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1. ÜNİTE: FELSEFEYLE TANIŞMA

TEST – 1 

1. Felsefe insanın ilgisini çekip merakına konu olan 
birçok alanla ilgili bir faaliyet olup, evreni bütünsel 
olarak ele alıp anlamaya ve açıklamaya çalışan 
düşünsel bir etkinliktir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi felsefenin 
dallarından birisi değildir?

A) Bilgi B) İletişim
C) Etik D) Varlık
E) Sanat

2. Felsefe tarihi aynı zamanda yanlışlamaların tari-
hidir. Her filozof kendi görüşlerini, aynı zamanda 
başka filozofların görüşlerine dair eleştirel bir ba-
kış açısıyla ortaya koymuştur. Bununla birlikte bir 
konuyla ilgili olarak ortaya konulan felsefi bir bil-
gi başka fikirleri besleyip onlara gelişme olanağı 
da verir.
Yukarıdaki metinde felsefenin hangi özelliğin-
den bahsedilmektedir?

A) Yığılan bir bilgi olması
B) Genel geçer olmaması
C) Birleştirici olması
D) Evrensel olması
E) Pratik kaygılardan uzak teorik bir bilgi olması

3. Felsefe, ister kişinin iradesiyle akademik hayatta 
eğitimini aldığı bir alan olsun, ister gündelik ha-
yatına yaptığı okumalar ve araştırmalarla dahil 
ettiği bir disiplin olsun, kişinin hayatına her bakım-
dan olumlu katkılar yapan bir düşünme faaliyeti-
dir. Özellikle günümüzün giderek karmaşıklaşan 
sorunlarıyla baş edebilme, yaşadığımız hayatı an-
lamlandırıp daha sorumlu insanlar haline gelme 
noktasında felsefeye çok ihtiyaç duyulur.
Bu metne göre felsefeye dair aşağıdakilerden 
hangisi söylenemez?

A) Felsefe gündelik hayatta karşılaştığımız prob-
lemlerle baş edebilme imkanı sağlar.

B) Felsefe yaşamımızı anlamlandırmamıza yar-
dımcı olur.

C) Felsefe bireyin kendi farkındalığını sağlayarak 
sorumlu ve ilkeli olmasını sağlar.

D) Felsefe bilgiye ulaşabilmemize aracılık eder.
E) Felsefe mesleki ve gündelik hayatımızda so-

rumluluklarımızın farkında olmamıza yardım-
cı olur.

4. Bir şeyin ne olduğunu, nasıl olduğunu dile getir-
menin eski zamanlardan beri kabul edilen en iyi 
yolu, onu tanımlamaktır. Çünkü yapılacak doğru 
bir tanım, o şeyin ayırt edici özelliklerini ortaya ko-
yup ne olduğunu gözler önüne serer. Fakat felse-
feyi tanımlamak çok da akla yatkın ve kolay bir 
şey değildir.
Felsefeyi tanımlamanın güçlüğü aşağıdaki ifa-
delerden hangisi ile açıklanabilir?

A) Felsefe olgularla ilgilenir ve doğru bilgiye ol-
gular aracılığıyla ulaşılabileceği görüşünü sa-
vunur.

B) Felsefenin ne olduğunu ortaya koyacak sınır-
layıcı tanımlar felsefenin ruhunu yansıtmaz.

C) Felsefe olmuş bitmiş düşünce ve anlayışların 
bir toplamı değildir.

D) Felsefeyi felsefe yapan şey, sorgulama ve tar-
tışmadır.

E) Felsefe dünyayı sadece anlamaya çalışmayıp 
aynı zamanda açıklamaya çalışır.
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1. ÜNİTE: FELSEFEYLE TANIŞMA

5. İlk Çağ Antik Yunan Dönemi’nde dinden koparak 
ortaya çıkan felsefe Orta Çağ döneminde hem Av-
rupa hem İslam toplumunda dine dayalı ve dini ha-
kikatleri mantık silsilesi içinde açıklama misyonunu 
yüklenmiştir. Aydınlanma Dönemi ve sonrasında 
ise felsefe bilimi temel alarak modern kültürde ken-
dine yer bulmuştur.
Bu metinde anlatılmak istenen düşünce aşağı-
dakilerden hangisinde verilmiştir?

A) Felsefe ele aldığı konuya dair bütünsel bir ba-
kış açısı içinde olmalıdır.

B) Felsefe içinde bulunduğu çağın koşullarına 
göre şekillenir.

C) Felsefe ve bilim arasında karşılıklı bir ilişki var-
dır.

D) Felsefe yalnızca hakikatin peşinde koşmak de-
ğil, aynı zamanda doğru insan olma çabasıdır.

E) Felsefe teorik olduğu kadar aynı zamanda gün-
delik hayatla da barışıktır.

6. “Felsefe, insanın hiçbir zaman kesinliğe ulaşama-
yacağını bildiği halde yine de hakikatin peşinden 
koşma çabasıdır”.
Yukarıdaki ifade felsefe ile ilgili hangi düşünce-
ye vurgu yapmaktadır?

A) Felsefe tarihinde yer etmiş filozoflar benzer 
problemlere farklı yaklaşımlar geliştirmişlerdir.

B) Felsefe olana olduğu gibi yaklaşır.
C) İnsanın varoluşunda merak etme duygusu 

vardır ve bu duygunun tatmin edilme arayışıdır 
felsefe. 

D) Felsefeyi kabul etmeyip bunu argümanlarıyla 
açıklayan kişi felsefe yapıyor demektir.

E) Filozof doğru bilgiye ulaştığında artık yolculuğu 
sona erer.

7. Felsefe; insanın, merak ettiklerini ve öğrenme ar-
zusunu mit ve efsanelerle değil akıl ve mantığın ya-
salarıyla açıklamaya başlamasıyla ortaya çıkmıştır. 
Elbette ki insan merak etmeden, soru sormadan 
felsefe yapamaz ancak diğer kadim uygarlıklardan 
farklı olarak Antik Yunan, insanın bilme arzusunun 
sistematik ve tutarlı biçimde, mantık çerçevesinde 
tatmin edilmesiyle felsefenin başlangıç noktası ol-
muştur.
Yukarıdaki ifadeden felsefenin ortaya çıkışına 
dair hangisi çıkarılamaz?

A) İnsanın soru sorma faaliyeti Antik Yunan ile 
başlamıştır.

B) Daha önceleri insanlar olayları akla dayanma-
yan gerekçelerle açıklamıştır.

C) Felsefede çelişkilere yer yoktur.
D) Merak ve hayret felsefenin başlangıç noktası-

nı oluşturur.
E) Felsefe bir soru sorma faaliyetidir.

8. Pythagoras; philosophia sözcüğünü şöyle açıklar:
“Yaşam olimpiyat oyunlarına benzer. Oyunlara ka-
tılan kalabalık arasında üç insan tipi vardır. Kimileri 
yarışmak için, kimileri ticaret için ve bilge olan ki-
mileri de gözlem yaparak doyum sağlamak için ge-
lirler. Yaşam da böyledir. Kimileri, şöhretin kölesi 
ya da zenginlerin satın aldığı kişiler olmak için, bil-
ge olan kimileri de yalnızca doğruya ulaşmak için 
doğarlar.” 
Pythagoras’ın, philosophia sözcüğüne dair 
söylediklerinden aşağıdakilerden hangisi çıka-
rılamaz?

A) Doğrunun peşinde olma
B) Doğruyu, doğrunun kendisi için isteme
C) Doğruyu ararken güç istemine bağımlı olma
D) Doğruya ulaşmada maddi kaygılar taşımama
E) Doğru arayışının sürekliliği

ÖRNEKTİR
 • M

URAT YAYIN
LARI



7

w
w

w.
m

ur
at

ya
yi

nl
ar

i.c
om

1. ÜNİTE: FELSEFEYLE TANIŞMA

TEST – 2

1. Felsefe anlaşılmaz kavramlarla süslenmiş bir dolu 
laf kalabalığı olan, dahası anlaşılmama kaygısı 
olan, sadece belli kimseler tarafından yapılabilen 
bir düşünsel eylem değildir. Bir etkinlik olarak biz-
zat hayatın içinden çıkar, ona onu anlatır. Her türlü 
konuyu ele alabilen, ama bunu yaparken bilgiçliğin 
değil bilgeliğin yanında olan bir etkinliktir felsefe.
Bu parçadan aşağıdaki yargıların hangisine 
ulaşılabilir?

A) İnsanı felsefeden soğutan şey anlaşılması zor 
kavramlarla dolu olmasıdır.

B) Yaşama dair olmayan, yaşamdan kopuk bir fel-
sefe düşünülemez.

C) Felsefe içinde bulunduğu dönemsel koşullarla 
karşılıklı etkileşim içerisindedir.

D) Herkes felsefe yapabilir ancak herkes filozof 
olamaz.

E) Felsefe yapabilmek için özgür bir ortam gere-
kir.

2. Bir güvercine ekmek attığımız zaman önce gü-
vercin ekmeğe her açıdan bakıp inceler. Aynı za-
manda ekmeğin etrafına da şöyle bir göz atar. İlk 
ısırışlarından sonra da bu kolaçan etme durumu 
devam eder. Filozof da bu güvercine benzer.
Yukarıda yapılan benzetme felsefenin hangi 
özelliği ile ilgili olabilir?

A) Kümülatif olması
B) Refleksif olması
C) Akla ve mantığa dayalı olması
D) Olgulara dayalı olması
E) Sorgulayıcı olması

3. Doğruya ve hakikate ulaşma iddiasını taşıyan, 
bu doğruluğa deneysel verilerle mi yoksa akıl ve 
mantık yoluyla mı ulaşılacağını tartışan, insanın 
herhangi bir alanda doğruya erişebilme imkanı 
üzerine kafa yoran tek bir disiplin vardır.
Yukarıda bahsi geçen felsefi disiplin hangisi-
dir?

A) Ontoloji
B) Epistemoloji
C) Etik
D) Siyaset felsefesi
E) Bilim felsefesi

4. “Su 100 derecede kaynar” dediğimizde bir başka-
sı buna karşı çıkabilir. Fakat ufak bir deneyle karşı 
çıkan kişiye bu bilgiyi kanıtlayabiliriz. Kanıtlayabil-
diğimiz bir bilgi olduğundan ötürü de bu bilgi ke-
sinliğe sahip olan bir bilgidir. Ancak ister bilimsel 
olsun ister olmasın bizim gibi düşünmeyen kişilerin 
fikirlerini dikkate almamız gerekir. Farklı düşünce-
ler bizim kendi düşünsel dünyamızı geliştirmemizi 
sağlar.
Yukarıdaki parçada hangisinin önemi vurgu-
lanmaktadır?

A) Ölçülü olmanın
B) Safsatalara karşı mesafeli olmanın
C) Aklı mantığı temel almanın
D) Açık görüşlü olmanın
E) Eleştirel olmanın

5. Felsefe net olarak tanımı yapılabilecek bir disiplin 
değildir. Ona dair yapılabilecek her tanım onun ba-
rındırdığı bir özelliği mutlaka yok saymış olacaktır. 
Çünkü her filozof kendi yaklaşımı doğrultusunda 
bir felsefe tanımı yapmıştır. Her yaklaşım da felse-
feye belli bir sınır çizmeye çalışmıştır. Ancak felse-
fenin sınırları yoktur.
Bu parça felsefeye dair hangi soruya cevap ni-
teliğindedir?

