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1. Fransız felsefecisi J. Lachelier, derslerinden bi-
rinde “Felsefe nedir?” diye sorar ve arkasından 
da öğrencilerini şaşırtacak şekilde “Bilmiyorum.” 
cevabını verir. Öğretmenlerinin bu cevabı karşı-
sında öğrenciler gülmeye başlar. Bunun üzerine  
Lachelier, “Ne gülüyorsunuz? Ben felsefenin ne 
olduğu ile ilgili hangi tanımı yapsam mutlaka içiniz-
den bunun aksini söyleyecek biri çıkacaktır. Bura-
dan da anlıyoruz ki felsefe, hakkında ne söylense 
onun hemen karşıtı bir fikrin ortaya atılabileceği 
ve zıtların barınabileceği bir alan olma özelliğini, 
düşünce tarihinin başlangıcından beri sürdürdüğü 
gibi günümüzde de sürdürmeye aday bir alandır.” 
sözlerini dile getirir.

Bu parçadan felsefe ile ilgili aşağıdakilerden 
hangisine ulaşılabilir?

A) İnsanın ortaya koyduğu en eski bilgi türüdür.

B) Karşıtlıkların sentezlenmesiyle ilerleyen bir 
alandır.

C) Kültürler üstü evrensel bir düşünme tarzıdır. 

D) Yapısı gereği felsefenin ortak bir tanımı bulun-
mamaktadır. 

E) Felsefenin ne olduğu hiçbir zaman belirlene-
meyecektir. 

2. Felsefi düşünce, bir problemin fark edilmesi ve bu 
probleme yönelik bir sorunun sorulmasıyla başlar. 
Filozof ya bir başkası tarafından sorulmuş olan ya 
da kendisinin sorduğu bir soruya, kendi aklına ve 
algılayış tarzına göre bir cevap arar. Bu arayışın 
sonunda ise aynı sorulara verilmiş birbirinden farklı 
pek çok açıklama karşımıza çıkar. Bu soru sorma 
ve düşünme süreci ise gelişigüzel, düzensiz ve da-
ğınık bir düşünme değildir. Filozof, ele aldığı prob-
lemi adım adım ve kapsamlı bir şekilde inceler. 

Bu parçadan aşağıdaki sonuçlardan hangisi 
çıkarılamaz?

A) Felsefe, akla ve mantığa dayalıdır. 

B) Felsefe, somut varlık alanını inceler. 

C) Felsefe, düzenli ve sistemli bir düşünmedir.

D) Felsefenin temeli, sorgulamadır.

E) Felsefe, öznel bir düşünmedir. 

3. Doğa ve yaşam sürekli bir değişim içindedir. Bu 
değişim, insanın düşünce dünyasının da sürekli 
değişmesine neden olur. Düşüncelerdeki değişim 
bazen o kadar olağan bir hâlde gerçekleşir ki çoğu 
insan bu değişimin farkına bile varmaz. Örneğin bir 
insanın on yaşındayken sahip olduğu arkadaşlık 
anlayışıyla yirmi yaşında sahip olduğu arkadaşlık 
anlayışı arasında ciddi farklar vardır. Bir çeşit bü-
yüme ve olgunlaşma olduğu düşünülen bu deği-
şim, hayatın sıradan bir durumu olarak kabul edilir. 
Ancak filozof için değişim, bu kadar kolay açıkla-
nabilir bir durum değildir. Filozof, her defasında 
nelerin değiştiğini, bu değişimin nedenlerini araş-
tırarak arkadaşlığın tanımını yeniden yapar. Bu 
nedenle felsefe, bir defada cevaplanan bir soru ya 
da olmuş bitmiş bir şey değildir. Felsefede henüz 
verilmemiş bir cevap, sorulmamış bir soru mutlaka 
vardır. 

Bu parçaya göre felsefe için aşağıdakilerden 
hangisi söylenebilir?

A) Felsefi düşünce, merak ve hayretten doğar.

B) Felsefi sorular, eleştirel düşünmeyle ortaya ko-
nulur. 

C) Felsefe, bir sorgulama ve arayış sürecidir.

D) Felsefenin günlük yaşam üzerindeki etkisi kolay 
fark edilmez. 

E) Felsefe, olanın yanında olması gerekene de 
yönelir.

