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BÜTÜNLEME SINAVI 

CEVAP ANAHTARI 

14 Eylül 2015 

(ÇİFT NO’LU ÖĞRENCİLER) 

 

 

Açıklamalar 

1. Cevap anahtarı, öğrencinin daha sonra aynı soruların sorulması ihtimaline dönük olarak 

ezberlenerek sınava hazırlanması ihtimalini önlemek için, sadece cevapta yazılması beklenen 

ana unsurları gösterecek biçimde hazırlanmıştır. Bu cevap unsurlarının detaylı açıklamalarına, 

kaynak kısmında yer alan ders materyalinin ilgili sayfalarından bakılabilir. 

2.Öğretim üyesinin bu puanlamadan bağımsız olarak, temel dil ve bilgi yanlışlarında aleyhte 

veya öğrencinin yaratıcı fikri ya da çalışkanlığının ortaya çıktığı durumlarda lehte 

değerlendirme yapması hakkı saklıdır. 

3. Derse devamın düzenliliği nedeniyle, gereğinde öğrenciye kanaat notu kullanılır. 

 

HUKUK FELSEFESİ 

Soru 1- “Maddi Hukuk Devleti”nin gelişmesinin toplumsal dinamiklerini anlatınız ve 

yasa yapmayla ilişkisini irdeleyiniz. (20 puan) 

 

Kaynak Hukuk Felsefesi Ders Materyali’nde “Hukuk Devleti” başlığında yer alan 

makaleler. 

7 puan PHD’nin liberalizm ile birlikte gelişimi, müdahaleci devlet anlayışı ile 

uyumsuzluğu ve bu ilişki bağlamında yargısal yasama anlayışının gelişimi, 

içeriği. (Bu çerçevede MHD’nin PHD ile farklılığını ortaya koyabilecek bir 

aktarım beklenmektedir.) 

7 puan Sosyal hak talepleri ve pozitif edimsel devlet faaliyetleri ile MHD ilişkisi. 

(açıklama) 

6 puan MHD anlayışında yasayapım sürecinde yasama organının güçlenme eğilimi. 

(açıklama) 

 

Soru 2- Hukuksal Realizm akımını anlatınız; yargıcın yaptığı hukuk bu anlayış 

çerçevesince yorumlayınız. (20 puan) 

 

Kaynak - Ülker Gürkan, Hukuki Realizm Akımı kitabının Ders Materyali 

içerisinde öğrenicilere tavsiye edilmiş bölümü. 

- Mehmet Tevfik Özcan, Hukuk Sosyolojisine Giriş, 4. b., İstanbul Oniki 

Levha, 2011 

3 puan Hukukun ne olduğuna dair realist tez 

7 puan Yargılama sürecine dair norma ilişkin şüpheci yaklaşımlar. (Kural Şüpheciliği) 

a) Emsal kararların değeri sorununun tartışılması 

b) Yargıcın hukuk yaratma fonksiyonu üzerine realist açıklama 

8 puan Yargılama sürecine dair vakıaya ilişkin şüpheci yaklaşımlar (Olay Şüpheciliği) 

a) Vakıanın değerlendirilmesinde objektivite ve beşeri hataların yargılama 

sürecine yansıması sorunu (yargıç kişiliği, tanık beyanları, jüri sistemi 

vs.) 

b) Kaide + Vakıanın Subjektif Değerlendirilmesi Formülünün açıklanması 



 2 

2 puan Realist yaklaşımın sonuçları: Hukukun sosyolojikleştirilmesi ve psikolojik 

yaklaşımların hukuk uygulamasında değerlendirilmesi. 

 

 

HUKUK SOSYOLOJİSİ  

 

Soru 3- Normların oluşumuna açıklama getiren “Davranışçı Yaklaşımı”ı örnek vererek 

açıklayınız ve tartışınız. (20 Puan) 

 

Kaynak Mehmet Tevfik Özcan, Hukuk Sosyolojisine Giriş, 4. b., İstanbul Oniki Levha, 

2011, s. 88-97. 

