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Felsefenin Anlamı

1. Felsefe, “bilgelik sevgisi” anlamına gelir. Kelimenin kök
anlamının işaret ettiği gibi felsefe, bilginin ve bilgeliğin
kendisi, ona sahip olma iddiası değil; bilginin, ancak bun-
dan çok daha özel olarak bilgeliğin sevgisidir. Bilgelik,
bilgiden farklı, çok daha iddialı ve zengin bir kavramdır.
Bilgelik, kendisine sahip olana mutluluk ve kurtuluş sağ-
layacağı, hayatına anlam ve değer katacağı varsayılan
anlamlı ve değerli bilgidir.

Bu parçada felsefenin anlamı ile ilgili olarak aşağıda-
kilerden hangisi söylenebilir?

A) Otoritelerden bağımsız düşünme çabasıdır.

B) Olguların bilgisine ulaşma çabasıdır.

C) Yaşamı anlama ve anlamlandırma gayretidir.

D) Varlığın özünün soruşturulmasıdır.

E) Farklı düşüncelere açık olmaktır.

2. Jaspers’a göre felsefe yolda olmaktır. Jaspers bu sözüy-
le felsefi bir soruya verdiğimiz cevabın, bizi yeni sorulara
götürdüğünü ya da aynı soruya verdiğimiz cevabın yıllar
içinde değişime uğradığını anlatmak ister.

Bu parçada felsefeyle ilgili aşağıdakilerden hangisi
vurgulanmaktadır?

A) Süreklilik gösteren bir etkinlik olduğu

B) Varlığı tüm yönleriyle açıklamaya çalıştığı

C) Akıl ve mantık ilkelerine dayandığı

D) Tüm insanlığı ilgilendiren konulara yöneldiği

E) Çağın koşullarından etkilendiği

3. İnsanların felsefe ile ilgilenebilmeleri için öncelikle temel
gereksinimlerini belli bir dereceye kadar karşılamış olma-
ları gerekir. Felsefenin ilk ortaya çıktığı yer olan Yunanis-
tan, bu koşulu yerine getiren bir özellik taşıyordu. Yunan
toplumu o dönemde çağlarının ilerisinde bir yaşam biçimi
oluşturmuştu. Fazla ürünlerini pazarda değiştirirken takas
yerine para kullanıyorlardı. Para, zenginliğin paylaşımın-
dan öte toplumsal yönetim gücünün paylaşılmasına da
olanak sağladı ve Ege kentlerinde (cinsiyete ve sınıfa da-
yansa da) ilk demokrasi deneyimleri yaşandı.

Bu parçaya göre felsefenin ortaya çıkması ile ilgili
olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Elverişli ortamlarda gelişim gösterdiği

B) Metafizik açıklamalardan uzaklaşıldığı

C) Farklı kültürlerin bilgi birikiminden yararlanıldığı

D) Yetenekli insanların varlığına bağlı olduğu

E) Bilimsel gelişmelere dayalı gelişim gösterdiği

4. Felsefeyi, filozofun bireysel bir eylemi ya da düşünce üre-
timi olarak değerlendirmek bizi yanılgıya düşürür. Çünkü
bir filozofun ele aldığı konudan, o konuya yaklaşmına ve
konuya getireceği çözüme varana kadar pek çok şey, ya-
şanılan sosyal-kültürel ve tarihsel koşullarla ilişkilidir.

Bu parçaya dayanarak felsefeyle ilgili aşağıdakilerden
hangisi söylenebilir?

A) Akla dayalı bir sorgulama olduğu

B) Çağın koşullarından soyutlanamayacağı

C) Konu alanının çok geniş olduğu

D) Bilime ve sanata önderlik ettiği

E) Toplumsal değişimde rol oynadığı
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5. Felsefenin eskiden gördüğü saygıyı günümüz toplumla-
rında göremediğini söyleyebiliriz. Elimizde eskiden hü-
kümdarlar ve “seçkin” toplumsal kesimin felsefeye özel bir 
ilgi ve saygı duyduğunu gösteren pek çok tarihsel örnek 
var. Günümüzdeyse durum bu değil gibi görünüyor. Peki 
bu değişimin nedeni nedir? Bizce bunun en büyük nede-
ni bilimin gitgide artan başarısının bilimin prestijini artır-
ması, buna bağlı olarak da felsefenin prestijinin özellikle 
erken modern dönemden itibaren düşmeye başlamasıdır. 
Hawking gibi bazı bilim insanlarını “Felsefe öldü!” demeye 
iten de bilimin prestijinin erken modern dönemden itibaren 
artmaya başlayıp felsefeyi en azından belli kesimler için 
önceden sahip olduğu ayrıcalıklı konumdan etmesidir.

Bu parçada aşağıdakilerden hangisi vurgulanmakta-
dır?

A) Felsefenin doğuşunu etkileyen faktörler

B) Bilimlerin felsefeden ayrılma nedenleri

C) Bilimin felsefeden yöntem farklılığı olduğu

D) Felsefeye verilen değerin bilimsel gelişmelerle azaldığı

E) Günümüz felsefesinde uzmanlaşmanın görüldüğü

6. Felsefe, gerçekliğin özüne yönelik bir arayıştır. Bu anlam-
da felsefe üst düzeyde akılsal bir kavrayış etkinliğidir. Fa-
kat bu kavrayış etkinliğinin kaynağı yaşamdır. Kaynağını 
yaşamdan almayan hiçbir felsefi düşünce, doğrunun ve 
gerçeğin sınırlarında gezinemez. Bu nedenle felsefe, salt 
insan düşüncesinin değil; insanın duygularının, tutkula-
rının, kuşkularının, sezgilerinin ve tüm yapıp etmelerinin 
ürünüdür.

Bu parçaya dayanılarak aşağıdaki yargılardan hangi-
sine ulaşılabilir?

A) Felsefi akımlar toplumsal özellikleri belirlemede bir 
ölçüt olarak kullanılabilir.

B) Felsefi düşünceler içinde bulundukları dönemin yaşam 
koşullarından bağımsızdır.

C) Felsefe, düşüncenin yanı sıra eyleme yönelik bir alan-
dır.

D) Felsefe tarihi bilinmeden felsefe yapmak olanaksızdır.

E) Felsefede yeni fikirlere açık olunmalıdır.

7. Genel olarak felsefenin bilgeliğe ulaşma arzusu olduğu 
söylenebilir. Bu uğurda çaba gösteren, sorgulayan ve 
araştıran filozofun; hakikatin bilgisine ulaşmak dışında 
bir beklentisi yoktur. Filozofun ilgilendiği şey şan-şöhret, 
para ya da güç değil, bilgeliktir.

Bu parçaya dayanarak felsefeyle ilgili aşağıdakilerden 
hangisi söylenebilir?

A) Eleştirel bir düşünmedir.

B) Teoriyle pratiği birleştiren bir yaklaşımdır.

C) Çıkarsız bir bilme isteğidir.

D) Mutluluğa ulaştıran bir araçtır.

E) Tutarlı bir düşünce sistemidir.

8. Bir bilgiye sahip olmaktan çok onu aramak, onun özünü 
oluşturur. Felsefe uğraşısı, bu doğrultuda olmak üzere 
her şeyden önce bir “düşünme çabası”dır. Bu çabanın te-
melinde, gerçeği anlama ve bilme merakı vardır. İnsanın 
yaşam deneyimi ne denli zengin, ne denli derin olursa ol-
sun, hiçbiri felsefenin yerini tutmaz. İşte felsefe yapmak, 
bu bilgiler üzerinde düşünmek, onları sorgulamak, yani 
“yeniden gözden geçirip tartışmak”tır.

Bu parçada aşağıdakilerden hangisi vurgulanmakta-
dır?

A) Felsefe, öncelikle insanın varlık yapısı ve nitelikleriyle 
ilgilenir.

B) Felsefe, özgür düşünce ortamlarında gelişme imkanı 
bulur.

C) Felsefe, hayatla ilgili farklı görüşler ortaya koyarak 
farklı bakış açıları kazandırır.

D) Felsefe, bilimlerin kendi alanlarına yönelik olarak elde 
ettikleri bilgileri birleştirici bir rol oynar.