4. Felsefe, evreni dine ve mitolojiye dayanmadan 
akıl temelinde açıklama ihtiyacıyla şekillenen yeni 
bir sorgulama ve düşünme etkinliği olarak ortaya 
çıkmıştır. Felsefi düşünce, ilkin varlık problemiyle 
başlamış ancak gittikçe bilgi, ahlak, sanat, siyaset 
gibi konuların eklenmesiyle zengin bir içeriğe sahip 
olmuştur. Felsefi düşüncenin içeriği, dış dünyanın 
varlıkları ve toplumsal yaşamda meydana gelen 
olaylarla sınırlı kalmamış, bu konularda başka 
insanlarca ileri sürülen görüşler de sorgulanır ol-
muştur. Bu anlamda felsefe hem evren ve yaşam 
üzerine kapsamlı, sistemli, tutarlı bir düşünme hem 
de düşünülenler üzerine düşünmedir. 

Bu parçada felsefenin aşağıda verilen özellik-
lerinden hangisi vurgulanmıştır?

A) Tümel olma B) Refleksif olma 

C) Şüphe etme D) Evrensel olma

E) Öznel olma
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5. Felsefe, insanın kendi başına düşünmesi, kendi 
zihniyle sohbet etmesidir. Öncelikle insanın aklına 
takılan ve anlayıp açıklığa kavuşturmak istediği bir 
konu vardır. Bu konu, “Nedir?”le başlayıp “Acaba 
şöyle olabilir mi?” şeklinde devam eden bir düşün-
me sürecinde enine boyuna sorgulanır. Bu sorgu-
lamanın sonunda bir açıklamaya ulaşılır ya da bir 
açıklamaya ulaşılamaz ama önemli olan mutlaka 
bir açıklamaya ulaşmak değildir. Önemli olan bir 
problemi fark edebilmek ve onun üzerine düşüne-
bilmektir. Eninde sonunda bir açıklamaya ulaşılsa 
bile bu açıklamanın kendisi, başlı başına yeni bir 
sorgulama süreci başlatacaktır. 

Bu parçadan hareketle aşağıdakilerden hangi-
sine ulaşılamaz?

A) Felsefi açıklamalar mutlak değildir.

B) Her felsefi açıklama yeni soruları da berabe-
rinde getirir. 

C) Felsefe, insanın aklı aracılığıyla gerçekleştirdiği 
bir faaliyettir. 

D) Felsefede sorgulamak cevaplamaktan daha 
önceliklidir. 

E) Felsefi açıklamalar, o açıklamayı yapan insanın 
kişiliğini yansıtır. 

6. Felsefi bir kuramın, bilimlerde olduğu gibi doğ-
rulanması ya da yanlışlanması mümkün değildir. 
Bilimler doğaya yönelik, deney ve gözlem yoluy-
la kanıtlanabilir bilgiler üretirken felsefe varlığın 
özünü, genel ilkelerini ortaya çıkarmaya çalışır. 
Örneğin, Platon’a göre doğadaki varlıkların var 
olmasını sağlayan idealar, ayrı bir evren olan ide-
alar evreninde bulunur. Platon’un öğrencisi olan  
Aristoteles’e göre ise maddeye şeklini veren form-
lar, bu evrendeki nesnelerin içinde yer alır. Bu 
açıklamalardan hangisinin doğru olduğu deney ve 
gözlem yoluyla belirlenemez. 

Bu parçaya göre felsefi bir kuramın doğrula-
namaz oluşunun nedeni aşağıdakilerden han-
gisidir?

A) Akla dayalı teorik açıklamalardan oluşması 

B) Bütün felsefi kuramların birbiriyle çelişen açık-
lamalar sunması

C) Olması gerekenleri tasvir etmesi

D) Kesinlik taşımayan dinamik bir yapıya sahip ol-
ması

E) Kullanılan kanıtlama yöntemlerinin yetersiz ol-
ması 

7. Bir toplumun gelişebilmesinin yolunun, bilim ve 
teknoloji üretimi ile birlikte sanayileşme olduğunu 
savunanlar, felsefe gibi alanların gereksiz oldu-
ğunu düşünenler vardır. Bu insanların gözden ka-
çırdığı en önemli nokta; bilim ve teknoloji üretimini 
sağlayan şeyin doğru, tutarlı, eleştirel düşünme 
becerileri olduğudur. Bir toplumun bilgi ve teknoloji 
üreten bir toplum hâline gelebilmesi için o toplu-
mun bireylerinin düşünme becerilerinin gelişmiş 
olması şarttır. Böyle düşünme becerilerinin gelişti-
rilmesi ise felsefe eğitimiyle mümkündür. 

