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1. 

Tales, Dünya’nın yuvarlak olduğu fikrini ortaya atan ilk kişidir.

Pisagor,  Dünya’nın yuvarlak olduğu düşüncesini dile getirmiştir. 

Aristo, Ay tutulması sırasında Dünya’nın Ay’ın üzerine düşen gölgesinin yuvarlak olduğunu görerek 
aynı düşünceyi savunmuştur.

Biruni, Dünya’nın yuvarlak olduğunu ve döndüğünü savunmuştur.

Galileo, gezegenlerin Güneş çevresinde hareket ettiğini ve Dünya’nın yuvarlaklığını ortaya koymuştur.

Dünya’nın yuvarlak olduğunu bilimsel olarak ispatlayan kişi Portekizli denizci Macellan olmuştur.

Tabloda verilen bilgilerden çıkarılabilecek en kapsamlı yargı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tales, Dünya’nın şeklinin yuvarlak olduğunu ispatlayan ilk kişidir.

B) Bilim insanları Dünya’nın yuvarlak olduğunu ispat etmeye çalışmıştır.

C) Dünya’nın şekli ile ilgili tartışmalar günümüzde de devam etmektedir.

D) Dünya’nın yuvarlak olduğunu söyleyen bilim insanları cezalandırılmıştır.

2. 
Orta Çağ, Avrupa için baskı ve korku 
dönemi olarak adlandırılır. Bu dönem-
de din adamları ve soylular her alan-
da söz sahibiydi. Bilimsel çalışmalar 
ve ekonomide Katolik kilisesinin sö-
zünden çıkmak ve görüşlerini eleştir-
mek mümkün değildi. Avrupa’daki bu 
duruma karşılık aynı dönemde İslam 
dünyasında düşünceler özgürce ifade 
edilmekteydi. Bu bölgelerde bilimsel 
çalışmalar da gelişmişti.

Metinde verilen bilgilerden hareketle aşağı-
daki yargıların hangisine ulaşılamaz? 

A) Avrupa’daki baskı ortamı, bilimsel çalışma-
ları engellemiştir.

B) Avrupa, bilim alanında İslam dünyasından 
çok ileridedir. 

C) İslam dünyasında, özgür düşünce ortamı 
vardır.

D) Katolik kilisesinin baskıcı tutumu düşünce 
özgürlüğünü engellemiştir. 

3. 
Abbasi Halifesi Memun, IX. yüzyılda 70 
kadar bilim insanını bir dünya haritası 
hazırlamaları için görevlendirmiştir. 

Orta Çağ Avrupa’sında Galileo “Dünya 
dönüyor!” dediği için yargılanmış, Ra-
hip Bruno evrende başka gezegenler 
olduğunu iddia ettiği için kilise tarafın-
dan yargılanmış ve işkence görmüştür.

Verilen iki duruma göre aşağıdakilerden 
hangisi söylenemez?

A) Avrupa’daki baskılar, düşünce ve ifade öz-
gürlüğünü kısıtlamıştır. 

B) İslam dünyasında, düşünceyi engelleyici 
tutumlar yoktur. 

C) Avrupalı bilim insanları  Müslüman bilim in-
sanlarını etkilemiştir.

D) İslam dünyasında özgür düşünce egemen-
dir.

Skolastik Düşünce: İnanç 
ve bilgiyi kiliseyle uyumlu bir 
biçimde birleştirmeye çalışan 
Orta Çağ felsefesi.

Rönesans, Reform ve Aydın-
lanma Çağı ile birlikte Avru-
pa’da bilimsel çalışmalar hız 
kazanmıştır. 

Skolastik düşünce yıkılarak 
deney ve gözleme önem ve-
rilmiştir.
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4. 

İlk çağlarda İyon uygarlığında özgür düşünce ortamı vardı. Bu durum, pozitif bilimler-
de önemli gelişmeler yaşanmasını sağladı. Birçok bilimin temeli de bu dönemde atıldı. 
Orta Çağ Avrupasında bilim kiliseye boyun eğmek zorundaydı. Aynı yüzyıllarda bilim-
sel üstünlük Türk-İslam bilginlerinin elindeydi çünkü onlar düşüncelerini özgürce ifade 
edebiliyorlardı. Bu üstünlük Rönesans, Reform ve Aydınlanma Çağı ile Avrupa’ya geçti. 
Skolastik düşünce yerini özgür düşünceye bıraktı. Akıl, deney ve gözlem ön plana çıktı. 
Bilim ve teknik alanında gelişmeler yaşandı. 

Verilen bilgilere göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

A) Özgür düşünce ortamı her dönemde olmuştur.

B)  Orta Çağ Avrupası’nda kilise bilimsel çalışmaları engellemiştir.

C)  Orta Çağ’da Türk-İslam dünyası bilim alanında Avrupa’dan öndedir.

D)  Avrupa’da özgür düşünce ortamı bilim ve teknik alanındaki gelişmelerin önünü açmıştır.

5. Aşağıda düşünce özgürlüğü ile ilgili bazı örnek-
ler verilmiştir.

I. Hezarfen Ahmet Çelebi’nin çok şey bil-
mesi sakıncalı görüldüğü için sürgüne 
gönderilmiştir.

II. Galileo “Dünya yuvarlak.” dediği için 
yargılanmıştır.

III. İtalya’nın zengin ailelerinden olan Me-
dici ailesi Leonardo da Vinci’yi bilimsel 
çalışmalar yapması için desteklemiştir.

IV. Giordano Bruno, evrende Dünya’dan 
başka gezegenler de olduğunu söyledi-
ği için idam edilerek öldürülmüştür.

Numaralandırılarak verilen uygulamalardan 
hangileri düşünce özgürlüğüne aykırıdır?

A) I ve  III B) II ve IV            

C) II, III ve IV D) I, II ve IV

6. 
Madde 25: Herkes; düşünce ve kanaat hür-
riyetine sahiptir. Her ne sebep ve amaçla 
olursa olsun kimse, düşünce ve kanaatlerini 
açıklamaya zorlanamaz; düşünce kanaatle-
ri sebebiyle kınanamaz ve suçlanamaz.

Madde 26: Herkes; düşünce ve kanaat-
lerini söz, yazı, resim veya başka yollarla 
tek başına veya toplu olarak açıklama ve 
yayma hakkına sahiptir.

Madde 27: Herkes; bilim ve sanatı ser-
bestçe öğrenme ve öğretme, açıklama, 
yayma ve bu alanlarda her türlü araştırma 
hakkına sahiptir.

Anayasa’mızda yer alan bu maddeler ile 
aşağıdakilerden hangisi amaçlanmamıştır?

A) Düşünce özgürlüğünü güvence altına almak

B) Bilim ve sanat özgürlüğünü sağlamak

C) Bilim insanlarını bilimsel çalışma yapmaya 
zorlamak

D) Özgür bilimsel çalışma ortamı oluşturmak

Avrupa’da Aydınlanma Ça-
ğı’nın önemli düşünürlerinden 
Montesquieu’ye göre

“Düşünce özgürlüğü en 
önemli özgürlüktür. İnsanı 
araştırmaya, düşünmeye 
yönlendiren özellikler ancak 
özgür bir ortamda işlerlik ka-
zanır ve gelişir. Özgürlüğün 
kısıtlanması insanların kuşku 
ve korku içinde olmasına se-
bep olur.”


