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1. "‘Bir insan, bir eksikliği için bir başkasına başvurur, başka bir eksikliği için de bir 

başkasına. Böylece birçok eksik birçok insanın bir araya toplanmasına yol açar. Hepsi 

yardımlaşarak bir birliktelik içinde yaşarlar. İşte bu yaşam biçimine polis deriz.’"1 

 

"Kişi tek başına mutlu olamaz, daha yetkin bir forma dönüşemez. Bunu ancak toplum içinde 

yapabilir. Tabii toplumun da akla göre düzenlenmesi, erdemli bir hayatı güvence altına 

alması şartıyla. İşte siyaset bunu gerçekleştirme sanatı ve bilimidir…"2 

 

a) Yukarıda verilen alıntılardan hareketle, Antik Yunan’da devletin varlık nedenine ilişkin iki 

görüşü ve ilgili düşünürleri tespit edip bu bağlamda düşünürlerin toplum ve birey 

anlayışlarını karşılaştırarak açıklayınız. 

 

Birinci alıntı, Platon’a aittir. Platon’a göre toplum, insanların birbirlerine olan ihtiyaçlarından 

doğmuştur. Toplum düzeni sağlar ve bu da beraberinde siyasal düzeni getirir. Dolayısıyla 

devlet, insanların ihtiyaçlarını karşılamak için vardır. 

 

İkinci alıntı Aristo’nun görüşünü yansıtmaktadır. Aristo için devlet insanların ihtiyaçlarını 

karşılamak için kurulmuş basit bir topluluktan ibaret değildir. İnsanın sosyal-siyasal bir 

hayvan olması nedeniyle tek başına yaşaması olanaksızdır ve mutluluğa ulaşması için devlete 

gereksinimi vardır. Devlet sadece hayat adına değil, iyi bir hayat adına vardır. 

 

Platon’un düşüncesinde, insanlar ihtiyaçlarını tek başlarına karşılayamayacakları için iş 

bölümüne gereksinim vardır. İş bölümü ideal düzenin oluşturulması için de gereklidir. Sitenin 

iş bölümüne uygun olarak örgütlenmesi ile üretim, koruma ve yönetimden sorumlu üç meslek 

sınıfı ortaya çıkar. Platon insanların eşitliğine inanmamaktadır ve ona göre herkesin yatkın 

olduğu meslek sınıfı farklıdır. Herkes belli bir işi yapacak ve böylelikle toplumda dayanışma 

ile birlik sağlanacaktır.  Platon bireyi site içinde eritmeyi amaçlamıştır. Onun anlayışında 

günümüzdekinden farklı olarak insanların sadece insan olmaktan kaynaklanan hakları yoktur. 

İnsanların toplumsal önemi yaptıkları işe bağlıdır ve kendi çıkarlarını değil, toplumun 

çıkarlarını gözeteceklerdir. Bu da onların iyi bir yaşam sürdürebilmelerine hizmet etmektedir.  

 

Aristo da eşitsizlikçi bir düşünür olmasına rağmen, Platon’un ölçüsünde bireyin site içinde 

erimesini amaçlamaz. Platon gibi insanlar arasında meslek sınıflarına göre bir ayrım yapmaz. 

Ancak son tahlilde, Aristo’nun düşüncesinde dönemin özelliğine uygun olarak Site bireyden 

önce gelir. Plato belli ölçüde kadın erkek eşitliğini savunurken Aristo bunu o kadar 

önemsemez.  İki düşünür de köleliği kabul eder, Aristo’ya göre kölelik doğal bir kurumdur.  

  

                                                
1 Aktaran: Mehmet Ali Ağaoğulları, Kent Devletinden İmparatorluğa, İmge Kitabevi, Ankara, 2013, s. 216. 
2 Oktay Uygun, Devlet Teorisi, XII Levha Yayınları, İstanbul, 2014, s. 127. 



b) İkinci alıntıdaki görüşün sahibi düşünüre göre devleti diğer topluluklardan ayıran 

temel özellik nedir? Bu özellik ileride Farabi’nin görüşlerine nasıl yansımıştır? 

