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Mehmet Akif ERSOY

Korkma! Sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak,

Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.

O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak;

O benimdir, o benim milletimindir ancak.

Çatma, kurban olayım, çehreni ey nazlı hilal!

Kahraman ırkıma bir gül; ne bu şiddet, bu celal?

Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal...

Hakkıdır, Hakk’a tapan milletimin istiklal.

Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım,

Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım.

Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarım,

Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım.

Garbın afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar,

Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var.

Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imanı boğar,

 “Medeniyet” dediğin tek dişi kalmış canavar?

Arkadaş! Yurduma alçakları uğratma sakın,

Siper et gövdeni, dursun bu hayâsızca akın.

Doğacaktır sana vadettiği günler Hakk’ın,

Kim bilir, belki yarın belki yarından da yakın.

Bastığın yerleri “toprak” diyerek geçme, tanı,

Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı.

Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır atanı,

Verme, dünyaları alsan da bu cennet vatanı.

Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda?

Şüheda fışkıracak, toprağı sıksan şüheda.

Canı, cananı, bütün varımı alsın da Hüda,

Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda.

Ruhumun senden İlahî, şudur ancak emeli:

Değmesin mabedimin göğsüne namahrem eli.

Bu ezanlar, ki şehadetleri dinin temeli,

Ebedî, yurdumun üstünde benim inlemeli.

O zaman vecdile bin secde eder, varsa taşım,

Her cerihamdan, İlahî, boşanıp kanlı yaşım,

Fışkırır ruhumücerret gibi yerden naaşım,

O zaman yükselerek arşa değer belki başım.

Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilal!

Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal.

Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmihlal.

Hakkıdır, hür yaşamış bayrağımın hürriyet;

Hakkıdır, Hakk’a tapan milletimin istiklal. 
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Mustafa Kemal ATATÜRK
Başöğretmen

 Ey Türk gençliği! Birinci vazifen; Türk istiklalini, Türk cumhuriyetini, 

ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir.

 Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin en 

kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek 

dâhilî ve haricî bedhahların olacaktır. Bir gün, istiklal ve cumhuriyeti müdafaa 

mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için içinde bulunacağın vaziyetin 

imkân ve şeraitini düşünmeyeceksin. Bu imkân ve şerait, çok namüsait bir 

mahiyette tezahür edebilir. İstiklal ve cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, 

bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren 

ve hile ile aziz vatanın bütün kaleleri zapt edilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, 

bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. 

Bütün bu şeraitten daha elim ve daha vahim olmak üzere, memleketin dâhilinde 

iktidara sahip olanlar, gaflet ve dalalet ve hatta hıyanet içinde bulunabilirler. 

Hatta bu iktidar sahipleri, şahsi menfaatlerini müstevlilerin siyasi emelleriyle 

tevhit edebilirler. Millet, fakruzaruret içinde harap ve bitap düşmüş olabilir.

 Ey Türk istikbalinin evladı! İşte, bu ahval ve şerait içinde dahi 

vazifen, Türk istiklal ve cumhuriyetini kurtarmaktır. Muhtaç olduğun kudret, 

damarlarındaki asil kanda mevcuttur.

ATATÜRK’ÜN GENÇLİĞE HİTABESİ
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FELSEFEYLE TANIŞMA

1. Dünya üzerindeki herhangi bir kültüre yakından 
bakıldığında o kültürün sanatında, atasözlerinde, 
deyimlerinde vb. felsefenin sınırları içinde kalan 
sorulara doğrudan ya da dolaylı cevapların veril-
diği görülecektir. Tüm kültürler gibi Türk kültürü 
için de bu durum geçerlidir. Bu nedenle herhangi 
bir konuşmada felsefeyi reddeden biri bile aslında 
farkında olmadan felsefe yapıyor demektir.

 Bu metinde felsefeyle ilgili aşağıdakilerden 
hangisi vurgulanmıştır?

A) Felsefe, gündelik yaşamın bir parçasıdır.

B) Felsefe, kültürün kaynağıdır.

C) Felsefe, eleştirel bir yaklaşımdır.

D) Felsefe sadece metafizik alanda yapılır.

E) Felsefe, akıl ve mantık ilkelerine dayalı tutarlı 
bir uğraştır.

2. Felsefe tarihine baktığımızda soruların tükenmedi-
ğini görürüz. Bilgi nedir? Ahlak nedir? Sanat nedir? 
Gibi sorular her filozofla beraber yeniden ele alın-
mış ve her filozofda farklı bir yanıta kavuşmuştur.

 Filozofların aynı soruya farklı cevaplar verme-
sinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Felsefenin bilimlerden faydalanması

B) Felsefenin tamamen spekülatif olması

C) Felsefenin öznel nitelikler taşıması

D) Filozofların gerçeğe ulaşamaması

E) Evrenin insana kapalı olması

3. Felsefe hiç kesintiye uğramadan devam eden, 
evreni, hayatı anlamaya ve açıklamaya çalışan, 
ele aldığı soruları sistemli, düzenli, sorgulayıcı ve 
rasyonel bir biçimde açıklamaya çalışan bilgi ala-
nıdır.

 Buna göre felsefe ile ilgili aşağıdakilerden 
hangisine ulaşılamaz? 

A) Evrenin kesin bilgisine ulaşmaya çalışır.    

B) İnsanın kendisini ve evreni açıklama çabası 
üzerine ortaya çıkmıştır.

C) Konularına eleştirel yaklaşır.

D) İnsan ve evrenle ilgili sorular sorar.

E) Bütün bilgi türlerini bünyesinde barındırır.

4. Bugün doğru dediğimize yarın yanlış diyebiliriz. 
Örneğin Euklides geometrisi ya da Newton fiziği 
gibi bilimsel teoriler çok uzun yıllardan beri yarar-
lı olmuş, problemlerimizi çözmüş ve çözmeye de 
devam etmektedir. Ancak bu teori ya da bilimsel 
bilgilerin bir kısmı hâlen geçerliliğini korurken bir 
kısmı zaman içinde ya tamamen yanlışlanmış ya 
da eskisi kadar yarar sağlayamadığı için yeni teo-
rilere ihtiyaç duyulmuştur.

 Bu parçaya göre bilgi için aşağıdakilerden 
hangisi söylenebilir?

A) Bilgi, kesinlik taşımayan bir yapıdadır.

B) Bilgi, herkes için öznel bir yapıdadır.

C) Bilgiler, onu elde eden insana göre farklılık 
gösterir.

D) Nasılsa değişeceği için hiçbir bilgiye güvenil-
memelidir .

E) Bilginin değişen, gelişen, ilerleyen bir yapısı 
vardır.

5. Felsefe, soru sorma etkinliğidir. Felsefe yapa-
bilmenin ilk koşulu aklımıza gelen her soruyu 
korkmadan dile getirebilmektir. Bize sunulmuş 
olan bilgilerle yetinmeyip görünenin arkasındaki 
görünmeyenin arayışına çıkabilmektir. Kendini 
sadece bir hedefin ya da sorunun peşine kilitle-
yen birinin felsefe yapması beklenemez. Çünkü 
istemlerimizle hareket eder de sürekli o noktaya 
doğru yönelirsek belli başlı soruların kıskacında 
kalmış oluruz.

 Buna göre aşağıdakilerden hangisi felsefe 
yapmanın koşulları arasında sayılamaz?

A) Özgürce soru sormak

B) Sürekli arayışta olmak

C) Cesaretli bir şekilde sorulara yönelmek

D) İnsanlarla hemfikir olabilmek  

E) Belli bir noktadan hareket etmemek

FELSEFE GRUBU/DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ
SORU BANKASI
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FELSEFEYLE TANIŞMA

6. Felsefenin Antik Yunan’da doğması tesadüf değil-
dir. MÖ 6. yüzyılda deniz ticaretiyle ilgilenen Yu-
nanlıların kendilerine ayırabildikleri boş vakitleri 
bulunmaktaydı. Çünkü yaşamla ilgili temel sıkın-
tılar çeken birinden felsefi problemlere eğilmesi 
beklenemez.

