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1.ÜNİTE Sosyal Düzen Kuralları ve Hukuk 
 
 

GİRİŞ  

Bu ünitede sosyal düzen kavramı ve sosyal düzen kurallarının türleri, hukuk kurallarının sos-
yal düzen içindeki yeri incelenecektir. Hukukta yaptırım kavramı değerlendirilerek ünite ta-
mamlanacaktır. İnsan, yaşamını sürdürdüğü çevrede diğer insanlarla ve kurumlarla birçok 
ilişkiye girer. Bu ilişkiler sosyal ilişki olarak adlandırılmaktadır. Hukuk kuralları en önemli sos-
yal kurallardır. 
 

Hukuk kurallarına uymama hâlinde kişiye maddi yaptırım uygulanır, kamu gücü devreye gire-
rek kuralı ihlal eden kimseye zor kullanır ve kuralın gereğini yerine getirir. Hukuki yaptırımlar 
ceza, cebri icra, tazminat, geçersizlik ve iptal olmak üzere beş kategoride incelenebilir.  

Sosyal düzen içinde yaşayan insanların ödevleri, hak ve yetkilerini düzenleyen kurallara sos-
yal düzen kuralları denilmektedir. Sosyal düzen kurallarının belirli özellikleri bulunmaktadır. 
Öncelikle bu kurallar genel nitelik taşır yani ayırımsız herkese uygulanır. İkincisi süreklidir yani 
bu kurallar çok uzun zamandır ve aralıksız bir biçimde uygulanmaktadır. Üçüncüsü, bunlar 
yaptırımlı kurallardır. 
 

SOSYAL DÜZEN VE KURALLAR  

İnsan toplum denilen sosyal çevre içinde yaşamaktadır. İnsan yaşamını sürdürdüğü bu çevre-
de diğer insanlarla ve kurumlarla birçok ilişkiye girer; bu ilişkiler sosyal ilişki olarak adlandı-
rılmaktadır. 
 

SOSYAL DÜZEN KURALLARININ TÜRLERİ  

Sosyal düzen kuralları sayılamayacak kadar çoktur ancak bilimin önemli bir fonksiyonu bilim-
sel bilgiyi sınıflayarak anlaşılabilir kılmaktır. Bu yönden yaklaşıldığında, sosyal düzen kuralla-
rının, özellikleri de dikkate alınarak sınıflandırılması mümkündür. Genel kabul gören bir yak-
laşıma göre sosyal düzen kuralları:  

• Din kuralları, • Ahlak kuralları, • Görgü kuralları, • Hukuk kuralları şeklinde sınıflandırılabi-
lir.  
Sosyal düzen kuralları, ülkeden ülkeye ve hatta şehirden şehre değişebildiği gibi zaman içinde 
de değişimin konusu olur. Bir sosyal düzen kuralının zamanla bütünüyle ortadan kalkması da 
söz konusu olabilir. 
 

Din Kuralları  

İlkel toplumlarda kuralları koyan ya da oluşturanlar genellikle din adamlarıdır. Bu anlamda 
din kuralları sosyal düzenin oluşumunda önemli yer tutmuştur. Hatta bu dönemlerde zaman 
zaman dinsel ve dünyevi otoritenin karıştığı dahi görülmektedir. Dinsel kuralların etkin oldu-
ğu toplumlarda hukuk kuralları teokratik temellere dayanmaktadır. 
 

Din kuralları Tanrı ile insanlar arasındaki ilişkileri düzenleyen, Tanrı’nın emir ve yasaklarını 
içeren kurallar bütünüdür. İstisnalar bir yana bırakılırsa din kuralları genellikle kutsal 
kitaplara dayanmaktadır. Din, evreni yaratan ve yöneten ilahi bir varlığa yani Tanrı’ya 
inanmayı ve ona ibadeti emreder. Kutsal kitaplarda düzenlenen bu ilişkinin bir boyutu uhrevi 
yani kişi ile Tanrı ve öbür dünya ilişkileridir. 



 

Görgü (Nezaket) Kuralları  

Toplumsal düzen, gündelik ilişkilerde bazı davranış kalıplarına uyulmasını gerektirir. Ahlak 
kurallarından farklı olan bu kurallar, görgü kuralları olarak adlandırılmaktadır. Bu kurallar 
tavırlar, yöntemler ve hareket biçimlerinden oluşur. Başkası konuşurken dinlemek, el öpmek, 
kibarca yemek yemek selam vermek veya misafir ağırlamak bu kurallara örnek gösterilebilir. 
Görgü kuralları bazen hukuksallaşabilir, askerde selam vermek bu duruma örnek gösterilebi-
lir. 
 

