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Prof. Dr. Mustafa T. YÜCEL Hukuk Sosyolojisi - 5. Bası

Sözlük

Adalet- Her adaletsizlik bazı şeylerdeki dengesizliktir. Dolandırıcının refah içinde yaşarken mağdurun
sefalet içinde bulunması somut bir örnektir. Bozulan bir dengenin restore edilmesi ve korunması
hedeflenmektedir. Hukuk tarihinde, en kötüsünden en iyisine doğru dört biçimde adalet gösterisine
tanık olunmaktadır. En yüksek adalet derecesi uzlaşma/sağaltım iken (kanı kanla değil; kanı suyla
temizlerler) en düşük derecesi ise öç almadır. İşte bu analiz tam olarak “siyah veya beyaz” dan çok bir
derecelendirme sorunudur. Bu konuda adaletsizlik hissi önemli bir ölçer olmaktadır. Boyutları ise,

 Kısas/ödeşme/öç almak: Göze göz sonuçta herkesin körleştiği bir dünyaya yönelimi
içermekte;

 Sistematik değer boyutu: hukuk önünde eşitlik veya eşit tretmanı kapsamakta;
 Tazmin/hakkaniyet: Karşılıklılık(quid pro quo) ilkesinin egemen olması ve her halde bir

elmaya karşılık bir otomobilin söz konusu olmaması; ve
 Herkese hak ettiğinin verilmesidir.

Adalet hukuk uygulamasıyla belirdiğinden; hukuk uygulaması olmadan haklı, adil bir karar
olamayacaktır. Bu bağlamda beliren adalet yararlı bir işlev görmekte; sağladığı standartlarla alternatif
kararları test edebilme olanağı sağlamaktadır: Adalet hem felsefi anlamda bir “değer”, hem de
sosyolojik anlamda bir sistem ölçütü olmaktadır.

Ait olma, soysal dışlanma/soyutlanma- Kriminolojik olarak saldırganca davranış bağlamında
dışlanmanın etkisi-öğrencilerin okulda dışlanması- sonucu saldırganca davranışa yönelmesi örneğin
ABD’de/Türkiye’de öğrencilerin silaha sarılmasına tanık olunmaktadır. Acaba, sosyal açıdan ret
edilenlerin ötekilerle ilişki kurmada ilgi/isteğini yitirmesi söz konusu olabilir mi? Öte yandan, insanlar
kendilerine ızdırap, başarısızlık  ve öteki hayal kırıklıklarına yöneltecek şeyleri neden yapmaktadırlar?
Geniş sosyal sorunlar bağlamında yer alan örneğin uyuşturucu madde tutkunluğu, kadına karşı şiddet,
silah tutkunluğu/maganda kurşunu ile yaralanma ve ölümler ve obezite, benliği yitiren eylemlerdir.
Nedenleri arasında, kuşkusuz, kendini kontrol ve düzenleme başarısızlığı yatmaktadır. Bu konuda
sosyal gösterge teorisi ışık  tutmaktadır.  İnsanın öz saygısı bir sosyal göstergedir: Kişinin sosyal
katılımı nasıl başardığının içsel göstergesidir. Gruba ithal edilme öz saygısını artırırken, dışlanma
azaltmaktadır. Öz saygı arabadaki yakıt göstergesine benzetilebilir. Göstergenin arabanın mekanik
çalışması için işlevsel bir etkinliği yok ise de, sürücüye yakıt miktarı hakkında verdiği bilgi ile önemli
bir hizmet sağlamaktadır. Toplumsal ilişkilerdeki insan sürücüleri de, yakıt göstergeleri “boş”u
gösterdiğinde yeni ilişkiler arayışına yönelmektedirler. Öz saygı, insanın ilişkileri ve etkileşimi
bakımından depoyu yeniden doldurma gereksinmesini bilmelerine elvermektedir.

Akılcılık(Rasyonalizm)-Bilgideki kesinliğin temeli deneyimden çok akıldır.

Alt yapı- Marx’a göre toplumdaki diğer her şeyin bağlı olduğu ekonomidir.

Ampirizm- Amprisitler bilginin akılla değil, dünyadaki nesnelerin deneyimlenmesiyle edinildiğine
inanırlar.

Anomi-İnsanın kendisinden ne beklendiğini bilmeksizin toplumda başıboş kalan insanların demir
alabilecekleri açık ve güvenli bir yerleri olmaması durumudur.

Araştırma yöntemi- Araştırmanın amacını gerçekleştirebilmek için kullanılan genel yaklaşımdır.

Araştırma tekniği- Araştırma yönteminin gerçekleştirilebilmesi için kullanılan bilgi toplama aracıdır.
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Autopoiesis- Sistemlerin kendilerini yaratması, kendilerini türetmesi veya kendilerini organize
etmesidir.1

Ayrımcılık-Farklı insan kategorilerine/grup üyeliklerine gayri adil veya eşit olmayan biçimde
davranılmasıdır.

Ayrımcı adalet- Farklı gruplar üzerinde sosyal kontrolün sağlanmasındaki farklılıklardır.

Bağımlı değişken-Bağımsız değişkenden etkilenip etkilenmediği araştırmacı tarafından ölçülen
değişkendir.

Bağımsız değişken- Diğer bir değişken üzerinde etkisi olup olmadığını görmek için araştırmacı
tarafından değiştirilen ya da kaldırılan değişkendir.

Benlik- Aynı kişi hem özne ve hem de nesnedir. Bu bağlamda  ben “I” ve beni “me” ayrımı; insan
aynaya bakarken hem özne olarak kendine bakıyor; hem de nesne olarak kendine bakıyor.

Bilinç-Kişinin farkında olduğu deneyimlerin toplamıdır. Bu, mevcut düşünce süreçleri, bellek, görsel-
işitsel uyarılar ve fiziksel deneyimler arasında hareket eden sürekli değişen bir durumdur.

Çevre- Davranış modelini işlevsel yapan belli fiziki ve sosyal bir çevredir.

Davranışçılık-Özellikle psikolojide davranışlar üzerine çalışmadır.

Dayanışma- Durkheim’a göre, tüm vatandaşları kucaklayıcı, nötr olmaktan uzak, özel amaçlar ve
idealler bağlamına dayalıdır: İnsan haklarının korunması ve genişletilmesi; kârı maksimize etmek
yerine insan refahından sorumlu bir ekonomi; eleştirel araştırma özgürlüğü; ve dine saygılı ve fakat
dayalı olmayan seküler bir devlet.

Değer- Kişiye ve gruba yararlı, kişi ve grup için istenilir veya kişi ve grup tarafından beğenilen her
şeyin “değere sahip” olduğu ileri sürülebilir. Değerler paylaşılır ; çoğu kişiler değerler üzerinde
uzlaşmıştır. Ciddiye alınırlar; kişiler bu değerleri, ortak refahın korunması ve sosyal gereksinmelerin
karşılanması ile birlikte görmektedir. Bir şey kendi içinde iyiyse içkin değeri olduğu; bunun karşıtı ise,
dış kaynaktan gelen değeri ya da başka bir şeye araç/enstrümantal değeri olan şeylerdir.

Dekonstrüksiyonizm-Felsefi ve edebi dilin çözümlenmesidir. Örneğin ifade biçimlerinin altında yatan
anlam ve varsayımlar arasındaki ilişkilerin ele alınması bu alana girmektedir.

Doğru- Düşünülen şeyin mantık yasaları uzantısında tutarlılığını sergiler: İnsanlar ölümlüdür,
Socrates insandır, Socrates’ de ölümlüdür.

