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CEVAP ANAHTARI 

 

!!! Not !!! Aşağıdaki cevap içerikleri “öğrenciden beklenen cevapların anahatlarını belirtir 

bir şekilde” sunulmuştur. Cevaplar ile ilgili daha ayrıntılı içeriği ders materyallerinin yüklü 

bulunduğu http://istanbulhfs.blogspot.com.tr/ adresinden görebilirsiniz. 

 

Hukuk Sosyolojisi 

Soru-1: Weber’e göre meşru otorite tipleri nelerdir ve bu otorite tipleriyle hukuk ilişkisi nasıldır? 

Cevap-1: 

 Weber’in otorite türlerinin tanımlanması: 

- Karizmatik Otorite 

- Geleneksel Otorite 

- Rasyonel (Yasal) Otorite 

 Bu otorite tiplerinin oluştuğu toplum yapılarının ve tarihsel kesitlerin örnekler verilerek 

belirtilmesi ve hukukun bu otorite tiplerine göre nasıl şekillendiğinin açıklanması. 

 

Soru-2: (…) 12 Öfkeli Adam filmi çerçevesinde hangi hukuk akımını bulabiliriz ve bu hukuk akımının 

özelliklerinelerdir? 

Cevap-2: 

 Söz konusu akım olan Amerikan Hukuki Realizm hakkında kısa ve genel bir bilgi. 

 Kural Şüpheciliği:  

 Kuralların hukuk sistemi içerindeki sahip olduğu rolden duyulan şüphe. 

 Bu şüphenin oluşumunda Anglo-Sakson hukuk sisteminin özelliğinin etkisi ve yargıcın 

olaya uygulanacak normu tespitteki ya da ortaya çıkarmadaki rolü tartışması. 

 Olay Şüpheciliği: 

 Mahkeme önündeki olayın gerçeğe uygun değerlendirilebilmesi sorunu ve bu 

değerlendirmede önem ihtiva eden unsurlar: 

 Olay süjelerinin psikolojilerinin önemi (tanık beyanları vs.) 

 Olay geçmişinin önemi 

 Yargıç kişiliğinin olayın incelenmesindeki rolü ve önemi 

 

http://istanbulhfs.blogspot.com.tr/
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 Kaynak: Makale: Ertuğrul Uzun, “Amerikan Hukuki Realizmi”, (makale 

istanbulhfs.blogspot.com.tr adresinde yüklüdür) 

 

Soru-3: Freud’un “Her bir bireyin başına neden polis dikmemiz gerekmediğini” açıklayan 

psikanalitik yaklaşımını anlatarak değerlendiriniz. 

Cevap-3: 

 Hukuk normuna uyma insana içkin bir mekanizma tarafından gerçekleştirilir. Bu sayede hukuk 

normuna uymama durumu istisnai bir nitelik arzeder. Freud’un psikanalizle ilgili kuramı, bu 

durumun açıklanmasında kullanılabilir. Bu bağlamda aşağıdaki unsurların tanımlanması: 

 Bilinç 

 Bilinçaltı 

 Bilinçdışı 

 Ego 

 Süperego 

 Id 

 Ego’nun süperego ve id çatışmasını dengeleme fonksiyonu ve bu fonksiyondaki bozulmanın 

nevroz ve uymama sorunlarına etkisi tartışılmalıdır. Sözkonusu dengenin her insanda farklı 

olarak gerçekleşmesi. Ayrıca toplum yapılarında göre farklılıkların oluşabilme ihtimali 

(özellikle anaerkil toplumlar bahsi). 

 Kaynak: Mehmet Tevfik Özcan, Hukuk Sosyolojisine Giriş kitabındaki “Toplumsal Düzen ve 

İnsan Kişiliği” bölümündeki “Uyma Davranışı Hakkında Psikanaliz Kaynaklı Yaklaşım” başlığı ve 

ilgili diyagram tablosu. 

 

 

Soru-4: Modern toplumlarda uyuşmazlık çözüm yolları nelerdir? Bu çözüm yollarını tarafların 

ilişkileri, sonuçları ve özellikleri üzerinden anlatınız. 

Cevap-4: 

 Aşağıdaki uyuşmazlık sürdürme usulleri (i) toplumsal ilişki türü, (ii) zarar görenin psikolojisi, 

(iii) uyuşmazlık sonrası ve (iv) yaptırım türü açısından açıklanmalıdır: 

 Kaçınma 

 Karşılık Verme 

 Arabuluculuk 

 Tahkim 

 Dava 
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 Bu usullere hangi toplumlarda başvurulduğu ile alakalı belli başlı örneklerin sunulması. 

Toplum yapısı ve toplumdaki iktidar ilişkilerinin söz konusu usullere başvurulması açısından 

yarattıkları etkilerin belirtilmesi. 

 Kaynak: Mehmet Tevfik Özcan, Hukuk Sosyolojisine Giriş kitabındaki “Hukuk ve Toplumsal 

Düzen” bölümündeki “Kültür, Uyuşmazlık ve Hukuk” başlığı ve ilgili “Uyuşmazlık Sürdürme 

Usulleri” tablosu. 

 

 

Hukuk Felsefesi 

Soru-5: Platon’un ideal devletinde sınıflar ve aralarındaki ilişki nasıldır? Platon’a göre adaletli bir 

toplum nasıl olur? 

Cevap-5: 

 Organizmacı toplum anlayışı (beden analojisi: üretici/korucu/yönetici  mide/kalp/akıl) 

 Her sınıfın kendi erdemi:  Üretici-ölçülülük, itidal / Korucu-cesaret / Yönetici-akıl, bilgi 

 Platon’un, her sınıf kendi erdemine uygun yaşar, kendi üzerine düşeni yapar, sınırlarına 

riayet ederse adil olan gerçekleşmiş olur düşüncesinin açıklanması. 

Soru-6: Rawls ve Dworkin’in dağıtım şemalarını karşılaştırarak anlatınız. 

Cevap-6: 

 Rawls’un başlangıç durumu ve toplum sözleşmesi fiksiyonlarının anlatımı ve dağıtım 

şemasını oluşturan aşağıdaki dağıtım ilkelerinin birbirleri ile bağlantılı oldukları noktaların 

belirtilerek açıklanması: 

 Birinci İlke: Herkes, temel hak ve özgürlükler sisteminden eşit pay alacaktır. 

 İkinci İlke: (Hiyerarşik iki alt ilkeden oluşur)  

i- Fırsat Eşitliği İlkesi 

ii- “En Dezavantajlı Kesimin Lehine Olma” İlkesi 

 Rawls’un bu şemasının liberal toplum düşüncesi açısından değerinin ve amacının 

tartışılması 

 Dworkin’in “ıssız ada” fiksiyonu üzerinden dağıtıcı adalet kavrayışının anlatımı. 

 Rawls ve Dworkin’in dağıtım şemalarının benzerlik ve farklılıkları; Özellikle de en 

dezavantajlıların lehine düzenleme yapılması esasının Rawls’ta benimsenmesi fakat 

Dworkin’de kişisel tercihlerden kaynaklı eşitsizliklerin bir dezavantaj oluştursa da 

düzenlemeye konu olmayacağı anlayışının mevcudiyeti konusundaki farklılık. 

 

 