A) Felsefe nasıl yapılır?
B) Felsefe hangi alanlardan oluşur?
C) Felsefenin yöntemi nedir?
D) Felsefe nedir?
E) Felsefe ne işe yarar?
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1. ÜNİTE: FELSEFEYLE TANIŞMA

6. I. Genel geçerdir.
II. Özneldir.
III. Akıl ve mantık ilkelerine dayanır.
IV. Cevaplar sorularından daha önemlidir.
V. Refleksiftir.

Yukarıdakilerden hangisi felsefenin özellikle-
rinden değildir?

A) I-II B) I-IV C) IV-V
D) Yalnız IV E) III-V

7. Felsefe yapılabilmesi için içinde yaşanılan toplu-
mun siyasi yapısının da buna uygun olması gerekir.
Buna göre felsefe yapabilmek için aşağıdaki-
lerden hangisi gereklidir?

A) Kültürel etkileşim
B) Özgür düşünce ortamı
C) Yüksek refah seviyesi
D) Tek Tanrılı inanç sistemi
E) Merak 

8. Felsefe bir düşünme etkinliğidir. Dogmatik bilgilere 
körü körüne bağlı kalmayan, ele aldığı konuyu kar-
maşıklıktan uzaklaştıran, kişiye eleştirel bir bakış 
açısı kazandıran bir etkinliktir.
Bu parçada felsefenin hangi özelliği üzerinde 
durulmamıştır?

A) Kişiyi bulanık düşüncelerden uzaklaştırması
B) Kişiye sorgulayan bir nitelik kazandırması
C) Kişiyi yaşadığı toplumun sorunlarına karşı so-

rumlu kılması
D) Kişiye hakim görüşlerden farklı düşünebilme-

yi öğretmesi
E) Merak duygusuna dayanması

9. –“Endüstrileşmeyle birlikte var olan her şey o ka-
dar hızlı değişiyor ki… Ben kendi adıma değişime 
ayak uydurmakta zorlanıyorum. Marx ‘katı olan her 
şey buharlaşıyor’ derken gerçekten çok haklıymış”.
–“Bununla kalsa iyi. Biz de değişiyoruz. Farkında 
değiliz ama giderek bireyselleşiyoruz. Etrafımızda 
olan biten haksızlıklar artık hiçbirimizi ilgilendirmi-
yor neredeyse. Yok sayıyoruz, çünkü vicdanımız-
dan kaçıyoruz ve sahip olduklarımızı kaybetmekten 
korkuyoruz. Geçim derdine düştük ve felsefenin 
bize kattığı en önemli şeyi, cesaretimizi yitirdik”.
Yukarıda verilen diyalogda “felsefenin kişiye kat-
tığı cesaret” ile ne kastedilmektedir?

A) İnsanın kendi düşüncelerini özgürce, korkma-
dan savunabilmesi

B) Kişinin içinde bulunduğu dünyayı ve kendi var-
lığını anlayabilmesi

C) Bireyin bilinmeyen konular üzerinde düşün-
mesi

D) Kişinin toplumsal konular hakkında farklı dü-
şüncelere sahip olması

E) İnsanın şaşırma yetisini yitirmemesi

10. Var olan bir düşünce ancak kendi üzerine de dü-
şünce üretirse olgunlaşıp eksikliklerini giderebilir.
Yukarıdaki ifadede felsefenin hangi özelliğine 
vurgu yapılmıştır?

A) Eleştirellik
B) Refleksiflik
C) Sistemlilik
D) Tutarlılık
E) YöntemlilikÖRNEKTİR

 • M
URAT YAYIN

LARI



9

w
w

w.
m

ur
at

ya
yi

nl
ar

i.c
om

1. ÜNİTE: FELSEFEYLE TANIŞMA

TEST – 3

1. İnsanları hayvanlardan ayıran temel özelliklerden 
birisi sorgulamacı bir yapıya sahip olmalarıdır. Yal-
nız bu sorgulamacılık, potansiyel olarak var olan 
bir şeydir. Yani her insanda sorgulama yetisi bu-
lunması, yine her insanın sorguladığı anlamına 
gelmez. Bunun yanında kuvvetli bir entelektüel ye-
tenekle donatılmış olduğumuzdan sadece merak 
etmez, aynı zamanda çelişki barındırmayan bir şe-
kilde akıl da yürütürüz. İnsan farkında olmasa da 
akıl yürüttüğü zaman felsefi düşünüyor demektir.
Yukarıdaki parçada felsefi düşünmenin hangi 
özelliğinden bahsedilmemiştir?

A) Eleştirellik
B) Merak ve hayret duygusu
C) Rasyonellik
D) Tutarlılık
E) Kümülatiflik 

2. Felsefe temel olarak sorulan sorulara cevaplar bul-
makla ilgili değildir, daha ötesinde bu cevapları bul-
maya çalışma sürecinin kendisidir. 
Aşağıdaki sözlerden hangisi bu düşünceyi vur-
gular niteliktedir?

A) Yanlış yaşam doğru yaşanamaz.
B) Felsefe değil, felsefe yapmak öğrenilir.
C) Sorgulanmamış hayat yaşamaya değmez.
D) Felsefe doğruyu bulma sürecinde düşünsel bir 

çalışmadır.
E) Felsefe, bilmediğinin farkında olmaktır.

3. Antik Yunan’daki düşünürler diğer uygarlıklardan 
farklı olarak din ve geleneklerin yaptığı açıklama-
larla yetinmeyen, mantığa dayalı açıklamaların 
peşinde koşarlardı. Geleneksel hükümleri sorgula-
madan kabul etmek yerine akıl yürütürlerdi. Kendi 
fikirlerini diğer düşünürlerle tartışırlar, öğrencileri-
ni de fikirlerini kabul etmek yerine bu fikirlere karşı 
çıkmaları için teşvik ederlerdi. Bu şekilde değişik 
düşünceler ortaya çıkar ve fikirler gelişirdi. 
Bu parçaya göre Antik Yunan düşünürlerinin 
felsefe yaparken temel aldığı ilke aşağıdakiler-
den hangisidir?

A) Evrensellik
B) Öznellik
C) Eleştirellik
D) Tümellik
E) Nedensellik 

4. “Gerçek entelektüeller yakılma, sürgüne gönderil-
me ve çarmıha gerilme riskine girmek durumunda-
dır”. 
Edward Said’in bu sözünü aşağıdaki ifadeler-
den hangisi tam olarak karşılamaktadır?

A) Entelektüel, kalıplaşmış yargı ve geleneklerle 
barışık değildir.

B) Entelektüelin özgür düşünmesinin yanında dü-
şüncelerini ifade edecek cesarete de ihtiyacı 
vardır.

C) Entelektüel, akıl ve mantıkla hareket eder.
D) Entelektüel, toplumsal çelişkileri yansıttığı öl-

çüde kabul görür.
E) Entelektüel, toplumsal sorunlara duyarlı olup 

bu sorunları özgürce dile getirebilmelidir.
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1. ÜNİTE: FELSEFEYLE TANIŞMA

5. İnsan doğası gereği merak eder ve merak ettiği 
şey ya da konu ile ilgili düşünceler üretip sorular 
sorar. Onu hayvandan ayıran temel özellik olan dü-
şünce üretmesi ve sorular sorması evrende felsefe 
yapabilen tek varlık olmasını sağlar. Bununla bir-
likte cevabı merak edilen her soru felsefi bir nite-
lik taşımaz.
Bu parçaya göre aşağıdakilerden hangisi fel-
sefi bir sorudur?

A) Üçgenin dış açıları toplamı kaçtır?
B) Yer çekimi neden kutuplarda farklıdır?
C) Saçını neden sarıya boyattın?
D) İdeal bir toplum düzeni var mıdır?
E) Parlamenter sistemin özellikleri nelerdir?

6. İnsanoğlu merak ettiği, aklını kurcalayan sorular-
dan kurtulmaya çalıştıkça yeni soruların hücumuna 
uğrar. Bu durum bitmek bilmeyen bir karşı koyuşun 
ve arayışın ortaya çıkmasına neden olur ki, bu ey-
lem haline de felsefe diyoruz.
Yukarıdaki düşüncede felsefenin hangi özelli-
ğinden bahsedilmektedir?

A) Yaşadığı çağın koşullarından etkilenmesi
B) Tutarlılığı
C) Soruların cevaplardan daha önemli olması
D) Eleştirelliği
E) Refleksif olması

7. Batı felsefesinin kökleri, Yunan filozofların beşin-
ci ve altıncı yüzyıllarda yaptıkları çalışmalarda gö-
rülebilir. Kendi zamanlarından sonra “Sokrates 
öncesi filozoflar” adıyla anılmaya başlanan bu dü-
şünürler, çevrelerindeki dünyayı sorgulamaya yö-
neldiler. Bu filozoflar, çevrelerinde olan bitenleri 
Yunan tanrılarına bağlamak yerine, dünyaya, evre-
ne ve kendi var oluşlarına dair daha rasyonel açık-
lamalar getirme arayışına girdiler.
Yukarıdaki metne göre felsefenin köklerinin 
Antik Yunan’a dayanması hangi nedene bağla-
nabilir?

A) Özgür düşünce ortamı
B) Refah seviyesi
C) Akıl ve mantığın ön planda olması
D) Yunan tanrılarının yok sayılması
E) Kültürel etkileşim

8. Felsefe genel anlamda insanın düşünme, merak 
etme, anlama ve öğrenme çabasının bir ürünüdür. 
Felsefenin ne olduğu konusunda düşünürler tara-
fından değişik bakış açıları ortaya konmuştur. Sok-
rates felsefeyi “neleri bilmediğini bilmek” şeklinde 
tanımlarken, Aristoteles  “varlığın ilmi”, Spinoza 
“genelleştirilmiş bir matematik”, Condillac “duyum-
ların bilgisi”, Hegel ise “hakikat ve zihin kudretine 
olan inanç” olarak ifade eder.
Felsefenin ne olduğuna dair filozoflar tara-
fından yapılan tanımların farklılık göstermesi 
onun hangi özelliği ile ilgilidir?

A) Tümel olanı ifade etmesi
B) Öznel olması
C) Çağın koşullarından etkilenmesi
D) Akla ve mantığa dayanması
E) Özgür düşünce ortamlarında ortaya çıkması
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1. ÜNİTE: FELSEFEYLE TANIŞMA

TEST – 4

1. “Düşünce sadece başkalarıyla değil kendimizle de 
düştüğümüz fikir ayrılıklarıyla başlar”.
Eric Hoffer’ın düşünce üzerine düşünmenin 
gerekliliğini anlatan bu sözü felsefenin hangi 
özelliğine vurgu yapmaktadır?

A) Öznellik
B) Tutarlılık
C) Refleksiflik
D) Evrensellik
E) Eleştirellik 

2. Merak, insanın var olan bir yetisinin dışında icat ve 
keşiflerin de tetikleyicisidir. Fiziksel bir aktiviteden 
sağladığımız hareketliliği felsefeden de sağlayabi-
lir, bir şarkı dinlerken, film izlerken aldığımız haz-
zı felsefe yaparken de alabiliriz. Her şeyden önce 
sadece düşünürlerin fikirlerini öğrenip onların öğ-
retilerine değil, kendi bireysel akıl yürütüşümüzün 
ortaya çıkardığı fikirlere erişmenin tadını çıkartırız.
Bu paragraftan hareketle felsefeye dair aşağı-
dakilerden hangisi çıkarılamaz?

A) Felsefe, bir düşünsel faaliyet olarak son dere-
ce dinamiktir.

B) Felsefe yapabilmek için öncelikle tarihteki dü-
şünürlerin fikirlerini öğrenmek gerekir.