Doğrulama eğilimi- Yeni bilgileri var olan teorilerle, dünya bakışı ve inançlarla yorumlama eğilimidir.

Düzen- Toplumu oluşturan bireylerin faaliyetlerinin “karşılıklı olarak” birbiriyle uyum içine sokulması
demektir. Önceden düşünülmüş bir plana göre, parçalar arasındaki ilişkinin düzenlenmesiyle başarılan
düzen tipine örgüt denir.

Eleştirel Hukuk Çalışmaları (CLS)-Bu okulunun görüşlerine göre, iyi bir avukatın bir davanın
leh/aleyhinde inandırıcı söylem sunabilmesi gerçeği karşısında adli bir kararı kaçınılmaz yapan bir
nesne hukukta yoktur. Bir davanın sonucu, tamamen olmasa da, büyük ölçüde davaya bakan hâkimin

1 H. R. Mataurana, Francisco J. Varela, ‘Autopoiesis- The Organization of Living’, Autopoiesis and Cognition – The Realization
of Living , Boston Studies in the Philosophy of Science, D. Reidel Publishing Company, Amsterdam , 1980 p.73.
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eğilimlerine dayalı bulunmaktadır. Bu bağlamda hukuk, bir ilim olmaktan uzak, siyaset, ekonomi ve
kültürden hemen hemen ayrılmaz bir olgu olup; hukukun  siyaset ve ekonomi üstü konumu da ret
edilmektedir.

Endeterminanlık tezi-Kanunların(düzenlemeler, kanunlar ve anaya hükümleri ve öteki hukuki
metinlerin) hukuki sonuçları belirlemediğidir.

Erdem-Tipik olarak, belirli iyi ahlaki şekillerde düşünme, hissetme ve davranma eğilimini ve niyetini
içeren iyi bir karakter özelliğidir.

Etkileşim-İnsanlar arasındaki ilişkilerdir.

Etnisite-Bir sosyal grubun üyelerine ortak bir kimlik veren ve onları diğerlerinden ayıran dil veya dini
inanç gibi ortak kültürdür.

Eylem:
Duygusal-Anlık duygulanımla başlayan ve sonuçları düşünülmeden yapılan kontrolsüz bir eylemdir.

 Geleneksel-Adalet ya da alışkanlık sonucu düşünmeden yapılmış bir  eylemdir.

Rasyonel-Yaratılacak amacın açıkça dile getirildiği ve faillerin düşünceleriyle çabalarını bu amaca
ulaşmak için en etkili ve ekonomik olabilecek araçları seçme işinde yoğunlaştığı bir eylemdir.

Fenomenoloji-Birey ve onun bilinçli deneyimleri ile başlayan ve daha önceden var olan kabuller, ön
yargılar ve felsefi doğmalardan kaçınmaya çalışan bir yöntemdir. Olayları/görünüşleri toplumsal aktör
tarafından “doğrudan doğruya” algılandığı biçimde inceler.

Gelenek kavramı- Birlikte çalışanların oluşturdukları emsal niteliğindeki tutum ve davranışlar zamanla
geleneğe dönüşmektedir. Geniş ölçüde uygulanan davranış örüntüleridir. İşte grup yaşamına yeni
girenlerin kültürü benimsemesinde yukardan aşağıdakilere (bireylere) klasik aktarım söz konusudur.
Her kültürü belirleyen değerler, geniş ölçüde kültürdeki bireylerin gereksinmelerine yanıt
oluşturmaktadır. Adam öldürme, hırsızlık ve cinsel istismar gibi yasaklar ahlaki değerlerin  belirgin
örneklerini vermekte/genelde toplumda yaşayan bireylerin gereksinmelerine hizmet etmektedir.
Zaman zaman da kültürel normların işlevselliğini yitirmesine veya  ona vücut veren koşulların
buharlaşmasına  karşılık normların varlığına tanık olunmaktadır ve kültürel boşluk belirmektedir.

Kültürün merkezinde sembolik anlam/lar yatmaktadır.  Kültür bağlamında kültür dinamikleri veya
istikrar ve zamanla kültürel değişim olgusuna tanık olunmaktadır.

Gerçek- İnsanın duyu organlarıyla bir nesneyi algılaması sürecinde nesne-algı arasındaki uyumunu
dile getirir; gerçek, bilinçten bağımsız olarak var olandır.

a) Doğal gerçekler,  insanın fikri faaliyetlerine dayalı değildir
b) Kişisel gerçekler, kişilerce benimsenen inançlar olarak yalnızca benimseyenler için gerçek

olandır.
c) Sosyal gerçekler, paylaşılan ve kurumlaşmış inançlardır (maddi, maddi olmayan kültür bu

türdendir).

Gösterge-Kendinden daha fazlasını ve başkasını belirten toplumsal bir olgudur. Gösterge bir
işarettir(signe). Toplumsal bir grupla temas halindeki gözlemci göstergeleri araştırarak ve saptayarak
işe başlar.
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Güvenlik ve özgürlük ikilemi-Terörizm bağlamında, halkın güvenlik gereksinmesi ile özgürlük ve
mahremiyetine ilişkin temel haklar arasında bir denge sağlanması şu nedenlerle kusurlu bir
metafordur:

1. Ölçülecek merkezi bileşenler-özgürlüğe müdahale bedeli karşısında güvenlik değeri- tam
olarak ölçüme el vermemektedir;

2. Yararlar ve bedeller nüfusun farklı üyeleri üzerinde eşit derece de dağılmayabilir ve böyle
dağılım sorunları kolay çözülür türden değildirler.

3. Bazı tür müdahaleler, onların derhal veya içsel doğaları gereği etkilerinden olmayıp, kolaylıkla
istismar edilmesi ve toplumda  keyfi şekilde istenilmeyen kişilere güvenlik adına  kullanılarak
hükümetin meşruiyetini sorgular hale getirmesidir. Bu alanda en önemli panzehir due process
of law’dır. Buna riayet edilmediğinde demokrasinin ilkeli duruşu sonuçta zedelenecektir.

Habitus-Benzer koşullarda yaşam nedeniyle özel sosyal grupların ve sosyal sınıfların üyelerinin geniş
ölçüde bilinçsiz olarak  edindikleri düşünmeyi ve davranışı içeren bir dizi dispositions/durumlardır.
Diğer bir ifade ile, bu formül, hem bir “eylem eğilimleri  yapısı” ve hem de aktörün bir toplumsal grup
veya sosyal sınıfın üyesi olarak edindiği “düşünce, algı ve anlama eğilimleri yapısı”dır (Bourdieu).2

Hakikat- Gerçek(ya da gerçeklik) ile doğru bilginin örtüştüğünü anlatır.

Homo sociologicus-Bir kararın yer aldığı geniş sosyal bağlamı göz önüne alınmakta ve bu yaklaşımda,
ahlaki, sosyal ve hukuki normlar ile adet ve gelenekler köşe taşlarını oluşturmakta; karar niteliğini
irdelemede merkezi bir rol  oynamaktadırlar.

Hukukun var oluşu- Birden fazla insanın var olduğu mekanda kendiliğinden oluşan doğal hukuk
gelişim süreci/Roma hukuku/19. yüzyılda common law içtihatlarıyla feodal rejimde sözleşme
hukukunun yaratılması; başlangıçta mekanik dayanışmada baskılayıcı bir yaklaşımdan iş bölümünün
arttığı toplumlarda sorunlara yanıt verici bir yaklaşıma yönelmesi; hukukla enerjinin kolektif
amaçlara/iyi şeylere yönelik kullanılması; hukukun rızaya dayalı doğası; hukuk devleti/rule of law
kavramında yöneticilerin hukuk kurallarıyla bağlı olmasıdır. Bu bağlamda temel soru, her şeyi
hukukla düzenleme gereği var mıdır? Lon Fuller, buna bir sınır konulması gerektiği düşüncesindedir.

