
Cevap Anahtarı 

 

S.1. Platon’un Devlet adlı diyalogunda Kallipolis (Adil Site)’in inşası için önerdiği üç reform 

dalgasını açıklayınız. (30 Puan) 

 

C.1. Koruyucular İçin Komünist Yaşam: Platon, koruyucular sınıfının çocuklarına 

uygulanacak eğitimi gösterdikten sonra, askeri gücü tekellerinde tutan koruyucuların, bu güce 

dayanarak kendi vatandaşlarını soymaya ve vatandaşların başına zorba kesilmeye 

başlamalarını önlemek için, birtakım önlemlerin alınmasını gerekli bulur. Bu amaçla içinden 

yöneticilerin de çıktığı koruyucular sınıfı için komünist bir yaşam düzeninin kurulmasını ister. 

Besleyiciler sınıfına tanıdığı anlaşılan özel mülkiyet hakkı, koruyuculara tanınmaz. 

Platona göre iki şey iş gören insanı işe yaramaz duruma getirir. Zenginlik ve yoksulluk. 

Çömlekçi zengin olunca zanaatı ile uğraşmak istemez, yoksul düşünce, yeterli araç 

edinemeyeceğinden, iyi iş çıkaramaz. Zenginlik ise, insanı keyfe, tembelliğe ve değişiklik 

isteğine sürükler. Yoksulluk da insanlarda düzeni değiştirme isteği yaratır. Yöneticiler, bu 

nedenlerden dolayı, toplum için bu derece tehlikeli olan yoksulluk ve zenginlik denen iki 

düşmanın kente sinsice girmelerini önlemelidirler. 

Koruyucular Sınıfı İçin Ailenin Ortadan Kaldırılması: Platon, koruyucular sınıfı için aile 

kurumunu da ortadan kaldırır. Neden olarak da, aile çıkarlarını gözetmenin toplumun 

çıkarlarına ters düşebildiğini, aile sevgisinin topluma karşı duyulan sevgiyi azalttığını, aile 

kaldırılınca insanın ailesine karşı beslediği sevgiyi topluma adayacağını söyler. Ailenin 

kaldırılması, koruyucular sınıfı için öngördüğü komünist düzenlemelerin tamamlayıcı 

parçasıdır. 

Filozof/Kral: Koruyucular sınıfı içinde felsefeye eğilimli olan gençler seçilerek, filozof-

yöneticiler kadrosunu oluşturmak üzere, sıkı bir eğitimle yetiştirilmeye başlanacaktır. Yirmi 

yaşlarına ulaşan koruyucular arasından bilgi edinmeye eğilimli kadın, erkek gençler seçilip, 

otuz yaşlarına kadar kendilerine aritmetik, geometri ve bilimler öğretilecektir. Bunların 

arasında sivrilenler, felsefeye, diyalektiğin bilgisini edinmeye yetenekli olanlar alınıp elli 

yaşlarına kadar sürecek olan felsefe eğitiminden geçirilirler. Bu eğitimin aşamalarını ve 

sınavlarını aşabilenler, felsefe eğitiminin son basamağı olan “iyi ideası”nı kavramaları için, 

son bir eğitimden geçerler. Bu aşamayı da aşabilenler alınıp yöneticiler olarak toplumun 

başına geçirileceklerdir. Ancak iyi ideasını kavramak öylesine büyük bir kafayı gerektirir ki, 

bu aşamayı aşabilecek filozof yaradılışlı kişiler binde bir çıkar. Son sınavları bir ya da birkaç 

kişi verebilir. 

Bu gibi kimselerin, yalnız birer insan değil, aynı zamanda tanrısal varlıklar olacaklarını 

söyleyen Platon, bunlardan ne insanlarca konan yasalara uymalarını ne de kendilerinin dün 

söylediklerini yasa sayıp ertesi gün onlara uymalarını istemek doğru olamayacağı için, filozof 

yöneticilerin toplumu hiçbir yasa ile bağlı olmaksızın yöneteceklerini belirtir. Platon 

diyaloglarında birçok kereler filozofların, bu tanrısal dediği kimselerin asil soylar 

(aristokratlar) arasından çıkacaklarını da söylemekten çekinmemiştir. 

 

S.2. Antik Çağ düşüncesine yön veren Sokrates, Platon ve Aristoteles gibi düşünürlerin içinde 

yaşadıkları sosyo-ekonomik çevreyi, temel metotlarını ve siyasi düşüncelerine damga vuran  

“tema”yı açıklayınız. (40 puan) 

 

C.2. Sosyo-ekonomik çevre: Antik Çağ düşüncesine yön veren Sokrates, Platon ve Aristoteles 

gibi düşünürlerin içinde yaşadıkları sosyo-ekonomik çevre polis (site-devleti) düzenidir. 