 Bu parçada felsefenin doğuşuna etki eden 
hangi faktörden söz edilmektedir?

A) Özgür düşünce ortamının varlığı

B) Demokrasinin temellerinin atılmış olması

C) Ekonomik refah seviyesinin yüksek olması   

D) Mitolojinin etkisinin azalmış olması

E) Yunan toplumunun coğrafi konumlarının elve-
rişli yerde bulunması

7. Felsefe, düşünme etkinliği olmasının yanında 
aynı zamanda yaşam biçimidir. Felsefeyle ilgili 
olan kişi kendisine kuru bir bilgi yükü oluşturmaya 
çalışmaz. Bir konuyla ilgili düşüncesini dile geti-
rirken mutlaka akıl süzgecinden geçirir. Hayatın-
da ilkeleri olan insanların felsefi bir duruşa sahip 
oldukları da aşikârdır. Bu yüzden felsefe insanın 
insanlaşma sürecine de katkı sunar.

 Bu parçadan aşağıdaki yargıların hangisine 
ulaşılamaz?

A) Felsefe, hayatın içinden bir etkinliktir.

B) Felsefe, insana evrenin bütün bilgisini kazan-
dırmayı amaçlar.

C) Felsefe, insana eleştirel düşünme becerisi ka-
zandırır.

D) Felsefe, yaşamın sorunlarından uzak bir et-
kinlik değildir.

E) Felsefi duruşa sahip olan insan, hayatında il-
keleri olan insandır.

8. Felsefi düşünce, kendine veri olarak aldığı her 
türlü malzemeyi insan aklının sorgulama süzge-
cinden geçirir. Olanı olduğu gibi kabul etmez, dog-
matik değildir.

 Bu parçada felsefenin aşağıdaki hangi temel 
özelliği üzerinde durulmaktadır?

A) Tutarlılık 

B) Öznellik

C) Temellendirme

D) Eleştirellik

E) Evrensellik

9. Felsefe ve bilim ilk Çağ'dan itibaren iç içe olan iki 
temel etkinliktir. Başlangıçta bütün bilimler felse-
fenin içinde yer alıyordu. Hatta öyle ki filozoflar 
bilim insanı sayılıyordu. Zamanla bilimler yöntem 
ve tekniklerini belirledikçe felsefeden ayrılmış fa-
kat var olana soru işaretleriyle yaklaşma tutumu-
nu kaybetmemiştir. Bu nedenle aralarındaki yakın 
ilişki günümüzde de devam etmektedir.

  Bu parçaya göre aşağıdakilerden hangisi bi-
limle felsefenin ortak özellikleri arasındadır?

A) Her ikisi de varlığı bütün olarak ele alır.

B) Her ikisi de deney ve gözlemle sonuca ulaşır.

C) Her iki etkinlik de objektiftir.

D) Her ikisi de eleştirel ve sorgulayıcıdır.

E) Her ikisi de gözleme dayalı açıklamalar sunar.

10. Felsefede üretilen düşünceler üzerine yeniden 
düşünmeye verilen ad aşağıdakilerden hangi-
sidir?

A) Eleştirel düşünme

B) Tutatlılık

C) Temellendirme

D) Refleksiv düşünme

E) Sistematik düşünme
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FELSEFEYLE TANIŞMA
ÖĞRETEN TEST 1

TEST 2
FELSEFEYLE TANIŞMA

1. İlk filozof olarak gösterilen Thales, doğaya ve 
topluma dair sorular sorarak başlamıştı felsefe-
ye. Aslında bu sorular Thales öncesinde de so-
ruluyordu. Ancak ondan önce bu sorulara cevap 
verme yöntemi farklıydı. Soruların cevaplanma 
şekli benzerlikler göstermekle beraber topluma 
göre farklılıklar da gösteriyordu. Örneğin Yunan 
toplumu bu sorulara mitolojinin sınırları içinde ger-
çeküstü nitelikli akıl ve mantık dışı cevaplar veri-
yorlardı. Thales, bu niteliği değiştirdi ve mitosun 
sınırlarını aşarak rasyonel temelli yanıtlara yönel-
di, sözle ama rasyonel içerikli sözle yanıtlıyordu 
soruları.  Böylece cevaplamada mitostan logosa 
geçişi sağladı.

 Bu parçada “mitostan logosa geçiş” sözüyle 
kast edilen aşağıdakilerden hangisidir?

A) Önceki bilgilerden faydalanma

B) Sistematik ve ispatlı bilgiler içerme

C) Tutarlı ve akla dayalı yanıtlar içerme

D) İçinde bulunduğu toplumun koşullarına göre 
şekillenme

E) Var olanla birlikte olması gerekeni de inceleme

2. Felsefe tarihinde bilgi, varlık, ahlak, sanat, siyaset 
gibi konular üzerine ortaya konulmuş birbirinden 
farklı düşünce akımları vardır ve bunlar günümüz-
de de geçerliliğini korumaktadır.

 Birbirinden farklı olan bu yaklaşımların geçer-
liliklerini hâlâ devam ettirmesi felsefi bilginin 
özelliklerinden hangisiyle ilgilidir?

A) Tutarlılık   B) Sistematiklik

C) Refleksiflik  D) Bütünsellik

 E) Öznellik   

3. “Doğrunun ne olduğu bilinebilir mi?” sorusu, ya-
pısı gereği felsefi bir sorudur. Felsefe, bu sorunun 
yanıtını ararken öncelikle “doğru” ve “bilgi” kelime-
leri üstüne bir sorgulama yapar.

 Bu parçaya göre felsefe bir soruya yanıt arar-
ken işe aşağıdakilerin hangisiyle başlar?

A) Mantıksal çözümleme

B) Kavram analizi

C) Eleştirel tutum

D) Deneysel yöntemler

E) Sistematik sorgulama

4. Filozoftan beklenen içinde çelişkili fikirlerin olma-
dığı bir felsefe sistemi ortaya koymasıdır.

 Bu yargı felsefenin aşağıdaki özelliklerinin 
hangisine dayanır?

A) Evrensel olma

B) Sistematik olma

C) Eleştirel olma

D) Akla uygun ve tutarlı olma

E) Öznel olma

5. İlk filozofların felsefe tanımları birbirinden farklılık 
göstermektedir.

 Bu durumun temel nedeni aşağıdakilerden 
hangisi olamaz?

A) Filozofların öznel düşünceye sahip olması

B) Felsefenin tutarlı ve kesin olması

C) Felsefenin konu çeşitliliğinin fazla olması

D) Felsefeye tarih içinde farklı anlamlar yüklen-
mesi

E) Felsefe içinde bulunduğu toplumsal koşullara 
göre şekillenmesi

6. Evreni gözleyen insan, var olanların büyük bir çe-
şitlilik içinde olduğunu ve bunların aynı zamanda 
değişken bir yapıya sahip olduğunu gözler. İlk filo-
zoflar bu konu üstünde düşünürken, bu çeşitliliğin 
ana unsurunun ne olabileceğini ve bu müthiş de-
ğişimin kaynağında bulunan bir özün olup olama-
yacağını sorgulamışlardır. 

 Bu parçada bahsedilen felsefi problem aşağı-
dakilerden hangisidir?

A) Doğa olaylarının arkasında yatan metafizik 
güç nedir?

B) İnsan nasıl bilebilir?

C) Fiziksel âlemi metafizikle açıklamak olanaklı 
mıdır?

D) Evren hakkındaki yargıların doğruluğu ola-
naklı mıdır?

E) Varlığın kökeni nedir?
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7. Felsefe insanın düşünme olanağı bulduğu, işin 
dışında kalan zamanlarını değerlendireceği bir 
etkinlik olmadığı gibi salt düşünen insanın kendi 
özüne yöneldiği bir entelektüel ya da mistik etkin-
lik de değildir. Felsefe; toplumsal, iktisadi, siyasal 
vb. tüm sahalardan etkilenen, aynı zamanda üret-
tiği fikirlerle bu sahaları etkileyen, yaşamın her 
alanını ele alıp bu alanlarda bireysel ve evrensel 
değerler üreterek insan olmanın olanağını sunan, 
kültürel varlığa anlam kazandıran, geliştiren ve 
zenginleştiren bir edimdir. 