Hukuk kavramı- Normatif hukuk bilimi, hukuk uygulamasının neyin haklı yaptığını  veya onun özel
yanlarını haklı çıkardığını açıklamaya odaklanmıştır.  Hukuk uygulamasının neden değiştirilmemesi
nedenlerini içeren argüman kadar değişikliği öneren argüman da normatif bir argümandır.    Hukuka
sahip olmanın hukuksuz doğal duruma neden tercih edilmesi veya hukuk kurallarının mahkemece
içtihat edilmesinin, yasama organınca vaz edilen veya yasal kodlarda bulunan bir hukuk sistemine
göre daha yüksek(veya düşük) olduğu argümanları da bu türdendir. Tasviri hukuk bilimcileri,
toplumdaki çoğu sınırlar sorununa, Dünya’da hukukla hukuk benzeri ve fakat hukuki olmayanları
birbirinden uygun bir şekilde ayırma yöntemine eğilmişlerdir.

Silahlı soygunu, vergi memurundan ayırt etmekte; soyguncu sadece kişiyi yükümlü tutarken; vergi
memuru bir yükümlülük vaz etmektedir. İnsan gereksinmelerini karşılayacak kaynakların sınırlı
olması nedeniyle mülkiyet hukuku yanında sözleşmeler ve taahhütleri düzenleyen borçlar hukuku
varlık göstermiş ise de, bu kuralların da ne derece gerekli olduğu insanın gereksinmeleri için  üretmek
ve konserve etmek üzere  çalışma ihtiyacı olmadığı cennet türü doğal koşullar tasarlandığında
algılanabilir. Austin, hukukun (daha fazla tarih veya sosyoloji veya daha genel ahlaki ve siyasi
teorilere ikincil olarak temellendirildiği argümanlarına karşıt olarak) analitik analizine yöneldi.

2 Ayrıca bkz. A.Jourdain ve S.Naulin Pierre Bourdieu’nun Kuramı ve Soyolojik  Kullanımları (Çev.Ö.Elitez) İletişim Yayınları,
2016, s.42.
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Analitik yaklaşım; hukuk, legal hak, legal görev, geçerlilik gibi anahtar kavramlara  vurgu
yapmaktadır. Analitik hukuk bilimi, hukukun doğasını analizde egemen bir yaklaşım oldu.

Hukuk tanımı- Uygun bir tanım en azından şu üç koşulu karşılamalıdır:

1. Hukukun sosyal realitede varlığını sergileyen bazı ampirik gerçekleri örneğin yaratılması,
etkinliği veya kabullenilmesi (realite koşulu);

2. Hukuku normatif sosyal bir uygulama olarak öteki normatif uygulamalardan örneğin ahlak ve
etiket kurallarından ayrıştırma ( farklılık koşulu);

3. Hukuku normatif otoritesi olan sosyal bir uygulama olarak  kaba kuvvet ve haksız
iktisap/uygulamalardan ayrıştırıcı niteliği (normatiflik koşulu).

“Hukukun nihai varlık nedeni toplum refahı olup; yoksa, hukukun bizatihi kendisi
değildir”(B.Cardozo).

Hukukun hegemonik olması- Belli başlı hukuk tüketicileri/ kullanıcıları güçlü devletler veya büyük
şirketler olduğunda; bu kurumlar, devlet ve özel propagandanın özel araçlarını kullandıklarından
hukuk hegemonik olmaktadır. Kullanıcılar küçük insanlar olduğunda ise, onlar egemen bir konumdan
konuşmayıp, söylevlerini geliştirirken/yapılandırırken ahlakilik ve meşruiyet argümanlarını
kullanmaktadırlar.

Hukuk yaşamı- Dava sonuçları hakkında dava türleri itibariyle bilgilendirme hukukun ne dereceye
hayata geçirildiğinin göstergesidir. Mahkeme kararı sonrası infazın yokluğunda, hukuksuzluk baki
kalır.

Hukuki Gerçekçilik-Bu akım hukukun yalnızca pratik sonuçları ile anlaşılabileceğini ileri sürmektedir.
Gerçekçilerin en ünlüsü Justice Holmes’a göre; hukuk, mahkemelerin ne yaptıklarıdır.

Hukuka teorik bakış- Hukuki fikirler sosyal orijinleri, varlıklarının sosyal koşulları ile sosyal sonuçları
incelenmeksizin yeterli bir biçimde analiz edilemez.  Hukuk teorisi, sosyal teorinin özel bir kısmı
olarak ele alınmaktadır: Teori, toplumların yapısı, sosyal ilişkileri ve sosyal istikrar ile değişim
koşullarının sistematik ve genel bir açıklamasına odaklanmaktadır; sosyolojik bağlamlı bir hukuk
teorisi söz konusudur-ampirik hukuk teorisi. Bu konuda irdelenecek belli başlı sorular şunlardır:

1. Hukukun toplum fikrine ilişkisi nedir?
2. Çağdaş hukukun ahlaki temelleri var mıdır/ nelerdir?
3. Bu temeller ile çağdaş düzenleyici normlar arasındaki ilişkiler nelerdir?
4. Hukuk hem sosyal anlam oluşturulmasının bir ürünü ve hem de üreticisi nasıl olmaktadır?
5. Hukuk kültürü/hukuk bilinci nedir?
6. Türk noterlerin rolü ve çevreleyen hukuk kültürü ne konumdadır? Türkiye Noterler Birliğinin

bu bilinç üretimindeki rolü nedir?
7. Hukuk kültürü ne ölçüde tarih ve hukuki yapıtların örneğin ana-yasaların ürünüdür?

Bu sorular gerçekte farklı toplumlarda hukukun nasıl uygulandığını çevreleyen, tanımlayan sosyal
uygulamalar ve olguları irdeleme arayışıdır.

Normatif hukuk teorisi- Hukukun sosyal bağlamına ilişkin sistematik düşünce dışlanmaktadır. Bu teori
ekseriya “hukuk nedir?” sorusuna yönelmiştir. Normatif hukuk teorisi, hukukun doğasını, hukuk
öğretisinde yer alan değerler, kavramlar, ilkeler, kurallar ve muhakeme yöntemlerini tamamen felsefi
analiz ve açıklığa kavuşturma girişimidir.
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Hukuk sosyolojisi- Hukuku, sosyal geçerlilik açısından incelemekte; sosyal bir kurum olarak
görmektedir. Hukukun soyut içeriğinden daha çok nasıl çalıştığına odaklanmaktadır. Bu formül bir
asır önce ABD’li sosyolog R.Pound tarafından dile getirilmiştir. Kendisi anlamlı hukuk sosyoloji
alanındaki çalışmaların  şu işlevlere hizmet edeceğine değindi:

1. Hukuk, kurum, kavram ve öğretinin sosyal etkileri ile de facto hukukun de jure hukuktan
farklı olarak ele alınması;

2. Yasa yapım süreci ile hukuk reformları için sosyolojik girdi/besi sağlaması; ve
3. Sosyal yaşamın gerçek koşulları içinde hukuk kurallarının etkili olması vasıtalarının

geliştirilmesidir.

Hüküm-Kuşkunun aşılmasıyla erişilen varsayımsal gerçek, tezlerin yarışıyla vücuda gelmiş nesnel
düşüncedir.

