DERS TANITIM BİLGİLERİ
Dersin Adı

: GENEL KAMU HUKUKU

Ön Koşullar

: Yok

Dersin Dili

: Türkçe

Dersin Türü

: Zorunlu

Dersin Seviyesi

: Lisans

Dersin Veriliş Şekli

: Yüz-yüze

Dersi Veren

: Prof. Dr. Meltem Dikmen Caniklioğlu

Dersin Yardımcıları

:-

Dersin Amacı

:

Genel Kamu Hukuku, devletin kuruluşu, örgütlenişi, görev ve yetkileri, otoritenin sınırları,
devlette ve devlet adına kullanılan bir yetki olarak siyasi iktidarın ortaya çıkışı, egemenlik
kavramı vb. konuları, geçmiş çağlardan günümüze, geleneksel toplumlardan modern
toplumlara evrim içinde araştıran bir bilimdir.
Bu dersle öğrenciye verilmek istenen, “siyasal ve hukuksal olarak örgütlenmiş bir toplum”
diye kısaca tanımlayabileceğimiz, devlet denilen hayatımızın her alanına kök salmış kuruma
bilimsel veriler ışığında rasyonel olarak bakabilmeyi sağlamaktır.
Dersin Öğrenme Çıktıları: Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler, ders sonunda;
-

İçinde yaşadıkları “devlet” adı verilen hukuksal ve siyasal yapının niteliğini
kavramış olacaklardır.

- Siyasal sistemin işleyişine yön veren hükümet, parlamento, siyasi partiler gibi
kurumlarla, sistemin hukuksal bir düzen içinde işleyişini sağlayan yargısal mekanizmaları,
sistemi demokratik kılan sivil topluma özgü ilke ve değerleri bir bütün içinde görmüş,
aralarındaki ilişkiyi anlamış olacaklardır.
-

Bir hukuk öğrencisinin mutlaka bilmesi gereken, kamu hukukunun doktriner bilgi
alanındaki iktidar, egemenlik, otorite, meşruiyet, kuvvetler ayrılığı vb. kavramlara
hakimiyet kazanacaklardır.

- İlk çağlardan günümüze devletin hangi aşamalardan geçerek ve ne tür örgütlenme
tecrübeleri yaşayarak modern merkezi devlet biçimine evrildiğini, siyasi tarihin ışığında
öğreneceklerdir.
- milli egemenlik/halk egemenliği gibi laik egemenlik doktrinleri ile tanrısal
egemenlik doktrini arasındaki kopuşu ve bunun göstergesi olan hukuk ve siyaset
kurumlarının neler olduğunu göreceklerdir.

-Modern devlet düşüncesini besleyen başlıca felsefi akımlar (liberalizm, faşizm,
sosyalizm, Hegelyenizm vb.) konusunda temel bilgiler edinmiş olacaklardır.
-Monarşi, cumhuriyet, demokrasi, otoritarizm, totalitarizm, hukuk devleti, vb.
kavramlara nüfuz etmiş olacaklardır.
Dersin İçeriği
:
Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları:
1. Hafta
: İlk haftada öğrenciye devlet kavramı, ilişkide olduğu siyasi iktidar, egemenlik
vb. kavramlarla karşılaştırılarak tanıtılacaktır.
2. Hafta
: İlk çağ ortaçağ ve modern çağ devlet anlayışına yön veren siyasi, ekonomik
ve kültürel koşullarve bu koşullar altında gelişen kurumlar anlatılacaktır. Site devletinden
feodaliteye/feodaliteden modern devlete
3. Hafta
: Modern devlet olarak isimlendirdiğimiz bugünkü hukuksal ve siyasal
yapının ögeleri anlatılacaktır: Toprak/ insan/ egemenlik/ kurumsallaşmış siyasi iktidar
4. Hafta
: Modern devletin doğuşuna eşlik eden düşünsel akımlar ışığında modern
devletin evrimi anlatılacaktır: Jean Bodin/Thomas Hobbes/John Locke/Jan Jacques Rousseau
5. Hafta
:Devletin doğuşunu açıklayan kuramlara değinilecek, toplumsal sözleşme
kuramı ve bugünkü devlet algısının biçimlenişindeki rolü anlatılacaktır.
6. Hafta
: Egemenlik kuramları alt başlıklar içinde incelenecektir: Laik/Tanrısal
egemenlik: Milli egemenlik- halk egemenliği/ tabiatüstü ilahi hukuk doktrini
7. Hafta

: Devlette egemenlik kullanan organların bu yetkisine meşruiyet sağlayan
koşullara değinilecektir: Egemenliğin Hukuka bağlı bir yetki olması

8. Hafta

: Egemenlik yetkisinin kullanımını demokratik kılan koşullar ve durumlara
değinilecektir: Egemenliğin kaynağında meşruiyet/egemenliğin kullanımında
meşruiyet

9. Hafta
: Devlet iktidarının sınırlandırılması konusunda geliştirilen düşünsel tezlere
değinilecektir: İktidarın dinle sınırlandırılması/ahlaki kurallarla
sınırlandırılması/otolimitasyon/hukukla sınırlama
10. Hafta
: Devlet iktidarının iç hukukta sınırlandırılmasını sağlayan kurum ve kurallar
anlatılacaktır: Bağımsız yargı, sivil toplum örgütleri, siyasi partiler, muhalefet vb.
11. Hafta
: Modern devlet anlayışına özgü kurumlar ve merkezi devlet örgütlenmesinin
yarattığı sıkıntılar karşısında post modern düşünce akımı içinde üretilen yeni devlet
kuramlarına değinilecektir.
12. Hafta
: Devlette monolitik ve çoğulcu yapılanma tercihlerinin demokratik gelişime
olan etkileri, demokratik bir devletin siyasi, ekonomik ve toplumsal bileşenlerinin neler
olduğu ya da olması gerektiği konuları anlatılacaktır.
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