 Bu parçaya göre felsefenin önemi aşağıdaki-
lerden hangisinden kaynaklanır?

A) Bilime yol göstermesinden

B) Siyasetçileri ve toplumsal önderleri yönlendir-
mesinden

C) Sosyal yaşamın her alanına etki etmesinden

D) Bireye eleştirel bir tutum kazandırmasından

E) İnsana sorgulamayı öğretmesinden

8. Bir düşünür bazen bir arkeolog gibi düşünce dün-
yası içinde keşif ve kazılar yapmalıdır. Bu çaba 
düşünürün düşünce serüveninin tarihsel süreçte-
ki hikâyesini ve düşünme zincirinin arka planını 
bulmasına yardım edecektir. Örneğin J. P. SART-
RE tarafından kurulduğu kabul edilen varoluşçu 
felsefe irdelendiğinde kökeninde Kierkegard’ın, 
Marcel’in kalıntıları bulunacaktır.

 Bu ifadede felsefenin hangi özelliği vurgulan-
mıştır?

A) Kümülatif olma

B) Sistemli olma

C) Toplumsal koşullardan etkilenme

D) Eleştirel olma

E) Sosyal değerlerden etkilenme

9. Filozof, falanca toplumun ahlak yargılarının ya da 
bu yargıları dile getiren önermelerin doğruluğu 
veya yanlışlığıyla ilgilenmez. Filozof ahlakın ne 
olduğunun, doğrunun ne olduğunun peşindedir.

 Bu yargı felsefenin hangi özelliğiyle ilgilidir?

A) Akla dayanma

B) Geneli bilmeye çalışma

C) Öznel olma

D) Kesinliğe ulaşmaya çalışma

E) Toplum üstü olma

10. Felsefe Yunanca “phileo” ve “sophia” sözcükle-
rinin birleşmesiyle oluşmuştur. Türkçeye bilgelik 
sevgisi olarak çevrilebilir. Her ne kadar bilgelik an-
lamını barındırsa da insanlara bilgece bir yaşam 
sağlayan sihirli bir yapı değildir. O sadece insana 
aklını kullanmayı, sorgulamayı, var olanı anlaya-
rak, yasaları keşfetmeye çalışarak olması gereke-
ne dair çıkarımlar yapmanın yolunu açar. 

 Bu parçaya göre felsefe için aşağıdakilerden 
hangisi söylenemez?

A) Felsefe insanın düşünme yetisini geliştirir.

B) Felsefe olanla beraber olması gerekeni de 
araştırır.

C) Felsefe mutluluğun ne olduğunu araştırır.

D) Felsefe düşüncede olduğu gibi yaşamda da 
sabrı öğretir, insanın kabullenmesini sağlar.

E) Yaşamı akıl süzgecinden geçirmeyi, sorgula-
mayı öğretir.
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1. “İnsanı insan yapan şey nedir?” sorusu, tüm in-
sanların kendi kendilerine sorduğu ve çeşitli or-
tamlarda karşılaştığı bir sorudur. Bu soruya verile-
bilecek sayısız cevap olmakla birlikte soru, “Fili fil 
yapan şey nedir? Kulağı kulak yapan şey nedir?” 
sorularından farksızdır. Buna verilebilecek en 
kapsamlı cevap da “İnsanla ilgili her şeydir.” cüm-
lesi olabilir ancak. İnsanın biyolojik özelliklerinden 
başlayarak tüm bilişsel, psikolojik, toplumsal özel-
liklerinin toplamıdır insanı insan yapan şey. Bu-
rada insanı biyolojik yapısından üst bir noktaya 
taşıyan yani benzer biyolojik yapıdaki canlılardan 
ayıran özellik de yukarıdaki soruları sorabilme-
siyle yani aklını diğer canlılardan daha komplike 
kullanmasıyla başlar.

 Bu parçada insanın insan olması sürecinde, 
insana dair hangi niteliğin öneminden bahse-
dilmektedir? 

A) Düşünme yetisi

B) Toplumsal bir varlık olması

C) Değer üreten bir varlık olması

D) Diğer canlılardan farklı biyolojik yapısının ol-
ması

E) İnsanı kapsamlı şekilde tanımak gerektiği

2.  Felsefe;

 –  Platon’a göre doğruyu bulma yolunda düşün-
sel bir çalışmadır.

 –  Aristoteles’e göre ilkeler ya da ilk nedenler bi-
limidir.

 –  K. Jaspers’a göre yolda olmaktır.

 Buradan hareketle felsefeyle ilgili aşağıdaki-
lerden hangisine ulaşılabilir?

A) Felsefe sistemli bir etkinliktir.

B) Felsefede öznellik ön plandadır.

C) Filozofların felsefi görüşleri evrenseldir.

D) Filozoflar birbirleriyle tutarlı tanımlar oluştur-
muşlardır.

E) Felsefe birikimli olarak ilerler.

3.  Felsefe Yunanca kökenli bir kelimedir. Heraklei-
des Pontikos, bu kelimeyi ilk kullananın Pythago-
ras olduğunu söyler. Daha önce kullanılan sophos 
kelimesinin çok iddialı olduğunu söyleyen Pyt-
hagoras, bunun yerine ‘philasophia’ kelimesinin 
daha uygun olduğunu savunmuş ve kavram gide-
rek yaygınlık kazanıp benimsenmiştir. 

 Aşağıdakilerden hangisi “philasophia” kavra-
mıyla ilişkili değildir? 

A) Hikmet B) Bilgi  C) Ahkâm

 D) Hakikat E) Arayış

4.  Filozof bilgiyi seven ve onun peşinden koşan ki-
şidir. Kendisi düşünce geliştirirken aynı zamanda 
dünya üzerindeki başka düşüncelere de sahip çı-
kar. Çünkü o, tüm dünyaya ne ölçüde açılırsa o 
kadar çok bilgi birikimine sahip olacağını bilir.

 Bu parçada filozofun hangi özelliğine değinil-
miştir?

A) Eleştirel olması

B) Evrensel kimlik taşıması

C) Ulusal özelliklere bağlı olması

D) Öznel düşünceler geliştirmesi

E) Görüşlerini temellendirerek açıklaması

5.  İlk filozof olarak kabul edilen Thales, “Varlık nedir? 
Varlığın ana maddesi nedir? Varlıklar nasıl mey-
dana geldi?” gibi sorular soruyordu. Bu ve benzeri 
sorular Thales’ten önce de başka insanlar tarafın-
dan hem Yunan’da hem başka toplumlarda da so-
ruldu. Ancak sorulara verilen cevaplar hemen her 
seferinde mitolojinin veya dönemin dinsel inanç-
larının sınırları içinde kalmak zorundaydı. İlk kez 
Thales içinde yaşadığı toplumun olanaklarının da 
katkısıyla özgün ve özgür yanıtlar verebildi.

 Thales’in bu sorulara “inanç dogmaları dışında” 
cevap verebilmesi Yunan toplumunun hangi 
özelliği ile ilişkilendirilebilir?

A) Dogmatizme mesafeli oluşları

B) Gelenek ve inançlarına bağlı olmayışları

C) Yeni fikirlere duyarsız oluşları

D) Demokratik yönetim biçimi

E) Yöneticilerinin toplumu felsefeye yöneltmesi
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6.  Düşünmek, insan olmanın ilk koşuludur. İnsan 
kendisini ve çevresini anlamaya ve anlamlandır-
maya çalışır. Bu anlamlandırma sürecinde aklını 
iyi kullanmalıdır. İnsanın hayatı anlamlandırma-
sında felsefenin rolü büyüktür. Felsefede ise sağ-
lam ve köklü düşünmek esastır. Bu da ancak aklı 
doğru ve etkin kullanarak mümkün olabilir.

 Bu parçada aşağıdakilerden hangisi vurgulan-
maktadır?

A) İnsanın hayatını anlamlandırabilmesi için aklı-
nı iyi kullanması gerekir.

B) İnsan hayatında sürekli yeni sorunlarla karşı-
laşır.

