
TOPLUMSAL DAVRANIŞ KURALLARI

Ahlak Kuralları
Kişisel Ahlak Kuralları, insanın kendi nefsine karşı ödevlerini gösteren ahlak kurallarıdır.
Dürüst olmak gibi.
Toplumsal Ahlak Kuralları, İnsanın diğer insanlara karşı olan ödevlerini düzenleyen ahlak
kurallarıdır. Hırsızlık yapmamak, yoksullara yardım etmek gibi.
Hukuk bazı ahlak kurallarını benimsemiştir. Medeni hukukta yer alan kuralların pek çoğu aynı
zamanda ahlaki bir temele dayanmaktadır. Mesela adam öldürmeyi hem hukuk hem ahlak
kuralları yasaklar. Eşlerin birbirlerine sadık kalmasını hem hukuk hem ahlak emreder.

Din Kuralları
Tanrı tarafından konulduğuna ve Peygamberler vasıtası ile bizlere ulaşmış bulunduğuna
inanılan bir takım emir ve yasaklar olarak tanımlanmaktadır. İnsanların bir kısmı Allah’ın
varlığına ve tekliğine ve Hz.Muhammed’İn onun elçisi olduğuna inanmakta ve bu inananların
bir çoğu da namaz kılmakta, ramazan ayında oruç tutmakta, yılın belirli bir günü kurban
kesmektedirler.
Hz.Musa’yı peygamber olarak kabul etmekte havraya gitmekte, Cumartesi günleri
çalışmamaktadırlar.
İnsanlar bu din kurallarına uyarak şu ya da bu şekilde giyinmekte ve birbirleriyle şu ya da bu
şekilde ilişki kurmaktadırlar.
Din kuralları zaman içinde değişmez.
Hukuk kurallarının müeyyidesi cebri, din kurallarının ise manevidir.

Görgü Kuralları
İnsanlar aynı kurallara uyarak birbirlerine yaklaşırlar ve aralarında daha sıkı bağlar kurulur.
Tabiri caizse bu kurallar “hayatı süsleme kaidelerinden ibarettir.”

Örf ve Adet Kuralları
Bazı örf ve adet kuralları aynı zamanda hukuk kuralı olarak geçerlidir. Bir davranışın örf ve
adet kuralı olabilmesi için çok eski zamanlardan beri sürekli olarak tekrarlanan bir davranış
olması gerekir. O davranış biçimine uyulmasının zorunlu olduğu yolunda toplumda genel bir
inanç doğmuş olmalıdır.



YAPTIRIM

Yaptırım (müeyyide), toplumsal hayatı düzenleyen kurallara uyulmadığında karşılaşılan
tepkidir. Hukuk kurallarına uyulmadığı takdirde devlet tarafından yaptırım yani müeyyide
uygulanır.
Ceza: Yasayı çiğneyen kişiye, yöntemine göre mahkemelerce uygulanan yaptırımdır. Bir diğer
deyişle, Türk Ceza Kanunu’nun ihlali sonucu karşılaşılan yaptırım türüdür. Kpss açısından
önemli olan ceza kavramının da türleri bulunmaktadır.

Ölüm Cezası: Ölüm cezasının alanı 2002 yılında ”savaş, savaş tehdidi ve terör suçları” olarak
daraltılmıştır. 2004 yılında imzalanan ”ölüm cezasının her koşulda kaldırılmasına ilişkin 13
no’lu protokol” , 2006 yılında onaylanma işlemleri tamamlanmış ve yürürlüğe konulmuştur.

Ülkemizde artık ölüm cezası yoktur.

Hapis Cezası: Ömür boyu hapis cezası (müebbet) ve süreli hapis cezası şu anda ülkemizde
uygulanan hapis cezalarıdır.
Disiplin Cezası: Belirli statüdeki kişilerin çarptırılabileceği ceza türüdür. ( Öğretmen, öğrenci,
memur vs.) Disiplin cezaları uyarma, kınama, aylıktan kesme, kademe ilerlemesinin
durdurulması ve devlet memurluğundan çıkarma gibi cezalardan oluşur.

Devlet memurluğundan çıkarma ile meslekten men cezası birbirinden farklı kavramlardır.
Devlet memurluğundan çıkarılsanız dahi mesleğinizi icra edebilirsiniz. Ancak men edilirseniz
mesleğinizi yerine getiremezsiniz.

Kamu Haklarından Men Cezası: Memur olamama, seçme ve seçilme hakkını kullanamama
gibi yaptırım türleridir.