C) Felsefe, sonucunda keyif duyulan bir etkinliktir.
D) Felsefe yaratıcılığa dayanır.
E) Felsefe dolaylı olarak bilim ve tekniğe önayak 

olmuştur.

3. Antik Yunan’da dinden koparak ortaya çıkan felse-
fenin baştan sona özerk ve seküler bir felsefe oldu-
ğu yerde, Orta Çağ felsefesi hem Hristiyan hem de 
İslam dünyasında dini hakikatleri açıklama misyo-
nu yüklenmiştir.
Bu parçada aşağıdakilerden hangisi vurgulan-
mıştır?

A) Felsefe İlk Çağ’da dogmatik yapıya sahiptir.
B) Felsefeciler sıradan bir yaşam sürmüşlerdir.
C) Felsefeden, farklı çağlarda farklı anlamlar çı-

karılmıştır.
D) Felsefe birikerek ilerler.
E) Felsefe evrenseldir.

4. Aristoteles, “Felsefe yapmak lazım diyorsanız fel-
sefe yapmak lazımdır; felsefe yapmak lazım de-
ğildir diyorsanız, yine felsefe yapmak lazımdır.” 
derken felsefe etkinliğinin hangi yönüne vurgu 
yapmaktadır?

A) Felsefi düşüncenin tutarlılığı
B) Felsefenin insan yaşamındaki vazgeçilmezliği 
C) Felsefe ve dil ilişkisi
D) Felsefe ve sanat ilişkisi
E) Felsefe ve metafizik arasındaki ilişki    

5. Felsefe, doğruya ulaşmak için düşünce yolları or-
taya koymaktır.
Yukarıdaki ifadeye göre felsefenin işlevi aşağı-
dakilerden hangisi olabilir?

A) İnsanın ufkunu genişletmesi
B) Bilinmeyen hakkında sorular sorması
C) Toplumun üzerindeki siyasi etkisi
D) Doğru düşünmenin yollarını göstermesi
E) Yaşamı anlamlı kılması
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1. ÜNİTE: FELSEFEYLE TANIŞMA

6. Öğrencilerimle felsefe hakkında konuşurken içle-
rinden biri bana “Filozof olmaya ne zaman karar 
verdiniz?” diye sordu. “Ben filozof değilim ki” de-
dim. “Sadece felsefe yapıyorum”.
Öğretmenin bu cevabına göre filozof olmak 
neye bağlı olamaz?

A) Bilgiyi arayıp ona ulaşmaya çalışmaya
B) Hayata, evrene ve varoluşa dair açıklamalar 

getirip vardığı sonuçları yeni tanımlar ve bilgi-
lerle ifade etmeye

C) Felsefeye ve felsefe tarihine hâkim olmaya
D) Tüm yaklaşımlara eşit mesafede olup şeylerin 

özüne inebilmeye
E) Tutarlı, sistemli, akla dayalı yeni bilgiler orta-

ya koymaya

7. Felsefenin işe yaramadığını savunan bir kişi bilme-
lidir ki şu anki yaşamış olduğu konfor ve teknoloji 
dolaylı da olsa felsefe sayesindedir. Çünkü her bir 
bilim dalı felsefenin içinden doğup ortaya çıkmış-
tır. Dolayısıyla bilimlerin temelini felsefe ve filozof-
lar atmıştır.
Yukarıda ifade edilen durum felsefenin hangi 
özelliğinden kaynaklanır?

A) Sorgulayıcı olmasında
B) Öznel olmasında
C) Bütüncül olmasında
D) Tutarlı olmasında
E) Kümülâtif olmasında

8. Nietzsche’nin eserlerinin ve düşüncelerinin bir 
kesinliğe sahip, genel geçer olmadığı gibi Barış 
Manço’nun şarkılarını da herkes beğenmek du-
rumunda değildir. Nietzsche de Barış Manço da 
daha önce var olmayanı ortaya koymuşlardır.  Or-
taya konulan bu eserlerin kabul görebilmesi insan-
ların fikirlerine ya da beğenilerine göre değişir.
Bu ifadeye göre sanat ve felsefenin ortak özel-
liği aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) Güzeli arama
B) Mantığa dayanma
C) Tutarlı olma
D) Doğruyu arama
E) Öznel olma

9. Tarihin ilk çağlarında insan kendini doğadan ayrı 
bir varlık olarak algılamamıştır. Ona göre güneş, 
ay, yıldızlar, dağlar, ağaçlar gibi doğadaki her şey 
tıpkı kendi gibi canlı ve bilinçli varlıklardı.  Anlam 
veremediği her durumu ise doğanın dışındaki güç 
ya da güçlerde aramaktaydı.
Yukarıda verilen bilgiden hareketle felsefenin 
çıkış noktasının Antik Yunan olmasında hangi 
düşünce ön planda tutulmaktadır?

A) Özgür düşüncenin varlığı
B) Olayların akla ve mantığa uygun açıklanmaya 

çalışılması
C) Medeniyetler arası etkileşim
D) Refah seviyesinin yüksek olması
E) Çok tanrılı inancın varlığı

10. Sokrates, erdemli olarak davrandığını sanan bir 
kişiyle konuşmaya başladığında, karşısındakinin 
yargılarını ve düşüncelerini hemen yanlışlayıp, 
kendi doğru tanımını verme çabasına hiç girme-
miştir. Onun amacı, insanların kafalarında soru işa-
retleri oluşturmak ve kendi yanlışlarını kendilerinin 
bulmasını sağlamaya çalışmaktı.
Bu parçaya göre Sokrates’in bu yaklaşımından 
felsefenin hangi özelliği çıkarılabilir?

A) Eleştirel olma
B) Öznel olma
C) Tutarlı olma
D) Sistemli olma
E) RefleksiflikÖRNEKTİR
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1. ÜNİTE: FELSEFEYLE TANIŞMA

TEST – 5

1. Felsefe, insana kendi varlığı ve yaşadığı toplumu 
sorgulayarak derin düşünme yeteneği kazandırır. 
İnsan felsefe yaparak kendi ve başka insanların 
davranışları üzerine düşünüp iyi ve kötünün ayrımı-
nı yapmayı öğrenir. Bununla birlikte felsefe, tarihte 
toplumsal dönüşümlere ön ayak olmuştur. Demok-
rasi bilincinin gelişmesini sağlamış, insana başka-
larının düşüncelerine saygılı olmayı öğretmiştir.
Bu parçadaki ifadeden felsefe ile ilgili aşağıda-
ki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

A) İnsana eleştirel düşünme yetisi kazandırır.
B) İnsanı yüzeysel düşüncelerden uzak tutar.
C) Olanı sadece olduğu gibi ifade eder.
D) Toplumdaki değişimlere katkı sağlar.
E) İnsana müsamahalı olma özelliğini kazandırır.

2. Dogma; her türlü eleştirinin dışında tutulan, doğ-
ruluğu tartışma kabul etmeden onaylanan düşün-
cedir. Dogmatik düşünce herhangi bir bilgiyi kanıt 
aramaksızın olduğu gibi kabul eder ve başkalarına 
da bu düşünceyi benimsetmeye çalışır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi dogmatik 
bir düşünce yapısının özelliği olamaz?

A) Düşünceyi baskıyla kabul ettirme
B) Her türlü görüşe anlayışla yaklaşma
C) Yanlış olanı doğru gösterme
D) Sorgulamadan kabul etme
E) Başka bir doğru imkânını reddetme

3. Felsefe varlığa ilişkin sorular sorarak bilimlerin iler-
lemesine, bilimlerin kullandıkları yöntemlerin ve 
ulaştıkları sonuçların değerlendirilmesine, dinin 
akılla temellendirilmesine yardımcı olmuş,  ideal 
toplum düzeninin nasıl olması gerektiğine dair dü-
şünceler ortaya koymuştur.
Yukarıdaki ifade felsefeye dair hangi düşünce-
ye vurgu yapmaktadır?

A) Felsefe insanın düşünme, merak etme, anlama 
ve açıklama çabasının bir ürünüdür.

B) İnsanın yaşamı boyunca zihnini meşgul eden 
tüm sorular felsefenin ilgi ve düşünme alanı içi-
ne girebilir.

C) Felsefe ile uğraşmak, yaygın ve alışılmış olanla 
yetinmeme halidir.

D) Felsefe bilgiye ulaşmaya çalışmak, onu ara-
mak, bilgiyi ve bilgeliği sevme halidir.

E) Felsefe insanın zihinsel olarak sakinlik arayı-
şıdır.

4. “Voltaire, ‘Düşüncenize katılmıyorum ama dü-
şüncelerinizi savunmanız için sizi sonuna kadar 
destekleyeceğim’ demiş. Ben de ona bu konuda 
katılmıyorum. Öncelikle benim bir düşünceye ka-
tılmasam da ona saygı duyabilmem için o düşün-
cenin de kendi içinde tutarlı ve gerekçelendirilmiş 
olması gerekir”.
Bu parçada vurgulanan düşünce aşağıdakiler-
den hangisidir?

A) Felsefe, düşünce özgürlüğüne dayanır.
B) Felsefe insanın olduğu her yerde vardır.
C) İnsan yalnız nesnel düşüncelerin arkasında 

durmalıdır.
D) Bir düşüncenin saygın olması için onun temel-

lendirilmiş olması gerekir.
E) Cesaret, felsefenin olmazsa olmaz koşuludur.ÖRNEKTİR
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1. ÜNİTE: FELSEFEYLE TANIŞMA

5. Felsefenin, kendi tarihi incelendiğinde herhangi bir 
konuda kesin bir yargıya varıp son sözü söyledi-
ği görülmemiştir. Sokrates, Platon gibi düşünürler 
hâlen modern dönem düşünürlerini etkilemekte ve 
tartışılmaktadır.
Bu parçaya göre aşağıdakilerden hangisine 
ulaşılabilir?

A) Felsefede bitmişlik yoktur.
B) Felsefede sorular, cevaplardan önemlidir.
C) Felsefede konular çağın koşullarına göre be-

lirlenir.
D) Felsefe kolektif bir üründür.
E) Felsefi düşünce kaynağını akıldan alır.

6. İnsanlar kendi varoluşlarına, yaşadıkları dünyaya, 
doğa olaylarına şaşarlar. İşte bu şaşkınlık felsefe-
nin temelini oluşturmuştur. 
Buna göre felsefenin ortaya çıkışı aşağıdaki-
lerden hangisine bağlanmıştır?

A) İnsanın varoluşsal kaygılarına
B) İnsanın doğaya hükmetme arzusuna
C) Toplumda düzeni sağlama ihtiyacına
D) İnsanın çevresinde olan biteni bilmeye yönelik 

sahip olduğu merak duygusuna
E) Mitolojinin evrende olan biteni açıklamadaki 

yetersizliğine

7. Felsefe, akla ve mantığa dayanırken; din, inanca 
ve imana dayanır.
Buna göre din ve felsefe hangi yönleriyle fark-
lılaşmaktadır?

A) Amaçları
B) İçerikleri
C) Kaynakları
D) İşlevleri
E) Yöntemleri 

8. Ece Temelkuran bir yazısında şu ifadeleri kulla-
nır: “Yolculuğun gizi budur: Kaybetmesen yolu 
bulamazsın aslında. Bir sorun. Olmalı mutlaka… 
Cevap, başlangıçta tahmin ettiğinden ne kadar 
uzakta ise gerçeğe o kadar yakındır. Sarsılmamış-
san, “soru”nu kaybetmekten korkmuşsan, hiçbir 
yere gitmemişsindir aslında. Düzenin bozulmalı… 
Evden çıkmak budur aslında. Eve yaralarla dönül-
müyorsa hiç gidilmemiştir. Sadece uzaklardan ge-
lenler bilirler evlerinin kokusunu…”
Yukarıda vurgulanan düşünce hangi ifade ile 
ilişkilendirilebilir?

