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1. Aşağıdakilerden hangisi polislerin temel özel-
liklerinden biri değildir? 

A) Yurttaşların varlığından ve dininden ayrı bir dini 
yoktur. 

B) Yurttaşların savaş zamanı silahlanarak oluş-
turduğu ordudan başka bir ordusu yoktur. 

C) Yurttaşların sahip olduğu siyasal anlam ve 
varlığı dışında bir siyasal anlam ve varlığı 
yoktur. 

D) Yurttaşların matematiksel toplamından ibaret 
sayılmaktadır. 

E) Polis ve yurttaş özdeş değildir. 
 
 

2. Aşağıdaki isimlerden hangisine göre insanlar 
mutluluğun ve mutsuzluğun ne olduğunu bil-
medikleri, arzularına gem vuramadıkları ölçüde, 
birbirlerine karşı hasetçe, düşmanca duygular 
geliştirirler, bu yüzden toplumsal ve siyasal bir 
düzenlemeye gerek duyulur? 

A) Demokritos 
B) Anaksimandros  
C) Anaksimenes 
D) Thales  
E) Herakleitos 

 
 
 

3. İyi insandan ancak iyi bir siyasal örgütlenmenin (ki 
bu aynı zamanda iyi bir toplum anlamına 
gelmektedir) varlık koşulu altında söz edilebilir; o 
hâlde öncelikle yapılması gereken şey, iyi bir 
toplumun inşası ve bunun için gereken de iyiliğin 
bilgisidir. Bu nedenle düşüncesinin merkezine polisi 
koymuştur. 
Yukarıda görüşleri verilen isim aşağıdakilerden 
hangisidir? 

A) Sokrates 
B) Platon 
C) Sophokles 
D) Aritoteles 
E) Descartes  

 
 
 

4. Aşağıdaki düşünürlerden hangisi ideal devleti 
hem kendi kendine yeterli hem dışa kapalı bir 
model olarak sunar? 

A) Sokrates 
B) Demokritos 
C) Thales 
D) Platon 
E) Heraklitos  

 
 
 

5. Aristoteles en iyi yönetim olarak aşağıdaki-
lerden hangisini seçer? 

A) Demokrasi 
B) Monarşi 
C) Politeia 
D) Teokrasi 
E) Oligarşi 

6. “Devlet tümüyle doğal olarak ortaya çıkmaktadır 
bunun nedeni de güce dayanmasıdır.” diyen 
isim aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Polybios 
B) Seneca 
C) Cicero 
D) Epikuros 
E) Marius 

 
7. Aşağıdaki düşünürlerden hangisinin doğal 

hukuk anlayışına göre bir yandan devletin var-
lığını meşrulaştırırken diğer yandan Roma’nın 
yayılmacı bir devlet olarak varlığı meşru-
laştırılmakta, Roma evrenselleştirilmekte, böyle-
ce Roma emperyalist ideolojisi doğrulanmış 
olmaktadır? 

A) Seneca 
B) Epikuros 
C) Luther 
D) Pavlus 
E) Cicero 

 
8. Seneca devleti doğal görmediği görüşünü 

aşağıdakilerden hangisine dayandırır? 

A) Özel mülkiyet ayrımına 
B) Zoon politikon anlayışı 
C) Atomize toplum anlayışı 
D) Altın çağ mitosu 
E) Devletin ilerleme olduğu anlayışı 

 
 

9. Aşağıdaki düşünürlerden hangisi yeni dinin 
çağrısına uyan kişinin, hangi koşullar altında bu 
çağrıya uyduysa o koşulları muhafaza etme-
sinde hiçbir sakınca görmez; bunu açıkça 
savunur? 

A) Seneca 
B) Pavlus 
C) Cicero 
D) Epikuros 
E) Maltius 

 
 

10. Aşağıdakilerden hangisi Kilise’ye hem dünyevi 
işleri idare etme, düzeni ve adaleti sağlama, hem 
de dinsel alanı çekip çevirme hakkını ileri sürme 
imkânı verir? 

A) Kilisenin üstünlüğü düşüncesi 
B) Teolojik devlet anlayışı 
C) İki kılıç kuramı 
D) Magna Carta 
E) Skolastik düşünce 

 
11.  “De regimine christiano” adlı yapıtında, Kili-

se’nin bu yeryüzündeki tek gerçek krallık, 
papanın da tek gerçek kral olduğunu ileri süren 
isim aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Viterbolu Jacobus 
B) Aquinumlu Thomas 
C) Parisli Jean 
D) Ockhamlı William  
E) Padovalı Marsilius 
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12. Parisli Jean’ın görüşleri ile ilgili aşağıdakilerden 
hangisi yanlıştır? 

A) Ne papa kılıcını imparatordan ne de imparator 
kılıcını papadan almıştır. 

B) İmparator ya da kral Tanrı tarafından gelen 
iktidarı halk aracılığı ile almıştır. 