Nüfusları milyonları bulan günümüz ulus-devletlerinden farklı olarak polisler nüfusları birkaç 

binden birkaç yüz bine değişen görece küçük siyasal topluluklardı. Kendi kendine yeterliğe 



büyük önem veren polisler köleci ekonomik düzene sahiptiler. Bu topluluklarda siyasal 

kararların alınmasına katılım, yani vatandaşlık, erkeklerle sınırlanmıştı. Toplumun yarısını 

oluşturan kadınlar vatandaşlık haklarından yoksundular.  

Antik dönem düşünürlerinin temel metodu felsefi düşünce olmuştur. Sokrates, Platon ve 

Aristoteles gibi düşünürler sosyal ve siyasal olayları tanrılara referansla değil ama akla 

referansla açıklamaya çalışıyorlardı. Bu anlamda felsefe belli bir araştırma alanında akıl 

süzgecinden geçirilmiş rasyonel argümanlar ileri sürmeye dayanır. Antik düşünürlerden 

Sokrates ve öğrencisi Platon, filozofun sosyal ve siyasal sorunlara cevap arayışı sürecinde 

gözlemi reddedip sadece aklına dayanması gerektiğinde ısrarcı olmuşlardır. Özellikle Platon’a 

göre var olan, olması gerekenin kötü bir kopyasıdır. Duyu organları ile bilgisi elde edilen 

varlıklar gerçek değildir. Bu nedenle bu bilgi de gerçek, doğru bilgi (episteme) değildir. 

Gerçek varlıkların (idealar) bilgisine sadece akıl yoluyla ulaşılabilir. Bu rasyonalist 

yaklaşımdır. Buna karşılık Aristoteles, akıl yürütme sürecinde gözlemin de önemine dikkat 

çekmiştir. Ona göre gerçeklik duyularla algılanan dünyanın ötesinde bir yerde değildir. Öte 

yandan gerçeklik aklın yardımı olmaksızın sadece duyu organlarına dayalı olarak ta 

bilinemez. O bu düşüncesi temelinde çalıştığı konuya göre bazen bir insan iskeletini, bazen 

bir kuşu, bazen de bir polisi gözlemleyerek tümevarımcı bir metodun verilerini toplamış ve 

sonrasında elde ettiği bulgulara dayalı olarak tümdengelimci bir yöntemle akıl temelinde 

çıkarımlarda bulunmuştur. Bu yönüyle zaman zaman Aristoteles’in siyaset biliminin kurucusu 

olduğu ileri sürülür.  

Antik Çağ’ın siyasi düşüncesine damgasını vuran tema “erdem siyaseti”dir. Antik 

düşünürlere göre insan, doğası gereği toplumsal bir varlıktır. İnsan kendi kendine yeter bir 

varlık değildir. Aristoteles’in deyişiyle toplum dışında yaşayabilmesi için bir varlığın ya bir 

tanrı ya da bir canavar olması gerekir. İnsanlar gerek üreme gibi biyolojik gerekse de sevgi, 

aşk gibi psikolojik etkenlerle toplum halinde yaşamaya doğal olarak meyillidirler. Bu nedenle 

toplum rasyonel bir hesaplamanın sonucu olarak icat edilmiş, kurulmuş bir varlık değildir. 

Toplum bir sözleşmenin, bir kurgunun değil; doğanın (phusis) ürünüdür. Doğada parçaları 

birbiri ile uyum içinde çalışan organik ve hiyerarşik bir düzen vardır. Doğada çatışma değil 

uyum hüküm sürer. Toplum da doğanın bir eseri olarak uyumlu olmalıdır. Bu noktada 

antiklerin devlete ve siyasete dair bakışı da ortaya çıkmaktadır. Bireyi doğal olarak sosyal, 

dolayısıyla, toplumu da doğal bir varlık olarak gören antik düşünürler siyaset felsefesine de 

toplum halinde yaşayan bireylerin kolektif hayatını düzenleme, var olan toplumsal çatışmaları 

ortadan kaldırıp kozmosta var olan uyumu poliste de tesis etme görevini yüklemişlerdir. Bu 

idealin yakalanabilmesi, bireyin kendisi ve çevresi ile barışık ve uyum içinde olması, bir 

başka anlatımla, erdemli bir hayat sürmesi ile mümkün olacaktır. Bireyin erdemli bir hayat 

sürmesinin toplum açısından taşıdığı büyük önem düşünüldüğünde, bireyin ahlaki yönelimi 

bireyin kendi tercihlerine terk edilemeyecek denli önemli bir konu haline gelir. Bu bağlamda, 

devletin ve siyasetin rolü, kendi başına sahip olduğu akıl sayesinde doğru yaşamın ne 

olduğunu bulamayıp birbiriyle çatışmaya düşen bireylerin ahlaki olgunluklarını eğitim ve 

yasalar yolu ile sağlamak ve bireysel ve toplumsal düzeylerde mutluluğu tesis etmektir. Bu 

