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1.  Bazı düşünürler, uygulamadaki toplum düzenine bakarak, 

ideal bir düzen arayışı içinde olmuşlar ve ideal bir toplum 

düzeni anlamında ütopyalar geliştirmişlerdir. Bu 

düşünürler, içinde yaşadıkları toplumun değişmeyeceğine 

inandıkları için, gerçekleşme şansı çok fazla olmayan, 

ideal hatta düşsel bir toplum düzeni tasarlamışlardır. 

Paragrafa göre ütopyaların oluşturulmasının 

temelinde aşağıdakilerden hangisi yatmamaktadır? 

  

 A) Toplum düzeninde var olan olumsuzluklar 

 B) İdeal düzen arayışları 

 C) Gerçekleşmesi istenen toplumsal düzen yapısı 

 D) Yeniden bir toplum kurma çabaları 

 E) Toplumsal düzenden duyulan memnuniyetsizlik 

  

 

 

 

 

2.  Machiavelli, siyasi amaçlara ulaşmada araçların ahlaki 

olup olmaması konusunda bütünüyle kayıtsız kalmış, 

amacın bütün araçları meşrulaştırdığını ileri sürmüştür. 

Buna göre; din, ahlak ve hukuk devlete bağlı olup, 

gerektiğinde prens tarafından birer araç olarak 

kullanılabilir. 

Paragrafa göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? 

  

 A) Devlet, gücünü her türlü yolla koruyabilir. 

 B) Devlet, din için bir araçtır. 

 C) Bireyin özgürlüğü her şeyin üstündedir. 

 D) Bireyin çıkarları, devletin çıkarlarının üstündedir. 

 E) Devletin amacı özgürlük ve eşitlik dağıtmaktır. 

  

 

 

 

 

 

 

3.  Bir insan parmağından yaralansa, canı ve bedeni onları 

yöneten başka uzuvlarıyla birlikte bu yaranın acısını 

duymaz mı? Parçanın derdi bütünün derdi olmaz mı? 

İnsanın parmağının ağrıması bu demek değil midir? Ne 

kadar küçük bir parçamız olursa olsun onun derdiyle dertli, 

onun keyfiyle keyifli olmuyor muyuz? Devlet de tek bir 

insan gibi olsa! Çünkü tek bir insana benzeyen devlet, en 

iyi yönetilen devlettir. 

Paragrafta vurgulanan aşağıdakilerden hangisidir? 

  

 A) İktidar B) Egemenlik C) Bürokrasi 

 D) Devlet E) Sivil toplum  

4.  İnsan, devlet önünde eşit olmalıdır. Tüm insanlar, mutlak 

olan insanlık kavramından pay almışlardır. Bundan ötürü 

hak, hukuk eşitsizliği söz konusu olamaz. Gözlenebilecek 

eşitsizlik, sadece insanların kendilerine has özelliklerinden 

kaynaklanmalıdır. 

Paragrafa göre, insanlar arasındaki eşitsizliğin 

kaynağı aşağıdakilerden hangisidir? 

  

 A) Devletin farklı yapılanması 

 B) Devletin sınıfsal farklılık yaratması 

 C) Bireysel farklılıkların olması 

 D) Eğitim biçimlerinin farklı olması 

 E) Bilimsel çalışmaların az olması 

  

 

 

 

 

 

 

5.  Hobbes’ a göre; insanlar doğal durumda yaşarlarken öyle 

ya da böyle eşittirler. Ancak bu özgürlüklerinin garantisi 

yoktur. Çünkü savunmasızdırlar. Bu nedenle, düzeni 

sağlayacak bir güce sözleşme yoluyla bağlı kalmayı 

seçmişlerdir. 

Hobbes’ un bu düşüncelerine göre devletin kurulma 

amacı aşağıdakilerden hangisi olamaz? 

  

 A) Eşitliği devam ettirme isteği 

 B) Korunma ihtiyacı 

 C) Düzenin sağlanması isteği 

 D) Hak ve özgürlükleri güvence altına alma isteği 

 E) İdeal bir yönetim şekline ulaşmak isteği 

  

 

 

 

 

 

 

6.  Anarşizm’e göre, insanlar özde iyidirler ve başkaldırının 

yegane sebebi; özgür bir yaşama ulaşma isteğidir. Devlet, 

insanın özgürlüğüne zarar verir ve onu engeller. 

Buna göre, anarşizm için aşağıdakilerden hangisi 

söylenebilir? 

  

 A) Evrensel yasaları kabul eder. 

 B) İdeal düzene bağlılığı esas alır. 

 C) İnsan doğasının otoriteyi kabul etmeyeceğini savunur. 

 D) Sözleşme yapmanın güvence sağlayacağını savunur. 