10 puan  a) ilkel dürtüler: açlık, cinsel davranış, savunma, iktidar 

 b) Kültürün paranteze alındığı bir toplumda ilkel dürtüler üzerinden 

davranışları haz-acı olarak sınıflandırma 

 c)bu davranışların alışkanlığa dönüşmesi 

10 puan d)toplumsallık hesaba katıldığında alışkanlığa dönüşen bu davranışların, 

beraber tekrar düzenlenmesi ve toplumsallığın sebep olduğu yeni haz ve acı 

doğuran davranışlar 

 e) toplumsal roller ve statülerin bunla olan bağlantısı 

 f) öğretilme yoluyla bu davranışların diğer kuşaklara aktarılması 

 

 

Soru 4- Kapitalist toplumun üç ayrı safhasının (Rekabetçi Kapitalizm – Tekelci 

Kapitalizm – Neoliberal Kapitalizm) hukuk ideolojilerinin temel bileşenlerini anlatınız. 

(20 puan) 

 

Kaynak Mehmet Tevfik Özcan, Hukuk Sosyolojisine Giriş, 4. b., İstanbul Oniki Levha, 

2011, s. 157-171 

5 puan İdeoloji ve hukuk ideolojisi 

 Kapitalist toplumun üç safhası 

5×3 puan Rekabetçi Kapitalizm 
-Devlet müdahalesi yok 

-Özgür ve eşit yuttaşlar 

-Kutsal mülkiyet 

-İradi sözleşmeler 

-Bireysel hak ve 

özgürlükler 

-Hukuk devleti 

Düzenlenmiş Kapitalizm 
-Müdahaleci devlet  

-Kalkınma ve planlama 

-Ekonomik kökenli 

grupların (İşveren, işçi, 

işsiz, tüketici) işbirliği 

yoluyla sosyal barış 

- Devletin yeniden 

paylaştırması 

- Sosyal ve ekonomik 

haklar 

- Hukuka ait tutarlı 

ideolojiler 

- Sosyal hukuk devleti 

Neoliberal Kapitalizm 
-Rekabetçi ilkelere dönüş 

- Ekonomide yeniden 

paylaştırma yerine etkinlik 

ve verimlilik 

- Çalışanların gruplaşması 

yerine işyerine bağımlılık 

(post-fordist sistem) 

-Kamu politikaları yerine 

kuralsızlaştırma 

- Devletin yargılaması 

yerine tahkim ve diğer 

uyuşmazlık çözüm 

şekilleri 

- Fikri mülkiyetin özel bir 

önem kazanması 

-Hukuk düşüncesinde 

tutarlı ideoloji yerine 

retorik ve sonuçsalcı 

(consequentalist) 

gerekçelendirme 

- Ekonomik kökenli 



 3 

gruplar yerine kimlik 

politikası çerçevesinde 

(etni, toplumsal cinsiyet, 

yaşam tarzı temelinde) 

azınlık hakları 

- Toplumsal grupların  

demokratik talepleri yerine 

mikro politikaların egemen 

olduğu ve halktan gelen 

taleplerin bu yolla 

çözündüğü mikro 

politikalara dayalı kamu 

algılaması 

 

Soru 5-Hukukun sosyolojiye ilişkin ölçütlerini ve toplumsal yaşamdaki rollerini yazınız 

ve açıklayınız. (20 Puan) 

 

Kaynak Mehmet Tevfik Özcan, Hukuk Sosyolojisine Giriş, 4. b., İstanbul Oniki Levha, 

2011, s.64-68 

Sadece 

başlıkların 

yazımı 

5 puan 

Hukukun sosyolojiye ilişkin ölçütleri 

a)Verili bir toplumsal çevre 

 b) Normatiflik 

 c)İktidar Merkezi 

 d)Yargılama 

  e)Yaptırım 

 f) Yaptırıma Maruz Kalanın Karşılık Verme Olanağının Bulunmaması 

5 puan Yaşayan Hukuk Problemi 

10 puan Ölçütlerin içeriklerinin anlatılması 

 

 