Bu parçadan hareketle aşağıdakilerden hangisi 
söylenebilir?

A) Bilim insanlarının felsefeyle ilgilenmesi gerek-
tiği

B) Felsefenin toplumsal ilerlemede belirleyici bir 
rolü olduğu 

C) Felsefenin tüm toplumsal sorunları çözebile-
ceği

D) Bilimin ilerlemesinin bir sonucu olarak felsefeye 
ihtiyaç kalmadığı 

E) Sadece felsefe eğitimi alanların düşünme be-
cerilerinin gelişebildiği

8. Felsefe; varlık, bilgi ve değer alanlarına yönelik 
problemlerin eleştirel bir bakışla ve sorular öncülü-
ğünde araştırılmasına yönelik zihinsel bir etkinlik-
tir. Bu sürecin sonucunda elde edilen bilgiler kendi 
içinde tutarlı bir bütün olarak ortaya konulur. Fel-
sefede genellikle tüm insanlığı ilgilendiren konular 
ele alınır ve ele alınan konu tüm yönleriyle açık-
lanmaya çalışılır. Felsefe, sorduğu sorularla ve bu 
sorulara verdiği cevaplarla yeni bilimsel çalışmalar 
yapılmasını, yeni sanatsal akımların ortaya çıkma-
sını sağlar. 

Bu parçaya dayanarak felsefe için aşağıdaki-
lerden hangisi söylenemez?

A) Varlığı bir bütün olarak açıklamaya çalışır.

B) Sorgulamaya dayalı bir etkinliktir.

C) Filozofun öznel kavrayışının ürünüdür. 

D) Bilime ve sanata kaynaklık eder.

E) Evrensel konulara yönelir.
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9. Felsefi düşüncenin temelinde şüphe ve eleşti-
ri vardır. Filozoflar, kendilerinden önceki filozof-
lar tarafından verilmiş cevapların doğruluğundan 
emin olmamış ve bu cevapları kendi akıl süzgeçle-
rinden geçirerek yeni görüşler geliştirmişlerdir. Bu 
durumun bir sonucu olarak da kendilerinden son-
raki filozoflar tarafından eleştirilmişlerdir. Felsefi 
düşünceye dinamik bir yön kazandıran bu durum, 
aynı zamanda felsefenin gelişmesini sağlamıştır. 

Bu parçadan aşağıdaki yargılardan hangisine 
ulaşılabilir?

A) Felsefi düşünce, yığılarak ilerler. 

B) Felsefi sorgulama, sistemli ve düzenli bir şe-
kilde yapılır. 

C) Felsefi sistemler, kendi içinde tutarlıdır.

D) Felsefi düşünce, merak ve hayretten doğar.

E) Felsefe, varlığı tüm yönleriyle incelemeyi 
amaçlar. 

10. Aristoteles, bilme isteğinin insan doğasının bir ge-
reği olduğunu dile getirmiştir. Ona göre insanlar 
doğal olarak bilmek isterler. İnsanlar her zaman 
çevrelerinde olup bitenleri, diğer insanların duy-
gu ve düşüncelerini, evrenin nasıl var olduğunu, 
ölümden sonrasını merak etmiştir. İnsanlar, bu bit-
mek bilmeyen merak sayesinde birbirinden farklı 
alanlarda pek çok bilgi üretmişlerdir. Her ne kadar 
yaşadığımız çağda bilimler, doğa hakkında olduk-
ça güvenilir ve kesin bilgilere ulaşmışsa da insanın 
sorduğu öyle sorular vardır ki bunlar bilimsel olarak 
incelenemez. İşte bu noktada bilimlerin henüz ce-
vaplayamadığı ve insanın merak etmekten kendini 
alamadığı pek çok soruya cevap vermek üzere fel-
sefe devreye girer. 

Bu parçada felsefenin hangi işlevinden söz 
edimiştir?

