavrunun ebeveynin bakımına 
muhtaç olması gibi temel biyolojik olaylara dayanır. 

35 ARAL, Vecdi, Toplum ve Adaletli Yaşam, Filiz Kitabevi, İstanbul 1988, s. 24. 
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Diğer yandan, bir hukuk düzeninin uzun zaman yürür)üğünü 

sürdürebilmesi, o toplumdaki insanların psikolojik durumuyla yakından 
i1gilidir. Hukuk düzeni bir hak tanımak istediğinde bunu, bu yoldaki 
iradecinin insanların aynı yöndeki dürtüleri ile gerçekleşmesini umduğu 
yerde ve zamanda yapmalıdır; keza bir ödev yüklenmeyi düşündüğünde 
de bunu, kendi iradesine ters düşen dürtülere karşı, karşıt dürtülerin 
harekete geçeceğini beklediğinde gerçekleştirmelidir. Çünkü bir yasak, o 
yasaya aykırı davranan toplumca bir tepki gösterilmeyecekse, ne denli 
akla uygun olursa olsun, sırf zabıta gücü ile yerine getirilemez; polis, 
arkasında toplum yoksa tek başına hiçbir şey yapamaz. Keza, bir hak da 
kendilerine tanınan fertlerce aranmazsa yok olacağı gibi, kanunlara, 
onların sahip olduğu yetkiye (otoriteye) karşı bir kuşkunun uyanmasına 
neden olur. Böyle bir hukuk düzeni gerek yüklediği ödevlerin yerine 
getirilmemesi ve gerekse tanıdığı hakların aranmaması durumunda yıkılma 
tehlikesi ile karşı karşıya kalabilir. 

O halde, hukuk ancak, insanların yalnızca akıllarıyla değil, aynı 

zamanda toplumsal dürtü ve duygularıyla desteklendiğinde sağlam bir · 
yürürlüğe kawşur. 

Bütün bu açıklamalar, bir hukuk düzeninin ne ölçüde insanın tabii 
yapısına ve bundan ileri gelen ihtiyaçlarına dayalı bulunduğunu, onlara 
uymak zorunda olduğunu açıkça göstennektedir36 . 

b. Ekonomik İhtiyaçlar 

Hukuk önemli ölçüde, ekonomik gerçeklere de bağlıdır; toplumun 
varlığını tehlikeye sokmadan işlevini görebilmek için ekonomik ihtiyaçlara 
uymalı, onları karşılamalıdır. 

Böylece ticaret hukuku ve iş hukuku gibi hukuk dalları doğrudan 
doğruya ekonomik ilişkilerle belirlenmiştir. Teknik-ekonomik alanda 
meydana gelen değişmeler, hukuk düzenlerinde de yansımalarını bulur. 
Hukukun varlık ve oluşumunda güçlerin önemi, onların hukuku yıkıcı 

etkilerinde de görülür. Bu konuda, yoksulluğun hukuku öldüreceğine 

36 ARAL, a.g.e., s. 25. 
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işaret edilmekte ve bunwı için de savaş ve savaş sonrası zamanlan para 
düzenindeki bozulma yıllan örnek gösterilınektedir37 . 

c. Toplumdaki Güç İlişkileri 

Fertlerin ve grupların toplum yaşamı içinde de varlıklarım korwnak 
ve_ geliştirmek yolunda güç kullandıkları; keza, ırk, halk ve sınıfların dışa 
karşı varlık savaşında gücün büyük bir önem taşıdığı inkar edilemez bir 
gerçektir. Bu yüzden hukuk, bu güç ilişkilerini dikkate almak, sosyal 
hayatın güvenliğini sağlamak, onlara bir çeki düzen vennek durumunda ve 
zorundadır. 

Böylece güç, bir yandan hukukun oluşumunda, onun belli bir kimlik 
kazanmasında etken olduğu gibi, diğer yandan hukuku ayakta tutan da 
odur. Güç, hukuka karşı gelenlere kendisini kabul ettirmesinde yardımcı 
olur. Güç olmaksızın ya da güç kullanmaksızın, insan toplumunun 
sürekliliği sağlanamazdı. Devletin meydana gelmesi ve korunması, fertleri 
ortak işlere zorlamak ve onların bencilliklerinin toplumsal yaşamı 

bozmasını ya da tehlikeye düşürmesini önlemek için güç kullanması 

mecburidir38 . 

.. ,. 
d. Orf ve Adetler 

Hayatta pek çok alışkanlıklar ediniriz. İnsan aynı durumlarda, aynı 
biçimde davranmakla bu davranışlar belirli tepkiler olarak zamanla 
alışkanlık niteliğini kazanır. Zararlılarının yanı sıra yararlı olanlarıyla da 
insan yaşamını büyük ölçüde kolaylaştırır ve onu her durumda davranışını 
belirlemek üzere seçim yapmak ve karar vermek yükünden kurtarır. 

Alışkanlıklar ferdi olduğu gibi, sosyal da olabilir. Belli zamanlarda 
belli çocuk oyunlarının çıkması, gündelik konuşmada bazı sözcüklerin sık 
sık kullanılması gibi. İşte, toplumsal alışkanlıklardan doğan örfler de, 
insanları birbirine sıkı sıkıya bağlayarak, karşılıklı ilişkilere bir rahatlık 
getirerek, toplumsal hayatı kolaylaştırır, geleceğini güvence altına alır. 

37 ARAL. a.g.c .. s. 26. 

38 ARAL, a.g.e., s. 26. 
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örf ve adetler, insana bağlı olmalarından ötürü, çevre ve gruplara 
göre değiştiği gibi, kültür dönemlerine, millet ve ülkelere göre de değişir. 
Değişik toplumların kendilerine özgü örf ve adetleri vardır. Hukuk da, 
ancak bir toplum için varolabileceğine göre, çok kez onlara uymak, 
içeriğinde onları yansıtmak durumundadır. Sosyal ilişkileri düzenleylen 
hu~ çok eskiden örf ve adetlerden çıkmış bulunmaktadır ve hukukun 
bu ilk ve temel kaynağı olan örf, bugün de onun biçimlenmesinde etkili 
o lınaktadır. 

Nitekim bir toplum içinde yürürlükte olan hukuku bilmeden de ona 
uygun davranılmasının nedeni, onun içeriğinde, o toplumdaki örf ve 
adetlerin, ahlak ve adabın yansıtılmış olması, hukukun onlara uygun 
bulunmasıdır. Gerçekten meslekten olmayanlar için hukuk, bilinen bir şey 
değildir. Anayasa, Medeni Kanun, Ticaret Kanunu, Ceza Kanunu v. b. 
büyük yasalarda yer almış bulunan en önemli kurallar bile hukukçu 
olmayan bir kimse tarafından açık seçik bilinemez. Hatta bir hukukçunun 
bilgisi dahi bütün hukuku kapsamına alamaz. Fakat böyle olmakla birlikte, 
fertler çok kez davranış ve ilişkilerinde hukuken doğru olanı yerine 
getirirler; çünkü, içinde yaşanılan hukuk düzeni ana çizgilerinde gerçek 
toplumsal ilişkilere uygun düşeı39 . 

Toplum hayatını düzenlemede yazılı hukukun yanı sıra, toplumda 
yaşayan örflerden meydana gelen yazısız hukuk (teamüli hukuk) da 
vardır. Ortada yasama organınca çıkarılmış, resmen bağlayıcı yazılı bir 
metin bulunmayışından ötürü buna yazısız hukuk denir. Bu hukuk 
toplumsal iradenin temel yönünün biçimi olup, doğrudan doğruya hayattan 
ve onun ihtiyaçlarından doğar. Şöyle ki, toplumsal ilişkilerden oluşan 

alışkanlıklara bir nonn ( olması gereken) özelliğinin katılmasıyla alışkanlık 
aşılmış olur. Alışkanlık, kendi başına doğal bir olaydır; onda hiçbir 
"olması gereken" karakteri görülemez; o, "olan" bir şeydir. Bu nedenle, 
zararlarından kurtulmak da güçtür (sigara, içki alışkanlığı) gibi. 

Bugüne dek olagelen, bundan böyle de olınası gerekir düşüncesinin 
eklenmesiyle meydana gelen örflere, bazen aynca zorunluluk inancı ya da 
hukukilik inancı diyebileceğimiz psikolojik bir öğe katılır ki teamüli 
hukuk böylece oluşur. Buna göre teamüli hukuk toplumun doğrudan 

39 ARAL, a.g.e., s. 27. 
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doğruya davranışlarının içinde bulunan, onlara katılan ve asıl bağlayıcı 
olan hukuki inançların açığa çıkmasıdır40 • 

2. Toplumsal Adaletin Sağlanması İhtiyacı 

İnsanın, çok muhtaç olduğu toplum, kendiliğinden meydana gelip 
yaşamadığına göre, bu yolda yapacağı, onu varedip yaşatacak bir takım 
kurallar bulmaktı. Nitekim, o da öyle yaptı. Daha ilkel zamanlarda bile, 
birarada yaşamayı sağlamak amacıyla son derece önemli bazı kurallar 
geliştirilmiştir. Din, ahlak ve örf gibi toplwnsal yaşamı sağlayan ve 
kolaylaştıran bu kuralların en önemlisi de hukuk kurallarıdır. Niçin en 
önemlisi? Çünkü hukuk adalet değerinin somutlaşması, onun gerçekleşme 
aracıdır. Adalet ise, yukarda belirtildiği gibi mülkün, toplwnun temelidir41 . 

Hayatta karşılaştığı her şeyi değerlendirme ve böylece seçme 
eğiliminde olan insan, karşılıklı davranışları ve bunların arkasındaki 

zihniyeti dedeğerlendinnekten geri kalmaz. İnsanlar bir arada yaşamaya 
başladıklarında, belli bir davranışın haklı yada iyi, bir başka davranışın ise 
haksız ya da kötü olduğu ve bu davranışlara karşı bir tepkide 
bulunulmasının gerekliliği yolunda bir düşünce ve kanaata sahip olurlar. 
Buna göre, doğru davranışa iyi bir karşılıkta bulunulması, kötü davranışın 
ise cezalandırılması öngörülür. Bu zihni tutumu ile insan, karşılıklı 

ilişkilerde meydana gelen davranış ve çıkar çatışmalarını bir çözüme 
bağlar~ bazılarını üstün tutup, bazılarını yasaklama biçiminde bir 
değerlendirme yapar. İşte hukuk, bu çözümlemeleri içeren ve onları bir 
deyime kavuşturan kurallardan oluşur42 . 

Hukuksuz bir toplum düşünülemediği gibi, adaletsiz bir hukukda 
düşünülemez. Çünkü adalet, sosyal hayatın varlık şartıdır. Zira hukuk 
tahrip olursa toplum tahrip olur, toplum tahrip olursa hiçbirşey kalmaz. 

Hukuk, adaletli yaşamın simgesi olduğuna, olması gerektiğine göre, 
bu hayatın gerçekJeşmesini sağlayacak olan hukukun uygulanması ve 
hukuk bilimi de, bu ödevini sııf mantıki düşünce ve yöntemlerle yerine 

40 ARAL, Vecdi, Hukuk Bilimi Üzerine, İstanbul I 991 , s. 30-31 . 

41 ARAL, Vecdi, Toplum ve Adaletli Yaşam. İstanbul 1988, s. 6. 

42 ARAL, a.g.e., s. 7. 

31 



getiremez; adalete dayalı değerlendirici bir düşünce ile iş gönnek 
zorundadır. Üstelik gerek uygulama gerekse hukuk bilimi asıl bilimsel 
niteliklerini ancak bu yolla kazanabilirler. Böylece de onlar, bir yandan 
insan hayatına anlam ve mutluluk veren bilimsel hakikat değerinin 

(mantıki değerinin) gerçekleşmesine hizmet etmiş olur. 

Hukuku, insanların yaptığını anlamış olduğumuza göre ve toplumsal 
adalet de ancak hukukla sağlanabileceğine göre, o taktirde adalet 
değirinin yine insanda bulunduğu söylenebilir. Yani adaletli hukukun yine 
ancak insan aracılığı ile insan tarafından meydana getirilebileceğini 

göstennektedir. insanın akıl, vicdan ve iradesi karışmazsa, insan eli 
ginnezse, adaletli yaşamdan tümüyle umudu kesmek gerekir. 

İnsanın kültürel ve sosyal hayatında hukuk, aktif ve aktüel bir rol 
oynar. Onun bu fonksiyonel, gayeli ve manalı rolünü anlayabilmek için, 
hukukun evvel emirde adalete hizmet eden bir beşeri hayat nizamı 

oduğunu söylemek lazım ve kafidir. Bu hüküm bize hukukun varlık 

nedenini ve misyonunu açıkça gösterdiği gibi bu misyondan yani adalete 
hizmet eden bir beşeri hayat nizamı oluşunu da göstennektedir43 . 

Adaletin zıddı, keyfi harekettir, adaletsizliktir. Adaletsizlik ve keyfi 
hareket; hukuken hak sahibi olduğu bir şeyi, bir kimseden esirgemek, 
onun hak sahibi olduğu şeyden istifadesine engel olmak yahut hak sahibi 
olduğu şeyi elinden almak, gasbetınektir. Bu suretle adaletin sadece 
insanın, mesela; adil hakimin faziletli ve ahlaki bir davranışı olmadığı, 

aynı zamanda objektif bir değer bir ölçü olduğu da anlaşılmaktadır. Bu 
ölçünün yardımı ile de, maddi bakımdan doğru hukuk (mesela adil karar) 
tayin edilebilir. Ücret mesaiye, tazminat zarara uygun olmalıdır; aynı 
kusur sözkonusu olduğu hallerde, birine verilen ceza diğerine verilen 
cezadan daha şiddetli olınamalıdır44 . 

İnsanlar kurulu düzenle her zaman barışık ve hoşnut olmamışlardır. 
Dalıa güzel, daha iyi, daha doğru bir hukuk düzeni. aramışlardır. 
Kendilerine yapılan haksız muamele, baskılar onları düşünmeye yöneltmiş 

ve zihinlerde oluşan "iyi düzen", "iyi hukuk"u adalet diye 

43 ÇAĞIL, O.Munir, Hukuk ve Hukuk İlmine Giriş, İstanbul J 97 l . s. 23. 

44 ÇAĞIL. a.g.e., s. 34. 
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tanımlamışlardır. Böyle bir hukukun insan iradesi dışında ve üstünde 
ebedi, kalıcı, değişmez ve objektif olması gerekirdi. İnsan iradesine 
bağhlığı, hukuku keyfiliğe götürebilirdi45 • 

Hukukun ve dolayısıyle kanun koyucunun toplum içerisindeki 
çıkarları değerlendirmede kullandığı ve hukukun asli örneği olmak 
bakımından gerçekleştirmek amacı güttüğü şey, adalettir. Bu bakımdan 
adalet, hukukun son amacıdır; hukuk sonunda taplumda adaleti 
gerçekleştirmek isteyen bir düzendir. Tarihi gelişim içerisinde hukuk ve 
onun içerdiği kurallar, her zaman adalete yönelmiş olarak görünür ve 
adalet görüşünü yansıtır. Adalete yönelmeyen bir hukuk,anlamını yitirir; 
daha doğrusu hukuk olmaktan çıkar46 . 

Eğer bir toplumda güçsüzler güçlülere, namuslular kurnaz ve 
düzenbazlara, mazlumlar acımasız zorbalara karşı korunamıyorsa; 

kişilerin temel hak ve özgürlükleri devleti yönetenlere karşı garanti altında 
bulunmuyorsa; kanunlar özel kişi ya da yalnızca herhangi bir sınıfın 

yararına olarak yapılıyorsa ve böyle işliyorsa; o ülkede ve toplwnda adalet 
yok demektir ve dolayısıyla da hukuk da yok demektir.İş tersine ise, o 
ülkede gerçek adalet egemen demektir ve hukuk da amacına uygun 
yürürlükte demektir. Çünkü, adalet, ancak toplum yararına konulmuş olan 
hukuk kurallarının, amaca uygun, eşit ve tarafsız uygulanması ile 
sağlanabilir47 . 

Hukuki anlamda adalet demek, yüıiirlükteki hukuk kurallarının 

yetkili organlarca vatandaşlara eşit ve tarafsız olarak uygulanması 

demektir. Bunda eşitlik ve tarafsızlığa dayanan "adli" bir nitelik vardır. 

Sosyal adalette ise, "kanun karşısında eşitlik" ilkesinden başka, milli 
gelir dağılımındaki aşın eşitsizliklere yol açaıı ekonomik düzenin 
yapısındaki aksaklıkları törpülemek amacına yönelik ekonomik ve sosyal 
bir niteliği vardır. İşte hukuk,hem hukulci anlamdaki adaleti hem de sosyal 
anlamdaki adaleti sağlamak ihtiyacından doğmuştur. 

45 ÖKTEM. Niyazi. Devlet ve Hukuk Felsefesi Akımlan, İstanbul 1993. s. 109. 

46 ARAL. Vicdi, Hukuk ve Hukuk Bilimi Üzerine, İstanbul 1991, s. 32. 

~ t Ğ . VEL DEDEO LU. H.Vcldet, Toplumsal Yaşam ve Hukuk, Istanbul 1983, s. 97. 
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Neticede bir arada yaşayan insanların barış ve güvenlik içinde 
hayatlarını devam ettirebilmesi, hakkaniyet ölçülerine uygun adaletli bir 
hayat içerisinde olmaları gerekiyor, adaletli bir hayat için de, hukuk 
vazgeçilmez bir ihtiyaçtır. 

3. Pratik Amaç ve Toplumsal Gerçeklik (Realite) 

a. Toplumsal Gerçekliğin Rolü 

Hukukun pratik amacını, toplumsal gerçeklik belirler. Ferdin ve 
toplumun ihtiyaçlarından doğan, onları gidermek isteyen hukuk, onların 
tilin real ilişkilerinin objektif nitelikteki yasaları altında bulunur. Real 
etken olarak ekonomik,politik ve diğer sosyal etkenler (örf ve adet) 
arasındaki biyolojik üstelik temelde değişmez ve değiştirilemez bir nitelik 
taşır. Hukukun meydana getirilmesinde bu etkenlerin dikkate alınmaması 

cezasız kalmaz. Keyfince davran~ onları küçümseyen sonunda 
başarısızlığa uğrar48 . 

Hukuk, adalet değerinin gerçekleşmesini amaçlarken, her değerde 
olduğu gibi adalet değerinin de gerçekleşmesinde, değerle gerçekliğin 

birleşmesinde, gerçekliğin değeri kabullenme kapasitesinin ve yapısının 

büyük rolü olacağının kolayca kavranabileceğidir. Hukuk, adalet 
değerinin belli bir toplum kesiminde gerçekleştirilmesinde meydana 
geldiğine göre, oluşumunda o realite parçasının real yapı ve özelliklerinin 
etkili olacağı muhakkaktır49 . 

Nitekim, estetik değirin gerçekleştirilmesini amaçlayan sanatta da 
durum böyledir. Gerçekten, örneğin; bir heykeltraş tasarladığı ideal bir 
güzelliği ınennerde şekille ifade etmek istediğini düşündüğümüzde, 

eserinin bu güzelliği ne derece etkili olursa olsun, mennenn onu 
kabullenip yansıtabilme özelliği ile sınırlı kalacağı açıktır. 

-~ ARAL. Vecdi, Toplum ve Adaletli Yaşam, İstanbul 1988, s. 33. 

49 ARAL, a.g.e., s. 3-34. 
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b. Gerçekliğin Aşırılığı 

Hukukun oluşumunda real güçlerin, toplum gerçeğinin kaçınılmaz 

etkilerini görenler, tek yanlı olarak sadece akıl ve değer gibi ideal güçleri 
hesaba katanlara tepki olarak gerçekçilikte aşırılığa gitmişlerdir. 

Bu gibi kimselerin temsil ettiği görüşler, aslında pozitivizmin hukuka 
yansunası,hukuktaki bir görünümüdür. Pozitivizm, sırf doğa bilimlerine 
uygun olarak saptanabilen şeyleri temel kabul eden bir düşünce biçimidir. 
Bu, aynı zamanda bir dünya görüşü kimliğindedir. Çünkü pozitivist 
düşünce biçiminde fizik ve biyolojik anlamdaki doğa yasalarının sosyal 
olaylara da uygulanması, madde ile mana (ruhi) bir tutulup nedensellik 
bağıntısına tabi doğal hayat ile amaç ve değerlerin belirlediği toplumsal 
yaşam arasındaki her türlü aşanlık red ve inkar edilerek evrenin sırlarının 
çözülmesi çabalarına rastlanır50 . 

İşte, pozitivizme uygun olarak hukuk teorisinde de "hukuk nedir?11 

sorusuna aranan cevaplarda pozitivizmden esinlenenler, hukuku bir 
bakıma aşağıdan yukarıya, hayatın ve sosyal olayların real verileri üzerine 
kumlaya çalışmışlardır. Yaşamın akıl ve düşüncedeki değil, yalnız 

tabiattaki güçleri gözönünde bulundurulmuş, düşüncelerin yerine insanın 
dürtü ve tutkuları hukukun temel nedeni diye gösterilmiştir. Akıl ve 
değerler aşağı değerdeki çıkarlarla bir tutulmuş, daha doğrusu onları 
gerçekleştinnenin bir aracı durumuna getirilmiş, çıkarlardan arınmış ve 
soyutlanmış salt bir düşünce ve değer gülünç olarak nitelendirilmiştir51 . 

Böylece tek yanlı olan bu görüşler, hukuku sırf bir olay olarak ele 
alıp realite üstü, ideal türden güçleri hesaba katmamakla büyük bir hataya 
düşmüşlerdir; daha kötüsü otoriter yönetim biçimine büyük fırsat 

sağlamaktır. Çünkü hukukWl meydana gelişinde akıl ve değerlerin dikkate 
alınmaması, hukuk yasaları ile tabiat yasalarının özdeşleştirilınesi 

sonucunu doğurur. Şimdi devlet içinde tabiat yasalarına asla aykırı 

davranılamayacağını bilen güç sahibi ya da sahipleri keyfi davranışlarını 
ve işlemlerini bile yalancı bilimsel bir açıklama ile hukuk diye 
meşrulaştınna imkanını elde edebilirler. Hukuk yasaları ile tabiat yasaları 

50 ARAL, a.g.e., s. 34. 

51 ARAL, a.g.e., s. 35. 
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arasında hiçbir ayırım yoksa ne olursa olsun, neyi emrederse etsin, hukuk 
yasalanna da aykın davranılamaz52 . 

Real görüşler üstelik kendi içlerinde de tek yanlı ve bu yüzden de 
yanılgıdadırlar. Biyolojik görüş, insanın kültürel yaşamını, meydana 
getirdiği bütün yapıtlannı, fikri ya da dini bir yanı olmayan, irade dışı tek 
bir kaynağın ürünü, daha doğrusu fizik ve biyolojik yaşamın bir uzantısı 
olarak görür. Örf, ahlak ve hukuk gibi toplumsal düzen türleri de sadece 
biyolojik hayatta egemen bulunan "çevreye uyma" yasası ile açıklanır ve 
bütün bunlar tabii ve sosyal çevreye bir intibak biçimi diye ele alınır. 

Bu tür görüşler hazan başarılı olabilmişse, bunun nedenini herhalde 
onların psikolojik etkinliğinde ve bununla ilgili olarak politik-pragmatik 
kullanışlığında aramak gerekir. Çünkü, olaylar ve olaylara ilişkin yasalar 
insanlara, tüm arzu ve iradelerinin dışında nesnel bir şey olarak görtinür. 
Böylece, nonnatif öğelerin olaylardan ve onlara eğemen olan yasalardan 
çıkarıldığının kabulü, bu öğelere ( onların dediğine) uyulması yolunda 
psikolojik bakımdan güçlü bir etken olabilir. 

c. Gerçekliğin Değişebilir ve Değiştirilebilirliği 

Hukuk meydana getirilirken real güçlerin dikkate alınması, toplumsal 
gerçekliğe saygı gösterilmesi gereği, asla tabiatı ve toplumu hiç 
değiştinneden tüm sonuçlarına katlanmak anlamına gelmez. İnsan akıl ve 
düşünce sahibi bir varlıktır; akıl ve düşüncesine göre gerek tabiata ve 
gerekse topluma başka bir biçim vermek, kendince ve kendine uygun bir 
realite meydana getirmek ister. Nitekim varolalıberi insan, tabiata kendi 
değer ve düşüncelerine göre bir biçim vernıiş ve vermekte, çevresini 
yüksek değerler doğrultusunda değiştirerek insanca bir dünya meydana 
getinniş ve getirmektedir. Akıl ve düşüncelerin reddi bu fırsatın 

kaçırılmasına neden olur53 . 

Hukuk aracılığı ile adalet yolunda olmak üzere, tüm diğer yüksek 
değerler yönünde değişiklikler yapıp, insanca bir dünya meydana 
getinnemizi imkan dahilinde kılan da, tabiat ve toplum gibi tüm realitenin 

52 ARAL, ag.e., s. 35. 

53 ARAL, a.g.e., s. 37. 
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değişir ve böylece de değiştirilebilir olmasıdtr. (Örneğin tabiatta fizik, 
toplumda teknik-ekonomik alandaki değişmeler) 

Görülüyor ki, gerçeklik (realite) değişmekte ve değişebilmektedir. 
Bu özelliği aynı zamanda ona kanşabilmemizi, yaşanabilir bir ortam 
meydana getirmeye yönelik ödevimizi yerine getirmek üzere yüksek 
değerler uğrunda yeni bir düzenleme yapmamızı, hukuk aracılığı ile ona 
yeni bir kimlik kazandırabilmemizi imkan dahilinde kılmaktadır. Fakat asıl 
bilinmesi gereken şu ki, bu imkanı veren, realitenin başı boş olmayıp bir 
takım yasalara göre, yasalara bağlı olarak değişmesidir. O halde tabiatta 
ya da toplumda bir değişiklik yapmak, onu geliştirmek istiyorsak -ki bu 
ödevimizdir- onun yasalarına uymak,o yasalardan yararlanmak 
zorundayız. Sözgelimi tabiatta ya da toplumda meydana gelen bir A olayı 
tabii gereklilikle B olayını doğurmuyorsa ve biz de B olayını değerli ve 
ideal buluyorsak, yapay bir biçimde A olayını yapar B sonucunu alırız. 

İşte, gerek tabiat ve gerekse toplumsal realiteye saygı duymanın 
anlamı budur, yoksa tabiatı, halkı ve ferdi kendi ilkelliği, güçsüzlüğü ve 
çaresizliği ile başbaşa bırakmak değildir. 

Hukuk kuralları aracılığı ile topluma elbet bir biçim verilecek, bir 
kimlik kazandırılacak ve bu, adalet adına, onun doğrultusunda 

yapılacaktır; ancak, bunun gerçekleşebilmesi için toplumda bu kurallara 
uygun pratik seçeneklerin aranıp bulunması zorunludur. Nitekim, insanın 
özgürlüğü ve ilerlemesi yolunda anlamını yitirip engelleyici bir nitelik 
kazanan örflere karşı yürütülecek mücadelede konacak yeni hukuk 
kurallarının, içereklerine uygun yeni örf ve adetler meydana 
getirilebilecek özellik ve ölçüde olmasına özen gösterilmek gerekir. 

Hiçbir şeyin değişmediği bir gezegende yaşamış olsaydık, yapılacak 
pek az iş bulunurdu. Düşünüp bulacak bir şey kalmazdı. Bilimin hız 
kaynağı kaybolurdu. Ve eğer herşeyin rastgele ya da karmaşık bir 
biçimde değiştiği bir dünyada yaşasaydık, bu kez de bir şeyler düşyünüp 
bulma imkanı kalmazdı. Bilim diye bir şey de olmazdı, aynı nedenlerden 
ötürü. Ne var ki, bu iki durum arasında kalan bir evrende yaşıyoruz; 
birçok şeyin değişebildiği, fakat yöntemlere ve tabiat yasaları dediğimiz 
kurallara göre değiştiği bir evrende. Havaya bir sopa fırlatırsam, her 
defasında da yeryüzüne düşüyor. Güneş batıdan batıyorsa, her zaman 
ertesi sabah doğudan doğuyor. Böylece, belirli kurallar çıkarıp ona göre 
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düşünebiliyoruz. Bilim yapabiliyor ve o sayede yaşamımızı daha iyiye 
doğru yönlendirebiliyonız54 . 

4. Toplumsal Düzenin Sağlanması Gerekliliği 

Bilindiği üzere, hayatını iyi bir biçimde sürdünnek için insan, tabii 
çevresi ile olan ilişkilerinde aklın gerektirdiği bir plan ve düzen içerisinde 
davranmak zorundadır; böyle yapmayacak olursa amaçlan doğrultusunda 
başarı sağlayamamak şöyle dursun varlığmı bile kaybedebilir. 

Bunun gibi, insanın diğer insanlarla birlikte bir topluluk ve toplum 
içinde yaşamak durumunda olması da, akıl ve vicdanın buyurduğu bir 
düzeni gerektirir; di.iZensiz hayat bir kaos ve sonunda bir yok oluştur. 

Çünkü düzensiz hayat bir güçlüler savaşıdır ki, hiçbir güç uznıı süre 
mutlak bir üstünlük sağlayamayacağından toplum ve toplumsal hayatın 
kurulamayacağı, kurulsa da yaşayamayacağı açıktır. 

Bu bakımdan toplumda barış, güvenlik, eşitlik ve özgürlük 
sağlayacak bir düzenin sağlanması için hukuk kuralları sırf bu özelliği ile 
insan hayatı için çok büyük bir öneme sahiptir. 

Böylece uygarlık ve tüm değerlerin gerçekleşmesi ile oluşan kültürün 
varlık imkanı ve gelişmesi de di.iZene özellikle hukukun sağlayacağı 

düzene bağlıdır. Bunun için düzen, adaletin gerçekleşmesinin dahi 
önşartıdır. Düzen sağlayan ve sosyal ihtiyaçlara cevap veren bir hukukun 
sırf bu nedenle adaletli olduğu söylenemez. Böyle bir hukukun adaletli 
olabilmesi için, aynca içerisinde adalet düşüncesinin gereklerini de yerine 
getirmesi gereklidir55 • 

Hatta, düzenin sağladığı eşitlik açısından bile çoktan adaleti 
gerçekleştirmiş bulunduğu söylenebilir. Bilindiği gibi hukuk düzeni, 
biçimciliği gereği, yalnızca dış görünümleri ele alıp ferdi olanı 

ayıklamakla bir eşitlik meydana getirir~ . 

54 SAGAN. Cari, Kosmos Evrenin ve Yaşamın Sırlan (Çev. Reşit Aşçıoğlu), İstanbul 1982, 

s. 62 

55 ARAL, TAY, s. 223. 

56 ARAL, HHBÜ, s. 34. 

38 



Hukuk.eskiden beri düzenle birlikte ifade edilmiştir, düzen ihtiyacı 
hissedildiğinde veya düzensizlik sözkonusu olduğunda çözOm olarak akla 
hukuk gelmiştir. Bu manada olmak üzere, ölçüsüzlüklerin, 
düzensizliklerin ve keyfi hareketin zıddıdır hukuk. 

İnsanlar topluluk halinde birbirleri ile değişik ilişkiler içinde yaşarlar. 
Bu ilişkiler ailede, köyde, kentte türlü biçimlerde ortaya çıkar. Bu 
ilişkilerin uyum halinde ve düzen içerisinde devamı topluluk hayatı 

bakımından büyük önem taşır. Sosyal bir çevrede yaşayan insanlararası 
ilişkilerin düzenlenmesinde, hukuk, en önemli rolü oynar. 

"Hukuk, bir toplumsal düzenin adıdır. Hukukun iradi ve bilinçli 
olarak meydana getirilmesinde onu oluşturan, bir toplumsal gerçekliği 

düzenlemeye çalışırken, yaşamın tabii akışını bir doğrultuya yöneltmek 
isterken bu toplumsal gerçekliği çok iyi tanımak zorundadır. Çünkü 
toplumsal yaşamın tabii akışı onun serbestçe imkanını sınırlandırır. Sosyal 
ilişkileri düzenlemek yolunda her aşın talep, gerçekliğin karşı koymasına 
uğrar ya da onun tarafından düzeltilir"57 • 

Toplumsal bir varlık olan insanın kurmuş olduğu toplumsal hayatta 
bir düzenin gerekliliği şarttır. Tüm varlığı, çevresinin egemenlik altına 

alınması ve değiştirilmesini de, belirli bir planlamaya dayanan insan, 
bizzat kendini kendi egemenliği altına alarak benzerleri ile olan ilişkilerini 
de bu planın içine sokmak zorundadır. Nitekim insanlar, daha ilkel 
zamanlarda bile, böyle bir düzeni sağlamak amacıyla bir takım kurallar 
koymuşlardır~ bwılardan en önemlisi de hukuk kurallarıdır. Gerçekten 
hukuk, din, ahlfil< ve örf gibi diğer sosyal kuralların yanısıra toplwnun 
düzenini sağlar ve bu yüzden de hukuk herşeyden önce bir düzen 
demektir8 . 

57 ARAL, HHBÜ, s. 139. 

58 ARAL, ınlBÜ, s. 16. 
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İKİNCİ BÖLÜM 

I. SOSYAL HAYATI DÜZENLEYEN KURALLAR 

İnsanlar toplumsal bir ortam içinde hayatlarını devam ettirirler. , 
Toplumdaki ilişkilerin bir düzen içinde yürütülmesi, toplumsal yaşamın 
zorunlu bir sonucudur. Sosyal hayat bir dUzeni gerektirir. Bunu sağlamak 
için, değişik nitelikli kurallar geliştirilmiştir. Bunlara "sosyal düzen 
kuralları" denir. Bu kuralların amacı, toplum içindeki fertlerin birbirlerine 
ve topluma, toplumun da fertlere karşı tutum ve davranışlarını 

düzenlemek, çıkar çatışmaları arasında bir denge kurmak, kısaca 

toplumun düzenini sağlamaktır. Toplumun düzenini sağlayan kurallar 
arasında din, ahlak, örf ve adet, görgü ve hukuk kuralları yer almaktadır. 

Bunlar, sosyal hayatın bir düzen içinde sürdürülmesinde etkin olan 
kurallardır. Aslında kural, kişiyi belli bir davranışa zorlamadır. Bir 
zorlamanın kural niteliğini alabilmesi için bir emir içermesi, emirin de 
genel nitelikte ve sürekli olması, bir yaptıruna dayanması gerekir. Kısaca 
belirtmek gerekirse denemilir ki, ne kadar ilkel olursa olsun her insan 
topluluğunda, toplu yaşama ilişkin, düzenleyici, yasaklayıcı ve izin verici 
kurallar vardır. 

Sosyal bir varlık olan insan, hayatını · bir toplum içinde sürdünnek 
zorundadır. İnsan için doğal olan toplumsal yaşamdır. Ancak burada 
toplumsal yaşamın kendiliğinden gerçekleştiği sanılmamalıdır. Bencil ve 
diğergam duygularla yüklü olan insan, toplumsal yaşamı sürdürebilmek 
için bir takım davranış kuralları ile kendini bağlı kılmıştır. Farklı 

biçimlerde ortaya çıkabilen bu davranış kuralları incelendiğinde, her birini 
toplumsal düzenin sağlanması için ayn bir değeri hedeflemiş olan bu 
davranış kurallarının aralarında ayrım gözetilmemesi sosyal hayatı 
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kannaşık bir bütün halinde neden olmaktadır. Gerek müeyyide açısından, 
gerekse ferdin sosyal düzene yönelik davranışlarındaki özgürlüğü 

açısından böyle bir bütünlük bazı zorlukların doğmasına neden oluyor. 

Toplumsal düzenin sağlanmasına yönelik değerlerin yaşama 

düzenine yansıması; ekonomi, hukuk, ahlak, örf ve adetler, dil, sanat gibi 
değerlerin oluşturulmasına götürür. 

İnsanların belli davranış biçimlerine "olması gereken" düşüncesini de 
ekleyerek uymalarının nedeninin ne olduğu, bilim adamları tarafından da 
sorulmuş ve çişitli cevaplar verilmiştir. 

Sosyal hayatta insanların ve grupların tavır ve davranışları bazı 

kurallara ve otoriteyi belirten standartlara göre örgütlenmiştir; bu standart 
ve kurallara "sosyal nonn" adı verilmektedir59 . Her insan gnıbunda, 
davranışlar üzerinde toplumu oluşturanların bir tür uzlaşmaya vannış 
olmaları gerekir. Bu uzlaşma sonucu normatif bir toplumsal hayat 
düzeninin korunması için sosyal hayatı düzenleyen ve farklı kategoriler 
içinde yer alan sosyal nomılara aykırılık, farklı nitelikler gösteren 
müeyyidelere bağlanmıştır. Bu mekanizmalar "sosyal kontrol 
mekanizmaları" adını alırlar. 

Sosyal hayatın belirli düzenlilikler içinde sünnesi, bireyin düzen 
içinde hayatiyetini sürdürebilınesi ve bir davranış standardı beklenmesini 
sağlar. Böyle bir ortam sosyal etkileşimin genellikle çatışmasız ve uyum 
içinde sürmesi sonucunu doğurur. 

İnsanların benzer davranışlarının çoğu, erken yaşlarda başlayan ve 
hayatları boywıca devam eden "ortak öğrenıne"nin bir sonucu olarak 
ortaya çıktığı söylenebilir. Fert, toplum içindeki sosyal reaksiyon dışında 
kalabileceğini ve karşı taraftan hangi davranış biçimlerini 
bekleyebileceğini bilmek durumundadır. "Ortak öğrenıne" işte bu alanın 
aydınlatılmasını sağlayacaktır. 

Ortak öğrenmenin alanında itaat, özdeşleşme ve benimseme 
bulunmaktadır. İtaat ile toplum içindeki fert, başkaları tarafından kabul 
edilebilmeyi sağlamaktadır. Özdeşleşme; ideolize edilebilir, fert veya 

59 WEBER. Max. Rechts oziologie, Neuwied-Bcrlin 1967, s. 80. 
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davranışların seçilerek o yönde hareket edilmesini doğurur. Böylece 
toplum içerisinde birbirine benzeyen fertlerin çoğalması ile toplumsal 
düzenin kurulmasında kolaylıklar sağlanır. Benimseme~ gerçeği anlama 
biçiminde kişiye psikolojik bir rahatlık sağlar. İtaat, özdeşleşme ve 
benimseme ile fert oluşturacağı tutumlarla ve kalıplaşmış sosyal nonnlar 
aracılığı ile sahip olduğu bilgilerle, tepkilerini önceden ayarlayabilme 
imkanına kavuşur. Psikolojik açıdan sağlanan bu tür rahatlamaya rağmen, 

daha önce de değindiğimiz gibi sosyal hayatı düzenleyen kuralların farklı 
kategoriler şeklinde algılanması ilkel devirlerde mümkün değildir. 

Zamanın akışı içinde sosyal hayatı düzenleyen kuralların bazıları ön 
plana çıkarak ağırlık kazınmışlardır. Özellikle din ve ahlfil<: kurallarının 
bizzat yazılı hukukun özünü oluşturduğu çağların varlığına şahit 

olmaktayız. Örneğin; İslam Hukuku ile kilise hukukunun uygulamalarında 
benzer durumlara açık bir şekilde rastlanmaktadır. 

Aynı şekilde zaman içerisinde örf ve adet kuralları niteliğini kazanan 
din ve ahlak kuralları bulunabilmektedir. Sırf bu nitelikleriyle bile bu 
kurallar hukuka kaynak oluşturur. Genel ahlakın ve hemen hemen bütün 
dinlerin "çalına, ırza geçme, adam öldünne" yasakları bugün de birer 
hukuk kuralıdır. 