Gerçek/realite türleri:  1. Objektif/kanıtlanabilir 2. Öznel, insan aklına ilişkili olmak üzere,

a) Doğal gerçekler:İnsanın fikri faaliyetlerine dayalı olmayanlardır.
b) Kişisel gerçekler: Kişilerce benimsenen inançlar olarak yalnızca benimseyenler için gerçek

olanlardır.
c) Sosyal gerçekler: Paylaşılan ve kurumlaşmış inançlardır (maddi, maddi olmayan kültür bu

türdendir).

İdealler- Bir kültür öğesi olarak, gerçeğe karşı duyulan hoşnutsuzluklardan doğdukları için köklerinde
gerçeğe karşı bir tepki barındırmaktadırlar. İdeallerde her daim bir aşırılık/ölçüsüzlük vardır. Öyle
olmaları, ideallerin direnişleri yenmek amacıyla tasarlanmış olmalarından kaynaklanmaktadır. İdealler,
gerçekleştirilebildikleri gibi  gerçekleştirilemez de şeylerdir.

İdealizm-Bilgi nesnelerinin zihinsel eylemlere bağlılığını ifade etmektedir.

İdeoloji- Statükoyu veya değişimi vurgulayan ve haklı gösteren inanç, değer ve fikirler sisteminin
mutlaklaştırılarak tüm toplumu kapsayan bir sistem gibi gösterildiği kuramdır.

İçebakış-Kendi zihnimize bakmamız ve bulduklarımızı ifade etmemiz anlamına gelir.  Kimse
zihninize sizin gibi doğrudan giremez. Bu yüzden içebakış yöntemi, beyin tarayıcılarının icadından
sonra da geçerli bir teknik olarak kalmıştır.

İçselleştirme-Bireylerin kurumsal düzenin meşruluklarını öğrendikleri süreçtir

İdeoloji-Belli bir toplumu korumak, değiştirmek ya da yıkmak üzere girişilen bir eyleme dayanak
oluşturan bir açıklama/değer sistemidir. Liberalizm, sosyalizm, tüm siyasal ve toplumsal doktrinler
birer ideolojidir.

İnsanların sosyal algılaması ve davranışına özgü metaforlar-

1. İnsanların otomatikleşmesi3- İnsanların çoğu zaman rasyonel düşünce dışındaki aklı süreçlerin
esiri olabilmesidir.

2. İnsanların motive edilmiş taklitçiler olması- Aktif düşünce sürecinde dahi insanların ilgisi
verilerin tam ve sistematik olarak analiz edilmesi yerine aklen kısa devre ve kullanım

3 Sürecin otomatikleşmesi, a) Kişinin bilgisi dışında, b) Kişinin niyetinden yoksunluk, c) Kişinin etkin bir şekilde akli
kapasitesini gerektirmemesi, d) Oluşumu itibariyle önlenmesi veya durdurulmasının zor olması hallerinde söz konusu olan
olgudur. Bir sürecin otomatik olması için bu dört ölçütün birlikteliği gerekli olmayıp, bir veya fazlası olduğunda süreç
nispeten otomatik nitelendirilmektedir.
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arayışına girmesidir.  Sosyal insan bir uyurgezerdir (Gabriel Tarde,1843-1904). Bizler birçok
bakımdan uyurgezeriz; sosyal düzenin normatif etkileri ile uyurgezer olarak yürümekteyiz.

3. İnsanların sezgisel avukatlar olarak belirmesi-İnsanlar bazen dünyayı olduğu gibi algılamak
yerine görmek istedikleri şekilde görme eğilimindedirler. Bir avukatın çoğu kez yaptığı da
mevcut gerçeklerin arzulan sonuca uyarlı şekilde  yorumlanmasıdır. İşte sosyal algılama,
ekseriya insanların kendi kararlarına, izlenimlerine ve seçimlerine ilişkin kanıtları ekseriyetle
açık bir tarafgirlikle  sergilediklerinin göstergesi olmaktadır.

4. İnsanların duygularıyla sürüklenen ajanlar olması-Tarihsel rasyonel aktör metaforu, sosyal
düşünce ve eyleme ilişkin olarak gerçek yaşam bağlamını oluşturan duygular, ruh halleri ve
diğer duygusal değişkenlere nispeten çok az verirken, son yıllarda duygusal durumların sosyal
algı ve davranıştaki öneminde artışa tanık olunmaktadır.

İşbirliği- İnsanın kendi yapamadığı şeyleri başkaları ile birlikte yapmasıdır.

İşbirliği mimarisi- Sizden farklı insanlarla  işbirliğinde bulunabilme yetenekleri/temel  ilkeleri
şunlardır: 1) Diyalektik yerine diyalog kurabilme yeteneği: Karşındakini dinleyebilme, onun ne
söylendiğini anlama/anlamaya çalışmaktır.  Bu süreçte  söylenen sözden çok  altında saklı olan niyete
bakılmaktadır. Bu yöntem, sorun çözmekten çok sorun tespitine yöneliktir. 2) Açıkça
söylemek/saldırganlığı kanalize etmek yerine dilek kipini(subjuntive) kullanmak; kestirip atmak yerine
söylevde kelimelerle ifade edilmeyen niyeti belirlemekte; daha dostane bir yaklaşım sergilemektedir.
3) Girift işbirliğinde formal olmak yerine enformal biçime yönelmelidir. 4) Sempatik ilişki yerine
empatik ilişki kurulmasıdır: Sempatide karşıdaki ile özdeşleşme (düşerek dizini inciten bir kişiyi
görenin kendi diz ağrısını hissetmesi hali). Bu olguya Adam Smith’in “moral sentiment” adlı eserinde
de tanık olunmaktadır-sokaktaki bir dilenciye yardım etmek isteği. Sempatide yere düşen birisine niye
düştün diye ilgilenmek ama onunla arasındaki mesafeyi korumak söz konusudur.  Empatide duygusal
serin kanlılık korunurken sempatide duygusal sıcaklık söz konusudur.4

İşlerlik- Özünde pratik (özellikle ekonomik) etkililik standardıdır.

İşlevcilik- Toplumları ve toplumsal kurumları bir arada işleyerek denge yaratan, birbirlerine dayanan
kısımlardan oluşan sistemlerdir.
Karizma-Bir insanın başkaları tarafından sıra dışı niteliklerle tanımlanmasıdır. Böyle tanımlanmak için
bir insanın gerçekten bu niteliklere sahip olmasına gerek yoktur.

Kavram- Bir olayı(algılarımızı ve deneyimlerimizi adlandırma ve sınıflandırmada kullandığımız bir
etiketi) temsil eden ve bir sözcük veya simge  yada özel  olaylardan genelleştirilmiş soyut bir
düşüncedir.  Durkheim’in kurasızlık(nomie) kavramı, K.Marx’ın yabancılaşma( alienation) sosyolojik
kavramların klasik örnekleridir.

“İzm” ile biten kavramlar- Bu kavramların büyük kısmı, siyaset teorisinde olduğu gibi sanat tarihi,
edebiyat veya felsefede de şu veya bu polemik ihtiyaçlardan ötürü zamanında birileri tarafından icat
edilmiş olan tarihsel kavramlardır. Ne var ki, şimdilerde söz konusu bu bağlamın dışında ve ötesinde
de kullanılmakta; ve bunlara tarih ötesi bir değer atfedilmektedir.5

Kriz- Toplumdaki gerilimlerin sosyal sistemin baş edemeyeceği bir noktaya ulaştığı bir durumu ifade
eder.

4 Bkz. Richard Sennett. Cooperation youtube.
5 P. Bourdieu. Sosyoloji Meseleleri, Heretik, 1. bası, 2016. s. 107.
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Kodlama-Eğitim sürecine katılanların, ele alınacak konuyu somut bir şekilde gözlerinin önüne
getirmelerini sağlayan örnektir.

