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Felsefenin Anlamı - I

1. Pythagoras kendine “philosophos” dermiş çünkü 
ona göre “sophia” yani “bilgelik” yalnızca tanrılara 
yakışır. İnsana ise ancak philosophia yani bilgeliği 
sevmek, dolayısıyla ona ulaşmaya çalışmak yara-
şır.

Bu parçada aşağıdaki düşüncelerden hangisi 
dile getirilmektedir?

A) Bilgelik filozoflardan öğrenilebilir.

B) Hayatın amacı, bilgeliği sevmek ve onu ara-
maya çalışmaktır.

C) Gerçek bilgiye yalnızca aklını kullananlar sahip 
olabilir.

D) Bilgisine uygun yaşam süren kişi bilgedir.

E) Eksiksiz mutlak doğrunun varlığına inanmak 
gerekir. 

2. Felsefe, gerçekliğin özüne yönelik bir arayıştır. Fel-
sefe, bu anlamda üst düzeyde akılsal bir kavrayış 
etkinliğidir. Fakat bu kavrayış etkinliğinin kayna-
ğı yaşamdır. Yaşamdan kaynağını almayan hiçbir 
felsefi düşünce, doğrunun ve gerçeğin sınırlarında 
gezinemez. Bu nedenle felsefe, salt insan düşün-
cesinin değil duygularının, tutkularının, kuşkuları-
nın, sezgilerinin ve tüm yapıp etmelerinin ürünüdür.

Bu parçadan hareketle aşağıdaki yargılardan 
hangisine ulaşılabilir?

A) Felsefede bir son ve bitmişlik yoktur.

B) Felsefede sorular cevaplarından daha önemlidir.

C) Felsefe, düşüncenin yanı sıra eyleme yönelik 
bir alandır.

D) Felsefe tarihi bilinmeden felsefe yapmak ola-
naksızdır.

E) Felsefede yeni fikirlere açık olunmalıdır.

3. Epiküros’a göre felsefe mutlu bir yaşam sağlamak 
için başvurulacak biricik kaynaktır. Platon’a göre 
felsefe, doğruyu bulma yolunda düşünsel bir ça-
lışmadır. Anselmus’a göre ise inanılanı anlamaya 
çalışmaktır.

Bu parçaya dayanılarak aşağıdaki yargılardan 
hangisine ulaşılabilir?

A) Felsefe sezgilerle yapılır.

B) Felsefe, evrensel bilgi ortaya koyan bir disiplin-
dir.

C) Felsefe düşünmenin yoludur.

D) Felsefenin üzerinde uzlaşılmış bir tanımı yok-
tur.

E) Felsefe, yaşamı anlamlı kılan tek etkinliktir. 

4. Geçmişteki ve günümüzdeki çeşitli eğilimleri, 
akımları incelediğimizde görürüz ki kimi düşünürler 
bilimsel bilgi sürecine eğilmişler, kimileri yaşamla-
rını Tanrı’nın varlığını kanıtlamak için harcamışlar, 
kimileri de düşünmeye değer tek konu olduğuna 
inandıkları sanat üzerinde yoğunlaşmışlardır.

Bu parçaya dayanılarak filozoflarla ilgili olarak 
aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Birbirlerinin düşüncelerinden yararlandıkları

B) Toplumsal yaşamı etkiledikleri

C) Bilgilerini gündelik yaşama uyguladıkları

D) Güzelin arayışında oldukları

E) Farklı konular üzerinde görüş bildirdikleri
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5. Felsefe bazen “insanın kendini tanıması”, bazen 

de “varlığı tanıma etkinliği” olarak tanımlanmıştır. 
Farabi’ye göre felsefe, var olmaları bakımından 
varlıkların bilinmesidir. İbn Sina’ya göre felsefe, 
nesnelerin hakikatlerini kavramaya çalışmaktır. 
Stoacılar, felsefeyi insanın davranışlarını düzen-
leyen ve yaşamına yön veren bir sanat olarak 
görmüşlerdir. Hegel ise felsefeyi “genel olarak dü-
şünce tarafından nesnelerin derin bir şekilde ince-
lenmesi” diye tanımlamıştır.

Bu parçaya dayanılarak aşağıdaki yargılardan 
hangisine ulaşılabilir?

A) Filozofların düşünceleri toplumu yönlendirir.

B) Filozofların düşünceleri zamanla değişir.

C) Filozofların felsefe tanımları, onların felsefi 
bakış açılarını yansıtır.

D) Filozofların sorguladığı kavramlar, zamanla de-
ğişir.

E) Filozof, bilmediğini bilen kişidir.

6. Felsefe, kelime anlamı olarak “bilgelik sevgisi” de-
mektir. Bilge; insanın bilebileceği, bilmek isteyece-
ği her konuda doğruyu arayan kişidir. Bu nedenle 
felsefe; bilgiyi ve bilgiye ulaşma çabasını sevmek, 
bu amaçla düşünmektir. Descartes felsefeyi “Fel-
sefe sözünden bilgeliği incelemek anlaşılır, bilge-
likten de insanın bilebileceği bütün şeylerin tam 
bilgisi anlaşılır.” sözleriyle ifade etmiştir.

Bu parçada felsefenin aşağıdaki özelliklerin-
den hangisi vurgulanmaktadır?

A) Doğru bilgiye ulaşma özlemini barındırması

B) Mitolojiyi sorgulaması

C) Aklı etkili olarak kullanması

D) Özgür düşünceye öncelik tanıması

E) Elverişli ortamlarda gelişmesi

7. Felsefede amaç, herhangi bir bilgiye sahip ol-
maktansa onu aramaktır. Bu nedenle sistemli ve 
düzenli bir düşünme etkinliği içerisinde doğrular 
aranır. İnsana düşen de budur. Yoksa felsefeyi tü-
müyle öğrenme diye bir durum söz konusu değildir.

Bu parçadan hareketle aşağıdaki bilgilerden 
hangisine ulaşılabilir?

A) Felsefe, insana eleştirel düşünme alışkanlığı 
kazandırır.

B) Felsefenin konularını soyut kavramlar oluşturur.

C) Felsefe, tutarlılık gerektiren zihinsel bir çabadır.

D) Felsefe, bilimlerle ilişkisini kesmemelidir.

E) Felsefede doğru değil, doğruya ulaşma çabası 
önemlidir. 

8. • Berkeley’e göre felsefe, iyinin ve doğrunun 
araştırılmasıdır.

• Farabi’ye göre felsefe, varlıkların varoluşlarının 
bilinmesidir.

• Jaspers’a göre felsefe; daima yolda olmak, 
aramak demektir.

Bu bilgiler doğrultusunda felsefeyle ilgili aşa-
ğıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

A) İnsanın bilme isteğinden kaynaklanır.

B) Gündelik yaşamı kolaylaştırır.

C) Kavramlarla gerçekleştirilir.

D) Tanımı filozoflara göre değişmektedir.

E) İnsanı kesin doğrulara ulaştırır.

10. SINIF FELSEFE DUF - FÖY-1 - 2022
Test 1 (573005)

OPT�K - Test 1 (573005)

573005



TEST 02

10. Sınıf | Felsefe3

01Felsefenin Anlamı - II

1. Felsefe; bilgiyi ve bilgeliği sevmeyi, doğruluğu 
araştırmayı, özgür düşünce ve eleştiriyle sağlam 
bilgilere ulaşıp yaşamı buna göre düzenleme-
yi amaçlar. Felsefede bilim, din gibi kimi çalışma 
alanlarında olduğu gibi ortak kabul gören, doğru-
luğuna ve kesinliğine inanılan, benimsenen so-
nuçlardan söz etme olanağı oldukça zayıftır. Buna 
göre belki Kant’ın belirttiği gibi “Öğrenilecek felse-
fe yoktur ancak felsefe yapmak, felsefi düşünmek 
vardır.” Bu yönüyle felsefe bir arayışı ifade etmek-
tedir.

Bu parçadan felsefeyle ilgili olarak aşağıda ve-
rilenlerden hangisi çıkarılamaz?

A) Hakikati amaçladığı

B) Sürekli bir çabaya dayandığı

C) Kendine özgü yönteminin olduğu

D) Objektif olmadığı

E) Eyleme dayandığı

2. • “Jimnastik sayesinde bedenimiz güçlendiği gibi 
bir zihin jimnastiği sayılan felsefe sayesinde de 
aklımız güçlenmektedir.”

Claude Bernard

• “Felsefe çözülmemiş meselelerin ilmidir.”

Leon Brunschwing

Bu felsefe tanımlarının yöneldiği ortak amaç 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Düşünmeyi öğretme ve bilinmeyene yöneltme

B) Ahlaki ölçütler getirme

C) Var olanı sorgulama

D) Pratik yaşamda ortaya çıkma

E) Felsefeye kavram kazandırma

3. Felsefe; İlk Çağ’da doğa araştırması, Orta Çağ 
Hristiyan dünyasında dinî kavramların temellen-
dirilmesi, Yeni Çağ’da aklın aydınlanması, Yakın 
Çağ’da dil ve bilim kavramlarının açıklığa kavuştu-
rulması; günümüzde ise sanat, dil, bilim ve toplum 
üzerine çözümlemeler yapılması gibi amaçlara yö-
nelik kullanılmıştır.

Buna göre felsefe ile ilgili aşağıdaki yargılar-
dan hangisi söylenebilir?

A) Her dönemde ele aldığı konular değişir.

B) Nedensellik ilişkisinden yola çıkarak öngörü-
lerde bulunmaya çalışır.

C) Bilimin verileriyle çelişmez.

D) Sorularını bilimsel verileri temel alarak oluştu-
rur.

E) Yapılan hatalardan alınan derslerle sürekli iler-
leme gösterir.

4. • Sokratik felsefede bilgelik, her bireyin daha iyi 
bir insan olmasına katkıda bulunacak şekilde 
kişiyi kim ve ne olduğunun bilgisine götüren te-
mel yönelimdir.

• Platon’da bilgi ön plana çıkar ve bilgelik, doğru 
ve yanlışın bilgisine götüren teorik bir erdemdir.

• Aristotelesçi düşüncede ise bilgelik için teorik 
bir akılla ilk ilkelerin bilgisi arasında bir ayrım 
yapılır.

Hikmet (bilgelik) ile ilgili bu farklı görüşlerin or-
tak noktası aşağıdakilerden hangisidir?

A) İnsanı ahlaklı kılmaya gayret edilmesi

B) Sorgulama ile hikmete erişileceğini varsayması

C) İlk Çağ filozoflarının hikmeti tanımlamaya ça-
lışması

D) İnsanı düşündürdüğü gibi eylemde bulunmaya 
yöneltmesi

E) Hikmetin her şeyi kuşatan temel bir bilgi oldu-
ğunun benimsenmesi
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5. Eski Yunan düşünürleri; bilgi ile bilgelik, bilmek ile 

yapmak arasında sıkı bir ilişki görüyordu. Örneğin 
Sokrates’in o ünlü “Hiç kimse bilerek kötülük yap-
maz.” sözü bu ilişkiyi dile getiriyordu. Bu nedenle 
onlar, “felsefe” dediklerinde yalnızca bilmeyi değil 
ahlaka uygun ve mutlu yaşamayı, doğru bilgi edin-
meye çalışmak kadar doğru yaşamaya çalışmayı 
da kastediyorlardı.

Bu parçada, Yunan felsefesinin aşağıdaki nite-
liklerinden hangisi vurgulanmaktadır?

A) Akla dayalı bir sorgulama yapılması

B) Felsefe ve bilim arasında farklılık görülmemesi

C) “Bilmek için bilmek” isteğinden doğmuş olması

D) Teoriyle pratiği birleştirmiş olmaları

E) Diğer kültürlerden etkilenmeleri

6. Günümüzde insanın düşünme, öğrenme ve anla-
ma biçimleri üzerinde medyanın belirleyici bir etkisi 
bulunmaktadır. Artık görmek ve seyretmek, oku-
maktan daha çok vakit ayırdığımız şeylerdir. Bu 
tahribatı önlemek için zaman geçirmeden felsefe-
ye dönmek ve filozofça düşünmek gerekir.

Bu parçada aşağıdakilerden hangisi yerilmek-
tedir?

A) Felsefenin gündelik yaşamı düzenlemesi

B) Okuma ve düşünme alışkanlığının kaybolması

C) Felsefenin bilimsel yöntemleri kullanmaması

D) İnsanların felsefeyle ilgilenmesi

E) Felsefenin evreninin genişlemesi 

7. • Felsefe, fikirler dünyasına bir çağrıdır.

• Felsefe, insanın aklını kullanarak var olan hak-
kında soru sorup yanıt arama etkinliğidir.

• Felsefe; evren, insan ve toplum hakkında dü-
şünce üretip varlığı ve yaşamı anlamlandırma 
çabasıdır.

Bu cümlelerden felsefe hakkında aşağıdaki so-
nuçlardan hangisi çıkarılabilir?

A) Mutluluk için beklentiler oluşturmadır.

B) Değişmez hakikatlere ulaşmanın yoludur.

C) Gerçeği ve doğruluğu bilme etkinliğidir. 

D) Toplumsal yaşamı düzenleme aracıdır.

E) Çevreye uyumu öğreten bir sanattır.

8. Filozofun ve bilgenin bir sanat eserine bakışları 
arasındaki fark, aynı oyunu onlarca kez oynamış 
bir oyuncunun izlemesiyle tiyatro meraklısı bir izle-
yicinin aynı oyunu ilk defa izlemesi arasındaki fark 
gibidir. Bilge, oyunu eleştirme konusunda bilgili ol-
masına rağmen oyunda daha önce gördüğünden 
farklı bir şey göremez. Filozof için ise orada yeni 
bir şeyler vardır ve bu yeni şeyleri nasıl yorumla-
yacağını çok iyi şekilde bilmektedir.

Bu parçaya dayanılarak filozoflar ile ilgili aşa-
ğıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Bilimsel yöntemleri kullanır.

B) Yeni öğrenmelere isteklidir.

C) Kuşatıcı bakış açısına sahiptir.

D) Aklı etkili olarak kullanır.

E) Çağının değerlerine bağlıdır.

10. SINIF FELSEFE DUF - FÖY-1 - 2022
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01Felsefenin Anlamı - III
TEST 03

1. • Descartes, “Felsefe sözünden bilgeliği incele-
mek anlaşılır. Bilgelikten de insanın bilebileceği 
kadar bütün şeylerin tam bilgisi anlaşılır.” de-
mektedir.

• Hegel, felsefeyi “hakikat sevgisine ve zihin gü-
cüne olan inanç” olarak kabul etmektedir.

Descartes ve Hegel’in bu görüşleri felsefe ile 
ilgili aşağıdaki yargılardan hangisini destekle-
mektedir?

