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1.  Rönesans döneminde ulusal devlet anlayışı gelişmiş ve 

hukukun kiliseye bağlı olmaması gerektiği 

savunulmuştur. Bodin, bütün gücün devlette olması 

gerektiğini; Machiavelli, devletin kiliseden üstün olması 

gerektiğini ileri sürmüştür. 

Buna göre, Rönesans dönemi devlet anlayışı için 

aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 

  

 A) Hukukun üstünlüğü ilkesi benimsenmiştir. 

 B) Siyasal erk Tanrısaldır. 

 C) Devlet her şeyin üstündedir. 

 D) Ulusal devlet şekli benimsenmiştir. 

 E) Devlet bütün güce sahip olmalıdır. 

  

 

 

 

2.  Machiavelli; “Başarıya giden her yol mübahtır.” sözünün 

sahibidir. Ona göre, devlet kilisenin tekelinden kurtulmalı, 

hukuk din dogmalarından arınmalı ve ulusal devletin 

üstünlüğü her şeyden önce gelmelidir. 

Aşağıdakilerden hangisi Machiavelli’ nin devlet 

anlayışıyla çelişir? 

  

 A) Yönetimin kilisenin kontrolünde olması 

 B) Ulusalcı devlet anlayışı 

 C) Hukukun kiliseden bağımsız oluşu 

 D) Devletin üstünlüğü 

 E) Hukuku devletin belirlemesi gerektiği 

  

 

 

 

 

 

3.  Devletin yapma bir kurum olduğunu savunan    

Rousseau' ya göre devletin kaynağı, insanın doğasında 

bulunan özgürlük ve hak eşitliği duygusudur. Doğal 

eşitliğin bitmesiyle birlikte insanlar sözleşme yoluyla bir 

araya gelmek zorunda kalmıştır. 

 Paragraftan hareketle aşağıdakilerden hangisi 

söylenemez? 

  

 A) Devlet ve toplum insanların birarada bulunma 

zorunluluğunun ürünüdür. 

 B) Devlete yönelmenin temelinde özgürlük ve hak 

eşitliği duygusu bulunmaktadır. 

 C) Doğal eşitlik, devletin ortaya çıkışıyla aynı şeydir. 

 D) Devlet, zorunluluktan doğan yapma bir kurumdur. 

 E) Doğa durumunun ortadan kalkması, devletin ortaya 

çıkışının habercisidir. 

4.  Eğer ahlak felsefesini, insan için genel olarak iyi hayatın 

ne olduğunu araştıran ve buna bağlı olarak; insanların 

nasıl yaşaması ve davranması gerektiğini belirlemeye 

çalışan bir disiplin olarak tanımlıyorsak, siyaset 

felsefesinin de aradığı şeyin bundan farklı olmadığını 

söyleyebiliriz. 

 Paragrafta vurgulanmak istenen düşünce, 

aşağıdakilerden hangisidir? 

  

 A) Ahlâk felsefesiyle siyaset felsefesinin konu ve 

amaçları birbirine benzemektedir. 

 B) Ahlâk felsefesi, siyaset felsefesinden tamamen 

farklı bir alandır. 

 C) Siyaset felsefesi, insanların nasıl yaşamakta 

olduğunu inceler. 

 D) Siyaset felsefesi, siyasal yapıyı hiçbir değer 

yargısında bulunmaksızın, betimleyici bir tarzda ele 

alır. 

 E) Ahlâk felsefesinin konusu siyasal yapıdır. 

  

 

 

5.  Sofistler’ e göre kölelik; doğada kendisine 

rastlamadığımız, insan elinden çıkma, dolayısıyla da 

ortadan kaldırılması gereken bir kurumdur. 

 Buna göre, Sofistler kölelik kurumunu hangi açıdan 

eleştirmektedir? 

  

 A) İnsan haklarına aykırı olduğu için 

 B) Demokratik bir sistem istedikleri için 

 C) Ahlâk değerlerine ters düştüğü için 

 D) Yapay bir kurum olduğu için 

 E) Toplumu olumsuz etkilediği için 

  

 

6.  Bakunin' e göre devlet, bireysel hayatın bütün 

görüntülerinin içine gömüldüğü bir mezarlıktan başka bir 

şey değildir. Öte yandan, devlet ona göre sadece 

yaşayan bireylerin özgürlüğünü ortadan kaldıran soyut bir 

canavar değildir. Aynı zamanda kendisini başka 

devletlere düşman olarak ortaya koyduğu, bu ise 

savaşlara ve acılara  yol açtığı için evrensel dayanışmayı 

ortadan kaldıran insanlık dışı bir durumdur. 

 Parçadan, Bakunin' n görüşleriyle ilgili olarak 

aşağıdaki düşüncelerden hangisi çıkarılabilir? 

  

 A) Bireysel özgürlüklere karşı olduğu 

 B) Devlet kurumunun varlığına karşı olduğu 

 C) Anarşizme karşı olduğu 

 D) Devlet otoritesine mutlak itaati savunduğu 

 E) Devleti doğal bir kurum olarak gördüğü 
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7.  Platon' a göre erdem, herkesin doğasına uygun olan işi 

yapmasıdır. Göz görmekten, kulak duymaktan, ayak 

yürümekten; bu arada köle çalışmaktan, filozof ise 

yönetmekten mutlu olur. Bunun tersi ise herkes için 

hüsrandır. O halde filozofların yönetmesi yalnız 

kendilerinin değil, diğer sınıfların da çıkarınadır. Aydın 

yönetir, köle çalışır. 