Adli Para Cezası



B) Tazminat: Hukuka aykırı olarak, başkalarına verilen zararın ödetilmesi biçimindeki yaptırım
türüdür. Bir kimsenin hukuka aykırılık teşkil eden kusurlu bir davranışı sonucu başkasına zarar
verdiyse, zararı veren kişiye ödettirilmesi durumudur. Tazminat türleri de kendi içinde ikiye
ayrılır.

Maddi Tazminat: Mal varlığına yönelik olarak parasal açıdan zarar vermektir. Mutlak olarak
zarar para ile giderilmektedir.
Manevi Tazminat: Kişilik hakları, vücut bütünlüğü gibi para ile ölçülemeyen değerlere verilen
zarardır. Bu zarar para ile giderilebileceği gibi her zaman para da olmayabilir. (Özür, tekzip vs.)

C) Cebri İcra: Maddi yaptırım türleri içinde bulunan cebri icra, kişilerin yapmakla yükümlü
olduğu durumlarda, davranışlarını yerine getirmediyse bu davranışın kamu gücü uygulanarak
zorla yerine getirilmesidir. Başka bir deyişle cebri icra, bir borç ilişkisinde borcunu rızası ile
yerine getirmeyen borçlunun, devlet gücü aracılığıyla bu borcunun zorla yerine getirilmesini
sağlayan bir yaptırım çeşididir.

D) Müsadere, işlenen bir suç ile ilgili belirli bazı eşya veya kazançların mülkiyetinin devlete
aktarılması olarak tanımlanabilir. Ceza hukukunda suç işleyen kişinin tüm malvarlığının
devlete geçirilmesi anlamında “genel müsadere” yasaktır (Anayasa md. 38). TCK da genel
müsadere sistemini değil, özel müsadere sistemini benimsemiştir. Yani, müsadere için önkoşul
malvarlığı değerinin suç ile bir ilgisinin olmasıdır. İşlenen suç ile ilgisi olmayan eşya, kazanç,
para gibi malvarlığı değerleri müsadere edilemez.

E) El Koyma, Suçun veya tehlikelerin önlenmesi amacıyla veya suçun delili olabileceği veya
müsadereye tâbi olduğu için, bir eşya üzerinde, rızası olmamasına rağmen, zilyedin tasarruf
yetkisinin kaldırılması işlemine “elkoyma” denilmektedir.

F) Tutuklama, Sanık veya şüphelini hürriyetinin kaldırılmasından başlayıp salıverilmesine ya
da cezanın infazının başlamasına kadar devam eden kısıtlılık durumuna tutukluluk
denilir. Tutuklama bir koruma tedbiridir. Ceza muhakemesi sırasında delillerin
muhafazasını, sanığın kaçmasının önlenmesi ve böylece muhakeme sonunda
verilebilecek hürriyeti bağlayıcı cezanın yerine getirilebilmesini sağlamaya yönelik
geçici nitelikte bir araçtır.



G) GEÇERSİZLİK, bir hukuki işlemin kanunun aradığı koşullara uyulmadan yapılması onun
geçersizliğini doğurur. İki çeşidi vardır.

G1) Yokluk: Hukuki işlemin hiç oluşmaması halidir. Yani hukuksal işlemin kurucu unsuru
eksiktir.

İmam nikahı, imzasız senet vs. yokluk kavramına örnektir.

G2) Butlan, yapılan hukuksal işlemin kurucu unsurları yapılmış olsa da, içeriğinde yani
konusunda hukuka aykırılık olması durumudur. Yani hukuken işlem var, doğmuştur ama
sakattır.

G2.1) Mutlak Butlan (Kesin Hükümsüzlük): Akıl hastası bir kimsenin evlenmesi.
Nispi Butlan: Sarhoşluk anında evlenilmesi.
Tek Taraflı Bağlamazlık: Yapılan hukuki işlemin taraflardan birisi için geçerli olmaması halidir.

18 yaşından küçük biriyle, reşit olan bir kişinin aralarında yaptıkları sözleşmenin hükümleri,
18 yaşından küçük kişiyi bağlamaz ama karşı tarafı bağlar. Ancak yapılan sözleşmeye velisi
veya kanuni temsilcisi onay vermişse her iki tarafı da bağlar. Onay verilmemiş ise her iki tarafı
da bağlamaz.
Küçüğün yapmış olduğu sözleşme anından, velisinin / kanuni temsilcisinin onay vermesine
kadar arada geçen süreye askı süresi denir.

