










Siyaset felsefesi aynı zamanda 

birlikte nasıl yaşayacağız 

sorusundan hareketle devletin 

gereği, ideal düzenin olanağı ve 

bireyin devletle ilişkisini 

şekillendiren unsurları sorgular.

Siyaset felsefesiyle uğraşmak, insan 

yaşamını çevreleyen ve şekillendiren 

önemli görüşler hakkında soru 

sormaktır. Ne gibi adalet, eşitlik, 

özgürlük gibi. 

Siyaset felsefesiyle uğraşmak 

toplumsal yaşamda iktidarın 

kullanması hakkında düşünmek; 

toplumsal otoritenin temelini 

araştırmak, iktidarın insanlar arasında 

nasıl dağıtıldığını çözümlemektir.





Devletin denetimi ve baskısının dışında kendini yönetebilen, sosyokültürel etkinliklerde 
bulunabilen, özgür ve bağımsız vatandaşlardan oluşan demokratik yapıdaki dernek, vakıf vb. 
örgütlerdir.

Belirli bir yerde yaşayan insan topluluğunun oluşturduğu siyasal 
örgütlenmedir. 

Toplumu yönetme ve yönlendirme gücüdür. Devleti yönetme yetkisine sahip 
siyasal otorite.

Devletin iktidar gücünün kaynağıdır. Devletin, iktidar gücünü hiçbir iç ve dış 
baskı olmadan kullanmasıdır.



Kendisini başkalarından ayıran, kendine özgü bir kimliği olan tek tek 
toplumsal insandır. 

Birey

Belirli bir bölgede bir arada yaşayan, ortak bir kültürü paylaşan ve 
gereksinimlerini karşılamak için birbirleriyle ilişki kuran insanlardan oluşan 

bütündür. 

Toplum

Yasalarla bize tanınmış yetkilere yada sunulmuş seçeneklere hak 
denir. 

Hak

Kamu vicdanına ve yasaya uygun olma demektir. Bir toplumda iktidarı elinde 
bulunduranların yönetme hakkının bulunduğunun, yönettikleri toplumca kabul 

edilmesidir. 



Tüm insanların insan oldukları için doğuştan sahip oldukları, devredilemez 
ve vazgeçilemez haklardır. 

İnsan Hakları

Halkın kendisini yönetecek kişileri kendi oylarıyla seçtiği yönetim biçimidir. 
Demokrasinin temel ilkeleri özgürlük, çoğulculuk ve eşitliktir. 

Demokrasi

Hiyerarşik bir biçimde örgütlenmiş, çeşitli kurallara göre çalışan, yetkilerin 
görevle belli olduğu, rasyonel iş bölümü ve uzmanlaşmanın önemli olduğu 
yapıdır.

Bürokrasi

Din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılmasıdır. 

Laiklik

Adalet

Herkesin hakkının verilmesini ifade eder.



SİYASET FELSEFESİNİN TEMEL PROBLEMLERİ

BİREYİN TEMEL 
HAKLARI NELERDİR?

MEŞRUİYETİN ÖLÇÜTÜ 
NEDİR?

SİVİL TOPLUMUN ANLAMI 
NEDİR?

BÜROKRASİDEN 
VAZGEÇİLEBİLİR Mİ?

İKTİDAR KAYNAĞINI NEREDEN 
ALIR?

İDEAL BİR DEVLET DÜZENİ 
OLABİLİR Mİ?

EGEMENLİĞİN KULLANIŞ
BİÇİMLERİ NELERDİR?



İnsanın insan olması nedeniyle doğuştan 
sahip olduğu dokunulamaz, 
vazgeçilemez temel haklardır.



Birey mi devlet için vardır, yoksa 

devlet mi birey için vardır? 

BİREY-DEVLET İLİŞKİSİ

Devletin güvenliği mi önce gelir 

yoksa bireylerin temel hak ve 

özgürlükleri mi? 