Ahlak Kuralları  

Değerler sistemi içinde, insan davranışları hakkında “doğru” ya da “yanlış” bulma açısından 
yapılan değerlendirmelerin bütünü, toplumsal bir kurum olarak ahlakı oluşturmaktadır. Ahlak 
kuralları iyilik-kötülük, doğruluk yanlışlık gibi çeşitli konulardaki değer yargılarıdır. Ahlak ku-
rallarının iki yönü bulunmaktadır: Nesnel (objektif, sosyal) Ahlak insanın diğer bireylere karşı 
olan ödevleri ile ilgilidir. Öznel (subjektif ) Ahlak kişinin kendi şahsı ve iç dünyasına karşı ödev-
lerini ifade etmektedir. Örneğin başkaları hakkında kötü düşünmemek, yalan söylememek 
subjektif ahlaka ilişkinken; fakirlere yardım etmek, verilen sözü tutmak objektif ahlakla ya-
kından ilgilidir. 
 

Hukuk Kuralları  

Hukuk kuralları en önemli sosyal kurallardır. İnsan topluluğunun bulunduğu her yerde hukuk  

vardır. Hukuk kuralları kişilerin dışa yansıyan ilişkilerini düzenlediği gibi toplum yaşamını dü-  

zenlemek, huzuru ve barışı sağlamak, dayanışmayı gerçekleştirmek gibi fonksiyonları yerine  

getirir. Hukuk kurallarının temel özellikleri genel ve soyut olması, emir ve yaptırım içermesi-  

dir.   
 

Hukukla ilgili olarak yapılan tanımlar bir bütün olarak değerlendirildiğinde hukuk kurallarının; 
• Kişilerin dışa yansıyan davranışlarını düzenlediği, • Toplumdaki egemen güç, yani 

üstün siyasal iktidar tarafından belirlendiği, • Genel olarak kişiler arasındaki ilişkileri düzenle-
diği, • Örgütlü siyasal mekanizma aracılığı ile gerçekleştiği, • Maddi yaptırım içerdiği. 
 

HUKUK KURALLARININ SOSYAL DÜZEN KURALLARI İÇİNDEKİ YERİ  

Hukuk kuralları diğer sosyal düzen kurallarından çeşitli özellikleriyle farklılık arz eder. Bunlar 

arasında ön plana çıkan özellik ise yaptırımların niteliğine ilişkindir. 
 

Hukuk Kurallarının Ögeleri ve Özellikleri  
Genel bir değerlendirme yapıldığında açık veya üstü kapalı biçimde olsun; her hukuk kuralı-
nın üç ögesi bulunur. Bunlar; konu, irade (emir) ve yaptırımdır. Her hukuk kuralının düzenle-
diği bir konu bulunur. Konu, kanun koyucunun sosyal yaşama ilişkin bakış açısını da yansıtır. 
Hukuk kuralının konusu kişilerin dışarıya yansıyan ilişkileri; eylem ve işlemleridir. Dolayısıyla 
bir hukuk kuralı kişinin bir başkasıyla ilişkisine, yaptığı bir sözleşmeye, görmekte olduğu işe 
ilişkin olabilir. Hukuk kuralının ögelerinden ikincisi irade (emir)dir. İrade kanun koyucunun 
yapılmasını uygun bulduğu ya da yasakladığı davranışa ilişkin iradesini ifade eder.  

Hukuk kuralları genel, soyut, sürekli ve yaptırıma bağlı kurallardır. Hukuk kuralları soyuttur; 

somut ve tek bir olay için hazırlanmamıştır. 



 

Hukuk Kuralları ve Diğer Sosyal Düzen Kurallarının Ayrılması  

Hukuk kuralları ve diğer sosyal kuralların birbirinden ayrılması için çeşitli ölçütlerden yararla-
nılmaya çalışılmaktadır. Bunlardan taraflar bakımından yapılan ayırıma göre, hukuk kuralları 
iki taraflıdır, diğer kurallar tek taraflıdır. Ancak din, ahlak ve görgü kuralları da iki taraflı olabi-
leceği için bu ölçütün bir anlamı bulunmamaktadır. Bazılarına göre hukuk kuralları yazılı ku-
rallardır; buna karşın diğer sosyal kurallar yazılı değildir. 
 

Hukuk Kurallarına Uyulması ve Özgürlükler  

İnsanların hukuk kurallarına neden uydukları üzerine birçok çalışma yapılmıştır. Gerçekten 
toplumların büyük bir çoğunluğu hukuk kurallarına uyarlar. Bunun gerisinde çok çeşitli se-
bepler yatar. Toplumun büyük bir kesimince hukuk kurallarının bağlayıcı olduğu, toplum dü-
zenini sağladığı, adaleti koruduğu kabul edilir. Hukuk kuralları bir yandan sağladığı özgürlük-
lerle kişilerin güvende olmalarını sağlarken diğer taraftan birçok sınırlamalar getirerek özgür-
lükleri daraltmaktadır. 
 