A) Elverişli ortamlarda gelişir.

B) Kendine özgü yöntemi vardır.

C) Çağının koşullarından etkilenir.

D) Bilgeliğe ve akla önem verir.

E) Konularına bütüncül yaklaşım sergiler.

2. Antik Yunanlılar, Pythagoras’tan önce “filozof” 
denilen insanlara her şeyi bilen insan anlamında 
“sophos/hâkim” diyorlardı. Yani sophos/hâkim, bü-
tün bilgileri kendisinde bulunduran “hikmet sahibi 
kimse” anlamına geliyordu. Fakat bir insanın her 
şeyi bilmesi mümkün olmadığı için bu insanlarla 
ilgili zamanla “philo-sophos/felsefe” yani hikmeti 
arayan anlamına gelen bu sözcükle ifade edilmeye 
başlandı. Böylece Pythagoras’tan sonra felsefeyle 
uğraşan insanlara “filozof” denmiştir.

Bu parçada Pythagoras’tan sonra filozof kav-
ramına yüklenen niteliğin aşağıdakilerden han-
gisi olduğu vurgulanmaktadır?

A) Özgün düşünceye sahip olma

B) Eleştirel düşünceyi benimseme

C) Aklını kullanma

D) Toplumsal kurallara kayıtsız kalma

E) Bilgeliğe ulaşmaya çalışma

3. • Epiküros: Felsefe mutlu bir yaşam sağlamak 
için tutarlı eylemsel bir sistemdir.

• Thomas Hobbes: Felsefe yapmak doğru dü-
şünmektir.

• Platon: Felsefe, doğruyu bulma yolunda dü-
şünsel bir çalışmadır.

• Karl Jaspers: Felsefe yolda olmak demektir.
Bu tanımlar felsefe ile ilgili aşağıdakilerden 
hangisinin göstergesidir?
A) Çağın koşullarından etkilendiğinin
B) Mantık ilkelerini temel aldığının
C) Bilimsel düşüncelerden etkilendiğinin
D) Farklı bakış açıları içerdiğinin
E) Uzun uğraşlar gerektiren cevaplar içerdiğinin

4. Bilgelik bir anlamda insanın kendi düşüncesi uğ-
runa bütün diğer düşünceleri hiçe saymamasıdır. 
Böylece insanlar, birbirlerinin düşüncelerinden ya-
rarlanırlar. Bilge kişi, başka düşüncelerin de oldu-
ğunu hiçbir zaman göz ardı etmez. Bilge kişi, kendi 
düşünceleriyle hareket ederken körü körüne bir 
şeye saplanıp kalmadan her şeye kuşkuyla bak-
mayı da hesaba katar.
Bu parçaya göre bilge kişide aşağıdaki özellik-
lerden hangisi bulunmaz?
A) Paylaşımcı olma
B) Dogmatiklikten uzak durma
C) Bencil davranma
D) Şüpheci olma
E) Başkalarının görüşlerine saygılı olma
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5. Belirli bir konuda saygın ve değerli düşünceleri 

olan bir filozofun her konuda tüm söyledikleri aynı 
önem ve değere sahip olmayabilir. Bu nedenle bu 
filozofu takip eden insanlar da duyduğunu ve oku-
duğunu, nesnel ve gerçekçi olarak akıl süzgecin-
den geçirmek zorundadır. Aksi durum “körü körüne 
inanmak” olacaktır.

Bu parçada savunulan görüş aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Felsefenin bakış açısı, büyük düşünürlerin gö-
rüşleri de olsa var olanı sorgulamayı gerektirir.

B) Felsefenin varlık nedeni, insanın kendini ve ev-
reni bilme isteğidir.

C) Filozofun sorduğu sorular, zaman zaman top-
lumun tepkisini çekebilir.

D) Filozoflar aynı soruya farklı bakış açılarıyla 
farklı yanıtlar verirler.

E) Zaman ve koşullar değiştikçe felsefenin konu-
ları da değişir. 

6. İlk filozoflardan beri felsefe, sınırsız sorgulama 
ve şüphe özelliği ile eskimeyen bir anlayışı temsil 
etmiştir. Bu etkinlik dünyanın aldatıcı hazlarından 
el çekerek görünenin ardına bakmayı amaç edin-
miştir. Felsefenin en büyük işlevlerinden biri, alda-
tıcı heveslerden uzak olmasıdır. Böylelikle geçici 
olaylara kapılmayıp kalıcı olan düşünülmektedir. 
Bir filozofun da ilk özelliği budur. Hayatın maddi 
hırslarını bırakmak ve dünyada anlık zevklere yer 
vermemek, filozofça bir davranıştır. Felsefe, ger-
çeği perdeleyen iştahları söndürmeye yarar. An-
cak böylece ardına bakabilir, temelini görebilir ve 
kalıcı olana ulaşabilir.

Bu parçadan hareketle felsefe ile ilgili olarak 
aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Tarihine bağımlı olduğu

B) Eleştirilerle gerçeğin arayışında olduğu

C) Toplumsal problemlere çözüm ürettiği

D) Bitmişliğin ve kesinliğin olmadığı

E) Evrensel olduğu

7. “Bilimsel çalışmalar daha da gelişerek felsefeyi 
tamamen bir kenara itebilir mi? Evrensel sorunlar 
bakımından bilimler nereye kadar gidebilir ve fel-
sefenin alanı olarak geriye ne kalır? Yani varlığın 
ilk nedeni ve son amacı, bilgimizin değeri, kaynağı 
ve sınırı bakımından bilimlerin güçleri ve yetkileri 
hangi ölçüdedir? Felsefi bakış açısı olmadan bu 
konular açıklanabilir mi veya bir gün felsefe sona 
erer mi?” gibi sorulara verilecek yanıt sadece “ha-
yır”dır. Çünkü insan ve düşünce var olduğu sürece 
felsefi etkinlik her zaman varlığını koruyacaktır.

Bu parçaya göre felsefi etkinlik için aşağıdaki-
lerden hangisi söylenebilir?

A) Sürekli devam eden bir uğraş alanıdır.

B) Farklı düşüncelere açıktır.

C) Toplumsal gelişmelerden etkilenir.

D) Bilimsel gelişmelerin etkisi görülür.

E) Zamanla değişikliğe uğrayabilir.

8. Felsefe sözcüğünün aslı, Yunan dilinde “philosop-
hia”dır ve iki ayrı sözcükten oluşur. “Philo” sevgi 
anlamına gelir, “sophia” ise “bilgelik” anlamındadır.  
“Philosophia” bilgelik sevgisi demektir. “Philosop-
hos (filozof) da “bilgeliği seven, bilgiyi arayan ve 
ona ulaşmak isteyen”dir.

Bu açıklamaya göre aşağıdakilerden hangisi 
felsefeyi anlatır?

A) Kendini bilinçli hâle getiren düşünce

B) Mutlak doğruya ulaşma

C) Genelleştirilmiş bir matematik

D) Aklı etkili olarak kullanma

E) Doğruyu bulma yolunda düşünsel bir çaba
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01Felsefi Düşüncenin Ortaya Çıkışı - I
TEST 04

1. Atinalılar tüccar insanlardı. Hemen hemen o za-
manki dünyanın tümüne açılmışlardı. Böylece elde 
ettikleri zenginliklerle karmaşık hatta sorunlu bir 
toplum düzenine ulaşmışlardı. İnsan sorunlarının 
çeşitlenmesi, felsefenin ortaya çıkışını hızlandırdı. 
Bir tarım toplumu ve askerî örgütlenmeye sahip 
Isparta’da ise düzenli bir yaşam vardı. Bu yüzden 
Ispartalılar bir felsefi düşünüş ortaya koyamadılar.

Bu parçaya dayanılarak aşağıdaki yargılardan 
hangisine ulaşılabilir?

A) Felsefe geçmişten günümüze sürekli yeni ko-
nularla alanını zenginleştirmiştir.

B) Felsefe her dönemde aynı problemleri inceler.

C) Felsefenin incelediği konularda kesinlik ve bit-
mişlik yoktur.

D) Toplumsal yapı, felsefi düşüncelerin ortaya çık-
masında etkilidir.

E) Topluma uyum sağlamayan filozoflar, toplumda 
tepki görürler.

2. Felsefenin en eski merkezlerinden biri olan antik 
Yunan’da felsefe, MÖ 6. yüzyıldan başlayarak ne-
yin gerçekten var olduğuna ilişkin teorik bir araş-
tırma olarak başlamıştı. Oysa yaklaşık olarak aynı 
dönemlerde, Doğu’da, düşünürlerin ilgileri daha 
farklı bir nitelik arz etti. Bu dönemde, örneğin Çin-
lilerin felsefelerinin daha somut ve pratik olduğu 
söylenebilir. Nitekim Çinli düşünürler felsefeden 
sosyal çevre içinde ahenkli ilişkiler geliştirmenin 
yolları üzerine düşünmeyi anladılar.

Bu parçadan aşağıda verilenlerden hangisi çı-
karılabilir?

A) Felsefenin metafizikten uzaklaşılarak ortaya 
çıktığı

B) Her çağda farklı bir felsefi akımın ortaya çıktığı

C) Düşünce süreçlerinin gelişiminde toplumsal ya-
pıların önemli olduğu

D) Felsefi birikimin kültürlerin ortak ürünü olduğu

E) Felsefenin konusunda zaman içerisinde deği-
şimler meydana geldiği

3. Düzenli ve sistemli felsefi ürünlerin ilk kez eski Yu-
nan’da ortaya konması tesadüf değildir. Düşünen 
insanların ihtiyacı olan koşullar sağlanmıştır. Mad-
di zenginlik, demokratik yönetim ve özgür bir top-
lum, felsefenin köklerini bu topraklarda salmasını 
kolaylaştırmıştır.
Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisine ula-
şılabilir?
A) Felsefenin başlaması, uygun koşulların sağlan-

masıyla mümkün olmuştur.
B) Felsefe, bilimsel gelişmelerin hız kazanmasının 

sonucunda ilk ürünlerini vermiştir.
C) Toplumsal koşullar uygun değilse kimse felse-

feye ilgi duymaz.
D) Felsefeyle uğraşmak isteyen kişinin önünde 

hiçbir engel olamaz.
E) Felsefeyle uğraşan bir toplum farklı bakış açı-

ları kazanır. 

4. Felsefe merakla başlamıştır, merakın farklı şekille-
ri olarak yaşamını sürdürmüştür. Felsefe; bireysel 
olanı değil evrensel olanı, olayların görünmeyen 
taraflarını, işin aslını, günlük olandan ziyade gene-
le ilişkin olanı merak eder. Merakı merak etmektir 
ya da düşünmeyi düşünmektir, denebilir.

Bu parçaya göre felsefenin başlangıcı aşağı-
dakilerden hangisine dayandırılmaktadır?

A) Bilginin bir hakikat olarak ortaya çıkışına

B) Temel gereksinimlerin karşılanmasına

C) Hakikati bulmaya yönelik düşünsel çabaya

D) Toplumsal yapının değişimine

E) Kültürler arası bilgi paylaşımına
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5. Felsefenin doğuşu için kişinin merak duyması, 

kendisine öğretilen ya da sunulanla yetinmeyip 
dünyadaki varlıkların niçin oldukları gibi olmaları 
gerektiğini anlamaya çalışması gerekir. Bu ko-
şul aslen İyonyalı olan Thales’te gerçekleşmiştir. 
Thales, Yunan mitolojisinin sunduğu açıklamayla 
yetinmeyip varlıkların niçin oldukları gibi olmaları 
gerektiğini anlamaya ve açıklamaya çalışmıştır. 
Anlaşılacağı üzere felsefe, felsefi düşünüş önce-
sindeki insanın yaptığı gibi görmek ya da inanmak-
la ilgili bir konu değildir. Felsefe; merak etmekle, 
düşünmekle, kısacası akıl ile ilgili bir konudur.

Bu parçaya göre felsefenin ortaya çıkması aşa-
ğıdakilerden hangisine dayandırılabilir?

A) Filozofların sürekli daha iyiyi aramasına

B) Refah düzeyinin artmasına

C) Hakikati anlamak için akılcı, eleştirel çabaya

D) Büyük düşünce insanlarının kendi aralarındaki 
dayanışmasına

E) İnsanların yaşamlarındaki işlevsel bilgiyi ara-
malarına

6. Arkhe sorununu ele alan doğa filozofları, Thales, 
Anaksimandros, Anaksimenes gibi isimlerdir. Bu 
filozoflar doğayı, olup bitenleri doğaüstü güçlere 
başvurarak değil de doğal nedenlere başvurarak 
açıklamaya çalışmışlardır. Böylece felsefenin, fel-
sefi etkinliğin başlatıcısı olmuşlardır. Bu üç filozof, 
Aristoteles’in Metafizik’inde söylediğine göre pra-
tik bir amaç için değil, sadece bilmek için felsefe 
yapmışlardır. Aristoteles bunu “Çünkü şimdi oldu-
ğu gibi başlangıçta da insanları felsefe yapmaya 
iten şey hayret etme duygusu olmuştur.” sözleriyle 
ifade etmiştir.

Bu parçaya dayanılarak aşağıdaki yargılardan 
hangisine ulaşılamaz?

A) Felsefe, bilgi felsefesiyle başlamıştır.

B) İlk filozoflar doğaya yönelmişlerdir.

C) Felsefenin doğuşu, geleneksel düşünceden 
bağımsızlaşmayla olmuştur.

D) Felsefede merak ve hayret önemlidir.

E) Mitolojik bilgilerden kopuş, akla dayalı arayışı 
başlatmıştır.

7. İnsanlar kendileriyle ve doğayla ilgili tüm sorunla-
rın çözümlerini kendilerince arayıp bulmuşlardır. 
Genellikle geleneksel ve mitolojik olan bu cevap-
lar, uzun yıllar varlığını koruyamamıştır. Çünkü 
insan, zamanla bu açıklamaları yetersiz ve man-
tıksız bularak eleştirici bir tavırla inceleyip bunlara 
gözü kapalı inanmaz olmuştur. İnsanın bu eleştirici 
tavrı, onu teslimiyetçilikten kurtarmış ve felsefenin 
temellerini ortaya koymuştur.

Bu parçaya göre felsefenin ortaya çıkmasında 
aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu söyle-
nebilir?

A) Refah düzeyinin yüksek olmasının

B) Özgürlükçü bir ortamın

C) Üretimden artan boş zamanın

D) Kültürel alışverişin

E) Gelenekleri sorgulamanın

8. Mısırlılar, Mezopotamya’da yaşayanlardan daha 
iyi tarımsal olanaklara sahipti. Mısır’da kültür ve 
refah düzeyi yüksekti. Toplum, çalışanlarla yöne-
tenler arasında ikiye bölünmüştü. Ancak yönetim 
biçimlerinin teokratik ve baskıcı olması nedeniyle 
farklı türden düşüncelere izin verilmiyordu. Bu ne-
denle felsefe ortaya çıkmak için İyonya’yı bin sene 
daha beklemek zorunda kaldı.