E) Felsefe, bilgeliği arama ürünü olan düşünceleri yeni-
den eleştiriye tabi tutar.
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Test - 02

1. “Güzel nedir?” sorusuna filozoflar şu cevapları vermiştir.

• Aristoteles’e göre, doğada mükemmelleşmemiş du-
rumda kalanı tamamlamaya yönelik bir etkinliktir.

• Platon’a göre; ideadan yansıyan şeydir.

• Schelling’e göre; sonsuzun, sonlu olarak kendini gös-
termesidir.

Buna göre felsefe için aşağıdakilerden hangisi söy-
lenebilir?

A) Aynı soruya farklı yanıtlar verilebilir.

B) Soruları cevaplardan daha önemlidir.

C) Her sorunun başka sorulara yol açtığı etkinliktir.

D) Kendi etkinliği üzerinde yoğunlaşıp kendini de sorgu-
lar.

E) Sorular deneyimlere dayanılarak açıklanır.

2. Felsefe, yalnızca evrenle ilgili olarak ortaya konan bir bilgi 
değil, evreni kavramaya yönelik olan düşünceler üzerine 
de bir düşüncedir. Bilgiler üzerine de düşünme etkinliği 
gerçekleştiren bir disiplindir. Bu bakımdan felsefe, bilginin 
de bilgisi olarak değerlendirilebilir. Örneğin Kant’ın tüm 
düşünce sistemi evreni değil; evreni bilmeye çalışan in-
san zihnini de konu olarak alır. İnsan aklının ne olduğunu, 
nasıl çalıştığını, bilgiyi nasıl elde ettiğini de araştırır.

Bu parçada aşağıdakilerden hangisi vurgulanmakta-
dır?

A) Felsefede önemli olan, felsefi sonuçlardan çok bu so-
nuçlara ulaşma çabasıdır.

B) Felsefe, bir insan etkinliği olarak insanın merak ve 
hayretinden doğmuştur.

C) Felsefi problemler, anlama yöneliktir.

D) Felsefi düşünceler kendi içinde tutarlıdır.

E) Felsefe, refleksif bir bilgi türüdür.

3. Felsefe, bilimlerde olduğu gibi ilerleme özelliğine sahip 
değildir. Felsefede filozoflar, daha önceki filozofların sor-
duğu sorular üzerinde düşünür ve yeni fikirler ortaya ko-
yar. Bu fikirler, diğer fikirler üzerine bina edilmez; onlardan 
bağımsızdır. Böylece ortaya konan bilgilerde bir artma, 
genişleme görülmektedir.

Bu durum felsefenin aşağıdaki hangi özelliği ile ilgi-
lidir?

A) Yığılımlı olması

B) Refleksif olması

C) Eleştirel olması

D) Rasyonel olması

E) Sistemli ve düzenli olması

4. Felsefe düşünme faaliyeti içinde kullandığımız veya kar-
şılaştığımız kavramların anlamını yakalamaya çalışır: 
“Nedir?” tarzında sunulan sorular ile varlığın özünü, insan 
bilgisinin imkân ve sınırlarını, insanın evrendeki yerini, 
davranışlarında uyulması gerekeni belirlemeyi kendine 
amaç edinir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi felsefi bir soru de-
ğildir?

A) İnsan ahlaki eyleminde özgür müdür?

B) Suyun döngüsü nasıldır?

C) Varlık var mıdır?

D) Mutluluğa nasıl ulaşılır?

E) Mutlak doğru var mıdır?

5. Felsefe, dini temellendirirken tutarlı olmak zorundadır. 
Aynı konuda farklı iki iddia savunulmamalıdır. Örneğin 
insan eylemlerinin önceden belirlendiğini öne süren dinî 
görüşle, insanın eylemlerinde özgür olduğunu ileri süren 
başka bir görüş birlikte savunulamaz.

Bu parçaya göre felsefenin tutarlı olmasının koşulu 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Aynı konuda çelişkiye düşülmemesi

B) Evrenin ve insanın anlaşılmaya çalışılması

C) Bütüncül açıklamalar yapılması

D) Metafizik konularla ilgilenilmesi

E) Kişisel düşüncelerin ürünü olması
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6. Hayatım boyunca düşüncelerin içinde kendim için bir yer 
aradım. Yalnız benim olan başka hiç kimseye benzeme-
yen bir düşünce sistemi kurmaya çalıştım. Birçok filozof 
benim idolüm oldu fakat hiç kimsenin çırağı olmak iste-
medim. Ben kendi aklımla, görüşlerimle, kendi felsefemle 
“ben” olmaya çalıştım.

Bu parçaya göre felsefenin aşağıdaki özelliklerden 
hangisine sahip olması gerekir?

A) Mantıksallık B) Özgünlük

C) Tutarlılık D) Sistemlilik

E) Dogmatiklik

7. Bazı filozoflar hem bilgi hem de ahlak alanlarında genel 
geçer ilkelerin var olduğunu ve bu ilkelerin her yerde mut-
lak geçerliliğini savunurlar. Gerçekliğin bir bütün olduğunu 
ve onun bilgisinin de bir bütün olarak var olması gerektiği-
ni öne sürerler. Etik alanda bütün insanların kesin olarak 
benimsediği ya da benimsemek zorunda olduğu ilkeleri 
şart koşarlar. Ahlak ilkeleri bu filozoflara göre her yerde 
ve her zaman bütün insanlar için geçerli bir yasa olmalıdır. 
Örneğin Kant’ın “normatif etik”i böyle bir etik anlayışıdır.

Bu parçada felsefi düşüncenin aşağıdaki özelliklerin-
den hangisi vurgulanmaktadır?

A) Eleştirel olma B) Çözümleyici olma

C) Öznel olma D) Evrensel olma

E) Refleksif olma

8. Felsefi tavır kişinin inançlarından, sıkı sıkıya tutunduğu 
düşünsel dalların sorgulanmasından başlar. İnsanların 
üzerinde pek de düşünmeden kabul ettiği fikirleri de içi-
ne alarak eleştirel bir süzgeçten geçirir. Felsefe ele aldı-
ğı tüm fikirler, tavırlar konusunda tereddütlüdür. “Acaba” 
demekten, içini bununla kemirmekten bir an geri durmaz.

Bu parçaya göre “felsefi tavrın” temel özelliği aşağıda-
kilerden hangisidir?

A) Kuşkucu olma

B) Tutarlı davranma

C) Geçmiş birikimlerden yararlanma

D) Otoritelere saygılı olma

E) Akılcı olma

9. Felsefe ulaştığı sonuçları olgularla değil, mantıksal çıka-
rımlarla temellendirir. Örneğin “Bütün insanlar ölümlüyse, 
Ahmet de insansa, Ahmet’in de ölümlü olduğunu kabul 
etmek zorunludur.” çıkarımı bir akıl yürütmedir. Burada 
bilginin doğruluğu olguları denetleyerek ortaya konulma-
maktadır. Sadece sonucun iki önermeden zorunlu olarak 
çıkıp çıkmadığına bakılmaktadır.

Bu parçaya dayanılarak aşağıdaki yargılardan hangi-
sine ulaşılabilir?

A) Felsefi akıl yürütmeleri etkileyen pek çok faktör vardır.

B) Felsefi düşünceler, özgür ortamlarda doğar ve gelişir.

C) Felsefe dış dünyadaki gerçekliğe değil, akla dayana-
rak yapılır.

D) Felsefe, bilgiye ulaşma isteğinin açığa çıkmış hâlidir.

E) Felsefenin açıklamalarında kesinlik ve bitmişlik yoktur.

10. • Filozofların kişisel yorumlarını yansıtan düşünceler-
den oluşması

• Ele aldığı konuyu bir yönüyle değil, bütün yönleriyle 
açıklamaya yönelmesi

• Zihnin kendi üzerine dönerek düşünme biçimini ince-
lemesi

• Ele aldığı problemleri aklın ve mantığın süzgecinden 
geçirmesi

Bu görüşlerde felsefenin aşağıdaki hangi özelliğinden 
söz edilmemiştir?