Kötülük- Ahlaken yanlış olduğu kadar sosyal normlardan da aşırı sapma sergileyen bir davranıştır.
Kötülük yargısı, mağdurun çaresizliği, failin sorumluluğu ve ufak bir kazanım ile abartılı yanlış
arasındaki dengesizliğe ilişkindir.

Kurum-Sosyolojik açıdan kurum ne bir kişidir ve ne de bir gruptur. Kurum, çoğunluğun paylaştığı ve
bazı temel grup gereksinmelerinin karşılanması amacına yönelik davranış örüntüleri bileşimidir.

Kurumlaşma-Anlamlı davranışların rutin ve itiyadı olmasıdır.

Kültürel başkalarının-Bir kültürün diğer kültürlere olan tesiridir.

Kültürel eylem-Sosyal yapıya, bu yapıyı ya korumak ya da değiştirmek hedefiyle etkide bulunan,
daima, sistematik ve amaçlı bir eylem biçimidir.

Manipülasyon-Birinin ya da bir grubun davranışlarının başkalarının hesaplarıyla belirlenmesidir.

Mantık-Düşünme yoluyla sonuç çıkarma sanatıdır. Güvenilmez çıkarımlardan kaçınmayı amaçlamakta
ve hukuktaki kanıt normlarına benzemektedir.

Mekanik dayanışma-Durkheim’ın kuramına göre ilkel toplum, herkes hemen hemen aynı tip işleri
yaptığı ve çok az iş bölümü olduğu için bir arada durmaktadır.

Meşrulaştırma-Anlamı açıklayıcı ve haklı çıkarıcı algısal veya ahlaki bir temel verilmesidir.
Geleneksel toplumlar yönetimlerini meşrulaştırmak için mitoloji ve büyüye, Tanrı otoritesine
başvurmuşlardır. Modern yönetimler ise seçim sonuçlarına ve Anayasaya yansıyan halk iradesini
temsil  ettiklerini iddia ederler.6

Meşruiyet krizi- Günümüz hükümetlerinin yönetimi anarşi ve kaosa iten gerilimler ve ataklar yaşadığı
dönemi ifade eder.

Meziyet- Sosyal ortamlara uygun davranma kapasitesidir.  Yalnız insanlar fiziki varlıklarını
sürdürebildiklerinde geleneği oluşturan bu davranışlar önemli olmaktadır. İşe o zaman gelenek bir
topluma anlam ve kurallar vermekte ve toplumsal yaşam sürdürülebilmektedir. İki gençten birinin suç
işlemesi karşısında, “O iki genç adamın eğitiminde kesinlikle bazı kötü yönetim hataları vardı. Biri,
tüm iyilikleri, diğeri ise onun tüm kötü görüntülerini edindi.”

Meşruiyet-Bu kavram tasviri olarak yorumlandığında halkın siyasi otorite hakkındaki inançları ve
bazen de siyasi yükümlülüklerine ilişkin bulunmaktadır. M. Weber, normatif ölçütü dışlayarak,
katılımcıların siyasi bir rejim hakkında belli inançları olması ve güven beslemesine  odaklanmaktadır.
Weber’in tasviri kavramına karşılık normatif yaklaşım siyasi güç veya otoritenin kabul edilebilirliği
veya haklılığı konusunda bazı ölçülere işaret etmektedir. Nitekim, John Rawls, Politik Liberalizm
(1993) adlı eserinde böyle bir yorum sergilemektedir. Meşruiyet bazen adalet’le ilişkilendirilmekte;
eşitlenmekte ise de, meşruiyet esasında siyasi kurumlara özgü ve adaletten daha kolayca tatmin
edilirken, adalet sosyal ve ekonomik kurumların tümüne ilişkin bulunmaktadır.

Meta analiz- Herhangi bir konuda pek çok farklı yöntemle derlenen araştırmaları, standart bir metrik
sistemle özetleyerek ortak bir sonuca ulaştıran bir istatistik tekniğidir.

6 Habermas. Meşruiyet Krizi, 1973.
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Metot- Yunanca kelime Methodos, bir hedefe varmaya yarayan yoldur.

Metodoloji- Sosyal araştırmanın ilkeleri ve pratiğini geliştirmektir. Diğer bir anlatımla, metodoloji=
İlkeler + yöntemler; ilkeler ise, ontoloji+ epistemolojiyi (bizler bildiklerimizi  nasıl bilmekteyiz)
içermektedir.

Norm-İnsan eylemleri ve davranışını yönlendirmekte ve üç bileşenden oluşmaktadır: 1. İrade ifadesi;
2. Algılama ile birlikte bilgi; 3. Sistem koşullarıdır. İlk iki bileşen aktörlere özgü, öznel değişkenler
iken, üçüncüsü, aktörün tasarrufu dışındaki nesnel değişkenlere ilişkindir.

Normlar ve kültür- Kültür bazılarınca irrasyonel bir güç olarak tanımlan- maktadır. Oswald Spengler’n
The Decline of the West eserinde, kültür ve atlet analojisinde,  biçime sahiplenme derecesi ile oluşan
bir olgu veya biçim yokluğu bağlamında beliren durum benzetmesi var.  Batı dünyası özellikle halkın
ruhsal ve aşkın ihtiyaçlarına yanıt verebilecek yeteneğe ilişkin  “biçim”i yitirmiş gözükmektedir.  İşte
hasta bir toplumu/hukuk ve uygulamasını iyileştirmek, tedavi etmek için ne yapılabilir?

Normatif-İnsan ilişkilerini ve davranışlarını, toplumsal bir ideale, değere ve norma göre düzenleme,
bir standart oluşturmadır.

Norm ve rol-Biçimsel olarak normlar, özel rolleri olanların uygun davranışları için bir grubun yazılı
veya yazılı olmayan kurallarıdır. Roller ise, sosyal bir yapıda özel konumda bulunan bir kişiye özgü
karakteristik ve beklenen davranış modelleridir. Sosyal kontrolde rol modellerin önemi yadsınamaz.

Olumlu sosyal davranış- Kişisel kazanım/menfaat beklemeden yapılan davranıştır. Şimdi sorumuz
şudur: altruism/diğerkamlık gerçekten var mıdır? Toplumsal değer ve inançlar sisteminin (ethos) bu
tür davranışlara verdiği önemin etkisi nedir?

Onarıcı hukuk- Zayıf toplumsal bilinç ve organik dayanışma özelliği olan bu tür hukukta suç/haksız
fiil işleyenler hukuka uygun davranmaya davet edilmekte ya da zarar görenlere tazminat
ödemektedirler.

Organik dayanışma-Dayanışma farklılıklarda ortaya çıkmakta; herkes var olabilmek ve hayatta
kalabilmek için giderek daha fazla insanın katkısına muhtaç olmaktadır.

Ön yargı-Tüm insan kategorileri hakkında katı ve adil olmayan bir genelleme; sosyal grup ve
üyelerine karşı taraflı ve genelde olumsuz tutumları içermektedir.

Örgüt ve kurum- Örgüt belli bir amaca yönelik faaliyetler bütünüdür. Örgütün rasyonel ilkeler
bağlamında kurumlaşması bağlamında; sorun kurumlaşmanın ne ölçüde yer ettiğinin saptanması;
bunun analiz edilmesi; kurumlaşma doğrultusunda normatif uygulamaların irdelenmesi; rol ve yetki
sahibi kişiler açısından de facto rol aşımının ne ölçüde olduğu; hukuk bağlamında soyut/normatif
rollerin de facto görüntüsünün ne derece isabetli bulunduğu; sosyal süreçte değerlerin kaderinin nasıl
bir görüntü verdiği irdelenmelidir.