A) Bilimsel düşüncenin gelişimine destek olması

B) Çok yönlü ve eleştirel düşünme becerilerini 
geliştirmesi

C) Farklı düşüncelere ve inançlara karşı hoş gö-
rülü olmayı sağlaması

D) Evreni anlama ve açıklama ihtiyacını karşıla-
ması 

E) Evrensel kültür değerleri oluşturması

11. Felsefe, eski sorulara yeni cevaplar aramaktan 
başka bir şey değildir. Bu eski sorular belli bir in-
sanı ya da toplumu ilgilendiren, onlara özgü soru-
lar değildir. Bu evrenin nasıl var olduğuna ya da 
doğru davranışın neye göre belirlenmesi gerekti-
ğine yönelik sorular, tüm insanlığın cevap aradığı 
sorulardır. Çağlar boyunca benzer sorular tekrar 
tekrar ele alınmış ve bu sorulara verilen cevaplar 
farklı uygarlıkların katkılarıyla günümüze kadar 
ulaşmıştır.

Bu parçada felsefi düşüncenin aşağıdaki özel-
liklerinden hangisi dile getirilmiştir?

A) Rasyonel olması

B) Sistemli olması

C) Evrensel olması

D) Tutarlı olması

E) Refleksif olması

12. Bütün bilim dalları, gerçekliğe yönelik doğru ve ke-
sin bilgilere ulaşmaya çalışır ama “Doğruluk nedir, 
kesinlik nedir?” gibi soruları yalnızca felsefe sorar. 
Bu açıdan felsefe; varlığın ya da kavramların do-
ğasını, ilk nedenlerini, temelini açığa çıkarmaya 
çalışarak bilimin sınırlarını aşar.

Buna göre felsefeyi bilimden ayıran temel fark 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sorular sorup cevap araması 

B) Öze dönük araştırma yapması 

C) Sistemli bir sorgulama olması

D) Öznel bir bakış açısı içermesi

E) Evrensel konulara yönelmesi

13. Filozof, kendinden önce ortaya konmuş bilgileri ol-
duğu gibi eleştirmeden kabul eden bir tavır içinde 
değildir. Bir düşünceye körü körüne bağlanan veya 
otorite kabul edilen kişilerin düşüncelerini olduğu 
gibi benimseyen kişilerin yeni bir soru sormaları ya 
da yeni bir açıklama geliştirmeleri beklenemez.

Bu parçada felsefi düşüncenin aşağıda verilen 
özelliklerinden hangisi vurgulanmıştır?

A) Refleksif olma B) Tutarlı olma

C) Merak etme D) Rasyonel olma 

E) Şüphe duyma
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14. Çağımız, bilgi çağı. Teknolojik imkânlar sayesin-
de her türlü bilgiye ulaşmak artık çok kolay. Glo-
balleşmenin etkisiyle toplumlar arasında insanlık 
tarihinin en yoğun etkileşimi yaşanıyor. Bu durum 
karşısında insanlar, herkesin felsefi problemleri 
sorgulayabileceğini, felsefeyle ilgilenebileceğini 
düşünüyor. Ancak karnını doyurmak ve hayatta 
kalmak için sürekli çalışmak zorunda olan bir in-
sanın, evrenin nasıl var olduğunu sorgulamasını 
beklemek bir hata olur. Savaş ya da doğal afetler 
yaşandığı sırada insanların felsefi sorulara cevap 
araması da öncelikli bir istek olmayacaktır. Felse-
fe, serpilip gelişebilmek için sakinlik, dinginlik, az 
da olsa karın tokluğu ve güvenli bir ortam ister.

Bu parçaya göre felsefenin gelişimi aşağıdaki-
lerden hangisine bağlıdır?

A) Temel ihtiyaçların karşılanabilmesine 

B) Bilimsel ve teknolojik ilerlemeye

C) Farklı kültürlerle etkileşim hâlinde olunmasına 

D) Siyasi yapının, demokratik bir tutuma sahip ol-
masına 

E) Doğa olaylarının kontrol altına alınabilmesine 

15. Felsefe, insanın akıl yoluyla asıl gerçekliğin ne ol-
duğunu araştırmasıdır. Filozof, varlıkların özünü 
ortaya çıkarmaya ve görünüşteki çeşitliliğin ardın-
da değişmeden kalan birliğin ne olduğunu bulmaya 
çalışır. Bu çaba, çoğu zaman aynı soruların yeni-
den ele alınmasına bazen de yepyeni bir soru so-
rulmasına dayalı, sonu olmayan bir çabadır. 