A) Bilmeyip de bildiğini sanmak tehlikeli bir has-
talıktır.

B) Sorgulanmamış hayat yaşamaya değmez.
C) Az şey bilirsek bir şeyin doğruluğundan emin 

olabiliriz, bilgi artınca kuşku da artar.
D) Deneysiz kavramlar boş, kavramsız deneyler 

kördür.
E) Yokluğu bir şey değiştirmeyenin varlığı gerek-

sizdir.

9. Felsefe; nihai ve yüksek şeyleri, genel olarak var-
lığı, bilginin ulaşılabilirliğini, bir bütün olarak evre-
ni, insanın eylemlerini ve değerlerini kendine konu 
edinir. Bu konuları ele alırken bütüncül bir bakış 
açısı sergiler.
Yukarıdaki ifadede felsefenin hangi özelliğine 
vurgu yapılmıştır?

A) Öznel olmasına
B) Merak ve hayrete dayanmasına
C) Olması gerekeni ifade etmesine
D) Konusunu tümel olarak ele almasına
E) Geleneksel düşüncelere bağlı kalmamasına
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1. ÜNİTE: FELSEFEYLE TANIŞMA

TEST – 6

1. ...
Köle sahipleri ekmek kaygusu çekmedikleri
İçin felsefe yapıyorlardı, çünkü
Ekmeklerini köleler veriyordu onlara
...
Köleler felsefe kaygusu çekmedikleri 
İçin ekmek yapıyorlardı, çünkü
Felsefelerini köle sahipleri veriyordu onlara
Melih Cevdet Anday’ın yukarıdaki şiirinde fel-
sefenin yapılabilmesi için gerekli hangi iki ko-
şuldan bahsedilmektedir?

A) Öznellik- Rasyonellik
B) Refah seviyesinin uygun olması- Eleştirellik
C) Özgür düşünce ortamı- Boş zaman
D) Evrensellik- Tutarlılık
E) Rasyonellik- Eleştirellik 

2. Felsefeye dair bir yaklaşım içerisine girenler bir dizi 
motivasyonla hareket etmişlerdir. Bazıları bilime, 
bazıları sanata, bazılarıysa dine ya da siyasete il-
gilerinin etkisiyle felsefeye yaklaşmışlardır. Bunun 
dışında sadece bir anlam arayışıyla hareket ede-
rek felsefeyi yaşamlarına dahil edenler de vardır. 
Bundan dolayı herhangi bir felsefi metnin, felsefeyi 
yaşam alanlarına dahil eden herkese hitap edebil-
mesi neredeyse mümkün değildir.
Yukarıdaki paragraf temel alındığında felsefe-
ye dair aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) İnsanların felsefe ile ilgilenmeye başlamaları-
nın temelinde farklı motivasyonlar yatar.

B) Felsefe birçok disiplini içinde barındıran bir bü-
tündür.

C) Felsefe yaşama dair her türlü soruya cevap 
bulmaya çalışır.

D) Nesnel dünyada yer alan olgular felsefede 
önemli yer tutar.

E) Herkes ilgi alanlarının gerektirdiği ölçüde felse-
fe ile ilgilenir.

3. Filozof edinmiş olduğu her türden bilgi, deney ve 
sezgi sonucu oluşan malzemeyi kendi bilgi, de-
ney ve sezgilerine göre yeniden şekillendirir. An-
cak bununla yetinmez; elindeki dünyayı parçalara 
ayrılmış halde bırakmayıp bu dünyayı yeniden inşa 
eder, bütünlüğe kavuşturur.
Yukarıdaki ifade felsefenin hangi özelliğiyle il-
gilidir?

A) Öznellik
B) Tümellik
C) Evrensellik
D) Rekleksiflik
E) Tutarlılık

4. Montgolfier kardeşler icat ettikleri balonla ilk uçuş-
larını yapmak istedikleri sırada, gösteriyi izlemek 
için meydanda bulunan izleyicilerden biri yanında 
bulunan yaşlı bir beye – ki bu bey ünlü Amerikalı 
bilgin ve siyasetçi Benjamin Franklin’dir – şu soru-
yu sorar: “İyi de bu ne işe yarar bayım?” Franklin 
ise sevecenlikle şu cevabı verir: “Yeni doğmuş bir 
bebek ne işe yarar bayım?”
Parçada verilen düşünceye göre aşağıdakiler-
den hangisi felsefenin işlevi olamaz?

A) Elimizdekinin kıymetini bilmeyi öğrenmek
B) Farklı bakış açıları kazanmak
C) Sürekli daha iyiyi arzulamak
D) Bilme arzumuzu tatmin etmek
E) Yeniliklere açık olmakÖRNEKTİR
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1. ÜNİTE: FELSEFEYLE TANIŞMA

5. Felsefe soru sorma ve bu sorular üzerine düşünme 
etkinliğidir. Daha önce sorulmamış her soru felse-
feyi geliştirir, onu daha da büyütür. Çünkü felsefeye 
yön veren, cevaplardan ziyade o cevapların ortaya 
çıkmasını sağlayan sorulardır. Fakat bu soruların 
felsefi sorular olmasını sağlayan şey verilen cevap-
ların genel geçerlilikten uzak, olgusallığı aşan so-
rular olmasıdır.
Bu ifadeye göre aşağıdaki sorulardan hangisi 
felsefi bir niteliğe sahiptir?

A) Evrenin her yerinde neden yer çekimi yoktur?
B) Rönesansın başlamasında etkili olan olaylar 

nelerdir?
C) İdeal bir yaşam nasıl olmalıdır?
D) Aydaki yerçekimi oranı nedir?
E) İnsan davranışları altında yatan sebepler ne-

lerdir?

6. İnsanlar vahşi hayatta fiziksel olarak güçsüz kalır-
lar. Örneğin insan  bir çita gibi hızlı koşamaz; onun, 
avını rahatça avlamak için güçlü pençeleri yoktur. 
Ancak insanoğlu bu güçsüzlüğe karşın aklını kulla-
narak uzun süreç içerisinde doğaya karşı hakimi-
yet kurmuştur.
Yukarıdaki metne göre insan hangi özelliği ile 
hayvanlardan ayrılır?

A) Toplu halde yaşayıp birlik duygusuyla hareket 
etmesi

B) Doğayla uyum içinde yaşaması
C) Karşılaştığı sorunlara soğukkanlılıkla yaklaş-

ması
D) Güçlü yapısıyla hayatta kalması
E) Düşünme yeteneği

7. Bir filozof varlığın olup olmadığı, varsa ne olduğu 
üzerine, yaşamın anlamı, ahlaki davranışlar üzeri-
ne eleştirel bir bakış açısı getirebileceği gibi kendi 
üzerine dönerek sahip olduğu bilgiler ve düşünce-
ler üzerine de düşünür.
Yukarıdaki parça felsefenin hangi özelliği ile il-
gilidir?

A) Öznellik B) Refleksiflik
C) Süreklilik D) Sistematiklik
E) Evrensellik

8. Felsefenin en önemli özelliklerinden biri de var 
olan ön yargılarımızın, kabullerimizin, kalıplarımı-
zın farkına varıp, başka bir doğrunun olabilme ihti-
mali üzerine düşünmeye başlamamızı sağlamaktır. 
İnsan ancak kendi zincirlerinin farkına vardığında o 
zincirlerden kurtulmak için çaba sarf edebilir. Çün-
kü felsefe perdeye yansıyana değil, perdenin arka-
sına bakabilmektir.
Bu paragrafa göre felsefenin hangi durumun 
gerçekleşmesinde etkili olduğu söylenebilir?

A) Doğru bilgiye ulaşma
B) Olaylara objektif açıklamalar getirme
C) Sorunlara pratik çözümler getirme
D) Doğaya egemen olma
E) Özgürce düşünüp sorgulama yapma

9. Çin ve Hindistan’da ortaya çıkmış olan Taoizm ve 
Budizm gibi Doğu felsefelerinde de felsefe ve din 
arasındaki çizgi, Batı felsefesine göre daha belir-
sizdir. Bu Batı ve Doğu felsefesi arasındaki temel 
farktır. Doğu felsefeleri dini dogmaları barındırma-
sa da inanç meseleleri ile iç içedir.  Felsefi akıl yü-
rütme Yahudi-Hristiyan ve İslam dünyasında inancı 
kanıtlamak ya da doğrulamak amacıyla kullanıl-
masına rağmen inanç ve iman Doğu felsefesinin 
önemli bir parçasıdır. 
Bu paragrafa göre Batı ve Doğu felsefesi ara-
sındaki temel farkı aşağıdakilerden hangisi or-
taya koymaktadır?

A) Batı felsefesi ahlaki ve politik konularla ilgi-
lenmesine karşın Doğu felsefesi din ve inancı 
konu edinmiştir.

B) Batı felsefesinde din, ele alınan konulardan sa-
dece biri olmasına karşın, Doğu felsefesinde 
din ve iman felsefenin temelini oluşturur.

C) Batı felsefesi metafiziği reddederken, Doğu 
felsefesi metafiziği felsefenin temeli saymıştır.

D) Batı felsefesi dini reddederken, Doğu felsefesi 
dini Tanrıyı doğrulamak için kullanmıştır.

E) Batı felsefesinde akıl ön plandayken, Doğu fel-
sefesinde iman ön plandadır.
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2. ÜNİTE: FELSEFE VE DÜŞÜNCE

TEST – 1

1. Aşağıdakilerden hangisi hatalı akıl yürütmeler-
den biri değildir?

A) Kısır döngü
B) Alakasız sonuç
C) İspatlanma mecburiyeti
D) Yetersiz örnek
E) Argümantasyon

2. Görüş, insanın ortaya atılan olay, varlık veya dü-
şüncelere dair bir anlayış geliştirmesidir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi bir görüş 
örneğidir?

A) Felsefe düşünmeye dayalı bir etkinliktir.
B) Bilim, neden-sonuç ilişkisi üzerine kuruludur.
C) Uçak havayolu aracıdır.
D) Kış mevsiminin ayrı bir güzelliği vardır.
E) Ölüdeniz berrak ve sakindir.

3. Tek tek olgulardan yola çıkarak genel önermelere 
ulaşabilmek için izlenen düşünme yoluna tümeva-
rım denir. Tümevarım yöntemi bilimsel önemini on 
yedinci ve on sekizinci yüzyıllarda kazanmıştır.
Buna göre tümevarım hakkında aşağıdaki yar-
gılardan hangisine ulaşılabilir?

A) Özelden genele yapılan akıl yürütmedir.
B) Kesin olarak kanıtlanmış bilgiler verir.
C) Mantıksal doğrulara ulaşır.
D) Genel prensiplere dayanarak gözlemleri açık-

lar.
E) Olgusal sonuçlar elde edilir.

4. Felsefede, ileri sürülen bir görüş için dayanak gös-
termek gerekir.
Buna göre felsefeyle ilgili aşağıdakilerden han-
gisi söylenebilir?

A) Soru sorma etkinliğidir.
B) Bilime kaynaklık eder.
C) Temellendirmeye dayalı bir düşünme etkinli-

ğidir.
D) Eleştireldir.
E) Sistemli ve tutarlıdır.