Öteki-Belirli bir varoluş biçiminin kendi Ötekisinin gerektirdiği bildirimi aktarmak için kullanılır.
Örneğin yalnız deli insanlar varsa akıllı olabiliriz.

Paradigma-Belirli bir alanda paylaşılan genel ortak değerler ve anlayışlar; araştırma soruları, analiz ve
bir yorum ile teorinin gelişiminde rehber nitelikteki varsayımlar dizinidir. Örnek olarak sosyolojide
Marksizm ve yapısal işlevselcilik; psikolojide davranışçılık ve Gestaltçılık verilebilir.

Paradoks- Kısır  döngüsel ve kendisiyle çelişen bir sava yol açan veya mantıksal açıdan olanaksız bir
durum doğuran ifadedir.
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Peşin hüküm, ırkçılık ve ayrımcılık- Peşin hüküm,  sosyal gruplara ve onların üyelerine karşı beslenen
taraflı ve genelde olumsuz düşüncelerdir. Irkçılık, biyolojik olarak farklı ve kendisinden aşağı görülen
belli gruplara karşı beslenen ön yargıdır .  Ayrımcılık, grup üyeliği veya keyfi bir niteliğe örneğin deri
rengine dayalı olarak adil veya eşit olmayan işlemdir.

Praksis- İnsanların özellikle de proletaryanın, kapitalizmi alaşağı etmek için somut eyleme geçmesinin
gerekliliğine dair fikirdir.7

Pratikler-İnsanların koşulları karşısında geliştirdikleri tepkilerdir. Bir toplumsal grup için rasyonel
olan bir tepki bir başkasına rasyonel görünmeyebilir.

Protestan ahlakı-Çok çalışma ve sadeliği vurgulayan ve kişisel zevkleri reddeden, Kalvanizm
mezhebiyle ilintili bir inanç sistemidir.

Rasyonel hukuki otorite-Liderlerin meşruiyeti bir dizi yazılı kural ve düzenlemeyle kazandığı ve
iktidarı bu kurallarla ellerinde tutabildiği tür otoritedir.

Rasyonalizm-Rasyonalistler dünyadaki nesneler bilgisine ulaşmak için deneyim yerine aklın
kullanılmasına inanırlar; ve bir kanaate varmadan önce konuyla ilgili tüm kanıtı dikkate alırlar.

Rasyonel davranış- Şu veya bu şekilde alınacak kararın çeşitli sonuçlar olasılığı ve arzu edilebilirliği
tartılarak karar alınmasıdır.

Risk- Belirli bir tehlikeyle bağlantılı olarak hasar, yaralanma, hastalanma, ölüm ve başkaca
olumsuzlukların oluşma olasılığıdır.

Saldırganlık- Kasıtlı olarak fiziksel ya da psikolojik acı vermeyi amaçlayan davranışlardır.

Sapma-  Eylem yerine, ona karşı gösterilen tepkilerdir.

Saydamlık- Bir şeyin görünür olması demektir. O’nun görülebilmesi ve ona erişilebilmesidir. Örneğin
hükmedilen ceza yaptırımına gelindiğinde, arkasındaki gerekçeyi anlamak, hâkimin ne düşündüğünü
öğrenmek; kısaca hâkimin düşüncelerini açık hale getirmesidir. Adli kararlar kara kutudan çıkan
kararlar niteliğinde olmamalıdır.

Sembol- Belirli bir durum veya olayı anlamlandıran şeydir.

Simülasyon-Genellikle gerçek bir şeyin taklidi ve temsilini anlatmakta kullanılır.

Sistematik kurumlar-Bütünlükçü bir toplumsal düzen olarak hukukun işlevlerini gerçekleştiren yapılar
toplamıdır.

Sorun-Bir veya daha fazla kişiye herhangi bir açıdan cazip gelen bir durumun, gerçekleştirilmesi
mümkün olduğu halde henüz gerçekleştirilmemesidir.

Sosyal-Bu terim Latince socius sözcüğünden türetilmiştir. Socius’un anlamı birliktelik, birlik
oluşturur.

7 H.Lefebure. Gündelik Hayatın Eleştirisi 2(Çev.I. Ergüden) Sel Yayıncılık, 2015,ss.246-258.
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Sosyal algılama yaklaşımı/davranışlar-Aşağıdaki şema ile sergilenmiştir.

   Edinilen Kararlar,
  çevresel girdi Akıl yargılar,niyetler

 ve davranışlar

Temsillikler Süreçler

              Geçmiş veya mevcut         Temsilliklerin
              deneyimlerin temsili,         oluşum ve kullanım
                                                        süreçleri
               Şemalar, klişeler,              Seçici dikkat/algısal seçicilik,
               düşünceler, örnekler,    yorum
               prototipler, yazılı               organizasyon ve depolama
               metinler, PDP ağları,         hatırlama, çıkarım vs.
               hikayeler v.s.

Sosyal kimlik-Öteki insanlar olmaksızın benlik hakkında konuşmak olası değildir. Benlik doğası gereği
kişiler arası ilişki bağlamında belirmektedir. Başkaları ile ilişki kurmak benliğin işlevleri ve varlığın
bir kısmıdır.  Aidiyet/ait olmak en temel insani bir gereksinmedir. Benlik gibi psikolojik
mekanizmalar kişiler arası ilişkileri beslemek için şekillenmektedir. Eğer, kimse seni
sevmiyor/istemiyorsa, “bende yanlış olan şey nedir? sorusunu insan kendine sormaya başlayacak;
yanıtını bulunduğunda benlikte değişimlere gidecektir. Bu, kuşkusuz, sizin sosyal algılama
kapasitenize bağlıdır.

Sosyal rol- Kişinin ne yaptığı anlatılır.

Sosyalizasyon-Kişinin çevresindekilerle arasındaki etkileşim süreci; sosyal davranış örüntülerinin
kabulü ile sonuçlanan bir süreçtir.

Sosyolojinin ardışık anlamları-

1. Sosyoloji toplumun bilimsel bir incelemesidir. Giddens, sosyoloji toplumun sistematik tasvir
ve açıklamasıdır.

2. Sosyoloji, sosyal ilişkilerin(ilişkiler ağının) incelenmesidir.
3. Sosyoloji etkileşimin incelenmesidir. Max Weber, sosyoloji, insan davranışı/eyleminin

yorumsal anlayış girişimi bilimidir.
             Sosyoloji, sosyal grupların incelenmesidir. Sosyal grupların yapısı ve organizasyonu daha

önemlidir.

Bu ardışık anlamları entegre ettiğimizde; sosyoloji, toplum, gruplar, ilişkileri ve etkileşimleri
inceleyen bir bilim dalıdır. Sosyoloji, analiz, yorum ve sınıflandırma demektir.

Bilimsel ve yorumsal sosyoloji ayrımı-

1. Bilimsel sosyoloji eyleme, insanların neler yaptıklarına; yorumsal sosyoloji ise, tersine,
eylemlere insanların verdiği anlam/lara odaklanmaktadır.

2. Bilimsel sosyoloji nesnel bir gerçeği ortada görürken, yorumsal sosyoloji insanların günlük
yaşamında oluşturdukları gerçekleri görmektedir.
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3. Bilimsel sosyoloji niceliksel veri toplamayı(sosyal davranışların sayısal ölçümünü) yeğlerken;
yorumsal sosyoloji, niteliksel veriye yönelmekte; insanların çevresini nasıl anladıkları/anlam
dünyası ile yaptıkları şeyi niçin yaptıklarını takdir edebilmek araştırmacının odağını
oluşturmaktadır.