Bu parçaya göre felsefenin doğuşu için aşağı-
dakilerden hangisi gereklidir?

A) Ekonomik refah düzeyinin yüksek olması

B) Düşünce özgürlüğüne elverişli ortamın bulunması

C) Toplumun sınıflara bölünerek yönetilmesi

D) Tarım toplumundan sanayi toplumuna geçilmesi

E) Toplumda bilme ve anlama ihtiyacının yaygın-
laşması

10. SINIF FELSEFE DUF - FÖY-1 - 2022
Test 4 (573008)

OPT�K - Test 4 (573008)
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01Felsefi Düşüncenin Ortaya Çıkışı - II
TEST 05

1. Felsefenin Milet’te doğması hiç de rastlantı değil-
di. Burada filozof olarak karşımıza çıkan insanlar, 
günlük yaşamın sıkıntılarından kurtulmuştu ve ra-
hat koşullarda yaşıyorlardı. Bu ilk filozoflar, nes-
nelerin gerçekliğiyle yüz yüze gelmekten zevk alan 
yorulmak bilmez gezginlerdi. Korku ve mitosları 
üzerlerinden atınca zihinlerinin kapılarını hevesle 
çevrelerini saran evrenin verdiği şaşkınlık ve coş-
kuya açtılar.

Bu parçaya dayanılarak aşağıdaki yargılardan 
hangisine ulaşılamaz?

A) Felsefe uygun ortam ve koşullarda gelişebilir.

B) Düşünce üzerindeki baskıların azalması, felse-
feyi geliştirmiştir.

C) Uygun yaşam koşulları, insanın düşünebilme 
gücü üzerinde etkin rol oynar.

D) Filozofların evreni bilme çabaları, felsefenin or-
taya çıkışını kolaylaştırmıştır.

E) İnsanlığın var olduğu andan itibaren felsefe de 
var olmuştur.

2. Thales ve arkadaşlarını filozof kılan en temel olgu; 
onların dinî ya da mitolojik açıklamaların yerine 
özellikle bilimsel düşüncenin temelini oluşturan 
“gözle görünür dünyanın rasyonel ve anlaşılır bir 
düzeni gizlediği, doğal dünyanın nedenlerinin yine 
bu dünyanın sınırları içinde aranması gerektiği ve 
başka bir kaynaktan yardım görmeyen, özerk insan 
aklının bu arayışta kendisinden yararlanılabilecek 
yegâne araç olduğu” inancını benimsemeleridir.

Bu açıklamada felsefenin ortaya çıkması aşa-
ğıdakilerden hangisine dayandırılmaktadır?

A) Kültürel alışverişlerin yaygınlaşmasına

B) Hoşgörülü bir ortamın varlığına

C) İnsanlar için yararlı olan bilgilerin araştırılma-
sına

D) Doğa olaylarının açıklanmasında, akla güven 
duyulmasına

E) Refah düzeyinin yüksek olmasına

3. Felsefe tarihinin MÖ 6. yüzyılda başlamasında 
Yunan site devletlerinin aynı zamanda ticaret mer-
kezleri olmasının etkisi vardır. Ayrıca Yunan aris-
tokrat demokrasisinin varlığı, kültürel zenginlik ve 
Anadolu medeniyeti gibi farklı medeniyetlerle etki-
leşimin felsefenin ortaya çıkmasında önemli bir rol 
oynadığı söylenir.

Bu parçada savunulan görüş aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Felsefenin konularında ve işlevlerinde, zaman 
içinde değişmeler görülür.

B) Felsefe eleştirilerle var olur.

C) Felsefede önemli olan bilgi değil, bilgeliğe 
ulaşma çabasıdır.

D) Felsefe uygun ortamlarda gelişebilir.

E) Felsefe her türlü bilgiyi irdeler.

4. Felsefe tarihinin verilerine göre Akdeniz kültürü 
çevresinde evren üzerine sorulan sorulara ilk defa 
filozofça cevap vermeye çalışan düşünürler, MÖ 
VII-VI. yüzyıllarda İyonya denilen bölgede yaşa-
mışlardır. Bu düşünürler “Varlık nedir?”, “Varlığın 
ana maddesi nedir?” gibi sorulara dinlerin ve mi-
tosların verdiği cevaplarla yetinmeyip o cevapları 
sorgulamışlardır. Filozoflar; kendi gözlem, dene-
yim ve düşüncelerine uygun gelen görüşler ortaya 
koyarak felsefi düşüncenin ilk örneklerini vermiş-
lerdir.

Bu parçaya göre felsefenin doğuşunda aşağı-
dakilerden hangisinin etkili olduğu söylenebi-
lir?

A) Bazı insanların evreni merak etmesinin

B) Akla dayalı sorgulama yapılmasının

C) Düşünürlerin birbirlerinin birikimlerinden yarar-
lanmasının

D) Farklı kültürlerin birbirlerini etkilemesinin

E) Üretimden arta kalan boş zamanın olmasının
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5. İnsan; aklını ve görgülerini, yalnız varlığını ayakta 

tutmak için gerekli pratik ve teknik bilgiler edinmek 
yolunda kullanmakla yetinmez; bilmek için de bil-
mek ister. Böylece “pratik”in üstünde “teori”ye yük-
selir, dolayısıyla bilime varır. İşte felsefe böyle bir 
anda, böyle bir durumda doğmuştur.

Bu parçaya dayanılarak aşağıdaki yargılardan 
hangisine ulaşılabilir?

A) Felsefe zihinsel ve uygulamalı bilgilerin birleş-
tirilmesiyle oluşmuştur.

B) Teorik bilginin yetersizliği anlaşılınca felsefe 
doğmuştur.

C) Sadece teorik ve pratik bilgiyle insanın mutlu 
olması mümkün değildir.

D) Bilim, uygulamadan çok teoriye önem verir.

E) Felsefe, bilgi birikiminin artmasıyla ortaya çık-
mıştır. 

6. İlk Çağ filozofları, felsefenin ilk dönemlerinde et-
kili olan mitolojilerle yetinmemişler, varlığın gerçek 
nedenlerini ortaya koymaya yönelmişlerdir. Örne-
ğin nergis çiçeğinin Narkisos Masalı’yla oluştu-
ğunu kabul etmeyip daha mantıksal açıklamalara 
yönelmişlerdir.

Bu parçadan hareketle aşağıdaki yargılardan 
hangisine ulaşılabilir?

A) Felsefe, mitoloji kökenli bir disiplin olduğundan 
öznel bilgiler ortaya koyar.

B) Filozoflar, mitolojinin bilgileriyle yetinmeyip var-
lığı akılla açıklamışlardır.

C) Felsefi çalışmalarda, mitolojiler etkili olsa da 
sonuçta akıl belirleyici olmuştur. 

D) Felsefe, mitolojileri dayanak olarak gördüğü için 
din ekseninde yol almıştır.

E) Felsefe ve mitoloji, var olanı aynı yöntemle 
açıklamayı hedeflemiştir.

7. İnsanda doğa, toplum ve bireyi tanıma isteğinin 
olması, onlar hakkında zihinsel düşünüşü doğur-
muştur. İlk insanlar doğa karşısında yetersizliğini, 
onu bilme ve tanımayla aşmaya çalışmışlardır. 
Bunu yaparken de köklü bir değişime giderek bil-
gisizliğe savaş açmış; her şeyi bilme, bilmediklerini 
öğrenme ve dolayısıyla bilgi sevgisi anlamına ge-
len felsefeye yönelmiştir.

Bu parçaya göre felsefenin ortaya çıkmasında 
aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur?

A) Üretimden arta kalan boş zamanın olması

B) Var olanları bilme ve anlama isteği

C) Farklı kültürlerle bilgi alışverişinin yapılması

D) Refah düzeyinin yükselmesi

E) Tutarlı düşünceler öne sürme arzusu

8. Felsefe var olanlar üzerine bilinçli, planlı bir dü-
şünmeden doğmuştur. Öteden beri yalnız dinden, 
mitostan edinilen birtakım bilgiler, zaman gelip de 
eleştirel bir düşünmenin ve gözlemin konusu yapı-
lınca felsefe tarihi de başlamıştır. Bu bilgilerin ba-
şında da “Var olanların kökeni, dolayısıyla evrenin 
meydana gelişiyle insanın bu dünyadaki yeri ve 
ödevi nedir?” soruları gelir.

Bu parçaya dayanılarak aşağıdaki yargılardan 
hangisine ulaşılamaz?

A) Felsefe, sistemli ve düzenli bir düşüncedir.

B) Filozoflar sorgulayabilen insanlardır.

C) Felsefe süreç içinde dinden ayrılmıştır.

D) Felsefe, varlık ve insanla ilgili temel soruların 
cevaplarını arar.

E) Felsefe mutlak doğrulara ulaşmayı amaçlar.

10. SINIF FELSEFE DUF - FÖY-1 - 2022
Test 5 (573009)

OPT�K - Test 5 (573009)
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01Felsefi Düşüncenin Özellikleri - I
TEST 06

1. Felsefi düşünce, doğruları akıl yoluyla bulmaya 
çalışan, bilgeliği elde etmeye yönelen bir çabayı 
temel alır. Onun için bitip tamamlanmış bir bilgi 
söz konusu değildir. Filozof, doğrulara ulaştığı za-
man bile onu sorgular ve aşmayı dener. Örneğin 
varlık; Herakleitos’a göre oluş, Demokritos’a göre 
ise atomdur. Sofistler bilginin duyularla, Sokrates 
akılla elde edilebileceğini savunmuştur. Platon ise 
bu çabaların tümüne “Hayır.” diyerek yeni bir sen-
teze ulaşmıştır.

Bu parçada felsefenin aşağıdaki özelliklerin-
den hangisi vurgulanmaktadır?

A) Bütüncül açıklamalara dayandığı

B) Tutarlı olduğu

C) Eleştirel yöntemle gerçekliği aradığı

D) Evrensel olduğu

E) Toplumdan etkilendiği

2. Felsefe sorgulamayla başlar ve sorgulamayla var 
olmaya devam eder. Filozoflar, toplumda yaygın 
olan inançların doğruluğunu sorgulayabilir; yaşa-
mın anlamını oluşturduğunu söylediğimiz temel 
sorular üzerinde dururlar. Dinin içeriği ve Tanrı’nın 
varlığı konusunda akıl yürütebilirler. Bilginin kay-
nağı, sınırları, bilim, sanat ve siyasetle ilgili sorula-
ra cevap arayabilirler.

Bu parçada vurgulanan düşünce aşağıdakiler-
den hangisidir?

A) Felsefede tutarlılık önemlidir.

B) Filozof, insan yaşamını ilgilendiren her şey 
üzerinde akıl yürütebilir.

C) Felsefe, kavramları açıklığa kavuşturur.

D) Felsefe, bilimsel sonuçlardan yararlanır.

E) Bilim, felsefenin rehberliğine muhtaçtır.

3. Felsefe, insana pek çok konuda sistemli ve doğru 
düşünmeyi öğretir. Çünkü felsefenin yöntemleri, 
insana, akıl yürütmesi için gerekli temelleri hazır-
lar. İnsanın olaylara çok yönlü bakabilmesini, ön 
yargısız yaklaşabilmesini, tüm bilgileri eleştiri süz-
gecinden geçirebilmesini sağlar.

Felsefenin bu işlevleri yerine getirmesindeki 
temel faktör aşağıdakilerden hangisidir?

A) Birikimli bir yapıya sahip olması

B) Akıl ve mantık ilkelerine uygun olması

C) Toplumdan etkilenmesi

D) Birleştirici ve bütünleştirici olması

E) Farklı kültürlerden etkilenmesi

4. Hegel’in idealizminin Platon’unkinden, Marx’ın ma-
teryalizminin Demokritos’unkinden daha ileri dü-
zeyde olduğu iddia edilemez. Hegel’in Platon’dan, 
Marx’ın da Demokritos’tan sonra tarih sahnesine 
çıkması, bunların kendilerinden önce yaşamış fi-
lozoflara göre daha başarılı yorumlar geliştirdikleri 
anlamına gelmez.

Bu parçaya dayanılarak aşağıdaki yargılardan 
hangisine ulaşılabilir?

A) Felsefede yığılma olduğundan bir felsefi yakla-
şımı diğerine üstün kılacak bir ölçüt yoktur.

B) Felsefi görüşler, evreni bir yönüyle değil bütü-
nüyle açıklamaya çalışır.

C) Felsefe yapabilmek her şeyden önce özgür bir 
bilinç gerektirir.

D) Felsefede çoğunlukla en son ortaya atılan 
görüş en doğru olarak kabul edilir.

E) Felsefenin ele aldığı konular, zaman içinde de-
ğişir. 
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5. Merak etme duygusu doğuştandır. Ancak büyü-

dükçe diğer bazı duygular gibi onu da kaybedebi-
liriz. Mevcut bilgilerimizle düşünmeye hatta bazen 
herkesle aynı biçimde düşünmeye başlarız. Ço-
cukken merak ettiğimiz birçok şeyi merak etmek-
ten, araştırmaktan, sorgulamaktan vazgeçeriz. Bu 
anlamda felsefe; merak ve şüphe etme yeteneğini 
öldürmeme, merak edileni araştırma, şüphe duyu-
lanı sorgulama etkinliğidir.

Bu parçaya göre felsefe etkinliğinin temelinde 
aşağıdakilerden hangisi bulunmaktadır?

A) Yeni alışkanlıklar edinme

B) Kuramları olduğu gibi kabul etme

C) Mutlak doğruya ulaştığına inanma

D) Hayret etme ve kuşku duyma

E) Başkalarının düşüncelerine uyma

6. Herhangi bir bilim, insanlığa evrenin tümü hak-
kında bir bilgi verdiğini iddia ederse bu açıklama-
ya şüpheyle bakılmalıdır. Çünkü bir bilim, evrenin 
ancak belli bir alanıyla ilgili bilgi verebilir. Evrenin 
tümünü ele alabilmek ve açıklamaya çalışmak fel-
sefenin görevidir. Bilimlerin kendi alanlarına dair 
verilerini felsefe genelleyerek ortaya koyar.

Bu parçada aşağıdaki konulardan hangisi vur-
gulanmaktadır?