C) İnsanın hayatındaki sorunlara yardımcı olabi-
lecek tek kaynak felsefedir.

D) Felsefeye başvuran insan hayatında sorunla 
karşılaşmaz.

E) Hayatı anlamlandırabilmek için felsefe yap-
mayı bilmek gerekir.

7.  Aşağıdakilerden hangisi felsefenin farklı ta-
nımlarının olmasının temel nedenlerinden biri 
değildir?

A) Soyut konuları ele alması

B) Filozofların öznel düşüncelere sahip olması

C) Filozofların yaşadıkları dönemlerin farklı ol-
ması

D) Konu çeşitliliğinin fazla olması 

E) Tutarlı ve kesin bilgilere dayanması

8.  Felsefenin kendine ait birçok özelliği vardır. Bun-
lardan biri de bir filozofun ortaya koyduğu düşün-
celer arasında çelişkinin bulunmamasıdır.

 Bu parçada dile getirilen felsefenin temel özel-
liği aşağıdakilerden hangisidir?

A) Eleştirellik

B) Sistemlilik

C) Tutarlılık

D) Rasyonellik

E) Evrensellik 

9.  Bugün tıpta mucizeler yaratılması ya da uzayın 
derinliklerinin keşfedilmesi gibi insan yaşamında 
önemli olan gelişmeler, felsefenin bilime yeni sor-
gulama alanı açmasıyla mümkün olmuştur. Eğer 
bilinenler yeniden sorgulanmasa belki de hâlâ ev-
rendeki birçok olayın nedenini bilmiyor olacaktık.

 Bu parçadan hareketle aşağıdaki yargılardan 
hangisine ulaşılabilir?

A) Bilim de felsefe de teoriden hareket eder.

B) Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerinde 
önemli rolü vardır.

C) Felsefenin insan yaşamındaki etkisi bilimle 
mümkündür.

D) Bilim olmadan felsefe gelişme imkânı bula-
maz.

E) Felsefe, pratik faydaya yönelik yapılan bir et-
kinliktir.

10.  İnsanı soru sormaya iten temel güdü onun doğa-
sından gelen bilme isteğidir. İnsan sorular sorarak 
kendisini ve evreni açıklamaya çalışır, bu açıkla-
ma arayışlarından birisi olan felsefede, Nereden 
geldik? Nereye gidiyoruz? Bu dünyadaki varoluş 
amacımız nedir? tarzında soyut ve genel sorular 
sorulur bütün bu teorik sorulara düşüncenin geli-
şim süreci içinde akla dayalı yanıtlar aranmıştır.

 Bu parçaya göre aşağıdakilerden hangisinin 
felsefi nitelikli bir soru olduğu söylenebilir?

A) Küresel ısınmanın nedeni nedir?

B) Bireyin gelişiminde çevrenin rolü nedir?

C) İdeal bir yönetim nasıl olmalıdır?

D) Yeryüzündeki yönetim şekilleri nelerdir?

E) Toplumsal kurumların işlevleri nelerdir?
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1. 18. yy. filozofu olan İ. Kant, felsefe hakkında dü-
şünürken “Öğrenilmesi mümkün olan bir felsefe 
yoktur ancak felsefe yapmanın kendisi öğrenile-
bilir.” demiştir ve felsefeyi, “Felsefe kendisini akla 
dayanan nedenlerle meşru kılmak veya haklı çı-
karmak iddiasında bir zihinsel etkinlik biçimidir.” 
diye tanımlamıştır. Felsefe hakkında düşünen her 
filozof da kendine has bir tarif yapmıştır. 

 Sokrates: “Felsefe, neleri bilmediğini bilmektir.”
 Platon: “Doğruyu bulma yolunda, düşünsel (idea-

list) bir çalışmadır.” 
 Aristotales: “İlkeler ya da ilk nedenler bilimidir fel-

sefe.”
 Abaelardus: “İnanılanın inanılmaya değer olup ol-

madığını araştırmaktır.”
 A. Thomas: “Tanrıdır konusu, tanrının kanıtlan-

masıdır.” demiştir. 

 Bu parçadan hareketle felsefenin tanımına 
ilişkin aşağıda söylenenlerden hangisi yan-
lıştır? 

A) Filozoflar zaman içinde ortak bir felsefe tanı-
mı bulmuşlardır.

B) Felsefenin sabit bir tanımını yapmak olanaklı 
değildir.

C) Felsefe kelimesinin sözlük anlamını söylemek 
mümkünken tanımını yapmak mümkün değil-
dir.

D) Felsefeyi tarif etmek döneme ve filozofa göre 
değişkenlik gösterir.

E) Felsefe, kavramları tanımlamaya çalışırken 
kendisini tanımlamayı başaramaz.

2. Filozofların felsefi sistemlerinin günümüze ulaş-
masını sağlayan en önemli faktör, düşüncelerini 
mantıklı gerekçelere dayandırmasıdır.

 Burada felsefenin hangi temel özelliğinden 
söz edilmektedir?

A) Bütüncül olması

B) Birikimsel olması

C) Eleştirel olması

D) Şüpheye dayanması

E) Temellendirmeye dayanması

3. Bilgi hakkında düşünen Descartes, bilginin doğa-
sını sorgularken doğuştan bilgilerin değil fikirlerin 
olduğunu savunur ve bunlara “idea innata” der. 
Bilgi değeri taşıyan ile taşımayanın sorgulamasın-
da ise kavramın insan zihnine doğrudan verilmesi 
yani onun bilincinde olunması gerektiğini ve diğer 
idelerden ayırt edilebilmesi için sınırının çizilmiş 
olması gerektiğini söyler. 

 Descartes’in bilgiye dair tarif ettiği bu nitelik-
ler aşağıdakilerden hangisiyle adlandırılır? 

A) Bilinebilirlik

B) Apriori

C) Tutarlılık

D) Açık-seçiklik

E) Olgusallık

4. Felsefeyi ve felsefeciyi basmakalıp yargılarla ele 
alan ortalama bir düşünce; felsefenin hayattan 
kopuk, metafizik konularla haşır neşir olan, soyut 
ve ayakları yere basmayan bir uğraş olduğu yanıl-
gısına düşer. Oysa Diogenes, bir öğle vakti elinde 
fenerle sokaklarda ‘insan arıyorum insan arıyo-
rum’ diye dolaşıyordu. Thales, arkadaşlarıyla bir 
toplantıdan döndüğü bir yaz gecesinde gökyüzü-
nü izleyerek yürürken düştüğünde, aslında iklim-
lerle ilgili bir gözlem yapıyordu. Sokrates, ben bir 
at sineğiyim diye Atina sokaklarında dolaşırken 
politik sistemi ve ahlakı eleştiriyordu.

 Yukarıdaki metinden hareketle felsefeyle il-
gili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşmak 
mümkündür? 

A) Felsefe sadece felsefedir politik konularla ilgi-
lenmek politikacıların işi olmalıdır.

B) Felsefe, eleştirel bir tutum gerektirir.

C) Felsefe, basmakalıp yargılarla ele alınmama-
lıdır.

D) Felsefe, toplumun siyasal sorunlarıyla ilgilen-
melidir.

E) Felsefe, yaşamla ilişkili bir etkinliktir.
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5. Felsefe tarihi boyunca felsefeyle uğraşan her dü-
şünür, her filozof felsefeye farklı bir tanım verme-
ye çalışmıştır. Aristoteles: “Düzenli kâinat karşı-
sında insanın saygılı şaşkınlığıdır.” Alfred Weber: 
“Tabiat hakkında toplu bir görüşün araştırılması, 
genel bir açıklama denemesidir.” Epiküros: “Mutlu 
bir yaşam sağlamak için tutarlı eylemsel bir sis-
temdir.” Hobbes: “Felsefe yapmak doğru düşün-
mektir.” Platon: “Doğruyu bulma yolunda düşünsel 
bir çalışmadır.” Şeklinde tanımlamıştır.

 Buna göre aşağıdakilerden hangisi felsefenin 
tanımının farklı şekillerde yapılmasının neden-
lerinden biri olarak gösterilemez? 