Gelişmiş toplumlarda., hukuk kuralları daşındaki diğer davranış 

kuralları da insanların davranışlarını sınırlar, bunlara uygun davranma 
görevi, insanlar için yazılı hukuk kurallarına uyma yükümlülüğü gibi, 
yerine getirilmemesi halinde farklı yaptınmlara uğrar. 

Sosyal düzeni sağlayan kurallar, bir yandan fertlerin özgürlüklerini 
kullanmalarına imk§.n hazırlar, bir yandan da onların özgürlüklerini 
sınırlar. Unutmamak geri.kir ki, her düzenlemede bir kısıtlama vardır. Bu 
durum sosyal hayatın tabii bir sonucudur. Önemli olan, bireysel yarar ile 
sosyal yarar arasında bir dengenin sağlanmasıdır. Ülkelerin sosyal, siyasal 
ve ekonomik yapıları ve bu alanlarda yapılan siyasal yeğlemeler ferdi ya 
da sosyal yöne ağırlık verilmesinde etkili olmaktadır. 

Çok eski zaınanlardan beri insan hayatını düzenleyen bu davranış 
kuralları insanların birbirleri ile olan ilişkilerinde doğru ile yanlışı, iyi ile 
kötüyü, haklı ile haksızı ayırmak amacına yönelmiştir.Uygulanan bu 
kuralların birbirinden ayrılması ancak insanlığın geçirdiği çok uzun bir 
gelişim süreci sonunda ortaya çıkabilmiştir. 

42 



A. Din Kuralları 

1. Din Kavramı, Tanımı 

Din, insanla beraber var olmuş, insanla beraber var olmakta ve öyle 
göıünüyor ki insanla beraber var olacak bir kurumdur. İnsanlık tarihinde 
ne kadar gerilere gidilirse gidilsin dini inançlardan yoksun bir topluma 
rastlanmamaktadır. Tarihi devrelerde olduğu kadar tarih öncesinde de 
insan oğlunun bazı dini inançlara sahip olarak yaşadığı, yapılan ilmi 
araştırmalardan anlaşılmartadır. Bütün bunlardan, toplumu ayakkta tutan 
'temel esasların başta gelenlerinden birinin din olduğu açıklık 
kazanmaktadır. Öte yandan felsefe, hukuk gibi bir kısım insan ilimlerinin 
kaynağının din olduğu kabul edilmektedir. Hatta Viktor Kuzin ( Cousin ), 
bu hususta "Her şey, din etrafında, din için, dinle teşkil olundu" 60 diyerek 
daha genişlik kazandırmaktadır. 

İnsanlık tarihinde çok önemli yeri bulunan "Din" sözcüğünün 
etimolojik bakımdan Babil'ceden geldiği söylenmektedir. Arapça'da üstün 
gelmek, zorla isteğini yerine getinnek, yargılama, hesap anlamına 

gelmektedir. Kur'an'da yüksek bir hakimiyetin emirlerine uymak, 
bağlanmak gibi anlamlarda kullanılmıştır. Genel olarak büyük ve üstün, 
insanın karşı koyamayacağı tabiat üstü il§h.i bir varlık tarafından bazı 
şekiller altında emredildiği kabul olunan kural ve inançlardan oluşmuş 
bütüne "din" denilir61 . 

Durkheim ise, dini, "bütün kısımları birbirine bağlı inanç ve 
törenlerden (iman ve ibadetten) oluşmuş kutsal şeylere ilişkin ve 
mensuplarını aynı bir toplumda birleştiren bir bütün" olarak tarif etmiştir. 
Buna karşı bazılarınca din, kişinin hayatının anlam ve maksadı yönünde 
getirilen cevaplardır ve bu anlamda herkesin bir dini vardır62 . 

Her dini kültürün din kavramını ifade etmek üzere seçtiği kelimelere 
ait anlamların ortak noktasının " yol, inanç, adet, bag, kulluk " olduğu 
söylenebilir. Bütün bu kelimeler, kökleri insanın iç hayatanda bulunan ve 

00 KÜÇÜK, Abdurruhrnan- GÜNAY, Tümer, Dinler tarihi, Ankara 1992, s.l 

61 DÖNMEZER. Sosyoloji, s. 259. 

62 KAHRAMAN, Ahmet, Mukayeseli Dinler Tarihi, İstanbul l 993, s. l 7. 
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semereleri çeşitli davranışlarla tezahür eden köklü ve evrensel bir 
fenomeni ifade etmeyi amaçlar. 63 

Dinin tarifinde ilmi ve dini olmak üzere iki göıiiş mevcuttur. İlmi 
tarifler, Din Tarihi araştırıcıları, sosyologlar ve filozoflar tarafından 

yapılmıştır. Dini göıüşten maksat ise İslamın göıüşüdür. 

Din, insanlar arasındaki ihtilaf ve çekişmeliri önleyerek barış ve 
huzuru temin eden bir kurumdur. Dinde yalnız insanlar arasında değil 
insanlarla Allah arasında bir ahid ve barışıklık vardır. Bu sayede Allah'ın 

iradesi ile kulun iradesi arasında uygunluk sağlanmış olur. 

Tarihin bütün devirlerinde ve bütün toplumlarda daima kendisi ile 
karşılaşılan evrensel bir olgu olan din, insanı hem içten hem de dıştan 
kuşatan, onun düşünce ve davranışlarında kendisini gösteren bir 
disiplindir. Kişi tarih boyunca kendisinin insan üstü bağlan bulunduğunu, 
ihtiyaçları için onu aşan bir yüce kudrete yönelmesi gerektiğini 

düşünmüştür. 

Dini; hangi görüşe göre tarif edersek edelim, iki manası vardır: Biri 
lügat manası, diğeri ıstılah (terim) manası. 

Lügat bakımından din; Adalet, yol, itaat, inkiyad, alamet ve ceza 
manalarına gelir. Ragıp Isfahani'ye göre; dinin "şeriat" manasında 

kullanılması, lügat itibariyle gene "itaat ve ceza" manalarına gelir. 

Batt dillerinde din karşılığı "La Religion" kelimesi kullanılmıştır. Bu 
kelime Latince "Reliqio"" kökünden gelmiştir. Bunun da gene latince 
"bağlanmak" manalarına gelen "releger" veya "religore" asıllarından 

geldiği söyleniyor. O zaman Religio, ibadetlere sımsıkı sarılmak manasını 
ifade eder ki "itaat ve inkiyad" manalarına uygundur. 

Eski Türkler de din karşılığı olarak"Nom" kelimesini kullanmışlardır. 
Kamın, nizam ve düzen demektir. 

63 İSLAM ANSİKLOPEDİSİ ( T. D. V. ) cilt 9 , İstanbul I 994 , s. 314 
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a. Dinin İlmi Tarifi 

Din tarihi araştırıcılarının ekserisi, dinin ilmi tarifinin 
yapılamayacağını ileri sürmüşlerdir. Bütün dinlerde bu kelime ile umumi 
ve hususi olmak olmak üzere birtakım manalar kastedilmiştir. Umumi 
manada din kelimesi, ne kadar inanış varsa hepsini içine alır. Hususi 
manada ise bu kelime ile, yalnız semavi dinler ifade edilmek istenir. 

Dinin ilmi bir tarifini yapmak güçtür. Bununla beraber Batı1da din 
tarihi ile uğraşan ilim adanılan dinin kendilerine göre birtakım tariflerini 
yapmışlardır. Bir misal olmak üzere bunlardan bazılarının tarifleri 
şöyledir. B3-l 

J ames Martineau dini " daima yaşayan bir Tanrı' ya, bir ilahi şuur ve 
iradenin kainatı idare ettiğine ve insanlıkla manevi rabıtaları elinde 
tuttuğuna inanmış II olarak tanımlıyor. 

Herbert Spencer ise, " her şeyin bizim bilgimizin üstüne çıkan bir 
kudretin tizahürti olduğunu kabul" olarak tanımlıyor. 

Michael Mayer'e göre ise,'' din, Allah'a, insanlara kendimize karşı 
yapmamız gerekene dair öğütlerle inanışların tamamıdır. 11 

E. Durkheim de, " dini bir toplumun meydana gelmesini sağlayan 
ayin ve inanışlar sistemidir II şeklinde tarif eder. 

Dinler tarihi kurucularındanolan Max Müller'e göre din; "Ruhun öyle 
bir kuvvetidir ki, aklın ve duygu organlarının ötesinde insana muhtelif isim 
ve sembollerle sonsuzu kavrama imkanı verir." 

Animizmin kurucusu Taylor'a göre din~ "Ruhani varlıklara 

inanmaktan ibarettir. 11 

Alman akılcı filozofu Kant dini, Felsefi sistemine uygun bir şekilde 
tarif etmiştir, ona göre din,insanın bütün vazifelerinde ilfilıi emrin 
bilinmesi ve tanınmasıdır. 11 

Son zamanlarda Din Tarihi incelemeleriyle şöhret yapmış olan 
Reinach, dini: "Beşeri kuwetlerin serbestçe kullanılmasını önleyen 
kuruntu ve özel kayıtların toplamıdır" diye tarif ediyor. 

C 

63-1 
iSLAM ANSİKLOPEDiSi, ıs. 315; KAHP.AMô.N, a.g.e., s. 29. 
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b. Dinin İslam'a Göre Tarifi 

İslam bilginlerine göre din tarifleri Kur'an-ı Kerim ve İslam inanışları 
göz önünde bulundurularak yapılmıştır. 

Seyid Şerif el Curcani dini, " akıl sahiplerini peygamberin bildirdiği 
gerçekleri benimsemeye çağıran ilahi bir kanun " olarak tarif etmektedir. 

M. Hamdi Yazır'a göre din, " akıl sahiplerini hüsn-i ihtiyatlanyla 
bizzat hayır ve nimete sevkeden bir vaz-ı ilahi, şeriat ve millet, beşeri 
ihtiyari fiillerinin hayır ve saadet gayesine doğru cerayanını temin eden bir 
yol, bir kanun, bir amil-i manevi " şeklinde tarif etmiştir. 

Muhammed Murtaza ez- Zebidi'e göre din," akıl sahbi insanları 

kendi tercihleri ile bizzat hayılı olan şeylere götüren ilahi bir kanun11dur. 

Kur'an'ı Keriın'de din: Al-i İmran Suresi'nde hususi, Kafirun 
Suresi'nde umumi manada kullanılmıştır. Bu bölümde dinde maksadın 
hususi mana olacağı bellidir. Buna göre din: .. Akılcı insanları kendi 
istekleriyle doğru yola (hayra) götüren (ve peygamberlerin vahiy ve 
ilhamına dayanan) ilahi bir kanundur. 11 İslam bilginlerince umumiyetle 
kabul edilen tarif budur.Bu tarife göre temel ve değişmiz fikirler şunlardır: 

aa. ·Dinin ilahi kanun olması: Din Allah'a dayanır. Onu Allah 
koymuştur. Onda beşeri tebliğ (peygamberlik) vazifesinden başka hiçbir 
rol yoktur. 

bb. Ebedi saadeti temin etmesi: Din, insanları doğru yola, mutlak 
hayra sevkeder. Mutlak hayır halde ve istikbalde kurtuluş demektir ki, 
ebedi saadet olarak izah edilmiştir. Böylece dinin gayesi de belirtilmiş 
oluyor. 

cc. Dinin vahye dayanması: Din, insanlara yüksek sıfatlarla muttasıf, 
vahiy ve ilhama mazhar olmuş, peyfamber adı verilen kişiler bildirmiştir. 
İnsanla Allah arasında irtibat ancak bu sayede mümkün olmuş, Allah ilahi 
kanununu böylece kullarına göndermiştir. İlahi dinlerde peygamber 
zarurettir. Çünkü dinin mevcudiyeti, dolayısıyla insanların kulluğu ve 
kurtuluşu ona bağlıdır. 
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dd. Akla hitap etmesi: Dinin hitabı aklı başında olan insanlaradır. 
İslam akla ters düşmez, ancak aklı aşan durumlar sözkonusudur. Zaten 
İslam aklı olmayanı yaptıklarından sorumlu tutmamaktadır. 

ee. insanlara din hürriyeti tanıması: Kur'an'ı Kerim dinde zorlamayı 
men etmiştir. Buna göre herkes dinini seçmekte hürdür. Kendi cüzi 
iradesini kullanarak dilediği yola gider64 . 

İnsanların, duygusal ya da bilinçli olarak bağlı bulunduğu birtakım 
doğa üstü kudretlere ya da varlıklara inanmasına ve bunlara ibadet 
etmesine "din" denir65 . 

2. Din Kuralları 

Din kurallan,her din düşüncesinde, yücelik değeri karşısında ferdi bir 
tutum alma olarak değerlendirilmekte ise de, aynı zamanda sosyal bir 
görünüm taşımakta, bu yolda birçok davranış kurallarını da içennektedir. 
Bu açıdan aynı zamanda sosyal hayat içerisinde, çeşitli yönlendirmelerde 
bulunmakta, sosyal düzenin sağlanmasında ve kollektif seçişlerde önemli 
etkiler göstennektedir66 . Din kurallarının bir kısmı Allah ile onun kulları 
olan insanlar arasındaki ilişkileri düzenlerler. Gerçekten, insanların kutsal 
bir varlığa, yani Allah ve O'nun peygamberlerine inanmalarıyla ve 
ibadetlerle ilgili din kurallarında durum böyledir. Bir kısım din kuralları 
da, "dünyevi ilişkileri" yani insanın insanla ve insanın toplumla olan 
ilişkilerini düzenlemektedir67 . 

Din kuralları insanlığın varlığında günümüze kadar farklı dönemlerde 
ve farklı toplumlarda sosyal hayatı düzenlemede önemli rolü olmuştur. Bu 
yönde hukuk sistemlerinde din kurallarının etkinliği açık bir şekilde göze 
çarpmaktadır68 . 

64 KAHRAMAN, a.g.e., s. 28·30. 

65 Elnoloji Sözlüğü, s. 127. 

55 IŞIK.TAÇ, Yasemin, Hukuk Kaynağı Olarak Örf ve Adet Hukuku, İstanbul 1992, s. 5. 

öl AKINTÜRK, Turgut, Temel Hukuk, Ankara 1984, s. 4. 

ffl GÜRİZ. Adnan, Hukuk Başlangıc1, Ankara 1986, s. 7. 
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Bu sebeple toplum hayatını düzenleyen esaslar içerisinde din 
kurallarının yeri oldukça önemlidir. Hatta eski devirlerde bütün sosyal 
düzen kurallarının dini karekter taşıdığı söylenebilir69 yani şu rahatlıkla 
ifade edilebilir ki, din kuralları, toplumların yazılı hukuk kurallarına 

geçinceye kadar ki dönemlerinde sosyal hayatı düzenlemede büyük bir 
öneme sahip olmuştur. 

Dine inanan kişiler,sosyal hayatlarında, dinin gereklerini, kurallarını, 
normlarını ciddiyetle gözönünde tutmakta ve hareketlerini bunlara 
uydunnaktadırlar70 . 

3. Dinin Sosyal Hayattaki Fonksiyonu 

İnsan inanmak ihtiyacı duyan sosyal bir varlıktır. Bu itibarla din 
duygusundan uzak yaşamasına imkan yoktur. Zira onun beden ve ruh gibi 
çift yönlü bir yapıya sahip olarak yaratılışı, inanmak için arayış içinde 
olmasını zaruri kılmıştır. İnsanın maddi varlığını, içinde yaşadığı çevrenin 
dış etkilerinden koruyabilmesi için nasıl bir sığınma ihtiyacı olursa, 
ruhunu da birtakım arzu ve temayüllerin etkilerine karşı koruyacak ve 
onların mahkumiyetinden kurtaracak manevi bir desteğe, emin bir 
sığınağa ihtiyacı vardır. Çevresinde, insan için böyle bir destek olmadığı 
gibi, insanın aklı ve aklının ortaya koyduğu felsefesi de bu manevi ihtiyacı 
karşılamaktan uzaktır. Ruhun bütün ihtiyaçları karşılayacak ve çeşitli 

etkilerin esiri olmaktan onu kurtaracak yegane manevi destek ve emin 
sığınak dindir. 

Din, bazı kimselerin ileri sürdükleri gibi çeşitli dış etkilerle insana 
sonradan aşılanmış bir fikir değildir. O, insanla ikiz doğan yüce bir 
duygunun eseridir. 

Din,ruhu teskin eden,gerginliklerini azaltan, hayatın sorunlarına karşı 
direnci arttıran, kolay pes etmekten bizi alıkoyan, sapma davranışlardan 
uzaklaştıran sosyal bir müessesedir. 

(/J BİLGE, Necip, Hukuk Başlangıcı, Ankara 1983, s. 20. 

70 DÖNMEZER, Sosyoloji, s. 26 l . 
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Din, sadece ibadet ve inançla sınırlı kalmaz, davranışları da etkiler. 
Bundan dolayı suç, suçluluk ve hukuk dtizeni ile din müessesesi arasında 
yakın ilişki vardır. 

Nitekim, gerek kutsal kitaplar, gerek arkeolojik tetkikler, gerekse 
insanlık tarihi yeryüzünde varolduğundan bu yana hiçbir ferdin, hiçbir 
kavmin ve milletin dinsiz yaşadığını haber vennemişler; bilakis 
insanoğlunun din duygusu ile ikiz doğduğunu ve her zaman ve mekanda 
din müessesesine bağlı kaldığını açık ve kesin bir şekilde bildirmişlerdir. 
İlahi kitapların sonuncusu olan Kur'an-ı Kerim'in beyanına göre Hz. 
Adem, ilk insan ve aynı zamanda ilk peygamberdir. Bundan sonra da 
Allah devamlı olarak, insanları doğru yola sevkeden peygamberler 
göndermiştir. 

İslam, her ne sebeple olursa olsun Allah' ın alacağı canı insanın 
almasını önlemiştir. İntihar da şiddetle reddedilmiştir.Manevi hayatları 
yıkık insanlar, vicdanları körelmiş, hayatın maddi ve manevi sıkıntılarına 
karşı dayanacakları ve sığınacakları manevi desteği de kaybetmişlerdir. 

Bu duruma düşenler suç işlemeye de meyillidirler. Çünkü ceza 
kanunlarının dışında manevi bir mesuliyete ve her zaman kendilerini 
kontrol eden dini bir zabıtaya inanmazlar. Bunun için de cezaı 

müeyyideleri çeşitli yollarla ortadan kaldırdıkları zaman suç işlerler. 

Halbuki dindar insan yalnız ceza kanunlarından korkmaz. O, manevi 
mesuliyeti de gözöniinde bulundurur. Bu konuda bir iki müşahadeye yer 
verecek olursak; 

Baltacı'nın Prut seferi esnasında, bir müddet Osmanlı ordugahında da 
bulunmuş olan meşhur seyyah (A. de la motraye) in "Voyaqes en Europe, 
Asie et Afrique" ismindeki iki ciltlik seyahatnamesinin 1727'de neşredilen 
La Haye tab'ının birinci cildinin 258 1inci sahifesinde şu mühim kayda 
tesadüf edilir: 

"Hırsızlara gelince, bunlar İstanbul'da son derece nadirdir: Ben 
Türkiye'de takriben ondört sene kaldığım halde, bu müddet zarfında hiçbir 
hırsızın orada ceza gördüğünü işitmedim. Yol kesen haydutların cezası 
kazıktır. Bu memlekette geçirdiğim müddet zarfında yalnız altı haydudun 
kazıklandığını işittim; onlar da hep Rum cinsindendi. Türkiye'de 
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yankesicinin ne olduğu malum değildir: Onun ıçın ceplerin el 
çabukluğundan korkusu yoktur71 • 

Yine Onsekizinci asırda İngiltere'nin İstanbul sefirliğinde bulunmuş 
olan (Sir James Porter)ın, "Observations sur la religion, le loix, le 
qouvemement etles moeurs des Turcs" ismiyle Fransızcaya terciime 
edilen tetkiknamesi birçok hakikatların itiraf bakımından fevkalade 
mühimdir; 1761 'de Londra'da neşredilen bu iki ciltlik eserin ikinci 
cildinin 51-53. sahifelerindeki şu izahat dikkate değerdir. 

"Türklerin ceza korkusundan daha yüksek bir sebepden dolayı suç 
işlemekten çekinmekte olmaları lazım gelmektedir. O kadar geniş bir 
memlekette İmparatorluğun bir ucundan öbür ucuna bir çok yollardan 
gidilebildiği için, yakayı ele venneksizin hırsızlıkta yapılabilir, adam da 
öldürülebilir; o takdirde mücrimlerin uzak bir vilfiyete iltica etmeleri içten 
bile değildir ve beşer basiretinin bu gibi hareketlere mani olmak imkan ve 
ihtimali yoktur. 

İster Türkler hırsızlığı insanlığa yakışmayacak menfur bir hareket 
sayarak alçaklık ve şerefsizlik addetsinler, ister kanunun pek kahir 
olmayan şiddetinden hakikaten yılmış olsunlar, şurası bir muhakkaktır ki, 
İstanbul'da huzur ve emniyet içinde yaşamak ve kapılarını her zaman 
ardına kadar açık bırakmak kaabildir." Bu konuda daha çok müşahadeler 
ve itiraflar vardır72 • 

Görülüyor ki, nonnal hayatı sevk eden ve dolayısıyla cemiyetin 
dengesini sağlayan dindir. Fertlerin ahlak ve faziletleri dindarlıklarına 

bağlı bulunduğundan, dinden mahrum fertlerden meydana gelecek 
cemiyetlerin uzun süre ayakta dunnasına imkan yoktur. Fert ve 
cemiyetlerin tarih boyunca dinsiz yaşamadıklarına dair batılı ilim 
adamlarının ve Din Tarihi araştırıcılarının çok güzel fikirleri vardır. 

Alınan filozofu ve din tarihi araştırıcısı Max Müller ( 1823-1900) der 
ki: 

71 DANİŞMENDİ, İ.Hami, Garp Menbalanna Göre Eski Türle Seciye Ahlakı, İstanbul 1982, 
s.ı4 

n . 1 DANIŞMEND , a.g.e., s. 16. 
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"Tapınma ihtiyacı insanla kardeştir. Vahşi ve medeni kavimlerde, 
hatta mağaralarda hayvani bir hayat yaşayan insanlarda bile bu ihtiyaç 
vardır. Geriye doğru ne kadar gidersek gidelim, dinsiz bir milletin 
yaşadığını gönnüyoruz. Gezdiğimiz yerlerde bir mabede veya bir mabed 
kalıntısına rastlanılmamasına imkan yoktur ... " 

Eski Yunan ahlakçılanndan tarihçi Plutarque da: "Dünyayı dolaşınız~ 
duvarsız, edebiyatsız, kanunsuz ve servetsiz şehirler bulacaksınız. Fakat 
mabedsiz ve mabudsuz bir şehir bulamayacaksınız" demiştir. 

Din tarihi araştıncılarından Bünyamin Kostand ise bu konuda şöyle 
sözlüyor: "Din duygusu insan tabiatına öyle yerleştirilmiştir ki, insan 
deyince, akla bir de din gelmemesine imkan yoktur. Bu fikrin çeşitli 

şekillerde tezahürü, farklı dinlerin doğmasına sebep olmuştur73 • 

Dinin geçmiş ve günümüzdeki toplum bakımından başlıca 

fonksiyonunun bir sosyal kontrol aracı olarak toplum bütünleşmesinde 
önemli bir fonksiyonu yerine getirdiği bir gerçektir. 

Esasta yerleşmiş bir dinin kuvvetli bir sosyal kontrol aracı olduğu 
söz götürmez bir gerçektir. Bazı hareketlere din bir tür kutsallık verir ve 
bu tür hareketlerin yapılmasının arzuya değer bulunduğu fikrini 
kuvvetlendirir. Mesela~ bazı dinler evlenmeye kutsal bir kurum sıfatını 

vererek onun anlamını geliştinnek ve derinleştirmek istemektedir; keza 
suç olan bazı hareketlere günah fikrini de bağlayarak arzu olunmayan 
davranışlardan insanların kaçınmaları eğilimini desteklemektedirler. Bu 
yolla sosyal kontrol araçlarının en önemlilerinden birisi halini 
almaktadır74 . 

Din fertlerin mukades duygu, ortak şuur ve vicdan etrafında 

birleştiren bir amil olduğu gibi toplum.lan yükselten, onların gelişmesini 
sağlayan bir kurumdur. Din aynı zamanda ahlaki bir müessese olarak 
insanlara yön veren, en mükemmel kanunlar ve en sıkı nizaınlarda daha 
kuvvetli bir şekilde kişiyi içten kuşatan, kucaklayan ve yönlendiren bir 
disiplindir. Dinin zayıflaması ahlaki ve hukuki suçluların artmasına, 

73 KAHRAMAN, a.g.e., s. 18. 

74 DÔNMEZER, Sosyoloji. s. 262. 
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giderek anarşizme yol açar. Çünkü din olmayınca ahlak için yaptırım gücü 
kalmaz. 

insan içtimai bir varlık olmakla birlikte onun bir de iç dünyası vardır. 
Yalnızlık, çaresizlik, korkular, kederler, hastalıklar, musibet ve felaketler 
karşısında ona ümit, teselli ve güven sağlayan en son sığınak din olmuştur. 
Aynca dini meşguliyetlerin insanı lüztımsuz ve zararlı endişelerden, 

kuruntulardan uzaklaştırdığı, böylece ruhi bunalımlardan koruduğu bir 
gerçektir. Gerçek dindarlarda Allah'a itaatin ana-babaya, büyüklere, 
devlete ve millete saygı ve bağlılığı, küçüklere sevgi, canlılara ilgi ve 
sempati gibi ahlaki duygulan geliştirdiği, görev bilincini güçlendirdiği 

tesbit edilmiştir. 75 

Dinin geçmişi ve geleceği hakkında en güzel söz Fransız asıllı İngiliz 
filozofu Auguste Spatier'ye aittir. O şöyle der: "Ben niçin dindarım? 

sorusuna hemen kendi kendime şu cevabı verdim: Çünkü dindar 
olmamaya muktedir değilim. "Evet benim için dindar olmak kaçınılmaz 
manevi bir ihtiyaçtır. Bana: "bu, verasetin (kalıtım) veya mizacın 

tesirlerinden ileri geliyor" diyorlar. Bu gibi görüşler meseleyi biraz 
geriletiyorsa da halledemiyor. Zira kendimde gördüğüm din ihtiyacını, 

cemiyette daha kuvvetli bir şekilde müşahade etmekteyim. 76 

Din insan toplumunu her zaman kokuşınaktan, çürümekten ve yok 
olmaktan kurtaran bir medeniyet mimarıdır. Ancak din sayesindedir ki 
insan bencillikten ve kendisine tapmaktan kurtulup insana, insanlığına 

hizmet imkfuu bulabilmiştir. 

Din, kuvvetli bir ağaç gibi insanlığın geçirdiği bütün inkılaplarda 
hayatını korumuştur ve koruyacaktır. Bu ağacın meydandaki dalları 

binlerce defa kesilmiş, fakat asıl gövde yeni dal yetiştirmekten geri 
kalmamıştır. O halde din ebedidir; yok olmasına imkan yoktur. İlmin ve 
felsefenin ilerlemesiyle bu yüksek varlığın kaynağı daha da 
derinleşmektedir. Din düşmanları sevinmesinler, dindarlar da 
üzülmesinler. Eğer onun esasını incelemiş olsalardı, dış kısmı ne kadar 

75 İSLAM ANSİKLOPEDİSi ( T.D. V.), cilt 9. İstanbul l 994, s. 317 

76 KAHRAMAN, a.g.e .. s. 20. 
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tazyik edilirse iç kısmının o kadar geliştiğini görürlerdi. İnsanlığın hayatı 
dinle başlamış, dinle kuwet bulacak ve dinle sona erecektir77 . 

Toplum hayatının ürettiği değerlerde de din kendini gösterir. Mimari 
yapılar, estetik- plastik sanat eserleri ve edebi mahsullerde, kişi ve yer 
isimlerinde, örf- adet ve geleneklerde, siyasi, hukuki, sosyal, kültürel, 
askeri, iktisadi alanlarda hep dini temeller, deyimler, anlayışlar göze 
çarpar. 

Millette hamiyet hissini canlandınnak ve milleti bir vücut halinde bir 
maksada sevketmek için, milleti kendi fıtratına uygun, ulvi bir gayede 
birleştirmek gerekir. Yoksa insanlarda maddileşmek ve ferdileşmek 

temayülüne kuwet vennekle bir netice elde edilemediği gibi sosyal 
hayatta zedelenmiş olur. 

Tarihe bir göz atacak olursak: Şark milletlerinin dinlerinden 
uzaklaşmakla birşey kazandıkları vaki midir? Bilakis, dinlerine 
bağlandıkça,kendi kültürel değerlerine sahip çıktıkça şark milletleri 
dünyaca da ilerlemişler, hatta bütün dünyaya örnek teşkil etmişlerdir78 . 

4. Din Kurallarının Diğer Toplumsal Yaşama . Kuralları ile 
İlişkisi 

Din, mistik-rasyonalist bir çizgide bulunmaktadır. Bütün büyük 
dinler incelendiğinde şu üç öğenin yapılarında bulunduğu görtilür: 

- Ahlak kuralları 

- Belli ibadet biçimleri 

- Metafizik nitelikte 

Bu üç öğe, sosyal hayatı düzenleyen diğer davranış kuralları ile dinin 
bağlantısını da ortaya koymaktadır. Dini mistik-rasyonalist yaklaşımın 

temelinde, yaşanan dünyada "anlamsız"lığı denenmiş bir şeye karşı cephe 
alış yatmaktadır. Bu düşünüşe göre dünyanın düzeni kendi bütünlüğü 

77 KAHRAMAN, ag.e., s. 20. 

78 SUNGUR, Mustafa, Anarşi Sebep ve Çareleri, İstanbul 1978, s. 45. 
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içerisinde şu ya da bu şekilde anlamlı "kosmos"dur, böyle olabilir ve 
olmalıdır79 . 

İnsanın insanla ve toplumla olan ilişkilerini düzeleyen din kuralları~ 
ıyı ahlaklı olma, haklara saygılı davranma, birbirleri hakkında sürekli 
olarak iyi ve hayırlı şeyler düşünme gibi yüksek ahlak kurallarına yönelik 
talepleri sosyal hayatın zorunlulukları olarak gösterilmiştir. 

Din kuralları ile örf ve adet kuralları genellikle bir uyum 
içerisindedirler. Zaten çoğu zaman örf ve adetler kaynağını din 
kurallarından bulurlar. 

Din kuralları, toplum içindeki ferdin, diğer fertlere ve topluma karşı 
davranışlarının ne olacağına yönelik ferde bir yön ve fikir verir. 

Aynı şekilde din kurallarının düşüncesinin "mutlak iyi" olması, örf ve 
adetlerden ayrılabilmesinin önemli bir ölçüsünü oluşturur. 

Her din mutlak iyinin gerçekleşmesini sağlayacak fertlerin ahlaki 
tercihlerinin ne yolda olacağına ilişkin çeşitli kuralları içermektedir. Bu 
nedenle ahlak kuralları ile din kuralları arasındaki ayınının belirlenmesi 
oldukça güçtür. Gerek din kurallarının gerekse ahlak kurallarının "mutlak 
iyiyi" gerçekleştirmeye yönelmesi bu ayrımı güçleştirmektedir. Bu 
nedenle ahlak ve din kurallarının alanı büyük oranda üst üste 
çakışmaktadır80 . 

B.Ahlak Kuralları 

1. Ahlak Kavramı ve Niteliği 

Ahlak insanın iyi veya kötü olarak vasıflardınlmasına yol açan, 
manevi nitelikleri, huylan ve bunların etkisi ile ortaya koyduğu iradeli 
davranışlar bütünü~ bu konularla ilgili ilim dalıdır. 81 

Ahlak Arapça'da" seciye, tabiat, huy" gibi manalara gelen hulk veya 
huluk kelimesinin çoğuludur. sözlüklerde çoğunlukla insanın fizik yapısı 

79 IŞIKTAÇ. a.g.e., s. 5. 

80 IŞIK.TAÇ. a.g.e., s. 7. 

81 İSLAM ANSİKLOPEDİSİ (T.D. V. ) • cilt 2, İstanbul 1989, s. l 
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halk, manevi yapısı için hulk kelimelerinin kullanıldığı kaydedilir. Aynca 
ahlak yanında yeme, içme, sohbet, yolculuk gibi günlük hayatın çeşitli 
alanlan ile ilgili davranış ve görgü kurallarına, terbiyeli, kibar ve takdire 
değer davranış biçimlerine, bunlara dair öğüt verici kısa ve hikmetli 
sözlere ve bu sözlerin derlendiği eserlere edep veya adap da denilmiştir. 

Ahlak, tutum ve davranışların kaynağı mahiyetindeki ruhi ve manevi 
melekeleri, insanın ruhi kemalini sağlamaya, bilgi ve düşünce alanını 
ifade etmiştir. 

Ahlak karşılığında kullanılan "morale" sözcüğü latince "moralis" 
sözcüğünden üretilmiştir. Moralis sözcüğü ise ilk kez Çiçero 
tarafından,yunanca "ta etika" sözcüğünün latince karşılığı olarak 
kullanılmıştır. Adet, karakter genel olarak insani tutum veya tavır, özel 
olarak da davranış ve durumların aklanması, düzeltilmesi ile ilgili 
hususları gösterir82 • 

Dilimizde ise ahlak kelimesi Arapçada yaratılış ve yaratılmış 

anlamlarına gelen "halk" sözcüğü ile aynı kökten olan "hulk" veya "huluk" 
sözcüğünün çoğulu olarak ancak tekil anlamda gelmiştir83 . 

Genel bir anlatımla ahlak; "belli bir dönemde belli insan 
topluluklarınca benimsenmiş olan, fertlerin birbirleriyle ilişkilerini 

düzenleyen töresel davranış kurallarının, yasalannın, ilkelerinin11 bütünü 
veya farklı toplumlarda ve zamanlarda "kapsamı ve içeriği değişen" ahlaki 
değerler alanı olarak tanımlanabileceği gibi, şu biçimde de tanımlanabilir: 

"Bir kişi ya da bir insan öbeğince benimsenen" eylem kurallarının 

bütünüdür. Daha kısa olarak; "davranış kurallarının araştırılması" şeklinde 
de tanımlanabilir. Ancak bu tanım üzerinde anlaşma sağlanmış denilemez. 
Nitekim bu hususta iki değişik görüşün varlığından söz edilebilir. 

- Ya bugüne kadar etkisini sürdüren ve klasik ahlak anlayışı olarak 
nitelenen görüş benimsenir veya pratik kurallara temel olacak genel ilkeler 
tesbit edilmeye çalışılır. Böylece bu ilkeler tüm özel davranışlarımız 

alanında yol göstericilik görevini üstlenirler. 

82 Eneyclopaedia univarsalis Cilt il, s. 311, "Morale" mad. 

83 HA TEMİ, Hüseyin, Hukuka ve Ahlaka Aykın Kavram ve Sonuçlan, İstanbul l 976, s. 2. 
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- Ya da bu genel ilkelerin araştırılmasının metafizik alana ait olduğu 
kabul edilir. Bu takdirde, herkesin kabul edebileceği bir çözilme 
ulaşmadığı anlayışından hareketle bu genel ilkelerin araştırılmasının 

metafizik düzlem ve boyutta olduğu düşünülür. Bu anlamda özel 
davranışlara yansıması ancak deney ve gözlemler yoluyla anlaşılır ve 
kavranabilir. Yani pratik her olay ve durum için özel ilkeler veya kurallar 
elde edilmeye çalışılır. Başka bir söyleyişle ahlak kendi özel kurallarını 
töre veya törelerin bizzat yaşanmış gözlemine dayandıran bir sanat'tır84 . 

İnsanlar arasındaki ilişkileri iki mülfilıaza idare eder~ fiilen var olan 
ilişki nedir~ bu ilişkinin nasıl olması gerektiği hususunda sosyal gruptaki 
inanç neden ibarettir? 

işte sosyal grubun sözü geçen inançları, esasta, ahlakı oluşturur. O 
halde dar anlamda ahlak kişi vicdanının, belirli hareketleri "doğru" ve 
"iyi" olarak vasıflandırırken kullandığı kuralların bütünüdür. Bir sosyal 
nonnun yasakladığı hareketlere, doğrudan doğruya karşılık olmak üzere 
kötülük şeklinde bir müeyyidenin meydana geldiği hallerde, nonn bir 
ahlak kuralını oluşturur: "Bir kural meşruluğunu, izahını iyi ve kötü 
hakkındaki insan yorumlarından, doğrudan doğruya alan taw ve hareket 
standartları koyduğunda ahlakidir85 . 

İslaın'da ahlak, her defasında doğruluk. emanet, iffet, sözünde dumıa 
gibi bir çok faziletleri saymak demek değildir. O, kapsamlı hayat için dört 
başı mamur bir dOzendir. Öyle bir düzen ki, hayatın değişik yönlerinden 
insan faaliyetinin zaptedildiği ve yönlendirildiği bir düzendir. Her hayın, 

bina eden ve gaye edinen faaliyet, bizatihi ahlfilci faaliyettir. Niyet ise, her 
faaliyeti düzenlemede ve değerlendirmede asıl unsurdur. 

Gizli ve aşikar bütünüyle insan hayatını disiplinize eder ve 
yönlendirir. Bu da insan hayatında olumlu ve gerçek bir önemin verilmesi 
gereken bir durwndur. 

Ahlak, hayat gerçeğinde gelişen ve hayra götüren olumluluklardır. 
Büton beşeri ilişkileri kapsamına alan, toplum ve ferdin her biçimlenişinde 
etkin olan şfimuliyete ve genişliğe sahiptir. 

84 KILLIOÖLU, İsmail, Ahlak ve Hukuk İlişkisi, (Yayınlanmamış Dr. Tezi), s. 111. 

85 DÖNMEZER, Sosyoloji, s. 264. 
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Ahlak, beşer hayatında bizzat değer yargılarını tesbit etmeyi amaç 
edinir. Aşın istekleri, şehvet ve arzuların dalgalanmalarından kaynaklanan 
aşınlıklann önlenmesi ancak ahlakla sağlanır. 

Aldatılsan dahi sakın kimseyi aldatma! Aynca, en yük.sek bir fazilet 
olduğu halde, çok defa insanların kaybetmesine sebebiyet veren sadakat 
ve istikametten asla ayrılma! 

Günümüzde ahlak telakkisi, artık, eskilerin anladıkları gibi bir fazilet 
topluluğu şeklinde anlaşılmıyor. Bugünün insanı, onu, daha çok içtimai 
nezaket ve terbiye şeklinde anlamak istiyor. 

Ahlak insan oğlunun davranışlarıyla alakalı bir kısım yüksek 
düsturlar ihtiva eder ki, hepsi de ruhun yüksekliğinden 

kaynaklanmaktadır. Buna binaen diyebiliriz ki, kendi ruhuyla içli-dışlı 

olamamış kimselerin, ahlak kaidelerini de uzun zaman temsil edebilmeleri 
oldukça zordur. 

Önceleri "ahlak kitaplarda kaldı" derlerdi. Şimdi "eski kitaplarda 
kaldı" diyorlar. Öyle de olsa eskitilmek istenen bu kıymetli şeye ne kadar 
yeni feda edilse de değer. 

