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S.1. Atina kent devleti yurttaşlığını, Atina demokrasisi uygulaması ile ilişkisi 
bağlamında değerlendiriniz.(20p).

C.1. Atina demokrasisi iki temel değer üzerine kuruludur. Bunlar yurttaşların yasa önünde 
eşitliği ve yurttaşların kamusal makamlara gelmelerinde fırsat eşitliğidir (5 p).
Kleisthenes reformları klanlara dayalı toplumsal ve siyasal yapının yerine, ikamete dayalı 
deme sistemini oluşturması, klan temelli aristokrasinin, yerini yurttaşlar arasında eşitliğe 
bırakmasını sonuçlamıştır (5 p).
Ancak demokratik mekanizmalara katılım imkanı toplumun belirli bir bölümü sınırlıdır. Zira 
Atina nüfusunun bileşenleri olan köleler ve sürekli yerleşik yabancılar, yurttaş statüsüne sahip 
değillerdir. Dahası Atina yurttaşı olsalar dahi kadınlar siyasal alanın dışında bırakılmışlardır. 
Böylelikle demokrasi, nüfusun çok küçük bir kısmını oluşturan yetişkin, erkek Atina 
yurttaşlarının rejimidir (10 p).
S.2. Orta Çağ’da kamu hukuku ile özel hukuk arasındaki ilişkiyi feodal toplumun 
yapısını da dikkate alarak açıklayarak, Magna Carta’nın söz konusu siyasi-hukuki 
düzlemdeki yerini tartışınız (20p).
C.2. Ortaçağın temel özellikleri; ekonomik yapıda feodalitenin, toplumsal yapıda eşitsizliğin 
ve siyasal yapıda ise parçalanmışlığın hakim olmasıdır.  Siyasi yapıdaki parçalılığın aktörleri; 
kral, feodal beyler ve en nihayetinde kiliseydi. Ortaçağ toplumsal yapısının bir diğer unsuru 
serflerdi. Serfler, ortaçağ boyunca farklılık arz etse de, toprağa bağlı olarak çalışan ve 
herhangi bir siyasi hakka sahip olmayan köylülerdi. Feodal beylerin, feodal hiyerarşideki 
yerinin ve bunun yanı sıra serfler üzerindeki siyasi ve hukuki hakimiyetinin kaynağı toprak 
mülkiyetiydi. Bir başka ifadeyle serfler ile tabi oldukları derebeyi arasındaki siyasi iktidar ve 
dolayısıyla kamu hukuku ilişkisi, derebeyi ile toprak arasındaki özel hukuk ilişkisine tabiydi. 
Böylelikle de kamu hukuku – özel hukuk ayrımı feodal toplumsal düzende birbirine karışmış 
ve sonuç olarak da ortadan kalkmıştı (10 p).
Magna Carta’nın belirleyici özelliği kralın yetki ve erkinin feodal aristokrasinin çıkarlarını 
ifade eden istemlerle sınırlayan bir belge olmasıdır. Bu anlamda ortaçağın ruhuna uygun bir 
siyasal yapıyı yansıtmaktadır. Magna Carta’nın siyasal iktidara olan etkisi feodal beyleri kral 
karşısında daha güçlü bir konuma getirmesi şeklinde olmuştur. Belgeyi oluşturan birçok 
madde doğrudan feodal beylere tanınan haklardır. Örneğin krala ödenen vergi ve yardımlara 
sınırlamalar getirilmiş, yine bu vergi ve yardım miktarlarının feodal beylerden müteşekkil bir 
meclis tarafından belirleneceği kayıt altına alınmıştır. Bu örneğin dışında soyluların sahip 
oldukları ve fief sözleşmesine dayanan bir takım hakları güvence altına alınmıştır. İçerdiği bu 
hükümler sebebiyle, Magna Carta’nın büyük bir bölümünün, o zamana kadar yazılı olmayan 
feodal hukukun kodifikasyonu mahiyetinde olduğu şeklinde değerlendirmeler bulunmaktadır. 
Magna Carta ilerleyen süreçte birer insan hakkı haline gelmiş olan düzenlemeler içerse de 
doğrudan geniş halk kesimlerinin istemlerini içerdiği ya da yansıttığı söylenemez (10 p).
S.3. Farabi’nin ideal devlet anlayışını açıklayınız (20p).
C.3.Farabi, evren ile ilgili görüşlerini siyaset alanına da uygulamıştır. Bu onun 
felsefesinin en bilindik bölümüdür. Farabi’ye göre devlet, akıl ilkesinde kurulan bir 
yönetimdir. Çünkü en yüksek mutluluğun aracı akıldır ve toplumun ve kişisel yaşamın 
her aşamasında onu kullanmak gerekmektedir. Böylece Farabi, Platon’un Devlet’inde 
yaptığı gibi Medinetül Fazıla’sında akıl ilkesine göre işleyen ideal bir şehir/site 
tasavvuru ortaya koyar. Onun ideal devleti, Thomas Moore’un devleti gibi belirli bir 
ideoloji kurmak yerine mevcut şehirlerin toplumsal ve siyasal yapısını tenkite dayalı 
olarak gelişmektedir. Farabi, olanı eleştirerek olması gerekene doğru hareket etmek 



ister. Farabi Erdemli Şehir’inde İslami erdem anlayışı açısından İslamî siyasal 
toplumun normatif bir teorisini ortaya koymayı amaçlamaktadır (5 p).