A) Bilimlerin felsefeden çıktığı

B) Felsefenin, bilimsel araştırmalara kaynaklık et-
tiği

C) Tüm bilimlerin kaynağının felsefe olduğu

D) Felsefenin, açıklamalar yaparken bilimlerden 
yararlanması gerektiği

E) Felsefenin birleştirici ve bütünleştirici bir özellik 
taşıdığı

7. Hangi felsefi görüşe sahip olursa olsun düşünürler, 
felsefe konularını ele alırken “derin düşünme” veya 
“düşünmenin kendi üstüne dönmesi, içeriğini dü-
şünmesi” anlamına gelen zihinsel süreçleri yaşa-
yarak düşüncelerini olgunlaştırma yoluna giderler.

Bu cümlede felsefenin aşağıdaki niteliklerin-
den hangisi vurgulanmaktadır?

A) Evrensellik B) Yöntemsellik

C) Meraklılık D) Tutarlılık

E) Refleksiflik

8. Her filozof, kendi düşünce sistemini kurarken in-
san ve evrenle ilgili açıklamalarında çelişkiye düş-
memeye büyük özen gösterir. Zaten bu bütünlüğü 
sağlayamayan filozof da bir düşünce sistemi oluş-
turmuş sayılmaz. Bu nedenle bir filozofun ciddiye 
alınması, tüm söylediklerinin birbiriyle uyumlu ol-
masına bağlıdır.

Bu parçada felsefenin aşağıdaki niteliklerinden 
hangisi üzerinde durulmaktadır?

A) Tutarlı olması

B) Evrensel olması

C) Yığılımlı olarak ilerlemesi

D) Merak ve hayrete dayanması

E) Refleksif olması

10. SINIF FELSEFE DUF - FÖY-1 - 2022
Test 6 (573010)

OPT�K - Test 6 (573010)
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01Felsefi Düşüncenin Özellikleri - II
TEST 07

1. Yüzyıllar önce yaşayan insanların düşünerek or-
taya koyduğu fikirleri olduğu gibi kabullenmek, 
insanlığı bir adım ileri götürmez. Felsefi tavır ger-
çeklere ulaşmak için bizden önceki düşünürlerin 
ortaya koyduğu düşünceleri kuşkuyla karşılamayı 
gerektirir.

Bu parçada felsefenin aşağıdaki özelliklerden 
hangisini taşıması gerektiği vurgulanmaktadır?

A) Nesnel olma

B) Eleştirel olma

C) Dogmatik olma

D) Akılcı olma

E) Deneysel olma 

2. Bir felsefe dizgesini ele  alıp incelediğimizde gö-
rürüz ki konuyu açıklayacak olan kavramlar birbir-
leriyle ilişkilendirilerek tutarlı bir sistem içinde ele 
alınmıştır. Akılsal temele dayanan sonuçlara ula-
şılması böylelikle mümkün olmaktadır.

Bu parçada felsefi sistemin aşağıdaki özellik-
lerinden hangisi açıklanmıştır?

A) Varlığı genel olarak ele alması

B) Konulara yaklaşımının öznel olması

C) Mantık ilkelerine dayanıp çelişki taşımaması

D) Deney ve gözleme başvurmaması

E) Elde ettiği bilgileri eleştirmesi 

3. Felsefe sorularına verilen yanıtların uçları fiziköte-
sine uzansa bile temelde bu yanıtlar, filozofun için-
de yaşadığı toplumun özelliklerine bağlıdır. Ancak 
bu etki kör bir şartlanma olmayıp sorgulamaya da-
yanır. Felsefe, bütün manevi kültür ögeleri arasın-
da gerçeği bulmak için okunu en uzağa atabilendir.

Bu parçada felsefenin aşağıdaki özelliklerin-
den hangisi dile getirilmektedir?

A) Tutarlı olması

B) Ekonomik koşullara göre oluşması

C) Kendine ait yöntemi olması

D) Eleştirel ve kuşkucu olması

E) Yaratıcı bir zekâ gerektirmesi 

4. Felsefe, insan aklının ortaya çıkardığı her tür soru 
ve sorunla ilgilenir, onlar üzerinde tartışır; düşün-
ce üzerine bir düşüncedir. Ancak hiçbir zaman son 
sözü söylemez. Bu nedenle her felsefi bilgi aynı 
zamanda tartışılacak bir felsefe konusudur.

Bu parçada felsefenin aşağıdaki niteliklerinden 
hangisi üzerinde durulmamıştır?

A) Tutarlı olması

B) Rasyonel olması

C) Eleştirel olması

D) Refleksif olması

E) Bitmişliğin olmaması
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5. Filozof sürekli öğrenmek ister. En başta öğrenme 

etkinliğinin kendisini sever. Merakına konu olan 
şey, bilim insanında olduğu gibi sınırları belli bir 
alan değildir. Anlayabileceği, kavrayabileceği, me-
rak edebileceği ne varsa konuların hepsine yönelir.

Bu parçada felsefenin aşağıdaki özelliklerin-
den hangisi vurgulanmaktadır?

A) Özgür bir ortamda yapılacağı

B) Bilimsel çalışmalardan bağımsız olduğu

C) Bireye ruhsal doyum sağladığı

D) Varlığı bütün olarak ele aldığı

E) Konusuna kuşkuyla yaklaştığı 

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

Bu parçaya dayanılarak felsefeyle ilgili aşağı-
daki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

A) Kişisel düşüncelerin ürünüdür.

B) Birikime dayanmaktadır.

C) Kendi içinde tutarlıdır.

D) Düşünce üzerinde bir düşüncedir.

E) Ne olduğuyla ilgili bir uzlaşım bulunmamaktadır.

7. Filozofların ortaya koydukları her türlü görüş ve 
tezler, kendilerinden önceki filozofların görüşleri-
nin belli bir biçimde etkisini taşır. Bu etkileşimler, 
düşüncenin hem gelişmesini hem de sürekliliğini 
sağlar. Bunun sonucunda ise felsefi bilgiler zen-
ginleşir. Çünkü felsefe, her türlü yeni ve farklı bil-
ginin etkisine ve katkısına açıktır.

Bu parçada felsefenin aşağıdaki niteliklerinden 
hangisi vurgulanmaktadır?

A) Yığılımlı olarak ilerlemesi

B) Refleksif olması

C) Merak ve hayrete dayanması

D) Eleştirel olması

E) Yöntemli olması

8. Felsefe, sadece evren hakkında bir bilgi değildir; 
evreni kavramaya çalışan, düşünce üzerine bir dü-
şünce, evren hakkında bize verilen bilgiler üzerine 
bir bilgidir. O, sadece bir bilgi değildir. Aynı zaman-
da bilginin bilgisidir.

Bu parçada felsefenin aşağıdaki özelliklerin-
den hangisi vurgulanmaktadır?

A) Kendi etkinliği üzerinde yoğunlaşıp kendi ken-
dini sorgulaması

B) Mantıksal bakımdan tutarlılık taşıması

C) Olanı değil olması gerekeni incelemesi

D) Merak ve hayrete dayanması

E) Evrensel olması

10. SINIF FELSEFE DUF - FÖY-1 - 2022
Test 7 (573011)

OPT�K - Test 7 (573011)
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01Felsefi Sorular - I
TEST 08

1. Felsefe; varlık, bilgi, bilim, siyaset, ahlak, sanat ve 
din gibi konuları farklı bir bakışla incelerken sordu-
ğu soruların özelliği ile diğer disiplinlerden ayrılır. 
Felsefi soruların kesin cevapları olmasa da sorular 
ve cevaplar her dönemde varlığını sürdürür.

Buna göre aşağıdaki sorulardan hangisinin fel-
sefi bir soru niteliği bulunmamaktadır?

A) Varlıkta bir değişim var mıdır?

B) İdeal bir devlet düzeni var mıdır?

C) Toplumsal değişmenin nedenleri nelerdir?

D) İnsan ahlaki eylemlerinde özgür müdür?

E) Ruh ölümsüz müdür?

2. Felsefe, ilgi alanındaki konulara ilişkin sorulara in-
sanları bilgilendirme adına yanıt arama çabasıdır. 
Böylece insanların hakikatı bilme gereksinimi kar-
şılanmaktadır.

• Bilginin kaynağı ve değeri nedir?

• İktidarın kaynağı nedir?

• Güzel nedir?

• Evrensel ahlak yasası var mıdır?

Bu sorular felsefenin yanıt aradıkları sorular ara-
sındadır.

Buna göre felsefenin işlevi aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Tartışma yöntemini öğretme

B) Toplumsal sorunları çözümleme

C) Anlama ve gerçeği görme ihtiyacını giderme

D) Seçkin insanların varlığını gösterme

E) İnsan ilişkilerini düzenleme

3. Bir felsefe sorusunda açığa vurulan gereksinme-
yi davranışlarla giderebilmek mümkün değildir. 
Örneğin “Sokak kapısı açık mı, kapalı mı?” biçi-
mindeki bir günlük soruya yanıt vermek için sözü 
edilen sokak kapısına gitmek gerekirken “Bilinç 
nedir?” sorusuna yanıt vermek için bir şey yapmak, 
yaptırmak gereksizdir. Yapılması gereken; yapıp 
etmelerin ötesinde “düşünmek”, “konuşmak” ya da 
“yazmak”tır. Çünkü felsefe sorusunun cevabı dü-
şünceden ve dilden geçmektedir.

Bu parçaya göre bir felsefe sorusunu diğerle-
rinden ayıran özellik aşağıdakilerden hangisi-
dir?

A) Felsefe sorusunun cevabının zihinde aranması

B) Her sorunun felsefede yeni bir soruya kapı ara-
laması

C) Felsefede soruların yanıtlardan daha önemli ol-
ması

D) Felsefenin çözülemeyen sorular sorması

E) Felsefenin sorularının toplumsal sorunlara 
dönük olması

4. Filozof ile diğer insanların soru sorma biçiminde 
farklılık vardır. Günlük sorularda eylemde bulun-
mak, felsefenin sorularında ise aklın gücüne baş-
vurmak gerekir. Felsefe “Dünya’nın yedi harikası 
nedir?” sorusunu sormaz, bu türden sorulara cevap 
aramaz. Felsefe “Güzel nedir?” sorusuna cevap 
arar. Düzenin aksayan yönlerini açığa çıkarmaz, 
“İdeal düzen nedir?” sorusunu irdeler. Felsefe me-
tinleri, sorulara çok yer vermesi, daima sorular sor-
ması ile başka metinlerden ayrılmaktadır.

Bu parçaya göre bir felsefe sorusunu diğerle-
rinden ayıran özellik aşağıdakilerden hangisi-
dir?

A) Kesin bilgiye ulaşılmasının amaçlanması

B) Eylem alanına taşınması

C) Bilgiye dönük sorgulama yapılması

D) Anlama yönelik sorgulama yapılması

E) Gündelik yaşamın kolaylaştırılmasının hedef-
lenmesi
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5. Felsefenin bilgiyi arama faaliyetinin temelinde, in-

sandaki soru sorabilme niteliği vardır. Bu durum 
onun maddi ve tarihî şartlardan, içinde yaşadığı 
olaylar zincirinden kendini soyutlayarak onlar kar-
şısında tavır aldığını gösteren en belirgin özelliği-
dir. Bu sayede insan; kendine has bir özgürlüğe, 
evreni tanıyabilme kabiliyetine ve değerlere yöne-
lebilme gücüne sahip olur.

Buna göre soru sorma becerisi, insana aşağı-
dakilerden hangisini kazandırır?

A) Toplumsal dayanışmayı geliştirme

B) Toplumsal yaşamı sorgulama

C) Var olanı anlamaya yönelik isteklilik duyma

D) İnsanları metafiziğin etkisinden koruma

E) Yaşam karşısında kendine özgü bir duruş ser-
gileme

6. Felsefi bilgiye hep bir soruyla, sorgulamayla ulaşı-
lıyor. Peki, ne tür sorulardır felsefe soruları? “Gü-
zel nedir?”, “Doğru nedir?”, “Değer nedir?”, “Öz-
gürlük nedir?”, “Tarih nedir?”, “Devlet nedir?” birer 
felsefe sorusudur. Bunlar hep bir kavrama ilişkin 
“nelik” ve “anlam” sorularıdır. Felsefe bilgisi de bu 
tür sorulara verilmiş, bütünlük taşıyan, tutarlı ya-
nıtlardan oluşur.

Bu parçaya dayanılarak aşağıdaki bilgilerden 
hangisine ulaşılabilir?

A) Felsefe, özgürlükçü ortamlarda yeşerme şan-
sına sahiptir.

B) Felsefe ancak mantıkla anlamlı hâle gelebilir.

C) Felsefe, bir soru sorma ve sorgulama etkinliği-
dir.

D) Felsefe, değerliyi değersizden ayırmaya çalı-
şan bir disiplindir.

E) Felsefe soruları, aklın yanı sıra duygulara da 
hitap etmelidir.

7. Felsefeyle uğraşmanın önemli bir nedeni, onun 
varoluşumuzun anlamıyla ilgili temel soruları ele 
almasıdır. Çoğumuz hayatımızın akışı içinde bir-
takım temel felsefi sorular sorarız. Örneğin “Hayat 
nedir?”, “Hayatın bir amacı var mıdır?”, “Bir bilgiyi 
yanlış ya da doğru kılan şey nedir?”, “Adalet, öz-
gürlük nedir?” gibi sorular zihnimizi kurcalar. An-
cak bu sorulara verilen cevaplar da yeni sorulara 
kaynaklık eder ve bu soru-cevap zinciri doğruya 
ulaşmadan sürer gider.

Bu parçada felsefenin aşağıdaki niteliklerinden 
hangisi vurgulanmaktadır?

A) Soruların toplumsal sorunları çözmesi

B) Sorulara kesin yanıtların verilememesi

C) Varlığa ilişkin soruların sorulması

D) Her dönemde farklı soruların sorulması

E) Soruların evrensel nitelikli olması

8. Felsefi sorulara verilen yanıtlar kanıtlanamaz. Bu 
soruların genelgeçer yanıtları yoktur. Çünkü bu 
sorular ne doğrudan deneysel alana ne de formel 
alana ilişkindir. “Yaşamın amacı nedir?”, “Ruh var 
mıdır?”, “İyi nedir?” soruları felsefenin cevap ara-
dığı sorulara örnektir.

Bu parçada felsefi soruların aşağıdaki nitelik-
lerinden hangisi üzerinde durulmaktadır?

A) Mutlak cevaplarının olmaması

B) Evrensel nitelikli konuları kapsaması

C) Kendi içinde tutarlı yanıtların verilmesi

D) Yanıtların bilimin yöntemleriyle doğrulanması

E) İnsanı ahlaklı olmaya yöneltmesi

10. SINIF FELSEFE DUF - FÖY-1 - 2022
Test 8 (573012)

OPT�K - Test 8 (573012)
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1. Felsefe, insanların kafasında sorulacak soru kal-
madığında biter. Böyle bir şeyin olması ise müm-
kün değildir. Çünkü her felsefe sorusu, yeni soru-
ları; her çözüm denemesi, yeni problemleri ortaya 
çıkarır. Bu özelliği felsefenin çağlar boyunca de-
vam etmesini, sürekli yeni sorular üretmesini sağ-
lar.

