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1. Aşağıdaki kavramları aralarındaki farkları da göstererek açıklayınız (20 p.): 

 

a. Yürürlük: Hukuki bir kuralın uygulanabilme kabiliyetidir. Usulüne uygun biçimde çıkarılmakla 

yürürlük gerçekleşmiş olur. Uygulama zamanı ve konusu yürürlük kavramı ile ilintilidir. 

b. Geçerlilik: Hukuk kuralının yetkili organ tarafından konulması ile gerçekleşir. 

c. Etkinlik: Hukukun fiili/sosyolojik yürürlüğüdür. Yürürlükte olan hukuk kuralının toplumsal 

olgularla bütünleşmesi anlamına gelir. 

d. Meşruiyet: Bir hukuk normunun bireyler açısnıdan ahlâki bağlayıcılık taşımasıdır. Bir norm 

geçerli ve yürürlükte olabilir, hatta etkin de olabilir ama bu bireylerin bu normu ahlâki açıdan 

meşru bulacağı anlamına gelmez. 

 

 
2. “Kanun, sözüyle ve özüyle değindiği bütün konularda uygulanır.” (Medeni Kanun mad. 1/I) 

 
Yukarıdaki kanun maddesinde yer alan “özüyle” ifadesinden ne anlaşılması gerektiğini doğal 

hukuk kuramına, hukuki pozitivizme (Austin – Kelsen – Hart) ve hukuki realizme göre ayrı ayrı 

açıklayınız. (30 p.) 

 

Bu soru için aranan cevap, soruda verilen normun, hukuk felsefesinin üç temel yaklaşımı 

olan doğal hukuk, hukuki pozitivizm ve hukuki realizm ışığında hukukilik incelemesine tabi 

tutulmasıdır. Dikkat çekilmesi gereken husus, bu üç yaklaşımın her biri bakımından bir 

incelemenin aranıyor olmasıdır. Buna göre doğal hukuk bakımından normun içeriğinin bir değere 

işaret edip etmediğinin tespiti ile hukukiliği ortaya çıkarılacaktır. Hukuki pozitivizm bakımından 

John Austin’in buyruk teorisi, Hans Kelsen’in normlar hiyerarşisi ve L. A. Hart’ın tanıma 

kuralı yaklaşımları bakımından ayrı ayrı incelemeye tabi tutulması ve hukukiliğinin sorgulanması 

beklenmektedir. Hukuki realizm bakımından ise hukukun karar yönünün öne çıkarılması 

üzerinden bu normun bir yargı kararına konu olması halinde hukukilik kazanacağı işaret 

edilmelidir. Bahsi geçen beş farklı yaklaşımın (doğal hukuk, hukuki pozitivizm kapsamındaki üç 

farklı görüş ve hukuki realizm) her birinin teorik olarak açıklanması ve ardından soruda verilen 

norm bakımından değerlendirilmesi beklenmektedir.  

 

3.  Türkiye’deki kan davası olgusunu “toplumsal değişim ve hukuk” başlığı çerçevesinde tartışınız. 

(50 p.) 

 

  Bu sorunun cevabı kan davası olgusunun hukuk sosyolojisi bilgilerinin kullanılması 

suretiyle yorumlanmasını içermektedir. Kan davası olgusu, hukuk sosoyojisinin temel konuları 

arasında yer alan toplumsal değişim – hukuk ilişkisi çerçevesinde ele alınacaktır. Toplumsal değişim 

– hukuk ilişkisi meselesi üzerinde en fazla duran düşünür ve sosoyologlardan Karl Marx, Max 

Weber ve Emile Durkheim’dan biri seçilip onun görüşlerinden hareketle kan davası olgusu 

toplumsal değişim bağlamında yorumlanacaktır. 
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