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1.  Bir devletin başkanının, öncelikle halkının halinden 

anlaması gerekir. Halkı sorunlar yüzünden iyi bir yaşam 

sürdüremeyen bir başkanın, iyi bir yaşam sürmesi 

yanlıştır.  

Bu parça siyaset felsefesinin hangi sorusuna yanıt 

verir niteliktedir? 

  

 A) Egemenliğin sınırları var mıdır? 

 B) Egemenliğin kaynağı nedir? 

 C) Devleti kimler yönetmelidir? 

 D) Bireyin devlete karşı sorumluluğu nedir? 

 E) En iyi yönetim şekli nedir? 

  

 

 

2.  “Devleti kim yönetmelidir?” sorusuna Platon; “Filozoflar” 

diye cevap verir. Çünkü filozoflar, yönetim bilimi denen 

bilimi, yönetim uzmanlığını bilme kabiliyetine sahiptirler. 

Herkes doğuştan bu kabiliyetlere sahip değildir. 

Dolayısıyla herkes doğasına uygun olan işi yapmalıdır. 

İşte asıl erdem budur. 

Paragrafa göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 

  

 A) Her insan, farklı yeteneklere sahip olarak 

yaratılmıştır. 

 B) Devleti yönetmesi gereken kişiler, aydınlar yani 

filozoflardır. 

 C) Her insan yeteneklerine uygun işi yapmalıdır. 

 D) Her insan devleti yönetmede hak sahibi olabilir. 

 E) Gerçek erdem, insanın doğasına uygun işi 

yapmasıdır. 

  

 

 

3.  Sofistler’ e göre, doğal olan, insanın özüne daha uygun; 

yasal olan ise insanın özüne aykırıdır. Yasal olan yalnızca 

toplumun ve uzlaşımın sonuçları olan şeydir ve dolayısı ile 

yapay ve kötüdür. Kynikler’ e göre de; devlet ve yönetim, 

uygarlığın sonucu olan yapay ve insan doğasına aykırı 

kurumlardır. İnsan eğer mutlu olmak istiyorsa, devletten 

kaçmalıdır. 

Paragrafa göre Sofistler’ in ve Kynikler’ in savunduğu 

ortak görüş aşağıdakilerden hangisidir? 

  

 A) Devlete karşı bir tutum sergilerler. 

 B) Devletin, insan yaşamı için gerekli bir kurum 

olduğuna inanırlar. 

 C) Devletin olması gerektiğine inanırlar. 

 D) Devletin toplumsal düzeni sağladığına inanırlar. 

 E) Devletin sivil toplumdan daha değerli olduğuna 

inanırlar. 

4.  Her hareketimiz, etik bakımından ele alınabildiği gibi, 

hukuk bakımından da ele alınabilir. Hukuk yalnızca kişiler 

arasındaki ilişkilerle uğraşmaz; kişilerin eşya, mal, mülk 

gibi ilişkileriyle de uğraşır. Hukuk sistemi ve devlet, her 

zaman insanın yasaların dışına çıkabileceğini, yani etik 

değerlerin dikkate alınmayacağını göz önünde bulundurur. 

Çünkü bütün eylem ve yapıp etmeleri, etik değerleri 

tarafından yönetilen insanlar, hiçbir zaman yasalarla 

çatışma haline gelmezler. 

Paragrafa göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 

  

 A) İnsanın davranışları, etik bakımından incelendiği gibi, 

hukuk bakımından da incelenebilir. 

 B) Ahlaklı insanlar, yasalarla çatışmaya girmekten 

kaçınırlar. 

 C) Hem etik hem hukuksal alan, insanların çıkarlarını 

gözetmeden yasa koyarlar. 

 D) Hukuk, kişiler arasındaki ilişkileri düzenleyen bir 

sistemdir. 

 E) Hukuk yalnızca kişiler arası ilişkileri değil, kişilerin 

maddi ilişkilerini de düzenler. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.  Devletin asıl görevi, o ülkedeki insanların haklarına karşı 

saygı gösteren; insana, her şeyin üstünde değer veren bir 

görüş şeklini yerleştirmektir. Aksi takdirde bireyler, 

devlette daima gedikler açmaya, devlet mekanizması ise 

bu açılan gedikleri yeni çıkardığı yasa ve kurallarla 

kapatmaya çalışır. Bireyler yine bundan kaçınmak ister, 

devlet yine karşı önlemler alarak bu duruma engel olmaya 

çalışır. 

Paragrafa göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 

  

 A) Devletin çıkarları, bireyin çıkarlarından daha önce 

gelir. 

 B) Birey, devletin bir parçası ise, öncelikle bireyin 

hakları ele alınmalıdır. 

 C) Devlet, bireylerin haklarına karşı saygı göstermek 

zorundadır. 

 D) Devlet, kendi çıkarlarını göz önüne aldığında 

bireyler, bu duruma karşı tutum oluştururlar. 

