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İlkeler 

1. Sorular her biri 25 puan olmak üzere eşdeğerlidir. 

2. Aşağıda belirtilen unsurlar cevabın kendisi olmayıp, içeriğinde bulunması gereken konuları 
ifade etmektedir. 

3. Temel bilgi ve dil yanlışları yapılması durumunda öğretim üyesinin aleyhte değerlendirme 
yapabilir. 

4. Öğretim üyesinin derse devam ve öğrencinin özel çabasını görmesi açılarından öğrenci 
lehine kanaat notu değerlendirmesi yapma yetkisi saklıdır. 

5. Öğrenci, soruların her bir grubundan en az 25 puan almak zorundadır. 
 
 
 

I. Hukuk Felsefesi: 
 
 
 

Aşağıdaki üç sorudan ikisini seçerek yanıtlayınız. 
 
 
 

Soru 1. H. L. A. Hart'ın sınıflamasını ve derste anlatılan “Hukuk Kurallarının Bütünlüklü 
Sınıflaması”nı betimleyerek ve bu konuda bir tablo çizerek, hukukun normatif evrenini 
anlatınız. 

Cevabın unsurları 

a. Hart’ın sınıflaması:a.Birincil kurallar. b. İkincil kurallar (i. tanıma, ii. değiştirme ve iii. 
Muhakeme kuralları) 

b. Derste çizilen tablo; 
 
 
 

Kural türü Alt tür Hukukileşmemiş formu 
 
(potansiyel   olarak   hukuka   konu 
olabilir) 

Bireylerarası ilişkilerde hak ve 
yükümlülükleri belirleyen kurallar 

-Emredici 
 
-Tamamlayıcı 

-Ahlak 
 
-Örf ve adet 
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 -Yetki verici -Ekonomi ve karşılıklılık 
 
-Aile  ve  diğer  sosyal  birleşmelere 
ilişkin teamüller 

Hukuk düzenini inşa eden ve 
koruyan emredici mahiyetteki 
organizasyon kuralları 

-Anayasal kurallar 
 
-Ceza hukuku kuralları 

 
-İdareye ilişkin kurallar 

-Politika 
 
-Siyaset ve hukuka ilişkin ideolojiler 

 
-Teknik bilgi (yönetim teknolojisi ve 
disiplinle ilgili olanlar dahil her türlü 
teknik uygulamaya ilişkin) 

 
-Psikoloji ve toplumsal bilimlerin 
bilgi dağarcığı 

Hukuk  kurallarının  sistemine  dair 
kurallar 

-Tanıma kuralları 
 
-Değiştirme Kuralları 

 
-Muhakeme kuralları 

 
-Tanımlama kuralları 

 
-Yorumlama kuralları 

-Hukukun genel ilkeleri 
 
-Mantık 

 
-Deontik mantık 

 
-Dilbilim 

 
-Yorumbilgisi 

 
 

c. Bu iki sınıflamayı dikkate alarak, hukuk düzeninin toplumsal yaşamın bütününü normlar ve 
hukuk prensipleri aracılığıyla bir tasarım olarak bireylere ilham etmesi. Hukuka uymanın 
kaynakları içinde en önemli yeri bu tasarımı paylaşmanın yattığı. 

(Takdir hakkı saklı kalmak kaydıyla toplam 25 puan) 
 
 
 

Soru 2. Adalet türlerini tanımlayarak, içlerinden “hakkaniyet” in nasıl ve kimler tarafından ne 
şekilde yaşama geçirildiğini anlatınız ve tartışınız. 

Cevabın unsurları: 
 

a. Dört ayrı adalet türü ve bunların tanımları: 1. Denkleştirici adalet, 2.dağıtıcı adalet, 3.hakkaniyet ve 
4. sosyal adalet,. (10 puan) 

 
b. Adaletin hukuktan daha geniş şekilde bütün toplumsal ilişki alanlarında ölçüt oluşturması: 
Ekonomik adalet ve siyasal adalet.. (5 puan) 

 
c. Hakkaniyetin, bireylerin bir ölçüt olarak değerlendirmesi yanında, özel olarak yargıç tarafından 
gözetilmek zorunda olması, yargıcın takdir hakkı ve yasaların bu takdir yetkisini tanıması örnekleri. 
(10 puan) 

 
 
 

Soru 3. Son küreselleşmeyi izleyen koşullarda hukuk devletinin durumunu anlatınız ve tartışınız. 
 