G2.2) Nispi Butlan (İptal edilebilirlik) : Kanunun öngördüğü unsurlara sahip olan ve kanunun
emredici hükümlerine de aykırı olmayan bir işlem, o işlemi oluşturan iradede bir sakatlık varsa
“nispi butlan” ile maluldür.
Örneğin; evlendirme memuru evleneceklerden her birine, birbirleriyle evlenmek isteyip
istemediklerini sorar. Evlenme tarafların olumlu sözlü cevaplarını verdikleri anda oluşur.
Varsayalım ki taraflardan birisi evlenmek için olumlu bir cevabını açıklarken temyiz kudretine
geçici olarak sahip değildi; örneğin çok sarhoştu, yahut birtakım ilaçlarla olumlu cevabı temin
edilmişti. Şüphesiz bu evlilik sakattır. Ancak MK’nın 148.ci maddesine göre, baştan itibaren
geçersiz değildir. Ayırt etme gücünden yoksun olan eş, evliliğin iptalini isteyebilir.



HUKUK SÖZCÜĞÜNÜN ÇEŞİTLİ ANLAMLARI

Hukukun sözlük anlamı haklar demektir. Türkçe de hak kelimesi” doğruluk, tanrı, hukukun
kişilere tanıdığı yetki,” gibi çeşitli anlamlara gelmektedir. İngilizce de hak için “right”, hukuk
için “law” sözcükleri kullanılırken, Fransızca da “droit” ve Almanca da “recht”sözcükleri
hem hak hem de hukuk kavramlarını karşılar. Yapılan tanımlar ışığında hukukun amacı;

Toplumsal düzen ve barışı sağlamak

Toplumda eşitliği sağlamak

Hukuki güvenliği ve hürriyeti sağlamak

Adaleti gerçekleştirmek olarak belirtilebilir.

1) POZİTİF HUKUK: Yazılı olsun olmasın yürürlükteki bütün hukuk kurallarını ifade eder.

2) TABİ(İDEAL HUKUK): Tabi(ideal hukuk),pozitif hukuktan bağımsız, onun dışında ve
üstünde, yaşayan, ulaşılması ideal olan hukuktur. Yürürlükteki hukuk değil, olması
gereken hukuku ideal hukuku ifade eder.



HUKUK SİSTEMLERİ

Kara Avrupası Hukuk Sistemi
“Kara Avrupası Hukuk Sistemi” ile kastedilen, büyük ölçüde Roma Hukuku kaynaklı olan
Fransız, Alman, İtalyan, İspanyol, İsviçre vs. hukuk sistemleridir.
1) Tedvin edilmiştir-kanunlaştırılmıştır
2) Yazılıdır.
3) İçtihat Hukukun Asıl Kaynağı Değildir.
4) Özel Hukuk-Kamu Hukuku Ayrımı Vardır.
5) Yargı Ayrılığı Vardır.

Common Law Sistemi (Anglo-Sakson Sistemi)
Başta İngiltere, ABD,Kanada, Avustralya, Güney Afrika, Hindistan ve eski İngiliz sömürgesi
olan birçok ülkede uygulanmaktadır.
Yargıçlar tarafından yaratılan ve İngiltere’nin eski örf ve adetlerine dayanan bu hukuka
“common law” denir. Katı ve şekilcidir.
1) Tedvin edilmemiştir.
2) Örf ve adet, hukukun asli kaynakları arasında yer alır.
3) İçtihadi Niteliktedir.
4) Kamu Hukuku-Özel Hukuk Ayrımı Yoktur.
5) Yargı birliği ilkesi geçerlidir.

İslam Hukuku Sistemi
Diğer adı fıkıhtır.
A) Kur’an (KİTAP), İslam hukuku hiyerarşisinde en tepede yer alır. Yazılı olarak indirilmemiştir.
B) Sünnet (HADİS), Hz.Muhammed’in söz, fiil ve takrirleridir.
C) İcma, Belli bir dönemde yaşayan fakihlerin bir sorun üzerine aynı düşüncede olmalarıdır.
İcmanın aksine bir fikir sunulamaz.
D) Kıyas (İÇTİHAT), Kuran ve hadiste hüküm yokluğundan dolayı çözümlenemeyecek bir
sorunun kıyas yoluyla çözümlenmesine “içtihat” denir.

Sosyalist Hukuk Sistemi
Rusya’da yapılan Bolşevik ihtilalinden sonra uygulanmaya başlanmıştır. Bu hukuk sisteminin
temelinde Marksizm yatar.