A) Rasyonel olma

B) Yığılımlı olarak ilerleme

C) Öznel olma

D) Refleksif olma

E) Birleştirici ve bütünleştirici olma

TYT FELSEFE DUF - FÖY-1 - 2022
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Test - 03Felsefenin İşlevi

1. Felsefi sorgulamayı ciddiye alan herkes fikirlerini ifade 
etmeye değer kişiler olarak, birbirine saygı göstermek 
konusunda anlaşmalı ve yol arkadaşlarıyla bir sözleşme 
imzalamalıdır. Amaç, herkesin serbestçe konuşabileceği 
ve eleştirebileceği bir felsefe ortamı oluşturmaktır.

Bu parçaya dayanılarak aşağıdaki yargılardan hangi-
sine ulaşılabilir?

A) Felsefe halkın anlayabileceği seviyeye indirilmelidir.

B) Felsefe kişilerin birbirine karşı hoşgörülü olmasını ge-
rektiren bir uğraştır.

C) Felsefe yapmak, felsefi düşünce yöntemini kullanmak-
tır.

D) Felsefe, insanın düşünme yetisine bir düzen kazandı-
rır.

E) İnsan temel ihtiyaçlarını giderdiği ölçüde felsefe yapar.

2. Gerçeği görebilmek için hayata objektif bir gözle bakmak 
gerekir. Hayatın dışına çıkıp hayatı göremeyeceğimiz için 
içeride felsefi tutum edinebiliriz. Felsefe, insanı aldatabi-
lecek etkenleri bertaraf etmemizi sağlar. Yanılgılara ka-
pılmamayı ve gerçeği keşfetmeyi felsefe sayesinde ba-
şarabiliriz. Gerçeği arama çabasında “felsefe” adı altında 
toplanan etkinlikler en önemli desteklerdir. Felsefe hiçbir 
cevapla yetinmeyen, sürekli devinen bir gerçek arayışına 
sahiptir.

Bu parçada aşağıdakilerden hangisi vurgulanmakta-
dır?

A) Felsefe yapabilmek için bilgelik gereklidir.

B) Felsefe her toplumu farklı şekilde etkiler.

C) Felsefe, insana erdemli olmayı öğretir.

D) Felsefe, engelleri aşmamıza ve gerçeğe ulaşmamıza 
yardımcı olur.

E) Felsefe, düşüncenin serüveni olarak uzun bir geçmişe 
sahiptir.

3. Felsefi düşünme alışkanlığı kazanmış birey, kişisel etkin-
liğinin nasıl bir nitelik taşıdığının farkına varır. Hem özgür 
bir birey olduğunu hem de sorumluluk gücünü fark eder. 
Böyle düşünen bir insan, içinde yer aldığı toplumsal grup-
lardan bağımsız davranabilecek özelliği kazandığı için 
artık onu “sürü”nün bir üyesi olarak görmek olanaksızdır.

Bu parçada felsefenin aşağıdaki hangi özelliği vurgu-
lanmaktadır?

A) Kavramları açıklığa kavuşturduğu

B) Yaşamdaki uygulamaları ile insana sorgulama bilinci 
kazandırdığı

C) Yararlı bilgileri aradığı

D) Sorulara verdiği yanıtların tutarlı olduğu

E) Kendinden önceki düşüncelerin üzerinde yükseldiği

4. Bir düşünür, günümüzde “Düşünen insan için artık felse-
fe ile mi yoksa felsefesiz mi yaşamak gerekir?” diye bir 
soru olamayacağını, asıl sorunun “Hangi felsefeye göre 
yaşamak gerekir?” olduğunu savunur. Aslında bu, bundan 
2500 yıl önce “Üzerinde düşünülmeyen bir hayat, yaşan-
maya değer bir hayat değildir.” diyen Sokrates’in deva-
mıdır. Felsefesiz yaşamayı reddedip hangi felsefeye göre 
yaşamanız gerektiğini sorduğunuz anda hayatı sorgula-
yarak yaşamanın da eşiğinden geçmişsiniz demektir.

Bu parçada felsefenin aşağıdaki hangi işlevinden söz 
edilmektedir?

A) Olayları irdeleme ve anlamaya çalışma

B) Bireyin mutluluğunu sağlama

C) Toplumla uyumlu olmayı öğretme

D) Aklı kullanmayı gösterme

E) Tutarlı düşünmeyi öğretme
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5. Felsefe,

• İlk Çağ’da, mitolojik açıklamaların yerini akla dayalı 
açıklamaların almasını sağlamıştır.

• Orta Çağ’da, Batı’da dinin akılcı yorumlanabilmesi için 
insanlara yol göstermiştir.

• Yeni Çağ’da, Rönesans ve reform hareketlerinin te-
melini hazırlamıştır.

• Yakın Çağ’da ise aydınlanmanın aracı olmuştur.

Verilen bilgilerden felsefe ile ilgili olarak aşağıdakiler-
den hangisi çıkarılabilir?

A) Yaşanılan çağın önemli olaylarını düzenlediği

B) Her dönemde sorgulayıcı bir yapıya sahip olduğu

C) Çağın koşullarına göre farklı işlevler üstlendiği

D) Bilimlere yol gösterdiği

E) Her dönemde metafizikle ilgilendiği

6. Felsefe, zihnimizdeki kavram karışıklığını gidermemize 
yardımcı olur. Ayrıcalıkları haklarla, tarafsızlığı öznellikle, 
istemeyi gereksinim duymakla, zenginliği başarıyla karış-
tıran insanların anlamlı bir yaşam sürmeleri olanaklı değil-
dir. Kavram kargaşasını gidermeden doğru ve sağlıklı dü-
şünemeyiz. Anlamlı tartışmalar ve çözümler üretemeyiz. 
Bizlere kavramsal açıklığı felsefe getirir. İnsanın sorunlara 
çok yönlü bakabilmesi, ön yargısız yaklaşabilmesi, onları 
eleştiri süzgecinden geçirebilmesi felsefeyle olanaklıdır.

Bu parçada felsefenin aşağıdaki hangi işlevinden söz 
edilmektedir?

A) İnsana demokratik olgunluk kazandırır.

B) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere zemin hazırlar.

C) İnsanın bilme ve anlama merakını doyurmasına kat-
kıda bulunur.

D) Fikir ve düşünceleri, bu düşünceleri yansıtan kavram-
ları tanıma olanağı sağlar.

E) Henüz bilinmeyen konular üzerinde düşünmemizi sağ-
layarak dünya görüşümüzü genişletir.

7. Çocukken her şeyi merak eder, araştırır, öğrenmeye ça-
lışırız, büyüdükçe de içimizdeki çocuğu kaybederiz. İşte 
filozofların amacı, içimizdeki çocuğun büyümemesini 
sağlamaktır. Filozofların içimizde canlı tutmaya çalıştıkları 
şey, merak ve hayretle olaylara bakabilme duygusudur. 
Her şeye rağmen içimizdeki ses, hangi yaşta olursak ola-
lım, yaşamın her zaman büyük bir sır olduğunu söyler.

Bu parçaya göre felsefenin işlevi aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Eleştirilerle topluma yol gösterme

B) İnsanı mutlu kılma

C) Bilme ihtiyacını diri tutma

D) Demokratik tutum kazandırma

E) Olanı nesnel bir tutumla inceleme

8. • İnsanın temel hak ve özgürlüklerinin temellendirilme-
si; demokrasi, özgürlük, barış gibi evrensel değerlerin 
benimsenmesinde filozofların mutlak bir etkisi vardır.

• İnsanın bilinçlenmesinde; evreni, dünyayı, kendisini 
anlamasında, merak ve hayret güdüsünün giderilme-
sinde felsefe önemli bir dayanaktır.

• Bilgi toplumunun oluşmasında; iyi-kötü, doğru-yanlış 
değerlerinin irdelenip eleştirilmesinde felsefi düşünü-
şün büyük bir etkisi vardır.

Bu bilgilerde aşağıdakilerden hangisi vurgulanmak-
tadır?