Cevabın unsurları 
 

a. Maddi hukuk devletinden klasik liberalizme dönüş çabası. Liberal iktisatçılar ve hukukçuların bunun 
koşullarını hazırlaması. (5 puan) 
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b. Bir tarafta hukuk devleti yaklaşımının unsurları Avrupa Birliği ve diğer uluslar arası kuruluşların 
rolü ve genişleyen insan hakları ile daha ayrıntılı bir tanıma kavuşurken (örneğin, Lord Bingham’ın 
betimlemesinde yer alan unsurlar), küçülen devletin bu alandaki etkisinin azalması. (5 puan) 

 
c .II. Dünya Savaş sonrasında küresel ekonominin yeniden düzenlenmesi ve 1990 sonrasında Uruguay 
Round ile sonuçlanan dünya piyasasının liberalleştirilmesi. Kamunun ekonomiyi toplumun tüm 
kesimleri lehine düzenlemesi yerine özelleştirme ve sosyal hakların yok edilmesi. (5 puan) 

 
d .Ülkelerin hukuku üzerinde dünya pazarının arayışlarına yönelik uluslararası yumuşak hukuku 
(international soft law). Küresel şirketlerin istemiyle milli hukukların yok edilmesi. (5 puan) 

 
e.Kağıt üzerinde önemi artan uluslararası kuruluşların sosyal haklara ilişkin sorunlarda güçsüzlüğü. (5 
puan) 

 
Ayrıca, belirtilen hususlarda eksik yanıt bulunduğu durumda küreselleşme üzerine daha geniş bir 
algıyı ortaya koyan yanıtlarda 10 puana kadar ikramiye. 

 
 
 

II. Hukuk Sosyolojisi: 
 
 
 

Aşağıdaki üç sorudan ikisini seçerek yanıtlayınız. 
 
 
 

Soru 1. Hukukun sosyolojiye ilişkin ölçütleri ve toplumsal denetimdeki rolünü anlatınız. 

Cevabın unsurları: 

a. Lepold Pospisil tarafından ortaya konulmuş altı adet ölçüt yazılarak açıklanmalıdır: 1.Verili bir 
toplumsal çevre, 2.normatiflik, 3.iktidar merkezi, 4.yargılama, 5.yaptırım ve 6.yaptırıma maruz 
kalanın karşılık verme olanağının bulunmaması. (20 puan) 

 
b.İktidar ve hukuk ilişkisi: hukukun soyolojik bakımdan iktidar merkezinin yürüttüğü bir toplumsal 

denetim türü olması.  (5 puan) 
 

Soru 2. Normlara uyma ve ihlal problemi açısından toplumsal kültür ve bireyin kişiliği ilişkisini 
anlatınız ve yorumlayınız. 

 
Cevabın unsurları: 

 
a. Lévi-Strauss’un saptadığı toplumu var eden üç tür iletişimin: Obje, kadın ve fonem mübadelesi (5 
puan) 

 
b. Statü ve rollerin normlarla uyumlu varlığı ve bireyin sosyalleşmenin bu çerçevede gelişmesi. 
Karmaşık toplumlarda  statü ve rol sistemlerinin çoklu karakteri. (5 puan) 

 
c. Norma uygun davranışın modelini oluşturan toplumdaki temel kişilik örüntüsü. Basit toplumlarda 
tekil temel kişilik örüntüsü, cinsiyet ve yaş statüleri saklı kalmak koşuluyla, tekil bir örnek 
oluşturması, ancak karmaşık toplumlarda birden fazla olması. Hukuktaki kişiliğin kaynağında bu 
hususun bulunması. (15 puan) 

 
Ayrıca, yanıtın yukarıdaki bileşenlerinde eksik varsa, eğer öğrenci toplumbilimsel bir kültür kuramını 
ortaya koymuşsa, 10 puana kadar ikramiye. 

 
Soru 3. İdeolojinin ne olduğunu betimleyerek, hukukun bilgisini ideoloji açısından değerlendiriniz. 
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Cevabın unsurları 
 

a. Seliger’in anlatımından hareketle, ideolojinin unsurlarının betimlenmesi ve egemen/muhalif 
ideolojiler farklılığının ortaya konulması (7 puan) 

 
b. Karl Marx, Friedrich Engels ve Karl Mannheim’ın görüşlerinden hareketle ideolojinin toplumsal 
çıkarla ilişkisi. İdeoloji/bilim farklılığı, camera obscura ve yanlış bilinç sorunu. (8 puan) 

 
c. Maddi hukukta tanımı açık veya örtülü şekilde yapılmış ilişki biçimleri ve toplumsal yaşam tarzının 
ideolojik bir sistem oluşturması. Kapitalist toplumda hukuk politikalarının kaynağı olarak hukuk 
ideolojisi ve bunun liberalizmle uyumluluğu. (10 puan) 

 
Ayrıca, yanıtın yukarıdaki bileşenlerinde eksik varsa, eğer öğrenci ideoloji ve felsefenin farkı, ideoloji 
ile yazılı kültürün ilişkisi, bütünsel ve kısmi ideolojiler kapitalist (modern) toplumun çıkarlarla 
bölünmüş doğasının ideolojilere kaynaklık ettiğine dair tutarlı açıklamalar yapmışsa 10 puana kadar 
ikramiye. 
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