 E) Devlete sıkı sıkıya bağlanılması gerektiğini düşünür. 
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7.  Karl Marx, devletin yapılanmasını eleştirmiştir. Devlette 

egemen bir güç vardır. Bu da insanları sömüren güçtür. 

Bu yüzdendir ki eşitliği, üretim araçlarının mülkiyetini 

bireylerden alıp topluma bölmekte bulur. 

Buna göre Marksizm görüşünün temeli nedir? 

  

 A) Sömürü B) Bireysellik C) Özgürlük 

 D) Eşitlik E) Düzensizlik  

  

 

 

 

 

 

8.  İnsan doğal durumda yaşarken özgürdür. Ancak 

sonrasında devlete bağlı kalınca her durumda zincirlerle 

kilitlenmiş hisseder kendini. Bu durum çok da kötü değildir. 

Rousseau bu görüşüyle, aşağıdakilerden hangisini 

savunmuştur? 

  

 A) İnsanların özgürlükleri, bir zümreye ait olunca ortaya 

çıkar. 

 B) İnsanların özgürlüklerinin kurallarla sınırlanması 

faydalıdır. 

 C) Özgürlük erdemli olmayı gerektirir. 

 D) İnsanların sınırsız özgürlüklerinin olması gerekir. 

 E) Özgürlük devletin elindedir. 

  

 

 

 

 

 

9.  Ekonomide, dinde ve siyasette hiçbir baskıcı gücün 

olmaması gerektiğini savunan; ayrıca kuralların 

insanları kısıtladığını düşünen yaklaşıma siyaset 

felsefesinde ne ad verilir? 

  

 A) Ütopya B) Sosyalizm C) Liberalizm 

 D) Anarşizm E) Hukuk devleti  

  

 

 

 

 

 

 

 

10.  Thomas Hobbes, insanların toplumsal sözleşmeye ihtiyaç 

duyduklarını belirtmiştir. Bunun nedeninin, gerek ihtiyaçları 

gidermek gerekse güvenli yaşamak istemeleri olduğunu 

söylemiştir. Ona göre, bu sözleşmeyi yaparken insanlar, 

tamamen kendi istekleri doğrultusunda hareket etmişlerdir. 

Aşağıdakilerden hangisi Thomas Hobbes’un 

düşüncelerine uygun değildir? 

  

 A) Devletin insanları koruduğu 

 B) Devletin insanlar için gerekli olduğu 

 C) Devletin insanların isteklerine cevap vereceği 

 D) Devlet olmadan da insanların huzur içinde yaşayacağı 

 E) Devletin düzenleyici bir özelliğinin olduğu 

11.  Özgürlüğe ilişkin birçok düşünce ortaya atılmıştır. 

Bunlardan biri; “Özgürlüğümüzün koşulları nelerdir?” 

sorusuna verilen cevaptır. Bireysel özgürlüğü savunanlar 

unutmasınlar ki; tek başlarına bir yerde yaşayarak 

özgürlüğe sahip olamazlar. Aksine toplum içinde bu 

özgürlükten söz edilebilir. 

Bu parçadan hareketle özgürlükle ilgili olarak ne 

söylenebilir? 

  

 A) Özgürlük kesinlikle sınırlandırılamaz. 

 B) Özgürlük her çağda aynı özellikleri taşır. 

 C) Özgürlük ancak toplumsal yaşam içinde değer kazanır. 

 D) Özgürlük bireysel bir çabadır. 

 E) Özgürlüğü siyasal kurumlar kısıtlar. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.  Bir insan çıkıp da, herkes benim istediğim gibi yaşayacak 

demeye başladığında, demokrasiyi karşısına almış olur. 

Buna göre, demokrasiyle ilgili olarak aşağıdakilerden 

hangisine ulaşılabilir? 

  

 A) Demokrasi, herkesin aynı tarz da yaşamasını öngören 

bir rejimdir. 

 B) Demokrasi, değerler için çatışmaları kabul edebilen bir 

rejimdir. 

 C) Demokrasi, diğer insanların mutluluğuna endeksli bir 

rejimdir. 

 D) Demokrasi, bireylerin özgürlüklerine endeksli bir 

rejimdir. 

 E)  Demokrasi, birey hak ve özgürlüklerini önemsemeyen 

bir rejimdir. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

13.   Sivil Toplum, bireylerin devletten bağımsız olarak, kendi 

kendilerini yönlendirmek adına var olan ve 

demokratikleşmenin temelini oluşturan bir oluşumdur. 

Buna göre, Sivil Toplum ile ilgili aşağıdaki yargılardan 

hangisine varılabilir? 

  

 A)  Devletin gücüne ortak çıkmak 

 B)  Bireyi, devlet otoritesinin dışına çıkarmak 

 C)  Evrensel değerlere ulaşmaya çalışmak 

 D)  Devlet yönetimini ele geçirmek 

 E)  Devleti ortadan kaldırmaya çalışmak 
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