Devletin güvenliği adına 

bireylerin temel hak ve 

özgürlükleri sınırlanmalı mıdır? 

Kendisini 
başkalarından 

ayıran, kendine özgü 
bir kimliği olan tek 

tek toplumsal 
insandır. 

Belirli bir yerde 
yaşayan insan 
topluluğunun 

oluşturduğu siyasal 
örgütlenmedir. 



“Birey mi devlet için vardır, yoksa devlet mi birey için vardır?” sorusuna, 
kimi düşünürler devlet olmadan bireyin hayatını idame ettiremeyeceğinden 
yola çıkarak devletin öncelikli olduğunu, yani “Devlet varsa birey de 
vardır.” anlayışını savunmuştur. Örneğin, Machiavelli bu düşüncede olan 
biridir. Onun düşüncesi, “Amaca giden her yol meşrudur.” sözünde 
anlamını bulur. Ona göre, devlet yöneticisi, siyasi gücünü korumak için 
ahlaka aykırı hareket edebilir, gerektiğinde zalimce, insafsızca 
davranabilir. Yine Hegel’e göre, devlet, gerek bireyler gerekse sivil 
toplumdan daha üstündür. 

Kimileri de bu görüşlerin aksini savunur. Onlara göre, devletin varlık 
nedeni bireydir; “Birey varsa devlet vardır.” düşüncesindedir. Örneğin, J. 
Locke bu görüşe yakın düşüncelere sahiptir. 

“Devletin güvenliği mi önce gelir yoksa bireylerin temel hak ve 
özgürlükleri mi? Devletin güvenliği adına bireylerin temel hak ve 
özgürlükleri sınırlanmalı mıdır?” soruları karşısında, şu sorunlar ortaya 
çıkmaktadır; devletin güvenliğinin artırılması durumunda bireylerin temel 
hak ve özgürlükleri azalır. Bireylerin temel hak ve özgürlüklerinin 
genişletilmesi durumunda ise devletin güvenliği tehlikeye girebilir. Bu 
açıdan bakıldığında devletin güvenliği ile bireyin temel hak ve özgürlükleri 
rakip durumdadırlar. Siyaset tarihi bu düşüncelerin her ikisine de tanık 
olmuştur 



TYT-2019

Bu parçadan aşağıdaki 
yargıların hangisine 

ulaşılabilir?

Parçada-Devlet ve birey 
arsındaki ilişki sorgulanmış

SORU

PARÇA













AYT-2019

Bu parça siyaset felsefesinin
aşağıdaki sorularından hangisi ile

ilişkilendirilebilir?

C) Egemenliği kullanmanın koşulu
nedir?



Meşruiyetin Ölçütü Nedir? 

❖ İktidarın meşruiyeti sorunu, iktidarın kaynağı sorunuyla 

ve bireylerin devlete itaat etme nedeniyle yakından 

ilişkilidir. 

❖ Meşruiyet, iktidarın eylemlerinin yasalara, hukuka uygun 

olarak sürdürülmesini ifade eder. Ancak toplumsal 

düzenin yasal olması yeterli değildir; toplumsal düzen, 

aynı zamanda meşru görünmelidir. 

❖ Bireyin, korku içinde yaşayan bir uyruk olarak değil, ikna 

olmuş bir yurttaş, özgür bir birey olarak toplumsal 

normları kendisinin normları diye algılaması da 

zorunludur. İnsanın bu normları içselleştirmesine, “rıza” 

ya da “meşrulaştırma” denir. 

❖ Bu açıdan meşruiyet, devletin varlık nedeninin halkın 

rızasına ve onayına dayanmasını ifade eder. Yani siyasal 

iktidarın varlık nedeni, halk için makul veya kabul 

edilebilir olmalıdır. Eğer halk devleti makul ve kabul 

edilebilir görmezse, rıza göstermezse, onaylamazsa 

siyasal iktidarın emir, yasa ve diğer uygulamalarına 

uymaz, itaat etmez. 