C) Kilise’nin ruhani görevlerini yerine getirebilmek 
için dünyevi alanda sahip olduğu mal ve 
mülkleri, kralın güvencesi altındadır. 

D) Papanın kral gibi kendi alanı içinde sınırlı 
olması söz konusu değildir. 

E) Papa ruhani konularda kraldan, kral da dünyevi 
konularda papadan üstündür. 

 
 
 
 
 
 

13. Dante ile Ockhamlı William’ın ortak noktası aşa-
ğıdakilerden hangisidir? 

A) Roma Kilise’nin gereksizliği 
B) Kurtuluş için imanın yeterliliği 
C) Karşılıklı bağımsızlık savı 
D) Kralın papaya üstünlüğü 
E) Kralın papaya bağlı olduğu 

 
 
 
 
 
 

14. Dante’nin görüşleri arasında aşağıdakilerden 
hangisi yer almaz? 

A) Toplumun doğal olduğu varsayımından yola 
çıkar. 

B) Devletin oluşumunda kilise’nin hiçbir rolü bulun-
mamaktadır. 

C) Devlet, amacı bakımından da kilise’den bağım-
sızdır.  

D) Mutluluk ancak barışın sağlanmasıyla olasıdır. 
E) Devlet Kilise’den sonra gelir. 

 
 
 
 
 

15. Machiavelli’nin görüşleri ile ilgili aşağıdakiler-
den hangisi yanlıştır? 

A) Fortunanın karşı konulamaz gibi görünmesi, 
insanların kadercilik anlayışının içine gömülüp 
edilgin bir tutum takınmalarından kaynaklanır.  

B) Fortuna, ahlaki esnekliğe, yani değişen 
koşulların getirdiği zorunluluklar doğrultusunda 
her türlü aracı kullanma yeteneğine karşılık 
gelmektedir. 

C) Siyasette başarılı olmanın ilk koşulu, insanın 
virtü sayesinde fortunayla baş etmeyi bilmedir. 

D) Siyaset, zorunluluk ifade eden koşullar altında 
fortunayı düzenleme sanatıdır.  

E) Fortunaya egemen olmak için izlenmesi gere-
ken yol ona uyum sağlamak, ona ayak uydur-
maktır. 

16.  Ütopyanın öncüsü olan isim ve eseri aşağı-
dakilerden hangisinde verilmiştir? 
A) Platon – Devlet 
B) Thomas More – Utopia 
C) Dante – Divina Commedia 
D) Padovalı Marsilius – Defensor Pacis 
E) Tommaso Campanella – Civitas Solis 

 
 
 

17. Aşağıdakilerden hangisi La Boetie’nin görüş-
lerini Machiavelli’nin görüşlerinden ayıran nok-
talardan biri değildir? 

A) Tiranı hüküm sahibi kılan, tam da köleliği 
arzulayanların, hükmedilenlerin iradesidir. 

B) La Boetie, hükmedilenlerin iradesinin iktidar 
ilişkisini mümkün kıldığını, var ettiğini ve 
yeniden ürettiğini işaret eder. 

C) Hükmedilenler iktidarı arzulamaktadır.  
D) Tiran kendi becerileri, siyaset zanaatkarlığı ya 

da “virtu"su sayesinde iktidar sahibi değildir. 
E) Ona göre hükmeden ile hükmedilen arasındaki 

ilişkiden başka bir şey değildir. 
 
 
 

18. Aşağıdaki kavramlardan hangisi siyasal iktidara 
karşı aktif bir karşı çıkışı içermekten çok, siyasal 
iktidarın “yap” ya da “yapma” biçimindeki buy-
ruklarını boşa çıkartan, kimileyin kendiliğinden 
örgütlenen, şiddet içermeyen, yasaların dü-
zenlemediği boşluklara yerleşen ya da yasayı 
lafzıyla alıp uygulayan, bu nedenle biçimsel 
olarak yasa dışı olmasa da esasta yasanın 
dışında konumlanan eylemlerle ifade edilir? 

A) Başkaldırı 
B) Toplumsal eylem 
C) Sivil itaatsizlik 
D) İşi bırakma 
E) Yürütmenin durdurulması 

 
 
 
 

19. Bodin’e göre egemenliğin özellikleri arasında 
aşağıdakilerden hangisi yer almaz? 

A) Mutlaktır. 
B) Süreklidir. 
C) Bölünemez. 
D) Devredilebilir. 
E) Sınırlıdır.  

 
 
 

20. Bodin’e göre aşağıdakilerden hangisi devleti 
karakterize eden temel unsurların başında gelir? 

A) Mutlaklık 
B) Doğru yönetim 
C) Demokratiklik 
D) Egemenlik 
E) Merkezden yönetim 
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CEVAP ANAHTARI 
1 E 11 A 
2 A 12 D 
3 B 13 C 
4 D 14 E 
5 C 15 B 
6 A 16 A 
7 E 17 E 
8 D 18 C 
9 B 19 D 

10 C 20 B 
 
 