A) Felsefenin içinde bulunduğu çağın ve toplum-
sal koşulların etkisinde gelişmesi

B) İlgilendiği konuların çeşitliliği

C) Filozofların mutlak gerçeğe ulaşamaması

D) Süreç içinde farklı işlev ve amaçlar yüklenmesi

E) Zihinsel bir etkinlik olarak filozofların bakış 
açısına göre şekillenmesi

6. Felsefenin sosyal, siyasal, bireysel pek çok düz-
lemde pek çok işlevi vardır. Bu işlevlerden biri de 
siyaseti felsefi bir bakışla ele alıp sorgulamasıdır. 
Bir yönetimin çağımızın koşullarına uygun olabil-
mesi, çağın insanının beklentilerini karşılayabil-
mesi için özgürlükçü, sorgulayıcı, boş ve aldatıcı 
değil gerçekçi vaatlerde bulunması, katılımcı ol-
ması, sağlam akıl yürütmeye dayanması, iyi-kötü 
ayrımını rasyonel bir şekilde yapabilmesi gerekir. 
Bu bağlamda da sağlıklı ve eleştirel düşünmeden 
beslenmelidir. 

 Bu parçaya göre felsefenin aşağıda belirtilen 
yönetim biçimlerinin hangisi içinde var olabi-
leceği ve bu yönetim biçiminin gelişimine kat-
kı sunduğu söylenebilir?

A) Oligarşi

B) Tyranlık

C) Meritrokrasi

D) Demokrasi

E) Plütokrasi

7. Felsefenin uğraştığı ilk problemlerden biri ontoloji 
yani varlıktır. “Varlık nedir?”, “Var mıdır yok mu-
dur?” vb. sorular felsefenin ilk sorularıdır. İlk Çağ 
filozofları da arkhe problemi ile uğraşırken ontolo-
jinin temel sorularıyla hesaplaşıyorlardı. 

 Ontolojiyi “Varolanı var olan olarak ele alan fel-
sefe disiplini, ilk felsefe, varlığı bir bütün olarak ele 
alıp ilke ve nedenlerini ortaya koymaya çalışan 
disiplin” diye tanımlayan aynı zamanda biyo-
loji ve mantık bilimlerinin de kurucusu olarak 
kabul edilen İlk Çağ filozofu aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Eflatun

B) Aristoteles

C) Ksenofanes 

D) Sokrates

E) Thales

8. Herakleitos’a göre insanların bir kısmı zengin 
olma, bir kısmı da harcama isteğinin kölesidir. 
Pek az insan vardır ki, bunlar zenginliği ve şöhreti 
aşağı görür, doğayı incelemeye yönelirler. Bunlar 
“bilgeliği seven” insanlardır.

 Bu parçaya göre bilgeliği sevme olarak ifade 
edilen felsefenin ayırt edici yanı aşağıdakiler-
den hangisidir?

A) Herhangi bir çıkar beklemeden bilmek için bil-
meye yönelme

B) Gerçek hakkındaki tüm bilgilere yönelme

C) Kültürel kodlardaki bilgi birikimine eleştirel bir 
tutumla yönelme

D) Yaşamın anlamını sorgulamaya yönelme

E) İnsan ve insanın sınırlarını sorgulamaya yö-
nelme
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1. Amacı insana yarar sağlamaktır, zaman içinde de-
ğişebilir, bilimsel bilginin hayata uygulanmasıdır, 
en basit el aletinden en karmaşık makineye kadar 
hep bu alanın katkısıyla üretilir.

 Bu parçada ana hatlarıyla tarif edilen bilgi türü 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bilimsel bilgi

B) Teknik bilgi

C) Felsefi bilgi

D) Sanatsal bilgi

E) Gündelik bilgi

2. Her bilim dalı varlığı incelemeye çalışır ve bunu 
yaparken var olana farklı bir açıdan yaklaşır. Ör-
neğin sosyoloji toplumun şu andaki yapısına ba-
karken tarih aynı toplumun geçmişine, antropoloji 
aynı toplumun kültürünün tarihsel süreçte geçirdi-
ği evrime, iktisat üretim tüketim ilişkileri ve meta 
alışverişine bakar. 

 Bu parçada bilimsel bilginin hangi özelliğin-
den bahsedilmiştir?

A) Evreni parçalayarak inceler.

B) Mantıksaldır.

C) Eleştireldir.

D) Tutarlıdır.

E) Bilimsel yönteme dayalıdır.

3. Genel bir ifadeyle söylenecek olursa metafizik 
varlığın soyut yanıyla, bilim olgusal-somutlanabilir 
yanıyla felsefe ise hem soyut hem somut yanıyla 
ilgilenir.

 Bu parçada felsefi bilginin hangi özelliğinden 
bahsedilmektedir?

A) Felsefe, eleştirel bir yaklaşıma sahiptir.

B) Felsefe, bütüncül bir yaklaşıma sahiptir.

C) Felsefe, diğer alanları da kapsayan bir bilgi tü-
rüdür.

D) Felsefi bilgi, diğer bilgi türlerinden faydalanır.

E) Felsefe, var olanı olduğu gibi inceler.

4. Bilimsel bilgi olgu temellidir. Var olanı olduğu gibi 
ortaya koymaya çalışır. Bu nedenle çağa ya da 
topluma göre değişmeyeceği gibi o bilgiyi elde 
eden bilim insanının kişisel kanaatlerinden de et-
kilenmez. Eğer bu düsturun dışına çıkılırsa ortaya 
çıkan hatalı sonucu da gene bilimin kendisi dü-
zeltir. Bilim kendi kendisini yanlışlayan bir yapıya 
sahiptir.

 Bu parçada bilimsel bilginin hangi yönü vur-
gulanmıştır?

A) Eleştirelliği

B) Tutarlılığı

C) Sistematikliği

D) Mantıksallığı

E) Nesnelliği

5. Doğru kavramı farklı bakış açılarıyla farklı şekil-
lerde tanımlanabilir ve farklı doğru çeşitleriyle 
karşılaşabiliriz. Örneğin ahlak doğruları toplumsal 
uzlaşıya dayanır. “Falanca topluma göre filanca 
değer ya da norm ahlaken doğrudur.” diyebilme-
mizin nedeni toplumun o değer ya da norm üstün-
de uzlaşmış olmasıdır. İnanç doğrularının ölçütü 
de inanıyor olmaktır. Doğrudur çünkü öyle inanı-
lıyor. Olgusal doğrular ise önermedeki yargının 
nesnesini yansıtabilmesine bağlıdır. Bilen varlık 
(özne) bilinen varlığı (nesne) var olan özellikleri 
yani gerçek yanıyla önermenin yargısında yansı-
tabiliyorsa o önerme doğruluk değeri taşır. 

 Bu parçaya göre olgusal bilginin doğruluğu 
neye bağlıdır?

A) Akla uygun olmasına

B) Güvenilir olmasına

C) Açık seçik olmasına

D) Nesnesine uygun olmasına

E) Tutarlı olmasına
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6. Yeni fikirler kazanmamız, bu fikirleri oluşturan 
kavramları öğrenmemiz, olaylarla kavramlar ara-
sında bağ kurmamız derece derece oluşur. Bazı 
doğruların üzerinde bütün insanların birleşmiş ol-
ması bu bilgilerin a priori (deney öncesi) olduğu 
anlamına gelmez.

 Locke, bu cümleleriyle aşağıdaki bilgi görüş-
lerinin hangisine karşı gelmiştir?

A) Entüisyonizm B) Pragmatizm

C) Rasyonalizm D) Kritisizm

 E) Fenomenoloji

7. Felsefenin konuları, bilimlerde olduğu gibi sınırlı 
değildir. Felsefe, ele aldığı konuları en genel açıdan 
inceler. Felsefenin kapsamı varlık, bilgi ve değer 
konularıdır. Felsefi sorgulama da bilim gibi merak 
ve sorularla ilerler ancak onun konusuna yönelme 
şekli ve soruları biliminkinden farklıdır.