Bu parçaya dayanılarak aşağıdaki yargılardan 
hangisine ulaşılabilir?

A) Felsefi sorularda bir son ve bitmişlik yoktur.

B) Felsefi soruların amacı, insanı düşünmeye yö-
neltmektir.

C) Felsefi sorulara verilen cevaplar, kendi içinde 
tutarlıdır.

D) Felsefi sorulara kesin yanıtlar bulunduğunda o 
soru artık bilimin konusu olur.

E) Felsefi soruları çözümlemek bir bilgi birikimi 
gerektirir.

2. Felsefe bir insan etkinliğidir. İnsanın önemli özel-
liklerinden biri de soru sormak olduğu için felsefe-
de esas olan, soru sormaktır. Felsefenin soruları, 
diğer araştırma alanlarının sorularından ve günlük 
yaşantıda karşılaştığımız sorulardan farklıdır. Fel-
sefenin sorduğu soruların geneli “Anlamı nedir?” 
şeklindeki sorulardan oluşur. Bu tür soruların kesin 
cevabı yoktur. Zaten felsefenin de bu tür sorula-
ra kesin bir cevap bulma kaygısı olduğundan söz 
edilemez.

Bu parçaya göre aşağıdakilerden hangisinin 
felsefi bir soru olduğu söylenemez?

A) Evrenin ana unsuru nedir?

B) Hangi tür kitaplar okumalıyım?

C) Doğru bilgi olanaklı mıdır?

D) İnsan mutluluğa nasıl ulaşır?

E) Güzellik nedir?

3. Bu evren neden meydana gelmiştir? Evrenin ana 
maddesi nedir? Evren niçin var olmuştur? Evrenin 
sonu nedir? Bu ve benzeri sorulara felsefede ke-
sin cevaplar bulmak olanaksızdır. Bu durumla ilgili 
sorular hakkında insan bilgisinin sınırını irdelemek 
gerekir yani insan aklının bu soruların gerekli kıldı-
ğı bilgiyi elde edip edemeyeceğini.

Bu parçada felsefi soruların aşağıdaki özellik-
lerinden hangisi vurgulanmaktadır?

A) Bilimlerle çözümlenebilir olduğu

B) Gerçeğin arayışında olduğu

C) Cevaplanmasının güç olduğu

D) Mutlak yanıtlarının bulunmadığı

E) Deney sonuçlarına dayandığı

4. Filozofların sordukları sorular içinde öyleleri vardır 
ki bunların muhtemel cevapları, ne günlük hayatta 
elde ettiğimiz bir bilgi ne duyularımızın bildirdiği dış 
dünya hakkındaki izlenimler ne de bilimlerin ince-
ledikleri olaylar ve bağlı bulundukları sebep-sonuç 
ilişkileri ile ilgilidir. Bunlar, günlük yaşayışlarla ilgili 
kaygıların, somut bir eser meydana getirme ama-
cından doğan problemlerin giderilmesiyle alakalı 
değildir. Fakat bütün bunları ve yukarıda sözü edi-
len her türlü bilgiyi kazanılmış varsayarak onları 
aşmaya ve temellendirmeye çalışan sorulardır.

Bu parçadan hareketle felsefe ile ilgili olarak 
aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Felsefenin soruları da bilimin soruları gibi man-
tıksal özellikler içerir.

B) Felsefe, pratik gerçekliklerin ötesinde anlama 
ihtiyacına dönük sorular sorar.

C) Felsefi sorular ve cevapları, bilgi birikiminin 
oluşmasını sağlar.

D) Felsefede elde edilen yanıtların genelgeçerliği 
yoktur.

E) Felsefi sorulara kendi içinde uyumlu cevaplar 
verebilmek önemlidir.

Felsefi Sorular - II
TEST 09
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5. Filozof, öncelikle soru soran kişidir ama sıradan 

insanlardan farklı olarak bu soruları, başkalarına 
değil öncelikle kendine sorar. Zaten filozofu ken-
di kendisiyle yaptığı konuşmalara başlatan etken 
de genellikle kendisine sorduğu bu sorulardır. Bu 
soruların başkalarına değil de kendine sorulması-
nın en önemli nedeni, böyle bir soruyu soran ki-
şinin sorduğu soruya ilişkin başkalarından alacağı 
hiçbir cevapla yetinmemesi, bu sorunun çok daha 
derinlerine inmeye çalışmasıdır. Çünkü felsefenin 
sorduğu sorular, yanıtları bir kerede verilebilecek 
sorular değildir.

Bu parçadan hareketle aşağıdaki yargılardan 
hangisine ulaşılabilir?

A) Filozof olmanın koşulu, geçmiş bilgi birikimini 
sorgulamaktan geçer.

B) Filozofun soruları ile bilim insanının soruları 
arasında fark vardır.

C) Filozofun soruları kendine ve varlığın özüne 
yöneliktir.

D) Bir bilginin ortaya konulması, onun araştırılma-
sından daha zordur.

E) Bir soruyu kendisine soran kişi, felsefe ile çeli-
şiyor demektir.

6. Sofistler, genel hatlarıyla neyin doğru neyin yan-
lış olduğunun siteden siteye ve kuşaktan kuşağa 
değiştiğini söylüyorlardı. Sokrates ise bunu kabul 
etmiyordu. Neyin doğru neyin yanlış olduğunu 
gösteren tümüyle mutlak ve zamandan bağımsız 
kurallar olduğuna inanıyordu.

Bu parçaya dayanılarak aşağıdaki yargılardan 
hangisine ulaşılabilir?

A) Felsefenin cevapladığı sorular değişik konular-
dadır.

B) Felsefede soruların cevapları, farklı bakış açı-
larından verilebilir.

C) Felsefe, konularını eleştirel bir bakışla irdeler.

D) Felsefe, olguları yansız bir biçimde gözler.

E) Felsefe, çoğunluğun benimsediği fikirlere aykırı 
sonuçlara ulaşır.

7. “Sınavı nasıl başarabilirim?”, “Yemekler daha lez-
zetli hâle nasıl getirilebilir?”, “Havalar ne zaman 
soğuyacak?” türünden soruların hiçbir felsefi de-
ğeri yoktur. Çünkü felsefenin soruları, insanın ken-
disi ve içinde yaşadığı evren hakkında düzenli bir 
görüşe ulaşma çabasına yöneliktir. Felsefe bunu 
yaparken sorularıyla her şeyin özüne yönelir.

Bu parçaya dayanılarak aşağıdaki yargılardan 
hangisine ulaşılabilir?

A) Felsefede cevaplardan çok sorular önemlidir.

B) Felsefenin soruları günlük yaşamın soruların-
dan farklıdır.

C) Felsefenin soruları ancak uzun uğraşlardan 
sonra cevaplanabilir.

D) Felsefe, varlığını insanlara duyurabilmek için 
sorularını sürekli yeniler.

E) Felsefenin soruları, geçmişin izlerini taşır.

8. Biz felsefecilerin sevdiği bir söz vardır: “Süpürüp 
giden felsefe.” Bu; felsefede hiçbir şeyin tam bir 
çözümünün olmadığı, felsefede kalıcı olanın çö-
zümler değil sorunlar olduğunu, her zaman sorun-
lara çözümler aramak zorunda kaldığımızı fakat 
bulduğumuz çözümlerin yeni sorunlara yol açtığını 
belirten bir terimdir.

Bu parçadan hareketle felsefeyle ilgili olarak 
aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

A) Ürettiği düşünceler arasında tutarsızlıklar bulu-
nabilir.

B) Sorguladığı kavramlar zamanla değişir.

C) Her toplumu farklı şekilde etkiler.

D) Soruları cevaplarından daha önemlidir.

E) Özgür düşünmenin yöntemidir. 
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1. Bazılarımız insan yaşamının, özel olarak kendi 
kişisel varlığımızın önemini ve mümkünse amacı-
nı anlamak ister. “Yaşamın amacı nedir ve nasıl 
yaşanmalıdır?” gibi sorularla ilgilenirken felsefenin 
amacı, bunlara kesin yanıtlar bulmak değildir. Fel-
sefe, bu soruların üzerinde düşünüp bunları tartışır 
ve insanlara yol gösterir.

Bu parçaya göre felsefenin işlevi aşağıdakiler-
den hangisidir?

A) İnsanlara hoşgörülü olmayı öğretmek

B) İnsanın anlama ihtiyacını doyurarak ona reh-
berlik etmek

C) Akılcı düşünceyi desteklemek

D) Evrensel nitelikteki soruların cevabını bulmak

E) İnsanın mutluluğuna katkı yapmak

2. Felsefe için “Her şey hakkında hiçbir şey bilme-
mektir.” dense de felsefesiz bir yaşam düşünüle-
mez. Bir bakıma felsefe her şeyin kuramıdır. Ken-
disi bizlere doğrudan somut bir şey vermese de 
somut şeylere nasıl ulaşılacağını gösterir ve kar-
şılaştığımız sorunlara çeşitli çözüm yolları önerir.

Bu parçada felsefe ile ilgili aşağıdakilerden 
hangisi vurgulanmaktadır?

A) Bilgi edinme yöntemi

B) Konuları

C) İnsan ve toplum hayatındaki rolü

D) Disiplinleri

E) Ortaya çıkış süreci

3. Felsefe, insanın var olduğu sürece gereksinim 
duyacağı en önemli etkinliktir. Platon, Aristoteles, 
Descartes yolumuza her zaman ışık tutacaklardır. 
Çünkü onlar, geleceğimize geçmişten ışık tutan 
deniz fenerleri gibidirler.

Bu parçadan hareketle aşağıdaki yargılardan 
hangisine ulaşılabilir?

A) Felsefe, düşüncelerin ortak yanlarını bulmaya 
çalışır.

B) Felsefe tarihi, farkı fikirlerin uyumu olarak or-
taya çıkar.

C) Felsefi düşünceler, değerini yitirmeden insan-
lara sürekli olarak yol gösterir.

D) Her düşünce, felsefi bir nitelik taşır.

E) Felsefede ortaya atılan görüşler zamanla deği-
şebilir.

4. Büyüdükçe dünyaya hayret etme yeteneğimizi 
yitiriyoruz anlaşılan. Ancak bu arada çok önem-
li bir şeyimizi yitirmiş oluruz ki filozofların bizde 
canlandırmaya çalıştığı şey de budur. Çünkü her 
şeye rağmen içimizde bir ses, yaşamın büyük bir 
sır olduğunu söyler. Bu, bizim bir zamanlar daha 
düşünmeyi öğrenmeden önceki bir duygumuzdur.

Bu parçada aşağıdaki düşüncelerden hangisi 
vurgulanmaktadır?

A) Alışkanlıklar, insan hayatını tekdüze yapmakta-
dır.

B) İnsan duygularını kontrol edebildiğinde bilgiye 
ulaşır.

C) Hayret etme özelliğimizi kaybetmekle normal 
insan olmaktayız.

D) Filozoflar bize hayatın hâlâ araştırılması gere-
ken sorularla dolu olduğunu gösterebilir.

E) İnsan kendini tanıdığında felsefe yapabilir.

Felsefenin İşlevi - I
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5. Felsefe, bilmekle öteki insanlara hava atabilece-

ğimiz bir bilgi alanı olmadığı gibi yalnızca belirli bir 
zümrenin tekelinde gerçekleşen bir sohbet de de-
ğildir. Felsefe insanın dikkatini hayatın bütününe 
çekip yaşadığı hayat hakkında düzenli bilgiler elde 
etmeye yönelten bir etkinliktir.

Bu parçada felsefenin aşağıdaki özelliklerin-
den hangisi vurgulanmaktadır?

A) Karmaşık konularla herkesi şaşırtması

B) Kişiden kişiye değişen bir bilgi olması

C) Kavramsal düşünme becerisi gerektirmesi

D) Başkalarını anlamanın aracı olması

E) Yaşam için gerekli olup herkesi ilgilendirmesi

6. İnsanın sadece bir bedenden ibaret olmadığını, 
onun aynı zamanda manevi bir varlık olduğunu 
dikkate almak gerekir. Sadece maddi ihtiyaçlarının 
karşılanması insanı tatmin etmez, onun manevi 
ihtiyaçlarının da karşılanması gerekir. İnsanın ma-
nevi ihtiyaçlarının başında ise merakını giderme, 
öğrenme, evreni ve kendisini anlama, şu dünyada 
geçen yaşamını anlamlandırma isteği vardır. Bu 
isteği de büyük ölçüde felsefe karşılayabilir.

Bu parçada aşağıdakilerden hangisi vurgulan-
maktadır?

A) Felsefe yapma yöntemi

B) Felsefenin insan hayatındaki işlevi

C) Felsefenin doğuşunu etkileyen faktörler

D) Felsefenin toplumsal koşullardan etkilenmesi

E) Felsefenin sistemli ve düzenli olması

7. Felsefe, insan varoluşuna bir maya kattığı için ya-
şamımıza zevk ya da ilham verir. Onunla yeni de-
rinlikler hisseder, yeni boyutlar yaşarız. Önümüze 
yeni manzaralar açılır. Felsefenin çekiciliğinin bir 
kısmı, yaşamımızda yeni bir anlam ya da yön ver-
me fırsatı sunmasından ileri gelir.

Bu parçada felsefenin aşağıdaki özelliklerin-
den hangisi vurgulanmaktadır?

A) Bireyin saygınlığını yükseltmesi

B) İnsana yeni bir bakış açısı kazandırması

C) Tutarlı akıl yürütmeler içermesi

D) Başkalarını anlamaya yardımcı olması

E) Dünyayı değiştirme amacının bulunması

8. Düşünen bir varlık olarak insan, var olduğundan 
beri dünyayı ve kendini merak etmiş, her şeyi sor-
gulamış, problemlere çözüm yolları aramıştır. Pek 
çok problemle karşılaştığımız günümüz dünyasın-
da felsefeye sorgulama ve çözüm üretme konu-
sunda çok iş düşmektedir.

Bu parçaya dayanılarak felsefeyle ilgili olarak 
aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Her dönemde farklı konuları ele alır.

B) Gündelik yaşamı kolaylaştırıcı bir yönü bulun-
mamaktadır.

C) Sürekli bilgeliği arama çabasıdır.

D) Yaşamın sorunları karşısında işlevseldir.

E) Görünenin ötesini akıl ile açıklar.
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1. Felsefenin toplumdan kopuk olduğu tezi pek doğru 
değildir. Değişik kültürlerin değişik felsefeler geliş-
tirdiği görülmektedir. Felsefe ortaya çıktığı kültür-
den bağımsız değildir. Belli felsefi görüşler ancak 
belli toplumsal koşullarda serpilir. Bütün felsefi 
akımların az çok geliştikleri kültürlerin özelliklerini 
taşımalarının sebebi de bu olsa gerekir.