5. Savaş tankları daima arabalardan fazla yakıt har-
car, o halde dünyadaki petrol tüketiminin büyük bir 
kısmı tanklar tarafından yapılıyor. 
Bu parçada verilen örnekteki hatalı akıl yürüt-
menin sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A) İddia edilen durumla alakası olmayan bir sonuç 
çıkarılmasından doğan hata

B) Bir şeyin yanlışlığının ispatlanmamış olması
C) Doğruluğunun ispatlanamamış olması nede-

niyle yanlış olduğunu ileri sürmek
D) Sınırlı ya da az sayıda örnek ile genelleme yap-

ma hatası
E) Önermelerin ve sonuç önermesinin birbirlerini 

desteklemiyor olması

6. Dünya ve Mars’ta atmosfer vardır. Dünya’da yaşam 
vardır. O halde Mars’ta da yaşam vardır. 
Bu ifadede verilen akıl yürütme türü aşağıdaki-
lerden hangisidir?

A) Tümevarım
B) Tümdengelim
C) Analoji
D) Argüman
E) DedüksiyonÖRNEKTİR

 • M
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2. ÜNİTE: FELSEFE VE DÜŞÜNCE

7. Konuşma sayesinde ferdin zihin dünyasından ko-
parak insanlığa mal olan düşünceler, “yazma” yo-
luyla kalıcı hale gelmekte ve bunlar nesilden nesile 
intikal etmesi sağlanmaktadır. Düşünme, konuşma 
ve yazma yoluyla bir anlamda insan olmanın ge-
rekleri de yerine getirilmiş olur. Konuşma ve yaz-
ma düşünceye dayalıdır, düşünce ise zihinsel bir 
faaliyettir.
Gazali’nin bu sözle anlatmak istediği düşünce 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) İnsan konuştuğu için düşünür.
B) Düşünce varlığını dil ile gerçekleştirir.
C) Gerçeklik yalnızca söz ile ifade edilir.
D) Düşünme ve konuşma eylemleri birbirinden 

bağımsızdır.
E) Düşünce soyut olduğu için anlamak ve anlat-

mak güçtür.

8. -Argüman ya da argümanı oluşturan önermelerin 
kendi içinde veya birbirleriyle olan uygunluğudur.
-Özneleri ve yüklemleri aynı olmasına rağmen nite-
lik ve nicelik bakımından farklı yapıda iki önerme-
nin birbiriyle aynı anda tutarlı olmamasıdır.
-Doğru veya yanlış bir yargı bildiren cümlelerdir.
Yukarıda verilen tanımlar sırasıyla hangi kav-
ramlara karşılık gelmektedir?

A) Tutarlılık-Çelişiklik-Önerme
B) Çelişiklik-Tutarlılık-Önerme
C) Çelişiklik-Önerme-Tutarlılık
D) Tutarlılık-Önerme-Çelişiklik
E) Önerme-Tutarlılık-Çelişiklik

9. Önermelerin tek tek doğruluğundan bahsedilebilir. 
Tutarlılık ise tek tek doğru kabul edilen önermele-
rin birbirini yanlışlamaması, birbiriyle çelişmeme-
si durumudur. Örneğin “Gökyüzü mavidir.” ya da 
“Gökyüzü gridir.” önermeleri mevsimin ve bölgenin 
durumuna göre doğru kabul edilseler bile bir arada 
tutarsız önermelerdir.
Bu açıklama aşağıdaki sorulardan hangisine 
verilmiş bir yanıttır?

A) Doğruluk uygun mudur?
B) Doğru olan tutarlı mıdır?
C) Gerçeklik göreceli midir?
D) Geçerlilik nedir?
E) Doğruluk ve gerçeklik aynı şey midir?

10. Aşağıdakilerden hangisi felsefi bir soru değil-
dir?

A) Evrensel bir ahlak yasası var mıdır?
B) Bulutlar nasıl oluşur?
C) Ortak estetik yargılar var mıdır?
D) En iyi yönetim şekli nedir?
E) Tanrı var mıdır?

11. Aşağıdakilerden hangisi bir önermedir?

A) Nasıl bir kitap bu? 
B) 4 < 3 < 2 
C) Seni yanımda istiyorum.
D) Portakal C vitamini içerir.
E) Eyvah! Yağmur yağacak.

12. Aşağıdakilerden hangisinde akıl yürütme türle-
ri bir arada verilmiştir?

A) Tümevarım, deney, hipotez
B) Tümdengelim, analoji, açıklama
C) Tümevarım, tümdengelim, analoji
D) Deney, teori, analoji
E) Benzeşim, tümevarım, hipotez
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2. ÜNİTE: FELSEFE VE DÜŞÜNCE

TEST – 2

1. Thales, evrenin yapısının tek bir maddeden oluş-
tuğunu, bu maddenin de su olduğunu söylemiştir. 
Ona göre var olan bütün maddeler suyun biçim de-
ğiştirmiş halinden başka bir şey değildir. Onun ark-
he olarak suyu görmesinde yürüttüğü akıl biçimi şu 
şekildedir: Su, ısındığında buhar haline gelmek-
tedir. O halde gaz halde bulunan bütün varlıklar 
suyun buharlaşmış halidir. Su yeterince soğudu-
ğundaysa buz haline gelir, o halde katı olan varlık-
ların katılaşmış su olduğu söylenebilir.
Bu paragrafa göre Thales’in varlığın ana mad-
desi olarak suyu göstermesinde hangi metodu 
kullandığı söylenebilir?

A) Tümevarım
B) Analoji
C) Tümdengelim
D) Diyalektik
E) Endüksiyon 

2. I. Doğru ya da yanlış olmasına bakılmaksızın ke-
sin hüküm bildiren ifadelerdir.

II. Doğru kabul edilen yargılara dayanarak onlar-
dan yeni yargılar çıkarmaktır.

III. Belli kanıtlara dayanarak ortaya çıkarılan yeni 
bir yargıdır.

Yukarıda verilen tanımlar sırasıyla hangi kav-
ramlara karşılık gelmektedir?

A) Önerme- akıl yürütme- argüman
B) Önerme-argüman- akıl yürütme
C) Akıl yürütme-önerme-argüman
D) Argüman-önerme-akıl yürütme
E) Argüman-akıl yürütme-önerme

3. Doğruluk düşüncenin ya da bilginin nesnesine 
olan uygunluğudur. Gerçeklik ise olgusal olarak 
var olandır. Örneğin yüksekçe bir yerden bıraktığı-
mız nesneler aşağıya düşer. Gözlerimizle tanıklık 
ettiğimiz bu durum gerçekliktir. Nesnelerin aşağıya 
düşmesinin nedeni yer çekimidir. Bu hiç tartışmaya 
yer bırakmayan bilimsel bir gerçekliktir.
Bu parçaya göre doğruluğu gerçeklikten ayı-
ran temel fark aşağıdakilerden hangisidir?

A) Nesnel ve denetlenebilir olması
B) Yöntemli olarak kazanılmış olması
C) Bilginin nesnesine uygunluğu
D) Dış dünyada gözlenebilir olması
E) Farklı kaynaklardan edinilmesi

4. “Felsefe okursam sorgulayıcı olurum. Felsefe 
okudum, o halde sorgulayıcı oldum” diyen birisi 
aşağıdaki kavramlardan hangisine örnek oluş-
turmaktadır?

A) Tümevarım
B) Çelişiklik
C) Tümdengelim
D) Tutarlılık
E) Argüman geliştirme

5. Aşağıdakilerden hangisi tümel önermeye ör-
nektir?

A) Papağan bir kuştur.
B) Bütün ağaçlar bitkidir.
C) Bazı kuşlar kanatlı değildir.
D) Ece sarı saçlıdır.
E) Kimi insanlar sayısalcıdır.
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2. ÜNİTE: FELSEFE VE DÜŞÜNCE

6. Kavram, var olanların zihindeki tasarımıdır. Terim 
ise kavramın dille ifade edilmesidir. Örneğin çiçek 
kavramı çiçek nesnesi hakkında bildiklerimizin tü-
münü tek bir sözcükle ifade eder. Çiçek hakkında 
artan bilgi birikimimiz, çiçek kavramının içini gün 
geçtikçe daha çok doldurur.  Çiçek kelimesini her 
kullandığımızda zihnimizdeki tasarım canlanır.
Bu parçadan aşağıdaki ifadelerden hangisi çı-
karılamaz?

A) Dil düşüncelerin dışa vurumunu sağlar.
B) Kavramlar nesnelerin zihinsel tasarımlarıdır.
C) Nesneler olmadan dil oluşmaz.
D) Dil sayesinde insanlar kendilerini daha iyi ifa-

de eder. 
E) Dil zaman içinde gelişir.

7. Aşağıdakilerden hangisi önermeye örnektir?

A) Dışarıya çık ve kapıyı kapat.
B) Kitabı uzatır mısın?
C) Eyvah, kar yağıyor!
D) Umarım bu cümle önerme olur.
E) Bütün darbeler demokrasiye zarar verir.

8. Aşağıdakilerden hangisi hatalı akıl yürütme ör-
neklerinden alakasız sonuca örnektir?

A) Çocuklar parka gitmek istediğine göre anneleri 
izin vermiyordur.

B) Ali yemek yemeyi sevmediği için zayıftır. Zayıf 
olduğu için de yemek yemeyi sevmez.

C) Ali, dünya dışında başka evrenlerde hayat ol-
duğunu söyledi. Fakat bunu ispat edemediğine 
göre başka evrenlerde hayat yok.

D) Lüks eşyalar çok fazla enerji harcar, o halde 
dünyadaki enerjinin büyük bir kısmı lüks eşya-
lar tarafından tüketiliyor.

E) Elif uyumayı sevmediği için enerjiktir. Enerjik 
olduğu için de uyumayı sevmez.

9. “Tehlikeli oyunlar oynamak istiyor insan,
Bir yandan da kılına zarar gelsin istemiyor
Küçük oyunlar istemiyorum albayım
Kelimeler, kelimeler albayım, bazı anlamlara gel-
miyor”
Bu dizeler aşağıdakilerden hangisini açıkla-
mak için örnek verilebilir?

A) Argüman geliştirme
B) Çelişiklik
C) Tümevarım
D) Refleksif düşünme
E) Tümdengelim 

10. Paradoks; düşünceler arasında tartışmaya açık, 
kesin bir yargı içermeyen ve karşıtlık olarak tarif 
edilebilir. Bir filozofun “bütün filozoflar yalancıdır” 
sözüyle doğru mu yalan mı söylediği konusunda-
ki çözümsüzlük, paradoks için bilinen bir örnektir.
Buna göre bir paradoksun çözümündeki zorlu-
ğun temel sebebi nedir?

A) Cevaplar arasında aşılamayan bir çelişki ol-
ması

B) Paradoksu dile getirene yönelik güven sıkıntısı
C) Paradoksların karışık olması
D) Paradoksların hayal ürünü olması
E) Paradoksların saçma olması

11. Aşağıdakilerden hangisi akıl yürütme türü de-
ğildir?

A) Tümevarım
B) Tümdengelim
C) Analoji
D) Hipotez
E) Dedüksiyon
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2. ÜNİTE: FELSEFE VE DÜŞÜNCE

TEST – 3

1. Arşimed suya batan birkaç cismi üst üste gözlem-
leyerek bu gözlemleri sonucunda şu meşhur çıka-
rımına ulaşmıştır: “Bir sıvıya daldırılan bir cisim, 
aşağıdan yukarıya doğru bir itme kuvvetinin etki-
sinde kalır. Bu kuvvet, cismin taşırdığı sıvının ağır-
lığına eşittir”.
Bu parçadaki düşünme şekli aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Analoji
B) Tümevarım
C) Tümdengelim
D) Argüman
E) Tutarlılık

2. Beyaz önlük giyenlerden korkan bir çocuk bu duru-
mun etkisiyle tüm beyaz önlüklülerden korkar. Fa-
kat bir süre sonra her beyaz önlük giyenin doktor 
olmadığını öğrenince korkusundan kurtulur.
Bu parçada aşağıdakilerden hangisi vurgulan-
maya çalışılmıştır?

