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Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi 

Çift Numaralı Öğrenciler 

Bütünleme Sınavı  

CEVAP ANAHTARI 

Tarih: 01/09/2016 Saat: 10:00 

Sınavda ilan edilmiş olan, öğretim üyesinin öğrencinin derse devamı ve sınav kağıdında 

dikkati çeken başarılı yanıtları veya fahiş hataları ndeniyle leh ve aleyhinde 

değerlendirme yapma hakkı saklı kalmak üzere, yanıtlarda nulunması gereken unsurlar 

ve puan değerleri aşağıya çıkarılmıştır:  
 

Hukuk Felsefesi 

Soru 1. Hans Kelsen’in normativist hukuk teorisini, normlar sistemini de içerecek şekilde 

anlatınız. (20 puan) 

Kaynak Adnan Güriz, Hukuk Felsefesi, Dördüncü Basım, Ankara Üni. Hukuk Fak. 1996, 

s.335-354. 

Hans Kelsen, “Saf Hukuk Kuramı Nedir?,” Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi 

15. Kitap, İstanbul, İstanbul Barosu Yayınları, 2006, s.56-63. 

5 puan Hukuk biliminin konusu olarak emredici nitelikteki normlar. Bunların 

betimlenmesi. Gerçeklik ya da olgu değil, olması gereken.  

5 puan Normların geçerliği ve bu geçerliğin mantıksal mahiyeti. Normlar sisteminin 

çelişkisiz olması. Geçerlilik etkililikten daha önde. 

Hukukun etik ve ahlaktan bağımsızlığı. Hukuk sadece pozitif hukuktur. İlahi hukuk 

olarak da ifade edilen dinsel bağlayıcılıktaki normların hukuk normu olmadıkları 

5 puan Hukukun etkinliğinin, geçerliğini aldığı üst normdan alması. En üstte yer alan temel 

normun geçerliğin nihai dayanağı olması ve normlar piramidi.  

5 puan Objektif hukuk ve sübjektif hakkın birliği 

Kamu hukuku ve özel hukukun birliği 

 

Soru. 2 Prosedürel Hukuk Devletinden Maddi Hukuk Devlet’e geçişi ve Maddi Hukuk                

Devletini açıklayınız. (20 puan) 

Kaynak Mehmet Tevfik Özcan, “Hukuk Devleti: Modern Toplumun Hukuk Aracılığıyla 

Siyasal Meşruiyeti,” İstanbul Üni. Hukuk Fak. Mecmuası, Cilt:XLIV, sayı 2, 

2006, s.119-144.  

8 puan Dicey’nin üç ilkesi ve prosedüral hukuk devleti. 
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Maddi hukuk devletinin prosedüral hukuk devletinden temel farkı. Prosedüral 

hukuk devletinin siyasal çerçevesini oluşturan liberalizmin ekonomi ve politikadaki 

etkinliğinin zayıflaması.  

12 

puan 

Prosedüral hukuk devletinin yasa yapmayı minimal düzeyde tutmasının 

sürdürülemeyişi. 19. yy.ın ikinci yarısında toplumsal sınıfların alt kesimlerinden 

kaynağını alan talepler. 

Bu mecburiyetin altında yatan liberalizmin küçük mülkiyet sahipleri toplumundan 

uzaklaşan toplumsal değişme. Yasamanın sözleşme ve mülkiyet ilişkilerini yeniden 

düzenlemesi istemleri. 

Bunların altında yatan, çalışan sınıfların reform istemleri. Refah devleti ve 

kollektivizm yönündeki baskı. 

Yasamanın maddi hukuku yeniden tanımlama zorunda kalması 

Liberal hukuk devletinin aynı zamanda sosyal devlet de olmaya zorlanması.  

Kamusal olanın politika alanından gelen baskılarla özel hukuk üzerinde baskı 

oluşturması. 

 

 

Hukuk Sosyolojisi  

Soru 1. Hukuk, toplumsal gerçeklik ve hukuk sosyolojisi arasındaki ilişkiyi betimleyiniz ve 

tartışınız. (20 puan) 

Kaynak Mehmet Tevfik Özcan, Hukuk Sosyolojisine Giriş, 4. b., İstanbul XII Levha, 
2011, ss.1-8. 

20 puan - Hukuk biliminin çalışma alanının ortaya konulması, 
- “İyi tasarlanmış” bir hukuk düzeninin gayesi üzerine klasik tezlerin 

ifade edilmesi, Roma hukuku geleneğinden, doğal hukuk, hukuksal 
pozitivizm, faydacılık, tarihçi hukuk okulu ve nihayet sosyal olgu olarak 
hukukun incelenmesine kaynaklık eden toplumsal değişme. 