Bu parçadan hareketle aşağıdakilerden hangi-
sine ulaşılabilir?

A) Felsefe, bilinmeyen hakkında soru sorma sa-
natıdır.

B) Felsefe, içinde yaşanılan toplumdan etkilene-
rek oluşur.

C) Düşünürler, görüşleriyle toplumları derinden et-
kilemişlerdir.

D) Felsefe, evrensel özellikler gösterir.

E) Her düşünür, kendisinden önceki öğretileri sor-
gulamakla işe başlar.

2. Jaspers’e göre “Felsefe, insanların uyandıkları 
yerde her bilimden önce ortaya çıkar. Felsefeyi 
yadsıyan, bilmeden kendince bir felsefe geliştirir.” 
Popper’a göre de felsefe zorunlu bir etkinliktir çün-
kü hepimiz bir sürü şeyi veri kabul ederiz ve bu 
varsayımların birçoğu felsefi niteliktedir; özel ya-
şayışta, siyasette, işimizde ve yaşamımızın başka 
her alanında. Bu; felsefenin sadece akademik bir 
etkinlik ya da uzmanlık olmadığını, başlıca profes-
yonel felsefecilerin yazılarını incelemekle de sınırlı 
kalmayıp yaşanan ve hepimiz için önem taşıyan bir 
şey olduğunu savunan bir görüştür.

Bu parçada aşağıdakilerden hangisi savunul-
maktadır?

A) Felsefe yapmak için belirli bir eğitim düzeyi ge-
reklidir.

B) Felsefe sadece soyut düzlemde ele alınabilir.

C) Bilimsel bilgiler, felsefenin başlatıcısıdır.

D) Bilimler olmazsa felsefede tutarlılık olamaz.

E) Felsefe, yaşamla iç içedir.

3. Beethoven, müzik eğitimi almamış insanlarla ileti-
şim kurmuş, Shakespeare ise oyunlarını okuryazar 
olmayan insanlar için yazmıştır. Bunun gibi felsefe 
de halka yayılan böyle bir sürecin ifadesi olmalıdır. 
Felsefe bu boyutunu yitirirse varlık nedenini de yi-
tirmiş olur.

Bu parçaya dayanılarak aşağıdaki yargılardan 
hangisine ulaşılabilir?

A) Felsefe toplum ve yaşamla iç içe olmalıdır.

B) Felsefi düşünce, gerçeğe ulaşma çabasıdır.

C) Felsefenin ortaya koyduğu düşünce sistemleri 
eleştiriye açıktır.

D) Felsefe, içinde yaşanılan dönemin koşulların-
dan etkilenir.

E) Felsefe, özgürlükçü ortamlarda gelişme olanağı 
bulur.

 

4. Her şeyi olduğu gibi kabul eden, sorgulamayan bir 
insan için felsefe söz konusu olamaz. Sorgulayıcı 
tavır, felsefede bir erdemdir ve temel bakış açı-
sıdır. İnsan yaşamının ve eylemlerinin kendisine 
dayandığı bazı ilkeler vardır. Bu ilkelerin sorgulan-
maları ve temellendirilmeleri, felsefi bir bakış açısı 
ile gerçekleştirilebilir. İnsanın yaşamına temel ola-
rak aldığı ilkeler ve kabuller, gerçekten de sağlam 
ve doğru olabilir. Bununla birlikte bu ilkelerin ve 
kabullerin sağlam ve doğru oldukları, felsefe ara-
cılığıyla eleştirel bir süzgeçten geçirildikten sonra 
anlaşılabilir.

Bu parçada felsefenin işlevlerinin hangisinden 
söz edilmektedir?

A) Kavram karmaşasını ortadan kaldırmasından

B) İnsanı hoşgörülü olmaya yönlendirmesinden

C) İnsanların, doğruya ulaşmak için kendilerine 
sunulan bilgileri irdeleyebilmelerine katkıda bu-
lunmasından

D) İçinde yaşadığımız evren hakkında bilgi vere-
rek ruhsal bir doyum sağlamasından

E) İnsan hakları ve demokrasinin sorgulanma-
sında işlevsel rol oynamasından

Felsefenin İşlevi - II
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5. Matematikten fiziğe, tarihten edebiyata değin bü-

tün öteki bilimlerin sağladığı bilgi birikimini yeniden 
ele alıp bir bütün içinde yoğurmak, bunu yaparken 
de eleştirici düşüncenin anahtarını verip bunun 
alışkanlığını kazandırmak felsefeyle mümkündür. 
Dolayısıyla felsefe bizi aklın eleştirici bir tavrı ola-
rak ön yargıların ve tutkuların uzağında tutar.

Bu parçada vurgulanan düşünce aşağıdakiler-
den hangisidir?

A) Felsefe öylesine geniştir ki varlığı bir bütün içe-
risinde ele alır.

B) Felsefe insan yaşamının zorunlu bir yüzüdür.

C) Felsefe bir arayış içerisinde olma durumudur.

D) İnsanın kendini gerçekleştirmesinin tek ve vaz-
geçilmez yolu felsefeden geçer.

E) Felsefe bireye yaşama sorgulayıcı bir biçimde 
bakma alışkanlığı kazandırır.

6. İnsanlar felsefeye ön yargılarla yöneliyorlar ya da 
felsefe karşısında ön yargılı oldukları için felsefe-
ye yönelmeyi düşünmüyorlar. Felsefeye kapısın-
dan bir girin, onun gerçekte bir çilecilikten çok bir 
sevinç olduğunu göreceksiniz. Bir zaman sonra o 
sizin tutkunuz olacak, güvendiğiniz en büyük dos-
tunuz olacaktır. Ona soracak, ona danışacaksınız. 
Kimsenin size kolay kolay öğretemeyeceği nice 
şeyler öğreneceksiniz ondan.

Bu parçada aşağıdaki görüşlerden hangisi vur-
gulanmaktadır?

A) Felsefe, bilgi yoğunluğunun olduğu yerde vardır.

B) Bilinçle yapılan felsefe, insana yaşamında yol 
gösterir.

C) Felsefe etkinliğinde her türlü bilgi sorgulanma-
lıdır.

D) Felsefenin gündelik yaşam üzerinde etkisini 
görmek güçtür.

E) Felsefeye gelişmiş toplumlar ihtiyaç duyar.

7. Felsefi düşüncelerin ve kavramların anlaşılması 
zordur. Bu güçlüklerine karşın felsefenin günlük 
yaşamda pratik bir faydasından da söz edilemez. 
Felsefe “Yaşamın amacı nedir?”, “Nasıl yaşanma-
lıdır?” gibi sorularla ilgilenir. Bunlara kesin yanıtlar 
bulmak için değil, sadece üzerinde düşünmek, tar-
tışmak ve genel bilgiler sunmak için ilgilenir.

Bu parçaya dayanılarak felsefeyle ilgili aşağı-
daki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

A) Bilimlere öncülük yapar.

B) Yaşanan çağın özelliklerini yansıtır.

C) Pratikten çok teorik yönü ağır basar.

D) Akla dayalı bir tutarlılığı bulunur.

E) Gelenekleri ve değerleri sürekli sorgular.

8. Kendi düşüncelerimizi özgürce açıklamayı istedi-
ğimiz kadar başkalarının da kendi düşüncelerini 
hiçbir baskı altında kalmadan açıklayabileceği bir 
ortam sağlamak zorundayız. O düşünceler hoşu-
muza gitmese de işimize gelmese de bunu yap-
malıyız. Voltaire “Düşüncelerinden nefret ediyorum 
ama o düşüncelerini savunabilmen için gerekirse 
hayatımı bile veririm.” der. Bu anlayış felsefenin 
olmazsa olmaz koşuludur.

Bu parçaya göre felsefeden aşağıdakilerden 
hangisi beklenmektedir?

A) Bilinenle yetinmeme

B) Düşünme yetisini geliştirme

C) Merak duygusunu canlı tutma

D) Sorunları çözme

E) Özgürlükçü ve hoşgörülü ortam oluşturma
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1. Değerler ve düşünceler, insana doğrudan görün-
mez ama insanın yaşamını ve eylemlerini etkiler. 
Filozofların felsefi yaklaşımlarla ortaya koyduğu 
demokrasi, sosyalizm, liberalizm gibi yaklaşımlar 
insanları ve toplumları olabildiğince etkilemektedir. 
Fransız Devrimi’nin temelinde düşünürlerinin bu 
görüşlerinin olması bunu örneklendirmektedir.

Bu parçaya dayanılarak aşağıdaki bilgilerden 
hangisine ulaşılabilir?

A) Filozofların düşünceleri, büyük oluşum ve dü-
şüncelerin ortaya çıkmasında etkili olmuştur.

B) Felsefe, sorduğu sorularla insan yaşamında iş-
levseldir.

C) Felsefede önemli olan düşünce birikimini öğ-
renmektir.

D) Felsefenin sorguladığı kavramlar zamanla de-
ğişir.

E) Felsefe, devamlı ilişki içinde olduğu bilime, 
ürettiği sorularla yardımcı olur.

2. İnsanlık, “korku ve yoksunluktan kurtulmuş bir 
dünya” yaratmak için bu kadar olanaklara hiç sa-
hip olmamıştı ama 21. yüzyılın başında dünyada 
yoksulluk ve terör egemen. Bu durum karşısında 
insanların felsefeden beklentileri gitgide artıyor. 
İnsanlar bu çıkmazdan kurtulabilmek için felsefe-
den çevremizde olan bitenleri anlamaya ve açık-
lamaya yardımcı olmasını, insana yakışır bir ge-
leceği oluşturmak için yeni yönlere işaret etmesini 
bekliyorlar.

Bu parçadaki görüşe göre günümüz dünyasın-
da felsefeden beklenen aşağıdakilerden hangi-
sidir?

A) İnsanlığı bilinçlendirerek doğruya yönlendir-
mesi

B) İnsanları doğaüstü güçlerin etkisinden koru-
ması

C) Özgür düşünme ortamları oluşturması

D) İnsanlığın geleceğiyle ilgili kuşkuları pekiştir-
mesi

E) Yeni siyasal görüşler ortaya konması

3. Felsefe, insanın evrende kendisini ve diğer varlık-
ları anlamlandırmaya çalışmasında yardımcıdır. O, 
öncelikle bize kendimizi tanıtır. İnsan nasıl bir var-
lık olduğunu ancak felsefe yardımıyla öğrenebilir. 
Böylece yaşama yalnızca soluk alıp vermek ya da 
hoşuna giden eylemleri yapmak için değil doğaya 
ve diğer insanlara karşı olan görevlerini yerine ge-
tirmek için de geldiğinin bilincine varır.

Bu parçada felsefenin aşağıda verilen işlevle-
rinden hangisi vurgulanmaktadır?

A) İnsana bilmediğini öğretmesi

B) İnsanın anlama ihtiyacını karşılayarak onu 
insan olmanın bilincine ulaştırması

C) Başkalarının görüşlerine saygılı olmayı, onlara 
karşı hoşgörülü olmayı öğretmesi

D) İnsanı ahlaklı davranmaya yöneltmesi

E) İnancın biçimlenmesinde etkili olması

4. Felsefe sadece açık seçik düşünmemize değil, 
inandığımız şeyleri tam anlamıyla açıklığa kavuş-
turmamıza da yardım eder. Doğru ve yanlış, dış 
dünyanın yapısı, zihin, bilim, sanat ve benzeri di-
ğer kapsamlı konular hakkında tutarlı biçimde tar-
tışma yeteneği kazandırır.

Bu parçada felsefenin aşağıdaki yönlerinden 
hangisi söz konusu edilmektedir?

A) Kendi tarihinden soyutlanamaması

B) Konusunu açıklamada yararlanılan yöntemler

C) İnsan yaşamındaki işlevi

D) Başlangıcından beri geçirdiği aşamalar

E) İnceleme alanında gerçekleşen değişmeler

Felsefenin İşlevi - III
TEST 12
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5. Felsefe, olay ve olguların belirli bir sistematik için-

de düşünme ilke ve tekniklerine dayandırılarak ir-
delenmesini amaçlar. Bu bağlamdaki felsefe artık 
basit ve dar anlamda felsefeden farklıdır ve aka-
demik değer taşır. Felsefe; insana birçok konuda 
doğru, açık ve neden-sonuç ilişkileriyle delillere 
dayalı olarak düşünmeyi öğretir. Felsefi düşünme 
yöntemleri, insana hemen her konuda akıl yürüte-
bilmesi için gerekli temelleri hazırlar.

Bu parçaya göre, felsefe aşağıdaki durumların 
hangisinde insana yol gösterir?

A) İnsanlara düşünme yöntemini gösterdiğinde

B) Sürekli farklı sorular sorabildiğinde

C) Pratik yaşamı kolaylaştırdığında

D) İnsan ve toplum hakkında öngörülerde bulun-
duğunda

E) Bilim insanlarına yol gösterdiğinde

6. Filozofların en belirgin özelliği, eleştiren ve eleş-
tiriye açık olan kişiler olmalarıdır. Ancak sadece 
eleştirme, bir düşünceyi felsefi bir görüş yapmaz; 
önemli olan, eleştirilerin dayandırıldığı temellerdir. 
Eleştiri her zaman var olmuştur. Sokrates’in gö-
rüşleri; Atina ilahlarına ters düştüğü için eleştiril-
miş; Kopernik ve Bruno gibi birçok filozofun fikirleri 
Skolastik Çağ’da İncil’le çeliştiği için eleştirilmiştir 
ama bu görüşlerin hiçbiri felsefi değildi. Felsefi 
eleştiri hiçbir dogma ve dayatmaya dayanmayan, 
sadece zihinsel bir bilgi ile temellendirilen eleşti-
rilerdir.

Bu parçada felsefi eleştirilerin aşağıdaki özel-
liklerinden hangisine sahip olması gerektiği 
belirtilmektedir?

A) Filozofun bireysel özelliklerini yansıtması

B) Bilimsel atılımların yolunu açması

C) Objektif yargılardan oluşması

D) Felsefi fikirlerin ilerlemesini sağlaması

E) Düşüncelerin akıl ile gerekçelendirilmesi

7. Felsefe, anlamsız soyutlamalar gösterisi ya da 
gereksiz bir laf kalabalığı değildir. O; hiçbir işi ol-
mayan insanların oluşturdukları, gerçekle ilişkisini 
kesmiş bir akıl oyunu da değildir. Tam tersine fel-
sefe, insan yaşamının temel faktörüdür. Bireylerin 
aklını ve karakterini, ulusların kaderini belirleyen 
asıl kuvvettir. Çünkü felsefe; insan ve toplumların 
kendilerini tanımasını sağlayan, içlerindeki potan-
siyeli açığa çıkaracak araçları sunan tek yoldur.

