
GENEL KAMU HUKUKU (ÇİFT) BÜTÜNLEME CEVAP ANAHTARI 

Soru 1-) Yunan ve Roma stoasının bir siyasal iktidar modeli olarak imparatorluk ile 

ilişkisini tartışınız. (20p)  

Cevap 1-) Kurucusu Kritonlu Zenon olan Stoa okulunun düşünce sistemine göre Polis’in 

yüceltilmesi bırakılmalıdır çünkü akıl, yasa ve adalet Polis’e dışsal olmanın yanı sıra onun 

üzerinde konumlanır. Köle yahut özgür ayrımı olmaksızın bütün insanlar düşünme yeteneğine 

sahiplikte ortaklaşırlar; böylelikle de aslen tanrısal olan düşünme yeteneğine sahiplikteki 

ortaklık her bir insanı kozmosun bir parçası haline getirir. Kozmik akla yani Logos’a uygun 

davranan her bir insan, polis yurttaşlığından Polis’in ötesindeki bir devlet/toplum olan 

Kozmopolis’in yurttaşı olur. (5 puan) 

İnsanı polis sınırlarının ötesindeki bir politiko-jüridik sistemin parçası haline gelmesi 

yönündeki bir entelektüel faaliyet olarak Stoacılık, İskender’in İmparatorluğu’nun ideolojik 

ihtiyaçlarını karşılamak gibi bir işlev üstlenmiş olmaktaydı. (5 puan) 

Doğal yasayı, bir eylemi yapıp yapmama konusundaki evrensel ölçüt olarak kabul eden Roma 

Stoası, Yunan Stoası’ndan devraldığı adalet ve insanların evrensel eşitliği düşüncesini işlemeye 

devam etmiştir. Roma Stoası düşünürleri arasında Cicero, Seneca, Epictetus ve Marcus 

Aurelius sayılabilir. (5 puan) 

Tıpkı İskender imparatorluğu bakımından geçerli olduğu gibi, farklı insan topluluklarını aynı 

siyasi iktidar altında birleştiren Roma İmparatorluğu’nda, Stoa düşüncesi bir ideoloji işlevi 

görmüştür. (5 puan) 

 

Soru 2-) “Tanrı bizlere tamamen özgür olduğumuzu, hiçbir hükümdarımızın olmaması 

gerektiğini öğretemez. Bizler emirler altında yaşamalıyız, özgür bedeni niyetlerle değil, aksine 

Tanrı’yı gecelerimizde bizim efendimiz olarak tanımalıyız ve kalben Tanrı’nın bizlere akşam 

yemeğinde buyurduğu vasiyetini tatbik etmeliyiz. Bu yüzden onun emirleri doğrultusunda 

yaşamalıyız. Bu emirler hükümdara itaat etmemizi mi telkinliyor? Sadece hükümdarlara değil 

herkese tevazu göstermeliyiz, seçilmiş ve tayin edilmiş hükümdarlarımıza (Tanrı tarafından 

tayin edilmiş) her türlü münasip ve Hristiyanca şeylerden kalben itaat etmeliyiz.” (1525 tarihli 

Alman Köylülerinin Talepleri – Üçüncü Madde, Çev. Mehmet Cemil Ozansü, in Mehmet Semih 

Gemalmaz, Devlet, Birey ve Özgürlük, İstanbul, Legal Yay., 2015 (3. Baskı), s. 160-161) 

Alıntılanan ifadeyi Ortaçağ’ın ekonomik ve siyasi yapısı, hukuki araçları ve sonuçlarını 

dikkate alarak değerlendiriniz (20p). 

Cevap 2-) Orta Çağ’ın siyasi yapısı toprak mülkiyeti üzerindeki parçalı yapının bir 

yansımasıdır. Ekonomik, sosyal ve siyasi sonuçlarıyla birlikte bu yapı feodalite olarak 

adlandırılır. Eşitler arasında birinci olan bir kraldan başlayarak hiyerarşik katmanlardan oluşan 

asiller sınıfının toprak üzerindeki mülkiyeti, bu mülkiyete dayanan siyasi iktidarı da 

biçimlendirir. Merkezi bir iktidarın yokluğunda, çok parçalı bir mikro iktidarlar ağı olarak 

tasvir edilebilir. Bu sınıfın dışında toprağa ve siyasi iktidara ortak olan bir diğer aktör ise Roma 

Katolik Kilisesi’nin ve dolayısıyla da tüm Hristiyanların başı olan Papalık’tır. Papalık 

bahsedilen parçalı yapıya karşılık Orta Çağ’ın tek merkezi unsurunu teşkil eder. Siyasi 

iktidarının kaynağı Orta Çağ’ın ideolojisi olan Hristiyanlıktan ve bunun yanı sıra sahip olduğu 

geniş topraklardır. Toprağa dayalı kapalı ekonomik yapı bu dönemin genel özelliklerindendir. 