 Bu parçaya göre aşağıdakilerden hangisi fel-
sefenin soracağı bir soru değildir?

A) Doğru bilgi mümkün müdür?

B) İyinin kaynağı nedir?

C) Yeryüzündeki kültürlerin yapısı nasıldır?   

D) İdeal bir yönetim biçimi var mıdır?

E) Estetik değerler evrensel olabilir mi?

8. İlk Çağ filozofu olan Gorgias, bilgi aktarımının 
sözlerle gerçekleştiğini söyler. Söz ise nesneler-
den ayrı bir şeydir. “Bilgi, sözcükler aracılığıyla 
aktarıldığına göre bu sözcüklerin benim anladığım 
anlamda başkaları tarafından da anlaşılacağını 
nereden bilebilirim?” diyerek haklı bir çıkarımda 
bulunur. Bu görüşünü ise “Hiçbir şey var değildir. 
Varsa bile bilinemez. Bilinse bile bir başkasına ak-
tarılamaz.” yargısı ile özetler.

 Bu parçaya göre Gorgias’ın bilgi anlayışıyla 
ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

A) Genelgeçer bilgi mümkündür.

B) Bilgilerimiz ancak akıl aracılığıyla temellendi-
rilir.

C) İnsan zihni dünyaya boş olarak gelir.

D) Bilgi göreceli bir yapıdadır.

E) Doğru bilgiye ne akılla ne de duyumla ulaşıla-
bilir.

9. Hegel’e göre var olan her şey aklın bir açılımı-
dır. Hegel bu durumu “Akla uygun olan gerçektir, 
gerçek olan da akla uygundur.” şeklinde açıkla-
maktadır. Akıl ile varlık aynı şey olduğu için akıl 
kendisini düşünürken aynı zamanda varlığı da 
düşünmüş ve kavramış olur.

 Bu parçada geçen aklın kendisini düşünürken 
gerçekleştirmiş olduğu faaliyet aşağıdaki kav-
ramlardan hangisiyle adlandırılır?

A) Rölativizm

B) Refleksiflik

C) Normatiflik

D) Genelgeçerlilik

E) Tümellik

10. Hume’a göre bilgilerimiz doğuştan değil, sonra-
dan deneyim sonucu kazanılmıştır. Bu bilgilere 
ulaşmada ise izlenimler ve fikirler ayrımını ortaya 
koyar. İzlenimler duyumlarımız, fikirler ise bu du-
yumlarımızı hatırlamamızdır. Ona göre duyuları-
mıza konu olmayan hiçbir şey bilinemez. Zihinde 
bulunan her şeyin temelinde dış dünyanın beş 
duyu yoluyla algılanması vardır. Bunun için olay-
lar arasında bulunduğu iddia edilen determine 
ilişkinin neden-etki bağıntısından çıkarılmış olan 
bir alışkanlık olduğunu söyler ve bu alışkanlığa 
anlam yükleyenlere karşı çıkar.

 Bu parçadan hareketle Hume’un karşı çıktığı 
görüş aşağıdakilerden hangisidir?

A)  Nedensellik 

B)  Rölativizm

C)  Normatiflik 

D)  Subjektiflik

E)  Pratik fayda
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1. Filozoflar felsefi düşünce sistemlerini açıklarken 
“Bence bu konu böyledir.” gibi ifadeleri kullanmak-
tan kaçınmalıdır. Örneğin doğru bilginin kaynağı-
nın akıl olduğunu söyleyen bir filozof, bu düşün-
cesine zemin hazırlayan dayanak noktalarını da 
belirtebilmelidir. Ancak bunu yaptıktan sonra dü-
şüncelerinin sistemli ve açıklamalarının mantıklı 
olduğu söylenebilir.

 Bu parçada sözü edilen durum aşağıdaki kav-
ramlardan hangisiyle açıklanabilir?

A) Tutarlılık

B) Temellendirme

C) Tümel uzlaşım

D) Öngörüde bulunma

E) Açıklama

2. Sokrates, “maiotik” olarak adlandırdığı diyalektik 
yöntemiyle insanların fikren çektikleri sıkıntıları 
gidermeye çalışarak onların düşüncelerinin doğ-
masına yardımcı olduğunu düşünür.

 Bu parçada göre Sokrates’in bilgi anlayışını 
aşağıdaki yargılardan hangisi en iyi açıklar?

A) Bilgiye içten doğan bir ışık aracılığıyla ulaşılır.

B) Bilgi, deneyimler aracılığıyla elde edilir.

C) Bilginin doğruluk iddiası, kişiden kişiye değişir.

D) Bilgi, insan aklında önsel olarak vardır.

E) Bilginin kaynağı, duyumlarla birlikte akıldır.

3. Condillac, düşüncenin ya da aklın herhangi bir 
gerçekliğe sahip olmadığını söyler. Tüm düşünce-
lerimiz duyum ve deneyimlerimizin bize sağladığı 
verilerle sınırlıdır. Bilgi olanaklıdır ve bu olanak du-
yumların dış dünyayı deneyimlemesine dayanır.

 Bu parçaya dayanarak aşağıdakilerden hangi-
sine ulaşılamaz?

A) Düşünce tek başına bir gerçekliğe sahip değildir.

B) Akıl yürütmelerimiz duyumlarımızın sonucudur.

C) Doğru bilgiye deney yoluyla ulaşılır.

D) Bilginin olanağı, aklın doğuştan getirdiği dü-
şünme yeteneğindedir.

E) Bilinebilir olan sadece olgular dünyasıdır.

4. Kant’a göre anlama yetisinin kategorilerine uyma-
yan bir şey insan zihni tarafından bilinip kavrana-
maz. O, kategorilerin deney dışına götürülmesini 
aklın yanlış yola saptırılması olarak değerlendirir 
ve numenlerin aklın mevcut yetileriyle bilineme-
yeceğini sıkça dile getirir. Bu durum metafizik ve 
Tanrı kavramlarının numen alanına dahil olması 
nedeniyle aklın mevcut ilkeleriyle bilinememesini 
ortaya çıkarır.

 Bu parçadan hareketle Kant’a göre metafiziğin 
bilinememesinin nedeni aşağıdakilerden han-
gisi olabilir?

A) İnsanla ilgili olmayan konulardan kaynaklan-
ması

B) Akıl ilkelerine uygun olmaması

C) İnsan zihnini meşgul edecek sorular içermesi

D) İnsanın duyularına konu olmayıp sınanama-
ması

E) Metafizik konuların eleştiriye açık olması

5. Felsefe, Antik Yunan’da ilk Çağ filozofları tarafın-
dan içinde yaşadığımız doğayı anlama ve açıkla-
ma çabası olarak ortaya çıkmıştır. Felsefe terimini 
kullanan ilk filozof Pythagoras “philosophia” söz-
cüğünden hareketle felsefeyi açıklamıştır.

 Bu Parçaya göre Philosophia’nın kelime anla-
mı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yaşama sevinci 

B) Dünya görüşü

C) Kesin bilgiye ulaşma çabası

D) Hikmet arayışı  

E) Bilgelik sevgisi
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6. Bilgi, insanın bir sorunla karşılaştığı andan başla-
yarak üretilen bir şeydir. Sorunun çözümü insanın 
ürettiği fikre fikrin doğruluğu da çözüme götürebil-
me kabiliyetine bağlıdır. Örneğin açık arazide kay-
bolup aç kalan biri, karşısına çıkan derede balık 
avlamaya kalkar. İlk denemede çıplak elle balık 
yakalayamayacağını anlayınca daha önceki de-
neyimlerinden, izlediği filmlerden, duyduklarından 
veya gördüklerinden hareketle balık yakalamak 
için akılcı bir yöntem üretir. Eğer yöntemi doğruy-
sa açlıktan kurtulur. Yöntemin doğruluğu da onu 
açlıktan kurtaracak balıkları yakalayıp yakalaya-
mamasına bağlıdır.

 Bu parçaya göre bilgi ile ilgili aşağıdaki yargı-
lardan hangisine ulaşılır?

A) Bilgiler yarar sağlıyor, problem çözüyorsa doğ-
rudur.