Açıklayınız.  

Aristo’ya sosyal bir varlık olan insanın tek başına yaşaması imkansızdır. Hem ihtiyaçlarını 

karşılamak hem de mutlu olmak gereksinimi insanları bir araya getirir. Bu amaçla insanlar 

önce aileyi, sonar köyleri ve nihayet köylerin birleşmesinden oluşan devleti meydana 

getirdiler. Devleti meydana getirirler, çünkü ne aile ne de köy insanı mutlu etmeye yetmez. 

Devlet bu topluluklardan kendi kendine yetenidir. Ailelerin iyi yaşama güdüsünden doğan 

devlet, toplulukların en yücesidir ve herşeyi, bütün diğer toplulukları kapsar. Günümüz 

diliyle ifade edecek olursak kendisi de bir topluluk olan devlet, toplumda var olan diğer 

güçleri (toplulukları) içine alan bir kuvvettir. 

Farabi de tıpkı Aristo gibi insanın doğası gereği medeni olduğunu söyler ve mutlu olmayı 

arzuladığını ifade eder. Ancak bu mutluluk ancak belli bir toplum tipinde gerçekleşebilir. Bu 

toplum tipi de kendi kendine yeten toplum tipidir. Bu bağlamda Farabi toplulukları eksik 

(kendi kendine yeter olmayan) topluluklar ve tam/kamil (kendi kendine yeten) topluluklar 

olarak ikiye ayırır.  

Tam topluluklar, içinde erdemin ve mutluluğun gerçekleşebileceği toplumlardır. Bunlar, 

büyük (tüm insanlık), orta (millet) ve küçük (kent) toplumlarıdır. Eksik toplumlar ise, ev, 

sokak, mahalle ve köy gibi insanların mükemmeliyete ulaşamayacağı toplumlardır. 

Farabi’ye göre erdem kentten küçük birimlerde gerçekleşemez. Tabi ki tam toplum olmak 

erdemli olmanın tek koşulu değildir, çünkü kendi kendine yeten toplumlar da erdemli ve 

erdemsiz kentler olarak ikiye ayrılır. Ancak tam toplum olmak erdemli olmanın asgari şartını 

oluşturur. Yani gerekli şartıdır. 

Sonuç olarak çok açık bir biçimde ifade etmese de Farabi de devletin ancak belli bir 

büyüklüğün üzerindeki toplumlarda mümkün olduğuna inanmakta ve bu görüşüyle Aristo’ya 

yaklaşmaktadır. 

 

 

2. "Dünyanın refahı için monarşi makamı gerekli midir? Romalılar monarşi makamını 

üstlenmekte haklı mıdır? Ve son olarak, monarşi otoritesi doğrudan Tanrı'dan mı yoksa 

başkasından kaynaklanır?"3 

 

a) Dante’nin 1312'de De Monarchia (Monarşi Üzerine) adlı eserinde sormuş olduğu bu 

sorulara vermiş olduğu yanıtlar nelerdir? Açıklayınız. 

 

Dante Monarşi adlı eserinde, esas olarak papalıktan tamamen bağımsız, dünyayı kaplayan bir 

dünyevi düzeni savunurken, bu düzenin bir monarşi olması gerektiğini ileri sürer.  

Nasıl ki bir ailede mutlaka bir kişinin düzenleyici ve kural koyucu olması gerekiyorsa, aynı 

şekilde sitede ve krallıkta da yurttaşlar için güvenli yaşamı tek kural koyucu sağlayacaktır.  

                                                
3 Batı’ya Yön Veren Metinler, der. Alev Alatlı, C.1, İstanbul, Alfa Yay., 2014, s. 315. 



İnsan ırkının da aynı sonuca varması için tek bir yönetim gerekir. Bu yönetim de bir monark 

ya da imparatorluk olacaktır. Dünyanın refahı için monarşi ya da imparatorluk gereklidir.  