Kendi menfaatini başkalarının menfaatine feda etmek, ruh yüksekliği 
ve civanmertliktir. Karşılığında herhangi bir menfaat beklemeden hep 
hayır işleyenler, beklenmedik bir yerde bütün hayırlı düşünce ve işleriyle 
karşılanca hayret ve hayranlıkla iki büklüm olacaklardır. 

2. Ahlik Kuralları ve Toplum Hayatındaki Fonksiyonu 

Ahlak kurallannın insanlığın en eski, en asli kurumu olan " din " den 
kök alışı; içindeki alt kültürlerin doğuşu ve kimliklerini kazanışı, 11 örf' , 
"hukuk " ve dar anlamda " ahlak " kurallarının birbirlerinden ayrılması 
hep ikinci planda gelen sorunlardır. Aslolan fertlerin ahlak türünden 
kurallarla bağlı olmalarının evrensel bir olay oluşudur. 86 

Sosyal hayatı, bu hayat içinde kişilerin davranış ve ilişkilerini 

düzenleyen bir kural çeşidi de ahlak kuralıdır. Ahlak kuralları din ve 
hukuk kurallarıyla bazı yönleri ile ayrılır, bazı yönleriyle de aralannda 

86 TOPÇUOĞLU, Hamide, Hukuk Sosyolojisi Dersleri , Ankara l 984, s.60 
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büyük yakınlıklar vardır. Aslında hukuk kurallarının çoğunun temelinde 
ahlak anlayışı yatar. Örneğin başkasının canına ve m~lına zarar 
vennemeyi emreden hukuk kurallan (Borçlar Kanunu, 41,45,46) temelde 
ahlaka dayanmaktadır. Ahlaka aykırı biçimde yapılan hukuki işlem ve 
davranışları geçersiz sayan ya da yaptırımlara bağlayan hukuk kuralları da 
ahlak temeline dayanır. Örneğin kişilik hakkının ahlaka aykırı biçimde 
sınırlanamayacağını düzenleyen kural (Medeni Kanun 23/II) ahlaka aykırı 
biçimde yapılan hukuki işlemlerin geçersiz olacağını düzenleyen kural 
(B.K. 19 ,20) ve daha bir çok hukuk kuralları böyledir. 

Zaten kanun koyucular, hukuk kurallarını koyarken, toplumun genel 
ahlak düşüncesini ve ahlak kurallarını daima gözönünde tutarlar87 .Konuya 
ülke gerçeklerine göre itibari yaklaşırlar. 

Ahlak, her zaman ve her toplumda kendisini hissettiren bir narın 
biçimi olarak görülür. İyi ile kötünün karşıtlığı, daha çocukluğumuzdan 
itibaren bizi bağlamaya başlar, bizde görev, sorumluluk, pişmanlık gibi 
duygular halinde içten bir oluşuma da sahiptir. Bunca doğal ve genel 
nitelik taşıyan bu kavram, en ufak bir düşünce çabasında bile sayısız 

güçlükler doğurmaktadır; "ahlaki olay" açık yürekli bir düşünür için, 
kaçınılmaz bir şekilde çok değişik görünümleri olan "ahlak sorununa" 
bitişmektedir88 . 

E. Durkheim , 11 ahlakın en küçük bir parçası bile olmadan yaşayan 
toplum yoktur,bu, cemiyet için günlük ekmek gibidir " 89 derken ahlakın 
toplum hayatındaki yerine değinerek ahlaksız ve dolayısı ile normsuz 
toplumun olamayacağına dikkat çekmiştir. 

Ahlak kurallarının kontrol aracı vicdandır. Vicdan, bazı ahlak 
kurallannın içten doğru ve zorunlu olarak kabul edilmesi ve bu kuralların 
ihlali halinde bir sorumluluk duygusunun meydana gelmesi demektir. 
11Vicdan otomatik bir dikkat çekicidir. Vicdan, insanda, diğer kişilerin 

87 ZEVKLİLER. Aydın, Medeni Hukuk, Diyarbakır l 986, s. 23 . 

118 IŞIK.TAÇ, a.g.e., s. 7. 

119 TOPÇUOGLU , Hamide. Hukuk Sosyolojisi Dersleri • Ankara 1984, s.61 
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sosyal yönden onaylarını geri almaları ve insanı gülünç olarak görmeleri 
ile de oluşmaktadır~ . 

Ahlak kura11an,kişinin kendine ve öteki kişilere karşı olan ödevlerini 
düzenleyen öyle birtakım manevi kurallardır ki, bunlara uyulması devlet 
zoru ile sağlanamaz. Fakat bunlara uyulmamasının da bir yaptınmı vardır. 
Ne var ki bu yaptınm,maddi zorlama özelliğine sahip bulunmayıp, kişinin 
kendiliğinden manevi acı, vicdan azabı duyması ya da toplum içinde 
kınanması ve dolayısıyla manevi bir acı duyması biçiminde karşımıza 

çıkar91 . 

Ahlak kuralları iki ayrı kategoride incelenebilir: 

- Kişisel ahlak kuralları 

- Sosyal ahlak kuralları 

Kişisel ahlak, fertlerin benimsedikleri ahlak ilkelerini ifade için 
kullanılan bir terimdir. Kişisel ahlak, kişinin yaşadığı toplumdan çoğu kez 
soyutlanamaz. Ancak, kişinin toplumunkilerden ayn ve bazen onunla 
çelişen ahlaki değerlere sahip olması da mümkündür. 

Sosyal ahlfil<, daha çok toplum düzeyinde ve kişelerin birbirleri ile 
olan ilişkilerinde etkinliği görülen kurallardan oluşur92 . Sosyal ahlak 
kuralları toplumun kişilerden istediği davranış modellerini gösterir. 

Ahlak kurallarının bir kısmı, şahısların bizzat "kendi nefislerine 
karşı" nasıl davranması gerektiğini belirtirler ki, bunlara "subjektif ahlak 
kuralları" diyoruz. Örneğin yalan söylememeyi, kötü hisler beslememeyi, 
iyi insan olmayı emreden kurallarda durum böyledir. 

Bir kısım ahlak kuralları ise, sosyal hayatta şahısların "birbirleriyle 
olan ilişkilerindeki davranış biçimleri"ııi belirtirler ki, bunlara da "objektif 
ahlak kuralları" deriz. Örneğin yoksul durumda olan bir kimsenin 
yardımına koşmayı, başkalarının malına, canına ve namusuna göz 

cxı DÖNMEZER. Sosyoloji. s. 265. 

91 • ZEVKLiLER. a.g.e., s. 23. 

92 ORi' G Z, a.g.e., s. 14. 
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dikmemeyi, başkalanna karşı dürüstlükle davranmayı, verilmiş bir söze 
sadık kalmayı emreden ahlak kurallan objektif ahlak kurallarıdır93 . 

Sosyal ahlak kurallannın toplumda banşı ve güveni sağlayıcı, kişileri 
birbirine yaklaştıncı, sosyal dayanışmayı kuvvetlendirici, toplumun moral 
gücünü ve hayata direnme gücünü artırıcı ve toplumun dağılmasını ve 
bölünmesini önleyici fonksiyonlara sahip olduğu unutulmamalıdır. 

Toplumun genel ahlak anlaşıyına uygun olmayan kanunlar uygulama 
alanı bulamayacağı gibi devamlı da olamazlar. Zira, hukukun bir ifadesi 
kanunun maddi yaptırımı devlet zoru ile, manevi yaptınmı da ma'şeri 

vicdan ve genel ahlaktır. Kanun koyucu bir hukuk kuralı koyarken 
toplumun genel düşünce ve ahlak anlayışını gözönüne almak zorundadır. 
Aksi takdirde hukuk kuralı kendisinden beklenen sosyal foksiyonu 
gerçekleştiremez.94 Ve toplumda fonksinel değerini de kaybedebilir. 

Ahlak kuralları kişiye, içten,iyiliksever olmayı, düşüncelerini temiz 
ve iyi niyetli tutmayı, başkalarını sevmeyi, onlara yardım etmeyi, onlara 
kötülük etmemeyi, iyilik etmeyi ve onlar hakkında kötü düşünmemeyi 
emreder. 

Ahlak kurallarına uymayan kişiye toplum iyi gözle bakmaz, onu 
küçük görür, kınar, ona saygı duymaz, hatta ondan nefret eder. Çoğu 
zaman da kişi, ahlak kurallarına uymayınca bizzat kendisi manevi acı 

duyar. 

Netice itibariyle ahlak kuralları, sosyal hayatta insanların gerek 
kendilerine karşı, gerekse diğer insanlara karşı olan davranışlarında 

doğruluk, dürüstlük ve iyi niyetlilik esaslarına göre hareket etmelerini 
sağlar. Toplum hayatında birlik bütünlük ve mutluluğun kaynağı ahlak 
kurallarıdır. Maddi imkanlardan yoksun olan bir toplum yaşayabilir, ama 
ahlakı tükenmiş bir toplumun yaşaması imkansızdır. 

93 H 

AKINTURK, a.g.e., s. 4. 

94 BİLGE, Necip, Hukuk Başlangıcı, Ankara 1983, s. 21. 
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3. Ahlak Kurallarının Diğer Sosyal Kurallarla İlişkisi 

Ahlak ile örf arasında düzenleme ve uygulama konulan bakımından 
kamrnşLk bir bütünlük ve iç içe geçmiş bir ilişki vardır. Alanlarının 

yakınlığından kaynaklanan bu iç içelik, izledikleri amaca inildiğinde 

değişmektedir. Gerçekten örf, davranışlarının dış biçimine ilişkindir ve 
götiinüşü düzenler. Davranışın dayandığı temel düşünce ve tutumu 
göz;önüne alamaz. • Ahlakta ise değerlendinne davranışının saikine 
yöneliktir. Dış görünüş değil, zihniyet temel alınır. Bu nedenle iyi niyetten 
doğmayan bir davranış örf ve adetin istem ve gereğine uysa da ahlaki 
nitelik kazanmaz. Sözgelimi sırf gösteriş için yardımda bulunan bir 
kimsenin davranışı örfe uygun kabul edilirken, ahlak bakımından bu 
davranış onanmaz95 . 

Ahlak ve örfün bir başka teğet noktası da ahlak alanında yapılan ikili 
bir ayırıma dayanmaktadır. Teorik ve pratik ahlak ayrımı. 

Teorik ahlak ve pratik ahlak sınıflandırmasında, ahlakın idesi 
( düşüncesi) ve değerler hiyerarşisi ile ilgili olan teorik ahlakın çalışma 
alanı dışında kalan pratik ahlak, kişilerin birbirlerine karşı ve toplum 
içindeki davranışları ile uğraşır> . Bu tanımlamadan da anlaşılacağı gibi 
pratik ahlakın çalışma alanı büyük oranda örf ve adetler ile çakışmaktadır. 
Bu görünüm çoğu kez yanlış bir ifade olan "sosyal ahlak" ile 
karıştırılmaktadır. Oysa ahlak yapısı gereği hiçbir zaman bu görünümü 
almaz. Bu tür değerlendirmeler bir örf ve adet görünümü olarak ele 
alınmalıdır. Yoksa kaynağı bütünüyle ferdin iradesi olan ahlakın 

sosyalleşmesi olarak değil97 . 

Ahlak kuralları dini inançların devamı için yol hazırlarlar ve dinler de 
tabiat üstün müeyyideleriyle ahlak kurallarını desteklerler. Mesela; 
Auguste Comte, dinin ahlakın temelini oluşturduğunu savunmuştur98 • 

95 IŞIKT AÇ, a.g.e., s. l 1. 

'l5 ERALP, Vehbi, Ahlak ve Adetler İlmi, Sosyoloji Dergisi, S. 2, İstanbul 1943, s. 94-104. 

'1'I TANYOL, Cahit, Sosyal Ahlak, Cilt l, İstanbul 1960, s. 7-21. 

'l3 DÖNMEZER, Sosyoloji, s. 266. 
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Ahlak kuralları bir yandan örf ve adetlere dayanmakta ve diğer 

yandan da dini inançların etkisinde kalmaktadır. Dolayısıyla ahlak 
kurallarının uhrevi yönü ağır basmaktatır. Ahlak kuralları toplumda 
otokontrol fonksiyonunu kurarak toplum düzeninin sağlanmasında büyük 
etkiye sahiptir. Bu kurallara toplumun büyük kesimi kendisini uymakla 
yükümlü saymaktadır. Ahlak kuralan, toplum hayatında zamanla yerleşen 
ve toplumun ilerlemesine katkıda bulunan kurallardır99 . 

4. Dini Ahlak - Sosyal Ahlak 

Günümüzde bazı ilim adamları, ahlak kavramım toplum hayatının ve 
bunun içindeki insanların yaşama ve varolma çabaları açısından 

incelemektedirler. Bu yaklaşımları ile Ahlak kavramını toplum terimine 
teslim edenler, onu ferdin tabiatında yabancı bir unsur olarak görürler. Ve 
maalesef yine bazı ilim adamları ahlakı, kültürden soyutlayarak ferdin 
vicdanına mahkum etıne yanlışına düşebilmektedirler. 

Burada konu ele alınırken, dinden maksat İslam Dini, ahlaktan 
maksad ise İslam Ahlakı kasdedilmektedir. Zira İslam Dini evrensel bir 
din ve İslam Ahlakı da evrensel bir ahlak anlayışına sahiptir. 

Beşeri kanunlar, ancak hayatın sınırlı, zayıf bir yanına 

hükmedebilirler. İnsanların kalplerine ve gizliliklerine hükmedemezler. 
Onlar ancak, açık ve görünen yanlarına hükmederler. Bwıdaıı dolayı 

ahlaki değerlerin, insanların insanlar için koymuş olduğu kanunlardan 
kaynaklanacağını düşünmek yetersiz kalır. 

Her toplwnun bir kültürel yapısı vardır. Milletlerin kültürünün 
biçiınlenmesinde,kültürün ana unsurlarından biri olan dinin rolü büyüktür, 
daha doğrusu kültür dinin ruhuyla şekillenir ve mana kazanır. Bu nedenle 
her kültürün kendine göre ahlak anlayışı vardır. Kültürün taşıyıcısı insanın 
vicdanına karşı sorumluluğwıda ve başkalarıyla münasebetlerinde 
göstereceği, değişik kültürlerde zaman zaman benzerlik arzetse de, 
ekseriya bir ahlak ayrılığını da beraberinde getinnektedir100 . 

93 GÖĞER, Erdoğan. Hukuk Başlangıcı Dersleri, Ankara 1976, s. 21. 

100 NİYAZİ, Mehmet, Medeniyet Ülkesini Anyor, İstanbul 1992. s. 121. 

62 



Eski Yunan tanrıları bu dünyaya hükmederlerdi. Onun için Yunan 
ahlakı da dünya ile sımrlı kalmıştır. Ahlaklannm biricik gayesi, insanın 
hayatta gerçekleştireceği saadettir. Bu da cemiyetin ahengini korumakla 
mümkündür; ahenksizlik, kanşıkhk ahlakın zıddıdır. Mevcut düzeni 
koruyan veya tamamlayan her hareket güzel ve ahlakidir. 

Ahlaktan metafizik soyutlanınca, orta yerde insana yük olan bir sürü 
kural kalır. Çok geçmeden insan bunlardan tamamen sıynlmanın çaresini 
arar. Şimdi Avrupa'run bu yolda olduğunu samyoruz. Ve öyle 
zannediyoruz ki insani ilişkilerin, sadece dünyevi kurallarla 
düzenlenemeyeceğine insan bir kere daha şahid olacaktırıoı . 

Kültürden ve dolayısıyla dinden bağımsız bir ahlak düşünmek ve 
hatta bwıu iddia etmek hata olur. Ahlakı, ferdin şahsi karekterinin bir 
ürünü olarak takdim etmek insanlığa yapılmış en büyük bir kötülüktür. Biz 
biliyoruz ki, tahrif edilmemiş ilahi dinlerin hepsinde, Allah tarafından 
konmuş ve muhatabı bütün insanlığın olduğu ahlak prensipleri mevcuttur. 
Bu manada İslam Dini en son din olarak gelmiş ve prensiplerinin 
muhatabı da bütün insanlıktır. Kur1an-1 Kerim1de ve Hz. Peygamber1in 
sünnetinde görülmüştür ki ahlak hep dinin ve imanın yanında 

zikredilmiştir. 

İslamiyet ahlaka büyük önem vermiştir. İslam Dininin peygamberi 
Hz. Muhammed, "ben ahlakın güZelliklerini tamamlamak için 
gönderildim" ifadesinden bunu anlıyoruz, iman ve ahlfil<ın birbiriyle 
yakından ilgili olduklarını şu hadis bizlere, açıkça anlatmaktadır: "Sizin en 
hayırlı olanınız, ahlakça en gü.Zel olanınızdır." Ahlakın önemini belirten 
pek çok hadisten biri de şudur: "Müslümanlık güzel ahlaktan ibarettir", ve 
Hz. Muhammed'in ahlakı Kur'an ahlakı idi. 

Netice olarak iddia edildiği gibi, kişisel karakterden kaynaklanan 
sosyal bir ahlak kavramından bahsetmek mümkün değildir ve bu iddia ilmi 
ge~çeklere dayanmamaktadır. Çünkü dinden bağımsız ahlak yaklaşımı ilmi 
ve içtimai realitelere ters düşmektedir. 

101 · · NIY AZI, a.g.e .. s. 126. 
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C. Örf ve Adet Kuralları 

l. Örf ve Adet Kavramı ve Doğuşu 

Örf, bugüne kadar devamlı benimsenmiş olan şeylerin gelecekte 
benimsenmesi gerektiği düşüncesine bağlıdır. Ortalama insan, öıf 

anlamında ideal insandır. Weber'in de belirttiği gibi buradaki ideal 
kavramından orijin açısından tipleme esas ahnmaktadır102 • Aynı zamanda 
"nonnal" olan öıf ve adet nazarında nonnatif karakterdedir103 . 

Örf, 11 akıl ve ruh sağlığına sahip insanların iyi karşılayıp tekrar 
edegeldikleri ve müştereken benimsedikleri söz veya fil "olarak tarif 
edilebilir. ı0cı 

Örf, bilmek ve tanımak manasınadır. Aklın iyi gördüğü şeydir. Adet, 
itiyad edilen, işlenegelen şey demektir. Örf daima iyi olan şey 
demektir,fakat adet ve teamül (ki teamül adet ile aynı anlama gelmektedir) 
iyi veya kötü olabilir. İyi adet, kötü adet, iyi teamül, kötü teamül denir. 
Fakat iyi örf, kötü örf denmez. Çünkü örfün manasında iyilik 
anlaşılmaktadır. Bundan başka amelde örf aklı selime istinad eder. Adet 
ve teamülde ise makul olup olmamak düşünülmez. Teamül ve adet fiile, 
amale taalluk eder, örf ise sözde de olabilir. Örfen bilinen şey şart 
kılınmış gibidir105 . 

Örf ve adetin varlığı ancak etkilerini gösterdiğinde fark edilir. Açığa 
çıkarılmasını hiç kuşkusuz zorlaştıran bir faktöre rağmen yine de örf ve 
adetin nasıl oluştuğu, yayıldığı ve kendisini kabul ettirdiği biraz da olsa 
imkansız değildir. Öncelikle her yeni örf ve adet herhalde ferdi bir 
buluşun sonucudur. Sosyal grup içinde yeralan bir kimse hukuk düzeninin 
bir eksikliğinden zarara uğrayınca, bunu iyileştirir. Örf ve adetler tedricen 
yaygınlaşır, örf ve adetlerin çoğu önce dar bir çevrede yayılır. Daha sonra 
kendilerini ispatladıktan sonra toplum bütünü tarafindan ve yasal düzeyde 
benimsenir. 

ı oı IŞIKTAÇ, a.g.e., s. 17. 

103 ÇAĞll., a.g.e. s. 53. 

104 AK.GÜNDÜZ, Ahmet, Osmanh Kanunnameleri, cilt l, İstanbul 1990, s. 54 

105 BERKİ. Ali Hikmet. Hukuk Mantığı ve Felsefesi, Ankara 1948, s. 45. 
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Bir halkın şuurunu terkip eden manevi unsurlar, kanaatlar, hayatın 
esaslı ihtiyaçtan hep örfte makesini bulurlar. Müşterek hayatlarının 

zaruretleri hakkında fertlerin, az veya çok şuurlu bir şekilde taşıdıkları 
fikirler örfte fiil haline inkılap etmiş bir şekilde görünürler: Bu fikirler, 
herkes tarafından benimsenmiş olmasalar bile,en büyük içtimai kuwet 
tarafından müdafaa edilen ve üstün bir mahiyet arzeden fıkirlerdir100 . 

Örf ve adet kurallarının toplum yaşamındaki temel yaran, aynı 
kurallara uyan insanlar arasında daha . yakın ve sağlıklı ilişkilerin 

kurulmasının sağlanmasıdır. Örf ve adetler, toplumsal ilişkilerle ilgili 
bulunduğundan ve hukuk da bu sosyal ilişkilerle yakından bağlantılı 

olduğundan hukuk ve örf arasında yoğun bir ilişki olacağı açıktır 107 . 

Toplumsal alışkanlıklarla ortaya çıkan örf ve adetler, çevre ve 
gruplara göre kişisel olarak, kültürel dönemlere göre zamanın, uluslara ve 
ülkelere göre de yer bakımından değişiklik gösterirler. Olanın ifadesi 
anlamına gelen sosyal alışkanlıklara, örf ve adetin "olması gereken" 
boyutunun eklenmesi ile bir nonn kimliği kazanması, toplum düzenini 
oluşturan diğer davranış kuralları ile karşılaştırılıp ilişkilerinin ortaya 
konulması gereğini doğurur. 

Örf ve adetlerin, cemiyetin doğrudan ve dolaylı baskısı altında 
benimsenmiş olması da, bunlara karşı şüpheli gözle bakılmasında önemli 
bir faktör olmaktadır. Hepimiz biliriz ki, biz doğduğumuz zaman, cemiyet 
daha önceden teşekkül etmiş pek çok örflere ve adetlere sahip 
bulunmaktadır; özellikle bizim erken yaşlarda bunları kritik bir gözle ele 
almamız düşünülemez. Bu yüzden bazı kimseler örf ve adetlerin kabul 
edilmesini "körü körüne bir inanış" sayarlar; herkes öyle inandığı için biz 
de inanıyoruz, derler108 . 

Başkalarının inanmaları bizim de inanmamız için çok kuvvetli bir 
sebeptir; fakat birşeyi başkalarıyla birlikte ortak kabul etmemiz, onun 
saçma veya asılsız olduğunu göstennez. Bizim sadece inançlarımızın 

100 Del VECCIDO, Gıorgio, (Çev. ERMAN Sahir), Haukuk Felsefesi Dersleri Serbet 
Matbaa İstanbul 1952, s. 328. 

107 IŞIKT AÇ, a.g.e. s. 18. 

ıaı GÜNGôR, Erol, Kültür Değişmesi ve Milliyetçilik, 5. Basım. İstanbul 1989, s. 10 l. 
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değil, bilgilerimizin pek çoğu da bu cinstendir. Herkes dünyanın yuvarlak 
olduğuna inandığı için biz de inanırız, herkes aya gidildiğine inandığı için 
biz de inanınz, herkes Süleymaniye Camii'ni Sinan'ın yaptığını söylediği 
için biz de öyle biliriz. Diyelim ki, dünyanın yuvarlık olduğuna dair 
inancın herkese makul gelecek delilleri vardır, ispat etmezler. Fakat 
insanların örf ve adetleri gözü kapalı kabul ettiklerini nasıl söyleyebiliriz? 
Acaba insan onları kabul eder ve uygularken bunlarda kendine göre hiçbir 
mantıki taraf, hiçbir fonksiyonel değer gönnez mi?109 

Bu meselenin tartışması psikologlar için de yabancı bir konu değildir. 
Psikolojide bugün eski önemini kaybetmiş veya en azından kendini büyük 
ölçüde değiştinniş bulunan bir "davranışçı psikoloji" ekolü vardır. Bu 
ekolün kurucuları ve taraftarları hayvan davranışı ile insan davranışı 

arasında bir devamlılık görmelerinin yanısıra, her iki türün davranışlannı 
da "ceza veya mükafat yolu ile pekiştirme"ye dayanan bir öğrenme olayı 
halinde görülür. Basitçe söylersek, bir hareketi yaptığımız zaman bunun 
sonunda bize haz verecek bir durum hasıl olursa, o hareketi tekrar 
etmemiz ihtimali artar; aynı hareketin sonunda ceza gönnemiz (herhangi 
bir şekilde acı veya elem duymamız-zarar etmemiz) ise bu tekrar 
ihtimalini azaltır veya sıfıra indirir. Yanan sobaya elini yaklaştıran ve 
dokunan çocuğun, eli yanınca bir daha aynı şeyi yapma ihtimali azalır, 
belki bir kaç defa daha aynı hal başına gelince, artık ateşten kaçınmayı 
öğrenir. Derslerinde yüksek not alan bir öğrenci bunun sonunda, gerek 
öğretmenlerinden, gerek anne-babasından maddi ve manevi mükafat 
gördükçe çalışkanlığı devam ettirir. Alışkanlıklarımız bu şekilde gelişir. 
Sonra bu alışkanlıklar sosyal ihtiyaçlara cevap verdikleri anlaşıldığı 

zaman, bütün cemiyete mal olur, yani örf ve adet halini alır110 . 

Bu türlü bir örf ve adet teorisinin tipik örneği W. Graham Swnmer'in 
"Folkways1' (1940) adlı eserinde açıklanmaktadır. Summer, "örf ve 
adetlerin doğuşunda esas motivin ihtiyaçlar olduğunu söylüyor". İnsan, 
ihtiyaçlarını karşılamak üzere çeşitli yollan denerken, bunlardan bazılarını 
ihtiyaç karşılamaya daha uygun görür ve onları müesseseleştirir, yani 
cemiyete maleder. Bu cemiyette yaşayan insanlar hep aynı ihtiyaçlar ve 
aynı çözüm imkanlarıyla karşı karşıya bulundukları için, ferdi alışkanlıklar 

mı GÜNGôR, a.g.e., s. 101. 

110 GÜNGôR, ag.e .. s. 102 
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yaygınlaşır ve cemiyetin ortak malı olur. Sonraki nesillerin bunlan 
öğrenmesi ise "Telkin" ve "Taklit" yoluyla, yahut otorite durumunda 
olanlar öyle istediği için örf ve adete göre davrarur111 . 

Dikkat edilirse, gerek telkin, gerekse taklit ve zorlama ( otorite 
baskısı) yollannın hiçbiri de "rasyonel" değildir, yani insanlar kendi 
cemiyetlerindeki örf ve adetleri herhangi bir akıl ölçüsüne vurmadan 
öğrenirler ve benimserler. Rasyonel bir öğrenme sözkonusu olmadığı için, 
anlama faktörü de yoktur. Doğru olan şey örf ve adetlere uygun olan 
şeydir, yanlış olanda onlara uymayandır. 

Bu görüş ilk bakışta çok masum görünüyor~ özellikle ayn ayn 
kültürlerde birbirinden farklı nonnlara rastlamamız bu şekilde kolayca 
izah edilebiliyor. İnsanların kültürü onların ihtiyaçlarıyla çevrenin 
im.kanlan arasında kurulan bir denge olduğuna ve her çevrede insanların 
hayat tecrübeleri birbirinden farklı olduğuna göre, bunlar ayn kültürler 
geliştirirler. Kimi, ihtiyar anne ve babasını ölünceye kadar sırtında taşır, 
kimi huzur evine bırakır, kimi de onları bir yaşa geldikleıi zaman öldütiir. 
Kısacası aynı durumlarda her cemiyet farklı durumlar gösterir ve geliştirir. 
Biz bunları babalarımızdan gördüğümüz veya diğer otoritelerin empoze 
ettiği şekilde kabul eder, o yolda gideriz112 . 

Burada iki önemli teşhis hatasına rastlıyoruz. Birincisi, insanların 
karşılaş tıklan durumlarda bir nonnu ( örf, adet, kıymet) uygularken bu 
durumu otomatik bir şekilde idrak etmeleridir. Aslında biz böyle 
yapmıyoruz; biz örf ve adet uyguladığımız halleri kendi başına değil, 
genel bir çerçeve içinde değerlendiriyoruz. Bir defa her davranış, her 
inanç kültürün bir parçasıdır ve kültürün öbür özellikleri ile bağlantı 

halindedir. Kısacası her normatif davranışın bir "manası" vardır. Üstelik 
her davranış onun yapıldığı ortam ile sıkı sıkıya bağlantı halindedir: 
Nikahsız yaşayan çiftleri her zaman ve her yerde ahlaksızlıkla 

suçlamıyoruz; hırsızlık yapan herkese her durumda aynı tepkiyi 
göstermiyoruz; birini öldüren herkese aynı şiddetle katil veya cani sıfatını 
yakıştınruyoruz. Telkin ve baskı yoluyla yerleşen davranışlarda bu türlü 
bir esneklik görülmez. Yukarıda bahsedilen türde bir öğrenme ise, anlama 

111 ~ Gö GUN R, a.g.e .• s. l02. 

112 GÜNGôR, a.g.e .• s. 103. 
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faktörününü hiç hesaba katmıyor, insanları psikoloji laboratuvarındaki 
tecrübelerde kullanılan fare veya köpek mahiyetindeki bir organizma 
olarak görüyor. Biz davranışlarımızda, yanlış da olsa daima bir sebep 
netice münasebeti arar ve buluruz, bu türlü münasebetler görürüz. 

İkinci hata ise, her kültürün aynı durumlarda birbirinden çok farklı 
tepki örnekleri geliştirdiği fikridir. Bunun en çarpıcı örneği olarak da, bir 
yakını ölen Japon'un gülmesi, aynı durumdaki bir Türk'ün ve İranlının 
ağlaması gösterilir. "Biz ölüye şöyle davranıyoruz, onlar şöyle 

davranıyorlar; biz çocuklara şunu yapıyoruz, onlar bunu yapıyorlar" deriz. 
Bütün bu farklılık iddialan, değişik kültürlerin aynı durumlar karşısında 
değişik davranış tipleri geliştirdiği fikrine dayanır. Fakat, farklı tipte 
görünen davranışların "aynı" durumlar karşısında yapıldığım nasıl 

söyleyebiliriz? Başka bir ülkede insanların altı aylık çocukları rahatlıkla 
öldürdüklerini işittiğimiz zaman tüylerimiz ürperir, insanın öz evladını 
nasıl öldürdüğünü anlayamayız. Aynı şekilde, bazı Amerika yerlilerinin 
yaşlı anne ve balarını öldürmeleri de bize göre anlışılır şey değildir. İnsan 
çocuğmıu nasıl öldürür, anne babasını nasıl öldürür? 

2. Örf ve Adet Kuralları ve Toplum Hayatındaki Fonksiyonu 

Örf ve adetler, insan cemiyetini düzenleyici kaideler sisteminin bir 
kısmını teşkil ederler. Biz bu düzenleyici kaidelere genel bir isimle 
"norm" diyoruz. Sosyal norm, bir cemiyette yaşayan insanların, neyi ne 
zaman ve nasıl yapmaları gerektiğini bildiren bir kaidedir. Hepimizin 
hayatı sabahtan akşama kadar hep bu nomılara uygun davranışlarla 

doludur: Uykudan kalkınca yüzümüzü yıkamamız, traş olmamız, yemeğe 

otururken, yerken ve kalkarken belli şeylere dikkat etmemiz ( döküp
saçmamak, ağzı kapalı çiğnemek, misafir bitinneden önce bitirmemek vs.) 
hep normlara uygun davranışlardır. Niçin bu kaidelere uyarız? Her kültür 
kendi cemiyetini birlik ve beraberlik halinde ayakta tutmak için insan 
davranışlarını düzenlemek zorundadır. Normlar böylece bizim için birer 
davranış rehberi olur; her defasında bir davranış tarzı icad edeceğimiz 
yerde, çoğunlukla kabul edilen hazır kuralları kullanırız ( dil bunun en tipik 
örneğidir). İşte günlük hayatımızdaki davranışlarımıza alışıla gelmiş ve 
cemiyetin uygun saydığı şekillerin uygulanmansından ibarettir: Resmi 
toplantılara takım elbise ile gitmek, sabahlan hafif yemek, yemekte kaşığı 
sağ el ile tutmak,kapı eşiğinden sağ adımla girmek gibi. Örfler ise mutlaka 
uyulması gereken ideal nomılardır:Adam öldürmemek, kan akrabalarıyla 
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evlenmemek, ırza tecavüz etmemek, muhtaç anne-babaya bakmak gibi. 
Adetlere aykırı davranınca bunu yapan şahıs alaya alınır, küçümsenir, 
antipatik olur. Örflerin çiğnenmesi ise daha ağır tepkilerle karşılanır113 . 

Örfler, ferdin cemiyete uyumunu ve cemiyetin bütünleşmesini temin 
etmede şu özellikleri ile yardımcı olurlar~ 

İlk olarak, örflerin ferdi davranışların çoğunu tayin etmek suretiyle 
sosyal münasebetleri düzenledikleri söylenebilir. 

İkinci olarak, örfler fertlerin kendi gruplarındaki diğer fertlere 
benzemeleri ve cemiyete has şahsiyet tipinin özelliklerini elde etmelerini 
sağlar. 

Nihayet, örfler, grup içindeki fertler arasında olduğu gibi, bu günkü 
ve dünkü cemiyet arasında da bir bağ kurarlar ve fertleri moral 
bakımından birbirine ve cemiyete bağlarlar. 

örf ve adetler, gelenekler fert ve sosyal grupların toplum ve bizzat 
fert aleyhindeki davranışlarını engeller. Bu davranışları doğru kanallara 
çeker. Toplumun temel fonksiyonlarından birisi de üyelerine uygun sosyal 
roller kazandınnaktır. Aslında örf ve adetsiz bir sosyal yapı düşünmek de 
zordur; çünkü bunlar sosyal ilişkileri düzenlerler. Toplumu toplum yapan, 
ferdi sosyalleştiren bu kurallar çoğu kere insan mantığı ve aklı ile 
değerlendirilemez. Ferdi hafızanın ve şuurun üzerinde kollektif şuurun bir 
parçası haline gelirler. Zaman zaman da ferdin duygu ve düşüncelerini ve 
davranışları yönlendirerek somutlaştınr114 . 

Türkiye'de örf ve adetler iki bakımdan sosyal problem olmaktadır. 
Birincisi, Türkiye birbiri ardından reformlar ve inkılaplar geçinniş (sadece 
cumhuriyette değil, ondan önce de ) böylece reform kanunlarıyla örfler 
arasındaki birtakım çatışmalar ortaya çıkmıştır. İkincisi belki daha önemli 
olan nokta ise, Türkiye'nin çok hızlı bir sosyal ve kültürel değişme içinde 
bulunması, böylece bir takım örf ve adetlerin kaybolmasının yanısıra, 
bütün geleneksel değerlerle birlikte örf ve adetlere karşıda menfi bir tavrın 
aydınlar arasında kuvvet kazanmasıdır. Bu tavır bütünüyle bizim ülkemize 

113 GÜNGôR. a.g.e., s. 88. 

114 ERKAL, MustafaE, Sosyoloji, Filiz Kitabevi, 3. Baskı, İstanbul 1987, s. 137. 
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mahsus değildir. Modem sanayi cemiyetinin getirdiği hayat tarzı ve 
onunla birlikte yayılma istidadı gösteren rasyonalist, pozitivist düşünce 
tarzının örf ve adetlere karşı çıkışa zemin hazırladığı görülüyor. Türkiye 
tam modem sanayi cemiyeti olmak üzeri bir bünye değişikliğine girerken 
örf ve adet aleyhtarlığının şiddetlenmesi bu genel manzaranın içinde özel 
ve çok önemli bir durum meydana getirmektedirt 15 . 

Örf ve adetler fertlerin topluma intibakmda büyük rol oynamaktadır. 
Örf ve adetler, insanlan cemiyet halinde yaşatmak üzere ortaya çıkmış 
birer "sosyal değer" oldukları muhakkaktır. Bizim bilemediğimiz şey, 

hangi örf ve adetin kesinlikle hangi fonkisonu gördüğüdür~ bu türlü bir 
bilgiye bazı örf ve adetler bakımından sahibiz, ama bazılarında bunu 
bilmiyoruz. Bazılarının da neye yaradığı açıkça belli olduğu halde 
bunların başlangıçta gerçekten o maksadı elde etmek için doğup 

doğmadığını kesinlikle söyleyemiyoruz. Mesela; yakın akraba ile 
evlenmenin niçin yasak olduğunu veya olması gerektiğini bugün iyice 
biliyoruz, ama binlence yıl önce de bu örfü uygulayan insanların gerçekten 
bu türlü evliliklerin doğurduğu biyolojik ve anotomik kusurları bilip 
bilmedikleri belli değildir. Belki bu bilgi eksikliği yüzündendir ki, bazı 
kimseler örf ve adetlerin bugün açıkça ispat edilebilen faydalı bir 
fonksiyon tesbit edilemediği taktirde vazgeçilmesi gerektiğini söylüyorlar, 
bugün için bir fonksiyonu görülmeyen örf ve adetlerin cemiyeti geri 
bıraktığım iddia ediyorlarıı6 . 

Bu noktada örf ve adetlerin değişmesi meselesine giriyoruz. Eğer 
bunlar cemiyetin ihtiyaçlarına cevap vermek üzere birer vasıta olarak 
ortaya çıkmışsa, ihtiyaçların değişmesiyle veya cemiyetteki umumi sosyal 
değişme ile birlikte birtakım öıf ve adetlerin de değişmesi beklenir. 
Ancak, bu değişme umumiyetle kültür değişmesi dediğimiz olayın bir 
parçasını teşkil ediyor ve çözümü pek güç birtakım problemler taşıyor. Bu 
çözüm güçlüğüdür ki, örf ve adetler konusunda birbirini hiç tutmayan ve 
çok defa hiçbir sosyolojik kıymeti bulunmayan fikirler en azından ciddi ve 
doğru fikirler kadar taraftar bulabilmektedir. 

115 GÜNGÖR, a.g.e., s. 89. 

116 GÜNGÖR. a.g.e., s. 95. 
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Geleneklere karşı bayrak açmış bir toplumda, insanlar kolaylıkla 

dernogoglann peşine takılabilirler, şarlatanların keselerini doldunnalanna 
yardakçılık edebilir ve sonunda da despotlara boyun eğebilirler. Zira, 
sosyal ilişkileri anlamlı kılan ve dUZenleyen temel değer hükümleri ve 
kurallar tahrip edilmiş ve bir boşluk oluşturulmuştur. Bu boşluk, siyasi 
ihtirasları ile toplumları ve dünyayı dinamitleyecek maceracılara ve 
despotlara ışık yakabilir ve onlar tarafından doldurulabilir117 • 

Akılcılık, faydacılık, maddecilik ve eşitlikçilik krizine tutulan, 
manevi değerlerden uzaklaşmayı çağın ötesine yükselmek olarak kabul 
eden akımlar her geçen gün önemini yitirmektedi çr118 • Toplumun 
yaşamını ve varlığını sürdürebilmesi için materyalist anlayışın yanında, 
onun kadar belki daha fazla metafizik anlayışa da toplum hayatında yer 
verilmesi gerekmektedir. 