ANAYASA: Devletin temel yapısına, rejimin şekline ve niteliğine, devletin temel organlarına ve
bunların yetki ve görevlerine, devletin bireylere bireylerin de devlete karşı sahip olduğu hak ve
yetkiler ile yükümlülük ve ödevleri düzenleyen en üst düzey hukuk kuralıdır.

ULUSLARARASI ANLAŞMA: Devletlerin birbirleri ile veya uluslararası kuruluşlar ile
uluslararası hukukun temel ilkeleri gözetilerek yaptıkları uzun görüşme ve pazarlıklar
sonucunda imzalanarak bağıtlanan ve iç hukukta yetkili makamlar tarafından onaylandıktan
sonra yürürlük gücü kazanan uluslararası nitelik taşıyan hukuk kurallarıdır. Uluslararası düzen
ve barışın tesisi ve devamı açısından devletlerin imzalayıp geçerli kıldıkları uluslararası
anlaşmalara uymaları, iç hukukta bunlar ile ters düşen hukuk kurallarına yer vermemeleri
gerekir. Bu nedenle uluslararası anlaşmalar normlar hiyerarşisinde anayasalardan sonra fakat
kanunlardan önce gelir.

KANUN-YASA: Yasama organı (demokratik bir devlette halkın iradesine uygun olarak seçimle
işbaşına gelmiş temsilcilerden oluşan halk meclisiparlamento) tarafından kanun adı altında ve
kanun yapma için Anayasada öngörülen süreçlerden geçilerek çıkarılan çoğunlukla genel,
objektif ve soyut nitelikte hukuk kuralları içeren hukuki düzenlemelerdir. • Kanunlar yazılı,
genel (muhatabı yasada öngörülen durumda bulunan herkestir!) ve sürekli (bir defalık değil
devamlı uygulanmak için düzenleme getirir!) nitelikte hukuk kurallarıdır. • Kanunlaştırma öneri
(teklif veya tasarı), görüşme (komisyonlar, genel kurul), oylama ve kabul (tek tek maddeler
itibariyle veya genel olarak bir bütün halinde), onay ve yayımlanma (Cumhurbaşkanlığı veto
denetimi, Resmi Gazete’de yayımlanarak halka duyurulma), yargısal denetim (Anayasa
Mahkemesi tarafından gerçekleştirilen anayasaya uygunluk denetimi) çeşitli aşamalardan
geçilerek icra edilen karmaşık ve uzun bir süreçtir.

KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME: Kanunlar ile eş değer bir hukuki güce sahip olan
Bakanlar Kurulu kararlarıdır. İstisnai bir hukuk kaynağıdır. Kural toplumun gereksinim duyduğu
hukuki düzenlemelerin kanunlar ile yapılmasıdır. Ancak istisnai durumlarda kanun hükmünde
kararnameler ile düzenleme yapılabilir. Kanun hükmünde kararname müessesesinin amacı ani
toplumsal gelişmeler karşısında ortaya çıkan acil hukuki düzenleme gereksinimini zamanında
gidermektir. İstisnai bir hukuk kaynağı olduğu için kanun hükmünde kararname ancak
Anayasada belirlenmiş son derece sıkı kayıt ve koşullara uyulmak suretiyle çıkarılabilir. İki tür
kanun hükmünde kararname vardır; bunlar olağan dönem kanun hükmünde kararnameleri ile
olağanüstü hal kanun hükmünde kararnameleridir.
• Olağan dönem kanun hükmünde kararnameleri daha önce meclis tarafından çıkarılmış
bulunan anayasada belirtilmiş koşulları taşıyan bir yetki kanununa dayanır ve bu kanunda
verilen yetkiye uygun olarak çıkarılır. Bu kanun hükmünde kararnameler ile anayasadaki temel
hak ve ödevler ile siyasi hak ve ödevler düzenlenemez, bunlar çıkarıldıkları gün Resmi
Gazete’de yayımlanır ve onaylanmak üzere meclise sunulur, meclis bunları onaylayıp uygun
bulduğunda ise artık kanun halini alır. Olağan dönem kanun hükmünde kararnameleri Anayasa
Mahkemesi tarafından anayasaya uygunluk denetimine tabi tutulur.