 Verilen parçada, Platon' un hangi siyaset felsefesi 

sorusuna cevap aradığı söylenebilir? 

  

 A) Devlet gerekli midir? 

 B) Devleti kim yönetmelidir? 

 C) Devletin yasaları, Tanrı'nın iradesine 

dayandırılmıştır. 

 D) Devletin görevleri nelerdir? 

 E) Birey – devlet ilişkileri nasıl olmalıdır? 

  

 

 

 

8.  Birey, bireysel gerçeklik, bireyin değeri, bireyin ihtiyaçları 

ve mutluluğu, doğru bir ahlâk ve siyaset kavramının 

temel hareket noktası olmalıdır. İnsanlık tarihi, özgürlük 

tarihi, hatta ahlâk tarihi, birey kavramının uzun ve kanlı 

mücadeleler sonucunda ortaya çıkan ve üzerine 

titrenmesi gereken ve en değerli kavram olduğunu 

göstermektedir. 

 Verilen parçadan, aşağıdaki düşüncelerden hangisi 

çıkarılamaz? 

  

 A) Birey kavramı, tarihte zorlu mücadeleler sonucunda 

önem kazanmaya başlamıştır. 

 B) İyi bir siyaset kuramı, birey'i temel almalıdır. 

 C) Bireyin gerçekliği, onun özgür ve mutlu hayatı için 

vazgeçilmez bir değerdir. 

 D) Bireyin gerçekliğini göz ardı eden siyaset kuramları 

kabul edilemez. 

 E) Birey, toplumun, ihtiyaçlarına karşılık vermek için 

vardır. 

  

 

 

 

 

9.  Platon, yöneticilerin mutlak otoriteye sahip olmaları 

gerektiğini söylemektedir. Oysa tarih, denetlenemeyen 

iktidarın keyfileştiği ve zalimleştiğini göstermektedir. Lord 

Acton'ın dediği gibi "İktidar bozar; mutlak iktidar mutlaka 

bozar." Platon'un yöneticilerinin ellerinde bulunan gücü 

keyfi ve yönetilenlerin zararına kullanmayacaklarını 

düşünmek için hiçbir neden yoktur. 

 Verilen parçada, Platon'un siyaset kurumu hangi 

açıdan eleştirilmektedir? 

  

 A) Yöneticilerin zorba olması gerektiğini düşündüğü 

için 

 B) Bireysel özgürlüklere yer vermediği için 

 C) Keyfiliğe ya da zorbalığa dönüşebilecek bir "mutlak 

otorite" anlayışı ortaya koyduğu için 

 D) Siyasal deneyimleri hesaba katmadığı için 

 E) Demokratik bir yönetim anlayışını savunduğu için 

10.  Demokrasiye yöneltilen itirazlardan biri, halkın kendi 

kendisini yönetmesindeki yeterliliğiyle ilgilidir. Kimilerine 

göre insanın çıkarlarını, onu yaratan Tanrı daha iyi 

bilmektedir ve dolayısıyla onun koyduğu kurallar daha 

doğrudur. Ünlü Hristiyan teoloğu Bossuet' e göre insan 

doğuştan günahkardır ve kendi kendini yönetme 

yeteneğinden âcizdir. Kendi haline bırakılacak insanlar, 

herkesin her şeye hak iddia edeceği ve her şeye karşı 

çıkacağı vahşi bir özgürlük ortamı içinde tutkularının 

peşinde koşarak birbirlerini boğazlayacaklardır. Bu 

nedenle yeryüzünde Tanrı' nın egemenliğine ihtiyaç 

vardır. 

 Verilen parçadan aşağıdakilerden hangisi 

çıkarılamaz? 

  

 A) Demokratik yönetim biçimine birtakım eleştiriler 

yapılmaktadır. 

 B) Bossuet' e göre insan günahkâr ve âciz bir varlıktır. 

 C) Halkın kendi kendini yönetme yeterliliği ilkesi, bazı 

itirazlara maruz kalmaktadır. 

 D) Bireyin temel hak ve özgürlükleri, herhangi bir 

egemen güç tarafından engellenmemelidir. 

 E) Tanrı, insanların ihtiyaçlarını, insanlardan daha iyi 

bilmektedir. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.  Platon' a göre, insan ruhu üç kısımdan meydana gelir: 

Doğal arzularla ilgili olan "tutku", arzularımızı 

gerçekleştirme cesaretini gösteren "irade" ve akıl 

yürüten, seçen "akıl". Ruhsal olarak sağlıklı insan, ruhun 

bu üç kısmının uyumlu bir ilişki içinde olduğu insandır. 

Ona göre toplum, "büyütülmüş bir insan"dır.  

O halde iyi bir devlet de, kendisinden bu üç kısma 

karşılık gelen üç sınıfın birbiriyle uyumlu bir şekilde 

yaşayacağı devlettir. 

 Parçada çıkarılabilecek düşünce aşağıdakilerden 

hangisidir? 

  

 A) Platon, insan ruhu ile toplum arasında bir paralellik 

kurmuştur. 

 B) Platon'a göre birey ve toplum sürekli çatışma 

halindedir. 

 C) Platon'a göre devlet, insanın özgürlüğünü kısıtlayan 

bir kurumdur. 

 D) Platon'un siyaset kuramı "birey" merkezlidir. 

 E) Platon'a göre sınıfsız bir toplum için devletin 

ortadan kaldırılması gerekir. 
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