3. Ayırdedici Özellikleri 

Akla dayalı olmayıp, isteğe ve rastlantılara dayalı olarak ortaya çıkan 
örf nonnları, toplumsal yaşamın kolaylaştınlması amacını güden 
konvansiyonel nitelikte bir olması gereken düşüncesinin de eklenmesiyle 
ortaya çıkan nonnlardır. Tanımını bu şekilde verebileceğimiz örf ve adet 
kurallarının tipik özelliklerini şu şekilde sıralayabiliriz119 . 

a. Rasyonaliteye Dayalı Olmama 

Toplumsal hayatı düzenlemeye yönelmiş olan örf ve adet kuralları, 
hukuk kurallarının belirlenişinde olduğu gibi en ideal olan ( adalete 
yönelmiş olan) kuralın bulunup çıkarılması gerektiği tarzında bir 
yaklaşımla hareket etmez. Örf ve adet kuralı çevre ve gruplara göre kişisel 
olarak, milletlere ve ülkelere göre de uygulama alanı acısından değişik 
olan toplumsal alışkanlıklar biçiminde ortaya çıkar. Milli uygulamamızdan 
rasyonaliteye dayalı olmamanın örneği olarak şunu verebiliriz; 
Cumhuriyetin kurulmasıyla yapılan birçok yeniliklerden birisi olarak 
ağtrlık ölçülerinin, standartlarının değiştiği bilinmektedir. Bu ölçü kilodur. 

111 ERKAL, a.g.e., s. 139. 

118 ERKAL, a.g.e., s. 139. 

119 IŞIK.TAÇ, a.g.e., s. 19. 
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Ancak eski tartı birimlerinin, bıraktığı alışkanlık kolay kolay 
silinememiştir. Bunun etkisiyle yurdumuzun birçok yerlerinde sekiz kilo 
üzerinden (sekiz kilo bir batman karşılığıdır) yapılan tartıya önem 
verildiğini görtiyonız. Uzunluk ölçüsü olarak da metre kabul edilmiş, arşın 
bırakılmıştır ( arşın metrenin üçte ikisine yakın bir uzunluğu anlatır). 

Hacim ölçüsü olarak kullanılan ve tahılları ölçmeye yarayan şinik, bazı 
yerlerde bırakılmış, onun iki veya dört katını karşılayan teneke veya kilo 
ölçülerine bağlanmıştır. Ancak, şinik ölçü olarak İç Anadolu'da hala 
yaşamaktadır120 . 

b. Tesadüfi ve İsteme Bağlı Olma 

Alışkanlıklar her insanın yaşamında önemli rol oynar. Alışkanlıklar 
kişinin hayatını kolaylaştırarak onu her yeni durum karşısında seçiş yapma 
külfetinden kurtarırlar. Aynı şey toplum hayatı için de sözkonusudur. 
Alışkanlıklarımızın belirginleşmesinde rastlantıların ve başlangıçta belinçli 
seçişimizin etkisi vardır. Ancak daha sonra bunlar alışkanlık halini 
aldığından davnnışlarda bir otomatikleşme sözkonusu olur. Kendiliğinden 
o şekilde davranmayı sürdünneye başlarız. Hukuk yaşamında bu konuyu 
örneklemek istersek; taşınmaz malın satımlarına ilişkin bir uygulamayı 
gözönüne alabiliriz. Yasalarımıza göre taşınmaz mal alım satımı tapu 
memuru huzurunda yapılacak beyanla olur. Tapu siciline işlenmeyen 
satışlar yasal anlamda geçerli sayılmaz. Ama, tapu dairelerinin yalnız il ve 
ilçe merkezlerinde kurulmuş olması uygulamadaki durumu 
değiştirmektedir. Bir köylünün taşınmaz alımı veya satımı için, işini 

bırakıp şehre gelmesi, bir iki gününü harcaması, bir takım vergi ve harçlar 
ödemek zorunda kalması kendileri bakımından çoğu kez göze 
alınamamaktadır. Alışılageldiği gibi, taşınmaz satımları köylerde muhtar 
veya komşular huzurunda dozenlenen özel nitelikteki bir sözleşme ile 
yapılmaktadır. İlk uygulama hukuk dilinde "haricen satış", ikincisi "satış 
vaadi" olarak adlandırılmaktadır. Bu tür uygulamaların daha farklı 

olmakla birlikte kentlerde de vergi ve harçlardan kurtulmak amacıyla veya · 
alışkanlıkla yapıldığını gönnekteyiz121 . 

1~ ÖNDER.AR., "Geleneksel Halle Hukuku". Yargıtay Dergisi, Ciltl , S. 1975, s. 27. 

121 ÖNDER. a.g.e. , s. 28. 
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c. Toplumsal Hayatı Kolaylaştırma Amacına Yönelme 

Örf ve adet nonnlan heteronom bir karakter taşımaktadır, yani ferdin 
dışında toplumca istenmiş olanın ifadesidir122 • Böyle olması onun 
amacından kaynaklanmaktadır~ "Toplumsal yaşamın kolaylaştırılması" . 

Örf ve adet nonnlarının, zaman içinde değişmesi, yaygınlaşması veya 
tamamen ortadan kalkması hep bu amaç doğrultusunda gösterdiği 

gelişmelerdir. Örf ve adet nonnları bu amacı gerçekleştirirken gerek 
gündelik yaşamdaki ilişkileri, gerek hukuk alanında ortaya çıkan 

boşlukların doldurulması, gerekse toplumsal yaşamın bir düzen içinde 
sürmesini sağlar. 

Tarihsel gelişim siireci içerisinde, yargı gücünün yasama gücünden 
önce geldiği bilinmektedir. Yargı işlevini yerine getirenler öncelikle 
kararlarını örf ve adetlere göre vennişlerdir. Bir kaos içerisinde yaşaması 
düşünülemeyecek olan toplwnlann böyle bir yol izlemeleri tabidir123 . 

Ancak, daha sonraki aşamalarda yazılı kurallara doğru bir gelişme olduğu, 
örf ve adetlerin geri plana atıldığı görülmektedir. Bummla birlikte 
toplumda geçerli örf ve adet kurallarına bütünüyle ters düşen ve 
benimsenmeyen yazılı hukukun, örf ve adet kuralları tarafından etkisiz 
hale getirilmesi, kanunun ölü kanun niteliğine ginnesine sebep olabilirt24 . 

Temelde sosyal hayatı kolaylaştınna amacına yönelmiş olan örf ve 
adetler, bazen de tam tersi bir yörüngeye girmektedir. Özellikle devrim 
niteliği taşıyabilecek büyük hukuk değişikliklerinde var olan eski örf ve 
adetler yeni hukuk sisteminin sağlayacağı yararlan ortadan kaldırmaya 
yönelebilir. Bu nedenle bu tür köklü değişikliklerde eski örf ve adetlere 
karşı daha katı bir tutum alınabildiğini görmekteyiz. Ancak yeni hukuk 
sistemi benimsenip, uygulamalarının ortaya çıkmasıyla gerekli rahatlık ve 
kolaylığı sağlayınca, eski örf ve adetlerin birçoğu yerini, yeni hukuk 
uygulamalarına bırakır. 

122 ARAL, ınraü. , s. 84-85. 

123 IŞIKT AÇ, ag.e., s. 21. 

l2A GÜRİZ, a.g.e., s. 9. 
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Sosyolojik olarak toplum hayatına uygun düşmeyen veya zaman 
içerisinde esneklik kazanamayan hukuk kuralları yine de eski örf ve 
adetler karşısında güçsOz kalır. Bizim hukukumuz açısından bunun canlı 
bir örneğini "imam nikahı" oluşturmaktadır. Toplumun önemli bir 
kısmında görtilen bu tür evlenmeler mevcut hukuk alanında geçerli 
sayılmamasına rağmen fiiliyata engel olamamaktadır. O nedenle de bu fiili 
durum devlet tarafindan gerçekçi bir gözle değerlendirilmekte, özellikle 
evlenme dışı doğan çocukların nüfusta, ana ve babalarının üzerine 
yazılmalarını sağlamak ıçın zaman zaman geçici af yasaları 

çıkarılmaktadır125 . 

Psikolojik açıdan yaşayan hukuk ile aynı düzlemde bulunan örf ve 
adet ilkeleri, bir hukuk düzeni tarafından ne kadar gözönünde tutulursa, o 
hukuk düzeninin sağlamlığı o kadar garanti edilmiş olur. Ancak 
kemikleşmiş, gereklerine uymayan, yüksek insanlık değerlerine aykırı örf 
ve adetlere gereğinde karşı çıkılması da bir zonmluluktur. Sosyal hayata 
yeni biçimler getiren hukukun, bunlara uygun yeni örf ve adetlerin ortaya 
çıkabilmesine imkan hazırlayabildiği ölçüde sağlam bir temele dayanmış 
olacağı da açıktır126 . 

d. Konvansiyonel Oluş 

Bir öıf ve adet kuralının yürüyebilmesi, ona tabi olanların kabul 
etmesine bağlıdır127 . Hukuk kurallarının yürürlüğü sözkonusu olduğunda, 
bu kuralların uygulanacağı tarafların onu bilmesi veya kabul etmesi şartı 
aranmamakta, örf ve adet normlarında ise aranmaktadır. Herhangi bir 
kuralın öıf ve adet haline geldiğinin kabul edilebilmesi için toplumda 
herkesçe uyulduğunun ve geçmiş zaman içinde tekrar edilerek tutarlılık 
unsurunun oluştuğunun belli olması gerekir. örf ve adet kuralları yazılı 
olmadıkları için, ülkenin her tarafı ayn ayn incelenmeden genel olarak 
ülkedeki örf ve adetlerin şu ya da bu yönde olduğu söylenemez128 . 

125 TEKİNAY, S.S, Türk Aile Hukuku. 4. Bası, İstanbul, 1982. s. 146 

126 ARAL, HHBÜ., s. 86. 

127 ÖZBİLGEN, Eleştirisel Hukuk Başlangıcı Dersleri, İstanbul 1976, s. 343. 

128 IŞIKTAÇ, a.g.e., s. 22. 
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Belirli ilişkileri düzenlemek amacıyla, belli çevrede yaşayan 

insanlarca ortaya çıkarılan örf ve adetlerin o çevrenin onayı ile yürüyeceği 
açıktır. 

Bu nedenle örf ve adetlerin konvansiyonel oluşundan bahsedilir. Bu 
özelliğin kalkması artık o örf ve adet nonnunun işlenememesi sonucuna 
götürür. Konvansiyonel oluşun bir başka anlaını da, sözkonusu edilen örf 
ve adet nonnunun bir olması gereken düşüncesine dayandığını ifade eder. 
Belirli davranışlara karşı., maddi ya da psikolojik zorlamaya 
dayanmamakla beraber, bir insan grubunun kabul etıne ya da kabul 
etmeme biçiminde çok sıkı olmayan bir tepki göstennesi halinde örf ve 
adetler sözkonusu olınaktadır 129 . Ancak bununla birlikte örf ve adetler iyi 
veya kötü olsalar da, konvansiyonel olarak bir kez kabul edildiklerinde, 
aynı kanunlar gibi yürürlüklerini sağlarlar. Kişilerin kanunlarla kendilerini 
bağlı saymamakla katlanacakları sonuçlar gibi örf ve adet nonnlanna 
aykırılık hallerinde de toplumdan gelecek tepkiye katlanmaları durumu 
ortaya çtkar130 . 

e. Olması Gereken Düşüncesinin Bulunması 

Bir davranışın örf ve adet niteliğini kazanabilmesi için genel inancın 
yaygın bir biçimde gerçekleşmesi ve böyle davranmanın zorunlu olduğu 
biçiminde bir inancın yerleşmesi gerekir. Daha ileride örf ve adet hukuku 
niteliği açıklanınk.en incelenecek olan "olması gereken düşüncesinin 

bulunması (yani psikolojik şart)" örf ve adeti alelade alışkanlıklardan 

ayınnanın da en tipik kriterini oluşturmaktadır. 

Bir olması gereken düşüncesine bağlı oluşu, yüksek bir değerin 
gerçekleşmesi istemini doğrurur. Modem değer teorisi, değerlerin insanı 
bağlayıcı bir güce sahip bulunduğunu ve bu nedenle insamn keyfiliğinden 
arınmış bir sıralama içinde objektifbirşey olduğunu ortaya koymuştur. 

Fenomolojik, ontolojik ve kültür felsefesi açısından 

temellendirilebilecek değer objektivizminin örf ve adete yansıması, onu 
alelade alışkanlıklardan ayırır. Kültürü; "düşünceye dayalı nitelikte olan 
değerlerin, bu dünyada gerçekleşmesi" biçiminde tanımladığımızda bir 

129 WEBER. RS., s. 210. 

130 IŞlKTAÇ, a.g.e., s. 22. 
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kültür görünümü olan örf ve adetin de bir alanda bulunduğunu görürüz. 
Bütün kültür görünümlerinin varlığı, ön şart olarak, objektif değerlerin 
varhğım gerektirir. Çünkü, değerler tamamen keyfi ve ferdi birşey olsaydı 
kültür meydana gelmezdi 131 . 

Örf ve adetler alanında ortaya çıkabilecek değişikliklerin bir nedeni 
kültür ve sosyal koşullardaki değişmedir. Burada bağlı bulunulan değirin 
bir değişmesi değil, o değere ulaşma yolunda aşama kaydedilmesi 
sözkonusu olur. Bir kültür görünümünde olan örf ve adetin içinde 
bulunduğu trajedileri de yaşayacağı açıktır. Değişen şartlar karşısında bir 
olması gereken olarak varlığım sürdürebilmesi, şartlara uyumu oranında 
olacaktır. Örf ve adet gibi kültürün objektifleşmiş biçimleri kendi öz 
varlığına uymayan bir şey olarak algılanması ve bu nedenle kültür 
oluşumlarının katı fonnları ile sürtüşüp çatışması bundan ileri 
gelmektedir. Değerler hiyerarşisi açısından süreklilik, bölünmezlik ve 
saldık özelliğini kendinde taşıyabildiği oranda "yüksek değerler" 

sıralamasına sokulabilir. Örf ve adetler alanında da çok uzun süreden beri 
geçerli oluş, etki alanının büyüklüğü, olması gereken düşüncesine 

bağlılığı, varlık şartı olarak görülür. 

D. Hukuk Kuralları 

1. Hukuk Kavramı, Tanımı 

Hukuk, Arapça kökenli bir sözcüktür; hak sözcüğünün çoğuludur. 
Hukuk tekil olarak kullanılır; ayn anlamı vardır. Hukuka, "tüze" de denir. 
Hukuk sözcüğünün günlük dilde değişik anlamları vardır. Çoğu kez 
hukuk,belli bir ülke ve belli bir dönemde yürürlükte olan kuralların 

tümünü içine alan, geniş kapsamlı bir deyim olarak kullanılır: "Hukuka 
aykırı davranış", yahut "Türk Hukuku" deyimlerinde olduğu gibi. Buna 
pozitif hukuk da denir. Pozitif hukukun karşıtı olarak kullanılan deyim, 
genellikle, "tabii hukuk" yahut "doğal hukuk"tur. Doğal hukuk,olanı değil. 
olması gereken hukuku belirtir132 . 

131 ARAL HFTS, s. 79-89; ARAL, "DR", s. 521; ÖKTEM, Özgürlük, s. 136 vd.; 

MENGÜÇOĞLU, T., insan ve Hayvan, Dünya ve Çevresi, İstanbul 1979, s. 132-136. 

132 GôZÜBÜYÜK. Hukuka Giriş ve Hukukun Temel Kavramları. Ankara 1986, s. 3-4. 
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Hukuk öyle bir şeydir ki, "hiç kimse onu bulandınnadığı ve 
bozmadığı sürece, hukuk diizeni, soluduğumuz hava gibi görülmez ve 
tutulmaz bir biçimde çevremizi kaplar; o, ancak yitirdiğimizi sandığımız 
zaman değerinin farkına vardığımız sağlık gibi,sezilmiş bir şeydir" 

denir133 . 

Hukukun ne olduğunu açıklamak için yüzyıllar boyu, çok ve çeşitli 

görüşler ileri sürülmüştür. Hukuka, çeşitli dönemlerde, biyolojik, politik, 
ekonomik, sosyolojik, ya da dini bir olgu veya aklın bir ürünü olarak 
bakılmıştır. Bütün bu ve benzeri yaklaşımlar hukuku yalnız kendi 
açılarından ve tek yönlü açıklamaya çalışmışlardır. Hukuk çok yönlüdür. 
Hukukun oluşmasında yukarda sıralanan görüşlerin, şu veya bu biçimde 
etkisi olmuştur134 . 

Fertlerin toplwn içindeki davranışlarını düzenleyen hukuk kuralları , 

ülkeden ülkeye, dönemden döneme değişebilmektedir. İçeriği değişebilen 
bir kavramı tanımlamadaki güçlük ortadadır. Çeşitli yaklaşımlarla çeşitli 
tanımlamalar yapılmıştır. Fakat bu tanımlamaların hiçbiri doyunlcu 
olmamıştır. "Hukukçular hala hukukun tanımını aramaktadırlar" sözü 
yıllarca önce kont tarafından söylenmiştir. Bu söz günümüzde de 
geçerlidir. Bugüne kadar hukukun kesin bir tanımının yapılamamış 

olmasının nedenleri arasında, hukukun çok yönlü olması da yer alır. Böyle 
olmakla birlikte yapılan çeşitli tanımlamalarda ortak nokta, hukuk 
kurallarının, toplumun düzenleyen kurallar arasında yer almasıdır. Hukuk, 
"toplumu düzenleyen ve karım gücü ile desteklenen kuralların tümü" 
olarak tanımlanabalir. Bu, 11olan11 hukukun şekli bir . tanınudır. Hukuk amaç 
yönünden de tanımlanabilir. Buna göre "hukuk, toplwnun genel yararını 
veya bireylerin ve toplumun ortak iyiliğini sağlamak amacı ile konulan ve 
kamu gücü ile desteklenen kuralların bütünüdür." Hukukun farklı 

yazarlara göre birkaç değişik tanımını belirtecek olursak: 

Tanım l: Hukuk "Müşterek hayatın bir neticesi olarak meydana 
gelen anlaşmazlıkların ve uyuşmazlıkların giderilmesinde ve barış haline 
çevrilmesi hususunda müracaat olunan teknik bir vasıtadır 135 . 

133 · Ğ VELIDEDEO LU, a.g.e., s. 7. 

134 GôzDB-inri"rv u ı u&. a.g.e., s. 5. 

135 DÖNMEZER, IDI, s. 425. 
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Tanım 2: Hukuk "İddialar ve yargılar arasında belirlenmiş bir bağ 
üzerine dayanmış çok yönlü emredici ve isnat edici düzenlemeler yoluyla 
bir toplum çevresinde adaleti gerçekleştinne çabasını ifade eder136 . 

Tanım 3: Hukuk, "İnsan topluluklarında kişiler arasında ve kişiler ile 
devlet arasındaki ilişkileri düzenleyen ve kendilerine uyulması devletin 
zorlayıcı gücü ile sağlanmış bulunan, düzenleyici, yasaklayıcı ve izin 
verici davaranış kurallarının bütünüdür137 . 

Tanım 4: Hukuk "Adalete yönelmiş bulunan bir sosyal hayat 
düzenidir" 138 

Tanım 5: Hukuk "Cemiyet halinde yaşayan şahısların sosyal 
bakımdan önemli olan davranışlarını düzenleyen, müşterek hayatın huzur, 
sükun ve karşılıklı güven içerisinde cereyanını sağlayan emir ve 
yasaklardan mürekkep sosyal davranış kaidelerinin tümü olarak11 

tanımlanmaktadır139 . 

Hukuk, "cihan şümül bir hukuk kuralı geregince, herkesin keyfılinin, 
başkalarının keyfiliğiyle bir arada mevcut olabilmesini mümkün kılan 

şartların hey'eti mecmuasıdır. 11140 

Belli bir ülkede, belli bir dönemde yürürlükte bulunan hukuka "olan 
hukuk" ya da "pozitif hukuk", ya da "doğmatik hukuk" denir. Pozitif 
hukuk, kural olarak yürürlükteki hukuktur. Pozitif hukuku oluşturan hukuk 
kuralları, yasa, yasa gücünde kararname, tüzük ve yönetmeliklerde yer 
alan kurallardır. Bunların tümüne mevzuat denir. 

2. Hukukun Gerekliliği ve Sosyal Hayattaki Fonksiyonu 

Hukukun, sosyal hayatın düzenlenmesi, başka bir deyişle sosyal 
hayatın bir düzen ve güven havası içinde akıp gidebilmesi için gerekli, 

136 GURVİTCH, G .• Sociology ofLaw, London 1947, s. 47. 

137 ÔZSUNA Y, a.g.e., s. 5. 

138 ARAL, ınmü. s. 13. 

IJ9 AKINTÜRK , TH, s. 2. 

!4' ÇOBANOĞLU, Rahmi, Hukuk Felsefesi Ders Notlan {teksir),İstanbul 1967, s. 73. 
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hem de çok gerekli olduğunu ortaya koymak gerekmektedir. Demek ki 
hukuk ile sosyal hayat arasında çok sıkı bir bağ vardır. 

İnsanlar her zaman toplu yaşamışlardır. "İnsan içtimai bir varlıktır" 
sözü de bunun bir ifadesidir. Toplu hayat bir düzen ister. Hukuk, 
toplumun, düzenin, hayatın kuralı ve adaletin ilk şartıdır. Çünkü adalet 
ancak hukuk kurallarının tarafsız uygulanmasıyla sağlanabilir. "Milletin 
hayatı adaletle ayakta durur". Ünlü Fransız ozanı Chateaubriand diyor ki, 
11 Adalet, milletler için sürekli bir besindir, çünkü adalete doyulmuz". 
Büyük vatan ozanımız Namık Kemal de: "Bulunmazsa adalet milletin 
efradı beyninde, geçer bir gün zemine, arşa çıksa paye-i devlet" diyerek 
adaletin önemine dikkat çekmişlerdir. 

Adalet ancak hak ve hukuk biliminin ülkede kökleşmesi ile mümkün 
olduğuna göre, denebilir ki: Hukuk, huzurlu yaşamanın dayanağı, toplum 
içinde güvenliğin temelidir. Hukuk, özel ve genel hayatın çok değişik 
anlaşmazlıklarını çözümler ve toplumu düzenler. Hayattaki görüş ve 
düşünceler yalnız zamana değil her topluma göre değişik olduğundan, 

dünya ülkelerindeki hukuk kurallarının çok çeşitli olmasını 

gerektirmektedir. 

Hukuk, temelde toplum hayatının zorunlu ilişkilerinin bir düzene 
bağlanmasını amaç edinmiştir. En ilkel insan topluluklarında bile bir 
düzen, bir otorite, belirli olaylar karşısında belirli tepkilerden oluşan bir 
yaşama düzenine ihtiyaç vardır. İşte, tam bu düzenin kendisidir ve bu 
alanı diğer sosyal normlarla birlikte dtizenler141 . 

İnsanlar topluluk halinde birbirleri ile değişik ilişkiler içinde yaşarlar. 
Bu ilişkiler ailede, köyde, kentte türlü biçimlerde ortaya çıkar. Bu 
ilişkilerin uyum halinde devamı topluluk hayatı bakımından büyük önem 
taşır Sosyal bir çevrede yaşaylan insanlar arası ilişkilerin 

düzenlenmesinde hukuk en önemli rolü oynar. 

Ünlü bir latin vecizesine göre "nerede toplum varsa, orada hukuk 
vardır" (ubi societes, ibi jus) 

141 IŞIKTAÇ, a.g.e., s. 13. 

79 



Bununla birlikte hukukun her toplamda her zaman ayrı bir disiplin 
olarak varlık kazandığı söylenemez. Bazı toplumlarda hukuk kuralı 

sayılan noımlar aslında evrensel olabildiği gibi din kurallarına, örf ve 
adetlere dayanabilmektedir. Bu kurallar hem çıktıkları kaynak, hem 
nitelikleri bakımından dini özellik taşıyan kurallardan farklı değildir 1 42 .. 

Bazı toplumlarda ise, hukukun ikinci derecede önemli bir role sahip 
olduğu kabul edilir. Uzak Doğu toplumlarında hukuk yolu en son olarak 
başvurulması gereken ve nonnal olarak kullanılmayan bir vasıta sayılır . 

Hukuk deyimi bu anlayışa göre ceza hukukunu ifade etmekte ve suçluları 
cezalandırmak amacını gütmektedir. Şerefli bir vatandaş hukukla 
ilgilenmez, davranışlarını yüksek ahlaki ilkelere göre düzenler.Burada 
hukuk ve ahlak adeta aynı doğru üzerinde kesişmektedir. 

Çağdaş toplumlarda hukuk bağımsız (özerk) bir kunım olarak 
nitelendirilmekte ve sosyal hayat düzeninin hukuk aracılığı ile sağlandığı 
kabul edilmektedir. Çağdaş anlayış hukuku, uyuşmazlıkları çözen, toplum 
hayatını tehdit eden veya bozan durumları bertaraf eden bir araç ödevini 
yerine getirir143 . 

Hukukun sosyal hayatta vazgeçilmez bir olgu olduğu 

söylenmektedir. Sosyal düzenin sağlanmasında, sosyal ihtiyaçların 

karşılanmasında ve sosyal hayatın can damarı olan adaletin 
gerçekleştirilmesinde hukukun büyük fonksiyonunu inkar edemeyiz. 

3. Hukuk Kuralları ve Nitelikleri 

Hukuk, bir taraftan fertler, diğer taraftan da fertler ile toplum 
arasındaki ilişkileri dliZenleyen ve uyulması zorunlu olan kurallardır. 

Hukuk olması gerekeni belirtir ve buyurucu bir nitelik taşır. Toplumun 
düzeni, olanın oltnası gerekene yaklaştığı ölçüde sağlanır. Aslında hukuk, 
toplumdaki olayları kendi açısından değerlendirir. Bu değerlendinnenin 
sonucu olarak, bazı olaylar "olınası gereken olay" niteliğini kazanır ve 
toplumdaki davranışların da buna uygun olması istenir. Toplumdaki 
davranışlardan istenilenler, hukuk kuralı biçimine sokulur ve fertlerin 
davranışlanmn bunlara uygunluğu, kamu gücünün desteği ile sağlanır. 

142 GÜRİZ, HB, s. l. 

141 GÜRİZ, HB, s. 2. 
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Toplum düzenini sağlayan bu kurallar, fertlerin uyması gereken "emir" ve 
"yasak"lan gösterir. Buyruk, olumlu bir biçimde, yapılması gerekeni, 
yasak ise olumsuz bir biçimde yapllmaması gerekeni belirler. Gerçekte, 
her ikisi de aynı amacı, başka bir deyişle, toplum düzenini sağlamaya 
yarayan kuralların olumlu veya olumsuz anlatımından başka bir şey 

değildir. Hukuk kurallarına uyma, kamu gücü ile sağlanır144 • 

Hukuk kuralları, kendilerinden sapılması halinde, toplumun 
örgütlenmiş ve zor kullanılmasını belirten, müeyyidelerle rasyonel olarak 
karşıladığı sosyal normlardır. Bu kurallar,arkalannda devletin zorlayıcı 

desteğini bulmaktadırlar. Hukuk, devlet tarafından "tanınmış" ve "kabul 
edilmiş" kurallardan ibarettir~ devlet mahkemelerinin ve mercilerinin 
belirli durumlar dolayısıyla yorumladıklan ve uyguladıkları kurallardır145 . 

Hukuk kuralları, "genel", "kişilik dışı", "soyut" ve "sürekli" 
kurallardır. Hukuk kuralları otorite taşırlar ve bunwı temelini devletin açık 
iradesi teşkil eder. Bu sebeple hukuk kurallarında, esasta, sabitlik, 
istikrarlı olma karekteri vardır. Kanunlarını aralıksız değiştiren bir 
toplumda istikrar sağlanamaz; oysa sosyal sistemlerin varlıkannı 

sürdürebilmeleri için diğer şartlar yanında istikrar başta gelen unsurdur. 

Hukuk kuralları, kanunlar, idarenin dfiZenleyici işlemleri, mahkeme 
içtihatları şeklinde kendilerini gösterirler. Bütün bu kurallar bir hiyerarşik 
düzen içinde bulunurlar ve tümü az veya çok uyumlu bir sistemi 
oluştururlar. 

Hukuk kuralları asıl anlamlarını ve içeriklerini, onu uygulayanların 
anlayış ve idraklerinde bulurlar. Hatta bu bakımdan bir yazar, mübalağaya 
da kaçarak, "Bizleri soyut kurallar değil, fakat hakimler idare etmektedir" 
demiştir. t46 Zira hukuk kurallannın uygulanması yorumlanmasını 
gerektirir ve uygulamada durum bir yargı subjektivizmi olarak da 
kendisini gösterebilir. Sürekli değişen sosyal hayat ve katı metinler 
arasındaki çelişki yorumu dalına zorunlu kılacaktır. 

144 GôZOBOYOK. a.g.e., s. 274. 

145 DÖNMEZER, Sosyoloji, s. 274. 

146 DÖNMEZER, Sosyoloji, s.275. 
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Hukuk kurallarının ortaya çıkışında olduğu gibi, uygulanışında da bir 
değer yargısı vardır. Uygulamada hukukçu, özellikle yargıçlar, 

karşılaştıkları hukuk problemlemini çözerken sahip olduğu değerlerin 

etkisinde kalabilmektedir147 • 

Toplum hayatını düzenlemeleri itibariyle hukuk kurallarının, nitelik 
bakımından din, ahlak ve görgü kurallarından bir farkı yoktur. Bu itibarla 
hukuk kurallarını diğerlerinden ayınnak her zaman mümkün 
olmamaktadır. Bugün dahi hukuk kuralları diğer davranış kuralları 

arasında sürekli bir ilişki, karşılıklı etki ve hatta karışma mevcuttur148 . 

Hukuk kurallarının doğru ve adil olarak kabul edilmeleri bu 
kuralların meşru sayılmalarına neden olur. Ancak, hukuk kurallarına 

uygun hareket edebilmesi için, bunların her zaman haklı sayılmaları 

gerekmez; insanların çoğu itiyatlar, statülerini kaybetme ve ceza korkusu 
dolayısıyla hukuk kurallarına uygun hareket ederler. Bununla beraber 
haklı sayılmadığı için kendilerine uyulmayan hukuk kuralları çoktur149 • 

Hukuk kurallarının taşıdığı ortak nitelikler şöyle sıralanabilir150 : 

- Hukuk kuralı bir değer yargısına dayanır. Toplumdaki olaylar, 
hukuk tarafindan değerlendirilir. Bunlardan olması gerekenler, hukuk 
kuralı biçimine sokulur. Bir toplumsal olay düzenlenirken, çeşitli çözüm 

yollan düşünülebilir. Bunlardan birinin seçilmesi ve benimsenmesi bir 
değer yargısıdır. 

- Hukuk kuralları, genel olarak insan davranışlarını ve bazı tabiat 
olaylannı düzenler. 

- Hukuk kuralları çoğu kez olumlu ya da olumsuz "buyruk" taşır. Bu 
kurallar, bazen izin, bazen yasaklama biçiminde kendini gösterir, ya da 
kişilere belli yetkiler sağlar. 

147 GÖZÜBÜYÜK.. ag.e., s. 7. 

148 • BiLGE, a.g.e., s. 22. 

149 DÖNME.ZER, Sosyoloji, s. 275. 

150 GÖZÜBÜYÜK. a.g.e., s. 8. 
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- Hukuk kuralları soyuttur. Bunlar herkese uygulanır. Hukuk 
kurallarının soyut olması, bunların belli ve tek bir olaya değil, aynı niteliği 
taşıyan bütün olaylara uygulanması sonucunu doğurur. 

- Hukuk kuralı "yaptırıma" dayalıdır. Hukuk kuralına uygun hareket 
edilmesi, kamu gücü tarafından sağlanır. 

4. Hukukun Ayırdedici Özellikleri 

a. Zorlayıcılık 

Hukuk dışardan daha çok toplum düzeninin sağlanmasına yönelik bir 
zorlama olarak algılanmaktadır. Hukukun bu zorlaycılığı daha çok ona 
uyulmaması halinde kendisini gösterir. Hukuk sağladığı O düzen" 
fonksiyonunun bir ifadesi olan bu sonuçla aynı zamanda diğer sosyal 
normların gerçekleşmesi için bir alt platform oluşmaktadır. Bu da hukukun 
asıl öneminin belirdiği noktadır151 . 

Hukukun zorlayıcılık karakteri ortaya konulduğunda önemli bir 
tartışma odağı olan bu zorlayıcılığın temel dayanağının ne olduğu 

tartışmasına girmek gerekmektedir. Yasa koyucunun hukuku zorla yerine 
getirebilme erki olan zorlayıcılık yani hukuk adına müeyyide 
uygulayabilme aslında adalet değerinden gelmektedir. 

Adalet değeri, ahlaki değerler üzerinde en asgari etik olmakla birlikte 
yüklendiği görevleri itibariyle çok önemli bir konumu işgal etmektedir. 
Böyle olunca diğer ahlaki değerlerden beklenen bireyin vicdanı tarafından 
gerçekleşme, adalet açısından yeterli olmamaktadır. Adaleti 
gerçekleştirecek bir dış organın varlığı, bir icra organın varlığı 

gerekmektedir. Böylece, hukukun zorlayıcılığının adalete bağlanması ile 
hem devletin zorlamayı uygulayabilme yetkisi ve hem de bunun adalet 
değerine bağlı olarak gerçekleşmesi sağlanmış oluyor152 . 

Bu gerekçelere dayalı olarak ortaya çıkacak olan zorlayıcılık, 

devletin yetkili organlarınca uygulanacaktır. Hukukun diğer davranış 

151 IŞIKTAÇ, a.g.e., s 14. 

152 ARAL, TAY, s. 95-97; ARAL, IDIBÜ, s. 64; ARAL, HFfS, s. l 71. 
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kurallınndan ayrılabilmesinin önemli bir kriteri olan bu zorlayıcılık dış 
dünyada maddi olarak gerçekleşme olanağına sahiptir. 

Hukuk, olan değil olması gereken, ideal bir düzem olduğuna göre, 
insanların ona uygun davranmaları ile gerçekleştirilmesinin zorunluluğu 

açıktır. Fakat insanların pek çoğu, adaleti gerçekleştinnek yolunda 
sarsılmaz bir iradeye sahip olmadıkları gibi düzenlenmiş bir hukuki 
yaşamın yararlarına ilişkin, akla dayanan bir tasarıma da sahip 
değillerdir1 53 • 

Ahlak alanında zorlayacılık "vicdan azabı" dinde "günah" örf ve adet 
de ise "hoşgöıü ile karşılamamak" biçiminde karşımıza çıkar154 . Her üç 
alanda da ortaya çıkan zorlayacılık hukuktaki zorlaycılığa oranla 
farklılıklar göstermektedir. Hukuk alanındaki zorlayıcılıktan doğan 

yaptınm1ar doğrudan doğruya dış dünyada uygalama alanı bulmaktadır. 
Din alanında asıl ulaşılmak istenen yücelik ve zorlayıcılık öbür dünyada 
gerçekleşecektir ve bu zorlayıcılık manevi nitelik gösterir. Ahlak alanında 
ise zorlayıcılık bütünü ile bireyin vicdanından kaynaklanır. Örf ve adet 
kuralları ise daha çok kınama ve protesto biçiminde toplumsal bir 
zorlaycıcılık göstennektedir. bu yaptırım hukukun zorlayıcılığına oranla 
çok hafiftir ve hukuka aykırılıklar kadar toplumu tedirgen etmezler. 

b. Biçimcilik 

Hukuk fertlerin davranışlarını ayrı ayn değil, daha çok dış 

görünüşleri ve biçimleri bakıınından düzenler155 . Yapılan bu düzenleme 
ile de bir biçim kazanır ve biçimle aktüalize olur. 

Hukukta asıl olan açıklık ve biçimciliktir. Çünkü ferdin 
özgürlüklerinin sınırları alanında düzenlemeler yapan hukuk ister istemez 
bu alanda bazı zorlamalar koyar. Fertçe bu sınırların bilinmesi hukukun 
maddileşmesi ve anlaşılabilir olmasını ifade eder156 . 

m ARAL, ınmO; s. 66. 

154 HATEMİ, H., a.g.e., s. 26; EDİS,S., Medeni Hukuka Giriş ve Başlangıç Hfiküm.leri, 

2.Baskı, Ankara 1983, s. 28 

l5S ARAL, HHBO, s. 17. 

156 IŞIKT AÇ, a.g.e., s. 15. 
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Toplumsal düzenin sağlanması amacına yönelmiş olan hukukun 
ferdin neleri yapması ve neleri yapmaması gerektiğine ilişkin önerileri 
içeriyor olması sınırlarının açıklığının en temel gerekçesidir. Böylede de 
hukukta belirginlik ferdin özgürce davranacağı alanın sınırlarının ne 
olduğunu göstennesi açısından da büyük önem taşımaktadır. Hukukta 
fonnalizm, bir açıdan yazılı biçimde açıkça ortaya konulma diğer açıdan 
ise yetkili organların açıkça belirlenmesi anlamına gelmektedir. 
Biçimcilikle aynı zamanda, dtizenin kurulması, hukuki uygulamada 
kararlılık ve adaletle yakından ilgili bulunan hukuk güvenliği 

gerçekleştirilecektir157 . 

Hukukta biçimcilik bir zorunluluk olarak görünmekle birlikte 
aşırılığından kaçınılması da gerekir. Biçimciliğe zevk için değil, rasyonel 
ihtiyaçlar karşılanabildiği oranda başvurmak uygun olur158 . 

Hukukta biçimcilik (fonnalizm) bir başka açıdan da yürürlülük 
biçiminde görülür. Hukukun yürürlüğü ise, iki şekilde kendisini 
göstennektedir. 

- Usulüne uygun çıkarılmış yasalardan söz edildiğinde biçimsel 
yürürlük. 

- Biçimsel yürürlük kazanmış bir nonnun toplum tarafından 

benimsenerek yerine getirilmesinden,fiili yürürlük. anlaşılır. Fiili yürürlük 
kaynı zamanda sosyolojik yüıürlük anlamını da taşır. Çünkü burada 
psikolojik bir onama sözkonusudur. Yürürlük, hukukun kavramsal bir 
işaretidir ve hukukun yürürlüğü kavramı, bizzat hukuk kavramı ile sıkı bir 
ilişkide bulunur. Yürürlüğün araştınnası aynı zamanda hukukun 
araştırılması anlamındadır. 

Biçimcilik başlığı altında incelenen hukukun bir şekilde aktülalize 
olması ve yürürlük kazanması sorunwıda diğer davranış ve kurallarının 
durumu incelendiğinde; 

157 ARAR. HHBÜ, s. 18. 

158 Ğ · ÇA iL, HlG, s. 24. 
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Hukuk alanında olduğu gibi bir kitaba bağlanmış olan dinler için 
fonnal olma özelliği geçerliliğini korur. Ancak bu formalizm bireyin 
hukuktan beklendiğinden farklıdır ve onun takdiri dışına taşmıştır. 

Ahlak kurallarında ise ahlaki değerlerin varlığı, objektivitesini 
korumakla birlikte, her ferdin algılama düzeyine bağlı olarak bir biçim 
kazanırlar. Çünkü ahlaki değerlerde sujeye bağlılık değerin niteliği 

gereğidir159 . Değerlerin kavranması değer duyğusuna dayalıdır ve saf bir 
bilgi işlemi olmayıp hem bilgi hem de değer işlemidir100 . Böylece, fert 
düzeyinde somutlaşan değerlerin belli bir formalizme bağlanması 

düşünülemez. 