Erdemli şehir hiyerarşik bir yapıdadır ve bu yapının en üstünde hükümdar yer alır. 
Farabi evrendeki “teklik” esasını ideal şehrine de uygular. Buna göre şehir bir 
anlamda hükümdarın yansımasıdır. Farabi için şehir sağlıklı bir vücuda ve çeşitli 
kesimleri de vücudun organlarına benzer. Organlar arasındaki önem dereceleri 
şehrin kısımları arasında da vardır. Ancak vücuttaki işleyiş doğal, şehirdeki işleyiş 
iradidir. Şehrin egemeni/hükümdarı en yüksek mertebededir. Alttakiler her ne kadar 
yararlı olsalar da bayağıdırlar. Evrendeki ilk neden (Allah) ile gök cisimlerinin düzeni 
arasındaki ilişki şehirdeki hükümdar ile halk arasında gerçekleşir. Erdemli şehir 
egemenin koyduğu amaç etrafında şekillenir (7 p).
Farabi’nin hükümdarı Platon’un filozof kralına benzer. Bu hükümdar sağduyuya, 
bilgiye, yüce gönüllüğe, cesarete sahip olmakla birlikte mal/mülk, güvenlik, adalet, 
rütbe gibi konularda insanlar arasındaki ilişkileri nasıl düzenleyeceği hakkında 
yetkindir de. Bunlara ek olarak Farabi’nin hükümdarı gaipten haber verme gücüne de 
sahiptir. Derin düşünme yoluyla Etkin Akıl’ın doğrudan bilgisine ulaşıp, halkına iletir. 
Burada vahye ilişkin hakikat felsefi hakikatin imgesel karşılığı olarak kabul edilir. 
Dolayısıyla felsefi hakikat Etkin Akıl’ın filozofun edilgen aklına iletmiş olduğu 
hakikattir; vahye ilişkin hakikat ise imgeleme verilmiş hakikattir. İmgelem ile 
kastedilen, duyulabilir nesnelerin kopyası değil, bir tür zihinsel imgeleri yaratma 
yetisidir. Tinli bir doğanın imgelerini yaratabilen hükümdar, Etkin Akıl tarafından 
aydınlatılabilir. Bu bir insanın yükselebileceği en üst düzeydir (8 p).
Görüldüğü gibi erdemli şehrin vatandaşları Etkin Akıl’ın hakikatleri üzerine derin bir 
düşünceye dalarlar ve en yüksek seviyedeki ruhsal gelişmeyi sağlamış olmanın 
getirdiği mutluluğu ararlar (2 p., bonus).
S.4. İbn-i Haldun’a göre soy dayanışmasının niteliğini açıklayınız (15p).
C.4. İbn-i Haldun’un siyasal iktidarın niteliğini açıklarken soy birliğine büyük önem 
vermesi, onun kan bağını veya soy bağını yücelttiği anlamına gelmiyor. Tersine, aynı 
soydan olmadığı halde soy birliğine katılan kişilerin de benzer dayanışma duygusunu 
ve coşkusunu paylaşabileceğini ileri sürer. Önemli olan, soy bağının, yapma da olsa, 
dayanışmaya yol açmasıdır. Cinayet işlediği için kendi soyundan çıkıp bir başka 
kabileye sığınan kimse durumunda olduğu gibi; bu kimse o kabile tarafından korunup 
savunuluyor ise, o kabilenin soyundan sayılır artık. Düşünür, soyu biyolojik 
kökeninden tamamen bağımsız olarak değerlendirmektedir. Ona göre kan bağının, 
köken birliğinin, aynı soydan gelmenin yararı sadece işlevindedir. Bu işlev başka 
yollarla sağlanabiliyorsa, soy bağının pek bir anlamı kalmaz. Soyun yararı, yakınlar 
arasındaki bağı güçlendirmeye yarayan kaynaştırıcılığında toplanır. Kaynaştırması 
sonucunda dayanışma oluşur ve koruma, savunma coşkusu doğar. Bunun ötesinde, 
soya gerek duyulmaz. Çünkü ‘soy’ denen şey, gerçeği olmayan, kuruntuya dayalı bir 
şeydir. Yararı, sadece söz konusu dayanışmayı, kaynaşmayı sağlamasıdır.(12 p).