Bu parçada yer alan açıklamalara dayanarak 
aşağıdaki felsefe tanımlarından hangisine ula-
şılamaz?

A) Mengüşoğlu: Felsefe, bütün var olan şeylerin 
ortak olan, birleştirici olan niteliğini ortaya koy-
maya çalışır. 

B) Jaspers: Felsefe, daima yolda olmaktır. 

C) Platon: Felsefe, doğruyu bulma yolunda dü-
şünsel bir çabadır.

D) Anselmus: Felsefe, inanılanı anlamaya çalış-
maktır.

E) El Kindi: Felsefe, insanın gücü yettiği ölçüde 
var olanların hakikatini bilmesidir.

16. M. Foucault’a göre bir yerde herkes birbirine ben-
ziyorsa orada kimse yok demektir. İnsanın önemli 
özelliklerinden biri, belki de en önemlisi bilinçli bir 
varlık oluşudur. İnsan aklı sayesinde kendisinin ve 
çevresinin farkına varabilen, bu farkındalıkla ken-
dine özgü bir anlayış geliştirebilen bir varlıktır. Her 
bir insanın kendine özgü kavrayışı nedeniyledir ki 
farklı sesler, farklı düşünceler açığa çıkabilir. Bir 
toplumda, insanlar kendi akıllarını kullanmayı bı-
rakmışsa, var olan bilgileri olduğu gibi kabullen-
mişse, alışkanlıkların dışına çıkamaz hâle gelmiş-
se o toplumda gelişme ve ilerlemeden söz etmek 
mümkün değildir. 

Bu parçada yer alan açıklama felsefi düşünce-
nin aşağıdaki özelliklerinden hangisiyle ilişkili 
değildir?

A) Şüphe etmek B) Sistemli olmak

C) Rasyonel olmak D) Öznel olmak

E) Sorgulamak

17. Kendi verdiği cevabın mutlak ve değişmez bir doğ-
ruluk taşıdığını düşünen kişinin tavrı, felsefi bir 
tavır değildir. Filozof, bir problemi çözümlediğin-
de ancak kısa süren bir rahatlama yaşayabilir. Bir 
süre sonra belki yeni edindiği bir bilgi, belki kişi-
sel bir deneyimi, belki sadece düşünmeye devam 
etmesi nedeniyle problemi çözümlemeye yönelik 
olarak yaptığı açıklamada eksiklikler, boşluklar, 
tutarsızlıklar olduğunu fark edecek ve araştırmaya 
devam edecektir. 

Bu parçaya dayanarak aşağıdakilerden hangi-
sine ulaşılamaz?

A) Felsefi sorgulama, süreklilik gösterir. 

B) Felsefi düşünce, dogmatik değildir. 

C) Felsefi düşünce, kişisel bilgi birikiminden ve 
öznel yaşantılardan etkilenir. 

D) Filozof, kendi düşüncelerini de sorgulayabilen 
kişidir. 

E) Felsefi problemler, tüm insanlığı ilgilendiren ev-
rensel problemlerdir.
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18. İnsan sadece bedensel ihtiyaçlarını karşılamak 
üzere içgüdüsel olarak davranışta bulunan bir 
varlık değildir. İnsan, değerler üreten ve bu de-
ğerlere göre davranışlarını düzenleyen bir varlıktır. 
Her insan, içinde yaşadığı toplumun sahip olduğu 
değerleri öğrenerek büyür. Çoğu insan geçmişten 
gelen değerlerin, çağın koşullarına ve bireylerin 
ihtiyaçlarına uygun olup olmadığını, farklı alanlara 
yönelik değerlerin birbiriyle tutarlı bir bütün oluştu-
rup oluşturmadığını sorgulamadan bu değerleri ol-
duğu gibi benimser ve sürdürür. Felsefe ise insan-
lara her konuda olduğu gibi değerler konusunda da 
sorgulayıcı olmayı öğütler. Ancak felsefe aracılı-
ğıyla düşünebilen insan bu değerleri sorgulayabilir; 
kendini, ihtiyaçlarını ve çağın koşullarını çok yönlü 
değerlendirebilir; kendi değerlerini oluşturabilir. 