A) Felsefenin işlevi

B) Felsefi bilginin özellikleri

C) Felsefi düşüncenin öznelliği

D) Felsefenin bilimlerle ilişkisi

E) Felsefe yapmanın ilkeleri

TYT FELSEFE DUF - FÖY-1 - 2022
Test 3 (575603)

OPT�K - Test 3 (575603)
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Tarama Testi - I Test - 04

1. Felsefenin doğuşundan önce çeşitli kavimlerin birbiri-
ne aykırı geleneklerinin, birbirini yalanlayan inanışlarının 
Eski Yunan’da karşılaşması burada düşünmeyi bazı otori-
telerden kurtarıyordu. Diğer taraftan burada yaşayanların 
hayatını koruma zoruyla her zaman çalışmaya mecbur ol-
mayacak kadar boş zamanlarının olması felsefenin doğ-
masına olanak sağlamıştır.

Bu parçada felsefenin doğuşu aşağıdakilerden hangi-
sine bağlanmıştır?

A) Özgürlükçü bir siyasal düzene

B) Çeşitli uygarlıkların etkileşimine ve refah düzeyine

C) Düşünen insanların toplumda kabul görmesine

D) Filozofların birbirleriyle işbirliği yapmasına

E) Bilimin yöntemlerinin gelişmesine

2. Filozoflar maddi bir çıkar amaçlamazlar. Felsefe tarihi 
incelendiğinde filozofların doğruya ulaşmaktan başka bir 
amaçlarının olmadığı görülür. Örneğin İlk Çağ’da yaşa-
mış olan Sokrates, bilgiyi parayla satan sofistlerin tersine, 
meydanlarda gördüğü insanlara çeşitli sorular sorarak on-
ları hakikate ulaştırmaya çalışmıştır. O, herhangi bir mad-
di kazanç ya da ün peşinde değildir.

Bu parçaya dayanarak aşağıdaki yargılardan hangisi-
ne ulaşılabilir?

A) Felsefe, insanın eylemlerinde mutlu olmasını amaçlar.

B) Felsefe, çağın koşullarından etkilenir.

C) Felsefe, çıkar kaygısıyla ya da fayda sağlamak ama-
cıyla yapılmamalıdır.

D) Düşünce ürünü olan felsefe, evrensel sistemler ortaya 
koyar.

E) Felsefeye ait yöntemler, insanın her konuda akıl yürüt-
mesine yardımcı olur.

3. İlk filozoflar inanca, otoriteye ya da geleneğe başvurma-
dan kendi akıllarını kullanarak dünyayı anlamaya çalıştı-
lar. Bu durum tümüyle yeni bir şeydi. Onlar aynı zamanda 
diğer insanlara akıllarını nasıl kullanacaklarını ve kendi 
başlarına nasıl düşüneceklerini de öğrettiler. Bu neden-
le öğrencilerinin bile kendileriyle mutlaka aynı düşüncede 
olmalarını beklemediler. Onlar bilgi birikimlerini olduğu 
gibi öğrencilerine aktarmak yerine onları tartışmaya, irde-
lemeye, kendi savlarını temellendirmeye teşvik ettiler.

Bu parçada ilk filozofların öğrencilerine aşağıdakiler-
den hangisini kazandırmaya çalıştıkları söylenebilir?

A) Bilinmeyen konularda çalışmalarını

B) Felsefe yaparak çıkar sağlamayı

C) Tutarlı düşünme yollarını

D) Bilgeliğin arayışında olmalarını

E) Özgürce fikirlerini söyleyerek sorgulama yapmalarını

4. • Toplumun genel yapısı, filozofun içinde bulunduğu 
çevreyi yansıtmaktadır.

• Felsefi akımlar ele alınırken din, ahlak, bilim ve sanat 
alanı gibi felsefe dışındaki yapının etkisi de göz önün-
de tutulmalıdır.

• Dönemin felsefe kuramları, birey olarak filozofun üze-
rinde etkide bulunmaktadır.

Bu bilgilere dayanılarak aşağıdaki yargılardan hangi-
sine ulaşılabilir?

A) Felsefi düşünce, değişik faktörlerin etkisi altında geli-
şir.

B) Felsefe ele aldığı konuların özüne yönelik yaklaşımlar 
sergiler.

C) Felsefe aynı konuyu diğer bilgi alanlarından daha iyi 
açıklar.

D) Felsefe, bilginin arayışında olmaktır.

E) Filozoflar toplumsal sorunlara kayıtsız kalamazlar.
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5. Filozoflar yeni gelişmelere açık olmalıdırlar. Şimdiye ka-
dar hiç beyaz bir karga görmemiş olsak bile, bu durum 
aranan özellikteki kargayı aramaktan bizi vazgeçirmeme-
lidir. Bir gün gelir, ne kadar şüpheci olursak olalım daha 
önce kabul etmediğimiz bir şeyi kabul etmek durumunda 
kalabiliriz. Bu kapıyı açık bırakmazsak dogmatik biri olu-
ruz. O zaman da filozof olamayız.

Bu parçaya göre filozoflarda aşağıdaki özelliklerden 
hangisi olmalıdır?

A) Yaratıcı fikirler öne sürme

B) Toplumun mutluluğunu amaçlama

C) Yenilikçi ve meraklı olma

D) Tutarlı düşünme

E) Özgür düşünceyi savunma

6. Felsefe her şeyden önce bir düşünce çabasıdır. Felsefe-
de filozof, var olan her şey üzerine düşünür, akıl yetisiy-
le edindiği bilgileri yeniden gözden geçirir, onların neden 
başka türlü değil de böyle olduklarını ve nereden geldik-
lerini yorumlar; onların içerikleri hakkında sorular sorar. 
İşte felsefe yapmak bu bilgiler üzerinde düşünmek, onları 
sorgulamak, yeniden gözden geçirip yorumlamaktır.

Bu parçaya dayanılarak felsefeyle ilgili aşağıdaki yar-
gılardan hangisine ulaşılabilir?

A) Kişisel düşüncelerin ürünüdür.

B) Birikime dayanmaktadır.

C) Evrensel konulara önem verilmektedir.

D) Düşünce üzerine bir düşüncedir.

E) Ne olduğuyla ilgili bir uzlaşım bulunmamaktadır.

7. Voltaire, yaşadığı dönemin Fransa’sının tembel aristok-
rasisini, vergi alan kilise adamlarını ve yönetimin siyasi 
zorbalığını kınayarak, orta sınıfın devletin üst makamla-
rında yer almaları gerektiğini öne sürmüştür. Voltaire bu 
söylemleriyle Fransız Devrimi’nin ilk sesi olmuştur.

Bu parçadaki örnekle filozofların aşağıdaki hangi 
özelliği vurgulanmaktadır?

A) Sürekli düzen karşıtı söylemler geliştirmeleri

B) Zamanının önemli olaylarını başlatmaları

C) Varlık konusuyla ilgilenmeleri

D) Görüşleriyle yaşamlarının tutarlı olması

E) Akılcı açıklamalar yapmaları

8. İnsanoğlunda öteden beri var olan merak duygusu, farklı 
dönemlerde farklı şekillerde karşılanmıştır. İlk dönemler-
de varlığı mitoslarla, efsanelerle, geleneklerle, tanrılarla 
açıklayan insan, açıklamalarından kuşku duymaya başla-
yınca yeni bir dönem başlamıştır. İnsan kendi aklı ve ken-
di görüşleriyle varlığı açıklamaya başlamıştır.

Bu parçada insanın varlığı yeniden açıklamasının ne-
deni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ahlaki yapının evrensel olması

B) Varlığı yokluk olarak görmesi

C) Tanrı’yı bilmek istemesi

D) Bilgilerinden şüphe etmesi

E) Toplumların zenginleşmesi

9. İnsan toplumla ilişkilerini, yaşamın anlamını, değerlerini, 
değerlerin önemini her zaman sorgulayacak, sorularına 
cevaplar bulmaya çalışacaktır. Bu, onun özünde vardır. 
Bu şekilde zihinsel ihtiyaçlarının başında yer alan merakı-
nı giderme, evreni ve kendisini anlama, yaşamını anlam-
landırma isteğini karşılayarak mutluluğa ulaşacaktır. Bu 
işlemi de felsefe sayesinde yapacaktır.

