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1.Platon ve Aristo’nun görüşlerini, “demokrasi”, “güçler ayrılığı” ve “özel 
mülkiyet” bağlamında tartışınız.  
DEMOKRASİ: Platon için, aristokratik kuramın en yetkin temsilcisi ve demokratik 
değerlerin de en yıkıcı eleştiricisidir diyebiliriz. Temel demokratik değerlerin bireycilik, 
çıkarcılık ve cehalet olduğunu söyler ve demokrasinin öngördüğü eşitliğe karşı çıkar. 
Toplumu seçkin insanların yönetmesi gerektiği görüşündedir.  Aristo’ya gelince, o da 
demokrasiyi kötü yönetimler arasında sayar. Ona göre demokrasi, çoğunluğun, kamu 
yararını değil sınıfsal çıkarını esas alan yönetimdir. Demokrasi herhangi bir bakımdan 
eşit olan insanların mutlak eşit oldukları düşüncesine dayanır. Demokraside yasaya 
saygı azdır. Fakat Aristo demokrasiden aşırı demokrasiyi anlar. Çoğunluğun kamu 
yararına yönetimini ifade eden Cumhuriyete, ılımlı demokrasi adını verir ve onu iyi 
yönetimler arasında sayar. (15 PUAN) 
GÜÇLER AYRILIĞI: Platon çok kesin bir biçimde monist devlet anlayışına sahiptir 
denilebilir. Sitenin üstünlüğünden yanadır, her etkinliğin sitenin çıkarına göre olmalıdır. 
Bu bağlamda Platon devlet gücünün sınırlandırılması  sorunuyla ilgilenmemiş ve 
iktidarın tolumdaki çeşitli güçler arasında paylaştırılması fikrine yabancı kalmıştır. 
(Ancak bu iktidarın hukuk dışına çıkabileceği anlamına gelmez, yasaya bağlılık fikri 
Platon’da da var) Aristo’ya gelince, o, anayasa ve hukukun  üstünlüğüne vurgu yapıyor. 
Devletin fonksiyonlarını- yasama, yürütme, yargı- birbirinden ayırıyor. Aristo ayrıca 
toplum içindeki gruplara, güçlere vurgu yapıyor ve onları iktidara katmanın yararına 
işaret ediyor. Buradan yola çıkarak Aristo, Platona kıyasla, güçler ayrılığından yanadır 
diyebiliriz. (10 PUAN) 
ÖZEL MÜLKİYET: Platon devlet adlı eserinde, yöneticiler ve savaşçılar için özel 
mülkiyetin olmaması gerektiğini katı bir biçimde savunur. Bunun temel gerekçesini, 
mülkiyetin görevlerini yapmaktan alıkoyması olarak  belirtir. Fakat çalışan sınıfın, 
aşırılığa kaçmamak suretiyle mülk sahibi olabileceklerini söyler. Yasalar adlı eserinde 
görüşlerini biraz yumuşatsa da temel doğrultusunu sürdürdüğü söylenebilir. Aristo ise, 
esasında özel mülkiyete karşı değildir. Toplumun çalışmaya teşviki ve ilerlemesi için 
özel mülkiyetin önemli olduğunun bilincindedir. Ancak Aristo da özel mülkiyette 
aşırılığın sorun yaratacağına inanır. Ayrıca ticarete ve mülk sahibi olmaya iyi gözle 
bakmaz, bu değerleri küçümser. (10 PUAN) 
 

2. Ölümsüz yasa-doğal yasa ve insansı yasa arasındaki ilişki bağlamında 
Aquino’lu Thomas, Ockham’lı William ve Padovalı Marsilius’un  hukuk 
anlayışlarını karşılaştırınız. 
AQUİNO’LU THOMAS: Aquino’lu Thomas dört çeşit yasa olduğunu söyler: ölümsüz 
yasa, doğal yasa, tanrısal yasa ve insansı yasa. Ölümsüz yasa, dünyanın–daha doğrusu 
tüm kainatın-Tanrısal güç tarafından yaratıldığını ve yönetildiğini ifade eder. Bu, ebedi 
ve ezeli yasadır. Bütün eylemler, tüm hareketler bu yasaya göre gerçekleşir. Doğal yasa 
ise ölümsüz yasanın insan aklına yansımasını ifade eder. İnsanı yaratan tanrı ona akıl 
vermiş ve böylece ona, ölümsüz yasayı keşfetme yeteneği kazandırmıştır. Tabii ki, insan 
aklının Tanrısal aklın kendisi değil, sadece bir benzeri olması, onun ölümsüz yasayı 
doğrudan ve tam olarak kavrayamaması sonucunu doğuracaktır. Ancak yine de insan, 
akıl aracılığıyla, iyiyi kötüden ayırma, adil bir düzen kurma imkanına sahip olur. Yine 
aklı onu, birlikte yaşadığı insanları incitmeme yükümlülüğüne götürür. İşte bu doğal 
yasadır ve kaynağını ölümsüz yasadan alır. İnsansı (pozitif) yasaya gelince, o, toplum 
yaşamını düzenleyen yasadır, halkın iyiliği için aklın düzene sokulmuş şeklidir. Ölümsüz 
yasanın tam olarak kavranamaması ve doğal yasa(lar)ın da özgül durumlarda tamı 
tamına uygulanamaması-yani soyut olmaları- insansı yasaları gerekli kılar. Bu bağlamda 