Bu parçada felsefenin aşağıdaki özelliklerinin 
hangisinden söz edilmektedir?

A) Toplumsal değişimi başlatması

B) Yığılımlı olarak ilerlemesi

C) Tüm ulusların katkılarıyla gelişmesi

D) İnsan ve toplum yaşamında işlevsel olması

E) Kavramsal analizlere dayanması

8. İnsan için önemli olan, yalnızca felsefe okumak ve 
felsefeyi bilmek değildir; felsefe yapmaktır, felsefi 
davranabilmek veya felsefi bir tutum takınabilmek-
tir. Felsefe yapmak ise felsefi düşünmeyi gerektirir. 
Felsefi düşünceyi özümsemiş kişilerin ise yalnızca 
ağaçları değil ormanı görebildikleri, ilk bilgilerle ye-
tinmeyip ileriye ve arka planlara da bakabildikleri, 
yüzeysel düşünmeyip konulara nüfuz edebildikleri 
düşünülebilir.

Bu parçada felsefi düşünceyi özümsemiş kişi-
lerde aşağıdaki özelliklerden hangisinin oldu-
ğu vurgulanmaktadır?

A) Tutarlı düşünme

B) Bütüncü bakış açısı kazanma

C) Eleştirel olma

D) Merak duygusunu bastırabilme

E) Otoriteleri reddetme
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1. Öğrencinin biri bir gün filozofa “Sana felsefe nedir 
diye sordum, bana birbiriyle çelişkili bir sürü yanıt 
verdin ama doğru dürüst yüzüme bile bakmadın.” 
der. Filozof “Felsefenin net bir tanımı olsaydı yü-
züne bakardım.” der.

Bu parçada sözü edilen filozof felsefenin aşa-
ğıdaki özelliklerden hangisini taşıdığını dile 
getirmektedir?

A) Tutarlı olması

B) Hikmeti araması

C) Öznel olması

D) Sürekli olarak ilerlemesi

E) Eleştirel olması

2. Orta Çağ’da skolastik felsefe, o dönemdeki kilise-
nin etkisiyle şekillenmiş ve bu döneme damgasını 
vurmuştur. Aydınlanma felsefesi ise dinin baskıcı-
lığını kırmış, bireyin özgür düşüncesine ve demok-
ratik anlayışa yeni bir boyut kazandırmıştır.

Bu parçadan hareketle aşağıdaki yargılardan 
hangisine ulaşılabilir?

A) Felsefe dinî geleneklere saygılıdır.

B) Felsefe insana derin bir kavrayış ve bilgilenme 
olanağı sağlar.

C) Dönemin koşulları felsefeyi etkilerken felsefi 
görüşler de toplumu etkiler.

D) Felsefi görüşler arasındaki tutarsızlık, felsefeye 
olan güveni azaltır.

E) Felsefe her dönemde eleştirel tavrını sürdür-
müştür.

3. 20. yüzyıl filozofları Hartman’ın, Sartre’ın,  
Scheler’in görüşlerinin İlk Çağ filozofları Platon ve 
Aristoteles’in görüşlerinden daha doğru olduğu-
nu söyleyemeyiz. Felsefede “En son ortaya çıkan 
felsefi görüş en doğrudur.” anlayışından söz edi-
lemez. Felsefe, tarihinden soyutlanarak öğrenile-
mez.

Bu durum felsefi bilginin aşağıdaki özellikle-
rinden hangisi ile ilgilidir?

A) Kendi içinde tutarlı olmasıyla

B) Yığılımlı olmasıyla

C) Yanıtların sorulardan önemli olmasıyla

D) Kuşkucu ve eleştirel olmasıyla

E) Gündelik yaşamda doğrudan etkisinin görülme-
mesiyle 

4. Halk her yeni ad karşısında ne gibi bir tavır takın-
ması gerektiğini bilmek ister ve zihnini karıştıracak 
şeyleri hoş görmez. Pasteur’ün adı geçti mi hemen 
“Ha evet, kuduz aşısı” diye düşünmekten hoşlanır. 
Nietzsche mi? Üst insan… Curie mi? Radyum... 
Yerleşik fikir anlayışından uzaklaşmak istemez.

Bu parçada aşağıdakilerden hangisi eleştiril-
mektedir?

A) Kalıplaşmış düşünce biçimleri

B) Olaylara eleştirel yaklaşılması

C) Metafizik ve dine inanılması

D) Bilginin kişiden kişiye değişmesi

E) Bilim insanının nesnel olması

Tarama Testi - I
TEST 13
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5. Jaspers, felsefe ile ilgili düşüncelerini temellendi-

rirken Kant’ın bilgi kuramından yararlanmış, evren 
ve insanın oluşumuna çözüm ararken Plotinos’tan 
etkilenmiştir. Öte yandan Bruno ve Spinoza’nın 
Tanrı ve evren konusundaki görüşlerinden, Kier-
kegard’ın varoluşla ilgili düşüncelerinden esinlen-
miştir.

Bu parçaya dayanılarak aşağıdaki yargılardan 
hangisine ulaşılabilir?

A) Filozoflar, eleştirel bir bakış açısına sahiptirler.

B) Filozofların düşünceleri kendi içinde tutarlıdır.

C) Filozoflar, özgün düşünceler ortaya koyarlar.

D) Filozoflar, içinde bulunduğu toplumsal koşullar-
dan bağımsız hareket ederler.

E) Filozoflar, felsefi düşünce birikiminden beslenir.

6. Mevcut siyasal düzenlerin toplumun ihtiyaçları-
nı karşılamada yetersiz kalmaları filozofları etki-
lemiştir. Toplumla iç içe olan filozoflar, toplumun 
daha iyi bir düzene kavuşması için düşünceler 
üretmişlerdir. Örneğin Campanella, düzensizliğin 
nedeni olarak gördüğü toplumsal yapıdaki aksak-
lıkları eleştirmiş ve özel mülkiyetin olmadığı Güneş 
Ülkesi adlı ütopyasını yazmıştır.

Bu parçadan hareketle filozoflar ile ilgili aşağı-
daki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

A) Cesaretle fikirlerini açıklarlar.

B) Aynı konuda farklı düşünceleri olabilir.

C) Özgün düşüncelere sahip olurlarsa adları anılır.

D) Toplumsal sorunlara kayıtsız kalamazlar.

E) Zaman içinde düşüncelerini değiştirebilirler.

7. Filozof sahip olduğu şeyle yetinmeyen, ulaşma im-
kânına sahip olduğuna inandığı şeyi araştıran kay-
gılı bir bilinçtir. Filozofun hakikati aradığı, hakikatin 
peşinden koştuğu yerde onun eleştirel tavrından 
yoksun olan bağnaz ya da dogmatik kimse kesin 
bilgiye sahip olduğuna inanır.

Bu parçaya göre filozoflarda aşağıdaki özellik-
lerden hangisi bulunmalıdır?

A) Merakla sorgulama

B) Aklı etkili olarak kullanma

C) Tutarlı düşünceler öne sürme

D) Özgürce düşüncelerini açıklama

E) Hoşgörülü olma

8. Bir felsefe sistemini ele alıp incelediğimizde görü-
rüz ki konuyu açıklayacak olan kavramlar birbir-
leriyle ilişkilendirilerek çelişki oluşturmayacak bir 
biçimde ele alınmıştır. Felsefede akılsal temele 
dayanan sonuçlara ulaşılması böylelikle mümkün 
olmaktadır.

Bu parçada felsefenin aşağıdaki niteliklerinden 
hangisi vurgulanmaktadır?

A) Elde edilen bilgilerin eleştirilmesi

B) Refleksif olması

C) Tutarlı olması

D) Evrensel olması

E) Yığılımlı olarak ilerlemesi
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1. Felsefe kavramının içeriğinde bilgeliği sevme, bil-
giyi arama, insan bilincine ve ürünlerine yönele-
rek onu düşünsel olarak araştırma çabası, isteği 
yatmaktadır. Ancak felsefenin bu bilgiye yönelme 
isteği; doğru, iyi ve güzel bir yaşamın özlemini de 
çağrıştırmaktadır.

Bu parçadan hareketle felsefe ile ilgili aşağıda-
ki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

A) İnsana bilginin yanı sıra bir yaşam biçimi de 
sunar.

B) Gündelik yaşam üzerindeki etkisini görmek 
güçtür.

C) İnsana tutarlı düşünme alışkanlığı kazandırır.

D) Kesinlik ve bitmişlik yoktur.

E) Aynı konuda farklı sonuçlara ulaşılır.

2. Filozoflar; geleceği gören, duyan, duyuran kişi-
lerdir. Filozof; yenilikler arayan, düzeni daha iyi-
ye doğru değiştirmek isteyen, başkaldıran, karşı 
koyan kişidir. Filozof bir bakıma huzursuz ve asi 
kişidir. Yalnız kendisi için çırpınmaz, bencilliğini 
yenerek düşüncesiyle toplumu aydınlatan kişidir.

Bu parçada filozofların aşağıdaki özelliklerin-
den hangisine değinilmemiştir?

A) Geleceğe ilişkin öngörüde bulunmalarına

B) Eleştirel olmalarına

C) Değişimi istemelerine

D) Toplumu etkilemelerine

E) Tutarlı görüşler ortaya koymalarına

3. Platon, Pythagorasçı Arkytos ile dostluk etti. Pla-
ton’un felsefesinin temel taşı olan “ruhun ölümsüz-
lüğü” görüşünü onlardan öğrendiği ileri sürülebilir. 
Ruhun ölümsüzlüğü görüşü de Platon’un bilgi so-
rununu çözmesine yardımcı olmuştur.

Bu parçaya dayanılarak aşağıdaki bilgilerden 
hangisine ulaşılabilir?

A) Düşünür, her şeye şüphe ile yaklaşmalı; dog-
matik olmamalıdır.

B) Düşünür, toplumdaki insanları düşünmeye yö-
neltmelidir.

C) Düşünür, kesin doğruları bilmeli ve öğretmeye 
çalışmalıdır.

D) Düşünür, önceki düşünce birikiminden etkilenir.

E) Düşünür, açık görüşlü ve hoşgörülü bir tavra 
sahip olmalıdır.

4. Nedensellik sorunuyla ilgili olarak Hume’un açık 
bıraktığı yönlerin nasıl ele alınacağı hakkında Kant 
şu sözleri söylemektedir: “Eğer insanların bize bı-
raktığı bir temele oturtulmuş, sonuna kadar gelişti-
rilmemiş bir düşünceden işe başlar ve bu düşünce 
üzerinde düşünmeye devam edersek insanlığa 
katkı sağlamış oluruz.”

Bu parçada felsefenin aşağıdaki özelliklerin-
den hangisi dile getirilmektedir?

A) Evrensel sonuçlara ulaşılabilmesi

B) Refleksif olması

C) Aklın etkili olarak kullanılması

D) Özgürlükçü toplumlarda gelişmesi

E) Konusuna bütüncül yaklaşması 

Tarama Testi - II
TEST 14
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5. Filozoflar ortaya koydukları felsefi düşüncelerini 

sahip oldukları bilgi birikimiyle, yaşam deneyim-
leriyle ve bireysel bakış açılarıyla şekillendirirler. 
Hiçbir filozoftan başka bir filozofun görüşüne ka-
tılması ya da o görüşü onaylaması istenmez. Bu 
felsefi düşüncenin ortaya çıkışında, o düşünceyi 
geliştiren filozofun olayları değerlendirme tarzı, 
evreni anlamlandırışı büyük rol oynar.

Bu parçaya dayanılarak aşağıdaki yargılardan 
hangisine ulaşılabilir?

A) Felsefe, maddi kazanç sağlamayan gereksiz bir 
etkinliktir.

B) Filozoflar, kendilerinden sonra ortaya çıkan fel-
sefi görüşleri etkilerler.

C) Filozofun ilgilendiği konular, tüm insanlık için 
geçerli olmalıdır.

D) Felsefede akıl yürütme yöntemleri etkili olarak 
kullanılır.

E) Felsefi görüşler, filozofların kişisel değerlendir-
meleri sonucunda ortaya çıkar.

6. Filozof; içinde bitmeyen anlama, araştırma, bulma, 
yeni bir şeyler ortaya koyma ateşi taşıyan kişidir. 
Alışılagelmiş düşünce biçimlerinin dışına çıkama-
yan, bunlara körü körüne bağlı olan kimse doğru-
nun ne olduğunu hiçbir zaman bilemez.

Bu parçada savunulan görüş aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Felsefe içinde bulunduğu toplumu etkileme 
amacı güder.

B) Felsefe bilgeliğe bir konum kazandırmaya çalışır.

C) Felsefe sürekli olarak otoritelerden bağımsız 
biçimde bilme çabasıdır. 

D) Felsefe insana diğer insanlarla iyi geçinebilme-
nin yollarını gösterir.

E) Felsefenin olmadığı bir dünya sıkıcı olur.

7. Felsefe, insanın bu dünyadaki varoluşunu anlam-
landırabilmesine ve geliştirebilmesine yardımcı 
olur. Yaşamla ilgili ilkelerin sorgulanmalarına ze-
min hazırlar. Böylece insan her şeyi olduğu gibi 
kabul etmek yerine daha iyiye ulaşabilmek için tüm 
var olanları irdeleme olanağı elde eder.

Bu parçada felsefenin aşağıdaki işlevlerinden 
hangisi vurgulanmaktadır?

A) İnsanın merak duygusunu giderme

B) İnsana bir yaşam biçimi sunma

C) Aklı etkili olarak kullanmayı öğretme

D) İnsana hoşgörülü olmanın yollarını gösterme

E) İrdeleme yoluyla insanı yaşamda bilinçli kılma

8. Her şeyin sıvı bir varlıktan beslendiği, her şeyin 
tohumunun nemli bir yapıda olduğu gözlemi, Tha-
les’i evrenin özünün “su” olduğu sonucuna götür-
müştür. Bu sonuca ulaşmasında Akdeniz’i aşarak 
Mısır’a yapmış olduğu seyahatlerin, suyun insan 
yaşamı üzerindeki önemi ve değerini görmesinin 
de etkisi vardır.

Bu parçadan hareketle aşağıdaki yargılardan 
hangisine ulaşılabilir?

A) Filozoflar felsefi birikimi sorgulayarak kendi gö-
rüşlerini oluştururlar.

B) Filozofların görüşlerinde bireysel gözlem ve 
deneyimleri etkili olur. 

C) Filozoflar aklı etkili olarak kullanırlar.

D) Filozoflar aynı konuda farklı görüşler ileri süre-
bilirler.