(10 puan) 

Asiller sınıfının her bir katmanı, kendi astı ve üstüyle fief sözleşmesi adı verilen bir sözleşme 

ile bağlıdır. Sözleşme tarafı üst, asta belirli toprak imtiyazları verirken ast ise vergi, asker 

sağlama gibi yükümlülükler altına girer. Üzerinde yaşadıkları toprağa bağlı olan serfler, toprak 



ile birlikte devredilirler. Feodal bey, kullanma hakkına sahip olduğu alanda yaşayanlar üzerinde 

yönetme ve yargı yetkisine sahiptir. Tüm bu yapı birlikte düşünüldüğünde ortaya çok hukuklu 

ve dolayısıyla hukuk güvenliğinin olmadığı bir siyasi-hukuki sistem ortaya çıkmaktadır. (5 

puan) 

Alıntılanan ifadelerin de bu yapıya işaret ettiği görülmektedir. Siyasi iktidarın Tanrısallığına 

dikkat çekilmiş ve Tanrı’nın koyduğu kuralların belirleyiciliği vurgulanmıştır. Ayrıca Tanrı’nın 

buyrukları doğrultusunda hareket ettiği takdirde kraldan başlayarak aşağı doğru bütün 

iktidarların karşısında boyun eğilmesi gerektiği dile getirilmiş, aynı zamanda bu iktidar odakları 

da Tanrı’nın buyruklarına davet edilmiştir. (5 puan) 

 

Soru 3-) Machiavelli’nin siyasal düşüncenin bilimselleşmesine ve laikleşmesine yaptığı 

katkıyı açıklayınız (15p). 

Machiavelli, siyasal düşünüşte bir dönüm noktasıdır. Ondan önceki tüm düşünürler, hatta 

burjuvazinin siyasal görüşlerini savunuyor da olsalar, kendilerini dinsel düşünüşün etkilerinden 

kurtaramamışlardır. Daha da önemlisi, dinsel düşünüşün etkisiyle, siyasal görüşlerini hep “ideal 

olarak nasıl olması gerekir, nasıl olması daha doğru olur?” sorusu açısından sunmuşlar, siyasal 

olayları bu açıdan değerlendirmişlerdir. (5 puan) 

Machiavelli ise siyasal erkin tanrıdan değil, kuvvetten doğduğunu gözlemleyip, bunu kabul 

edebilmiştir. Böylece Machiavelli, siyasal düşünüşü dinsel düşünüşten arındırarak 

“laikleştirirken”, dinsel olan ve olmayan her türlü önyargıları bir yana bırakmaya çalışarak, 

siyasal düşünüşü aynı zamanda “bilimselleştirme” girişiminde bulunmuştur. Bu nedenle 

Machiavelli, günümüz siyaset biliminin de kurucusu kabul edilmektedir. (10 puan) 

 

Soru 4-) Hobbes’un toplum sözleşmesinden ortaya çıkan sonuçları açıklayınız (25p). 
  

Hobbes toplum sözleşmesinden şu çıkarsamaları yapar: 

 

a.Toplum sözleşmesinin varlık nedeni can ve mal güvenliğinin sağlanmasıdır. Can güvenliği 

sağlandığı sürece uyruklar egemene boyun eğerler. 

Ancak egemen yasal olarak bile bir uyruğu öldürmeye, yaralamaya kalktığında, uyruğun 

egemene boyun eğmeme özgürlüğü vardır. Bu durumda egemenle uyruk arasında doğa 

durumuna, savaş durumuna dönülmüş olur. (5 puan) 

Hobbes, can güvenliği konusundaki bu tutumunu mal güvenliği konusunda sürdürmez. Nedeni, 

doğa durumunda zaten mülkiyetin bulunmamasıdır. Bu nedenle uyruklar egemene karşı 

mülkiyet haklarını öne süremezler. Ama egemen, uyrukların birbirlerine karşı mülkiyet 

haklarının koruyucusudur. (5 puan) 

b. Sözleşme, uyruklar arasında yapılmış bir sözleşmedir. Egemen, sözleşmeye taraf değildir. 