- Devletin ve hukukun meşruiyeti sorunu çerçevesinde hukuka 
toplumsal bağlılığın ve uyumun içeriğinin tanımlanması, 

- Hukukta temsillenen yaşama modeli ile toplumsal gerçekliğin sunduğu 
yaşama modelinin bir ve aynı olma zorunluluğunun olup olmadığının 
tartışılması, 

- Sosyolojiye duyulan ihtiyaca kaynaklık eden toplumsal değişme. 
- Bu doğrultuda hukuk bilimi ile hukuk sosyolojisi arasındaki ilişkinin 

tartışılması. 
(Cevapta, bu tartışma başlıklarının içeriğinin tutarlı bir biçimde tartışılmış 
olması aranmaktadır.) 
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2-Hukuk ve toplumsal düzen bağlamında normların oluşumunda davranışçı 

yaklaşımı açıklayınız. (20 puan) 

Kaynak Mehmet Tevfik Özcan, Hukuk Sosyolojisine Giriş, 4. b., İstanbul XII Levha, 
2011, ss. 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)bu yaklaşımı test edilmesi; başta Şerif’in deneyi ve yapılan diğer gözlemler. 
f) toplumsal roller ve statülerin bunla olan bağlantısı 
g) öğretilme yoluyla bu davranışların diğer kuşaklara aktarılması 

 

Soru 3. Hukuk, iktidar ve ideoloji ilişkisini kapitalist toplumun üç safhasının hukuk 

ideolojilerinin temel bileşenlerini dikkate alarak anlatınız. (20 puan) 

Kaynak  Mehmet Tevfik Özcan, Hukuk Sosyolojisine Giriş, XII Levha Yay., 4. Bası, 

2011, İstanbul, ss.144-171 

5 puan Hukuk-İktidar-İdeoloji bağlamına dair cevabın devamını kurucu mahiyette 

genel bilgi: 

-İdeoloji kavramının açıklanması, -Hukuk ideolojisinin hukuk politikalarına 

vücut veren niteliği hakkında bilgi, - Hukuk ideolojisi ile toplumsal iktidar 

arasındaki bağıntıya dair bilgi 

 Kapitalist toplumun üç ayrı safhasının hukuk ideolojilerinin ana unsurlarının 

belirtilmesi 

(Bu karşılaştırma, üç dönemin hukuksal üstyapıların temel bileşenlerini ifade 

eder.) 

15 puan 

(toplam) 
Rekabetçi                

kapitalizm (5 puan) 

Düzenlenmiş (tekelci) 

kapitalizm (5 puan) 

Neo-liberal, 

Postmodern 

kapitalizm (5 puan) 

 - Devlet müdahalesi yok 

- Özgür ve eşit yurttaşlar 

- Kutsal mülkiyet 

- İradi sözleşmeler 

- Müdahaleci devlet 

-Kalkınma ve planlama 

- Ekonomik kökenli 

grupların (işveren, işçi, 

işsiz, tüketici) işbirliği 

-Rekabetçi ilkelere 

dönüş 

-Ekonomide 

yeniden paylaştır-

ma yerine etkinlik 
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- Bireysel hak ve özgürlükler 

- Hukuk devleti 

yoluyla sosyal barış 

- Devletin yeniden gelir 

paylaştırması 

- Sosyal ve ekonomik 

haklar 

- Hukuka ait tutarlı 

ideolojiler 

- Sosyal hukuk devleti 

ve verimlilik 

-Çalışanların grup-

laşması yerine işye-

rine bağımlılık 

(post-fordist 

sistem) 

-Kamu politikaları 

yerine kuralsızlaş-

tırma 

-Devletin yargıla-

ması yerine tahkim 

ve diğer uyuşmaz-

lık çözüm şekilleri 

-Fikri mülkiyetin ö-

zel bir önem kazan-

ması 

-Hukuk düşünce-

sinde tutarlı ideo-

loji yerine retorik 

ve sonuçsalcı  ge-

rekçelendirme 

-Ekonomik kökenli 

gruplar yerine kim-

lik politikası çerçe-

vesinde (etnik, 

toplumsal cinsiyet, 

yaşam tarzı 

temelinde) azınlık 

hakları 

-Toplumsal grupla-

rın demokratik ta-

lepleri yerine mikro 

politikaların ege-

men olduğu ve 

halktan gelen ta-

leplerin bu yolla 

çözündüğü kamu 

algılaması 
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Sınava dair uyarılar. 

- Sınav süresi 90 dakikadır. 

- Ek kağıt verilmeyecektir. 

- Sorular puanlama açısından eşdeğerlidir. Sınavdan başarılı sayılabilmek adına “Hukuk 

Felsefesi” ve “Hukuk Sosyolojisi” kısımlarından en az birer sorunun cevaplandırılması 

gerekmektedir. 

- Temel bilgi ve dil yanlışlarından öğretim üyesinin not kırma hakkı saklıdır. 

- İlk 30 dk. sınav salonu terk edilemez. 