Sosyolojik yaklaşımın yararları-  Başlıca dört yararı vardır: 1) Genelde benimsediğimiz varsayımların
hakikat derecesini değerlendirmeye yardımcı olmakta, 2)Yaşamımızı karakterize eden fırsatlar ve
sınırları değerlendirmeye yöneltmekte, 3) Topluma aktif olarak katılmamıza güç vermekte; ve 4) İnsan
çeşitlemesini tanımamıza ve farklı bir dünyada yaşamın sorunlarını göğüslememize yardımcı
olmaktadır. Sosyolojik yaklaşımın gücü yalnızca bireysel yaşamları değil, toplumu değiştirmekte de
yatmaktadır.

Sosyal düşün-İnsanların ihtiyacı olan dünyada olup bitenler ve kendilerinde olabilenleri
görebilmelerine yardımcı olabilen nitelikli akıldır.

Sosyal kontrol- Birey veya grup davranışının sosyal süreçlerle düzenlenmesidir(Scott ve Marshall,
2009).

Sosyal norm- Uygun ve uygun olmayan değerler, inançlar, tutumlar ve davranışlar için grup
kurallarıdır. Etkisini mükafat ve yaptırımdan ziyade utanma ve suçluluk duygusu ile sergilemektedir.

Sosyal statü-Çevresindekilerin kişiye toplum içinde nesnel olarak uygun gördükleri mevki veya
pozisyondur.

Sosyal yapı-Süreklilik ve değişim arasındaki diyalektik ilişkidir. Sosyal yapı olmak için oluşmak
zorundadır. Özetle, bir toplumun iskeletini oluşturan sosyal kurumlar ve ilişkilerdir.

Sosyal sistem(ler)- Yeniden üretilen sosyal pratikler veya aktörler veya topluluklar arasında yeniden
üretilerek düzenli hale gelen sosyal pratiklerdir.

Sosyolojik kuram- Sosyal bir evrene ait bilgiyi, açıklamayı ve tahmini sistematik hale getiren,
birbiriyle bağlantılı fikirler kümesidir.

Sosyolojik olgu- Durkheim’a göre  dört özelliği şunlardır: 1)Toplumsal olarak belirlenmiş/saptanmış
bir edim olması; 2) Toplumda genel olarak ortaya çıkması; 3) Birey üzerinde harici sosyal bir baskı
sergilemesi; ve 4) Bireysellik ötesi kendine özgü bağımsız bir varlık oluşturmasıdır (Edinsel:2014,
ss.384-85.

Sosyolojik yorum- Kararların  “girdileri” ve “çıktıları”nı biçimlendiren sosyal değişkenler ile hukuki
çözümlemelerin ekseriyetle sosyal sorunları kavrayabilmekte başarılı olup olmadığını saptamak
uğraşıdır.

Sapmanın toplumsallığı- Başlıca üç neden bu niteliğe işaret etmektedir:

Birincisi, doğru ve yanlış bir kültüre kök salmıştır. Hiç bir düşünce veya eylem bizatihi sapma
olmayıp; özel normlara göre sapma olmaktadır. Çorum’un Bayat ilçesindeki ile İstanbul’un
Nişantaşı’ndaki insanların yaşam biçimleri sayısız ölçüde farklıdır. Bir belde de ayıplanan bir davranış
ötekinde hoşgörü ile karşılanmaktadır.
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İkincisi, insanların her yerde sapkın etiketi almasının yalnızca ötekilerin o şekilde tanımlamasıyla
olduğudur. Yalnız bazı ciddi sapmalar dünyanın her yerinde lanetlenmektedir. Gerçek olan hepimizin
devamlı olarak sosyal normları yasaları ihlal  derecesinde çiğnemekte olduğumuzdur.

Üçüncüsü, kural yapımı ve kural ihlali her zaman sosyal gücün işidir. Ankara Kızılay Tuna caddesinde
evsiz barksız birinin belediyeyi suçlaması göz altına alınma riskini taşırken, aynı mekanda belediye
seçimlerde aday olanın konuşması alkış almakta ve kolluk korumasına mazhar olmaktadır.

Standart- İnsanlar birbirleri ile birlikte ve karşılıklı olarak eylemde bulunurlar. Her birey diğerlerinin
ne beklediğini göz önüne alır. Bu tür karşılıklı beklentiler yeterince sabit ve kalıcı hale gelmişse, buna
standart adı verilmektedir.

Kurallar ekseriya standartlarla karşılaştırılmaktadır. Karayolunda “aşırı” hız yasağı bir standart olduğu
gibi sınıflarda öğrenci davranışının “makul” olması da bir standarttır. Standardın anlamı kazuistik
olarak belirlenmekte; ve kazuistik yargılar gelecek için rehber olabilecek kategorilere vücut
verebilmektedir. Kuşkusuz, normun tabiatı metinden okunamadığında her şey yorumsal uygulamalara
dayalı olacaktır. “Aşırı” terimini tanımladığımızda sonuçta bir kural belirlemesi olacaktır: Örneğin,
saatte 70 km’yi aşan hızın aşırı olarak normlaştırılmasıdır.

Usul-Kuşkunun hangi araç ve kişilerle, nasıl bir yol izlenerek aşılması gerektine dair yöntemin adıdır.

Üst yapı-Marx’a göre kültür, hukuk ve devlet gibi ikincil sosyal olgular, ekonomik alt yapı üzerine
inşa edilirler.

Tehlike-Genelde insanlara ve onların değer verdikleri varlıklara yönelik bir tehdittir.

Toplu gösteriler ve şiddete yönelim-“Bir avda iz sürmek üzere hareket eden fazlaca köpeğin ne kadar
coşkulu olduğunu herkes gözlemiştir. Bir benzerini kendimizde tecrübe etmeseydik belki de bu olguyu
açıklamakta boşlukta olacaktık” (David Hume). Bu kalabalıklarda tanık olduğumuz olgu AVM’indeki
gibi olmayıp, “psikolojik bir kalabalık”tır: Kişilerin düşünce, duygu ve eylemlerinin eşleşmesidir/
senkronizasyonudur.

Kalabalıkların şiddete yönelmeleri nasıl anlaşılmalıdır? Psikologlar kendinden geçme
teorisini(deindividuation), sosyologlar ise yakınsama (convergence) teorisini önerdiler. Her ikisini
altında yatan meta ilkeler ise şunlardır:

1. Paralel giden hareketler ve davranışlar yek diğerini vurgulamakta; onların hareketleri benzer
yönlere doğru yol almakta; onların dalgalanmaları  senkronize olmaya başlamakta; ve ritimleri
yankılanmaktadır.

2. Nihai sonuçta direnç azalmakta ve enerji etkinliği artmaktadır.
3. Bu, tüm süreci artırarak/yoğunlaştırarak daha güçlü olmasını sağlar.

Toplumsal bilinç-Bir grubun, kabilenin ya da toplum üyelerinin paylaştığı fikirlerdir.

Teori ve metot etkileşimi- Gerçekleri elde etmek bilimin nihai amacı değildir. Gerçekler ötesindeki
sorun teorinin geliştirilmesi veya gerçeklerin bir anlamda birleştirilmesidir. Tümevarım mantık metodu
özel gözlemleri genel teoriye dönüştüren muhakemedir.  Tümdengelim mantık metodu ise uygun
bilimsel test için genel teoriyi özel hipotezlere dönüştüren muhakemedir. Zimbardo’- nun cezaevi
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deneyimi bu türden muhakemenin nasıl çalıştığını sergilemektedir. O’nun  klasik çalışması, cezaevinin
yapısal koşullarına odaklanmıştır. Test edilen hipotez cezaevindeki şiddet gösterilerinin nedeninin,
mahpusların veya gardiyanların kişilikleri değil, bizatihi cezaevinin karakteri olduğudur. Zimbardo, bu
çalışmanın bazı durumların ve sosyal rollerin insanları insanlıktan çıkarıp sadizme veya boyun eğme
davranışına süreklediğini  ifade etmiştir.