çerçevede antik dünyada, ahlak ve siyasetin iç içe geçmiş olduğu söylenebilir. Etik, mutluluğa 

giden yolun nereden geçmekte olduğunu tespit ederken, siyaset de bu yolun taşlarını 

sermekteydi. İşte antik siyaset felsefesinin ana temasını oluşturan “erdem siyaseti” ile kast 

edilen şey budur.  

 

 

 



 

S.3. Polybios’un karma anayasa kuramını açıklayınız. (30 puan) 

 

C.3. Polybios’un Karma Anayasa Kuramı: Yönetimlerin dolaşımı kuramı gibi, karma 

anayasa kuramı da, Polybios’un özgün katkısı olmayıp, kendisinde önce Yunan 

düşünürlerince ortaya atılıp geliştirilmiş bir kuramdı. Polybios’un yaptığı, bu kuramı Roma 

siyasal tarihine uygulamaktır. 

Polybios, karma anayasa ile görüşlerini, bir devletin içten ve dıştan gelecek yıkımlarla iki 

yoldan çökebileceğini söyleyerek başlatır. Bunlardan, dıştan gelebilecek yıkımların yasası 

yoktur, içten gelecek yıkımların yasası vardır; yönetimlerin dolaşımı yasasını bilirsek 

olacakları önceden kestirebiliriz. Demirin doğal bir biçimde pasa dönüşmesi gibi, her 

anayasanın içinde doğal olarak onu içten içe kemirecek bir kötülük mutlaka vardır. Genel 

olarak söylenirse, bozulmanın nedeni, artan refah sonucunda, vatandaşların devlet görevlerine 

geçtiklerinde kendilerini doğru ölçüyü aşan tutkulara kaptırmalarıdır. Özel olarak açıklamak 

gerekirse, bozulmanın nedeni monarşinin özünde mutlakçılığın, aristokrasinin özünde 

oligarşinin, demokrasinin özünde de yasa tanımayan bir vahşet ve şiddet eğiliminin 

bulunmasıdır. 

Ne yapmalı da yönetimlerin bozulmasını önlemeli? Polybios’a göre, bozulma, evrensel ve 

kesin bir yasadır. Ama bir yönetim biçimi vardır ki, bozulmayı önleyemese bile, çöküşü 

geciktirebilir. Bu, karma anayasa, karma yönetim biçimidir. Bozulma yöneticilerin kendilerini 

ölçüyü aşan tutkulara kaptırmalarından doğuyor ise, siyasal güç, birbirlerine bu fırsatı 

vermeyecek, birbirlerini denetleyecek biçimde çeşitli kurumlara (çeşitli kişilere) dağıtılırsa, 

bozulma azaltılabilir. 

Polybios bu sonucu kafadan değil, tarihten çıkarmıştır. Tarihin en kararlı yönetimi olan Sparta 

yönetiminin kurumlarını incelemiştir. Ona göre Lykurgos, Sparta anayasasını hazırlarken, 

siyasal gücü çift kral, yaşlılar meclisi ve halk arasında bölüştürmüştür. Romalılar ise bunu, 

akıl yoluyla değil, tarihlerinde uzun savaşımlar sonucunda gerçekleştirerek, Lykurgos 

anayasasına benzer bir anayasaya sahip olmuşlardır. 

Roma anayasasında da egemenlik, siyasal güç, konsüller, Senato, halk arasında 

bölüştürülmüştür. Bu karma anayasada monarşik ögeyi konsüller, aristokratik ögeyi Senato, 

demokratik ögeyi halk (Halk Meclisi) temsil eder. 

Polybios, Roma’nın karma anayasasının bozulmaya en az elverişli bir anayasa olmakla 

birlikte, onun da genel bozulma yasasından kurtulamayacağını söyler. 

Bozulmanın başlamasına yol açan etmenlerle ilgili olarak Polybios, halkın ağır basması 

eğilimine karşı duyduğu tasaları dile getirir. 

Karma anayasasının bozulması eğilimlerinin yavaşlatılması için, bütün kötülüklerin kaynağı 

olan “halkı kışkırtma” tutumundan kaçınılmasını ve Roma’nın fetihlerini sürdürmesini 

öğütler. 

 

 