Hukuk ve Adalet  

Hukuk sisteminin nihai amacı adaleti gerçekleştirmektir. Hukuk devleti demek adaleti sağla-
yan devlet demektir. Hukukta ve sosyal düzende büyük önem taşıyan adalet kavramını ta-
nımlamak son derece güçtür. Bir tanıma göre adalet “sana yapılmasını istemediğini başkasına 
yapmamaktır”. Romalı hukukçular adaleti “herkese hakkı olan şeyi vermek konusundaki ira-
de” diye tanımlamışlardır. 
 

HUKUKTA YAPTIRIM  
Her hukuk kuralının bir yaptırımı vardır. Bu yaptırım diğer sosyal düzen kurallarından farklı  olarak “maddi” 
nitelik taşır. Ancak, hukukta yaptırımın bugünkü hâlini alması yüzyıllar süren  

bir süreç sonrası gerçekleşmiştir. 
 

Yaptırım Kavramı ve Tarihçesi  

Devlet adaleti sağlarken objektif ve adaletli hukuk kuralları çıkarmalı ve bu kuralları aynı bi-
çimde uygulamalıdır. Bunda hem toplumun, hem devletin hem de bireyin yararı vardır. Sos-
yal kurallara uyulmadığı takdirde karşılaşılan tepkiye yaptırım denir. Yaptırım farklı türlerde 
zorlamayı zorlama ile kurallara uyulmasını amaçlamaktadır. Yaptırım din, ahlak ve görgü ku-
rallarına uyulmaması hâlinde manevi nitelik taşırken hukuk kurallarına uyulmaması duru-
munda maddi niteliktedir. 
 

Yaptırımın tarihçesi incelendiğinde ilk aşamanın kişisel öç olduğu görülür. “Sana zarar verene 
sen de zarar ver” ifadesiyle açıklanabilecek kişisel öç, nesnel olmaması sebebiyle önemli za-
rarlara yol açmış, zarar verenin yakınlarına da yansıması olasılığı yüzünden terk edilmiştir. 
Ancak bugün dahi kanunlarda kişisel öç yaptırımından kalıntılara rastlanmaktadır. Yaptırımın 
ikinci aşamasında kısas uygulamaları dikkati çekmektedir. “Göze göz dişe diş” şeklinde ifade 
edilebilecek kısas uygulamalarının yarattığı sakıncalar toplumları başka yaptırımlar aramaya 
yöneltmiştir. 
 

Hukukta Yaptırım Türleri  

Hukukta yaptırım çeşitli şekillerde ortaya çıkabilir. Bazı yaptırımların insanlar üzerindeki etki-

leri zayıf iken bazı yaptırımlar daha ağır etkiler yaratır. Hukuki yaptırımlar ceza, cebri icra, 



 

tazminat, geçersizlik ve iptal olmak üzere beş kategoride incelenebilir. Yaptırım, hukuk kura-

lının ihlali hâlinde ortaya çıkmaktadır. 
 

Ceza  

Hukuka aykırı davranışlar, suç olarak ceza kanunlarında yer almaktadır. Suçun işlenmesini 
önlemek, suç işlenmesiyle bozulan toplumsal düzeni kurmak ve suçluyu ıslah etmek amacıyla 
ceza yaptırımına başvurulmaktadır. Suçun karşılığı olan ceza, birçok toplumda temel yaptırım 
olarak kabul edilir. 
 

Türk Ceza Kanunu’na göre cezalar hapis ve adli para cezaları olmak üzere ikiye ayrılır. Hapis 
cezaları ise ağırlaştırılmış müebbet hapis, müebbet hapis ve süreli hapis cezaları şeklinde üç 
grupta düzenlenmiştir. Adli para cezası belli bir miktar paranın hükümlü tarafından hazineye 

ödenmesi niteliğini taşır. 
 

Cebri İcra  

Cebri icra, bir borç ilişkisinde borcunu kendi rızasıyla yerine getirmeyen borçlunun devlet 
gücü aracılığıyla bu borcunu yerine getirmesini sağlayan bir yaptırımdır. Örneğin, süresi dol-
masına rağmen oturduğu taşınmazı tahliye etmeyen bir kiracının tahliyesinde ya da boşanma 
davasının sonucu velayeti anneye bırakılan çocuğu teslim etmeyen babanın durumunda cebri 
icra yaptırımı uygulanabilir. Benzer şekilde, borçlandığı parayı süresi içinde ve kendisine yapı-
lan uyarıya (ihtara) rağmen hâlâ ödemeyen borçluya karşı da cebri icraya gidilebilir. Yaptırı-
mın uygulanmasında temelde icra daireleri görevlidir. 
 