A) Tümevarımsal akıl yürütmenin doğru bilgiye 
ulaştırdığı

B) Akıl yürütmenin sağlam argümanlara dayan-
ması gerektiği

C) Doğru bilgiye tümdengelim yöntemiyle ulaşı-
lacağı

D) Düşüncenin analojik şekilde işlendiği
E) Ortaya atılan bilginin kendi içinde çelişki taşı-

maması gerektiği

3. Önermeler yargının niceliği bakımından tekil, tikel 
ve tümel olmak üzere üçe ayrılır.
Aşağıdakilerden hangisi tikel önermeye örnek-
tir?

A) Bazı insanlar gözlüklüdür.
B) Aristoteles filozoftur.
C) Bütün filozoflar yalan söyler.
D) Hiçbir insan ölümlü değildir.
E) Dünyada yaşam vardır.

4. Bütünden yola çıkarak özel önermelere ulaşabil-
mek için izlenen düşünme yoluna tümdengelim 
denir. Günlük hayatta sıkça kullanılan pek çok akıl 
yürütmede tümdengelimden yararlanılır.
Buna göre tümdengelim hakkında aşağıdaki-
lerden hangisine ulaşılır?

A) Genelden özele yapılan akıl yürütmedir.
B) Sonuçları kesindir.
C) Kıyaslama yapma fırsatı verir.
D) Mantıksal gerçekliklere ulaşır.
E) Önermeler arasında benzeşim kurarak sonu-

ca ulaşır.
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2. ÜNİTE: FELSEFE VE DÜŞÜNCE

5. Argüman, belli kanıtlara dayanarak ortaya çıkarılan 
yeni bir yargıdır. Öncüllerden sonuca varma işlemi-
ne argümantasyon denir.
Aşağıdakilerden hangisi argümanın geçerli 
olma şartlarından biri değildir?

A) Önermelerin verdiği bilginin doğru olması
B) Önermelerin birbiriyle çelişmiyor olması
C) Öncüllerin sonuç yargısına dayanak oluştur-

ması
D) Argümanın mantık ve bilgi açısından doğru ol-

ması
E) Öncüllerin kanıtlara dayanması

6. Öğrenciler not istediğine göre hocanın notu kıt ol-
malıdır. 
Yukarıda verilen hatalı akıl yürütmenin türü 
hangisidir?

A) Yetersiz örnek
B) Alakasız sonuç
C) İspatlanma mecburiyeti
D) Kısır döngü
E) Eksik öncül 

7. O, çalışmayı sevmediği için tembeldir. Tembel ol-
duğu için de çalışmayı sevmez.
Bu ifadede verilen hatalı akıl yürütme türü aşa-
ğıdakilerden hangisine örnektir?

A) Kısır döngü
B) Yetersiz örnek
C) Alakasız sonuç
D) Genelleme yapma hatası
E) İspatlanma mecburiyeti

8. Tüm kuşlar uçar.
Serçe bir kuştur.
O halde serçe de uçar.
Bu ifadede verilen akıl yürütme türü aşağıdaki-
lerden hangisidir?

A) Analoji
B) Tümevarım
C) Tutarlılık
D) Tümdengelim
E) Çelişiklik 

9. Tümel bir önermeden tümeli veya tümelden tikel bir 
önermeyi çıkaran akıl yürütme biçimidir. En güçlü 
argümanlar bu akıl yürütme ile ortaya konur. Gün-
lük hayatta sıkça kullanılan pek çok akıl yürütmede 
ondan faydalanılır.
Yukarıda açıklaması yapılan akıl yürütme türü 
hangisidir?

A) Analoji
B) Tümevarım
C) Tümdengelim
D) Önerme
E) Tutarlılık

10. Dil bir toplumdaki en kapsamlı uzlaşımdır. Her in-
san uzlaşılmış böylesi bir yapı içinde doğar. Dil 
öğrenilen bir yapıdır. Dil sayesinde sorular ve ce-
vaplar üretilir. Kişinin kendini ve başkalarını anla-
yabilmesi, dilin doğru kullanılmasına bağlıdır. Dil 
öğreniliyorsa düşünce neden öğrenilmesin ki?
Bu parçadan çıkarılabilecek temel anlam aşa-
ğıdakilerden hangisidir?

A) Dille ifade edilmeyen düşünceler boştur.
B) Dil ile düşünme bir arada ele alınmalıdır.
C) Dil düşünmeyi yavaşlatır.
D) Düşünce dili aşamaz.
E) Farklı diller sonucu farklı düşünce yapıları oluş-

muştur.
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3. ÜNİTE: FELSEFENİN TEMEL DİSİPLİNLERİ

TEST – 1 • BİLGİ FELSEFESİ

1. “Ablamla birbirimize hiç benzemiyoruz. Bir kere o 
esmer, ben sarışınım. Annem bu durumu ablama 
hamileyken sürekli zeytin yemesiyle, bana hami-
leyken sürekli yoğurt ve yumurta sarısı yemesiy-
le açıklıyor. Söylediğine göre annem bunu bilinçli 
olarak yapmış.”
Bu paragraf hangi bilgi türüne örnek oluştur-
maktadır?

A) Felsefi bilgi
B) Gündelik bilgi
C) Bilimsel bilgi
D) Teknik bilgi
E) Dini bilgi

2. Bilen; bilme edimini gerçekleştirdiğinden dolayı öz-
nedir, yani nesneye yönelen, bilebilme özelliğine 
sahip akıl sahibi olan varlıktır. Bilinen ise, evrende 
varlığı bilinebilecek olan her türlü şeydir. Nesnenin 
bilinebilmesi için öznenin ona yönelmesi, bilme ey-
lemini gerçekleştirmesi gerekir.
Bu ifadede verilen düşünceye göre bilgiye dair 
aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır?

A) İnsanın her türlü etkinliğidir.
B) İnsanın bilime dair etkinliğidir.
C) Bilen ile bilinen arasındaki ilişkinin sonucudur.
D) Somut olanın bilinmesidir.
E) Akıl ve deney sonucu ortaya çıkan üründür.

3. Farabi’ye göre bilgi akla dayanırken, Condillac’a 
göre deneyimlere, Bergson’a göre ise sezgilere 
dayanır.
Yukarıda ismi geçen filozoflar, bilgi felsefesi-
nin hangi sorusuna cevap aramaktadırlar?

A) Bilginin imkanı
B) Bilginin değeri
C) Bilginin kaynağı
D) Bilginin sınırlılığı
E) Bilginin doğruluğu

4. Kant “Deneysiz kavramlar boş; aklın kalıpları ve 
kavramlar olmadan da deneyler kördür.” diye dü-
şünürken, bilginin akıl ve deneyin ortak ürünü ol-
duğunu ifade eder.
Kant’ın anlayışına göre doğru bilginin kayna-
ğına dair vurgulanan yaklaşım aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Rasyonalizm
B) Pozitivizm
C) Kritisizm
D) Empirizm
E) Entüisyonizm 

5. “Adamın çaldığı gitar siyahtır.” yargısı adamın elin-
deki nesne ile doğrulanıyorsa doğrudur.
“Bugün gece ile gündüzün eşitlendiği gün olan Eki-
noks’tur.” yargısıyla gerçek arasında bir ilişki yok-
sa, yargı yanlıştır.
Yukarıda verilen örneklere göre doğruluğun öl-
çütü olarak hangisi temel alınmıştır?

A) Yargının genel geçer olması
B) Yargının nesnesine uygunluğu
C) Yargının somutluğa ilişkin olması
D) Yargının toplumun ihtiyacına cevap vermesi
E) Yargının bilimselliği

6. Aynı rüzgâr, üşüyen kişi için soğuk, üşümeyen kişi 
için sıcak eser. Nesnel dünyada yaşanılan her du-
rum onu algılayan kişiye göre değişir. O halde rüz-
gârla ilgili her iki yargı da doğru olabilir. Bundan 
dolayı tek bir doğru yoktur, doğru onu algılayan ki-
şiye göre değişir.
Bu ifadeye göre aşağıdakilerden hangisi doğ-
rudur?

A) Doğru bilgi mümkün değildir.
B) Doğru bilgi birden fazladır.
C) Doğru bilgiye sezgiyle ulaşılır.
D) Bütün bilgilerimizin kaynağında deneyimleri-

miz vardır.
E) Doğru bilgiye akılla ulaşılır.
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3. ÜNİTE: FELSEFENİN TEMEL DİSİPLİNLERİ

7. Kant’a göre zihinsel kategoriler her insanda aynı-
dır, evrenseldir. Duyu verilerinden gelen işlenme-
miş ham madde halindeki bilgi, akıl süzgecinden 
geçirilerek işlenir.
Buna göre doğru bilginin ölçütü aşağıdakiler-
den hangisidir?

A) Duyu verilerinin zihinsel kategorilerde işlen-
mesi

B) Eleştiri yoluyla bilginin nesnesine uygunluğu-
nun irdelenmesi

C) Otoritelerin görüşlerinin dayanak alınması
D) Deney ve gözleme dayanarak gerçekliğin kav-

ranması
E) Olguların nesnel yanları üzerinde sezgiyle uz-

laşıma varılması

8. Gökyüzünde kara bulutların toplandığını ve gökyü-
zünü kapladığını görünce “Yağmur yağacak” de-
riz; ya da bir arkadaşımızın yüzünü soluk görünce 
“Hasta mısın?” diye sorarız. Kara bulutlar ve yağ-
mur arasında bir neden sonuç vardır. Ancak kara 
bulutlar her zaman yağmur getirmediği gibi, soluk 
bir yüz de her zaman hastalık habercisi değildir. 
Bu metne göre gündelik bilginin aşağıdaki 
özelliklerden hangisine saip olduğu söylene-
bilir?

A) Olasılıklara dayalı olma
B) Genel geçer olma
C) Evrensel olma
D) Deneysel olma
E) Tutarlı olma

9. Bilgi, bilen varlıkla, bilinmesi istenen varlık arasın-
daki ilişkinin ürünüdür.
Bu ilişkide bilenin mi, yoksa bilinenin mi etken 
olduğu, doğru bilginin imkânı veya imkânsızlı-
ğı, bilginin kaynağı veya ölçütü türünden soru-
lar, felsefenin hangi alanını oluşturur?

A) Ontoloji
B) Epistemoloji
C) Etik
D) Estetik
E) Siyaset

10. İster dahi, ister sıradan bir insan olsun herkes yağ-
murun ıslattığını, ateşin yaktığını bilir; kırmızıyı kır-
mızı, sıcak şeyleri sıcak şeyler olarak adlandırır. 
Yine insan yiyeceğin açlığı gidereceğini, gecenin 
bitiminde sabah olacağını, ilkbaharın arkasından 
yazın geldiğini söyler. Buradaki bilgi, araştırma so-
nucu elde edilmiş olmayıp farkında olunmaksızın 
kazanılır ve yapı itibariyle sistemsizdir.
Yukarıda ifade edilen bilgi türü hangisidir?