Bu parçaya göre felsefenin işlevi aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Bireyi ahlakça olgunlaştırmak

B) Aklı etkili olarak kullanmayı öğretmek

C) İnsanın bilme ve anlama ihtiyacını gidermek

D) İnsanın refah seviyesini yükseltmek

E) Doğru bilgiye ulaşmanın yollarını göstermek

TYT FELSEFE DUF - FÖY-1 - 2022
Test 4 (575604)

OPT�K - Test 4 (575604)
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Test - 05Tarama Testi - II

1. İtalyan düşünür Niccolo Machiavelli, Hükümdar adlı ki-
tabında çok otoriter bir devlet modeli ortaya koymuştur. 
Onun bu eseri yazdığı dönemin İtalya’sı şehir devletleri-
ne bölünmüş durumdaydı. Bu nedenle de birlik ve düzen 
için, otoriter bir yönetime gereksinim vardı. O da güçlü bir 
iktidar uğruna ne yapılması gerekiyorsa eserlerinde onun 
yapılmasını savunmuştur.

Buna göre felsefi düşüncelerle ilgili olarak aşağıdaki-
lerden hangisi söylenebilir?

A) Çözülemeyen sorunları çözüme kavuşturur.

B) Yaşamda başarılı olma yollarını gösterir.

C) Özgür ortamların ürünü olarak doğar.

D) Geçmiş bilgi birikiminden etkilenir.

E) Toplumsal sorunların yönlendirmesine açıktır.

2. Wittgenstein’in ünlü yapıtı Tractatus’a yazdığı önsözde 
yer alan, “Çabalarımın başka düşünürlerinkilerle ne öl-
çüde çakıştığını, ben yargılayacak değilim. Hem burada 
yazdıklarım, tek noktada hiçbir yenilik savı taşımıyor; bu 
yüzden de hiçbir kaynak belirtmiyorum çünkü düşündüğü-
mü benden önce bir başkasının düşünmüş olup olmadığı, 
benim için fark etmiyor.” sözleriyle, felsefenin her düşü-
nürle yeniden şekillendiğini ve bilimler gibi artarak ilerle-
mediğini anlatmak istemiştir.

Bu parçaya dayanılarak aşağıdaki yargılardan hangi-
sine ulaşılabilir?

A) Felsefe cevaplanmamış sorularla ilgilenir.

B) Felsefe rasyonel bir etkinlik alanıdır.

C) Filozofun önceki düşünürlerden ilham alması gerekli-
dir.

D) Felsefe, öznel bir etkinliktir.

E) Felsefe, sistemli ve düzenlidir.

3. Sorgulama gereklidir ama sorgulamayı sonsuza kadar 
sürdürmek hem imkânsız hem de tehlikelidir. Dünyanın 
döndüğünden, yerçekiminden kuşkulanmak bilgide iler-
leme niyetinde olmayanların anlamsız duruşudur. Apaçık 
doğrular bizim için basamak olmalıdır. Onları doğru kabul 
ettiğimiz sürece bilgilerimizi artırabiliriz. Her durumda so-
ruları çoğaltmak, felsefe yapmaktan başka bir şeydir.

Bu parçaya dayanılarak felsefeyle ilgili aşağıdaki yar-
gılardan hangisine ulaşılabilir?

A) Farklı fikirleri aynı noktada birleştirmek gereklidir.

B) Şüpheci ve sorgulayıcı bir tavır benimsenmelidir.

C) Yöntem olarak kuşku, kesin bilgiye ulaşılıncaya kadar 
sürdürülmelidir.

D) Felsefi sorgulama, insanı yaşamda bilinçli kılmalıdır.

E) İnsanın bilme ve anlama ihtiyacı giderilmelidir.

4. Felsefe en iyi yönetim biçimini düşünmemize ve oluştur-
mamıza yardımcı olabilir. İnsan haklarının belirlenme-
sinde felsefeye oldukça fazla gereksinim duyulmaktadır. 
Felsefe, demokrasinin iyi ve kötü yanlarını sorgulayabilir. 
Bir ahlak felsefesi geliştirerek, insanın ve toplumun nasıl 
davranması gerektiğini araştırabilir.

Bu parçaya dayanılarak aşağıdaki yargılardan hangi-
sine ulaşılabilir?

A) Felsefi düşünce, toplumsal koşulların niteliğine bağlı-
dır.

B) Felsefe, etik ve siyaset alanında toplumu yönlendirici 
açıklamalar yapar.

C) Felsefe her dönemde farklı fikirlerin ortaya konmasıyla 
oluşmuştur.

D) Felsefenin her döneminde kendine özgü problemleri 
vardır.

E) Felsefe yenilikçi fikirler içermektedir.
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5. Aristoteles, Platon’un “Akademia” adlı okuluna öğrenci 
olarak girmiş, daha sonra burada öğretmenlik yapmaya 
başlamıştır. Yıllarca bu okulda öğrendiklerini öğrencileri-
ne anlatmıştır. Onun filozof olması Platon’un görüşlerini 
sorgulamasıyla başlamış, kendi özgün görüşlerini geliştir-
mesiyle tamamlanmıştır.

Bu parçaya göre aşağıdakilerden hangisi filozofların 
özelliklerinden biri değildir?

A) Yeni fikirler oluşturma

B) Eleştirel olma

C) Otoritelerin görüşlerini savunma

D) Bilgi düzeyini artırma

E) Akla dayalı görüşler geliştirme

6. Felsefe; insanı, evreni ve bunların değerini öğrenmek için 
yapılan akla ve eleştiriye dayalı, birleştirici bir çabadır. 
Felsefe bu konulara ilişkin sorularla yapılır.

Aşağıdakilerden hangisi felsefenin sorularından biri 
değildir?

A) Evrensel ahlak yasaları var mıdır?

B) Evrenin ilk unsuru nedir?

C) Evrende doğa olayları nasıl meydana gelmektedir?

D) İdeal bir toplumsal düzen var mıdır?

E) Doğru bilginin ölçütü nedir?

7. Felsefe sözcüğünün etimolojisi, bilgelik veya daha kesin 
olarak “sophia” sevgisidir. Yunanca “sophia” kelimesi hem 
sanat veya yaşama gücü hem de bilgi, temel doğruların 
bilgisi anlamına gelir. Felsefe sözcüğünü icat ettiği söyle-
nen Pythagoras alçak gönüllülükle filozofun bilgeliğe veya 
bilgiye sahip olan değil, onların dostu (philo) olan insan 
olduğunu söylemek istemiştir.

Bu parçaya dayanılarak felsefeyle ilgili aşağıdakiler-
den hangisi söylenemez?

A) Bilgiyi sevdiği

B) Doğruların arayışında olduğu

C) Bilgeliğe önem verdiği

D) İnsan ve yaşamı konu edindiği

E) Kesin bilgiye sahip olmayı amaçladığı

8. Felsefe, insanın kişisel etkinliğinin nasıl bir etkinlik ol-
duğunun bilincine varmasını sağlar. Bilinçlenen kişi hem 
özgür davranma hem de sorumluluk yüklenme gücünü 
kazanır. Bağlı olduğu toplumsal gruptan bağımsız davra-
nabilecek duruma yükselir.

Bu parçada aşağıdaki sorulardan hangisine yanıt ve-
rilmektedir?

A) Felsefenin insan yaşamındaki işlevi nedir?

B) Felsefenin disiplinleri nelerdir?

C) Felsefenin doğuşunda ve gelişmesinde hangi faktörler 
etkili olmuştur?

D) Felsefenin nitelikleri nelerdir?

E) Felsefede soru sormak neden önemlidir?

9. Felsefe, insan var oluşuna bir tür maya kattığı için haya-
tımıza zevk ya da ilham veren bir ögedir. Hayatımız fel-
sefeyle derinlik kazanır, önümüze yeni manzaralar açılır. 
Kendimiz hakkında zengin bir bilgi edinebiliriz. Hatta yeni 
fikirler yabancı ya da tehdit edici olsa bile kendimizi yeni 
fikirlere açabiliriz. Böylece cesaretlenip yeni imkânlara 
doğru yol alabiliriz.

Bu parçada felsefenin hangi işlevi üzerinde durul-
maktadır?