• Olağanüstü hal kanun hükmünde kararnameleri Anayasada öngörülmüş olan olağanüstü
yönetim dönemlerinde (olağanüstü hal, sıkıyönetim ve savaş-seferberlik halleri)
Cumhurbaşkanı başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu tarafından ve daha önce çıkarılmış
bir yetki kanununun varlığı şartı aranmaksızın çıkarılabilir. Bu kanun hükmünde kararnameler
ile her türlü konu düzenlenebilir. Bunlara karşı Anayasa Mahkemesi nezdinde anayasaya
aykırılık iddiası ile dava açılamaz. Olağanüstü hal kanun hükmünde kararnameleri de
çıkarıldıkları gün Resmi Gazete’de yayımlanır ve aynı gün onaylanmak üzere T.B.M.M.’ne
sunulur.

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI: Anayasa Mahkemesi’nin anayasa değişiklikleri,
kanunlar, kanun hükmünde kararnameler ile meclis içtüzük değişikliklerinin anayasaya
uygunluk denetimi sırasında verdiği kararlardır. Bu kararlar tüm devlet organlarını bağlar, tüm
devlet organları bu kararlar doğrultusunda hareket etmek zorundadır.

YÜKSEK YARGI ORGANLARI İÇTİHADI BİRLEŞTİRME KARARLARI: Yargıtay, Danıştay
gibi adli ve idari yüksek mahkemelerin yasaların yorumlanıp uygulanması hususunda
mahkeme kararları arasında ortaya çıkan çelişkileri gidermek ve hukuk uygulamasında birlik
sağlamak amacıyla verdikleri kararlar olup bu kararlar da tüm devlet organları açısından
bağlayıcı nitelik taşır.

DÜZENLEYİCİ İDARİ İŞLEMLER: İdare tarafından yasa hükümlerinin uygulanmasına açıklık
kazandırılması amacıyla çıkarılan düzenleyici nitelikte ikincil hukuk kurallarıdır. Düzenleyici
işlemler yasaya aykırı bir hüküm içeremezler. Tüzük, yönetmelik başta gelmek üzere
düzenleyici işlemlerin pek çok türü mevcuttur.

• Tüzük: Bir kanunun uygulanmasını göstermek ve emrettiği işleri belirtmek üzere kanuna
aykırı olmamak ve Danıştay’ın incelemesinde geçirilmek şartıyla bakanlar kurulu tarafından
çıkarılan yazılı hukuk kuralı biçiminde düzenleyici idari işlemlerdir. Tüzükler Resmi Gazete’de
yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girer.

• Yönetmelik: Başbakanlık, bakanlıklar veya kamu tüzel kişileri tarafından kendi görev
alanlarını ilgilendiren kanunların ve tüzüklerin uygulanmasını sağlamak için bunlara aykırı
olmamak koşuluyla çıkarılan yazılı hukuk kuralı biçiminde düzenleyici idari işlemlerdir.

• Tüzükler ve yönetmelikler dışında genelge, yönerge, genel tebliğ, sirküler vb. adlar altında
çok sayıda alt derece düzenleyici idari işlem türü mevcuttur.



ÖRF ve ADET HUKUKU KURALLARI: Toplumda çok uzun zamandan beri uygulana gelen ve
bu kurala uyulması gerektiğine dair toplumda yaygın bir inancın mevcut olduğu yazılı olmayan
hukuk kurallarıdır.
• Örf ve adet hukuku kurallarına hukuki geçerlik sağlayan ve bu örf ve adetleri bağlayıcı bir
hukuk kuralı haline getiren devlet tarafından benimsenip desteklenmeleridir. Gerçekten
sadece devletin hukuk düzeni tarafından kabul edilerek tanınan örf ve adetler hukuk kuralı
haline gelmekte ve böylece bu kurallara uyulmadığı takdirde devlet tarafından yaptırım
uygulanabilmektedir.

ÖĞRETİ-DOKTRİN: Hukuk bilim adamları başta olmak üzere uzman hukukçular tarafından
hazırlanıp yayımlanan hukuk ile ilgili çeşitli bilimsel nitelikli çalışmalardır. Bu çalışmalarda ileri
sürülen düşünce ve görüşler hukuk uygulamasına yön vermekle birlikte bağlayıcı bir nitelik
taşımazlar.

YARGISAL İÇTİHATLAR: Mahkemeler tarafından huzurlarına getirilmiş olan davalarda
verilmiş bulunan ve diğer benzer uyuşmazlıklarda da uygulanabilecek örnek çözümler içeren
kararlardır. Bu kararlar diğer mahkemeler açısından bağlayıcı nitelik taşımaz bununla birlikte
karara bağlanacak uyuşmazlığın çözümünde yardımcı niteliktedir.