Monarşi dünya refahı için bir gerekliliktir. Dante’ye göre devletin amacı barış ve özgürlüğü 

sağlamaktır. Şayet bu amaç gerçekleştirilirse, insan yaşamının gayesi olan mutluluğa 

ulaşabilir. Evrensel monarşi, birlik halinde yaşayan insanlar için barış ortamı sağlar. 

Hükümdar her şeye malik olduğundan her türlü hırstan uzaktır. Bütün insanlar tek bir 

devletin tebası olduğunda, teba hükümdara değil, hükümdar tebaya hizmet eder. 

Dante bu evrensel monarşi içinde Romalılara bir ayrıcalık tanımaktadır. Çeşitli açılardan 

Romalıların üstünlüklerini ispatlamaya çalışarak evrensel monarşinin yönetiminin onlara ait 

olduğunu ileri sürer. Örneğin ona göre Romalılar en asil insanlardır, Romalıların hakim ulus 

olmaları ilahi takdirin eseridir ve Tanrı’nın iradesine uyar… 

Dante Orta Çağ’a damgasını vuran kilisenin üstünlüğünü sorgulamaktadır. Papanın üstünlük 

iddialarına karşı çıkarken ilk hareket noktası, imparatorun otoritesinin doğrudan doğruya 

Tanrı’dan geldiği ve kiliseye dayanmadığıdır. Papalık yanlıları güneşi papalığa, ayı 

imparatora benzetir ve ayın ışığını güneşten aldığını vurgularlarken, Dante güneşin aya 

sadece ışık verdiğini, güneşin de ayın da yaratılmasının Tanrı’nın eseri olduğunu söyleyerek, 

imparatorun iktidarını papadan almadığını belirtir.  

Ona göre papalık ve imparatorluğun ayrı iktidar alanları vardır ve her ikisi de kendi 

alanlarının en üst derecesini işgal eder. Farklı alanları olan bu iki iktidar birbirine 

bağlanamaz. Bu iki iktidardan hangisinin üstün olacağı konusunda ise birini diğeri üzerinde 

söz sahibi kılmamış, her ikisinin Tanrı’ya karşı eşit şekilde boyun eğdiklerini belirtmiştir.  

b) Dante’nin sormuş olduğu son soru bağlamında Orta Çağ’da sürdürülen tartışmaları 

anlatınız. 

Orta Çağ Batı dünyasında iktidarın "ruhani iktidar" ve "cismani iktidar" olmak üzere ikiye 

ayrıldığı belirtilmelidir. Ruhani iktidarın kiliseye, cismani iktidarın ise krala ait olduğu kabul 

edilmektedir. Tartışma bu iki iktidar arasındaki ilişkiye dairdir. 

Orta Çağ'da Batı'da cismani iktidarın konumu ve bu çerçevede siyasal iktidarın kaynağı ve 

kullanılışı konusunda Sn. Agustin'den Ockham'lı William'a kadar süren gelişim çerçevesinde 

çeşitli tartışmalar ve yaklaşımlar ortaya çıkmışsa da bu tartışmaları iki grupta toplamak 

mümkündür. Birincisi papistler, ikincisi ise anti-papistlerdir. Ancak her iki grup arasında da 

iktidarın Tanrı'dan geldiği konusunda bir uzlaşma olduğu söylenebilir. Tartışma daha ziyade, 

kralların, iktidarı doğrudan doğruya Tanrı'dan aldıklarını söyleyenlerle, kilise aracılığıyla 

aldıklarını ifade edenler arasındadır. Dolayısıyla Orta Çağ Batı dünyasında iktidarın 

kaynağının Tanrı olduğu konusunda, genelde uzlaşma vardır. Aslında dünyevi iktidarın kral 

tarafından kullanılacağı konusunda da bir tartışma yoktur. Tartışma, kralın bu yetkiyi 

doğrudan Tanrı'dan alıp almadığıyla ilişkilidir. 

 