A) Sanatsal bilgi
B) Bilimsel bilgi
C) Gündelik bilgi
D) Dini bilgi
E) Teknik bilgi

11. Phrryhon “Balın gerçekte tatlı olduğunu iddia et-
miyorum, fakat tatlı göründüğünü kabul ediyorum.” 
diyerek bilgi felsefesinin hangi sorusuna yanıt 
aramıştır?

A) Bilginin kaynağı nedir?
B) Bilginin değeri nedir?
C) Doğru bilgi mümkün müdür?
D) Bilginin sınırları nedir?
E) Bilgilerimizin kaynağı deney midir?

12. Bir düşüncenin değeri, doğruluğu, anlamlı olup 
olmaması o düşüncenin pratik amaçlarına ve bu 
amaçların uygulanabilirliğine bağlıdır. Bilginin an-
cak çözüme ulaştırması ile doğruluğundan bahse-
dilebilir.
Yukarıdaki ifadede bilginin kaynağına dair aşa-
ğıdakilerden hangisinden söz edilmektedir?

A) Pozitivizm
B) Pragmatizm
C) Entüisyonizm
D) Fenomenoloji
E) Kritisizm
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3. ÜNİTE: FELSEFENİN TEMEL DİSİPLİNLERİ

TEST – 2 • BİLGİ FELSEFESİ

1. İnsanın kendinde var olan yetilerden, duyu organ-
larından şüphe etmeye başlaması belli bir birikimin 
sonucu olmuştur. Antik Yunan felsefesi, doğa filo-
zofları sonrasında Sofistlerle birlikte bilgiyi ciddi bir 
şekilde şüphe ve eleştiri konusu yapıp bilginin ula-
şılabilirliğini tartışmışlardır.
Yukarıdaki ifade epistemolojinin hangi proble-
mi ile ilgilidir?

A) Bilginin imkanı
B) Bilginin sınırlılığı
C) Bilginin ölçütü
D) Bilginin değeri
E) Bilginin kaynağı

2. Duyu organlarımız bizi doğrudan doğru bilgiye 
ulaştıramaz. Ancak bize bilginin ham maddesini 
verir. Bilgi ise bu ham maddelerin birleşiminden 
ibaret değildir. Deney ile elde edilen bu veriler akıl 
tarafından işlenir ve doğru bilgiye ulaşılır.
Yukarıdaki ifade bilginin kaynağına dair görüş-
lerden hangisini ifade eder?

A) Rasyonalizm
B) Empirizm
C) Kritisizm
D) Pozitivizm
E) Entüisyonizm

3. Genel anlamda insanın bilgi elde etmede öne çı-
kan iki yetisinden söz edilebilir. Bunlardan ilki akıl 
ve mantık ile düşünme yetisi, diğeriyse duyuların 
algılama ve gözlem yapma yetisidir. Peki bilgiye 
ulaşmada bunlardan hangisinin rolünün başat ol-
duğu söylenebilir?
Yukarıdaki ifade epistemolojinin hangi proble-
mine denk düşmektedir?

A) Bilginin imkanı
B) Bilginin kaynağı
C) Bilginin değeri
D) Bilginin ölçütü
E) Bilginin sınırlılığı

4. Descartes’e göre doğru bilgi şüphe barındırmaksı-
zın açık seçik olan bilgidir. Onun anlayışında insan 
akıl yürütme yeteneği ile doğru bilgiye ve bilimde 
de kesinliğe ulaşabilir. Onun emin olduğu tek şey 
insanın düşünce üretebilen bir varlık olduğudur. 
Bilgi ise düşünce yoluyla şüphe ederek elde edi-
lir. Bilginin olduğu gibi yalın haliyle kavranması için 
şüpheden arındırılması gerekir.
Descartes’in bu anlayışı aşağıdaki konulardan 
hangisine ilişkindir?

A) Bilginin kaynağı
B) Bilginin işlevi
C) Bilginin yöntemi
D) Bilginin imkanı
E) Bilginin sınırı

5. “Doğru bilginin doğru bilgi olduğunu nereden bili-
yoruz?” sorusunu soran kişi bilgi felsefesinin 
hangi problem alanından bahsetmektedir?

A) Bilginin imkanı
B) Bilginin işlevi
C) Bilginin sınırlılığı
D) Bilginin ölçütü
E) Bilginin kaynağı

6. Günlük yaşamımızda edinmiş olduğumuz tecrübe-
ler bize bizim için başlıca bilgi kaynaklarımız olan 
duyularımızın zaman zaman yanılabildiğini göster-
miştir. Bununla birlikte insanlık tarihinde uzun yıllar 
boyunca doğru kabul edilen bilgilerin bugün yanlış-
landığını görmekteyiz. Yine bilim tarihinde yıllarca 
doğru kabul edilen bilimsel görüşün kanıtlara sa-
hip olmasına rağmen yanlışlanabildiğini görebili-
riz. Hatta kendi kişisel yaşamımıza bakmamız bile 
şüphesiz doğru kabul ettiğimiz sarsılmaz inançları-
mızın sarsılabildiğini göstermektedir.
Yukarıdaki paragraf bilgi felsefesindeki hangi 
akıma atıfta bulunmaktadır?

A) Rasyonalizm
B) Septisizm
C) Pragmatizm
D) Fenomenoloji
E) Pozitivizm
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3. ÜNİTE: FELSEFENİN TEMEL DİSİPLİNLERİ

7. “Üçgenin iç açılarının toplamının 180 derece oldu-
ğu bilgisi, deney ve gözleme bağlı olarak edinmiş 
olduğumuz bir bilgi değildir.” ifadesi aşağıdakiler-
den hangi düşünceye örnek olarak söylenmiş 
olabilir?

A) Doğru bilgi kişiden kişiye değişir.
B) Nesnel dünyaya ilişkin tecrübelerimizin dışında 

bilgiler mevcuttur.
C) Doğru bilgiye akılla ulaşılabilir.
D) Doğru bilgi olgusaldır.
E) Doğru bilgilere şeylerin özüne inerek ulaşıla-

bilir.

8. Kant iki farklı bilgi türünden bahsederken bunlar-
dan ilki duyu yetileri vasıtasıyla elde edilen, insa-
nın maddi olarak var olmasıyla, yani sonradan elde 
etmiş olduğu, temelini deneyden ve duyu yetilerin-
den alan bir türdür.
Yukarıda ifade edilen bilgi türü hangisidir?

A) Sanatsal bilgi
B) Bilimsel bilgi
C) Gündelik bilgi
D) Felsefi bilgi
E) Dini bilgi

9. Aşağıdaki bilgi türlerinden hangisi bilimin 
daha dar kapsamlı uygulanması olarak tanım-
lanabilir?

A) Teknik bilgi
B) Dini bilgi
C) Gündelik bilgi
D) Felsefi bilgi
E) Sanatsal bilgi

10. Bilgi edinme insanın en temel güdülerinden ve onu 
diğer canlı varlıklardan ayıran temel özelliklerdendir. 
Temelinde yaşamsal faaliyetleri sürdürebilmek, do-
ğaya egemen olmak, yaşadığı evreni tanımak olabi-
leceği gibi salt bilme eylemini gerçekleştirmek için de 
bilginin peşine düşebilir insan. Bilgi, felsefi düşünce-
nin de temel izleklerinden biri olup kendine felsefi bir 
disiplin olarak yer bulmuştur.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi bilgi felse-
fesinin alanı içinde bulunmaz?

A) Bilgili olmak erdemli olmanın koşulu mudur?
B) Bilgi doğuştan var mıdır?
C) Bilgi nedir?
D) Bilgiye akılla mı deneyle mi ulaşılır?
E) Bilgiye ulaşmak mümkün müdür?

11. Bilim, deney ve gözleme dayanan, aksi ispatla-
nana kadar kesinliği kabul edilen bilgi sistemidir. 
Bilimsel bilgi olgulara dayanır ve bu yüzdendir ki 
genel geçerdir.
Yukarıdaki ifadeye göre bilimsel bilginin hangi 
özelliğe sahip olduğu söylenemez?

A) Nesnellik
B) Çürütülebilirlik
C) Olgusallık
D) Sınanabilirlik
E) Dogmatiklik

12. Doğru ile ilgili düşünürler tarafından farklı kuram-
lar ortaya konulmuştur. Bunlardan birisi de “Doğru, 
zihinde bulunan yargının dış dünyadaki nesnesi-
ne uygunluğu değil, yine zihindeki farklı bir tasarı-
ma, kendinden önce bulunan asli bir yargıya uyup 
onunla uyuşmasıdır.” diyen kuramdır. Buradan yar-
gı ile dış dünyadaki nesnenin uygunluğu değil yar-
gı ile başka bir yargının uyuşması söz konusudur.
Buna göre doğruluğun ölçütü olarak vurgula-
nan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tutarlılık
B) Uzlaşım
C) Fayda
D) Uyuşma
E) Anlamlılık
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3. ÜNİTE: FELSEFENİN TEMEL DİSİPLİNLERİ

TEST – 3 • BİLGİ FELSEFESİ

1. Her ne kadar şüphecilik septisizm akımı içerisinde 
yer alsa da şüphenin kendisi felsefi bir tavır ola-
rak bizzat felsefenin ruhunda vardır. Dolayısıyla bu 
anlamda her filozof şüpheye sahiptir. Çünkü hiç-
bir filozof, filozof olmanın gereği olarak onu sor-
gulamadan, üzerine düşünmeden, ondan şüphe 
etmeden herhangi bir görüşü kabul etmez. Bunun 
yanında bazı filozofların bir tavır olarak şüpheye 
sahip olmakla birlikte şüphenin kendisini ortadan 
kaldırmayı amaçlayan bir yöntemi kullandıkları gö-
rülür. Bu filozoflar kendinden şüphe duyulmayan 
kesin bilgiyi ararlar.
Aşağıdaki filozoflardan hangisi metodik şüp-
heci olarak adlandırılır?

A) Platon
B) Sokrates
C) Descartes
D) K. Marx
E) Farabi

2. Septikler herhangi bir doğru bilgi edinmenin müm-
kün olmadığı, doğru bilginin ulaşılabilir olama-
masından ötürü hiçbir şey hakkında bir yargıda 
bulunmamanın en sağlıklı tutum olduğu sonucuna 
varmışlardır.
Yukarıdaki ifade epistemolojinin hangi proble-
mi ile ilgilidir?

A) Doğru bilginin kaynağı nedir?
B) Doğru bilgi mümkün müdür?
C) Doğru bilginin değeri nedir?
D) Doğru bilginin ölçütü nedir?
E) Doğru bilginin sınırı nedir?

3. Bir konunun bilimsel bir niteliğe sahip olması bazı 
koşullara bağlıdır.
Aşağıdakilerden hangisi bu koşullardan biri 
değildir?

A) Konu bilimsel yöntemlere uygun olmalı.
B) Konu olgusal olmalı.
C) Konu yaratıcılığa, duygu ve hayal gücüne da-

yanmalı.
D) Konu sınanabilir ve kanıtlanabilir bir nitelikte 

olmalı.
E) Konu genellenebilir olmalı.

4. Bilimsel bilgi yalnızca var olan, var olduğu kanıtla-
nabilir olanın bilgisidir. Felsefi bilgi ise yalnızca var 
olan değil olması gerekenin, ideal olanın bilgisidir.
Bilimin yukarıda bahsedilen özelliği hangisi ile 
ilgilidir?