Örf ve adetler alanında ise, ahlaka oranla geniş, hukuka oranla daha 
dar bir formalizm sözkonusudur. Çünkü kişiler~ örf ve adetlerin geçerliliği 
kapsamına göre bölgelerinden bağlı oldukları mesleki çevreden ya da 
daha yaygın örf ve adetler için toplumdan bilgi edinirler. Hukuka oranla 
daha dar bir foımalizme sahip olınalannın anlamı ise bilgisine ulaştıkları 
bu örf ve adetleri içten onamaları halinde uygularlar, hukuk kurallarında 
ise fertlerin içten onaması istenen bir şey olmakla birlikte hukukun 
yürürlüğü için zorunlu değildir. Örf ve adetler için "fert düzeyi" hem 
kuralın ortaya çıkışı hem de yürürlüğü için asıl ekseni oluşturur. Hukuk 
ise, toplumun yetkili organlarınca konulmuş olan kuralların, dışarıdan 

gelen bir zorlama ile -ki bu zorlama gerçek anlamda hukukun idesi olan 
adaletin yöneldiği düzen fonksiyonundan kaynaklanmaktadır- gerçekleşir. 

Gerek zorlayıcılık, gerekse biçimcilik açısından olsun~ din, ahlak, 
hukuk örf ve adetlerin birbirlerinden kesin ve net olarak ayrılmaları 

mümkün değildir. Zorlayıcılık ve biçimcilik şekli bazı ayrılma noktalarını 
göstermekle birlikte, sosyal normların asıl ayırıcı ölçülerini yöneldikleri 
"ide"nin oluşturduğu açıktır161 • 

159 ARAL, HFI'S, s. 63. 

ıoo ARAL, HFTS, s. 59. 

161 IŞIKTAÇ, ag.e., s. 16. 
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c. Hukukun "Adalet" e Yönelmiş Olması 

İnsan dünya ya da kurulu düzenle her zaman barışık, hoşnut olmamış 
ve olmamaktadır. Bir hoşnutsuzluğa düştüğü zaman, umutsuz 
yaşayamayacak olan insan, bu dünyayı ya da kurulu düzeni değiştirip 

düzeltmek arzusunu duyar. Bunun için de, kurulu düzenin değiştirilip 

düzeltilmekle hangi duruma getirileceğine ilişkin açık ve kesin bir 
düşünceye sahip olmak gerekir. İşte bu durumun nasıl olacağını,nasıl 
olması gerektiğini belirleyen zihni çaba ürününe "ide" denir. Böylece ide, 
dünyanın ya da düzenin tam ve yetkin asli bir örneğini gisterir. İde, 
hukukta karşımıza kurulu hukuk düzenlerinin asli örneği anlamında, 

hukuk idesi olarak çıkar ve bu, adaletten başka bir şey değildir162 . 

Yine bu özelliği ile adalet, aynı zamanda hukukun ideali'dir. Çünkü 
ideal idenin amaç edinilınesi,ide ile amacın birleştirilmesidir. Hukukun ve 
dolayısıyla yasa koyucunun da, toplum içerisindeki çıkarları 

değerlendinnede kullandığı ve hukukun asli örneği olmak bakımından 
gerçekleştirmek amacını güttüğü şey adalettir. Bu yüzden adalet, hukukun 
son (nihai) ve asıl anıacıdır;hukuk aslında adaleti gerçekleştirmeye 

yönelen bir düzendir163 . 

Hukukun idesi olan "adalet", incelendiğinde onun toplwnsal nitelik 
göstermesinin yanında "bir eşitlik düşüncesi" anlamını da taşıdığı açıktır. 
Adalet diğer ahlaki değerlerin içinde değişik bir özelliğe sahiptir. O, 
eşitliği öngönnekle birden çok insanın varlığını gerektinııekte ve diğer 
ahlaki değerlerde ferdin kendi yetkinliğini amaç edinmesine karşılık, 

adalet değerinde toplumun yetkinliği istenilmektedir. Böylece, toplum 
düzeni, adaletin temel içeriği olarak karşımıza çıkmaktadır1M . Hukuk 
adalet değerinin norm biçiminde belirlenmesidir. Hukuku diğer 

nonnlardan ayırdedici, türsel özelliği ancak adalettir165 • 

Hukukun adalete yönelmiş sosyal bir hayat dozeni olarak 
tanımlanması ile ortaya çıkan üç temel fonksiyonu; düzen, pratik yarar ve 

162 ARAL, HHBÜ., s. 31. 

163 ARAL, TAY., s. 163,164. 

164 ARAL, HFfS., s. 169; ARAL, ınmü., s. 32. 

165 ARAL, HFTS,.,s. 170. 
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adalet içerisinde de yine ide olma açısından adalete yönelme odak 
noktasını oluşturur. Böylece, adaletin hukuk açısından taşıdığı bu büyük 
önem onu hem niteliğinin belirlenmesinde hem de diğer sosyal normlardan 
aytrdedilmesinde önemli bir kriteri oluşturur. 

Diğer yandan hukukun ideali olarak adalet, ona bir kültür görünümü 
olmak niteliğini de kazandırır. Çünkü, bilindiği üzere kültür bir değer 
gerçekleşmesidir ya da gerçekleşmiş değerlerin bir yığınıdır. Adalet 
dediğimiz hukuki değeri gerçekleştirmeyi amaçlayan hukukun bir kültür 
olayı olarak kabul edilmesi bundandır. Hukuk kavramı bir kültür 
kavramıdır1(ı6 . 

Böylece, hukuk nonnatif, düzen,yürürlük ve zorlayıcılık 

özellikleriyle birlikte seçmiş olduğu idesi ve idealini yansıtan adalet 
değerinin gerçekleşmesine yönelmesi ile diğer sosyal davranış 

kurallarından ayrılır ve toplum düzeninin önemli bir kesiminin 
gerçekleşmesini sağlar. 

5. Hukuk Kurallarının Sosyal Hayata Sağladıkları 

a. Barış 

insan~ toplum hayatında en iyi şartlar altında bulunmak, tabiatın ve 
toplumun sağladığı imkanlardan faydalanmak için gerekli araçları elde 
etmek ister. Ve başkalarını hiç düşünmeksizin bu imkanlardan en çok 
ölçüde faydalanmak eğilimindedir. Bu ise, insanlar arasında sürekli bir 
savaş ve çatışmanın kaynağıdır. Bu savaş ve çatışmada fertlerin ve 
grupların sahip oldukları değişik ve değişken gücün kullanılması tamamen 
başıboş bırakılmış olsaydı, toplum varlığını sürdüremeyecekti. Böylece, 
hukuk, insanların birarada barış içerisinde yaşamalarım ve sosyal hayatın 
varlığını sürdürmesi için vazgeçilmez bir değerdir167 . 

Barışın karşıtı çatışmadır. Hukuk, ya çatışmaları önler ya da 
çatışmaların ortadan kaldırılması için basit ve pahalıya malolmayan yollar 
ortaya koyar168 

166 ARAL, TAY, s. 164. 

167 -ARAL, ınmu., s. 21; ARAL, TAY., s. l 7. 

1611 TİMASHEFF. N., An Introduction to the lociday of Low, 1939, s. 334. 
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Fakat, hukukun barışı korumak için kurduğu düzen, kesin bir 
biçimde savaşsız bir düzen anlamına gelemez. Eğer böyle olsaydı 

hukukun barışı korumak yolwıdaki buyruğu, üstün güç karşısında geri 
çekilme ve boyun eğmeyi gerektirirdi. Aslında toplum, hayat için zonınJu 
olan bir savaş alanı, bu bakımdan da fertler ve gruplar arasında çok 
değişik güç ilişkilerinin bir bütünüdür. Bu savaş ve çatışmada hukuka 
düşen görev, fertlerin ya da grupların sahip oldukları gücü sınırlandırarak, 
birbirlerini yok edecek biçimde ahlaka aykırı olarak kullanmalarını 

önlemek ve toplum hayatında gittikçe gelişen bir denge durumu 
sağlamaktır. İşte ancak bu açıdan hukuk , bir barış düzeni olarak 
nitelendirilebilirL69 . 

b. Güvenlik 

Hukuk, toplum içinde güç kullanılmasını sınırlandıran bir barış 

dtizeni olmakla aynı zamanda güçlünün zayıfı yok etmesini, ezmesini 
önler ve böylece de örneğin adam öldünne, hırsızlık, konut 
dokunulmazlığına saldın ve bunun gibi fiillere karşı bir güvenlik sağlar. 
Güçlünün üstünlüğünü kırarak insanları birbirleri karşısında korumak, bu 
yolda bir güvenliği garanti etmek hukukun işidir. Hukuk aracılığı ile 
toplum içinde yaşayan fertler, davranışları önceden kestirilebilen, 
güvenilir kimseler olurlar ve bununla da özellikle insanlar gerekli 
ortaklaşa çalışma, gerçekleşme imkanına kavuşur170 . 

Hukuk bu görevini yerine getimıek üzere, yalnızca bazı saldırılan 
yasaklamakla kalmaz, haklı olanın hakkını ancak devlet gücünden 
yararlanarak kabul ettirebileceği ilkesini de koyar. Meşru savunma, zor 
durum ve hakkını korumak için güç kullanmak gibi istisnai durumların 
dışında, hakkı olanın hakkını elde etmesine ve suçlunun 
cezalandınlmasına karar veren bu kararı yerine getiren yalnızca devlettir. 
Açıktır ki, herkesin kendi hakkını korumak ya da elde etmek için kendi 
gücüne başvurduğu yerde bir güvenlikten ve düzenden sözetmeye imkan 
yoktur. 

ı@ HİRŞ, E .• Hukuk Felsefesi ve Hukuk Sosyolojisi Dersleri, Ankara 1949, s. 319 vd.; 

ARAL, HHBÜ., s. 21. 

170 -ARAL, HHBU., as. 22; ARAL, TAY., s. 17. 
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Hukuk ahlaki güçler tarafından oluşturulan emniyet ve güveni artırır. 
Söz konusu güçler zaafa düştüğünde, hukuk güvenliği temin edici faktör 
vazifesini görür171 . 

Güvenlik konusunda önemli bir konu da, bir toplum içinde yaşayan 
fertlerin her türlü saldırılara karşt güven altına alınmaları, bizzat bu güveni 
sağlayacak hukuk düzeninin güvenilir olnasını gerektirmektir. Bir düzene 
olan ihtiyaç, aynı zamanda sürekli ve kararlı bir hukuki hayat, geleceğe 
ilişkin planlar yapmak zorunluluğundan doğan bir arzuyu ifade eder. 
Böylece, geleceğin kestirilebilir olması, hukuki işlemlerde tesadüf ve 
keyfiliğin önlenmesi, hukuk düzeninin güvenilir olmasına, "hukuk 
güvenliğine" bağlıdır. Buna göre, hukuk güvenliğinden hukuk aracılığı ile 
meydana getirilen güvenliği anlamamalıyız; burada söz konusu olan, 
bizzat hukukun güvenlik altına alınması, onun güvenliğidir172 • 

İşte, fertlerin ve grupların sahip olduğu gücü sınırlandınnakla hukuk, 
güven dolu, insanca bir ortamın oluşmasına imkan hazırlar. Güçlünün 
üstünlüğünü kırarak insanları birbirleri karşısında korumak, bu yolda bir 
güvence getirmek hukukun işidir. Hukuk sayesinde fertler, davranışları 

önceden kestirilebilen, güvenilir kimseler olurlar. Ortaklaşa çalışma da, 
böylece gerçekleşir. 

c. Eşitlik 

Düzen ve eşitlik, hemen hemen aynı anlama gelir. İnsanlararası 
ilişkileri düzene koymak aslında eşitlik ihtiyacından doğmuştur.Bilindiği 
gibi hukuken düzenlemek, biçimlendirmek demektir. Biçimlendirmek ise, 
ayn ayn özelliklerin dikkat dışı bırakılıp yalnız ortak yanların ele alınması 
demektir. Böylece,ferdi olanın ayıklanmasından sonra geriye eşitlik kalır. 
Bu bakımdan, hukuk kuralları, düzenledikleri bütün durumları eşit bir 
biçimde ele alır ve eşitliğin korunmasını sağlar173 . 

Ortaya çıkan bu eşitlik, hukuk normlarının düzen işlevlerinin adeta 
doğal sonucudur. Bunun için özel bir eşitlik ilkesi ve kaygısına ihtiyaç 

171 • TIMASHEFF. a.g.e., s. 335. 

172 ARAL, IDIBÜ., s. 23. 

173 ARAL, ınmü., s. 25; ARAL, TAY., s. 18. 
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yoktur. DtiZen işlevleri gereği hukuk nonnlan, öngördükleri bütün 
ilişkileri ve dunımlan eşitlemiş olurlar. Eşitlik, hukukun niteliğinde vardır, 
niteliğini belirler. 

Böyle olduğu içindir ki, bu tür bir eşitlik (kanun karşısında eşitlik) 
anayasalarda söz edilmese de her hukuk düzeninde vardır. Bir anayasa, 
eşitliği buyurduğu zaman bununla kişi, aile, zümre ya da sınıf ayrıcalıkları 
gibi her zaman yalnız belli eşitsizlikleri yasaklar. Bu eşitsizlikleri 

yasaklamadan da, bunların dışında eşitlik hukuka özgüdür. 

d. Özgürlük 

Hukuk, özgürlüğün, var olabilmesinin ön şartıdır. Özgürlük ancak, 
hukuk temeli üzerinde ve hukukun çerçevesi içerisinde varlık imkanına 
sahiptir. 

Ancak, bu düşünce, ilk bakışta kendi içinde çelişik görünür. Çünkü 
insanın özgürlüğ(i,hayatını sürdürebilmek için gerekli olan çaba ve 
davranışlarına bir engel konulmamasını, bunların sınırlandınlmamasını 

ister. Oysa hukuk bağlantı, sınırlandırma ve daraltma demektir. 
Gerçekten, fertler hukukla karşılaşmayı, çok kez bir özgürlüğe kavuşma 
olarak değil, aksine özgürlüğü daraltması, sınırlandınlması olarak algılar. 
Hukuk onların karşısına "yapman gerekir" ya da "yapamazsın" 

biçimindeki buyrukları ile çıkar. Bu durumda nasıl olup da hukukun, 
özgürlüğün varlığının ön şartı olduğunu sonucu ortaya atılabilir. 

Gerçi bu soruya cevap olarak, anayasalardaki özgürlük 
güvencelerine işaret edilebilir. Nitekim, modem anayasalarda, insan 
varlığını geliştirme, haberleşme, seyahat ve yerleşme, vicdan, basın ve 
toplantı gibi bir takım özgürlükler açıkça kurallara bağlanmıştır. Ancak, 
sorunun cevabı değildir ve olamaz. Hukukun özgürlüğün varlık koşulu 
olduğu düşüncesinin anlamı, özgürlüğün yürürlükteki hukuk normlarında 
sözedilip, güvence altına alınmış bulunduğu yolunda değildir. Tam tersine, 
anayasalardaki bu normların varlığı, hukukun özgürlük sağlamaktan çok, 
belki onu ortadan kaldırabileceğinin bir kanıtı olabilir. Çünkü, gerçekten 
hukuk sırf bir düzen olmakla özgürlük sağlarsa aynca anayasalarda 
özgürlük güvencesine niçin ihtiyaç duyulduğu sorulabilir174 • 

174 ARAL, ınraO., s. 26-27; ARAL, TAY., s. 19. 
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Buna göre,hukuk düzeninin özgürlük getirdiği düşüncesinin anlamı 
ancak, eğer hukuk olmasaydı ne olacak olduğunu tasarlamakla açığa 

çıkarılabilir. Hukuk bir düzen olduğuna göre, onun bulunmadığı yerde, bir 
kargaşa, bir kaos egemen olacaktır. insanlar birbirlerine çok ihtiyaç 
duymalarına rağmen yine de her zaman birbirlerine karşıdırlar. Birinin 
çıkarı diğerinin ya da diğerlerininkilerle çatışır. Çıkarı olan, karşıt çıkarın 
sahibini özgürlükten yoksun bırakmak,hatta ortadan kaldırmak ister. Bu 
ise güçlü olmayı gerektirir. O halde, hukuksuz bir hayatta özgürlük, ancak 
güçlü için varolabilir.Oysa güçlü, her bakımdan güçlü olamayacağı gibi, 
bu gücünü pekala bir süre sonra kaybedebilir; bir gün kendisinden daha 
güçlüsü elbette çıkacaktır. Demek oluyor ki, hukuksuz özgürlük kaba 
gücün tutsağı olmaktır175 • 

Bunun içindir ki, toplum hayatında da kaostan ve özgürsüzlükten 
kurtuluş yolu., ancak bir hukuk düzeninin kurulmasından geçer. Bununla 
sınırlı ve göreli fakat sınırlı bir özgürlük güvence altına alınır. Hukuk 
dOzeni, yasak ve buyruklarıyla fertlerin davranışlarını sınırlayarak, geriye 
herkes için diğerlerince dokunulmaz serbest bir alan sağlar. Buna doğal 
özgürlük değil hukuki özgürlük denir. 

E. Görgü (Nezaket) Kuralları 

Nezaket kuralları, muaşeret kuralları gibi isimlerle de anılan görgü 
kuralları, kısaca, insanların gOnlük hayatlarındaki saygılı davranma 
biçimlerini düzenleyen kurallardır176 • 

Görgü kuralları fertlerin kendi benzerleri ile karşılaştıkları ya da belli 
bir faaliyete katıldıkları zaman nasıl davranmaları gerektiğini gösterir. 
Örneğin; bir toplantıda konuşurken, bir ziyafette yemek yerken, bir törene 
katılırken nelere dikkat edeceğiz, karşımızdakilere nasıl davranacağız? 
Büyüklerimizle veya küçüklerimizle olan ilişkilerimizde davranışlarımız 

nasıl olacaktır? Tanıdıklara rastlandığında selam verileceğini vs. bütün bu 
olaylardaki davranış biçimlerini belirleyen kurallara görgü kuralları 

denir177 . 

175 ARAL, HHBÜ., s. 27; ARAL, TAY., s. 19. 

176 ÔNEN, M, Hukukun Temel Kavranılan, İstanbul, 1988, s.33 

ın AKINTURK.~ '1"U s. 4 BIL. GE 2 l u., ; , ag.e., s. . 

92 



Bu kurallar, toplum hayatındaki insanların belli bir olayda hep aynı 
biçimde davranmaları sonucunda ortaya çıkarlar ve bu davranış biçimi 
toplumda çoğunluk tarafından benimsendiği içindir ki, bizler de o belli 
olayda aynı davranışta bulunuruz. Örneğin; sokakta karşılaştığımız bir 
dostumuzu selamlarız; bir düğüne giderken küçük de olsa bir hediye ile 
gideriz; hastalanmış olan dostumuzu ziyaret ederiz; tamdık1anmızdan biri 
öldüğü zaman yakınlarına başsağlığı dileğinde bulunuruz. 

Görgü kuralları, toplumun tümüne ilişkin olabileceği gibi sadece 
toplum içindeki belirli grupların davranışlarına da ilişkin olabilir. Bu 
kurallar, her toplumun özelliklerine, dinine, tarihine, ırk yapısına, gelenek 
ve göreneklerine göre değişir. Bu bakımdan, görgü kuralları göreceli bir 
nitelik taşırlar178 • 

Hukuk dışı olan bu kurallar da çok kez hukuk kuralları gibi, bizleri 
sosyal ilişkilerde belirli davranış biçimlerine uymaya zorlarlar. 

Bu kurallara uyulmaması durumunda, kişi görgüsüz, nezaketsiz, 
kaba, tuhaf, saygısız, bilgisiz gibi sıfatlarla nitelendirilir. Fakat bu 
nitelendirme, toplum tarafından kınama ve nefret etmeye vardırılmadığı 
için, ahlak kurallarından farklıdır. Yine bu kurallara uyulmadığı takdirde, 
devlet gücü kullanarak kurala uymaya zorlama olanağı olmadığı gibi, 
kişinin öteki dünyada cezalandırılacağı korkusu da söz konusu değildir. 
Fakat yukarıda belirtilen nitelendinne endişesi dahi insanları görgü 
kurallarına uymaya zorlamaya yetmektedir. Ve sosyal hayatın akışını 

kolaylaştırmakta ve zevklendinnektedirler179 . 

178 ÖZSUNAY, a.g.e., s. 15. 

179 ZEVKLİLER, a.g.e., s. 25; BİLGE, a.g.e., . 22; GôzüBÜYÜK. a.g.e., s. 10; ÖZÇELİK, 

ag.e., s. 8. 
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il. SOSYAL HAYATTA DÜZENSİZLİK DOĞURAN BAZI 
GELİŞMELER: YABANCILAŞMA VE ANOMİ 

A. Yabancılaşma ve Anomiye Konu Olan "Değerler" 

l. Kavram ve Tanımı 

Sosyal değerler, toplum içinde işleyen, insanların tavır ve 
hareketlerini değerlendirmede kullanılan "standart"tır. Bu yönden sosyal 
değerler soyut duygular ve ideallerdir. İnsanların tutum, eylem ve 
davranışlarıyla, belirli ölçüde müesseseleşmiş ahlaki ve dini değerler 

adeta birbiri içine girmiş gibidir. Değerler tavır ve hareketin genel 
yöneticileridir ve arzu olunanı belirtirler180 • 

İnsanın biyolojik tabiatında refleks niteliğindeki hareketinde değer 
bulunmaz. Fakat seçilmiş, düşünülerek yapılan tavır ve hareketlerimizde 
dalına değer vardır. 

Bir toplumda herşey değerlere göre algılanır ve diğerleriyle 

karşılaştırılır.Fertler, içinde yaşadıkları grup, toplum ve kültitrün 
değerlerlerini genellikle benimseyerek, bunları muhakeme ve seçimlerinde 
birer ölçüt olarak kullanırlar. Böylece (daha iyi), (daha doğru), (daha 
uygun), ( daha güzel), ( daha önemli), veya ( daha adil) gibi genel yargıya 
varma imk:fuıını bulacaklardır.Fertler tutum ve davranışlar, büyük ölçüde 
ahlaki ve dini değerlerle örf ve adatlerin içerdiği değerlerin etkisi altında 
kalır. Ancak, bu tür değerler genellikle normlar içerisinde somutlaşır ve 
normlar aracığılıyla etkinlik kazanır. Zira daha genel ve daha soyut olan 
değerlere karşılık normlar yaptırım güçleriyle sosyal hayatın belirgin bir 
unsurunu oluştururlar181 . 

2. Değerlerin Sosyal Hayattaki Yeri 

Her toplum iyi ve kötüyü, güZel ve çirkini, hoş ve nahoşu, ne amaçla 
yaşanması, neyin uğruna ölünmesi gerektiğini tarumlamaya çalışır. 

Sosyalleşme sürecinde çocuğa, çoğu kez mantiki bir ıspata gerek -
kalmadan toplumun değer ve normları aşılanır ve törelere nasıl uyulacağı 

t&ı DÖNMEZER. Sosyoloji, s. 170,253; TOLAN, ag.e., s. 233. 

181 TOLAN, a.g.e., s. 233. 
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öğretilir. Toplum fertden iyi ve kötüyü anlamasını değil, hissetmesini 
ister.Ferdi aşan ve yücelen bir toplumsal varlık olan değer, kendisini doğal 
ve mutlak bir gerçeklik olarak kabul ettirir. Değerler, bir kültürden 
diğerine, hatta aynı toplum içerisinde bir gruptan diğerine tabii olarak 
değişiklikler gösterebilir. Avrupalı ile Arabın, işveren ile işçinin, memur 
ile köylünün değer anlayışlarında farklılıklar olabilmektedir. 

Değerler sosyal ilişkilerin gelişmesinde ve ihtilafların 

çözümlenmesinde yardım ederler. Kişisel değerleri kabul eder ve 
muhakeme ve seçimlerinde bunları kullanırlar. zira mukayese ve hüküm 
venneye imkan sağlayan bir takım standartlar bulunmadığı takdirde 
çelişki halindeki fikirler arasında bir karar vermek imkanı olamaz182 . 

Belirli bir toplumda değerler, ferdin düşünce ve eylemlerini yönelten 
oldukça tutarlı bir sistem içerisinde örgütlenirler; buna genellikle ideal adı 
verilir. Durkheim'ın da belirttiği gibi, bu anlamda bir ideale sahip olmayan 
bir insan topluluğu bir toplum oluşturamaz183 • 

Sosyal yönden hızla değişen toplumlarda değerler üzerinde ihtilaflar 
ve muhalefetler çoğalır. Asli değerler üzerinde ihtilaflar meydana çıkınca 

şiddet veya korkuların bir değer bütünleşmesi maydana getirebilmesi 
şüpheli hale girer~ korkunun yaygınlaştığı toplumlarda olduğu gibi. 

İnsana sorumluluğunu hatırlatan, daha güzeli, daha doğruyu 
yakalamaya azmettiren ve sosyal ilişkilerin gelişmesini sağlayarak 

bütünleşmeye ve kaynaşmaya yardımcı olacak değerlere sahip toplumların 
sosyal hayat düzenleri dengeli ve huzurlu olacaktır. Bu değerleri 

çözülmeye ve kaybolmaya yüz tutmuş toplumların istikballeri ümit 
vaadetmesi zor görünmektedir. Hiçbir değer tanımayan fertlerden oluşmuş 
bir toplumda ancak anarşi maydana gelir. Ve bu da toplumun sonu demek 
olur. 

182 DÖNMEZER, Sosyoloji, s. 254. 

183 TOLAN. a.g.e. , s. 234. 
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B. Sosyal Kontrol 

1. Sosyal Kontrol Kavramı, Tanım 

Sosyal Kontrol toplum üyelerinin, diğerlerince beklenilen tarz ve 
şekilde hareket etmelerini sağlayan ve böylece başkalarının ne tarzda 
hareket edeceklerini tahmin edebilmemizi tahmin eden mekanizmalardır. 
Böylece sosyal kontrol mekanizması, sosyal sistemlerin istikrarını ve 
düzenini sağlar184 . Sosyal kontrol, "grup tarafından sosyal düzeni 
sağlamak için kullanılan araçların genel adıdır." Örneğin: İşbölümü bir 
sosyal kontrol aracı olarak görülebilir. Zira grubu bütünleştinneye ve 
sağlaınlaştınnaya yardımcı olur185 . 

Bizim yaptığımız hareketler içinden bir kısmına bizim dışımızdaki 
insanlar, bazılarına kızmak, bazılarına gülmek suretiyle tepki gösterirler. 
Yani o hareketin yapılmasına çeşitli şekilde baskılarla karşı,koyarlar. Bu 
yüzden biz hareketleri yapamayız, yapmak istesek dahi içimizden bir 
kuwet buna engel olur. 

Çünkü insanların hareketlerini düzenleyen niyet ve amaç değişmese 
bile, dışımızda bir takını kurallar vardır. Biz o kurallara uymaya 
mecburuz. Giderek hareketlerimizi iki kısma ayırabiliriz. Bunlardan bir 
kısmının yapılıp yapılmaması toplumu ilgilendinnez. Daha doğrusu 

toplumun ortak düzeninin dışındadır. Bazı fertlerin kişisel niyetlerine 
bağlıdır. Bir kısmı ise toplumun ortak düzeni ile çalışır. Bazı ortak düzeni 
bozucu hareketleri biz kötü, ona uyma ve kabul etmeyi de iyi sayarız186 . 

Sosyal kontrol değerleri insan hareketlerine baskı yapmaz. 
Hareketlerimizi belli bir takım kurallar çerçevesinde düzene koymayı 
amaçlamaktadır. 

2. Sosyal Kontrolün Toplumsal Hayattaki Önemi 

Sosyal kontrol, toplum düzeninin korunması için, fertlerin tavır ve 
hareketlerine etki yapmasını sağlayan metotlardır. Sosyal kontrol 

184 DÖNMEZER, Sosyoloji, s. 286. 

185 OGBURN-WİLLAMF.-NIMKOFF, M.F., Sociology, Boston 1958, s. 437. 

186 TANYOL, a.g.e., s. 86,87. 
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mekanizmasının işleyişi "otorite"ye dayanır. Otoritesiz hiçbir sosyal düzen 
yoktur. Sosyal kontrol mekanizması sayesindedir ki, toplum, kişilerin 

sosyal normlardan sapmalarını sınırlamış olur. Böylece, bir bakıma sosyal 
kontrol, fertlerin nonnlara uymalarını sağlayan mekanizmalardır187 . 

Bununla beraber sosyal kontrol insanın dışında zorla kabul ettirilen 
birşey değildir. İnsanlar toplum hayatında o biçimde sosyalleştirilmektedir 
ki,önemli sosyal nonnlardan saptıklannda kendilerini mutlu 
hissetmemektedirler. Cezalar ve ödüller dışında, itibar kazanma isteği, 

itibar kaybetme korkusu, dedikodu,, ekonomik ve moral baskılar ve 
diğerleri insan hareketlerini yönetmekte ve kontrol etmektedirler. 

Böylece polis, adliye ve diğer disiplin kuruluşları, yani tümü ile ceza 
adalet sistemi yanında sosyal sistemin içerdiği bu çeşit kontrol araçlarına 
resmiyet dışı sosyal kontrol araçları denir. Toplumda yaşayanların çok 
geniş çoğunluğunun sapıcı eylemini önleyen faktörler bunlardır. Bu 
faktörler gündelik ilişkilerde yerleşmişlerdir188 . 

Toplum barışının, sükununun korunması, sosyal düzenin belirli bir 
ölçüde kabülüne bağlıdır. Bu düzenin bazı kısımlarını beğenmemek, 

eleştirmek mümkündür ve demokratik bir idare düzeninin şartlarındandır~ 
fakat,esasta, belirli bir ölçüde kabul edilmezse düzen korunamaz. Sosyal 
düzen kişisel ilişkileri tanzim eden nonnlar üzerinde uyuşulmuş 

bulunulmasına, kurallara karşı çıkmanın fayda sağlayamayacağı 

hususundaki inancı yerleşmesine bağlıdır. Gündelik hayatta resmi 
müeyyide taşıyan kanunların çoğuna uyulması, bunların zorla uygulanması 
ihtimalinden çok daha fazla olarak, başkalarının duygularına karşı 

gösterilen ilgiye ve resmiyet dışı sosyal kontrol araçlarına bağlıdır. 

Sözkonusu resmiyet dışı sosyal kontrol araçları yıkıldıkça, zayıfladıkça 

barışın ve huzurun korunması da güçleşir189 • 

Toplumun, fertlerin hareketlerine bir standart ve sınır koyması, 

onların özgürlüklerini kısıtlamak değil, bilakis sahip oldukları 

özgürlüklerinden dolayı,yapmış oldukları hareketlerinin sorumluluğunu 

187 DôNMEZER. Sosyoloji, s. 286. 

188 DÖNMEZER, Sosyoloji,s. 286. 

189 DÖNMEZER. Sosyoloji, s. 287. 
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hatırlatmak ve yüklemektir. Dikkat edilecek olursa hayvanlar yapmış 
oldukları hareketlerden sorumlu tutulmadığı gibi, çocuklar ve akli maluller 
de sorumlu tutulmamaktadırlar. Demek ki, insanların sosyal kontrol 
yoluyla hareketlerine bir standart ve sınır koyulması özgürlüklerini 
kısıtlamaz, bilakis özgürlüklerinin teminatıdır ve sosyal güven ve düzenin 
de gereğidir. 

C. Yabancılaşma 

1. Kavram, Tanımı 

Yabancılaşma, ferdin toplumun değerlerine, çevresine karşı ilgisinin 
yok olması, dünyaya karşı içine dönük bir tutum elde etmesi anlamına 
gelir; yabancılaşma kavramı, güçsüzlük, iktidarsızlık, kuralsızlık ve sosyal 
yönden tecrit olunmayı da ihtiva eder. 1~ 

Sosyoloji yönünden yabancılaşma, kişinin mensubu bulunduğu gruba 
karşı olmasıdır. Yabancılaşma süreci içindeki kişi, büyük gruba karşı olan 
husumeti nedeniyle mensubu bulunduğu küçük grup ile tam bir 
bütünleşme içine girmektedir. Uyuşturucu madde kullanan gençlik 
grupları, hipiler, tüm düzene yabancılaşmış korkutucu grupların 

durumunda olduğu gibi. 

Yabancılaşma ve kuralsızlık kavramlarına açıklık getirmek isteyen 
bir görüşe göre, kuralsızlık toplum hayatında nomsuzluk olarak 
anlaşılmakta, yabancılaşma ise, fert psikolojisi ile açıklanmaktadır. t9 ı 
Burada, kuralsızlık. yabancılaşmanın bir şekli olmaktan çok, 
yabancılaşmadan farklı bir kavram olarak düşünülmektedir. Mesela; 
çalışma hayatındaki bir kimsenin sadece boş zamanlarını değerlendirirken 
mutlu olması ve kendini evde hissetmesi, yabancılaşmanın fert psikolojisi 
ile açıklanmasında somut bir örnektir. 

Yabancılaşan kişide benimsemniş bağlayıcı nonnlar mevcut 
olunmamasından başka, o, kendisini güçsüz ve içinde gene kendisine ait 
bir yer bulunmayan haksız bir sosyal sistemin mağduru olarak da 

l 9:l DÔNMEZER. Sosyoloji. s. 202 

191 ERKAL, Sosyoloji, s. 284. 
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gönnektedir. Böylece, yabancılaşma kişinin tam olarak duygusal yönden 
toplumdan kopması demektir192 .Ancak bu sadece duyguda da 
kalmamaktaJerdin davranışlarını da etkilemektedir. 

İnsanın kendi gerçeğine dönebilmesi için yabancılaşmadan 
k'l.lrtulması gerekmektedir. Üretici olan insanın pasifleşmesi ve 
özelliklerini kaybetmesi, meydana getirilen (üretilen) nesnenin onu 
meydana getirenden bağımsız ve ayn bir güç haline gelmesi, verimi de 
düşürecek ve insanın sosyal ve değerli bir yaratık olma özelliğini 

zedeleyecektir. 

Yabancılaşma, insanın insan olına özelliğini kaybettiğine kendini 
inandıracak şartların doğuşudur. Endüstrileşen toplumların siyasi ve 
ekonomik sistemlerine bakılmaksızın yabancılaşma sürecinin yaşandığı 
görülecektir. Bu süreç, o toplumların değer hükümlerinde yer eden 
"materyalist" görüşün şiddetine göre azalır veya çoğalır. Kapitalist veya 
sosyalist toplumlar,ne ölçüde materyalist görüşten sapma gösterirlerse ve 
insanı sadece ürettiği mal ve hizmet dolayısıyla farketmezler, üretim 
sürecinde yer alan üretim aracı olmasının üstünde insanı insan olarak 
görürlerse, yabancılaşma ve onun doğurduğu sosyal hastalıklardan da 
konınabilirler193 . 

Yabancılaşmaya hem ferdi hem de sosyal açıdan bakmak 
mümkündür. Sosyal açıdan, toplum hayatındaki bozulmalar, sapmalar, 
dayanışma eksikliği. gibi çevre faktörleri sayılabilir. Ferdi bakımdan, 
yapılan değerlendirmelerde konuya, alkol alışkanlığı ve bu alışkanlığı 

doğuran ferdi-ailevi sorunlar bakımından yaklaşılmaktadır. Fiziki ve ruhi 
bakımdan yorucu ve usandırıcı, gerginlik yapıcı,aşarı kontrol ve baskı 
ortamında çalışma, sürekli gerekli veya gereksiz müdahale gönne, 
monotonluk alkol kullanmayı körüklemektedir. Sadece çalışma şartlarında 
görülen olumsuz örnekler yabancılaşmayı artırmaz. İşsizlik gibi ferdin 
çalışma arzusuna rağmen iş bulamaması da yabancılaşmayı ve alkole 
yönelmeyi körükleyebilir194 . 

192 DÔNMEZER, Sosyoloji, s. 202. 

193 ERKAL, Sosyoloji, s. 305. 

1~ ERKAL, Sosyoloji .. s. 306. 
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2. Yabancılaşmanın Sosyal Hayattaki Etkisi 

Y ukanda yabancılaşmanın tanımı yapılırken~ çevresine karşı ilgisi 
yok olmuş, dünyaya küsmüş ve gelecekten hiç beklentisi olmayan, bir 
ferdin durumu gözönüne serilmişti. Bir fert düşünün ki, ne kendi hesabına 
ne müntesibi olduğu milleti hesabına ve ne de topyekün insanlık için 
istikbal adına hiçbir beklentisi, hiçbir ideali olmasın. Yani bu fert yaşayan 
ölü demektir. Bu şekilde felç olmuş fertlerden müteşekkil bir toplumun 
hayatiyetini devam ettinnesini beklememiz herhalde hayal olur. 

Biz burada yabancılaşmanın sosyal hayattaki etkisi derken, özellikle 
kültürel yabancılaşma neticesinde toplumda meydana gelen ÇÖZÜimeden 
ve çöküntüden bahsedeceğiz. Ve neticede de kendi öz değerlerine bayrak 
açmış bir toplumda düzenin nasıl bozulduğuna dikkat çekeceğiz. 

İkinci dünya savaşından sonra, yoğun savaş dönemlerinin getirdiği 
sosyal ve ekonomik problemler karşısında, ekonomik ve siyasi bakımdan 
güçlü ülkeler soğuk harp yoluyla kutuplaşma peşinde koşmuşlardır. Barış 
içinde sürdürülen soğuk harp, propaganda ile en güçlü silaha sahip 
olmuştur. Sıcak harbin silahlarından daha etkin olan propaganda araçları, 
emperyalizmin kültürel amaçlarını pekiştirmektedir. Kendi kültürünü ve 
dünya görüşünün., bir başka ülke üzerinde kabul ettinnenin yolu, mecburi 
olmadıkça sıcak harpten geçmemektedir. Bu bakımdan, çağımızın en 
dikkat çeken özelliği kültür emparyalizmi olmaktadır. Kültür 
emperyalizminde, toprak ilhakı yoktur. Ama, insan faktörünün (bilhassa 
aydınlar ve gençlik) yıkanan beyni ile vatanlaşan coğrafya da elden 
gidebilmektedir. Beyin yıkama yolu ile elde edilen aydınlar, ülkeler için 
birer "kültür esiri", "sömürge aydını" haline gelmekte, kendi ülkesi ve 
kültürü açısından ise, "yabancılaşmış aydın" olmaktadır195 . 

Bir toplumun, kendi öz değerleri ve kendi toplumsal dinamikleri 
üzerine gelişip ilerlemesinde olduğu gibi, kendi toplumsal gerçeklerini 
gözönünde bulundurmadan, öz kültüründen uzaklaşarak 

yabancılaşmasında da, o toplumun aydınlarının büyük fonksiyonlarının 

olduğu inkar edilemez. 

195 ERKAL, Sosyoloji. s. 309. 
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Kültür emperyalizmi sürecinde, ekonomik ve siyasi bakımdan güçlü 
ülkeler, gelişmekte olan ülkelere kültür transferini yaparken, bu ülkelerin 
aydınlarını, okumuş kesimini kullanarak bu emellerine ulaşmayı 

arzulamaktadırlar. Ve o toplum; kendi aydınlan eliyle kendi öz kültürüne 
yabancılaştırılmaktadır. Maalesef bizim toplumumuz da bu talihsizliğe 

uğramış mağdur ve mazlum toplumlardandır. 

Ziya Gökalp"in de işaret ettiği gibi ülkemizde halk-aydın (okumuş) 
kültür ikiliği sözkonusudur. Ve yabancılaşma,aydınm halktan uzaklaşma 
sürecinde ortaya çıkmaktadır. Ziya Gökalp'a göre aydınlar, halkta canlı 
bir şekilde yaşayan kültürel değerleri incelemeli ve öğrenmelidirler. 