Onun soy bağı hakkındaki görüşleri, yalnızca yaşadığı çağ için değil, bugün için de 
ders alınacak açıklamalarla doludur. İnsanlık tarihinde soya, etnisiteye dayalı 
ayrımcılık ve nefretin ne denli kökleşmiş olduğu düşündüğünde, Mukaddime’de 
soyun gerçeği olmayan, kuruntuya dayalı bir olgu olarak tanımlanmasının önemi 
daha iyi kavranır. Yazarın aynı soydan gelme olgusunu ırkçılığa ve şovenizme hiçbir 
açık kapı bırakmadan açıklamasının üstünden altı yüz yıl geçmiştir. Bu uzun süre, 
dünyanın hemen her köşesinde ırk ve soy temelli savaşlar ve katliamlara tanıklık 
etmiştir ve hala etmektedir (3 p).



S.5. “Rousseau, Aydınlanma Çağında yaşamakla beraber onun düşüncesi 
Aydınlanma felsefesine bir meydan okuma mahiyetindedir.” Bu saptamanın 
nedenlerini açıklayınız. (15p)
C.5. Aydınlanma Çağı düşüncesi, aklın dogmaların esaretinden kurtulmasını, doğayı 
ve toplumu bilimsel bir yöntemle anlamakla yetinmeyip onları kontrol etmeyi 
hedeflemekteydi. Aydınlanma düşünürlerine göre evrene ve insanın evrendeki yerine 
ilişkin yanlış bilgi ve boş inançlar bilimsel yöntem ışığında ayıklanmakta, doğru bilgi 
sürekli gelişmekteydi. İnsanlığın artık geçmiş çağların çocukluk döneminden çıkıp 
olgunluk evresine girdiğine dair bir ilerleme düşüncesi Aydınlanma Çağına egemen 
olan düşüncesiydi. Bu düşünce, insan doğasının belirleyici özelliği olarak aklı ön 
plana çıkarmaktadır (3 p).
Rousseau’nun bu düşünceye karşı çıkmasındaki temel hareket noktalarından birisi, 
onun insanın ayırt edici özelliği olarak akıl sahibi olduğu fikrini sorgulamasıdır. O, akıl 
yerine duyguyu öne çıkartmış ve duyguların içerisinde de merhamete vurgu 
yapmıştır. Ona göre insan doğal halinde, akıl temelinde eylemde bulunan bir varlık 
değildir, daha çok içgüdüleri ve duygularıyla hareket eden bir varlıktır. Zaman 
içerisinde insanın akli melekeleri gelişmiştir ancak bu gelişme insanın masumiyetini 
kaybetmesi, doğallığını yitirmesi ve yozlaşması pahasına olmuştur (4 p). Bu açıdan 
çağının en önemli gelişmesi olarak bilimsel devrime ve bununla ilişkili olan 
materyalist yaklaşıma da meydan okumuştur. Aklın ilerleme ve özgürlüğe varacağı 
biçimindeki iyimser anlayışın yanlış bir yöne yöneltildiğini ifade ederken, insanın 
şartlarında meydana gelen değişimin ilerleme veya gelişmeyle aynı anlama 
gelmeyeceği uyarısında bulunmuştur. Hatta bu uyarısı beraberinde aklın, insanların 
köleleşmesine yol açtığı yönündeki görüşünü de taşımaktadır (4 p). Ona göre 
bilgisizlikten kurtulmak için harcanan boş çabaların cezası, her zaman lükse, 
ahlaksızlığa ve köleliğe düşmek olmuştur.  Ona göre, insan bilgilerinin kaynakları ve 
amaçları da olumsuz niteliktedir. Bilimler de hırstan, kinden, dalkavukluktan, 
cimrilikten, boş meraktan, insanın kendisini beğenmesinden doğmuştur (4 p).
S.6. Liberallere göre faşizmin ortaya çıkış nedenlerini açıklayınız (10p).
C.6. Faşizm, liberaller tarafından tarihsel bir sapma olarak değerlendirilir (2 p). 
Demokrasinin tam olarak gelişmediği ülkelerde savaş, büyük iktisadi bunalım, ulusal 
gururu inciten ağır yaptırımlar gibi olağanüstü koşulların varlığında, hükümet 
bunalımlarından yararlanan bir maceraperest çete, devleti ele geçirebilir (2 p). İtalyan 
faşizmi Birinci Dünya Savaşının yol açtığı bunalımdan, Alman Nasyonal Sosyalizmi 
1929 Dünya İktisadi Bunalımından doğmuştur. (3 p). Olağanüstü koşullar, otoriter ve 
totaliter bir rejim kurmaya yönelen siyasal harekete kitlenin destek vermesini, en 
azından ses çıkarmamasını kolaylaştırabilir (2 puan). Liberalizm faşizmi bir tür 
kanser veya manevi hastalık olarak görme eğilimindedir. Olağanüstü koşullar 
kalktığında, faşizm de sona erecek ve demokrasiye geri dönülecektir (1 p).