B) Bilgi, eski tecrübelerin hatırlanmasıdır.

C) Bilgi, doğuştan gelen yetilere dayanır.

D) Bilginin doğruluğu, öznel değerlendirmelere 
bağlıdır.

E) Bilgi, her şart altında evrenseldir.

   

7. Felsefe bir araştırma işidir ve bu işte felsefe, so-
rularını yeniden kurar. Soruları yinelemek bir ya-
nıyla felsefenin doğasında bulunan bir şeyken bir 
yanıyla da felsefeyi tüketen bir şeydir. Nermi Uy-
gur, “Bana öyle geliyor ki felsefede tek tek sorular 
önceden tespit edilemez. Felsefe bir araştırmadır. 
Araştırma sorularını sık sık yenileyen bir çalışma 
biçimidir. Her araştırma biçimi gibi felsefe de yeni 
sorulara açıktır” der.

 Bu parçada felsefe sorusunun hangi niteliğin-
den bahsedilmektedir?

A) Tarihsel sürekliliğinin yanında yenilenmesi ge-
reken bir yapısı da vardır.

B) Felsefe soruları cevaplardan daha önemlidir.

C) Felsefe soruları kapsayıcı olmalıdır.

D) Felsefe soruları tutarlı olmalıdır.

E) Felsefe sorusu eleştirel olmalıdır.

8. Bilinebileceklerin sınırı bilinenlerden geniştir. 

 Yukarıdaki önermeye dayanarak bilimsel bil-
ginin aşağıdaki özelliklerden hangisini taşıdığı 
söylenebilir?

A) Her türlü eleştiriye açık olduğu

B) Nesnel dünyaya dayandığı

C) Mantıksal olarak kanıtlanabileceği

D) Bilgilerin doğuştan geldiği

E) Bilimlere dayanıp onları geliştirdiği

9. Ahlak felsefesi kapsamındaki çalışmalarında 
Aristippos, “Haz veren şey iyi, acı veren şey kö-
tüdür. Bunun dışında kalanlar ise önemsizdir.” der. 
Epiküros “Erdemli olmak bilge olmaktır, insan bil-
gisi sayesinde hazları ayırt edebilir.” der. Nietzsc-
he “Şimdiye kadarki bütün ahlak anlayışları köle 
ahlakıdır, yapılması gereken bütün ahlakları yık-
mak yerine güç istencine dayanan efendi ahlakını 
kurmaktır.” der. Bergson ise “Doğru bilgi gibi doğru 
eylemin ölçüsü de sezgidir.” görüşündedir. Yuka-
rıdaki alıntılarda filozofların ahlak alanında farklı 
nedenlere dayanan farklı ahlak tanımları yaptıkla-
rı görülür.

 Çok farklı dönemlerde yaşayan filozofların 
aynı sorun etrafında sorgulama yapmaları 
aşağıdakilerden hangisine bağlıdır? 

A) Felsefe, çağa göre değişken özellikler gösterir.

B) Felsefe sorusu süreklidir, tükenmez her dö-
nemde geçerlidir.

C) Felsefe, akla dayalı öznel bir etkinliktir.

D) Felsefede bir sorunun cevaplanması mümkün 
değildir.

E) Cevaplanan her soru yeni bir soruyu doğurur.
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1. Gündelik bilgi belli bir yönteme ve tekniğe dayan-
madan kişisel yaşantılarımızla kazandığımız bilgi-
lerden oluşan ve kuşaktan kuşağa aktararak öğ-
rendiğimiz bir bilgi çeşididir. Bu bilginin en önemli 
özelliği genelin aynı olay üzerine aynı görüşü sa-
vunmasıdır. Örneğin ıhlamurun gribe iyi geldiğinin 
bilinmesi birçok insanın aynı görüşte olmasıyla 
yayılmıştır. 

 Bu parçaya aşağıdakilerden hangisi gündelik 
bilgide kullanılan doğruluk ölçütüdür?

A) Uygunluk  B) Açık seçiklik

C) Tümel uzlaşım D) Yarar

 E) Tutarlılık

2. Kant’a göre bilgilerimiz duyumlar ile başlar. Ancak 
duyumlar ile bitmez. Çünkü dış dünyadan aldığı-
mız bu duyumlar düzensizdir. Bunların bir biçime 
ve forma sokulması gerekir ki bu da aklın bir ta-
kım faaliyetleri sonucunda gerçekleşir. Dolayısıy-
la bizi doğru bilgiye götürecek olan kaynak yalnız 
duyum değil, duyumla birlikte akıldır.

 Bu parçaya göre Kant’ın bilgi anlayışı aşağıda-
ki akımlardan hangisi ile ifade edilir?

A) Rasyonalizm B) Pozitivizm

C) Entüisyonizm D) Kritisizm

 E) Emprizm

3. Platon’a göre gerçekliği olmayan, sadece bir yan-
sımadan ibaret olan, sürekli değişim hâlindeki 
duyular dünyası doğru bilgiyi veremez. Ona ait 
bilgiler göreceli ve aldatıcıdır. Buna karşın kesin, 
değişmez, tümel ve zorunlu bilgiyi asıl ve değiş-
mez gerçek varlıklar olan “idealar” verir. Duyularla 
kavradığımız dünya idealar dünyasının bir yansı-
masıdır.

 Bu parçaya göre ideaların bilgisine aşağıdaki-
lerden hangisiyle ulaşılabilir?

A) Deney     B) Akıl      C) Sezgi

 D) Akıl ve deney E) Fenomen

4. Descartes’a göre duyularımız bizi zaman zaman 
yanıltır. Peki, sürekli yanıltmadığını nerden bile-
biliriz? Biz varlıkları duyumlarımız ile biliriz. Bu 
duyumlarımız ise bizi bilgiye ulaştırmada güvenilir 
bir yol değildir. İşte bu düşünceler Descartes’ı her 
şeyden kuşku duymaya yöneltmiştir. Ancak Des-
cartes’ı kuşkudan kurtaran da bir yöntem olarak 
kullandığı kuşkudur. Bu kuşku onu “Düşünüyorum 
o hâlde varım” önermesine götürmüştür.

 Bu parçaya göre Descartes’ın bilgi felsefesiy-
le ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

A) Her şey şüpheli olduğu için doğru bilgiye ula-
şılamaz.

B) Duyumlar kişiden kişiye farklılık gösterdiği için 
doğru bilgi görecelidir.

C) Şüphe bir amaç olduğu için doğru bilgiye ulaş-
mak imkânsızdır.

D) Her şeyin değiştiği bu dünyada değişmeyen 
bir şey bulmak olanaksızdır.

E) Şüphe yöntem olarak kullanılırsa doğru bilgiye 
ulaşılabilir.

5. “Doğru” kavramını sorgulayan filozoflar, kavrama 
kendi sistemleri çerçevesinde farklı yaklaşımlar 
geliştirmiş; farklı tanımlar getirmişlerdir. Kimileri 
üzerinde uzlaşılabilecek bir doğrudan söz etme-
nin mümkün olmadığını savunurken kimileri doğ-
runun çeşitlerinin olduğunu ve bazı doğrularda 
uzlaşının mümkün olduğunu savunmuşlardır. Ör-
neğin Öklid’in “Aynı şeye eşit olan şeyler birbirine 
eşittir.” şeklinde ifade ettiği doğrunun üzerinde uz-
laşılabilir bir yapısının olduğu, savunulmaktadır. 

 Bu önermede ifade edilen doğru çeşidi aşağı-
dakilerden hangisidir? 

A) Aksiyomatik doğru

B) Olgusal doğru

C) Tümel uzlaşım doğrusu

D) İnanç doğrusu

E) Safsata
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6. Bilgi, bilen varlık olan özne ile bilinen varlık olan 
nesne arasındaki ilişki sürecinde meydana gelir. 
Yani bilginin varlık koşulu bilen bilinen varlıklardır. 
Fakat bu yeterli değildir. Bu ilişki sürecinde özne-
nin nesneye yönelmiş olması gereklidir.  Öznenin 
anımsama, algılama, kategorize etme gibi zihin 
süreçleri, bilginin oluşumunu sağlayan “bilgi akt”-
larıdır. 