Bu parçada felsefenin aşağıda verilen işlevle-
rinden hangisi vurgulanmıştır?

A) Eleştirel bakış açısı kazandırması

B) Ortak kültür değerleri oluşturması

C) Demokrasi bilinci kazandırması

D) Akılcılığın yaygınlaşmasını sağlaması

E) Farklılıklara saygı ve hoşgörü göstermeyi öğ-
retmesi

19. “Varlıkları tasarlayan ve yaratan Tanrı, gerçekliğin 
ne olduğunu da tam olarak bilen tek varlıktır. İnsan 
ise Tanrı tarafından yaratılmıştır, sonlu bir yaşa-
ma ve sınırlı bir bilme gücüne sahiptir. Bu neden-
le insan sadece gerçekliğin ne olduğunu bilmeye 
çalışabilir, bu uğurda çaba gösterebilir.” diyen  
Phythagoras (Pisagor) kendisine “bilen” değil, “bil-
giyi seven” demiştir. Ona göre filozof, akla dayalı 
bir çabayla gerçekliğin bilgisine ulaşmaya çalışan 
kişidir. 

Buna göre,

I. Felsefe, arayış sürecidir. 

II. Felsefede amaç, mutlak bilgiye ulaşmaktır. 

III. Felsefe, düşünsel bir faaliyettir. 

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III

D) I ve II E) I ve III

20. Tolga: Felsefe, insanın bilme isteğinden kaynak-
lanır. Çünkü bizler her zaman evreni ve insanı tüm 
yönleriyle bilmek, kavramak ihtiyacıyla hareket 
eden varlıklarız. 

Betül: Bence felsefe, insanın sadece evreni ve 
insanı bilmek üzere yaptığı bir düşünme faaliyeti 
değildir. İnsan, kendisinin ya da başka insanların 
evren ve insan hakkındaki düşünceleri üzerine de 
düşünür. Felsefe, düşünce üzerine düşünmektir. 

Yavuz: Betül’ün felsefe tanımına göre felsefe, in-
sanın temelde aklını kullanarak gerçekleştirdiği bir 
faaliyettir. 

Zerrin: Söylediklerinize katılıyorum ama bana 
göre felsefenin en önemli özelliği tüm düşünme fa-
aliyetleri sonunda ortaya konulan yargıların uyum-
lu bir bütünlük oluşturmasıdır. Çelişkili ifadelerde 
bulunan bir kişi filozof olamaz. 

Bu öğrencilerin açıklamalarına dayanılarak fel-
sefi düşünce için aşağıdakilerden hangisi söy-
lenemez?

A) Refleksiyoneldir. 

B) Yığılımlı olarak ilerler. 

C) Rasyoneldir. 

D) Başlatıcısı meraktır. 

E) Kendi içinde tutarlı olmalıdır. 

21. Platon’a göre felsefenin başlatıcısı, insanın hayret 
edebilme yeteneğidir. Doğada ya da insan yaşa-
mında meydana gelen olaylara genel bir kabul-
lenişle bakmanın ötesine geçebilen, sıradanlığın, 
alışkanlığın dışına çıkabilen ve şaşkınlıkla çev-
resinde olan biteni anlamaya çalışan kişinin işidir 
felsefe. Aristoteles ise felsefe için hayret etmenin 
önemli fakat yeterli olmadığını söyler. Ona göre 
felsefe; evreni, doğayı ve insanı zihinsel olarak 
yeniden inşa etme faaliyetidir.

Bu parçaya dayanılarak Aristoteles’in felsefe 
anlayışı için aşağıdakilerden hangisi söylene-
bilir?

A) Varlığı tüm yönleriyle açıklamaya çalıştığı

B) Doğaya ve insan yaşamına dair her şeyi sorgu-
ladığı 

C) Akla dayalı ve kurgusal bir faaliyet olduğu 

D) Teorik bilgiyi, pratiğe uygulamaya çalıştığı 

E) Toplumsal yaşamda işlevsel olduğu



710. Sınıf | Felsefe

22. Felsefe; insanın evreni, yaşamı ve insanı anlama-
sı konusunda gösterdiği zihinsel bir çabanın ürü-
nüdür. Felsefenin temel amacı insanın kendini ve 
hayatını tanımasıdır. Bu yanıyla felsefe, hayatın 
içinde ve onun bir parçasıdır. İnsan hiçbir zaman 
bilme isteğinden vazgeçmeyeceği gibi felsefeden 
de vazgeçmeyecektir. Felsefe sayesinde kendini 
tanıyan insan, aynı zamanda diğer insanları da 
tanıyacak, bir bütün olarak yaşamı kavrayacak ve 
kendi hayatına yön verebilecektir. 