İki farklı görüş söz konusudur. 
1. Devlet doğal düzenin devamında kendiliğinden olmuştur.
2. Devlet doğal düzenin tehlikesinden korunmak isteyen 

insanların aralarında uzlaşmasıyla oluşmuştur.



DEVLETİN DOĞAL BİR VARLIK OLDUĞUNU SAVUNANLAR

• Devlet doğadaki düzenin devamıdır. 

• Devlet diğer canlılar gibi doğal bir varlıktır. 

• Büyük bir organizmadır.

• En önemli temsilcileri: Aristoteles, Farabi, İbn-i Haldun, 

Platon’dur.

ARİSTOTELES
FARABİ İBN-İ HALDUN

PLATON







MSÜ-2019

Brutus’un bu parçadaki görüşleri, 
devletin kaynağı ile ilgili 

aşağıdakilerden hangisini 
vurgulamaktadır?











❖ Özgürlüğü temel alan (liberalist) yaklaşım ve eşitliği temel 

alan yaklaşımlar toplumlarda uygulanmıştır. Ne var ki bu 

yaklaşımlar toplumu bütünüyle mutlu edememiştir. Özgürlüğü 

temel alan yaklaşımın uygulanmasında her alanda özgürlük 

uygulanmıştır. Fakat bu küçük bir azınlığın zengin, toplumun 

çoğunluğunun yoksul olmasına neden olmuştur. Bireysel 

çıkarlar sonuçta genel (toplumsal) çıkarları gerçekleştirir 

ilkesi de doğrulanmamıştır.

❖ Eşitliği temel alan yaklaşımda da özgürlüğün olmadığı 

özgürlüğün kısıtlandığı noktasında eleştiriler olmuştur. 

Eşitlikle özgürlük bir bütünün iki parçası gibidir. Eşitlik 

artarsa özgürlük azalır; özgürlük artarsa eşitlik azalır. 

Özgürlüğün olmadığı yerde eşit hakka sahip köleler yaratılır.

❖ Ayrıca çağımızda ideal bir düzen için eşitlik ve özgürlük 

kavramlarının yanında adalet ilkesinin de olması gerektiği 

düşünülmeye başlamıştır.





TYT-2018

Bu parçadan aşağıdaki 
yargıların hangisine 

ulaşılabilir?

Parçada-Rawls’ın görüşleri 
verilmiş

SORU

PARÇA



GELECEK TASARIMLARI
Gelecek tasarımları, gerçekleşmesi arzu edilen veya gerçekleşmesinden endişe duyulan hayali 

toplum ve devlet kurgularıdır. Bu anlamda iki tür gelecek tasarımdan söz edilebilir. İyi ve güzel 

bir hayatın mümkün olduğunu tasarlayanlar ile kötü ve karamsar bir geleceği kurgulayan 

ütopyalar. Yani istenen ve istenmeyen ütopyalardan diye ikiye ayırabiliriz.

İnsanlığın geleceğini karanlık, korku dolu ve 

baskılamış bir topum modeliyle kurgulayan 

eserlerdir. Özellikle 20. yüzyılda yaşanan 

büyük savaşlar, felaketler, nükleer 

silahlardan dolayı geleceği karamsar hayal 

eden eserler ortaya çıkmıştır.

İnsanlığın geleceğini, olması istenen biçimiyle 
kurgulayan eserlerdir. Ulaşması arzu edilen 

bir toplum modelini konu edinirler. Ütopyalar 

var olan toplumsal düzeni eleştirirler.





TYT-2020

Bu parçada ütopyalarla ilgili
anlatılmak istenen 

aşağıdakilerden
hangisidir?











MSÜ-2022

Buna göre aşağıdakilerden 
hangisi More’un ideal 

toplumunun özelliklerinden biri 
değildir?
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