Teorik yaklaşım- Somut olaylardan  genel bir teoriye ulaşmak, eğer akla gelebilecek tüm olaylardan
ortaya çıkan ve potansiyel olarak önem arz eden bilgiler güvenilir biçimde genel bir değerlendirmeye
tabi tutulursa mümkün olabilir. Gerçekten, Karl Popper’in meşhur teoremine göre, çok sayıda beyaz
kaz gördüğümüzden hareketle her kazın beyaz olduğunu söyleyemeyiz-yanlışlama teorisi: «Bir
kuramın bilimsel bir konuma sahip olmasının ölçütü, yanlışlanabilir, çürütülebilir ya da sınanabilir
oluşudur.»

Teori ve uygulama-Pratiğe dökülmeyen bir teori soyut ve olasıdır. Teorinin yol göstermediği bir
uygulamada gece farsız bir araba kullanmaya benzer.

Toplumsal yapı- Toplumsallığı paylaşan kişiler ve gruplar arasında bilinçdışı şekilde yapılanmış bir
iletişim sistemidir.  Her toplumsallık, üretim ilişkilerini içeren maddi bir kültüre dayanmakta; ve bu
gelenekselleşmiş bir terimle “altyapı” olarak adlandırılmaktadır. Bunun üzerinde, mevcut altyapının
sürdürülmesine yönelik “üstyapı” vardır. Hukuk, bir anlamda altyapıyı korumaya yönelik üstyapının
bir öğesidir. Altyapı ve üstyapı bir arada düşünüldüğünde, toplumda gerçekleşen iletişimin tamamı
toplumsal yapıyı oluşturmaktadır. Hukuk, alt yapıyı korurken, kendisini ve iktidar yapısını da koruma
altına almakta; bir bakıma status quo’yu sürdürmeyi amaçlamaktadır. Toplumdaki güç odakları
yasaları yaptığı kadar uygulamasında da etkili olmaktadırlar. Toplumda eğer bir şeyler oluyorsa,
bazılarının böyle yapma gücü olduğundandır. Güçlü ve etkili kişiler, hukuku aynı zamanda
toplumdaki avantajlı konumlarını koruma için kullanma eğilimindedirler. Eflatun’un Devlet isimli
diyalogunda Sokrates’le adalet üzerine olan tartışmasında, Thrasymachus özetle şöyle demektedir:
“Adalet güçlünün işine gelendir.” Adam Smith’de, hukukun çıkışını doğrudan servet birikimi ve
korunmasına bağlamıştır.8

Total kurumlar-E.Goffman(1922-1982) genellikle duvarlar, parmaklıklar ve kilitli kapılarla fiziki
olarak dış dünyadan soyutlanmış kurumları “total kurumlar” olarak adlandırmaktadır. Akıl
hastanesi, cezaevi kurumları ve toplama kampları bu türdendir. Total kurumların hedefi kişilerin
yaşamlarını kapsamlı bir biçimde etkilemek;         Kişinin eski kimliği ve benlik duygusu
parçalanmakta; ve kişi uyum sağlamaya ve kurumun hedeflerine uymaya zorlanmakta;         total
kurumlar insanları destek sistemlerinden ve benlik duygularından mahrum etmektedir.

Töreler-Genellikle bir toplumun “zorunlu davranışları” olarak tanımlanır. Geçerli töreler,, ideolojiler
sosyal inançlar ve öz değerlerle birlikte bulunur.

Varlıkbilim(Ontoloji)-Oluşun doğasıyla ilgilenen metafizik dalıdır.

Varsayım- Bir hukuk sistemi varsayımlar veya varsayımsal kurallar içerebilir. Örneğin hükümet,
içeriğine göre-bir komünist veya bir faşistin konuşmasına- yasaklama getirdiğinde hukuk bu
düzenlemeyi Anayasa aykırı varsaymaktadır. Yalnız bu varsayım hükümetin örneğin “açık ve yakın
tehlike” gibi belli bir tür sergilemesi ile çürütülebilir. İş Hukuku işverenin ırka dayalı ayrım

8 A.Smith. Lectures  on  Jurisprudence, Oxford: Clarendpon Press, 1978, s.208.
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yapamayacağını varsayabilirse de, Othello’daki kısmını oynamak için siyahi bir aktör gereksinmesi
örneğinde olduğu gibi bu varsayım çürütülebilir.Her  yeni varsayım yeni gözlemleri gerektirir ve eğer
kabul edilecekse önceki herhangi bir varsayımdan daha çok gerçeklere uygun olmalıdır.

Verimlilik-Belirli bir mekânsal sistem için hareketin toplam maliyetini(arz ve talep kısıtlamasına bağlı
olarak) asgariye indirmektir.

Verstehen- “Anlayış” anlamına gelen Almanca bir terimdir. Eylem kuramı açısından, aktörün düşünsel
süreçlerini, anlam ve amaçlarını ve bu etkenlerin nasıl eyleme dönüştüğünü incelemeyi içeren
yöntemsel bir tekniktir.

Yabancılaşma- İnsanların üretim faaliyetleriyle, ürettikleri ürünlerle, birlikte çalıştıkları işçilerle ve
kendi potansiyelleriyle aralarındaki doğal ilişkinin yıkılmasıdır.

Yapı-Toplumsal sistemlerin yeniden üretilmesinde etkin olan kurallar ve kaynaklardır; diğer bir
anlatımla toplumsal etkileşimde dile getirilen ve insanlara toplumsal yaşamın nasıl olacağını bildiren
kurallar ve bireylerin amaçlarını gerçekleştirmesinde başvuracağı kaynaklardır(Giddens).

Yapılaşma- Toplum gerçekte bireylerin eylemleriyle üretilir. Eylem ve toplum her biri diğerini üreten
iki yönlü bir ilişki içindedir. İşte bu terim toplumun hem üretildiğini ve hem de yeniden üretildiğini
vurgulamak için kullanılır.

Yapıbozum-Post-yapısalcıların doğal gerçeklik gibi  gözüken sosyal gerçekleri aslında inşa edilir
olduğunu göstermek için kullandığı bir tekniktir.

Yapısalcılık-İnsan düşüncesi, davranışları ve kültür, bir kavramsal sistem içinde birbirleriyle ilişki
içinde olan öğeler arasındaki çelişkilere odaklanarak analiz edilebilir.

Yaşayan hukuk-Toplumsal kültürün doğurduğu hukuktur. Yaşayan hukuk zaman zaman normatif
hukuksal düzenleme aşamasına da ulaşmış olabilir.

Yaşayan anayasa -Anayasa mahkemesinin kararlarıyla büyüyen, gelişen veya değişen anayasa
hukukudur. Anayasa hukukunun gelişimi biçimsel anayasa değişikliği yoluyla değil, yargısal yolla
gerçekleştiğinden yaşayan anayasa kavramından söz edilmektedir. İkinci olarak anayasa mahkemesi
yargıçları kararlarını anayasa metnini yorumlayarak vermektedirler.9

9 A.Kavanagh. “The idea of living constitution” Can.J.L.&Jurisprudence, 55, 2003, s.56.