Bu parça aşağıdaki sorulardan hangisine yö-
nelik bir cevap olabilir?

A) Felsefe ne işe yarar? 

B) Felsefi düşüncenin özellikleri nelerdir?

C) Felsefi düşünce nasıl geliştirilir?

D) Felsefe yapmak ne anlama gelir?

E) Felsefi bilginin kaynağı nedir?

23. Felsefe tarihini okumak, kendimizi okumak; felsefe 
yapmak ise kendimizi tanımaktır. Buradaki okuma 
ve tanıma eylemleri arasındaki farka dikkat etmek 
gerekir. Kişi, düşünmeyi başkalarına bırakıp sade-
ce okuduklarıyla yetinecekse buradan sağlayacağı 
faydanın miktarı oldukça az olacaktır. Elbette filo-
zofların görüşlerini bilmek önemlidir. Ancak felse-
fe yapmak isteyen kişi örneğin varlık konusunda 
Thales’in, Descartes’in, Hegel’in dediklerinin öte-
sine geçemiyorsa yaptığı işin felsefe olduğu söy-
lenemez. Kant’ın dile getirdiği gibi felsefe değil, 
felsefe yapmak öğrenilmelidir. 

Bu parçadan aşağıdaki yargıların hangisine 
ulaşılabilir?

A) Felsefi görüşler, oluşturuldukları tarihsel döne-
min izlerini taşır. 

B) Felsefe, salt teorik bir düşünme değil, insan ve 
toplum hayatına yön veren bir alandır. 

C) Felsefi problemlerin, çağları aşan evrensel bir 
niteliği bulunur. 

D) Felsefe tarihini bilmeden felsefe yapmak im-
kânsızdır. 

E) Felsefe, düşünsel bir faaliyettir ve ancak aklı 
etkin bir şekilde kullanarak geliştirilebilir.

24. Felsefenin başlangıç noktası, var olanla yetinme-
mektir. Var olanı olduğu gibi kabul etmemek, alış-
kanlığa dönüşmüş olana karşı çıkmaktır. Felsefe, 
herhangi bir konuda çoğunluk tarafından doğru 
kabul edilen, gelenekselleşmiş, otorite ve iktidar-
lar tarafından desteklenen bilgileri yeniden değer-
lendirmektir. Felsefe tarihi bu tür söylemlere sahip 
filozoflarla doludur. Örneğin Antik Çağ’ın büyük 
öğretmeni Sokrates, kendisini insanları rahatsız 
eden bir at sineği olarak tanımlar. Çünkü filozof, 
tıpkı bir at sineği gibi insanların rahatlarını kaçırıp 
onları uykularından uyandırmaya çalışır. 

Bu parçada felsefi düşüncenin vurgulanan 
özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

A) Evrensel olma B) Eleştirel olma 

C) Yığılımlı ilerleme D) Sistemli olma

E) Tutarlı olma

25. İlk filozofları diğer insanlardan ayıran şey, varlığa 
ve yaşama dair sordukları sorular değildi. Çünkü 
bu sorular felsefe öncesi dönemlerde de sorulan 
ve cevap aranan sorulardı. Ancak felsefe öncesi 
dönemde bu sorular dinle, inançla, doğaüstü güç-
lerle bağlantılı olarak açıklanıyordu. Bu cevapları 
yetersiz ve çelişkili bulan ilk filozoflar, farklı bir yol 
izleyerek metafizik kavramları işe katmadan do-
ğayı araştırmaya yöneldiler. Doğadan edindikleri 
verileri, akılla temellendirdikleri açıklamalara dö-
nüştürdüler. 

Buna göre felsefi düşüncenin ortaya çıkışında;

I. aklı inancın önüne geçirme,

II. geleneksel bilgiyi kanıtlamaya çalışma,

III. eleştirel bir tavra sahip olma

özelliklerinden hangileri etkili olmuştur?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

D) I ve III E) II ve III
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