E) Filozoflar görüşleriyle içinde bulundukları to-
lumu derinden etkilerler.
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1. Felsefenin düşünce tarihindeki katkılarını değer-
lendiremeyenler, onun boş ve gereksiz bir uğraş 
olduğunu ileri sürerler. İnsan yaşamında felsefenin 
kolaylaştırıcı etkisinin gözlenmemesiyle de düşün-
celerini gerekçelendirirler. Oysa ki felsefe ürettiği 
değer ve düşüncelerle dolaylı olarak insan yaşa-
mına katkı sağlamaktadır.

Bu parçaya dayanılarak felsefe ile ilgili aşağı-
daki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

A) Sorguladığı kavramların pratik yaşamda bire bir 
karşılığı vardır.

B) Toplumlar üzerindeki etkisi zamanla değişir.

C) Günlük yaşam üzerindeki etkisini doğrudan 
gözlemek güçtür.

D) İnsanın ufkunu genişletmeyen konular üzerine 
yoğunlaşır.

E) Bilimsel verilere dayanmayan sonuçlara ulaş-
tığı için öznel bir yapı taşır. 

2. Filozof, bir çocuk gibi gerçeği söyleyebilecek yü-
reklilikte olmalıdır. Zamanının tüm ön yargılarına 
karşı gördüğünü olduğu gibi ortaya koymalı, ço-
cuk olarak kalabilmelidir. Çünkü kişi tüm toplumu 
karşısına alması gerekse bile yetişkinlikte sahip 
olamadığı çocuksu özelliklerini koruduğu zaman 
filozof olabilir.

Bu parçaya göre filozof olmanın koşulu aşağı-
dakilerden hangisidir?

A) Görünenin ötesini araştırabilme

B) Yeni sorular ortaya atma

C) Aklı etkili olarak kullanma

D) Özgürce düşüncelerini söyleyebilme

E) Merak ve hayret içerisinde olma 

3. Felsefe hakkında sorulan soruların cevabı, filozof-
ların yaşamlarında gizlidir. Filozofların birçok güç-
lüğe katlanarak çeşitli sorular karşısında ulaştıkları 
sonuçların onlara hiçbir pratik fayda sağlamadığı-
nı görüyoruz. Felsefe, bütün insanları ilgilendiren 
sorulara kesin cevaplar bulmak için değil sadece 
üzerinde düşünmek ve tartışmak için bu sorularla 
ilgilenir.

Bu parçada savunulan görüş aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Her düşünen insan felsefe yapar.

B) Her felsefi sistemin konusu farklı olabilir.

C) Felsefede çok sayıda ve değişik konularda 
araştırma yapılır.

D) Filozofların amacı sadece felsefe yapmaktır.

E) Filozoflar zamanla fikirlerini değiştirebilirler.

4. Filozof, bilgiye kucak açan ve bilginin peşinde ko-
şan kişidir. Evrendeki her şey filozofun ilgi alanı 
içinde yer alır. Her filozofun içinde merak ve hay-
retten kaynaklanan bir bilme isteği vardır. Filozof, 
sorularıyla yaşamı sorgular ve kendi yaratıcılığıyla 
sistemini kurar. Bu öyle bir yaratıcılıktır ki çelişkile-
re asla yer verilmez.

Bu parçaya göre aşağıdakilerden hangisi filo-
zofların özelliklerinden biri değildir?

A) Özgün olma

B) Dogmatik olma

C) Tutarlı olma

D) Anlamaya istekli olma

E) Eleştirel olma

Tarama Testi - III
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5. Sofist düşünürlerden olan Gorgias, bilgi konusun-

da düşüncelerini açıklarken herkes için genelgeçer 
ve evrensel bilginin olamayacağını savunmuştur. 
Daha sonra siyaset felsefesindeki düşüncelerini 
bilgi felsefesindeki düşünceleriyle uyumlu bir şe-
kilde sürdürmüştür.

Bu düşünürün bilgi ve siyaset felsefesindeki 
görüşlerinin uyuşması, felsefenin aşağıdaki 
özelliklerinden hangisi ile ilgilidir?

A) Tutarlılık B) Evrensellik C) Nesnellik

D) Yöntemlilik E) Eleştirellik

6. • Filozoflar, içinde yaşadıkları toplumun sorunla-
rından etkilenerek çözüm üretirler.

• Filozofların getirdiği çözümler öncelikle aydın-
ları, aydınlar aracılığı ile de halkı etkiler.

Bu iki yargıya dayanılarak aşağıdaki bilgilerden 
hangisine ulaşılabilir?

A) Bir filozof daha önceki filozofları eleştirerek dü-
şüncelerini oluşturur.

B) Felsefe ve toplum arasında karşılıklı bir etkile-
şim bulunur.

C) Filozof, fikirlerini oluştururken onları yenile-
meye açık tutar.

D) Toplumun değerlerine aykırı olan görüşler, top-
lumda yankı bulmaz.

E) Filozofların düşünceleri kendi kişisel deneyim-
lerine dayanır. 

7. Sorulan soruların eksiksiz ve kesin bir cevaba 
ulaşması ve bir insanın böyle bir bilgiye sahip ola-
bilecek ölçüde olgunluğa ermesi durumu bilgeliktir. 
Ancak felsefe böyle bir iddiada değildir. O, bilgeliği 
elde etmek anlamında değil ona özlem duyma, yö-
nelme anlamında bir bilgidir.

Bu parçadan hareketle aşağıdaki yargılardan 
hangisine ulaşılabilir?

A) Felsefe sonuçtan çok sürece önem verir.

B) Felsefi tavır, iyi bir gözlemci olmayı gerektirir.

C) Her düşünce felsefe olarak nitelenemez.

D) Felsefi bilgiler akılla temellendirilir.

E) Felsefi düşünceler, çağın koşullarından bağım-
sız değildir.

8. Gündelik yaşamın soruları, pratik hayatın çeşitli 
durumları karşısında ne gibi eylemlerde buluna-
cağımızı göstermeleri bakımından önemlidir. Fel-
sefenin ise günlük soruların aksine eylemlerle bir 
alıp vereceği yoktur. Felsefe soruları eylem dışı bir 
kaygıya dayanır. Felsefe sorularının ne varlığımızı 
ayakta tutmada ne de hayatımızı düzene koymada 
doğrudan etkisi vardır.

Bu parçada aşağıdakilerden hangisi vurgulan-
maktadır?

A) Felsefenin bilimsel sorulara yol açtığı

B) Felsefenin sorularının pratik yaşamın soruların-
dan farklı olduğu

C) Felsefenin sorularının öze ve neliğe yönelik ol-
duğu

D) Felsefede her soruya düşünürlerin farklı cevap-
lar verdiği

E) Felsefi soruların kapsamının geniş olduğu
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1. Filozof kendisinden önce gelen düşünürlerin gö-
rüşlerine başvururak dizgesini oluşturur. Ancak 
onlarla tutarlı olma zorunluluğu yoktur. Hatta aynı 
konuda birbirine zıt pek çok felsefi görüş mevcut-
tur.

Buna göre felsefeyle ilgili aşağıdaki yargılar-
dan hangisine ulaşılabilir?

A) Felsefe tarihi bir bütün olsa da filozofun görüşü 
kendi içinde tutarlıdır.

B) Felsefe, bilimsel bilgiye başvurarak ürün ortaya 
koyan bir etkinliktir.

C) Felsefe, filozofun kişiliğinden ve onun yaşadığı 
toplumsal koşullardan etkilenir.

D) Felsefe, varlığı bütün olarak ele aldığı için be-
lirli bir konuda uzmanlaşmaz.

E) Felsefede problem bulmak önemli olduğundan 
yanıtlar değil sorular önem taşır. 

2. Felsefi düşünce; kökü bakımından genellikle bü-
tün bildiklerimizi ve özellikle inandıklarımızı, eylem 
alanında yol gösterici olarak kabul ettiğimiz değer-
leri, toplumun bize kabul ettirdiği ön yargılarımızı, 
alışkanlıklarımızı, özgür düşüncenin süzgecinden 
geçirmektir. Bunlardan uzak durup bunlara dışarı-
dan bakmak, çözümlemek, iç yüzlerini ortaya koy-
mak ve bunları irdelemektir.

Bu parçadan ulaşılabilecek sonuç aşağıdaki-
lerden hangisidir?

A) Felsefi düşünce, eleştireldir ve eleştirel tavırdan 
beslenir.

B) Filozof, olaylara herkesin baktığından farklı şe-
kilde bakar.

C) Her felsefi sistem, o düşünceyi ortaya atan filo-
zofun kişisel yaratıcılığına dayanır.

D) Felsefi düşünce, aklın ürünü önermelerden olu-
şur.

E) Felsefede ortaya atılan düşünceler zamanla 
değişir.

3. Aristoteles hekimlik mesleğini kendine gelenek 
yapmış bir ailenin üyesidir. Hekim olmak; doğayı, 
hastalıkları, bedensel olayları ve ilaçların etkileri-
ni gözleyen bir insan olmak demektir. Bu nedenle 
Aristoteles, içinde yetiştiği aile geleneğine uyarak 
küçük yaşlarda gözlem yapmaya alışmış; doğanın 
karşısında dikkat etme alışkanlığı kazanmıştır.

Bu örnekle bir filozofun yetişmesinde aşağıda-
kilerden hangisinin etkisine yer verilmektedir?

A) Sistemli ve çalışkan olmanın

B) Düşünsel süreçlere önem vermenin

C) İçinde bulunulan sosyal çevrenin

D) Doğayla iç içe yaşamanın

E) Sorgulayıcı bakış açısının

4. Felsefe yapmak için gerekli kaynaklar insanlığın 
ortak felsefe geleneğinde mevcuttur. Descartes 
herhangi bir Fransız aydınının Descartes’ı oldu-
ğu kadar benim de Descartes’ımdır. Descartes’la 
ne kadar ilgiliysem o ölçüde benimdir. Filozofların 
ürünlerinde Fransız, İngiliz, Alman olma nitelikle-
ri elbette kendini duyurur ancak bu, onların bütün 
bir insanlığa açık olmadıkları anlamına gelmez. Bir 
toplumun renkleri felsefede duygu ve düşünceyi 
bütün bir insanlığa ulaştıracak nitelikler taşırlar.

Bu parçada felsefenin aşağıdaki özelliklerin-
den hangisi vurgulanmaktadır?

A) Şüpheye dayanma

B) Eleştirel olma

C) Yığılımlı olarak ilerleme

D) Evrensel olma

E) Merak ve hayrete dayanma
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5. Büyük İskender’in kent devletlerini ortadan kaldır-

masıyla kaos yaşanmış ve özgürlük arayışı art-
mıştır. Mısır’ın Roma’ya katılmasıyla baş eğme 
dönemi başlamış ve düzen isteği gözlenmiştir. Bu 
siyasi değişimlerin yaşandığı ortamda yapılan fel-
sefi çalışmalar da hep ahlakı konu edinmiştir.

Bu parçaya göre aşağıdaki yargılardan hangi-
sine ulaşılabilir?

A) Felsefe, siyasetin güdümünde yapılan bir etkin-
liktir.

B) Felsefe, bilim dallarının hepsini kapsayan bir 
disiplindir.

C) Felsefi çalışmalar, toplumun genel durumun-
dan etkilenir.

D) Her toplum belirli oranda felsefe ürünü ortaya 
koymuştur.

E) Felsefenin konusu, filozofun özgür seçimleriyle 
belirlenir. 

6. Başlangıç dönemlerinde felsefe, varlığın doğasını 
belirlemeye ve evrende olup biten her şeyi açıkla-
yan ana ilkeleri bulmaya yönelik bir etkinlikti. Daha 
sonra Orta Çağ’da kilisenin etkisine girdi. Evreni 
Tanrı’nın bir eseri olarak kavrama, insan yaşamı-
nı da bu doğrultuda anlamlandırma tutumuna dö-
nüştü. Rönesans’la birlikte özellikle bilimin gitgide 
güçlenen etkisi altında kavramsal çözümlemelere 
yöneldi. Çağımızda felsefenin esas işlevi; tüm dü-
şünsel etkinlikleri bu arada bilimi, sanatı ve ahlakı 
varsayım, anlam ve amaçlar bakımından eleştirel 
çözümlemedir.

Bu açıklamaya dayanılarak felsefe ile ilgili ola-
rak aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

A) Felsefenin ortaya koyduğu ilkeler, her toplumda 
kabul görmüştür.

B) Felsefe, her dönemde toplumsal yapının etki-
sini düşünce sisteminde göstermiştir. 

C) İnsanlık tarihi geliştikçe felsefenin ele aldığı so-
runlarda da artış görülür.

D)  Çağına göre ileri olan toplumlar, felsefenin ge-
lişmesine daha çok katkı sunar.

E) Felsefe, toplumsal yaşamı etkiler.

7. Bütün diğer disiplinlerde öğreneceğiniz bir şey var-
dır. Matematikte tutarlı bir teoremler dizisi; fizikte, 
doğa bilimlerinde, tarihte, akılsal bir biçimde size 
açıklanmaya çalışılan bir olaylar veya olgular bü-
tünü vardır. Ama felsefede, buna benzer bir şey 
yoktur. Şüphesiz sizden, büyük filozofların fikirle-
rinden ve kuramlarından bazılarını aklınızda tut-
manız istenir. Ama bu kuramlardan herhangi birini 
paylaşmak veya onaylamak zorunda değilsinizdir. 
Zaten yetkili zihinler tarafından oy birliği ile kabul 
edilmiş hiçbir felsefe sistemi yoktur. Örneğin Aziz 
Thomas ve Karl Marx’ın her ikisi de büyük filozof-
tur ama onların sistemleri birbirinden tamamen 
farklı hatta birbirine karşıttır.

Bu parçadan felsefe ile ilgili olarak ulaşılabile-
cek sonuç aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bütüncül olduğu

B) Temellendirmelerle oluştuğu

C) Merak ve hayrete dayandığı

D) Evrensel olanı aradığı

E) Kişisel niteliklere dayandığı

8. Düşünürler, aynı probleme yeni ve farklı çözümler 
getirirken başka düşünürlerin ortaya koyduğu gö-
rüşlerden etkilenirler. Onların görüşlerinden yarar-
lanırlar. Böylece yeni düşünceler geliştirilir ve dü-
şüncelerin sürekliliği sağlanır. Bunun sonucunda 
felsefi düşünce zenginleşir.

Bu parçada felsefenin aşağıdaki özelliklerin-
den hangisi belirtilmemektedir?

A) Yığılarak ilerlediği

B) Refleksif olduğu

C) Toplumdan etkilendiği

D) Sürekli sorgulamada bulunduğu

E) Özgün görüşler ortaya koyduğu
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