Tazminat  

Tazminat bir kimsenin hukuka aykırılık oluşturan kusurlu bir davranışı sonucu başkasına ver-
diği zararın o kişiye ödettirilmesidir. Tazminat ile zarar arasındaki ilişki, suç ile ceza arasındaki 
ilişkiye benzer. Suç işleyen kimseye ceza verilir; zarar veren kimse ise tazminat öder.  

Tazminata konu zarar maddi ya da manevi olabilir. Maddi zararın karşılığı olan maddi tazmi-

nat, zarar gören kimsenin mal varlığında iradesi dışında meydana gelen eksilmenin zarar ve-

ren tarafından aynen ya da nakden giderilmesidir. 
 

Manevi tazminat ise genel olarak iki hâlde ödenir. Bir kimsenin bedensel bütünlüğünün zede-
lenmesi durumunda zarar görene; ağır bedensel zarar veya ölüm hâlinde ise zarar gören ya 
da ölenin yakınlarına hâkimin uygun göreceği bir miktar para manevi tazminat adı altında 
ödenir 

 

Mutlak Butlan (Kesin Hükümsüzlük) 
Mutlak butlan, kanunun öngördüğü kurucu unsurlara sahip olan ancak kanunun emredici 
hükümlerine aykırı olarak yapılan hukuki işlemler aleyhine uygulanan yaptırımdır. Hukuki 
işlemin mutlak butlan ile geçersizliğine yol açan sebepler arasında işlemi yapan tarafların 
hukuki işlem ehliyetine sahip olmaması, işlemin konusunun ahlaka, adaba, kamu düzenine 
veya kanunun emredici hükümlerine aykırı bulunması, işlemin konusunun imkânsız olması, 
işlemin geçerlik koşulu olan şekle uygun yapılmaması veya işlemin muvazaalı olması sayılabi-
lir. 



 

Geçersizlik  

Hukuka aykırı bir şekilde yapılan hukuki işleme uygulanan yaptırım geçersizlik yani hüküm-
süzlüktür. Bir işlemin kanunu n aradığı koşullara uyulmadan yapılması onu n geçersizliği 
sonu-cunu doğurur. Özel hukukta görülen geçersizlik yaptırımının türleri arasın da yokluk ve 
butlan (mutlak, kısmi ve nispi butlan) sayılabilir. 
 

Yokluk 

Yoklukta hukuki işlem kanunu n öngördüğü kurucu unsurlardan en az birine uyulmadan yapıl-

dığı için hiç oluşmamış sayılır. Bu tür hukuki işlemler, hukuk düzeninde v arlık kazanmamak-

tadır. 
 

Nispi Butlan (Göreceli Hüküm süzlük İptal Edilebilirlik) 

Nispi butlan, kanunun öngördüğü unsurlara sahip olan ve kanunun emredici hükümlerine 

aykırı olmayan bir işlemin, o i şlemi oluşturan iradelerden birindeki sakatlı k sebebiyle 

geçersiz sayılmasıdır. 
 

Kısmi Butlan 

Kısmi butlanda hukuki işlemi n tamamı değil bir kısmının geçersizliği, söz konusudur. Borçlar 

Kanunu’na göre, sözleşmenin içerdiği hükümlerden bir kısmının geçersizliği sözleşmenin bü-

tününün geçersizliğine yol aç mayıp, sadece o hükümlerin (o kısmın) geçer sizliğine yol açar. 
 

Tek Taraflı Bağlamazlık (Eksi klik) 
Kurucu unsurları ve geçerlilik gerekleri mevcut olan ve bu yüzden geçerli sayılan bir işlemin, 
hukuki sonuçlarını doğurması için tamamlayıcı bir dış olgunun sonradan gerçekleşmesine  
bağlanmasıdır. Burada, eksik olan işlemin tamamlanması aranır. Eksikliği n tamamlanması ile işlem 
baştan itibaren geçerli h âle gelir.  
 

İptal  

Hukuk kurallarına aykırı bir biçimde yapılmış idari işlemlerin idari yargı or ganlarınca ortadan 
kaldırılması hâlinde iptal yaptırımı ortaya çıkar. Anayasa’ya göre, idarenin her türlü eylem ve 
işlemi yargı denetimine tabidir.  
 
 
 
 

 

Bu Özetin tamamını,Çık mış Sorularını,Deneme Sorularını a dresinize 
gön-deriyoruz!...  
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