insansı yasalar çok önemlidir. Ancak bunların doğal hukuka uygun olması şarttır. (15 
PUAN) 
OCKHAM’LI WILLIAM: O. William, yukarıda A. Thomas’nın görüşleri bağlamında 
tanımlanan ölümsüz yasa fikrine karşı çıkmaktadır. Ölümsüz yasa fikri Tanrı’nın 
aşkınlığını inkar etmek demektir. Çünkü insan aklı kutsal değerleri kavrayamayacak 
kadar sınırlıdır. İnsan aklı Tanrı aklının bir benzeri değildir, dolayısıyla akıl yoluyla 
Tanrıya varılamaz. Tanrının varlığı vs. gibi hususlar ancak inanç konusu olabilirler. 
Tanrı bize aklı, yeryüzündeki işlerimizi çözmek için vermiştir. Dünyadaki işlerimizi 
aklımızla, kendi doğal yasamızla çözeriz. Bu doğal yasanın ölümsüz yasa ile ilişkisi 
yoktur. O. William da pozitif hukukun üstünde bir doğal hukuk olduğu fikrine 
sahiptir, ancak A. Thomas’dan ayrıldığı nokta, bu doğal hukukun ölümsüz yasa ile 
ilişkisi olmadığı noktasıdır. (10 PUAN) 
PADOVALI MARSILIUS: P. Marsilius, pozitivist diyebileceğimiz bir hukuk anlayışına 
sahip olmakla diğer iki düşünürden ayrılır. Ölümsüz yasa fikrine değinmez. Doğal yasa 
ise müeyyideden yoksun, faydasız ve kapalı (müphem) bir kavramdır. Önemli olan 
insanların yaptığı yasalar, pozitif hukuktur. Elbette bu hukukun bir takım koşulları 
vardır, örneğin kanunlar ihtiyacın ürünü olmalı, hukukçular tarafından hazırlanmalıdır... 
Fakat bunlar arasında, A. Thomas’da olduğu gibi,  ölümsüz yasa-doğal yasa-pozitif 
yasa; yahut  O. William’da olduğu gibi doğal yasa-pozitif yasa hiyerarşisine uymak 
yoktur. (10 PUAN) 
 

3. İbn_i Haldun’un devlet düşüncesinin özgünlüğünü, diğer Ortaçağ İslam 
filozoflarının yaklaşımlarıyla da kıyaslayarak anlatınız.  
İbni Haldun’u özgün kılan ilk husus, onun devleti açıklamada (hem ortaya çıkışı hem 
gelişimi hem de yıkılışı itibarıyla) benimsediği metottur. İbni Haldun, diğer İslam 
filozoflarının idealizmine karşı realist bir düşünürdür. Olması gerekeni değil olanı 
incelemiştir. Yöntem olarak, deney ve gözlemi benimsemiştir. Devleti de realist bir 
bakışla ele almış ve onu, sadece ortak yararı gerçekleştiren bir kurum olarak 
değerlendirmemiştir. Devlet olgusunun arkasında bazı olgular, olaylar vardır. Rekabet, 
savaş, iktidar hırsı, korunma arzusu gibi olgular devletin ortaya çıkmasında ve 
şekillenmesinde rol oynar. Göçebe toplum/yerleşik toplum ayrımı ve devletin yerleşik 
toplumlarda ortaya çıkması olayı bu çerçevede anlatılır. Farabi, İbni Sina ve İbni Rüşt ise 
daha ziyade iyi bir yönetim nasıl olmalı sorunu üzerinde durmuşlar ve büyük ölçüde 
Antik Yunan düşünürlerinden esinle, ideal yönetimi aramışlardır. (15 PUAN) 
İbni Haldun’u özgün kılan bir diğer husus, devlet ile  devlet başkanlığını birbirinden 
ayırmasıdır. Devlet, içeride ve özellikle dışarıda, başka devletlere karşı egemenlik 
bilincine varınca ortaya çıkan bir olgudur. Devleti devlet başkanından ayırmak gerekir. 
Bu bağlamda İbni Haldun’un devleti , kişisel değil kurumsal bir varlık olarak gördüğü 
söylenebilir. Diğer İslam düşünürleri, örneğin Farabi, soyut olarak devletten ziyade 
devlet başkanı ya da yöneticinin niteliğiyle ilgilenmişler ve devleti yönetici ile özdeş 
görmüşlerdir. (15 PUAN) 
Hükümdarlıkla hilafeti birbirinden ayırması ve hilafetin İslam’ın tek ve kaçınılmaz 
yönetim tarzı olmadığını vurgulaması da İbn-i Haldun’un özgün yönleri arasındadır. (Bu 
soruda diğer kısımlarda eksik yazanlar açısından beş puanlık değerlendirme buradan 
yapılmıştır). 

 
 
 