Gökalp'in "halka doğru" olarak ifade ettiği formül budur. Aydınlar 

medeniyeti halka götürürken, onda yaşayan milli kültürü de almak 
durumundadırlar. Çünkü halk milli kültürünün canlı bir s0zgecidir196 • 

Geleneklerini ayaklar altına alınış ve kültür mirasını reddeden bir 
toplumda; ilgisizleşen, tepkisizleşen, okumadan, düşünmeden uzak, 
günlük düşünme alışkanlığının arttığı, insanın ufkunun daraldığı, ruh 
dünyasının basitleştiği ve sığlaştığı bir yapılaşmanın ortaya çıkması 

mukadderdir197 . 

Yabancılaşmanın görülebilmesi kadar, onun fert ve toplum üz~rinde 
doğurduğu olumsuz etkileri hafifletme gayretleri de artmış ve etkinlik 
kazanmıştır. Mülkiyetin yaygınlaştırılması, demokratik hak ve 
hürriyetlerin tanınması, manevi kalkınma yolwıda mesafe alınması, her 
türlü taassuptan uzaklaşılması, huzur ve istikrarın temini, ferdi yaratıcı, 

üretici ve mutlu kılacak olan dini eğitim ve öğretim, işsizliğin önlenmesi, 
yönetime katılma, oy hakkı, iktisadi kalkınmanın siyasi, kültürel ve sosyal 
hedeflerinin belirlenmesi ve sosyal kabul görmeleri, tüketici tercihlerinin 
belirlenmesi ve göz önünde tutulması, uygun çevre düzenlemeleri, aileye 
savaş açmaması, bürokrasinin azaltılması gibi faktörler yabancılaşmanın 

azalması yönünde etkili olabilirler. 

İnsanoğlu madde ve manadan müteşekkil bir varlıktır. Bu bütünün 
hangi parçası ihmal edilmişse orada denge bozulur ve huzursuzluklar baş 

I% GÖKALP, Z., Türkçülüğün Esaslan, Devlet Kitapları, 1972, s. 47. 

197 · • • ERKAL. IKKT .. s. 126: NIY AZI. M .. a.g.e . . s. 30. 
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gösterir. Onun için, insanın hayatiyetini dengeli ve huzurlu devam 
ettirebilmesinin şartı~ insanın maddi yönüne önem verildiği kadar manevi 
yönüne de önem verilmesinden geçmektedir. Günümüzde genellikle 
insanın moral yönü ihmal edilmiş ve bunun neticesi de ferdi ve içtimai bir 
çok hastalıklar ortaya çıkmıştır. Adeta insanoğlu kendi hayatı için tehlike 
olmuş ve korku kaynağı haline gelmiştir. Bugünkü toplumların sosyal 
hayatlarındaki düzensizlikleri ve kargaşaların kaynağı, manevi yönü ihmal 
edilmiş insandır. 

Batı bugün bunun farkına vamuştır. Manen aç bırakılan ve her türlü 
tatmini maddede bulacağını zanneden batı toplumu, aradığını bulamayınca 
yanlış kulvarda koştuğunu anlamış ve bugün bunun telafi yollarını 

aramaktadır. Çünkü manevi yönü ihmal edilen bir toplumda görülmüştür 
ki, fuhuş, uyuşturucu mübtelalığı, anarşi, kargaşa ve bunların sonucunda 
da düzensizlik ve kaos meydana gelmiştir. Böylece, toplumun varlığı ve 
devamı tehlikeye giriyor. İşte, batı bugün bunu görmüş ve tedbir almanın 
telaşındadır. 

O halde toplumda yabancılaşmanın önlenmesi şarttır. Bunun için 
gerekli tedbirler milli eğitim politikası ile kültür politikası içinde 
düşünülebilir. Din, dil, tarih şuuru ile toplum kendi dinamikleri üzerinde 
ayakta durmalı ve hayatiyetini devam ettirmelidir.Toplum, değişme süreci 
içinde ihtiyaçlara uygun kurumlaşmaya giderken yabancılaşmadan 

kaçınmalıdır. 

D. Anomi 

1. Kavram Olarak 

Anomi, sosyal normların insan rol ve hareketlerini düzenlemek ve 
disipline etmek hususundaki güçlerinin yıkılması demektir. Böylece 
anomi, insanın normlardan sapan eylemlerinin nedeni olmaktadır. Bir 
diğer deyişle anomi, normların geçerliliğini ve yaptırım gücünü 
yitinnesidir. Değer ve normlar hiyerarşisinin bozulması ve değer 

kargaşasının topluma egemen olması gibi durumlarda anomi, yani 
normsuzluk hali doğacaktır198 . Başka bir anlatımla, kuralları geçerliliğini 
yitirmiş, herkes tarafından benimsenecek yeni kurallar meydana 

158 DÖNMEZER, Sosyoloji. s. 257: TOLAN. a.g.e .. s. 247. 
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getirememiş bir toplumda, fertleri toplumsal bütüne bağlayan bağların 
kopması haline "anomi" denir. Merton"a göre, toplumca tanımlanan 

hedeflere ulaşmak için tanımlanmamış davranışlara başvurulmasının 

zorunlu olduğunu durumlarda toplumsal yapı ile kültürel yapı arasında 
beliren uyuşmazlık, anomiye yol açmaktadır. Durkheim'e göre anomi, 
"hangi normu izleyeceklerini bilemez hale gelen fertlerin bütünleşmelerini 
giderek imkansızlaştıran bir toplumsal dOzensizlik ortamıdır". 199 

Anomi kavramı, yapı değşikliğine uğrayan çağımız toplumlarında 
gündeme gelen bir konudur. Anomi Ozerinde birçok düşünür görüş 

getirmiş ve değişik yaklaşımlarda bulunmuşlardır. 19. asırda Fransız 

sosyologlarınca ortaya atılan bu kavraın,daha önceleri latin kültüründe de 
yer yer görülmüştür. Aynca 16. ve 17. asırlarda İngiltere'de felsefi ve 
teolojik yazılarda yer almıştır. 18. asırda kaybolan anoıni ancak 19. asrın 
sonlarına doğru Fransız sosyoloğu ve felsefecisi Jean Marie Guyau ile 
gündeme gelmiştir200 .Bize göre anomi, "hızlı toplumsal dönüşüm 
dönemlerinde değerler sistemi ve nonnatif yapının toplumsal yapı ile ilişki 
ve uyumunun bozulması ve toplumu oluşturan bireylerin davranış~ 

düşünce ve eylemleri fizerindeki belirleyici ve yönlendirici niteliğinin 

yitirilmesi" halidir. Anomi kavramı böyle bir çerçeve içerisinde ele 
alındığında, tekil bireyin davranış ve yönelimlerinden ötede, toplumsal 
yapının bir yanının bireyler üzerindeki etkisi de göz önüne alınmış olur2°1 • 

Sadece sonuçlan değit bu sonuçlan doğuran moral fikirlerin de ele 
alınması gerekmektedir. Bu düşünür moral olay ile moral fikri ayn ele 
almaktadır. Durkheim ise; moral olay ile moral fikrin ayrılamayacağını 
ileri sürmüştür. 

Anomi Fransızca'da etimolojik olarak düzensizlik ve kanunu ihlal 
etme anlamlarını belirtir. Anomi, dayanışmadan yoksunsuzluktur~ değişik 
sosyal fonksiyonlar, artık sosyal grubwı denge ve ahengini korumak 

ı9'J TOLAN, a.g.e., s. 248. 

200 ERKAL, Sosyoloji, s. 314. 

201 TOLAN. Barlas, Çağdaş Toplumun Bunalımı: Yabancılaşma ve Anomi. Ankara 1980. 

s. 171. 
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bakımından bir arada işlemekten kesilmektedirler. Durkheim'e göre içinde 
benzerlikten doğan dayanışmanın zayıfladığı ve iş bölümüne ve değişik 
mesleklerin varlığına dayanan farklılaşmaların meydana çıktığı çağdaş 

toplum anomiye adaydır. 

Porsans'a göre anomi "geniş sayıdaki fertlerin ciddi derecede kendi 
kişiliklerinin istikrarlı ve sosyal sistemin ywnuşak bir biçimde işlemesi 

bakımından zaruri, sabit müesseselerle birlikte bütünleşmeden mahrum 
bulundukları hal"dir. 

Porsans anomiyi nonnlar ve değerler arasındaki çelişkilere 

dayandınnaktadır; toplumda değerler sistemi arzu olunan, tatminkar 
temenni edilen hususları belirler. Değerler sistemi yüksek derecede 
yüceltilmiş gayelerin tümünden oluşur. Güç elde etmek, sosyal itibar elde 
etmek gibi amaçlar, kollektif disiplini örgütlemeye zorlamaktadır. 

Değerler böylece aslında birer tasavvur imajdan ibarettirler. 

Nonnlar ise Porsans'a göre, oldukça belirli tarif edilmiş usuller 
niteliğindedirler. Normlar değerlendirilmiş hedeflere ulaşma araçlarıdırlar 
ve yorumlanmaya muhtaçtırlar. Görülüyor ki, değerler ile bunlara uzlaşma 
aracı olan normlar arasında açılma, ayrılma ihtimali çoktur. Bu ayrılma 
anomi nedenidir202 

2. Anominin Sosyal Hayattaki Etkisi 

Toplum hayatındaki sosyal düzen dayanışma ile sağlanır. Dayanışma 

da fertten çok, toplwn katında yerleşmiştir. Toplum seviyesinde konuyu 
ele almak metafizikçi veya hayalci değerlendinne sayılamaz. Toplum 
moral değerlerin kaynağıdır. Şu halde, anomi toplumun reddi anlamına 
gelmektedir. Toplumu reddetmekle, moral değerlere yataklık yapan asıl 

kaynağı reddetmiş oluruz. Moral değerler, toplum ile vardır. Bu 
bakımdan, sosyal istikrar ve düzeni sağlayan kural ve kaidelerin 
gevşemesi (örfi veya yazılı hukuku ilgilendiren) anomi olarak 
isimlendirilebilir. Anoıni otonom bir varlık olmaktan öte; ideal 
standartlarda bozulmadır. İnsan, eğer moral bir yanı olan bir varlık ise, 
toplum içinde yaşadığından dolayıdır2°3 . 

202 DÖNMEZER. Sosyoloji. s. 257. 

ım ERKAL, Sosyoloji, s. 315. 
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Durkheim; anemiyi değerlendirirken ana tez olarak moral hayatın 
meselelerini, pozitif ilmin ışığında ele alınması üzerinde durur. Anomi, 
ilmi tecrübeciliğin, deneyciliğin bir bulgusu değil; moral felsefede doğan 
bir eğilimdir. Toplum gerçeği, moral hayatın kaynağıdır. Toplum, anomiye 
katlandığı, ondan çok şey çekmekte olduğu için dayanışma, istikrar ve 
düzene geçmemiştir204 . 

Anomi daha çok maddeci, faydacı ve fertçi nonnlann ağırlık 

kazandığı toplumlarda görülen hastalıklı haldir. Anominin yaygınlaşması 
fertte bir takım tepkilerin doğmasına sebep olabilir; kendini toplumdan 
tecrid, farklı şeyler yapma fobisi, ilgisizlik ve saldırganlık şekillerinde 

göıiilebilir. 

Böylece, yolunu saşırmış bir düşünce ve değer sisteminin engelleyip 
bastıramadığı iştah dolu arzular, kendilerini durdurması gereken sınırların 
nerede bulunduğunu bilemez hale gelmişlerdir. Tam böyle bir ortamda, 
yalnızca genel dinamizmlerinin niteliği gereği daha yoğun olması bile, 
onları tabii bir aşın- coşkunluk halinde bulundurmaya yetmektedir. Refahın 
artması nedeniyle,arzular da taşan bir coşkunluk içerisindedir. Bu istek ve 
arzulara sunulan daha da vaad edici ödüller onları dürtmekte, daha zor 
beğenir bir tutuma sürüklemekte, geleneksel kuralların yetki gücünü 
yitirdiği bir dönemde tüm kurallar karşısında daha sabırsız kılmak.tadır . 

Demek ki bu düzensizlik, istikrarsızlık ve dengesizlik hali, ihtirasların 

daha güçlü bir disipline ihtiyaç duymaları gereken bir dönemde, ak.sine 
giderek sınır tanımamaları nedeniyle daha da pekiştirilmiş olmak.tadır. 

Günümüz toplumlarında fert, nonnlarını, içinde yaşadığı toplumun 
bütününden çok, yalcın bir ilişki kurduğu aidiyet ve referans gruplarından 
sağlamak.tadır. Ters bir oluşumla, kitle toplumunun ve kitle kültürünün 
gelişmesi,ferdi, yüzyüze ilişkilerin egemen olduğu küçük birincil gruplara 
itmektedir. Aynca kitle iletişim araçları, bir süre sonra normlaşan simge, 
sembol ve davranış kalıplarım yaymakta, böyle kitle içerisinde kaybolmuş 
fertler, bu görüntüleştirilmiş nonnlan uygulayarak toplumca 
benimsendiğini düşündükleri "iyi" davranış biçimlerini neredeyse büyük 
bir hevesle ve vurgulayarak sergilemektedirler2°5 . 

204 ERKAL, Sosyoloji, s. 315. 

205 .TOLAN, a.g,e., s. 249. 
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Anomi konusunu netice, olarak ifade edecek olursak; anomıyı 

yabancılaşmadan bağımsız olarak düşünemeyiz. Kendi toplumsal 
kurallarını terketmiş, terkettiği bu kuralları ikame edici kuralları 

bulamamış toplumlarda anomi kaçınılmazdır. Bu kuralsızlık boşluğunda 
toplumun fertleri bir durum karşısında nasıl hareket edeceklerini 
seçemiyorlarsa veya bilemiyorlarsa, o toplum bir anomik felce muhatap 
demektir. Kural tanımayan ve bilmeyen bir toplumda, toplumsal birlik ve 
bütünlüğün, toplumsal dayanışmanın sağlanmasının ne kadar güç olacağı 

hatta imkan dışı olacağı ortadadır. Böyle bir toplumda toplumsal 
istikrarın, toplumsal barışın ve sosyal düzenin sağlanmasının da mümkün 
olamayacağı açıktır. 

Evet, sağlıklı bir sosyal hayat ve bu hayatın varlık ve devamının 
şartı, kendi toplumsal dinamikleri kurulmuş üzerine kurulmuş bir hayat 
yaşamaları gerekmektedir. Tarih de bunun şahididir . 

... 

106 



ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

YAZILI VE YAZILI OLMAYAN HUKUK İLİŞKİSİ 

I. HUKUKUN DİĞER SOSYAL KURALLARLA İLİŞKİSİ 

A. Hukukun Ahlak, Örf, Görgü ve Din ile ilişkisi 

1. Hukuk ve Ahlak İlişkisi 

Ahlak, bir sorumluluk ve görev duygusu kavramından doğmaktadır. 
İnsanlar çok eskiden beri, maddi ve manevi gibi bazı görevlerle bağlı 
sayılmışlardır. Bu görevler,ya insanın kendi öz benliğine karşı olur (yalan 
söylememek, dedikodu dinlememek, kötülük düşünmeme gibi) ya da 
insanın öteki insanlara ve topluma karşı olan görevleri (kimseyi 
öldünnemek, kimsenin malını çalmamak, kimseye iftira etmemek gibi) 
niteliğinde olabilir. Bu nedenle ahlak kuralları toplumu düzenlemeye, 
toplum içinde düzen sağlamaya yaraınaktadıros. Burada hukukun gördüğü 
iş de bu değil midir? Sorusu akla gelmektedir. Bütün hukuk kuralları ve 
yasalar da toplumu düzenlemeye uğraşmıyorlar mı? Bunda şüphe yoktur. 
ister hukuki, ister ahlfild olsun, bütün kutal ve ilkelerin amacı toplumda 
düzeni sağlamaktır. Yani ikisinin de amacı aynıdır. 

Her ahlak kuralı, aynı zamanda hukuk kuralı değildir. Örneğin, 
yoksula yardım bir ahlak kuralıdır. Bunu yapmayan cimri fertleri ahlak 
kınar. Fakat hukuk cezalandırmaz ve buna karışmaz. 

200 VELİDEDEOĞLU, a.g.e .• s. 33, 71. 
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Bu duruma hukukçular, "ahlak kurallarında devletin yaptırım gücü 
harekete geçmez, onlardan yalnızca toplumun manevi yaptırunı ( çevrenin 
ayıplaması, o kişiyi kötü görmesi, kendisi ile ilişkileri kesmesi gibi) veya 
bizzat kişinin vicdan azabı çekme duygusu vardır" derler. Şunu hemen 
belirtmek gerekir ki, bazen toplumun manevi yaptırunı ve vicdani 
sorumluluk duygusu, hukukkun yaptınmından çok daha etkili olabilir. Bu 
nedenle toplumu oluşturan fertlerin büyük çoğunluğu ahlak kurallarına 

uyar. 

Öte yandan her hukuk kuralı da ille ahlak kuralı değildir. Örneğin, 
her bireyin hukukça bir yerleşim birimine bağlı olması veya nüfus siciline 
kayıtlı olma gerekliliği gibi kurallar birer hukuk kuralıdırlar. Ahlak 
kuralları ile bir ilişkisi yoktur. 

Ahlak ve hukuk kuralları, aralarında hiç boş alan bırakmayacak 
kadar birbirlerine yakındırlar. Bu yüzden hukuk "doğal" denen eksik 
yükümlülükler içerir. Bunlar öylesine yarı yaptırımlarla donanmıştır ki, 
sözgelimi, alacaklının alacağının icrası için adalete başvuramayacağı gibi, 
borcunu yerine getirmiş borçlu da, borç olmayan şeyi ödediğini iddia 
edemez ve dolayısıyla bunun geri ödenmesi talebinde bulunamaz. 
Özellikle ahlak, hukukun beslediği, tükenmez bir hazinedir. Gelişip 
inceldiği ölçüde talepleri dahada buyurganlaşarak basit görevlerden 
hukuki yükümlülüklere dönüşür. Daha az olsa da tersine gelişmeyle de 
karşılaşılabilir; bozulan, hukuksal yaptınmdan kopan ve böylece sadece 
ahlaka, vicdana bağımlı duruma gelen hukuk kuralları vardı.r207 . 

Herşeyden evvel bir toplumun yazılı hukuk sisteminde ahlaka ayrı bir 
yer ve önem verildiği görülür. Hukuk kural ve prensiplerinin esasında 
ahlaki olduklarını bir tarafa bırakalım. Asıl ahlak nazarında bunların bir 
çoğu ne ahlaki, ne de gayri ahlakidir, ahlak ile alakasızdırlar. Yalnız 

medeni ve cezai hukukta asıl ahlak ile alakalı maddelere pek sık rastlanır. 
Cezai mevzuatta çalınak,öldürmek. .. mevzuatları ve medeni kanunlardaki 
edep ve adetlere dikkat mevzuası, bu gibi maddelerin başında gelir. Hele 
hukuki örf ve adetlerin hukuk olmaktan ziyade ahlaki realiteyi ifade 
ettikleri gözönüne alınır, her kanun sistemi içinde örf ve adetle ilgili 

ım DİLLİ, Hüsnü, Hukuk Sosyolojisi (Çeviri), Paris 1990, s. 36-37. 
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maddeler bir araya toplanırsa yazılı hukuk içinde ahlakın oldukça geniş 
bir yeri olduğu görülecektiı-208 • 

Bunun içindir ki hukuk buhranlarının her tekerrür ettiği yerde, hukuk 
ve ahlak münasebetinin yeniden gözden geçirilme ihtiyacı hissedilir. 
Toplumların statik zamanlarından ziyade dinamik ve hareketli anlarında, 

fikir ve aksiyon mensupları sarsılan hukuki kurum veya kurumların yeni 
temellerini araştınrken ahlaki fikir ve inanışlara başvururlar. Auguste 
Comt'un bu sosyologlar grubunun en başında geldiği malumdur. Artık 

istenmeyen, yahut kısmen değiştirilmesi arzu edilen müsbet hukuk yerine 
konacak yeni hukukun ideal şekli toplumun içtimai ahlakında aranır209 . 

Bazı sosyal davranış kuralları, hem ahlak hem de hukuk düzeninde 
tekrarlanırlar, ya da bu konularda, bir dönüşme, ahlak kuralının hukuk 
kuralına dönüşmesi sözkonusudur210 • Örneğin, Adam öldürme, hırsızlık, 
ırza geçme,zina şuçlan, ahlaka aykırı oldukları gibi, aynı zamanda, Türk 
Ceza Kanunu (TCK) tarafindan da suç sayılmışlardır211 • Hukuk düzeni,bu 
fiilleri,sadece ahlaki müeyyidelere bırakmamış, hukukun maddi 
müeyyidesiyle de kuvvetlendirmiştir. 

Bazen, bir hukuk kuralı, bir hukuki olayı düzenlerken, o olayın 

şartlan arasına ahlakı da koyar, ve böylece ahlak kuralının tümüne bir 
yollama yapar.Ahlak kuralları, bu yolla tümüyle hukuk düzeninde yer alır. 
Sanki ahlak, o belirli konuda hukuk düzeninin bir parçasıdır212 . 

Ahlak ile hukukun birbirine yabancı kaldıkları hususlar da vardır. Bu 
durum da, iki tür sosyal davranış kuralı arasında bir yabancılık ilişkisi 
olarak adlandırılabilir. Şöyle ki, bir çok davranışları, ahlak kuralları 

yasaklamaya ve onları manevi müeyyidesi altında tutmaya devam 
etmesine karşın.hukuk kuralları bunlar için,maddi müeyyideler 

2C8 FINDIK.OĞLU, Z.Fahri, İçtimaiyat Dersleri. Cilt I, İstanbul 1971 , s. 260. 

200 FINDIK.OĞLU, a.g.e .. s. 262. 

2IO Ô NEN, a.g.e. s. 36. 

211 Bkz. TCK., m. 448. m. 491. m. 414, m. 440. 

212 ÔNEN. a.g.e .. s. 37. 
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öngörmemektedirler213 . Örneğin: Ergin bekar bir erkek ile ergin bekar bir 
kadının bir ev tutarak birlikte nikahsız, evlenmeden yaşamaları, bir çok 
toplwıılarda ahlaka aykırı sayılır, onaylanmaz. Bu şekilde yaşayan çiftlere 
iyi gözle bakılmaz, bunları bir çok aileler kendi evlerine kabul etmezler, 
toplantılarına almazlar, böyleleri ile yakın ilişki kurmazlar. Bunlar böyle 
bir davranışa uygulanan ahlaki, manevi mOeyyidelerdir. Fakat buna 
rağmen, Türk mevzuatında,bu şekilde hayat sürdüren kimselerin bu 
davranışlarını yasaklayıcı bir hukuk kuralı mevcut değildir. Bunlara 
hukuki maddi mOeyyi de uygulanmaz. Bu konuda ahlak ve hukuk 
birbirlerine yabancı kalmışlardır. Ahlak kuralları yazılı değildir. Oysa 
hukuk kuralları yazılıdır. Ahlak, hukuk dışındaki değer yargısı ile 
ilgilenmektedir. 

Hukuk kurallarının kaynağı, kanun koyucudur. Kanun koyucunun 
yetkili kıldığı mahkemeler, örf ve adet kurallarını ve bağlayıcı içtihatları 
saptayabilirler. Ahlak kurallarının kaynağı ise din ve örfıdir. 

Hukukta bir kural var, "yasak olmayan her fiili yapmak sebesttir", 
yine "kanunun boşluklarından istifade etmek maharettir" gibi sözlerinde 
gösterdiği, toplum dOzenin sağlanmasında hukuk yetersiz kaldığı gibi geç 
de kalmaktadır. Çünkü hukuk toplumun gerisinden gitmektedir. O 
bakımdan, ahlaki değerlere sahip ve saygılı olmayan fertlerin oluşturduğu 
bir toplumda dOzeni sağlamak oldukça güçtür. Onun için toplum düzenini 
sağlamada hukuk kuralları ahlak kurallarının omuzları üzerine basabilirse 
başarılı olabilir. Her ferdin başına bir polis dikemeyiz ama, ciddi bir 
eğitim öğretimle insanların kalplerine manevi polisi koymak, insanların 
gerek iç gerekse dış fiillerini kolaylıkla kontrol edebilme imkfuıını elde 
ederek düzenin sağlanması gerçekleşmiş olur. Toplumda fertler arasındaki 
ilişkilerin ölçüsü sadece maddiyata dayanan menfaat ilişkileri ise o 
toplumda sağlıklı ve gerçek manada düzenin sağlaması oldukça güç, hatta 
imkansızdır. O toplumwı maddi ve manevi ortak asgari müşterekleri 

etrafında kenetlenmesi gerekmektedir. 

a. AbUikın Gerçekleşmesinde Hukukun Önemi 

Niteliği gereği hukuk; insanların birbirleriyle ilişkilerinde tipik olan 
davranışları düzenler; bu davranışların bireysel özelliklerinden doğan 

213 ÖNEN. a.g.e., s. 39. 
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değişik görünümlerini ve "somut vicdani kararlarıyla belirlenecek olan 
davranış biçimlerini", soyut genel kavrama dayalı normlarının kapsamına 
almaz. Böylece hukuk fertlerin özgürce eylemde bulunacakları bir alanı 
mümkün kılar ve bu alanı da koruması altına alır. İşte, fertler kendilerine 
tanınan bu özgürce eylemde bulunabilecekleri alanda ahlaka uygun 
kararlan oluşturup gerçekleştirme imkanına kavuşurlar ki, bunu hukuk 
sağlar2 14 . 

b. Ahlak, Hukuka Uygun Davranışı Destekler 

Hukuka uygun davranış, ahlakın da bir talebidir. Çünkü,adalet ve 
onun gerektirdiği düzen ve insanların bir arada barış içinde geçinmeleri, 
aynı zamanda ahlaki bir değer taşımaktadır. Bu yüzdendir ki, adalete, 
barış ve düzene yönelmiş olan hukuka saygı gösterilmesini ahlak da 
istemektedir215 . Kuşkusuz ahlakın bu buyruğu, pozitif hukukun ayn ayn 
normlarına uyma yükümlülüğü şeklinde kendisini göstermeyebilir. Kaldı 
ki başlı başına her hukuk normuna uymayı ahlaken iyi görülmüş bir 
davranış olarak değerlendinnek zorunda kalınacaktı ki, bu hukukun tüm 
normlarının ahlak tarafından belirleneceği gibi bir sonuca ulaşacaktı. Oysa 
hukukun ahlak ile ilişkili olmayan nonnları da bulunmaktadır. Hatta bazı 
hukuk normları ahlaken adaletli bir hukuku ifade etmekten uzak 
bulunmaktadırlar. Demek oluyor ki, hukuka uygun davranışla ilgili ahlaki 
yükümlülük, tek tek hukuk nonnuna uyulmasını değil, tersine, toplum için 
ve bireyin hayatı için düzenliyici fonksiyonunda ahlaki bir değer 

taşıdığından dolayı, bütün olarak pozitif hukuka uyulmasını 

öngörmektedir2 16 • 

c. Ahlak ile Hukuk Arasındaki Zaruri Ahenk ve Uygunluk 

Ahlak ile hukuk arasında zaruri olan bir uygunluk, bir ahenk vardır. 

Ve bunlar arasında da daimi münasebetler sözkonusudur. Bu 
münasebetler mantıken zaruridirler. Hukuk ile ahlak arasındaki esaslı 

münasebet, ahlaken vazife olan şey daima hukuki bakımdan da uygun 
olmalıdır. Hukuken yapılması mümkün olmayan şey bir vazife alamaz. 

214 ARAL. ınmü .. s. 82. 

21 5 ARAL. HHBÜ., s. 82. 

216 KILLIOĞLU, a.g.e. s. 294-295. 
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Yani "ahlakın vazife olarak emrettiği fiili, hukuken yapabilmek se1ahiyeti 
mevcuttur" prensibi ile ifade olunur. Belli bir sistemde, fail için bir fiilin 
yapılması bir vazife olarak gerekiyorsa, aynı sistemde bu fiile bir diğeri 
tarafından karşı gelinmesine imkan verecek kaide bulunmamalıdır ve 
bulunamaz. Eğer böyle bir karşı gelme meşru olursa, bu sistemin 
birbirleriyle uzlaştınlmayacak kaidelerden oluştuğu ve kendi içinde 
çelişkiye düştüğü neticesine varılır. Bu sebeple, insan fiillerini idare 
edecek bir kıymete haiz olmadığına hükmetmek lazım gelir. İnsan için 
ahlaken zaruri olan şey, objektif sahada mümkün olmalıdır; herkesin 
vazifesini yapmak selfilıiyeti, hukuken haiz olduğu red ve inkar 
edilemeyecek bir hakikattır217 . 

Ahlakla hukuk arasındaki münasebetler o kadar sıkı ve kesindir 
ki,her ikisi de aynı bir hakikat derecesine ve aynı kıymete haiz 
bulunmaktadırlar. Gerek hukuka gerek ahlaka aynı katiyet veya nisbiyet, 
aynı tabiilikle veya sunilik vasfı izafe olmak mantıken icab eder. Bu 
bakımdan bir çelişld veya eşitsizliğin mevcudiyeti mümkün değildir. Zira 
biri diğerini gerektiren ve tamamlayan ve aynı esasa müstenit bulunan 
hareket kuralları mevzubahistir18 . 

Hukuk ve ahlak ilişkisinde netice olarak diyoruz ki, hukukla ahlakın 
nitelikleri ayn olmakla birlikte, birçok noktada bunların birbiri içine 
geçtiği, birçok noktalarda birbirini tıpkısı olduğudur ve beraberce 
insanlararası sosyal ilişkileri düzenlerler. Bu nedenle hukuku besleyen 
ahlaktır. Ahlaka bağlı olmayan bir toplumda, hukuk kuru ve anlamsız bir 
sözcük olmaktan öteye geçemez. 

2. Hukuk ve Örf İlişkisi 

Örf de, hukuk gibi insanlar arasında ve insanlar için geçerli kurallar 
toplamıdır. Acaba örfle hukuk arasındaki fark, hukukun zorlayıcılık 
özelliğini taşımasında ve örfün ise olmamasında mı aranmalıdır? Fakat 
örfünde etkili bazı cebri vasıtalara sahip olduğu unutulmamalıdır. Misal 
olarak cemiyetin, umumi efkarın bir şeyi boykot etmesi, yani genel boykut 
zikredilebilir. Buna mukabil hukukun bir çok hükümleri, cebren 

217 ÇAĞIL, a.g.e., s. l45. 

218 ERMAN.Sahir, Hukuk Felsefesi Dersleri. İstanbul l958., s. 291. 
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gerçekleştirilebilme kabiliyetinden mahrum bulunmaktadır. Mesela; hukuk 
kaidelerini tatbikte görevlendirilmiş her memurun arkasına, kontrol ve 
vazifeyi ifaya zorlama maksadıyla başka bir memur vazifelendirilemez219 . 

Örf, organize edilmemiş bir halk topluluğuna dayanır, buna mukabil 
bir organizasyona, mesela; devlete istinat etmek hukuka özgü bir şeydir. 
Çünkü örfi hukuk,devletten ayn ve uzak olarak doğrudan doğruya 

topluluk tarafından meydana getirilir. Hukukla örf arasındaki farkı, 

bunların içtimai müşterek hayat nizamı için arzettikleri az veya çok 
ehemmiyet nisbetinde aranınahdu220 . 

Hukukla örf arasındaki farklar konusunda: 

"Hukuk, insanların içtimai müşterek hayatım haricen tanzim eden 
cebri normların yekünüdür. "221 Buna mukabil örf, ilgililerin arzu ve 
ihtiyaçlarına terkedilmiş uyuşmaya dayanan bir nizamdır. Bu mülahazalar, 
hukuk ile örf arasındaki fark mevzuunda belli bir görüştür. Bu görüşe 
karşı bir itiraz olmak üzere deniliyor ki, bu iddia, haki.kata tamamiyle 
uymamaktadır. Çünkü bazı örf kuralları , fertleri hukuk kurallarından daha 
şiddetli surette itaate zorlarlar. Mesela; köylüler ve tacirler arasında 

geçerli bazı örf kuralları gibi! Bu sebeple hukuk normlarıyla, örf normları 
arasındaki farkı başka noktada aramak lazım gelir. Denebilir ki, hukuk 
normları organize edilmiş bir birliğin vaz'ettiği kurallardır. Bu birlik 
devlettir. Örf normları ise, beşeri hayatın meydana getirdiği içtimai birlik 
tarafından vaz'edilmiştir. Bu birlik ayrıca organize edilmemiştir. Örf 
kurallarının kaynağını, toplum içinde cereyan eden fiiller teşkil 

etmektedir. 

Bu sonuncu noktai nazar da hakikatlere uymamaktadır. Çünkü 
"hayatın vücuda getirdiği içtimai birlik organize edilmemiştir" demek, 
içtimai birliğin sırf tabii bir birlik olduğu tarzında bir iddiaya temayül 
edildiği intibasını bırakabilir. Bu doğru değildir. Gerçi içtimai birlik, 
beşeri hayattan, adeta tabii zaruretle doğar~ fakat bu birlik, yine de 
normatif bir karakterdedir. En ilkel toplumlar bile normlarla 

219 ÇAĞIL.a.g.e .. s. 66. 

ıxı ÇAĞIL. a.g.e., s. 67. 

221 ÇAĞIL. a.g.e .. s. 77. 
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düzenlenmiştir; ama ilkel de olsa yine organizedir. Sonra örfün kaynağını , 

sırf toplum içinde cereyan eden hal ve hareketleden gönnek de doğru 
değildir. Zira devletten başka birlikler dahi, hukuk vaz'edebilir. Mesela; 
halle doğrudan doğruya hukuk yapan kudretlere sahiptir. Millet aynı 

zamanda bir hukuki camiadır. Teamüli hukuk, bu hukuki camianın ihdas 
ettiği bir hukuktur. 

Örf kuralı, hukuk kuralları gibi heteronom bir karakter taşıdıktan, 
yani ferdin dışında, toplwnca istenilmiş olmasından başka, içerik 
bakımından da hukukla geniş ölçüde benzerlik gösterir. Gerçekten ·bu 
normların içerikleri, her zaman değişmektedir. Eskiden hukuk normu olup, 
bugün yalnızca örf normu olarak kabul edilen normlar bulwıduğu gibi, 
bunun aksi de sözkonusu olabilmektedir. Nitekim, bugün uluslararası 

hukuk alanında rastlanan hukuk normları eskiden örf normlarından ibaret 
bulunınaktaydı222 . 

Hukuk ile örf arasındaki ayrım konusunda; akla dayalı olmayıp, 

keyfe göre, tesadüfen meydana gelen örf kuralları , toplumsal hayatın 
pratikleştirilmesini, kolaylaştırılmasını ve inceltilmesini amaç edinir. 
Bunların sosyal ilişki biçimlerini kolaylaştınnalarına, inceltmelerine 
karşılık hu.kulç, birliğin dfizenini korur ve bu bakımdan da sosyal hayat 
için büyük bir önem taşır. 

Bu öneminden ötüıii hukuk, kendisine tabi olanların rıza ve 
muvafakatinden bağımsız olarak yürürlüğe sahiptir~ ona aykırı 

davranılmakla yürürlükten kaldırılmış olmaz. Örf normları ise 
konvansiyonel (uyuşmaya dayanan) normlardır; yani kendilerine tabi 
olanların rıza ve muvafakatlarına dayalı olarak yürürlüğe sahip olan 
normlardır. Kısaca hukuk normlarını kesin bir "olması gereken"i
göstermelerine karşılık,örf normları kesin olmayan bir "olması gereken11i 
deyiınlerler223 . Örneğin, düello adetinin yürürlükte olduğu dönemlerde, 
kötü bir davranışta bulunmuş olan bir kimseyi düelloya çağınnaya ve 
düelloda onu öldürmeye topluca izin verilmişti; ancak bu konuda· bir 
yükümlülük, bir zorunluluk yoktur. Oysa, hukuka aykırı davranışlarda, 

222 •. 
ARAL., HHBU .. s. 84. 

223 ARAL. HHBÜ .• s. 84.85; ÇAĞIL. HİG .• s. 67. 
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müeyyidenin uygulanmasına yalnızca izin verilmemekte, aynı zamanda 
buna ilişkin bir ödev bir sorumluluk da bulunmaktadır. 

Neticede, hukukla örf arasındaki farka bakılırken, onların mer'iyet 
(uygulanabilirlik, geçerlilik) tarzlarına bakmak lazım. Hukuk, bağlayıcı bir 
emri ihtiva eder ve fonnal mer'iyete sahiptir; hukuk hem kendisini 
vaz' edenlerin,hem de kendisine tabi olanların rıza ve muvafakatin den, şu 
veya bu arzusundan bağımsız olarak . emreder, nehyeder. Kimlerin 
kendisine tabi olduklarını, olacaklarını tayin eder. Hukuk nizamına tabi 
olmaktan kaçınmak isteyen veya fiilen kaçınan kimseler, hukuku ihlal 
etmiş olurlar; fakat buna rağmen hukukun müessiriyetinden kurtulamazlar. 
Çünkü huk~ genel geçerliliğe sahiptir. Bir hukuk kuralının geçerliliği, 
ancak yine hukukun kendi hükmü ile ortadan kalkar; lakin ihlal edilmek 
suretiyle ortadan kalkmaz. Buna mukabil, örf kurallarının mer'iyeti yine 
fomıal olarak ve fakat şarta bağlı bir davet tarzında tecelli eder. Örf 
kuralları konvansiyonel normlardır; kendilerine tabi olanların rıza ve 
muvafakatlerine dayanarak mer'iyet kazanırlar224 • 

Hukukun tarihi gelişimi bakımından öncelikle yargı gücünün önce 
oluştuğu ileri sürülerek, hakemlik yetkisini üstlenenlerin kararlarını örf ve 
adete göre verdikleri belirtilmiştir. Aynca, örf ve adetlerin yazılı hale 
getirilmesiyle yasaların oluştuğu söylenmiştir. Bwıa bağlı olarak toplumda 
geçerli örf ve adet kurallarına bütünüyle ters düşen ve toplumca 
benimsenmeyen yazılı hukukun örf ve adet kuralları tarafından etkisiz 
duruma getirilmesi, yasanın "ölü yasa" niteliğini kazanmasına neden 
olduğu gösterilmektedir225 • 

Demek oluyor ki, kanunla örf arasında esas itibari ile bir fark mevcut 
değildir; aynı manayı ifade eden ve aynı gerçek temele dayanan iki 
iradenin beyanı sözkonusudur. İki kaynak arasındaki bu temel eşitliği 
hukukçu Julianus'un şu sözleri gayet güzel bir şek.ilde ifade ediyor; 
"Filhakika halkın kendi iradesini reyle yahut bilfiil beyan etmesi arasında 
ne fark vardır?"226 . 

224 Ğ · ÇA iL, HlG., s. 69. 

225 KILLIOĞLU. a.g.e., s. 295. 

226 YÖRÜK. AKemal, Hukuk Felsefesi Dersleri. İstanbul 1958. s. 338. 
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Netice itibariyle örf ve adet kurallan, hukuk kurallarıyla büyük 
ölçüde benzerlik gösterirler. Çünkü örf de, insanların toplumdaki 
ilişkilerini düzenleyen ve belli oranda zorlayan normlardır. Düşünüldüğü 
zaman, hukuk kurallanmızın çoğunun, örf ve adetlerden kaynaklandığı 
görülür. Yasanın çoğu kez fiili bir durumun onaylanması olduğı.ı 

söylenirken aslında, sosyal grubun zaten benzer uygulamalar içinde 
olduğu düşüncesi seslendirilmiş olmaktadır. Her halük§.rda örf ve 
adetlerin, engelişmiş toplumlarda bile hukukun oluşumunda ne kadar 
büyük bir öneme sahip olduğı.ı anlaşılmaktadıı227 . 