 Bu parçada dile getirilenler ışığında “bilgi aktı” 
aşağıdakilerin hangisiyle tanımlanabilir?

A) Bilmek isteyen varlık

B) Bilmeyi sağlayan bilinç süreçleri

C) Bilmek için yöneldiğimiz varlık

D) Özne nesne ilişkisinin ürünü

E) Bilgiye konu olan nesne

7. Bilim ele aldığı konuyu bölümlere ayırarak, bunla-
rı neden-sonuç ilişkisi içerisinde birbirine bağlaya-
rak, deney ve gözlem gibi yöntemlerden gelen ve-
rileri derleyip işleyerek sonuca ulaşır.  Bu nedenle 
varlığın ölçülebilen kısmını konu edinir. Felsefeyi 
bilimden ayıran temel farklardan biri de budur. 
Örneğin bilim varlığa realist bir açıyla yaklaşırken 
felsefe varlığı her yönüyle ele alır.

 Bu parçada felsefeyi bilimden ayıran hangi te-
mel özellik vurgulanmaktadır?

A) Ele aldığı konuyu öznel nitelikli değerlendir-
mesi

B) Sistemli ve tutarlı olması

C) Konusuna genel ve bütüncül şekilde yaklaş-
ması

D) Konusunun evrensel olması

E) İnsanın yaşamına pratik katkı sunması

8. Felsefe; anlama, öze, kaynağa yönelik olan soru-
lara cevap arar. Bu sorulara verilen cevaplar öz-
nellik içerir. Çünkü felsefe, düşünmeye dayanır ve 
soyut konuları ele alır.

 Bu parçaya göre aşağıdakilerden hangisi fel-
sefi nitelikli bir soru sayılamaz?

A) İnsan içinde yaşadığı evrenin tüm bilgisini edi-
nebilir mi?

B) İnsanın evrendeki yeri nedir?

C) İdeal bir yönetim olanaklı mıdır?

D) Evrensel bir güzellik algısından söz edilebilir 
mi?

E) Toplumsal kurumların işlevleri nelerdir?

9. A. Comte’a göre insan zihni teolojik, metafizik ve 
pozitif olmak üzere üç aşamadan geçmiştir. Teo-
lojik aşamada dogmatik, metafizik aşamada soyut 
anlamlandırmalarla bilgi üretilmiştir. Pozitif aşa-
mada ise olguların ardında gizil güçler aramayan, 
olguları deney ve gözleme dayandıran, olguyu 
başka olgularla açıklayan bir aşamaya geçilmiş-
tir. Bu nedenle Comte, felsefenin pozitif bir bilime 
dönüşmesi ve bilimin de yalnızca pozitif olanla il-
gilenmesi gerektiğini söyler. 

 Bu parçaya göre Comte’un bilgi görüşü hak-
kında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Bilimsel bilginin tarihsel bir evrim geçirdiği

B) Pozitif aşamada deney ve gözlemin kullanıldığı

C) Bilgiye ulaşmada aklın yegâne kaynak olduğu

D) Bilginin olgusal olana dayandığı

E) Bilimin ve felsefenin olgusal temele dayanma-
sı gerektiği
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1. Taoizm’in kurucusu olan Lao-Tse’ye göre gerçek 
olan tek şey Tao’dur. Tao dışındaki tüm varlıklar 
karşıtlıklarla ve çelişkilerle doludur. Dış dünya sa-
dece görünürde var olan bir özelliğe sahiptir. Tao, 
evrendeki görünüşün ve değişimin altında yatan 
temel ilkedir. Tao’ya ulaşmak mistik bir çabayla 
mümkündür. Tao ile birleşen insan ise ölümsüzlü-
ğe ulaşır.

 Bu parçaya göre Taoizm’in varlık anlayışıyla 
ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

A) Varlığın bilgisine akıl aracılığıyla ulaşılabilir.

B) Varlık, idea olarak vardır.

C) Varlığın gerçekten var olması olanaksızdır.

D) Varlık, birlik ve karmaşa hâlinde mümkündür.

E) Varlık, insan zihninden bağımsız olarak vardır.

2. İlk Çağ filozoflarının yöneldiği ilk felsefi konu, her 
şeyin kendisinden çıktığı ilk nedeni araştırmak ol-
muştur. Bunu da maddi olan evreni yine maddesel 
olarak açıklayarak yapmışlardır. İlk cevabı veren 
Thales’e göre evrenin yapısını oluşturan temel 
ilke sudur. Bunu Anaximenes hava, Anaximand-
ros apeiron, Herakleitos ateş olarak açıklamıştır.

 İlk Çağ filozoflarının yöneldiği temel varlık 
problemi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Varlık, var mıdır; yok mudur?

B) Varlığın ana maddesi nedir?

C) Varlık, sonlu mudur; sonsuz mudur?

D) Evren kendiliğinden mi var olmuştur?

E) Varlık varsa bunun kaynağı nedir?

3. Metafizik, varlığın özüne veya görünenin arkasın-
daki öze ulaşmaya çalışır. İnsanın kendisine sor-
maktan kaçınamadığı ama tam ve kesin yanıtlar 
da alamadığı sorulardan kaynaklanır.

 Bu parçaya göre aşağıdakilerden hangisi me-
tafiziğin özellikleri arasında sayılamaz?

A) Bilimsel sınırlar içerisinde varlık sorunlarıyla 
ilgilenmesi

B) Doğaüstü konulara yönelmesi

C) Mantık ilkelerine uygun olması

D) Evreni bütünsel şekilde ele alması

E) Soyut kavramlarla ilgilenmesi

4. Descartes’a göre esas olan varlık, sonsuz cevhe-
re sahip olan Tanrı’dır. Varlık hem düşünce hem 
de madde özelliklidir. Ruhun niteliği düşünme, 
maddenin niteliği ise yer kaplamadır. Bu iki nitelik 
de özüyle var olanların yapısındadır.

 Descartes’ın bu varlık anlayışı varlığın niceliği 
ile ilgili aşağıdakilerden hangi görüş içerisin-
de değerlendirilebilir?

A) İdealizm B) Monizm C) Plüralizm

 D) Dualizm E) Materyalizm

5. Ona göre doğaya ve insana ilişkin bütün olgular 
bilinçten bağımsız vardır. Düşünce, maddi bir ger-
çeklik olan beynin ürünüdür. Maddenin özü hare-
kettir. Madde, çelişme ve çatışmalardan geçerek 
varlıkları ortaya çıkarmıştır. Bu nedenle maddenin 
geçmişi, şimdiki hâli ve geleceği vardır. Doğada-
ki hiçbir şey bir durumda kalıcı değildir. Her şey 
birtakım değişikliklere uğramaktadır. Evrenin bü-
tününde diyalektik bir özellik vardır.

 Bu parçada ifade edilen görüşleri savunan fi-
lozof aşağıdakilerden hangisidir?

A) Thomas Hobbes B) La Mattrie

C) Demokritos  D) George Berkeley

 E) Karl Marx

6. Demokritos’a göre evrenin ana maddesi atomdur. 
Atomlar nitelik bakımından aynı, nicelik bakımın-
dan farklılık gösterirler. Evrende sonsuz sayıda 
atom vardır ve bütün var olanlar bu atomların çe-
şitli hızda ve yönde dönerek birbirleriyle çarpış-
ması sonucu meydana gelmiştir. Ona göre katı, 
ağır ve büyük atomlar toprak gibi katı cisimleri; 
ince ve küçük atomlar da ruh ve düşünce gibi ince 
cisimleri meydana getirir.

 Bu parçaya göre Demokritos’un varlık anlayı-
şıyla ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşıla-
maz?

A) Var olan her şey maddesel yapıdadır.

B) Varlıklar, atomların mekanik zorunluluğuyla 
oluşur.

C) Atomların hareketi Tanrısal bir zorunluluk so-
nucu meydana gelir.

D) Evrendeki boşluk sayesinde atomlar etkile-
şimde bulunur.

E) Hareketli olmak, atomların doğasında vardır.