A) Yaşamı anlamlandırma ve yönlendirme

B) Tutarlı düşünceler üretmeye yardımcı olma

C) Bilimsel verileri sentezleme

D) Farklı görüşlere eleştirel yaklaşabilme

E) Demokratik olgunluğa ulaşma

TYT FELSEFE DUF - FÖY-1 - 2022
Test 5 (575605)

OPT�K - Test 5 (575605)
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Test - 06Tarama Testi - III

1. Felsefi düşünce, kendisine veri olarak aldığı her tür mal-
zemeyi, aklın eleştiri süzgecinden geçirir. Akla dayanan 
bir soruşturma ve araştırmanın sonucu olması bakımın-
dan felsefede, konu ve kavramların değerlendirmelerinde 
çelişkili hükümlere yer verilmez.

Bu parçada felsefenin hangi özelliği vurgulanmakta-
dır?

A) Refleksif olması

B) Evrensel olması

C) Yığılımlı olarak ilerlemesi

D) Tutarlı olması

E) Toplumsal yapıdan etkilenmesi

2. Felsefi düşünce, kendisine sunulanla yetinmeyerek me-
rak, şüphe, şaşma itici güçleriyle hareket ederek varlık, 
bilgi ve değerler alanını birleştirici bir biçimde kavramaya 
çalışan bir zihnin ürünüdür. Varlığı bir yönüyle ya da belli 
açılardan ele alan bilimlerden farklı olarak felsefe, varlığın 
tümüne yönelir. Varlık, bilgi ve değerler hakkında birleşti-
rici ve kuşatıcı bilgi elde etme amacını güder.

Bu parçada felsefenin hangi özelliği vurgulanmakta-
dır?

A) Hikmeti arama B) Eleştirel olma

C) Akla dayanma D) Subjektif olma

E) Bütünleyici olma

3. “Felsefe insanların yaşamı merak etmesinden doğar.”

(Platon)

“İnsan doğal olarak bilmek ister.”

(Aristoteles)

“Felsefe hayretle başlar.”

(Sokrates)

Bu görüşlerden hareketle felsefeyle ilgili olarak aşa-
ğıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Anlama ihtiyacını karşılar.

B) Her şeyin nedenini irdeler.

C) Toplumsal olandan etkilenir.

D) Düşünceye dayanır.

E) Bilimsel önermeleri analiz eder.

4. Her felsefe sisteminde, düşüncelerin özünü oluştura-
cak belli bir ilke, filozoflarca çıkış noktası olarak alınır 
ve sistem bu temel ilke üzerine kurulur. Örneğin Platon 
“idea”yı, Descartes “düşünme”yi, Spinoza “Tanrı”yı, Le-
ibniz “monad”ı, kendi sistemlerinde çıkış noktası olarak 
almışlardır. Filozoflar bu kavramlardan hareket ederken 
kendi yaşam biçimlerini, düşünce süreçlerini göz önünde 
bulundurmuşlar ve tamamen kendilerine özgü kavramlar 
oluşturmuşlardır. Bugün “idea’’dan bahsederken Platon’u 
hatırlamamak, Aristoteles’i “töz” kavramı olmadan düşün-
mek mümkün değildir.

Bu parçadan aşağıdaki yargılardan hangisi çıkarıla-
bilir?

A) Felsefe, düşünme üzerine düşünmedir.

B) Felsefede kavram karmaşasına yer yoktur.

C) Kavramlar, basit bilgilerdir.

D) Filozoflar, görüşlerini birtakım kavram ve ilkelere da-
yandırırlar.

E) Düşünme, kavramlar arasında ilişki kurmaktır.

5. Her filozofun kurduğu düşünce sistemi, kendi içerisinde 
tutarlıdır. Çünkü filozoflar aynı anda birbirleri ile çelişen 
yargılarda bulunmazlar. Buna karşın felsefe, bir bütün 
olarak tutarsızlıklarla doludur. Çünkü aynı konuda filozof-
larca oluşturulmuş birbirleri ile çelişen farklı felsefe sis-
temleri vardır.

Bu parçaya göre filozofların kurduğu düşünce siste-
minin kendi içinde tutarlı olmasının nedeni aşağıdaki-
lerden hangisidir?

A) Kuşkunun temel alınması

B) Felsefenin eleştirilere açık olması

C) Genel yargılara ulaşılması

D) Konu ve soruların evrensel olması

E) Düşüncelerin akla ve mantığa dayandırılması
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6. Felsefi düşüncenin öznel yapısı, onun genel geçer sonuç-
lar elde etmesine engel olur. Farklı filozofların farklı bakış 
açılarına sahip temellendirmeleri, düşünsel bir zenginlik 
yaratarak aynı konuda bir birikimin oluşmasına neden 
olur. Bilimlerin gerçekleştirdiği anlamda ilerleme yoktur. 
Birikim ve düşünce zenginliği vardır.

Bu parçada felsefenin aşağıdaki özelliklerinden han-
gisi ön plana çıkarılmaktadır?

A) Rasyonel olma

B) Refleksif olma

C) Yığılımlı olma

D) Tutarlı olma

E) Eleştirel olma

7. Filozof bu dünyayı sorgular. Bundan dolayı, iyi bir uyum 
göstermediği günlük hayatta başarısız görünür. Valery 
“Bir şeye tümüyle bağlananlar, sadece ahmaklar ve is-
tiridyelerdir.” demekteydi. Herkesin gözünde bir çözüm 
olan, filozof için yeniden bir problem olur. Filozof, bir ba-
kıma yığının kesin doğrularını problemler hâline getiren 
kişidir.

Bu parçada felsefenin hangi özelliği vurgulanmakta-
dır? 

A) Kuşkucu bir tavır olduğu

B) Bilgeliğe ulaşma çabasının olduğu

C) Bilinenden hareket ettiği

D) Yeniliğe açık olduğu

E) Toplumdan bağımsız hareket ettiği

8. • Felsefe, yaşamımızdaki sorunları değerlendirmemize 
yardımcı olur.

• Felsefe, yaşamdaki olayları daha iyi kavramamızı 
sağlar.

• Felsefe, yaşamdaki önemli ve önemsiz şeyleri fark et-
memizde yardımcıdır.

Bu bilgilerde felsefenin hangi işlevi vurgulanmakta-
dır?

A) Hoşgörülü olmayı öğretme

B) Bilinçlenmeyi sağlama

C) Geleceği görme

D) Kuşkucu tavrı benimsetme

E) Tutarlı düşünmeyi öğretme

9. Kendini sorgulamayan bir insan, bir düşünce akımı veya 
herhangi bir şey ne kadar inandırıcı olabilir. Üstelik dü-
şünme üzerine kurulu olan felsefenin, kendini düşünme 
sürecinden uzak tutması düşünülebilir mi? Bu nedenler-
den ötürü, felsefe kendini de konu edinerek, kendini ger-
çekleştirmiş olmaktadır.

Bu parçada felsefenin aşağıdaki özelliklerinden han-
gisi dile getirilmektedir?

A) Rasyonel olma

B) Yığılımlı olarak ilerleme

C) Refleksif olma

D) Tutarlı olma 

E) Genellenebilir olma

10. Antik Yunan’da sophos (hakim, bilge) “bilgileri kendisinde 
bulunduran hikmet sahibi kimse” olarak bilinirdi. Ancak in-
sanın her şeyi bilemeyeceği gerçeği karşısında “sophos” 
kelimesi “philo” sözcüğü ile birleştirilerek hikmeti arayan/
seven anlamına gelen “filozof (philosophia)”a dönüştü-
rüldü. İlk defa Pythagoras’ın kullandığı bu kavram ondan 
sonra yaygınlaşmaya başladı. Sokrates de kendisini bil-
gici (sofist) olarak değil, filozof (bilgi seven) olarak tanıt-
mıştır.

Bu parçada filozofların hangi özelliği vurgulanmakta-
dır?