Uyruklar kendilerini yönetme haklarını tümüyle egemene devrettiklerinden, egemenin 

buyruklarına mutlak boyun eğme yükümlülüğü altına girmişlerdir. (5 puan) 

Bu nedenle uyruklar sözleşmede taraf olmayan egemeni başlarından atamazlar. Hobbes’a göre 

uyruklar, sözleşmeden, başkaldırma, direnme, devrim hakları çıkaramazlar. Dikkat edilirse 

Hobbes hep bir iç savaşı önlemeye yarayacağını sandığı çıkarsamalar yapmaktadır. Hobbes’un 

egemen haksız hatta zorba da olsa ona boyun eğilmesini istemesinin gerisinde, egemene karşı 

konulduğunda ortaya çıkabilecek iç savaşın zorbalıktan daha kötü sonuçlar doğuracağı inancı 

yatmaktadır. (3 puan) 

Egemen, yasama, yürütme, yargı haklarını; savaş ve barış yapma yetkisini, cezalandırma 

yetkisini elinde toplamıştır. Yetkileri düşünce özgürlüğüne sansür koymaya kadar 

uzanmaktadır. (2 puan) 

 



c. Uyrukların kendilerini yönetme haklarını devrettikleri egemen bir kişi ya da kurul olabilir. 

Egemen bir kurul ise oy çokluğu bu kurulun iradesini tek bir iradeye dönüştürür. Böylece 

egemenlik gene mutlak ve bölünmemiş kalır. Hobbes’un toplum sözleşmesi kuramı, daha çok 

monarşiye uyan bir kuram olmakla birlikte, onun temel kaygısı monarşiyi savunmak değil, 

anarşiden korunmaktır.  

Hobbes’un siyaset kuramı monarşiye daha uygundur. O, monark kamu çıkarı için çalıştıkça 

monarşiyi yeğleyeceğini ortaya koyar. Meclis ise zıt görüşlerle bölünebilir ve bu anarşiye yol 

açabilir. Öte yandan ona göre egemenliğin bir kurulda, mecliste olduğu durumlarda, insanların 

eşitliği ilkesi çiğnenebilir. Meclisler belli bazı sınıfları temsil edip, onların çıkarlarına çalışıp, 

insanların doğal eşitliği ilkesine aykırı davranabilirler. Bu da başka bir iç savaş nedeni olabilir. 

Hobbes’un zamanındaki meclisler, Lordlar Kamarası hatta Avam Kamarası, Venedik Büyük 

Konseyi, demokratik halk meclisleri değil, oligarşik sınıf meclisleri olduğu için böyle 

düşünmekte haklıdır. Ona göre bu meclis yönetimlerine karşılık monarşide tüm uyruklar, 

monarkın karşısında eşit durumdadırlar. (5 puan) 

 

Soru 5-) Totalitarizmin özelliklerini sayıp, neden 20. Yüzyılda ortaya çıktığını açıklayınız 

(20p). 

Otoriter rejimler baskıcı politikalarıyla öne çıkarken, totaliter rejimler kapsayıcı olmak, bireysel 

ve toplumsal yaşamın tüm alanlarını mutlak denetim altında tutmak iddiasındadır. Bu çoğu kez 

baskıcı ve sert politikalarla mümkün olur. Bu bağlamda, totaliter rejimlerin genellikle otoriter 

rejimlerden daha baskıcı olduğu söylenebilir. (4 puan) 

Otoriter ve totaliter rejim örneklerini inceleyen yazarlar, bir rejimi totaliter olarak 

nitelendirebilmek için şu altı koşulu aramaktadırlar: 

1.Her yurttaşın benimsemekle yükümlü olduğu güçlü bir resmi ideolojinin varlığı, (2p) 

2.Mutlak yetkili tek bir lider veya bir oligarşi tarafından yönetilen partinin devletle 

özdeşleşmesi, (2p) 

3.Polis, ordu, paramiliter gruplar gibi silahlı güçlerin hükümetin tekelinde olması, (2p) 

4.Kamuoyunu yönlendirebilecek tüm kitle iletişim araçlarının hükümetin tekelinde olması, (2p) 

5.Korkutucu, sindirici, insanlara her an gözetlendiği hissini veren bir polis sisteminin varlığı, 

(2p) 

6.Ekonomik yaşamın bütün boyutları üzerinde etkili bir devlet denetimi veya tümüyle 

hükümetin yönettiği bir ekonomi. (2p) 

Yukarıda, totaliter diktatörlüğü diğer rejimlerden ayırt etmek için sıralanan altı özelliğin 

gerçekleşmesi, büyük ölçüde teknolojik kapasiteye bağlıdır. Resmi ideolojiyi herkese empoze 

edebilmek için devletin her yurttaşa ulaşabilmesi ve okul, dini kurumlar ve medya gibi araçlarla 

beyin yıkamayı başarabilmesi gerekir. Kitlesel televizyon yayınları ilk defa Hitler 

Almanya’sında yapılmıştır. Siyasal propaganda ilk kez teknolojiyle iç içe geçerek büyük 

kitlelere ulaşabilmiştir. (4 puan) 

 
 
 

 