 E) Devlet, bireyin haklarına saygı gösterdiği sürece 

devamlılığını sağlar. 
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6.  Her devletin kendine özgü hedef ve amaçları, işlevleri 

vardır. Bu amaç ve hedeflere, devletin varlık yapısı göz 

önünde bulundurulmadan gelişigüzel yön verilemez. Belli 

bir kişi ya da kişiler devleti, kendi kişisel çıkarlarının ya da 

belli grupların çıkarlarının bir aracı olarak görürse, devletin 

asıl amacı ve hedefleri yerine, onun varlık yapısına uygun 

gelmeyen amaç ve hedefler geçer. Ancak hakiki devlet 

adamları, devletin bu amaç ve hedeflerine uygun davranır 

ve ona göre hizmet ederler. 

Paragraftan hareketle aşağıdakilerden hangisine 

ulaşılabilir? 

  

 A) Devlet kişisel çıkarların yürütüldüğü bir güçtür. 

 B) Devlet adamları, özel çıkarları ile devleti 

yönettiklerinde başarılı olurlar. 

 C) Devletin hedef ve amaçları, devlet adamının hedef 

ve amaçları ile şekillenir. 

 D) Devlet adamı, devletin amaç ve hedeflerini korumak 

için objektif davranmak, devletin amaçları 

doğrultusunda düşünmek zorundadır. 

 E) Devlet adamı, objektif bir tavır sergilediği zaman, 

devletin amaç ve hedeflerini kendi lehine kullanmış 

olur. 

  

 

 

 

 

 

 

7.  Devlet, insanların hak ve hukuklarını korumakla yükümlü 

bir kurumdur. Bu kuruma insanlar, özel mülkiyet kavramını 

öğrendikten sonra mensup olmuşlar ve sözleşme ile doğal 

hayatlarından uzaklaşmışlar, özgürlüklerini kaybetmişlerdir 

Paragraftan hareketle, aşağıdakilerden hangisi 

söylenebilir? 

  

 A) Devlet, insanlara mutlak özgürlük sağlar 

 B) Devlet insanların özgürlüklerini kısıtlamıştır. 

 C) Özgürlük bireylere aittir. 

 D) Özgürlük toplumsal yaşamla sağlanır. 

 E) İnsanı özgür kılan kendisidir. 

  

 

 

 

 

 

8.  Rousseau, insanların bir sözleşme ile siyasal topluma 

geçtiklerini ileri sürmüştür. Ona göre, insanların doğal 

durumu, anlaşmazlıktan ziyade, herkesin eşit ve özgür bir 

biçimde yaşadığı bir mutluluk durumuydu. Özel mülkiyetle 

bu durum bozuldu ve devlete bağlılık başladı. 

Parçaya göre Rousseau’nun anlatmak istediği nedir? 

  

 A) İnsan her zaman özgürdür. 

 B) İnsanın doğal dengesi hiç bozulmamıştır. 

 C) Doğal durumda yaşarken insan hem özgür hem de 

mutludur. 

 D) İnsanın özgürlüğünü hiçbir şey kısıtlamaz. 

 E) Yaşantılar özgürlüğü belirler. 

9.  K. Marx, devletteki düzensizliğin üretim ilişkilerine uygun 

olarak ortaya çıktığını dile getirmiştir. Öyle ki; bu ilişkiler 

toplumu sınıflandırmış ve herkesin olanaklardan 

faydalanma düzeyini düşürmüştür. O yüzdendir ki; 

toplumda bir düzenlilik için sınıfsal ayrılık olmamalıdır. 

Parçaya göre K. Marx’ ın ideal bir düzen anlayışının 

temeli nedir? 

  

 A) Özgürlük B) Siyasal otorite 

 C) Eşitlik D) Adalet duygusu 

 E) Bilimsel faaliyetler  

  

 

 

 

 

10.  Aşağıdaki sorulardan hangisi siyaset felsefesinin 

soruları arasında yer almaz? 

  

 A) İdeal devlet nasıl olmalıdır? 

 B) Devletin varlığı toplum için gerekli midir? 

 C) Egemenliğin kaynağı nedir? 

 D) Devlet insanın düşünme gücünü destekler mi? 

 E) Bir iktidarı yasal kılan ölçütler nelerdir? 

  

 

 

 

 

11.  T. Hobbes, devletin meydana gelme sürecini, bireylerin 

ortak sözleşme yapmalarına dayandırmıştır.  

Buna göre Hobbes, siyaset felsefesinin hangi temel 

sorusuna yanıt verme çabasındadır? 

  

 A) Devletin kaynağı nedir? 

 B) Bireysel haklar mı devleti oluşturur? 

 C) İdeal yönetim şekli nedir? 

 D) Bireyin devletle ilişkisi nasıldır? 

 E) Birey devlet için mi vardır? 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

12.  Hegel, bireylerin devlet için var olduğunu düşünür. Devlet 

tek tek vatandaşlardan daha fazla bir şeydir. İnsanın 

kendini toplumdan soyutlayıp sonsuz özgürlüğe sahip 

olacağı düşüncesi saçma bir şeydir. 

Parçaya dayanarak aşağıdakilerden hangisine 

ulaşılabilir? 

  

 A) Devlet yapay bir kurumdur. 

 B) Devlet insanlardan bağımsız bir kurumdur. 

 C) Devlet insanlar için gerekli değildir. 

 D) Devletin belli bir yapılanması vardır. 

 E) Devlet olmadan hiçbir şey olmaz. 
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