A) Aklı temel almaları

B) Alçak gönüllü oldukları

C) Bilgiyi yaşamda kullanmaları

D) Kesinliği aradıkları

E) Bilginin arayışında olmaları
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Tarama Testi - IV Test - 07

1. Felsefe bir tür bilgeliktir. Bilge kişi, görmeye çalışan kişi-
dir, yılmadan araştırır. Böylece geçmişin bilgisinden gide-
rek geleceğin sezgisine ulaşmak için çabalar. Buna göre 
bilgelik, bilgi edinme konusunda çok yönlü bir ilgi alanı 
oluşturur. Andre Gide bu durumu şu sözüyle anlatır: “Her 
gün yeni olsun gördüğün, bilge kişi her şeye şaşan kişidir.”

Bu parçaya göre aşağıdakilerden hangisi “bilge kişi-
ler”in temel özelliğidir?

A) Kültürel bilgi birikimine katkı sunmaları

B) Varlığın temelini belirlemeye çalışmaları

C) Kendi bilgilerine güvenmeleri

D) Doğaya karşı soru sormaları

E) Merakla araştırma içinde olmaları

2. Ekonomik ve sosyal anlamda karmaşıklaşmış toplumlar 
felsefeye yatkın olan toplumlardır. Atinalılar tüccar insan-
lardı, hemen hemen o zamanki dünyanın bütününe açıl-
mışlardı. Böylece elde ettikleri zenginliklerle karmaşık ve 
son derece sorunlu bir toplum yapısına ulaştılar. Böylesi 
bir toplumda insan sorunları çeşitlendiği ve önem kazan-
dığı için, felsefe bir zorunluluk olarak kendini gösterdi. 
Atinalılar kendi sorunlarını tartışa tartışa gerçek anlamda 
felsefenin kurucusu oldular.

Bu parçadaki görüşler aşağıdaki yargılardan hangisi-
ni desteklemektedir?

A) Felsefe gerçeğe ulaşma çabasıdır.

B) Felsefe, toplumsal koşullardan etkilenir.

C) Felsefe, her dönemde farklı sorunlarla ilgilenir.

D) Felsefe, evreni açıklamaya çalışırken bilimlerden ya-
rarlanır.

E) Felsefe, anlama ve gerçeği görme ihtiyacını karşılar.

3. İçinde yer aldığı kültürün yapısı ve seviyesi, ilgili olduğu 
bilimlerin yöntem ve içerik bakımından ilerleyişi, felsefi 
konuların tartışılmasında bazı yeni yaklaşımlar getirebilir. 
Ama bu hiçbir zaman, öğrenilmesi ve değerlendirilmesi 
gereken en doğru felsefenin, en son ortaya çıkan felsefi 
görüşlerden ibaret olduğu anlamına gelmez. Çünkü bu-
günün düşüncesini ve değerini anlamak, çağımızda kar-
şılaştığımız felsefe konularını gerektiği gibi tartışabilmek, 
beşerî düşüncenin tarihî geçmişini bilmekle olur.

Bu parçada felsefenin hangi niteliği üzerinde durul-
muştur?

A) Sistemli ve düzenli bilgiler sunması

B) Aklı etkili olarak kullanması

C) Özgür düşünce ortamında gelişmesi

D) Tarihinden soyutlanamaması

E) Eleştirel olması

4. Felsefe, MÖ 6. yüzyılla 5. yüzyıl arasında kalan dönemde, 
aynı anda dünyanın birçok yerinde başlamıştır. Akdeniz’in 
doğusunda, güneyinde ve kuzeyinde, Çin ve Hindistan’da 
birtakım bilge adamlar, karşı karşıya kaldıkları kaotik yapı 
ya da düzenle hesaplaşırken, üyeleri oldukları kültürlerin 
yerleşik alışkanlıkları, dinî inançları ve mitolojik inanışla-
rıyla yetinmeyerek yeni bir düzen oluşturmaya çalıştılar. 
Düşüncenin kendilerinde belli bir soyutlaşma eğilimine 
girdiği bu bilge adamlar, daha derinlikli sorular sorup daha 
iddialı, daha spekülatif ve ihtiraslı yanıtlar ortaya koydular.

Bu parçaya göre felsefenin ortaya çıkışıyla ilgili ola-
rak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Mevcut olanın sorgulanmasıyla başladığı

B) Yönetim biçimini değiştirdiği

C) Yaşam koşullarının tüm yönleriyle ele alındığı

D) Toplumsal etkileşimlerin artmasıyla varlık kazandığı

E) Bilimsel araştırmaların artmasıyla düşüncenin çeşit-
lendiği

ÖRN
EK



14

01

Ders Uygulama Föyü | Felsefe

5. Felsefe, soru sormakla ve insan yaşamıyla ilgili problem-
lere karşı ilginin gelişmesiyle ortaya çıkmış düşünsel bir 
etkinliktir. “İnsan yaşamının içinde gerçekleştiği evrenin 
yapısı nedir?”, “İnsanın evrendeki yazgısı nedir?”, “İnsan, 
içinde yaşadığı gerçeği bilebilir ve yaşamını bu bilgiye 
göre düzenleyebilir mi?”, “İnsan kendi seçiminin sınırları 
içinde hangi amaçların peşinden koşmalıdır?” gibi sorular 
felsefenin soruları arasında yer alır.

Bu parçaya göre felsefe insana aşağıdakilerden han-
gisi konusunda yardımcı olmaktadır?

A) Doğanın kontrol altına alınması

B) Yaşadığı hayatın anlamının sorgulanması

C) Mantık ilkelerinin kazanılması

D) İnsanı ahlaklı olmaya yöneltmesi

E) Toplumlarla ilgili bilgi edinmesi

6. Felsefe, filozoflar ile onların düşüncelerinin resmî geçidin-
den ibaret bir şey değildir. Felsefe, Sokrates’in yaptığına 
benzer bir biçimde, düşünmeye ve sorgulamaya istekli in-
sanların hayata geçirdikleri ve entelektüel bir alışveriş sü-
reci içinde, karşılıklı muhabbet ya da tartışmalarla ortaya 
çıkabilen bir şey olmak durumundadır. Felsefeyi felsefe 
yapan şey, felsefi problemlere filozoflar tarafından geti-
rilmiş olan çözümleri okumaktan veya felsefe bilmekten 
ziyade; düşünme, sorgulama ve tartışmadır. O; özünde 
düşünen, sorgulayan, araştıran, felsefi soru ve problem-
lere kendi yanıtlarını vermeye çalışan insanların düşünce 
alışverişiyle yaşayan bir araştırma türüdür.

Bu parçadan felsefe ile ilgili olarak aşağıdakilerden 
hangisi çıkarılabilir?

A) Eleştirel tavrı hayatın her alanına yaydığı

B) Varlığın ilk ana unsurunu araştırdığı

C) Toplumsal yaşam biçimlerini sorguladığı

D) Bilimsel düşünceyi genişletmeyi amaçladığı

E) Dile önem verdiği

7. Felsefe, bilinçli bir uğraş olarak hiçbir zaman bitmeyen, 
kendini yenileyen, her zaman var olarak kendini gerçek-
leştiren bir düşünme faaliyetidir. “Felsefe yolda olmaktır.” 
sözü, felsefenin bu özelliğini anlatmaktadır. Bu yolda olma 
tavrı, felsefeden sağlanan derin bir doyum olanağını için-
de saklar. Bu doyum, felsefi düşünmede anlamını bulur.

Bu parçada aşağıdakilerden hangisi vurgulanmakta-
dır?

A) Felsefe, sorular sorabilmeyi gerektirir.

B) Felsefenin soruları, cevaplarından daha önemlidir.

C) Felsefe, sürekli bir arayış içinde olmaktır.

D) Felsefi düşünce özneldir.

E) Felsefe, evrensel bir düşüncedir.

8. İnsan zihni; evreni, doğayı, yaşamı açıklamada; meta-
fizikle, gündelik bilgilerle yetinmemiş, aklın ve deneyin 
yönettiği bilimsel bilgiyi elde etmeye yönelmiştir. İnsan 
bununla da yetinmemiş, bilimsel çalışmaları eleştirel bir 
yaklaşımla ele almıştır. Ancak bu durum, yine de insan 
zihninin ortaya konan bilgiden kolayca tatmin olacağı an-
lamına gelmez, insan daima ilerisini arar ve düşünür. Bu 
tutum ise insanlığa sürekli yeni ufuklar, yeni bakış açıları 
oluşturur. İşte felsefe, insanın bu özelliğine bağlı bir disip-
lin olarak ortaya çıkmıştır.