3. Hukuk ve Din İlişkisi 

Sosyal hayatı düzenleyen sosyal davranış kurallarının, başlangıçta, 
kökende birlik gösterdikleri, sonradan farklılaştıkları ileri sürülüı-228 . 

Hukuk düzenlerini, din kurallarına dayandıran toplumlar, tarihi 
dönemlerde var oldukları gibi, günümüzde de mevcutturlar. Böyle 
toplumlarda, din kuralları ile hukuk kuralları bir özdeşlik gösterirler; zira 
din kuralları, hem insanlarla tanrı arasındaki ilişkileri ve hem de insanlar 
arasındaki ilişkileri düzenlemektedirler. 

Hukuk kurallarının (düzenlerinin) laikleşmesinden sonra da, din 
kuralları ile hukuk kuralları arasındaki etkileşim ilişkileri devam etmiştir. 
Örneğin; adam öldürme, hırsızlık, zina gibi eylemler, hem din kurallaiına 
ve hukuk kurallarına aykırı davranışlardır. 

Sosyal hayatın birçok ilişkilerinde, din ve hukuk arasındaki bu, 
tekrarlama, dönüşme biçimindeki ilişki gözlemlenmektedir. 

Ancak laik hukuk düzenlerinde, hukuk kuralları ile din kuralları 

arasında, yollama biçiminde bir ilişki bulunmamaktadır; laik hukuk 
kurallarının, din kurallarının bütününe böyle bir yollama yapmasından 
özellikle ve bilinçli olarak kaçınılmıştır229 . 

'ZZ1 ÖNEN, a.g.e., s. 42. 

228 • 
BERK[. a.g.e. s. 46. 

229 ÖNEN. a.g.e., s. 42. 
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Din kuralları ile hukuk kuralları arasında belli bazı farklılıklar 

mevcuttur. Birinci fark, müeyyide bakımındandır; hukuk kurallarına 

uyulmaması halinde, hukukun gösterdiği, ceza, tazminat, ifaya zorlalama 
gibi,maddi müeyyideler uygulanır. Din kurallarının müeyyidesi ise, 
vicdani ve ilahidir. Diğer önemli bir fark da şudur: Hukuk kuralları tümü, 
kuralları koyucuları tarafından değiştirilebildiği halde, din kurallarının ise 
(islam dininin) koyucusu Allah'tır. Din kurallarının bir kısmı (temel 
esaslar) hiç değişmez, bir kısmı ise din bilginleri tarafından, zamanla 
değişen toplumun ihtiyaçlarına göre (içtihad yolu ile) düzenlenmesi 
sözkonusudur. 

İslam hukukunu, islam dininin kaynaklarında arayıp, İslfuniyet 
esaslarına göre kuran bilime, "ilmi fikıh" denir; ilini fikhın saptadığı hukuk 
kurallarının bütünü de şeriatı oluşturur. 

İslam hukuku da, hem uhrevi ilişkileri, hem de dünyevi ilişkileri 
düzenler. Uhrevi ilişkileri düzenleyen kurallar, ahirete ilişkin olanlardır ki, 
ibadettir, yani namaz, oruç, hac ve zekata ilişkin hükümlerdir. Dünyevi 
ilişkileri düzenleyen kurallar ise, dünya işlerine ilişkindirler ve üç 
türlüdürler: 1. Münakfilıat (nikah ve aileye ilişkin hükümler), 2. Muamelat 
(mal, borç ve davaya ilişkinleri düzenleyen hükümler) ve 3. Ukubat ( ceza 
öngören hükümler)230 • 

Sonuç olarak gerek hukuk kurallaruıın gerekse din kurallarının ortak 
hedefi; insanların bir arada yaşarken ilişkilerini tanzim ederek sosyal 
hayatı düzenlemektir. Birbirlerinden bağım.sız değillerdir, ayrıldıkları ve 
birleştikleri noktalar vardır. Ama birleştikleri noktalar daha çoktur. Hukuk 
kuralları yapılırken o toplumun müntesip olduğu dinin kurullarını 

gözönünde bulundurmak durumundadır. Hukuk kuralları ile din kuralları 
karşı karşıya gelmemelidir. 

4. Hukuk ve Görgü Kuralları ilişkisi 

Hukuk kuralları, devlet gücüyle desteklenmiş maddi (nesnel) 
yaptırımlara bağlanmıştır. Buna karşılık, görgü kurallarına uyulmaması 

durumunda kişinin karşısına devlet gücü dikilerek kişiyi görgü kuralına 

230 ÖNEN, a.g.e .. s. 43 . 
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uymaya zorlamaz. Görgü kuralına uymayan kişi, yalnızca toplum 
tarafından bilgisiz, görgüsüz, kaba, saygısız olarak nitelendirilir. 

Ancak, hazan, görgü kurallarının, hukuk kuralına dönüştüğüne de 
rastlanır. Devlet, bir görgü kuralına aykırılığı, kendisinin uygulayacağı bir 
müeyyideye bağlayınca, artık, bir hukuk kuralı sözkonusu olur231 . 

Örneğin: "Kaınu kurum ve kuruluşlarında çalışan personel kılık ve 
kıyafetine dair yönetmelik"te yer alan hükümlerde durwn budur. Bu 
yönetmelik çeşitli maddelerinde kamu personelinin, kışın nasıl 

giyinecekleri (m.5) yazın giyinme biçimlerinin nasıl saptanacağını (m.12) 
belirleyen hükümler içermektedir. Ve 16. maddesinin 1. fıkrasında da 
şöyle bir hüküm sevketmiş bulunmaktadır; "Bu yönetmeliğe aykırı hareket 
edenlere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun disiplin cezalarına 

ilişkin hükümleri uygulanır." Görüldüğü fizere, genellikle ve aslında bir 
görgü kuralı niteliğinde olan, kılık ve kıyafete ilişkin kurallar, devlet 
müeyyidesine bağlanmak suretiyle, birer hukuk kuralına 

dönüştürülmüştür. Bu görgü kuralları ile hukuk kuralları arasında bir 
dönüşüm ilişkisidir. Ancak, bu dönüşüm ilişkisi çok sık değildir. Hukuk, 
görgü kuralları ile pek fazla ilgilenmemiştir. 

Hukuk kuralları nornıal olarak bir akli nedene, asgari bir ahlak 
temeline dayanır. Belirli bir konuda hukuki çözüm arayan kişiler, 

kendiliklerinden de genellikle hukuk kuralının öngördüğü gibi ya da ona 
yakın bir çözüm üzerinde kafa yorarlar. Yani "aklın yolu · birdir" deyişi 
burada geçerlidir. Buna karşılık görgü kuralları, genellikle belirli bir akli 
ve mantık temeline dayanmaz. Dolayısıyla çoğu zaman, bir görgü 
kuralının niçin bu şekilde olduğu, fakat şu şekilde olmadığı sorulabilir. 
Örneğin: Yemek masasında tabağın yanına konulan çatal, bıçak ve 
peçetenin yerlerinin niçin başka türlü olmadığı, hediyenin niçin 
paketlenerek ve bir kağıda sarılarak verilmesi gerektiği konularında başka 
türlü fikir yürütolebilir232. 

Yalnız, bu görgü kuralları, zamanla hukuk kuralı haline dönüşebildiği 
gibi, hukuk tarafından ortadan kaldırılabilmektedir. Örneğin: Selam 
vermek, sivil kişiler için bir görgü kuralı olduğu halde, asker kişiler 

231 ÖNEN, a.g.e., s. 33. 

232 ZEVKLİLER. ag.e., s. 26. 
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yönünden iç hizmet kanunu gereğince bir hukuk kuralı haline gelmiştir. 
Aynı şekilde, fes giymek daha önce bir gelenek ve görgü kuralı iken, 671 
sayılı kanunla yasaklanmıştır. 

Hukuk kuralları ve görgü kuralları, genellikle, birbirlerine yabancı 
kalmışlardır; bu nedenle, aralarında daha çok bir yabancılık ilişkisinden 
sözedilebilir. İnsanlar aralarındaki ilişkileri ve sosyal düzeni sağlama 
noktasında, görgü kuralları, hukuk kurallarına nazaran çok zayıf 

kalmasına rağmen, yine de bu ilişkilerin incelmesinde büyük rolü vardır. 

il. HUKUKUN TOPLUMSAL BİR OLGU OLARAK 
BELİRLENMESİ 

Toplum içinde yaşayanlar, bir dizi kurallara göre davranışlarım 

düzenlerler. Yasaklama, buyruk, izin, tabulaştınna biçiminde karşımıza 
çıkan bu kurallara uymak zorunluluğu vardır. Uyulmadığı takdirde bir tür 
yaptırım bizi beklemektedir. Hukuk da bu toplumsal kurallardan bir 
tanesidir. Hukukta diğer kurallardan farklı olarak devlet öğesinin yer 
aldığım bilmekteyiz. Hukuk, devletle birey ve devletin çeşitli işlevsel 

organları arasındaki ilişkileri düzenlerken bir sen yaptırım 

öngörmektedir233 . 

Hukukla beraber, toplumda farklı yaptırıma dayalı davranış kuralları 
mevcuttur. Devlete, yani hukuka dayalı yaptırunlarda ferdin kaçınılmaz 
bir boyun eğmesi, katlanması sözkonusu iken diğer toplumsal davranış 
kurallarında bu "zorlayıcılık-zecrilik" öğesi sözkonusu değildir. Onların 
yaptırımı ya ayıplama ya da vicdan azabıdır234 . 

Örneğin; toplum üyelerini moda ya da görgü kurallarına uymaları için 
maddi bir yaptırıma zorlayamayız. Kimseye tanıdıkları selamlaması ya da 
yemekten sonra "§fi.yet olsun" demesi konusunda baskı yapılamaz. Kimse 
kadınlara yol vermedi, kapıdan geçerken arkadan gelene kapıyı açık 

tutmadı diye zorlayıcı bir yaptırıma maruz kalmaz. Demek ki görgü ve 
nezaket kurallarının hukuk kurallarından farkı, zorlayıcı bir yaptınmJa 
donatılmış olmayıp, yaptırımın ayıplama, horlama veya ahlak kurallarında 
olduğu gibi vicdan azabı ile sınırlıdır. 

233 .. 
ARAL, ınmu .. , s. 72. 

234 . .. 
ARAL, lffiBU., s. 73. 
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Ancak, toplumsal hayatta var olan sosyal kurallar ( din, ahlak, örf ve 
nezaket kuralları) sosyal olgu ve davranış kuralları olarak hukukun 
oluşumunda önemli etkileri olmuştur. 

1. Toplumdaki Çeşitli Davranış Kurallarından Hukuk ve 
Devlete Geçiş 

Ferdi bir alışkanlık zamanla hukuksal plana yansıyabilir. Bu davranış 
önce toplumsal plana geçer ve öıf ve adet haline dönüşür, daha sonra da 
teamüli hukuk olarak karşımıza çıkar. Örneğin; hergün aynı lokantaya 
gidip yemek yiyen kişi, kendine hizmet eden garsona önemli miktarda 
bahşiş vermeyi kişisel bir davranış, bir alışkanlık olarak yerine 
getirmektedir. Bu davranışı beklemek, garson açısından da zamanla artık 
bir alışkanlık haline dönüşür. Müşteri, bir müddet sonra bahşişi kestiği 
takdirde,garson o müşteriye göstenniş olduğu ilginin derecesini azaltır. 

Ona adeta bir yaptırım uygular. Konu genel olarak toplumsal planda ele 
alınırsa bu tür davranışlar birer örf ve adettir; yaygın olarak toplwnda 
uygulanmakta ve uygulanmadığı takdirde de yaptırımla karşılaşılmaktadır. 
Bahşiş verme, toplumda yaygın bir biçimde uzun süre benimsenip 
gercekleştirilen bir sosyal olgu haline dönüşmüş ve vermeyenin tutumu 
"yaygın adalet düşüncesine" aykırı kabul edilmişse artık teamüli hukuk 
alanına geçilmiştir. Giderek yazılı hukuk alanına da dönüşebilir. Nitekim 
lokantalarda faturaya "servis ücreti müşteriye aittir" ibaresinin konması 
bunun açık örneğidir. Servis ücretini ödemediğiniz takdirde ilgili lokanta 
sahibi sizi dava edip, servis ücretini talep eder. 

Tarihsel süreç içinde soruna baktığımızda da benzer bir oluşum 
biçimiyle karşılaşabiliriz. Tarih öncesinin ilkel bir toplumunu ele alalım. 
Bu toplumda çeşitli davranış kuralları vardır. Ancak kurallar arasında, 
kesin bir nitelik ayrımı yoktur. Bir başka deyişle ahlak, din, hukuk, örf ve 
adet diğer tüm kurallar arasına kesin sınır çizemeyiz235 • 

"Nerede toplum varsa orada hukuk kuralı vardır" anlayışından 

hareketle bu kurallardan hangisi olursa olsun birine uyulmadığı takdirde, o 
toplumun insanı belli bir otorite tarafından cezalandırılmaktaydı. Oysa 
çağımızda bu kurallar arasında kesin nitelik aynını vardır. Kravat 
takınıyorsunuz diye kimse sizi yargıç karşısına çıkaramaz veya aldığınız 

235 ÖKTEM. Niyazi, Devlet ve Hukuk Felsefesi Akımları. İstanbul 1993, s. 74. 
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armağan için teşekkür etmediniz diye kimse sizi cezalandıramaz. O halde 
gelişmiş toplumlarda "yargılama olayı "hukuki alana geçişin temel 
ölçütüdür. Y argılaına olayının olduğu yerde hukuk vardır. 

Tarihin her döneminde kavgaları, uyuşmazlıkları çeşitli kişiler 

çözümlemişlerdir. Bunlar şef, ihtiyar heyeti, hakem vs. idi. O aşamada 
hukuki olmayan sosyal olayla hukuk birbirine karışmaktaydı. Tarihi süreç 
içerisinde,düzenli biçimde devamlılık gösteren ve uyuşmazlıkların 

çözümlenmesi için kurulan kurumların doğuşuyla birlikte hukuk ve hukuki 
olmayan davranış kuralları arasında kesin bir ayırım yapılabilıniştir236 . 

a. Hukuki Olanla Hukuki Olmayan Toplum Kurallarının 

Belirlenmesindeki Uzman Kurumlar ve Yargılama Olgusu 

Uyuşmazlıkların çözümlenmesinde,aynı amaçla kurulan kurumlarla 
birlikte hukuksal alana geçilmiştir. Burada önem arzeden husus, "uzman 
kurum" veya "uzman kurulu" nun oluşum biçimi ve niteliğidir. Bu kurul 
acaba devlet midir? yoksa kuralların kendiliğinden oluşumu mu? Böyle bir 
kurulun doğuşunu gerektirmiş midir? Başka bir söyleyişle hukuk mu 
devleti yoksa devlet mi hukuku doğurmuştur?237 . 

Siyasal örgütlenme olmadan hukukun varlığını düşünmek 

imkansızdır. Ancak hukuksuz bir devletin varlığını da düşünemeyiz. Her 
devlet bir hukuka dayanır. Hukuk kurallarının varlığı ,devlete meşruluk 
kazandırır. 

Devletin doğumu, belli ilkeleri benimseyen kişilerin biraraya gelerek 
örgütlenmesi olayına dayanıyorsa, bu kişilerin herşeyden önce belli ilkeler 
etrafinda birleşmiş olmaları gerekir. Bunlar öyle ilkelerdir ki, aksi 
davranışta bulunmak, o birliğin varlığını sarsacak ve belki de bozacaktır. 
O birliğin ortak bilincine zarar verecek bu tür davranışlar karşısında, ortak 
bilincin insanları kendilerini koruyacaktır. İşte, örgütlenme . bu 
gereksinmelerden kaynaklanmıştır. Demek ki kurallar devleti oluşturuyor 

Qo 

ve devlet hukukun ürünüdür. 

236 ÔKTEM. a.g.e., s. 74. 

m ÖKTEM. a.g.e. , s. 74-75. 
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Toplumun benimsediği ve kabullendiği ilke1er artık kesin 
buyruklardır~ bwılara uymayanlar baskıya uğrarlar. Baskı, zorlama, 
yaptırım hukukun sosyolojik kaynaklarıdır. Kollektif bilinç; topluma ters , 
gelecek davranışlar karşısında, zor kullanacağını önceden bildirerek bir 
tür tehditle kendini korumaktadır. 

O halde diyebiliriz ki, organize güç, baskı, hukukun kaynağı olamaz. 
Sosyalojik ve etik ve bir olgu olan hukuka getirilen örgütlenme ve güç, 
ona yaptırım gücü kazandınnak için ilave edilen ögelerden ibarettir. 

Uzman kurullar kurulurken bu kurulun üyeleri hangi uyuşmazlıkların 
kendilerine geleceğini belirlemişlerdir. Örf ve adetler içinde kendilerine 
getirileceklerin adına "hukuk" denmiş, diğerleri ise "örf ve adet kuralları, 
olarak kalmıştır. Kuşkusuz kendilerine getirilen uyuşmazlıkların dayandığı 
kurallar henüz teamüli hukuktur. O toplumda belli kurallara uygun 
davranışlarda bulunmamak, toplum bilincinde derin yaralar açmakta, 
adalet duygusunu sarsmakta ise ortada teamüli hukuk var demektir; konu 
yargı önüne getirilebilir. Yani yazılı hukuk aşamasına henüz 
gelinmemiştir. Görülüyor ki yargılama, hukukun doğum yeridir. 

Hukuk; hukuki olan davranış kurallarıyla, hukuki olmayanlar 
arasındaki ayırımı yapacak uzman kişilerin ortaya çıkmasıyla varlık 

kazandı. Tarihsel akış içinde bu uzman kişiler, başlangıçta hiç şüphe 
yokki bugünkü manasıyla hukukçu değildi. Ama sürekli olarak aynı konu 
alanına yönelerek uzmanlaşmışlardı. Benzer konularda aynı tutum 
içerisindeydiler. Aynı tutumu izlemedikleri zaman keyfilik ortaya · 
çıkmaktaydı ki, ilk politik mücadele belki de bu keyfilikten dolayı 

meydana gelmişti. O halde "uzman1ık", ""devamlılık" kavranılan 

objektifliğin devamı olarak düşünülmelidir. 

b. Hukuki Olanla, Hukuki Olmayan Toplum Kurallarının 

Belirlenmesinde Hüküm-Yargı Ayırımı 

Hukukta bir kural, bir de hüküm vardır. Kural; geleceğe yöneliktir, 
geneldir, soyuttur. Her kim bu durum içine girerse belli bir sonuca 
katlanacaktır. Hükümde ise olay gerçekleştikten sonra, mahkeme bir 
tutum almaktadır. Hüküm; geçmişe dönüktür, somut olayla ilgilenir ve 
kişiseldir. 
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Hüküm-yargı ayırımını ölçüt olarak, ötf ve adet hukuk ayırımı 

yapılabilir. Örf ve adet ileriye yönelik; genel ve soyut değildir. Başka bir 
deyişle, örf ve adette kesin bir buyruk ortada yoktur. Riayet edilmediği 
takdirde ne yapılacağı hususunda önceden belirlenmiş kaidesi, süresi ve 
nev'i mevcut değildir. Olay vuku bulduktan sonra ne tür bir ayıplama 
yaptırımı uygulanacağına dair her kişi kendine göre görüş beyan eder. 

Oysa hukuk kuralında; yaptırım, nevi, biçim veya süre herhangi bir 
olay vuku bulmadan önce belirlenmiştir. Karan verecek olan yargıç veya 
şef önceden, böyle bir durumla karşılaştığında nasıl davranacağını ve 
hüküm vereceğini bilmektedir. Başka bir ifade tarzıyla~ hukukta kural 
olaydan önce varken, yaptırımı belli iken; örf ve adette hüküm olayla 
birlikte ortaya çıkmaktadır. Hukukta hüküm, kurala sıkı sıkıya bağlıdır238 . 

O halde hukuki olan toplum kurallarıyla, hukuki olmayanlar 
arasındaki ayınını yapmamız da elimizde iki ölçüt vardır; yargılama ve 
kural-hüküm ayınını. 

2. Hukukun Karakteristik Özelliklerinin Toplumsal Niteliği 

Hukukun, kendine özgü şu dört karakteristik özelliği vardır: 

Normatif, düzenlilik, kurumsal ve zorlayıcılık özelliği. Bu özelliklerin 
hepsi toplum olgusu içinde ortaya çıkmış olup, amaçlan toplumsallığın 
sürdürülmesidir239 . 

a. Normatif Özelliği 

Hukuk, toplum içinde yaşayan insanın davranışlarını düzenlemeli ve 
kurallara uyulmasını sağlamalıdır. Kuralların amacı, toplum içinde 
yaşayan insanlara adil bir düzen sağlamaktır 

b. Düzenlilik Özelliği 

Bir kuralın hukuk olabilmesi için sistemli, duzenli bir biçimde ortaya 
çıkıp, uygulanması gerekir. Buna bağlı olarak, hukuk kuralı biçimsellik ve 
süreklilik gösterir. 

:z:ııı ô KTEM, a.g.e., s. 76. 

239 Ô KTEM. a.g.e .. s. 77. 
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Hukuk kuralına uyulmadığında, ne tür bir yaptmmla karşılaşılacağı 
önceden bilinir. Hukuku uygulayacak organın reaksiyonunun önceden 
bilinmesi, hukukun düzenlilik özelliğinin sonucudur. Hukuk, dUzenli ve 
sürekli olarak yetkili organlar tarafından uygulanır. 

c. Kurumsallık Özelliği 

Yargılama: Hukukun en karekteristik özelliği yargılama olayından 

kaynaklanmaktadır. Hukuk,yargılama olayından meydana gelmiştir. 

Yetkisi, toplum tarafından kabul edilip tanınan, uzman bir kişi veya 
grubun harekete geçerek karar vermeye yönelmesi hukuk olayının 

temelidir. Hukuk kurallarının varlığı, yargılama kurumunun varlığına 

bağlıdır. 

d. Zorlayıcılık Özelliği 

Yaptırım: Hukukun bir başka özelliği, ona olan saygının güvence 
altına alınmış olmasıdır. Gerektiğinde yaptırımlar aracılığıyla, fiziksel 
baskıyla bu saygı sağlanır. Zorlamanın meşruluğu bir yargı kararının 

varlığına bağlıdır. Hukuk, yaptırım gücünü toplumdaki gelişi güze) 
gruplara değil, devlet organlarına vermektedir. Hukuk bu yetkiyi verirken, 
siyasal güç olan devleti de örgütlemektedir. 

3. Toplumsal Bir Olgu Olarak Hukukun İşlevleri 

Hukuk, toplumsal bir iktidar, güç olarak çeşitli çıkarları gnıbun 

bütünlüğü içinde dengeler, güvence altına alır. Toplumsal rolü; grupları 
bütünleştirmek, uyumlu hayat şartlarını hazırlamak, toplumsal denetimi 
uygulamak, grupları toplumsal açıdan düzenleyip örgütlemektedir. 
İşlevleri şöyle sıralanabilir:240 

a. Grubun Üyelerinin Tanımını Yapmak ve Karşılıklı İlişkileri Tesbit 
Etmet: Hukuk, önce grubun üyelerinin kimler olduğunu tesbit 
eder.Toplumun faaliyetlerine kimler katılıyor, kimler katılmıyor? Bu 
alanda önce vatandaşların, vatandaş olmayanların ve vatansızların statüsü 
belirlenir. Sonra vatandaşlar içinde~ kimlerin, ne tür vatandaşlık görevi 
yapabileceği saptanır. Seçme ve seçilme haklarının kimlere verileceği 

böyle belirlenir. Daha sonra suçlulara uygulanacak cezalar ortaya konur. 

240 ÖKTEM. a.g.e., s. 77. 
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Toplumun siyasal ideolojisi ve sistemine ters üşecek davranışların neler 
olduğu ve bunlar karşısında ne gibi önlemler alınacağı da karşılıklı 

ilişkilerin belirlenmesi faaliyeti içinde yer almaktadır. 

b. Uyuşmazlıkların Çözümü: Hukukun ikinci işlevi, uyuşmazlıkların 
çözümüdür. Hukukun belirleyici özelliği olan yargılamanın yapılabilmesi, 

uyuşmazlıkların çözümünde hangi hukuk kurallarının uygulanacağının 

belirlenmesine bağlıdır. 

Toplumda uyuşmazlıklar, her zaman ve her yerde varlık 

göstermişlerdir. Kargaşanın, didişmenin olmadığı toplum düşünülemez. 
Hukuk, uyuşmazlıklarla hayat kazanmakta ve bekasını sağlamaktadır. 

Gelişmesi dahi buna bağlıdır. Tutuk evleri, cezaevindeki kötü şartlardan 
doğan uyuşmazlıklar, devletleri o alanda reformlara yöneltmiştir. İş 
alanındaki uyuşmazlıklar sosyal hakların doğumunun nedenidir. 

c. Davranışların Düzenlenmesi: Hukuk; yalnız uyuşmazlıkları 

çözümlemez, aynı zamanda uyuşmazlıklara yolaçabilecek davranış ve 
eğilimlerin meydana gelmesini önlemek için düzenlemeler yapar. Hukuk 
güvenliği bu tür düzenlemelerin ürünüdür. Taraftan belli biçimde 
sözleşme yapmaya zorlamak; icap ve kabul için belli ilkeler benimsemek; 
yani hukuk güvenliğini sağlayacak önlemleri almak, hukukun toplumsal 
işlevrinden biridir. 

d. Toplumsal Gücün Örgütlenmesi ve Meşruluğu: Hukukun bu işlevi, 

politik bir mahiyet taşımaktadır. Hukuk, kamu gücünü uzman otorite ve 
kişileri yaptırım türlerini uygulamak amacıyla meşrulaştırır. Hukuk; hangi 
organın, kararlara uyması gerektiğini, hangi usulü kullanacağını açıklar. 
Kamu gücünün hukukileşmesi anlamına gelen bu işleviyle kamu 
hukukunun eylemleri düzenlenmektedir. 

e. Hayat Şartlarını Geliştirmek: Hukuk, toplumu yönlendirirken 
sadece denetim ve baskı işlevini üstlenmez~ o aynı zamanda toplumsal 
hayatı geliştirici olwnlu önlemleri de alına yükümlülüğünü taşır. Kişinin 
hayatını rahatlatıcı önlemleri alınası, toplumsal hayatın sağlıklı bir biçimde 
sürdürülmesi bakımından önemlidir. 

Bazı hukuk kuralları, yaptırım tehdidiyle negatif bir görünüm içinde 
iken, diğerleri pozitif içerikler öngörerek toplumsal hayat şartlarını 

geliştirir. Örneğin; bazı hak ve imtiyazlar tanımak. ihracatla uğraşana 
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prim vermek, memurların meslekte gelişmelerini ve ilerlemelerini 
sağlayacak ilkeler benimsemek, vergi indirimleri, çalışma saatlerini 
azaltmak, çalışma şartlarını iyileştinnek, karayollannı geçişe elverişli 

tutmak gibi önlemler hayat şartlarını iyileştirir. Hukuk, gelişme planları, 
ekonomik planlar yaparak da bu işlevini sürdünnektedir. 

f Dış Tehlikelere Karşı Korumak: Hukuk düzenleri; toplumu, grubu 
dış tehlikelere karşı korumak zorundadır. Toplumsal hayatın sürdürülmesi 
için bu zorunludur. 

g. Hukukwı Örgütlenmesini Gerçekleştinnek: Hukuk, yukarıda 
belirttiğimiz işlevlerini yerine getirebilmek için bir seri örgüt kurmak 
zorundadır. Meclisler, idari örgütler, mahkemeler, ordu, kütüphaneler, 
üniversiteler hukuki işlevlerin doğurduğu zorunlu kurumlardır. Hukuk bu 
örgütleri kurup, onlarla kişiler arasındaki ilişkilerini düzenlemektedir. 

111. TOPLUMSAL BÜNYEYE GÖRE HUKUKİLEŞME 

İlkel toplumlarda kanunlar yoktur. Kuwetli olanın iradesi kanun 
sayılırdı. Zamanla gelenek ve görenekler uygulanmaya başlandı. Sayısız 
haksızlıklar yapılıyordu. Hukuku ile meşhur Roma devrinde bile 
Hristiyanlar, arslanlara parçalatılıyordu. Solon'un, tepesinde sarkan kılıcı 
ile Demokles'in, avdan dönen Arhondas'ın, zehir içen Sokrates'in hukuk 
ve kanun anlayışı insanların sadece bir kısmı için uygulanıyor, diğerleri 

için kanunsuzluk hüküm sürüyordu241 . 

GünümtlZün gelişmiş toplumlarını sadece yazılı olmayan hukuk 
kuralları ile idare etme imkanının güçlülüğü ortadadır. Bu sebepledir ki, 
topluluğun sosyal düzeni ne olursa olsun, belli organlar yazılı hukuk 
kurallarını (kanunlar ve diğer teşrii tasarruflar) fomıüle etmek vazifesiyle 
·mükellef tutulmuşlardır. Bu organlara, hukuktaki genel adıyla kanun vazıı 
(Kanun koyucu, kanun yapıcı) diyoruz. 

Kanun koyucular kendilerine verilen bu toplumsal görevi yenne 
getirirlerken iki şekilde hareket edebilirler242 • 

241 ÜST AR, M.Faik. Gerçekler ve Öneriler, İstanbul 1980, s. 11. 

242 DÖNMEZER, Sulhi. "Hukuk ve Hayat", İÜHFM., S. 21, C. 1-4. s. 426. 
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Birincisi, sosyal realiteyi takip etmek, sosyal gerçeklerden, amme 
menfaatlerinden ve yüksek hukuk fikrinden ve adalet prensiplerinden 
ilham almak ve onlara uymak suretiyle, 

İkincisi, bu realiteyi gözönünde tutmadan, sırf pozitivist ve 
nonnativist bir hukuk anlayışıyla, kanwı koyucunun iradesinin hukuku 
meydana getirdiği noktai nazarından hareket etmek suretiyle. 

Gerek geçmiş dönemlerde, gerekse günümüz toplumlarında, kamın 

koyma vazifesini yüklenmiş olanlar,kanun ve kuralları koyarlarken ikinci 
yolu tercih ettiklerinde görmüş ve yaşamışlardır ki, sosyal hayat ile yazılı 
hukuk arasıda çatışma çıkmıştır. Toplumun bünyesi, kendilerine rağmen 
vazgeçilmiş olan hukuk kurallarını kabul etmemektedir. 

Toplumsal hayat ile hukuk arasında çatışma meydana getiren bu 
anlayış vatandaşın hak ve hürriyetleri bakımından zararlı ve tehlikeli bir 
yaklaşımdır. 

Sözkonusu birinci durumu gözönünde bulundurarak ve esas alarak 
vücuda getirilen kanunlar iyi kanunlardır. İyi kanunlar hayatın akışını 
kolaylaştınr; cemiyet ve topluluk hayatında yeni ufuklar açar ve içtimai 
gelişmeyi hızlandım. 

Bunun yerine genel ve sosyal menfaatler yerine belli şahıs ve grup 
menfaatlerini dikkate alan, hak ve adalet prensiplerini ihmal eden, 
toplumun inandığı değerlere saygı göstermeyen bir kanun kötü kanundur. 
Kötü kanunların sosyal hayat üzerindeki fena tesirleri anlatılmakla bitmez. 
Fakat bu tip kanunların en büyük zararı genellikle kanunlara ve hukuka 
karşı halkta mevcut bulunan hürmet ve itaat duygusunu zedelemeleri ve 
hatta bazen bu duyguları tamamen yok etmeleridir. Kötü kanunlar yalnız 
günümüzde değil, istikbali dahi tahrip edecek bir çığır açacağı 

muhakkaktır. 

Hukuk düzeninin teminatını, kanun ve nizamlara hürmet ve itaat 
duygusu ve tatbikatı teşkil eder. Vatandaş gönlünde kanwılara mutlaka 
riayet edilmesi lazım geldiği şuurunu taşımalı ve bunu adeta bir nevi aklın 
emri gibi telakki etmelidir. İşte kanunlara uymayı, hürmet ve itaat etmeyi 
gerektiren bu şuurdur ki, bir memlekette hukuk rejiminin tatbiki 
bakımından en büyük teminatı teşkil eder. 
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Vatandaşın kanun ve nizamlara bu derece bir hümıet duygusunu 
taşıyabilmesi ve muhafaza edebilmesi için iki şart vardır: 1. Kanunların ve 
nizamların iyi, adil ve hakkaniyet esaslarına uygun olarak vücuda 
getirilmiş olması ve 2. bunları tatbikata memur olanlar tarafından iyi 
olarak, doğru olarak tatbik edilmeleri. İşte bu iki unsur vatandaşın kanuna 
hünnet ve itaat duyguswıu tesis ve muhafaza bakımından zaruri iki şartı 
teşkil eder243 . 

İnsanların bir şeye saygı gösterebilmeleri için onun iyiliğine, 
doğruluğuna ve üstünlüğüne inanmaları gerekir. İnsanların inanmadığı ve 
kabul etmediği kötü kanunlar esasen uygulanamazlar da , kağıt üzerinde 
kalmaya mahkwn olurlar. 

Hukuk kanununun muhtevası bir ( olması lazım gelen)dir. Fakat bu 
olması lazım gelenin üzerinde yazılı olmayan, ebedi bir "olması lazım 
gelen" vardır. O da "hukukun ahlakı, vicdanı" dediğimiz adalet 
düşüncesidir244 . Bunu gerçekleştirmek ise, hayatın realiteleriyle, sosyal 
bünyenin bir uyum ve terkip içinde olmasıyla mümkün olacaktır. 

Bu sebeple kanun koyucular, bu toplumsal vazifelerini yerine 
getirirken, koydukları kanunun uygulanabilirliğini de düşünmek 

durumundadırlar. Bunun gerçekleşebilmesi için de, kanunları yaparken, 
sosyal bünyeyi ve adalet prensibini ihmal etmemeleri gerekmektedir. 
Ancak bu şekilde yapılan kanunlar tatbikat sahasında hukuka tabi olanlar 
tarafından hürmet ve itaate mazhar ve böylece muteber ve mer'i olurlar. 
Aksi takdirde toplwn bu şartlan yerine getimıeyen kanunları benimsemez 
ve onlar da, her halde, ilk planda sosyolojik geçerliliklerini ve 
etkinliklerini kaybederler. Gerçi kanunda ilk planda mazi, an'ane, teamül 
dile gelmez; o, öncelikle yüzü istikbfile dönük insanı ve iradesini temsil 
eder. O, "yenilikler vücuda getirmek, ileriye doğru hamleler yapmak" 
kabiliyetidir. Bununla beraber kanun maziyi de, an'ane ve teamülleri de, 
sosyal ve milli hayatın realitelerinden kuvvet alan örfün eserlerini de, 
dikkate almakla mükelleftir. Yani kanunun muhtevası sadece istikbali 
değil, bilakis mazi, hal ve istikbfili, yani zamanın bir bütün teşkil eden bu 
üç parçasını, adalet düşüncesinin ışığında, benimsemek zorundadır. 

243 DÖNMEZER, ını., s. 428. 

244 TOPÇUOĞLU, Hamide, XX. Yüzyılda Tabii Hukuk Rönesansı. Ankara 1953, s. 54. 
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Kanun, milletlerin doğuşunu, gelişmesini, ahlakını, töresini, adabını, 
düzenini ve inançlarını temsil eder. Bu kaideye göre milletlerin 
çeşitliliğine göre kanunlar da değişir. Japon halkının Hint halkından 

doğuş, gelişme, ahlak, töre adabı, dÜZen, din ve inançlar yönünden 
farklılığı kadar Japon ve Hint kanunları da farklıdır. Aynı şekilde İngiliz 
ve Rus kanunlanda yukarda bahsettiğimiz hususlar bakımından farklılığı 
ölçüsünde değişiktir. Fransız, Alman ve diğerlerinin kanunları için de aynı 
şeyler söylenebili.r45 . 

Onun içindir ki kanunlar milletlere ve halklara nisbet edilerek İngiliz 
kanunu, Alınan kanunu, Japon kanunu da denir. Kanunlar milletin ürünü 
olursa, geçerliliği ve uygulanabilirliği sabit olur. Çünkü bu durumda millet 
kendi kendine hükmetmektedir. 

Bütün bunlardan dolayı kanun koyucular bir millet için bir başka 
milletten kanun aldıkları zaman aldıkları kanunları düzenlemeye büyük 
çaba sarfederler ki, kanun alan milletin kanunlarıyla uyuşsun ve 
nizamlarıyla ittifak etsin. Çünkü aralarındaki mana farklılığına 

bakılmaksızın bir milleti bir başka milletin kanununu aynen almaya 
zorlamak; milletlerden birini, adetlerinden, geleneklerinden, adabından, 
nizamından ve kendini diğer milletlerden ayıran özelliklerinden ayrılmaya 
zorlamak demektir. 

Bu sebeple Türk kanunları, Türk milletinin tarihi gelişmesi, manevi 
ve ahlfil<l değerleri, karakteri ve de eğitim durumu gözönüne alınarak 

yapılmalıdır. Kısacası, kanunlar toplumumuzun bünyesine uygun 
olmalıdır. Mevcut kanunlarda yapılacak değişikliklerle getirilecek yeni 
kanunlar üstümilze yakışını yeni giysiler gibi bizi g11ler yüzlü, sevimli ve 
mutlu insanlar yapacaktır. 

IV. YAZILI HUKUK KAYNAĞI OLARAK ÖRF VE ADET 
HUKUKU 

A. Kavram Olarak, 

Pozitif hukukun yazılı kaynakları yaııında yazısız, yani yazılı 

olmayan kaynağı da vardır ki, bu kaynağa "örf ve adet hukuku" 

245 UDEH, Abdülkadir, İslam ve Beşeri Kanunlar, İstanbul l 992, s. 30. 
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denilmektedir. örf ve adet hukukunun doktrinde "gelenek hukuku" 
biçiminde isimlendiren yazarlar da vardır. Ancak, biz gelenek hukuku 
deyimini benimsemekle beraber, uygulamada alışılmış olması dolayısıyla 
gene de örf ve adet hukuku deyimini kullanacağız. 

Yazılı hukuka geçildiği ilk dönemlerde önce mevcut örf ve adet 
kurallarının yazılı hale getirilmesi yoluyla kanunların oluşturulduğu 

söylenebilir. Yani fiili darumu yazılı hale getirmek suretiyle yazılı hukuk 
oluşturulmuştur. Kanun koyucunun kendisinin belirlediği olması gereken 
hukuk düzeninin yazılı kuralları daha sonraları ortaya çıkmıştır. Çağdaş 
hukukta örf ve adet hukuku, ancak kanunlar veya mahkeme kararları 

tara(ından benimsendiği zaman,başka bir ifade ile devlet hukuku 
tarafından tanındığı ölçüde geçerlilik kazanır246 . 

Hukuk kuralı haline dönüşmüş olan geleneklerin tümü örf ve adet 
hukukunu oluşturur. 

Kanını ve diğer yazılı hukuk kaynakları, yasama organının bilinçli bir 
iradesi sonucu meydana geldiği halde, örf ve adet hukuku bilinçli bir 
iradeden bahsedilmeyecek bir şekilde, uygulamada tekrarlanmak 
süretiyle, yavaş yavaş olur. 