Bu parçada felsefenin ortaya çıkışı insanın hangi 
özelliğine bağlanmıştır?

A) Pratik faydaya yönelmesi

B) Varlığa bütüncül biçimde bakabilmesi

C) Hem akla hem duygulara önem vermesi

D) Tutarlı olması

E) Merak ve bilme arzusu içinde olması
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Test - 08Tarama Testi - V

1. Ancak kendi içinde süren felsefe serüvenini tamamlayan 
bir kişi, dünyayı anlamlandırabilir. Bunun farkında olan 
insanlar kendilerinin peşine düşerler; diğerleri ise başka-
larının gözleriyle kendilerini görmeye mahkûmdur. Yani 
hayat bireysel bir yolculuktur ve felsefe bu yolculukta bi-
zim geçeceğimiz yolları gösteren bir harita ile kilitli kapıları 
açacak anahtarları verir. Yaşamın gerçek anlamını bilme-
yenler, yollarını kaybeder. Oysa felsefe tıkanmış akılları, 
körleşen gözleri, sağırlaşan kalpleri açan tek ilaçtır.

Bu parçaya dayanarak felsefe için aşağıdakilerden 
hangisi söylenebilir?

A) İnsana yaşamında yol gösterir.

B) Sistemli ve düzenli bilgilerden oluşur.

C) Mutlak doğrulara ulaştırır.

D) Metafizik konularla ilgilenerek insanın merakını doyu-
rur.

E) Elverişli ortamlarda varlık gösterir.

2. Felsefenin soruları, daha çok değişmeden kalanı ele alan 
sorulardır ve ancak felsefeyle, felsefece bir bakış ve sor-
gulamayla yanıtlanabilir. Bugün insan haklarıyla ilgili so-
ruların ele alınmasında olduğu gibi, felsefe soruları yaşa-
mın içinde yer alırlar. Ama tüm öteki sorunlar gibi, felsefe 
sorunlarının da onları gören bir bakışa gereksinimi vardır. 
Gören göz olmayınca sorun da olmaz, her şey nasılsa 
öyle olup gider ya da öyle yapılıp durur.

Bu parçaya dayanılarak felsefeyle ilgili aşağıdaki yar-
gılardan hangisine ulaşılabilir? 

A) Soruların cevaplarını içinde barındırır.

B) Hayatın anlamlandırılmasını sağlar.

C) İnsan için kaçınılmaz bir alandır.

D) Bilimlerin çözemediği sorularla ilgilenir.

E) Öze yönelik sorgulamalarda bulunur.

3. Felsefi sistemler kuran filozoflar bir başka filozofla aynı 
düşünmek zorunda değildir. Ancak her filozofun kendi 
içinde birbiriyle uyumlu görüşlere yer verip, çelişkiye düş-
mekten kaçınması gerekmektedir. Bunu yapmayan ya da 
önemsemeyen düşünürlerin insanlar nazarında istediği 
noktaya ulaşması imkânsızdır.

Bu parçaya göre filozoflar aşağıdakilerden hangisine 
önem vermelidirler?

A) Tutarlı olmaya

B) Hoşgörülü olmaya

C) Soru sormaya

D) Kavram karmaşasından kaçınmaya

E) Meraklı olmaya

4. Homeros’un zamanında Yunanlıların kaderi tanrılarla tan-
rıçaların keyfî kararlarına bağladıkları yerde, 6. yüzyılın 
filozofları şeylerin gerisindeki kalıcı bir düzene, onları an-
laşılır hâle getirecek istikrarlı bir temele yöneldiler. Tanrı-
ların kaprisleri ve keyfî kararları yerine, birtakım ilkelerin 
olması gerektiğini düşündüler. Görünüşlerin gerisindeki 
bir akla, şeylerin düzeninden sorumlu olacak bir mantı-
ğa ihtiyaç vardı. İlk Yunanlı filozoflar işte bu ihtiyaca yanıt 
vermeye çalıştılar.

Buna göre İlk Çağ Yunan filozofları aşağıdakilerden 
hangisini gerçekleştirmişlerdir?

A) Var olan her şeyi doğaya dayandırıp akılla açıklamayı

B) Evrenin ilk ana unsurunu bulmayı

C) Önceki bilgi birikiminden yararlanmayı

D) Metafizikle ilgilenmeyi

E) Tutarlı bilgiler ortaya koymayı
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5. MÖ 600 yılında Ege’de yaşayan toplumlar çağlarının ile-
risinde bir yaşam biçimi oluşturdular. Egeliler fazla ürün-
lerini pazarda değiştirirken takas yerine para kullanma-
ya başladılar. Para, toplumsal zenginliğin hem kolayca 
değişimini hem de birikimini olanaklı kılıyordu. Böylece 
daha çok insan toplumsal zenginlikten pay alabiliyordu. 
Zenginlik, Ege kentlerinde demokrasinin oluşumuna katkı 
sağladı. Bu deneyimler, insanların birbirlerine ılımlı bak-
malarına ve farklı düşüncelere saygı duymalarına yol açtı. 
Felsefe, işte böyle bir ortamın ürünüdür.

Bu parçaya göre felsefenin doğuşu aşağıdakilerin 
hangisinden kaynaklanmıştır?

A) Ticari girişimciliğin soylularla sınırlı kalmasından

B) Toplumsal refahın sağladığı hoşgörü ortamından

C) Kültürel temasın getirdiği bilgi birikiminden yararlan-
maktan

D) Eğitime verilen önemin ticarette karşılık bulmasından

E) Boş zamanın fazla olmasından

6. Nasıl ki bir marangozun projesi yanlış bir alet kullanıIması 
yüzünden bozulabiliyorsa, bir düşünce de yanlış sözcük-
lerin kullanılmasıyla bulanık ya da çarpık bir duruma ge-
lebilir. Düşüncelerin açıklığı, onların ifade edilme tarzıyla 
çok yakından bağlantılıdır.

Bu parçaya dayanarak aşağıdaki yargılardan hangisi-
ne ulaşılabilir?

A) Filozoflar zamanlarının çoğunu dilin işlevlerini incele-
meye ayırırlar.

B) Filozoflar günlük konuşma ve yazmanın eksikliklerini 
dikkate almamalıdırlar.

C) Filozoflar kavram dostudur.

D) Filozofun düşünceleri, onun yaşam biçiminin bir yansı-
masıdır.

E) Felsefi düşüncenin doğru anlaşılmasında dilin nasıl 
kullanıldığı büyük önem taşır.

7. Filozof, bilmediği çok şey olduğunu kabul eder. Bu durum 
onu rahatsız etmekle birlikte, bilmediği şeyleri biliyormuş 
gibi yapıp övünen insanlara göre filozof daha üstündür. 
Bu açıdan “Bir tek şey biliyorum, o da hiçbir şey bilmedi-
ğimdir.” diyen Sokrates, bunu açıkça söyleme cesaretine 
ve rahatlığına sahip ender kişilerden biridir.

Bu parçada filozofların aşağıdaki hangi özelliği vur-
gulanmaktadır?

A) Belirli alanlarda bilgi sahibi oldukları

B) Bilgiye ulaşma yöntemini araştırdıkları 

C) Var olan bilgileri öznel bakış açısıyla ele aldıkları

D) Bildiklerinin yetersiz olduğunu bilen kişiler oldukları

E) Evrensel nitelikli konuları ele aldıkları

8. • Felsefe, var olanlar hakkında elde edilen en genel bil-
gidir.

• Felsefe, hiçbir bilgiyi aklın süzgecinden geçirmeden 
kabul etmez.

• Felsefe, kesin doğrulara ulaşmaya çalışmaz.

• Felsefe, bilmek için bilmek isteğinden doğmuştur.

Bu bilgilerde felsefenin aşağıdaki hangi niteliğine yer 
verilmemiştir?

A) Bütünsellik B) Öznellik

C) Eleştirellik D) Meraklılık

E) Refleksiflik
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