Örf ve adet kurallannın hukuka kaynak olma değeri, önce hukuk 
sistemlerine göre değişmektedir. Sonra, aynı hukuk sistemi içerisinde dahi 
örf ve adet hukukukun kaynak olma değeri bir hukuk dalından diğerine 
faklıdır. 

örf ve adet hukuku, pozitif hukukun kaynaklan arasında yer almakla 
beraber, onun hukukun bütün bölümleri için bir kaynak olduğu 

söylenemez. Gerçekten aynı hukuk sistemi içerisinde örf ve adet 
kurallarının kaynak olma değeri bir hukuk dalından diğerine 

değişmektedir. 

Örneğin; ceza hukukunda örf ve adet hukukunmı kaynak olması asla 
sözkonusu değildir. Ceza hukukunda "kanmısuz suç ve ceza olmaz" kuralı 
geçerlidir. O halde bir eylem ve davranışın suç olduğu ve buna ne gibi 
cezanın verileceği önceden kanunla belirlenmelidir. Buna karşılık, 

246 ~ • GURIZ, A.,Hukuk Başlangıcı, Ankara l 986, s. 9. 
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hukukun bazı bölümlerinde, örneğin; Medeni Hukuk, Ticaret Hukuku ve 
Devletler Umumi Hukukunda örf ve adet hukuku kuralları, yazılı 

kaynakların yanında "tali kaynak" olarak önemli rol oynamaktadır. Örf ve 
adet hukuku Anglo-Amerikan hukuk sisteminde yazılı hukuktan daha 
önemli bir hukuk kaynağı olduğu halde, bizim hukuk sistemimizde ancak 
"tali" bir hukuk kaynağıdır. Yani bir uyuşmazlığın çözümünde hakinı 

yazılı kaynaklarda bir hukuk kuralı bulamadığı takdirde ikinci olarak örf 
ve adet hukukuna, yani yazısız kaynağa başvurması demektir247 . 

Medeni Karnımın 2. maddesine göre, "kanun hukukunda bir hüküm 
bulunmayan hukuki sorunlarda, yargıç, örf ve adet hukukuna göre hüküm 
vennekle yOkümlü tutulmuştur." 

Yetkili bir otoritenin iradesi olmaksızın kendiliğinden oluşan ve 
uygulanabilme gücüne ulaşan örf ve adet hukuku kuralları hukukun önemli 
kaynaklarındandır. örf ve adet hukuku olına niteliğini kazanmış olan 
kurallar yazılı hukukun yanında ve omınla birlikte hukuki ilişkiler alanında 
uygulama imkanı bulurlar. 

Örf ve adet kurallarının genel olması yani bütün ülke sathına 
yayılmış olması mümkündür. Örneğin, ortak ve yarıcılık. Özel örf ve adet 
hukuku kuralları da vardır. Bwılar ülkenin tamamında değil belli bir 
bölgesinde ve belli bir kesimini meydana getiren kimseler arasında 

uygulanan kurallardır. Örneğin; sahil bölgelerinde balıkçılıktaki kurallar 
gibi. 

Örf ve adet hukuku kuralları gelenek veya sıradan adet yahut alelade 
örf ile kanştınlmamalıdır. Gelenek veya sıradan adet yahut alelade örf 
toplumdaki sürekli alışkanlıkları göstennektedir. Toplumdaki her sürekli 
alışkanlık örf ve adet hukuku kuralı değildir. Geleneğin, sıradan adet veya 
sıradan örfün hukuken önem taşıyabilmesi için şu şartlara uyması 

gerekmektedir248 : 

- Hukuki güvene uymayan toplumsal sürekli alışkanlıklar hukuk 
açısından önemsizdir. Hukuki güveni sarsıcı bir sonuç ortaya çıkaran 

247 ~ QÔ .. i'rvf'rv AKINTURK, a.g.e., s. 65; ZUBu ı un.. a.g.e., s. 87. 

248 GôzOB"" -UYUK. a.g.e., s. 117. 
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gelenek, sıradan adet veya sıradan örf hukuk kuralı olarak kabul 
edilmemelidir. 

- Sıradan adet veya sıradan örfün uygulanması, toplumdaki somut 
şartlar ve ilişkiler açısından hukuk mantığına uygun sonuçlar vermelidir. 

- Gelenek, sıradan adet veya sıradan örf çağdaş hukuk anlayışına ters 
düşmemelidir. 

- Sosyal ilerlemeyi engelleyen gelenek, sıradan adet veya sıradan 
örfün hukuk açısından önemi yoktur. 

Şunu da hemen belirtmek gerekir ki, kendi toplumunun gerçeklerini 
gözetmeden başka bir hukuk sistemini ithal etmek suretiyle benimseyen 
ve uygulayan memleketlerde o ülkenin toplumuna ait örf ve adet 
kurallarının önemli bir fonksiyona sahip olınası oldukça zordur. 

Toplumda geçerli örf ve adet kurallarına tamamen ters düşen ve 
toplum tarafından benimsenmeyen yazılı hukukun, örf ve adet kuralları 
tarafindan etkisiz hale getirilmesi, konunun "ölü kanun" niteliğini 

kazanmasına neden olabilir. 

•• A 

B. Orf ve Adet Hukukunun Oluşumu ve Esaslı Unsurları 
.. A 

1. Orf ve Adet Hukukunun Oluşumu 

Örf ve adet, birbirlerine benzeyen olaylar ve ilişkilerde bir adetin, bir 
kuralın devamlı surutte uygulanması ve uyulması gereğine dair mevcut 
kanaat neticesinde meydana gelir ve bir hukuk kuralı mahiyetini kazanır. 
Böyle bir kuralın uyulınası mecburiliğine dair oluşmuş wnumi kanaat, 
birdenbire meydana gelmeyip vicdanlarda tedricen oluşur. Hukuk kuralı 
hissolunaınayacak bir şekilde oluştuğu için onun hukuk alemine katıldığını 
açık bir surette fark etmek imkfuısızdır, bu bakımdan kanunla arasındaki 
ayrılık da barizdir249 . 

Evvela belli hukuki bir münasebette esas olarak bazı şahıslar 

tarafından kabul ve tatbik edilmek suretiyle oluşmaya başlayan örf ve Adet 
hukuku tedricen umumi bir mahiyet kazanır ve benzeri hukuki durum 

249 OĞUZOĞLU. Cahit. Medeni Hukuk Dersleri, Ankara 1940, s. 16. 
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yeniden ortaya çıktıkça ilgili her şahıs tarafından tatbiki cihetine gidilerek 
herkesin vicdanında somut bir kaide kuvvetiyle yer alır250 . 

Örf ve adet, toplum içerisinde uzun zamandan beri kök salmış olup, 
uyulması zorunlu sayılan ortak davranışlardır. Bu adetler, kanunlarda 
olduğunun aksine yetkili bir otoritenin bilinçli bir sistemi ile vücut 
bulmazlar; fakat başlangıçta toplumda az sayıda kişi arasında uygulanan 
bir davranış biçimi, zamanla yayılıp uygulama alanı genişler ve sosyal 
hayata yansır. Önceleri belirli bir iradeye dayanmayan bu davranışlar, 
kişiler arasında bilinçli bir seçiş biçimini alır ve bu şekilde örf ve adet 
hukukwıu oluştururlar. Örf ve adet hukuku, kanun hükümlerinden farklı 
olarak bir makam ya da kurulun iradesine dayanmaz, halkın genel inanç 
ve uygulanmasından doğar. Hukukun ilk ve temel kaynaklarından biri 
olarak ele aldığımız örf ve adetler, bugün dahi başlı başına bir hukuk 
kaynağı olduğu gibi yazılı hukukun oluşmasında dahi etkili olmaktadır. 
Bir toplum içinde, yürürlükteki hukuku bilmeden de ona uygun 
davranılmasının nedeni, onun içeriğinde toplumdaki örf ve adetin, ahlak 
ve adabın yansımış olması, hukukun onlara uygun bulunmasıdır251 . 

Böylece örf ve adet hukuku meydana gelmiş olur. Örf ve adet hukuku 
yazılı değildir. O, toplumun vicdanında yaşar. 

Bir başka ifade ile; bir toplumda kişiler, birbirlerine benzeyen 
olaylarda, aynı davranış biçimlerine, aynı çözümlere, kendilerinden 
uymaya başlarlar. Uyulan bu hususlar, giderek, bir alışma ve onlara uyma 
yönünde bir inanç oluşturur. Başlangıçta bilinçli bir iradeye dayanmayan 
bu davranış biçimlerine uyma, sonra hukuki bir müeyyideye de bağlanırsa 
ortaya örf ve adet biçiminde uygulunan hukuk kuralı çıkmış olur252 . 

Devlet müeyyidesiyle kuvvetlendirilmemiş olan bir örf ve adet kuralı, 
bir teamül, sadece gelenek olarak kalır, hukuk kuralı haline gelmiş olmaz. 

250 OÖUWĞLU,. a.g.e., s. 17. 

251 ARAL, TAY., s. 27. 

252 ÖNEN, a.g.e.,s. 126. 
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2. Örf ve Adet Hukukunun Unsurları 

Örf ve adet hukuku günlük hayatta, ticaret ve iş yaşamında bazı 
hukuki konuların detaylarında, gerek yasa metni ile gerekse doğrudan 
oluşan boşlukların doldurulması işlevini sürdünnektedir. 

Alelade örf ve adetlerin, ne zaman örf ve adet hukuku niteliğini 

kazanmış sayılacağı sorununun çözümlenmesi gerekir. 

Bir örf ve adet ilkesinin "hukuk kuralı" kimliğini kazanabilmesi için 
bazı şartların gerçekleşmesi gerekir. Ancak bu şartların neler olması 
gerektiği konusunda doktrinde kesin bir birlik yoktur. Şartlar; kesinlik, 
akla uygunluk, kanun veya hukuk sisteminin genel esaslarına aykırı 

olmama, süreklilik, eskilik ve genel inanç gibi kategorilere 
aynlabilıniştir253 • Doktrinde genellikle bu sınıflandırma dışında daha genel 
olan iki başlık gösterilmektedir. Kanımızca bu denli detaylı bir 
değerlendirmeye gitmek örf ve adet hukukunun kapsamını son derece 
sınırlandıran bir yaklaşım doğurur. 

Örf ve adet hukukuna ilişkin temel düzenlemeyi oluşturan MK. 1. 
md. de örf ve adet hukukunun şartlarının ne olması gerektiği konusunda bir 
düzenleme bulunmamaktadır. Bu nedenle örf ve adet hukukunun 
unsurlarının neler olması gerektiğinin açıklanması görevi öğreti ve 
uygulamaya düşmüktedir. 

Biz de örf ve adet hukukunun şartlarını iki başlıkta topluyoruz; 
maddi koşul ve psikolojik koşul. Şimdi bunların incelenmesine geçelim. 

a. Maddi Unsur- Süreklilik Şartı 

Örf ve adet hukuku alanında ilk olarak, belli bir davranış biçiminin 
sürekli olarak uygulanması aranır. Böylece uzun süre devam edegelen 
benzer davranışlarlardan örf ve adetler doğar. Bu örf ve adetler, halk 
arasında ya da ilgili sosyal çevrelerde doğabileceği gibi yargılama 

makamlarının uygulamaları veya resmi kuruluşların tutumları ile de ortaya 
çıkabilir. Devamlı uygulamadan örf ve adet kuralının uzun süre bir 
toplumda veya bu toplumun belirli bir bölümünde yerleşerek uygulanması 
anlaşılmalıdır. Sadece bir kolaylık ve lütuf olmak ttzere yapılan iş ve 

253 GÜRİZ, HB., s. 10. 
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işlemlerin tekrarı örf ve &det hukukunu doğuşunu sağlamaz. Örneğin~ bir 
tüccarın müşterisine yaptığı indirim veya fazla müşteri çekebilmek için 
verdiği hediyeler ne kadar tekrarlanırsa tekrarlansın asla örf ve adet 
hukuku niteliğini kazanmaz. Keza borcun muaaceliyet kazanmasına 

rağmen isteyerek veya istemeden borçlu yararına verilen ek ödeme 
süreleri, örf ve adet kuralı oluşturmazlar254 . 

Süreklilik, örf ve adet hukukunun maddi, dış, objektif öğesidir. 

Süreklilik göstenneyen, gelip geçici teamüller örf ve adet hukuku 
niteliğini kazanmazlar. Maddi unsurun belirlemesinde nasıl bir sürenin 
esas alınacağı konusu da karanlıkta kalmaktadır. Örf ve adet hukukunun 
bir kaynak olarak gösterilip düzenlendiği MK. 1. md. metni ve 
gerekçesinden bu sürenin uygun bir süre olarak anlaşılması gerekir. Eski 
hukukumuza baktığımızda Mecellenin 41. md. "adet ancak muttarit ve 
galip oldukta muteber olur" hükmünün konulduğu ve 166. md adetin, 
"kadim olması" gerektiğinden bahsetmekle, örf ve adet hukukunun 
genellik ve süreklilik niteliğine değinildiği görülmektedir. Örf ve adetin, 
hukuk niteliğini kazanabilmesi için öncesini bilen kimsenin bulunmaması 
gerekir. Kanuni Sultan Süleyman devrine ait bir kanunnamede buna ilişkin 
olarak; "Kadim kırk elli yıla denmez; kadim odur ki; anın evvelini, 
kiınesne bilmeye"255 . Günlük konuşmalarda bir şey üzerindeki eskiye 
dayanan bir hak sıklıkla, yanlış olarak örf ve adet karakterinde 
sanılmaktadır. 

Özellikle subjektif hakların doğumuna yol açan kazandırıcı 
zamanaşımları, örf ve adet hukuku ile karıştınlmaktaydı. Oysa her iki 
kurum hem kapsam hem de nitelik olarak birbirinden farklıdır. 

Zamanaşıını yolu ile bir subjektif hakkın doğumu sözkonusu olduğu halde 
örf ve adet hukuku için bir objektif norm doğmaktadır. 

Bir davranışın örf ve adet hukuku niteliğini kazanması, süreklilik 
şartına, psikolojik şartın eklenmesini de gerektirdiğinden, subjektif hak 

kategorilerinin ortaya çıkışından farklı özellikler gösterir. Kural olarak 

aynı davranış biçiminin tekrarlanışının belirsiz süreli olması gerekir. Aynı 
zamanda tekrarların genel ve düzenli olması da gerekir. Köprülü, devamlı 

254 DOĞANAY, t., Türk Ticaret Kanunu Şerhi. C. l , Ankara 1974, s. 6; 

255 VELİDEDEOCiLU, H.V. , Türk Medeni Hukuku, İstanbul 1969, s. 34. 

135 



olmayan uygulamaları teamül olarak nitelendirmekte ve bunları örf ve 
adetten ayırıcı bir kriter olarak önernıektedir256 . Ancak bu tip kurallar da 
hukuka kaynak oluşturabilmektedir. Özellikle bizde TK. 2. md'de ki 
dfiZenleme bu niteliktedir. Örf ve adet hukuku kimliğini kazanmamış 
ancak teamül düzeyinde kalmış olan kurallar da, hukuksal problemin 
çözümünde MK'nın genel düzenlemesine gitmeden önce ikinci bir kaynak 
olarak başvurulabilir bir konuma getirilmiştir. 

Günümüzde devamlılık unsuru teknolojinin gelişmesi ile yeni bir 
anlam kazanmıştır. Meslek kuruluşları, kartel ve tröstler alanında 

devamlılık unsuru katı bir biçimde aranmamakta, az sayıda uygulama 
yeterli olabilmektedir. Bu uygulamalara örnek . olarak Türk Basın Ahlak 
Yasası'm gösterebiliriz. Bu bir protokoldür ve Türk basın üyeleri, bu 
yasada gösterilen hususlara uyacaklanm taahhüt etmişlerdir. 

Bir kısmı önceden var olan fakat büyük kısmı yeni belirlenmiş 

kurallar şeklindeki bu ilkeler basını da örf ve adet hukuku alanına 

sokmuştur. Nispeten yeni ve kısa bir zaman önce meydana gelerek 
tekrarlanan bir davranış kuralının, örf ve adet hukuku kuralı olup 
olmadığını hakinı MK. 4. m.deki yetkisine dayanarak saptayabilir. 

b. Psikolojik Unsur - Zorunluluk İnancı 

Örf ve adet hukukunun oluşturulmasında hukuk sujelerinin ya da 
mahkemelerin uzun süreli düzenli uygulamalarının yetmediği bu 
uygulamanın nonnatif kuvvetle ulaşması için başlangıçtan beri anlamlı 
olması ya da bu anlamı zamanla kazanması gerektiği, ona uyanların bu 
yolla hukuku gerçekleştirdikleri kanısına ulaşmalan,yani hukuki bir talebe 
uymalanmn gerekliliği konusunda görüş birliği vardır257 . 

Uzun süreden beri aynı şekilde davranma şartına, bu kurala uygun 
davranmanın zorunlu olduğu yolunda bir inancın da eklenmesi gerekir. 
Örf ve adet hukuku, toplumun doğrudan doğruya davranışlarının içinde 
bulunan anlama katılan ve asıl bağlayıcı olan hukuki inançlarının açıklığa 
kavuşmasıdır. Uzun süreden beri aynı biçimde davranışın, toplumun 

256 KÖPR'ÜLÜ, B. Medeni Hukuk Genel Prensipleri, İstanbul 1971, s. 108. 

257 IŞIKT AÇ, ag.e., s. 42. 
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"hukuki yürürlük iradesi"nin, ya da "hukuki inancının" bir ifadesi olduğu 
söylenebilir. 

Uzun süreden beri tekrarlanmakta olan bir davranışın hukuk kimliği 

kazanıp kazanmadığına yönelmiş olan iradenin yani "hukuki yürürlük 
iradesi"nin sadece psikolojik bir fiili durum değil aynı zamanda bireylerin 
içten onamasına yönelmiş bir durum olduğıınwı kabulü gerekir. Çünkü 
burada önerilen biçimde davranmanın bir "olması gereken" kimliğini 

kazanması aranmaktadır. Hukuk sujelerinin genelde bu şekilde hüküm 
verip vermediklerini, ne dogmatik hukuk ne de tek başına felsefe 
yanıtlayamamaktadır. Aksine burada yorumlayanın ya da davranışı 

anlamaya çalışanın yani hukuk sosyoloğunun açıklamalarına ihtiyaç 
vardır. Ancak hukuk soyolojisi bu sorunu çözümlerken hukuk teorisinin 
ortaya çıkaracağı kriterleri de gözönünde bulundurmak durumundadar258 • 

Larenz, dOzenli ve uzun süre devam eden uygulamaya ek olarak bu 
uygulamanın itiraza uğramaması, özgür irade, hukuk fikri ve genellikle 
kabul edilen hukuk ilkeleri ile mantıklı bağlantıyı da aramaktadır. 

Uygulamanın itiraza uğramamış olmasından ise, gerek mahkemelerin 
gerek hukukçuların, yani bu kuralı somut olaya uygulayacak olanların bu 
konuda yazılı hukuk karşısında büyük bir itirazla karşılaşmamasını 

anlamaktadır. 

Oysa psikolojik şart; tek tek fertler için gerçekleşmemekte, toplumun 
veya ilglili grubun o konuda aynı biçimde davranmanın hukuk fikrine 
uygwı olacağı kanısının doğması ile gerçekleşmektedir. Burada fert 
düzeyinde gerçekleyen psikolojik bir şart aranmakla birlikte, bu şart 

toplumsal ilişki içerisinde gerçekleşir. Belirli davranışda bulunan süje, bu 
davranışını geçmişte, bu gün ve gelecekte başkalarının alışkanlık, değer 

veya amaçlarını da etkileyecek şekilde gerçekleştiriyorsa toplumsal ilişki 
açısından anlamlı bir eylemde bulunuyor demektir. Konuya bu açıdan 
yaklaşıldığında sadece yargılama makamları veya somut olayın sujeleri 
için geçerli olarak kabul edilebilme şartının aranması yeterli değildir. Aynı 
zamanda uzun süre devam etme ve psikolojik şartı gerçekleştiren bir 
kuralın varlığını yazılı hukuk ile çatışmasız olması şartına bağlı tutmak da 
doğru değildir. Bu son şart olsa olsa örf ve adet hukukunun uygulanması 

258 IŞIKT AÇ, a.g.e.,s. 42. 
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sırasında sözkonusu edilebilir, yoksa örf ve adet hukukunun varlığına 

ilişkin olarak ileri sürülemez. Bir davranış biçiminin sadece davranışta 
bulunanın keyfine bağlı olmayıp, bir zorunluluk inancı ile desteklenmesi, 
fiili bir olgunun benimsettirilip bir "olması gereken" durumuna yükselmesi 
örf ve adete "hukuk" teriminin eklenmesine yol açmaktadır. 

•• A M 

c. Orf ve Adet Hukukunun Uçüncü Bir Şartı Olarak" Devlet 
Desteği" Şartı Aranabilir mi? 

Örf ve adet hukukunun oluşabilmesi için sürekli uygulama ve bu 
uygulamanın zorunlu olduğuna dair genel bir inancın olması yeterlidir. 
Ancak bazı hukukçular bu fikirde değildirler. Süreklilik ve psikolojik şarta 
ek olarak hukuk düzeninde bir yaptırıma bağlanmış olma koşulunu da 
aramaktadırlar. Bu şarta "hukuki unsur" adının verilebileceğlini 

söylemektedirler. Hukuk karşısında pozitivist bir tutum alma anlamına 
gelen bu görüşler, halkın bilincinde belli davranış kurallarının bir hukuk 
kuralı gibi bağlayıcı olduğu konusunda öyle kuwetli ve herkesçe 
benimsenen bir inanç doğmalıdır ki kamusal güçler ( devlet, mahkemeleri 
ve diğer idareler) kendilerini bu kuralın uygulanmasına zorunlu 
hissetsinler sonucuna vannaktadırlar. 

Devlet desteği ile belirlenmemiş bir §detin, hukuk kuralının başlıca 
özelliği olan "hukukilik unsurundan" yoksun olınası dolayısıyla "örf ve 
adet hukuku kuralı" haline dönüşmesi kabul edilemez, aynca bugün 
ülkemizde halen uygulanmakta olan bazı alelade örf ve adetler, 
örneğin~düğün ve sünnetlerde hediye götürme, bayram ziyaretlerini vb. 
örnekleri göstererek bunların öıf ve adet ilkesi niteliğini taşımalarına 

rağmen yaptınmlarının olmaması nedeniyle bir örf ve adet hukuku kuralı 
olarak nitelendirilemeyeceklerini söylemektedirleı-259 . Alelade örf ve 
adetlerle ( verilen örnekteki hediye götürme ve bayram ziyaretlerinde 
bulunma) örf ve adet hukuku niteliğini kazanmış davranış nonnlarının 

ayrımını burada da gözönünde tutmak gerekir. Genel inanç unsuru tam ve 
katı olarak gerçekleşmemektedir. 

Örf ve ddet hukukunun oluşumunda süreklilik ve psikolojik şartın 
varlığını yeterli gören görüş260 ile devlet desteğinin de bu şartlara 

259 BİLGE, a.g.e .• s. 45. 

:ıro IŞIKTAÇ,a.g.e. , s. 43. 
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katılmasının gerekliliğini savunan görüşler arasındaki temel farklılığı 

"zorunluluk" unsuruna verilen değişik anlam ve kapsamında aramak 
gerekir. Gerçekten belli bir davranışa uygunluk konusunda toplwnda ve 
kişiler arasında ortaya çıkan "genel inanç" unsuru, toplumun dışında 

düşünülemeyecek mahkemelerin ve idari birimlerin sahip olduğu kanıyı da 
kapsamaktadır. Böyle olunca da aynca bir "hukuki unsur" ( devlet desteği 
şartını) aramak gereksizdiı-261 . 

Bunun tersi düşünüldüğünde, örf ve adet hukuku kuralının 

uygulanmasını gerektiren bir durumla karşılaşan yargıç, daha önce 
mahkemelerce veya idari organlarca hukuki yaptırım getirilmediği için~ 
önüne gelen olayla ilgili kuralı uygulamayacak ve bunun sonucu olarak 
yeni örf ve adet hukuku kuralı oluşamayacaktır. Oysa yargıç, devletçe 
yaptırıma bağlanmış veya mahkemelerce daha önceden uygulanmış olup 
olmadığına bakmaksızın :MK. 1. md. uyarınca örf ve adet hukukunu 
uygulamakla yüküınlüdür262 . Bu nedenle devlet desteği örf ve adet 
hukukunun doğumu için değil, uygulanıp uygulanmaması açısından bir rol 
oynayabilir™. Aynı doğrultuda İsviçre Federal Mahkemesi bir kararında; 
"bir örf ve adet hukukunun teşekkülü, bir kaidenin ancak uzun senelerden 
beri tatbik edilegelen ve hukuki bir kanaate dayanmış olması halinde 
kabul edilebilir" demektedir64 • 

Böylece kanunların özel olarak yollama yaptığı ve belirli bir 
müeyyideye bağladığı örf ve adet hukuku ilkeleri, örf ve adetin bir "hukuk 
kuralı" olduğunun kesin belirtisi olup, bir kuralın örf ve adet hukuku kuralı 
olduğunu tespit etmenin şartı değildir. 

261 EDİS, a.g.e., s. 95. 

262 OĞUZMAN, M.Kemal, Medeni Hukuk Dersleri, İstanbul 1971, s. 73. 

263 OĞUZMAN, a.g.e., s. 73. 

264 IŞIKT AÇ, a.g.e., s. 44. 
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ÖZET 

Sosyal bir varlık olan insanın kunnuş olduğu sosyal hayatta bir 
düzenin gerekliliği şarttır. Müşterek hayatın devamı, sözkonusu ve 
neticede ihtilafların anlaşma ve uzlaşma haline dönüştürülmesiyle 

mümkündür. Sosyal dediğimiz bu düzen sayesindedir ki, insan için en 
tabii yaşama çevresi olan toplum hayatı meydana gelmiş ve devam 
edecektir. 

Bir toplumun varlığını sürdürebilmesi için toplumsal, dünyevi, yani 
fertler veya gruplar arasında gerekli ilişkileri sağlayabilecek ve 
koruyabilecek birtakım kurallar koluşturulması gerekir. Başka bir 
anlatımla sosyal hayatta fertlerin tutum ve davranışlarının belirli kural ve 
ölçülere göre örgütlenmiş olması mecburidir ki biz bunlara norm diyoruz. 

Fertler, içinde yaşadıkları grup, toplum ve kültüıiin değerlerini 

genellikle benimseyerek, bunları muhakeme ve seçimleri birer ölçüt olarak 
kullanırlar. Sosyal değerler de, toplum içinde işleyen ve 
değerlendirmelerde kullanılan standartlardır. Değerler, sosyal ilişkilerin 

gelişmesinde ve ihtiyaçların çözümlenmesinde yardım ederler. Bununla 
beraber sosyal nomlar da insanlar arasındaki münasebetleri düzenleyen 
kurallardan ibarettir. 

Bir toplumda; müşterek ihtiyaçlar, müşterek tarih, akıl ve iz'an ve 
maneviyat, sosyal nonnların oluşmasını etkileyen önemli unsurlardır. 

· Toplum, kendi bünyesinden çıkardığı bu kurallara kendisini uymak · 
zorunda hissedecektir. Zaman içerisinde bu sosyal kurallar yazılı ·hale . 
getirilerek hukukileşebilmektedir. 
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Hukuk, zaman içinde oluşan sosyal bir olgudur. Toplum içinde 
yaşamak, insan için vazgeçilmez ve kaçınılmaz olduğundan, insan 
topluluğunun her yerde, bir hukuk düzeninin de var olduğu görülmektedir. 

İnsanın tabiatı gereği, fertlerden meydana gelen toplumlarda hukuk 
vazgeçilmez bir ihtiyaç olarak kendini göstermektedir. Toplumdaki ferdi 
ve içtimai ilişkilerin bir düzen içinde devam edebilmesinin şartı yine 
hukuktur. Yani hukukun varlığım~ insanın tabiatı, toplumdaki güç 

ilişkilerinin düzenlenmesi ve dengelenmesi ve toplumdaki sosyal adaletin 
sağlanması ihtiyacı gerekli kılmaktadır. 

Hukukun varlığını gerekli kılan nedenlerden biri de toplumsal 
realitedir. Hukukun praktik amacını toplumsal realite tayin eder. Ferdin ve 
toplumun ihtiyaçlarından doğan ve onları gidennek isteyen hukuk, onların 
tüm real ilişkilerinin ojvektif nitelikteki yasaları altında bulunur. 

Hukukun varlığını gerekli kılan bir diğer neden de toplumsal düzenin 
sağlanması ihtiyacı ve gerekliliğidir. Ferdin ve toplumun varlığını 

koruyabilmesinin ve devam ettirebilmesinin şartı toplum düzenidir, bunun 
da şartı tabii ki hukuktur. 

Toplumdaki ilişkilerin bir düzen içerisinde yürütülmesi, toplumsal 
yaşamın zorunlu bir sonucudur. Sosyal hayat bir düzeni gerektirir. Bunu 
sağlamak için, değişik nitelikli kurallar sözkonusudur. Bunlara "sosyal 
düzen kuralları" denir. Bu kuralların amacı, toplum içindeki fertlerin 
birbirlerine ve topluma, toplumun da fertlere karşı tutum ve davranışlarını 
düzenlemek, çıkar çatışmaları arasında bir denge kurmak, kısaca toplum 

düzenini sağlamaktır. 

Sosyal düzeni sağlayan kurallar, bir yandan fertlerin özgürlüklerini 
kullanmalarına imkan hazırlar, bir yandan da onların özgürlüklerini 
sınırlar. Unutınamak gerekir ki her düzenlemede bir sınırlama vardır. Bu 
durum sosyal hayatın tabii bir sonucudur. Önemli olan ferdi yarar ile 
sosyal yarar arasında bir dengenin sağlanmasıdır. Sosyal hayatı 

düzenleyen bu kurallar~ din kuralları, ahlak kuralları, örf ve adet kuralları, 
nezaket kuralları ve hukuk kurallarıdır. 

Din kuralları, insanlar arasındaki ilişkileri düzenlerken ihtilaf ve 
çekişmeleri önleyerek, barış ve huzurun temininde önemli bir konuma 
sahiptir. Sosyal davranışlarda çeşitli yönlendinnelerde bulunarak sosyal · 
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düzenin sağlanmasında ve kollektif tercihlerde önemli etkiler 
göstermektedir. 

Ahlak kuralları, sosyal hayatı ve bu hayat içinde kişilerin davranış ve 
ilişkilerini düzenleyen kurallardır. Ahlak kuralları, sosyal hayatta 
insanların gerek kendilerine karşı, gerekse insanlara karşı olan 
davranışlarından doğruluk, dürüstlük ve iyi niyetlilik esaslarına göre 
hareket etmelerini sağlar. Toplum hayatında birlik, bütünlük ve 
mutluluğun kaynağı ahlak kurallarıdır. 

örf ve adet kuralları, toplum yaşamında fertler arasında daha yakın 
ve sağlıklı ilişkilerin kurulması, ferdin cemiyete uyumunu ve cemiyetin 
bütünleşmesinin temininde önemli role sahiptir. Aslında örf ve adetsiz bir 
toplum, bir sosyal yapı düşünmek de zordur; çünkü bunlar sosyal ilişkileri 
düzenlerler. 

Hukuk kuralları, kendilerinden sapılması halinde, toplumun 
örgütlenmiş ve zor kullanılmasını belirten müeyyidelerle rasyonel olarak 
karşıladığı sosyal normlardır. Hukuk kuralları, fertlerin toplum içindeki 
davranışlarını düzenleyen, ülkeden ülkeye, dönemden döneme değişebilen 
kurallardır. 

İnsanlar topluluk halinde birbirleri ile değişik ilişkiler içinde yaşarlar. 
Bu ilişkiler ailede, köyde, kentte türlü biçimlerde ortaya çıkar. Bu 
ilişkilerin uyum halinde devamı topluluk hayatı bakımından büyük önem 
taşır. Sosyal bir çevrede yaşayan insanlar arası ilişkilerin 

düzenlenmesinde hukuk en önemli rolü oynar. Sosyal düzenin 
sağlanmasında, sosyal ihtiyaçların karşılanmasında ve sosyal hayatın can 
damarı olan adaletin sağlanmasında hukukun büyük fonksiyonunu inkar 
edemeyiz. 

Görgü (nezaket) kuralları, toplum hayatındaki insanların belli bir 
olayda hep aynı biçimde davranmaları sonucunda ortaya çıkarlar. Fertlerin 
kendi benzerleri ile karşılaştıkları ya da belli . bir faaliyete katıldıkları 
zaman nasıl davranmaları gerektiğini gösterir. Bu kurallar, her toplumun 
özelliklerine, dinine, tarihine, ırk yapısına, gelenek ve göreneklerine göre 
değişir. Bu kurallar bireyleri sosyal ilişkilerde belirli davranış biçimlerine 
uymaya zorlarlar. 
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Toplumsal değerlerin yabancılaşma ve anomiye konu olması, sosyal 
hayatta bir takım dengesizliklere ve düzensizliklere neden olabilmektedir. 
Toplum içinde işleyen, insanların tavır ve hareketlerini değerlendinnede 
kullanılan "sosyal değerler" sosyal ilişkilerin gelişmesinde ihtilafların 

çözümlenmesinde yardım ederler. 

Sosyal kontrol, toplum üyelerinin, diğerlerince beklenilen tarz ve 
şekilde hareket etmelerini tahmin edebilmemizi sağlayan 

mekanizmalardır. Sosyal kontrol toplum dozeninin korunması için, 
fertlerin tavır ve hareketlerine etki yapmasını sağlayan metotlardır. 

Böylece sosyal kontrol mekanizması, sosyal sistemlerin istikrarını ve 
düzenini sağlar. 

Yabancılaşma, ferdin mensubu bulunduğu toplumun değerlerine ve 
çevresine ilgisinin yok kolması, hatta kendi toplum değerlerine karşı 

olmasıdır. Yabancılaşma ikisinin tam olarak duygusal ve davranış 

yönünden toplumdan kopması demektir. 

Anomi, hızlı toplumsal dönüşün dönemlerinde değerler sistemi ve 
normatif yapının toplumsal yapı ile ilişki ve uyumunun bozulması ve 
toplumu oluşturan fertlerin davranış, düşünce ve eylemleri üzerindeki 
belirleyici ve yönlendirici niteliğinin yitirilmesi halidir. 

Toplum düzeninin sağlanmasında yazılı olan hukuk kuralları ile 
yazılı olmayan hukuk kurallarını arasında sözkonusu bir ilişkinin ve 
işbirliğinin gerekliliği bir realite olarak ortadadır. 

Hukuk ile ahlak kuralları arasındaki ilişki birbirlerini destekleyici ve 
teyid edici niteliktedir. Ahlakın gerçekleşmesinde hukukun, hukukun 
gerçekleşmesinde de ahlakın önemi büyüktür. Ve haliyle ahlak ile hukuk 
arasında zaruri olarak ahenk ve uygunluk sözkonusudur. 

Hukukla örf arasındaki ilişkide de büyük ölçüde uygunluk olmakla 
beraber bazı küçük farklar da sözkonusu olabilmektedir. Hukuk kuralları 
ile örf ve adet kuralları arasında, kuralların ortaya çıkışı ve yürürlük 
kaynakları bakımından farklılıklar sözkonusudur. Toplumsal hayatı 

kolaylaştırma ve düzenleme bakımından da ortak amaca sahiptirler. 

Hukuk ile din arasındaki kilişki de amaç bakımından aynıdır. Gerek 
hukuk kurallarının gerekse din kurallarının ortak hedefi, insanların bir 
arada yaşarken ilişkilerini tanzim ederek sosyal hayatı düzenlemektedir. 
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Toplumsal hayatın kendi şartlan bir takım kuralların varlığını zorunlu 
kılmıştır. Hukukta bu zorunlu ihtiyacın ortaya çıkardığı toplumsal bir olgu 
ve gerçekliktir. 

Sosyal hayatı düzenlemek amacıyla, kanun koyucular tarafından 

vaz'edilen yazılı hukuk kuralları (kanunlar), toplumun gerçekleri ve 
öncelikleri gözönünde bulundurularak yapılmalıdır. 

Yazılı hukukun kaynaklarından biri de örf ve adet kurallarının yazılı 
hale dönüştürülmesi yoluyla oluşturulduğu söylenebilir. Yani fiili durwnu 
yazılı hale getirmek suretiyle yazılı hukuk oluşturulmuştur. 

Hukuk kuralı haline dönüşmüş olan geleneklerin tümü örf ve adet 
hukukunu oluşturur. Yetkili bir otoritenin iradesi olmaksızın kendiliğinden 
oluşan ve uygulanabilme gücüne ulaşan örf ve adet hukuku kuralları 

huk:ukun önemli kaynaklarındandır. Örf ve adet hukuku olma niteliğini 
kazanmış olan kurallar yazılı hukukun yanında ve onunla birlikte hukuki 
ilişkiler alanında uygulama imkfuıı bulurlar. 
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SONUÇ 

Bu konuda sonuç olarak denilebilir ki, toplumların sosyal 
hayatlarının banş ve dfizen içerisinde olınast fevkalade önem 
arzetmektedir.Bunu gerçekleştirebilmenin yolları araştırılırken ve bu yolda 
çalışmalar yapılırken, araçlar ve hedefler doğru olarak tespit edilmelidir. 

Toplum düzeninin sağlanmasında, kanun koyuculara büyük görev 
düşmektedir.Kanun koyucular, kanunları vaz ederken toplwnun 
gerçeklerini ve önceliklerini göz önünde bulundurarak, vaz edecekleri 
kanuna temel ve rehber almak durumundadırlar.Yazılı hukuk kuralları 

konulurken mutlaka din, ahlak, örf ve adet ve nezaket kuralları göz 
önünde bulundurulmalıdır. Yazılı hukuk kuralları konulurken, mutlak 
surette toplumun kendi tabii hayat sürecinde, kendi önceliklerine ve 
ihtiyaçlarına göre oluşmuş ve ortaya çıkmış, yazılı olmayan ama toplum 
hayatında canlı olarak yaşayan sosyal normlarla işbirliği kurulmalıdır.Aksi 
takdirde, toplumun değerlerinden uzak ve dolayısıyla ihtiyaçlarına cevap 
veremeyen yazılı hukuk kuralları, toplum hayatında uygulanma imanı 
bulamayarak kağıt Uzerinde kalmaya mahkum olacaktır. 

Her toplumun kendi sosyal yapısına göre, ihtiyaçları ve öncelikleri 
farklı olabilmektedir.Esasen bu durumun böyle olması da normaldir.Onun 
için toplumların kamın koyucuları vazifelerini ifa ederken, bu durumu 
gözönünde buhmdurınak mecburiyetindedirler. 

Çünkü günümüz dünyasında, şu açıkça görülmektedir ki, yazılı 

olmayan hukuktan uzak ve kopuk olarak, sadece maddi ilişkilere dayalı 
olarak hazırlanan yazılı hukuk kuralları, toplumun ihtiyaçlarına cevap 
verememekte ve toplum düzeı;ıinin sağlanmasında aciz ve yetersiz 
kalmaktadır.İnsanların suç işleme oranları artmakta ve sosyal düzen 
bozulmaktadır. 

Yazılı hukuk kuralları vaz edilirken, yazılı olmayan hukuk kuralları 
ve evrensel hukuk prensipleriyle işbirliği içinde olunmalıdır.Bu durum 
hazırlanan hukuk kurallarının toplwnun ihtiyaçlarına cevap vermede ve 
toplum dozeninin sağlanmasında çok önemli bir noktadır. 
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