A) Kümülatif olması
B) Evrensel olması
C) Akla ve mantığa dayanması
D) Olgusal olması
E) Eleştirel olması

5. I. İnsanların çoğunun üzerinde uzlaştığı bilgi 
doğrudur.

II. Yararlı olan bilgi doğrudur.
III. Tutarlı olan bilgi doğrudur.
Bu açıklamaların ortak noktası aşağıdaki hangi 
seçenekte verilmiştir?

A) Doğru bilgi yoktur.
B) Nesnesine uygun olan bilgi doğrudur.
C) Doğru bilgi ideaların bilgisidir.
D) Doğru bilgi vardır.
E) Bilgi sahibi olan kişi erdemli olan kişidir.
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3. ÜNİTE: FELSEFENİN TEMEL DİSİPLİNLERİ

6. Sokrates’e göre bilgi insan aklında doğuştan mev-
cuttur. Fakat insan bu bilgileri hatırlamaz. İnsanın 
unuttuğu bu bilgilerin hatırlanması için karşılıklı ko-
nuşma ve soru sormaya dayalı yöntemini kullanır. 
Onun deyimiyle “nasıl ki ebenin görevi anne kar-
nındaki çocuğun doğumunu gerçekleştirmek ise, 
öğretmenin görevi de öğrencinin zihnindeki bilgile-
rin doğumunu gerçekleştirmektir.”
Sokrates yukarıda ifade edilen görüşleriyle bil-
gi ile ilgili hangi yargıyı savunmaktadır?

A) Doğru bilgi ancak eğitimle sağlanabilir.
B) İnsan bilgiye deneyimlerle ulaşabilir.
C) Bilen kişi ahlaklı olan kişidir.
D) İnsanda olmadığı varsayılan bilgi doğru yön-

temle açığa çıkarılabilir.
E) Doğru bilgi ideaların bilgisidir.

7. I. Soner karanlıkta kapalı kalmaktan korktuğun-
dan, karanlık bir odada kilitli kaldığında önce 
heyecanlanır, sonra bağırmaya başlar.

II. Soner’in kalp atışları hızlanmış, yüzü sarar-
mıştır.

III. Soner galiba karanlık bir odada mahsur kalmış.
Yukarıdaki örnekler hangisinde doğru ifade 
edilmiştir?

I II III
A) Algı aktı Anlama aktı Açıklama aktı
B) Açıklama aktı Algı aktı Anlama aktı
C) Anlama aktı Açıklama aktı Algı aktı
D) Açıklama aktı Anlama aktı Algı aktı
E) Algı aktı Açıklama aktı Anlama aktı

8. Bir proje araştırması için Kambura’ya giden Gaye 
nasıl bir yerle karşılaşacağını bilmediğinden ol-
dukça heyecanlıydı. Daha önceleri her yerde ya-
şayabileceğini, kariyeri için alışkın olmadığı yerlere 
rahatlıkla uyum sağlayabileceğini düşünen Gaye, 
Kambura’ya vardıktan kısa bir süre sonra işlerin 
sandığı gibi yürümeyeceğini fark etti. Geldiği yer 
alıştığı kente hiç benzemiyordu. Kısa süre içinde 
burada yaşayamayacağını, yaşarsa mutsuz ola-
cağını fark etti. Ancak gördüğü kadarıyla Kambu-
ralıların mutluluk kıstasları Gaye’ninkilerden çok 
farklıydı. Peki, doğru olan Kamburalıların yaşam 
şekilleri mi yoksa Gaye’ninki miydi?
Bu parçada vurgulanmak istenen düşünce 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Doğru bilgi deneyim sonucu elde edilen verile-
rin izlenmesi ile gerçekleşir.

B) Sezgilerimiz doğru bilgi elde etmede bize sına-
ma olanağı sunamaz.

C) Algıya dayalı olan bilgiler kişiye göre farklılık 
gösterir.

D) Akıl yoluyla sorgulamadan bilgilerin doğruluğu-
nu sınayamayız.

E) Bilgi bize fayda sağladığı ölçüde doğrudur.

9. Yunancada “bilgi” anlamına gelen “episteme” ve 
“akıl, teori” anlamına gelen “logos” kelimelerinin 
birleşimiyle meydana gelen epistemoloji felsefenin 
dalları arasında teorik bir içeriğe sahiptir. Bu an-
lamda epistemoloji eylem veya değer içeren pratik 
ya da normatif disiplinlerden farklılık gösterir.
Aşağıdakilerden hangisi çıkarılacak teorik içe-
rikten ziyade pratik ya da normatif içeriğe sa-
hip bir sorudur?

A) Doğru diye tanımladıklarımızda duyularımızın 
ne derece önemi vardır?

B) İnsan bilmek istediği şeylerle nasıl bağ kurar?
C) İzlenimlerimiz ve düşüncelerimiz bilgiye nasıl 

kaynaklık edebilir?
D) Varlığın özüne ulaşabilmenin yolu nedir?
E) İnsan davranışlarındaki iyi ve kötünün ölçütü 

nedir?
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3. ÜNİTE: FELSEFENİN TEMEL DİSİPLİNLERİ

TEST – 4 • BİLGİ FELSEFESİ

1. Doğru bilgiye salt düşünce yoluyla ulaşabiliriz. Bil-
ginin malzemesi kavramlardan hareketle tümden-
gelim yoluyla türetilir.
Bu açıklamayı bilgi edinmede ilke edinen bir 
kişi aşağıdaki yargılardan hangisini benimser?

A) Duyu yetileri insanın bilgiye ulaşmada temel 
araçlarıdır.

B) Deney ya da akıl tek başına hakikate ulaştıra-
maz.

C) Doğru bilgiye ancak şeylerin özüne inerek ula-
şılabilir.

D) Aklın ve gerçeğin yasaları birdir.
E) Gerçekliğe diyalektik yöntemle ulaşılabilir.

2. Yanan bir çakmağın ateşine elini uzatan bir bebek 
artık ateşin elimizle dokunmamamız gereken bir 
şey olduğunu kavramıştır.
Bu örnek aşağıdakilerden hangisine temel 
oluşturur?

A) Duyular göreli olduğundan varlıkların var oldu-
ğundan şüphe etmek gerekir.

B) Bilgi zihinle kavranabilir.
C) Akıl, bilgiye deneyin yardımı olmadan ulaşır.
D) Bütün bilgilerimizin kaynağında deney vardır.
E) Doğru bilgi kavram ve önermelerin çözümlen-

mesiyle elde edilir.

3. Deneycilik bilginin tek kaynağının deneyim oldu-
ğunu, deneyimden ayrı bir bilginin olamayacağını 
savunur. İnsan zihni doğduğunda boş bir levha-
dır (Tabula rasa). Deneyciliği savunan düşünürlere 
göre boş levha olan zihin üzerine konan işaretler 
önce birer izlenimken daha sonra bu izlenimler 
aracılığıyla bellekte birtakım tasarımlar üretilir.
Aşağıdakilerden hangisi deneycilerin bilgi an-
layışına ters düşer?

A) Zihinde daha önce duyularla elde edilmeyen 
hiçbir şey yoktur.

B) İnsanın belleğinde doğduğunda mevcut olan 
fakat hatırlanmaya muhtaç bazı bilgiler vardır.

C) Bilginin ölçütü teori ya da fikirlerin gözlenebilir 
verilerle uyuşmasıdır.

D) Doğru bilgi vardır.
E) Duyusal olarak algılanması mümkün olmayan 

varlıklar yoktur.

4. Mantıkçı pozitivistler genel itibariyle kendi doğru-
larını doğru kabul etmeyen, bu doğrulara eleştirel 
yaklaşan filozofları metafizikçi diye yaftalama eği-
limindedirler. Onlara göre metafizik sözcüğü en 
sıkı anlamıyla “boş”tur. Metafizikçi çok konuşur, 
ama bir şey söylemez. Bu anlamıyla Kantçıların da 
benzer bir eğilimde olduğu söylenebilir. Onlar için 
Kant’tan farklı görüşte olan herkes metafizikçidir; 
fakat bu metafizikçilerin boş konuştukları anlamı-
na değil, eskimiş düşüncelere sahip oldukları an-
lamına gelir.
Bu parçada aşağıdakilerden hangisi vurgulan-
maktadır?

A) Metafiziğin bazı filozoflarca küçük görüldüğü
B) Metafiziğin gerekliliği
C) Metafiziğin olayları konu edindiği
D) Metafiziğin felsefenin değil bilimin bir etkinli-

ği olduğu
E) Metafizik içeren tartışmaların her şeye rağmen 

devam edeceği
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3. ÜNİTE: FELSEFENİN TEMEL DİSİPLİNLERİ

5. - Nesnelerin gerçek yapısı nedir?
— Nesnelerin yapısı bilinemez.
- Nesneler karşısındaki tutumumuz ne olmalıdır?
— Nesneler karşısında yargıdan kaçınmak gerekir.
Yukarıdaki sorulara verilen cevaplardan hare-
ketle bu cevapları kimlerin verdiği söylenebi-
lir?

A) Rasyonalistler
B) Septikler
C) Pragmatistler
D) Egzistansiyalistler
E) Pozitivistler

6. Kabul, insan bazen yanılabilir. Bazen doğru bildi-
ği şeyin aslında doğru olmadığını fark eder. Ancak 
“dünya düzdür” diye iddiada bulunanları anlaya-
mıyorum. Sonuçta eğer dünyanın yuvarlak oldu-
ğundan bu konuda kandırılmış olduğundan şüphe 
ediyorsan, rahatlıkla kanıtlara ulaşabilirsin. Şu an 
bu yazıyı yazarken bir sandalyede oturduğumdan 
adım gibi eminim. Bu konuda şüpheye düşmeme 
gerek yok. İnsanın bazen yanılgıya düşmesi her 
zaman yanılacağı anlamına gelmez.
Parçada vurgulanan düşünce aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Her şeyden şüphe etmek gerekir.
B) Sezgilerimiz eğer bilgilerimizden emin değilsek 

bize yol gösterir.
C) Eğer bir bilgi şüpheye yer bırakmayacak biçim-

de açık ve netse o bilgi doğrudur.
D) Metafiziksel olanın bilgisine ulaşılamaz.
E) İnsan doğuştan bilgiye sahip değildir.

7. Dünyanın güneşin etrafında dönmesi, deniz se-
viyesinde suyun 100 derecede kaynaması, insan 
vücudunun dörtte üçünün su ile dolu olması gibi 
kanıtlanabilir bilgiler her ne kadar çürütülebilme ih-
timali olsa da genel geçer bilgilerdir. Bunun yanın-
da Picasso’nun Guernica tablosunun dünyanın en 
güzel resmi olduğu gibi, altmışlı yılların modasının 
seksenli yıllardan daha iyi olduğu gibi kanıtlanabi-
lir olmayan, herkesçe ortak noktada birleşilmemiş 
önermeler de mevcuttur.
Yukarıdaki parçadan hangi yargıya ulaşılabilir?

A) Doğru bilgi kişiden kişiye değişir, bu yüzden 
varlığından bahsedilemez.

B) Bir bilginin doğruluğunda uzlaşılmışsa ondan 
şüphe etmemek gerekir.

C) Bilgi gerçekle örtüşüyorsa doğrudur.
D) Bir bilgi ancak kanıtlanıp denetlenebilir nitelik-

teyse doğrulanıp genel geçer bir niteliğe sahip 
olabilir.

E) Bir bilginin doğruluğu bize sağladığı fayda ile 
ölçülebilir.

8. Bir düşünce eğer pratik amaçlara hizmet ediyorsa 
onun doğruluğundan bahsedilebilir.
Aşağıdakilerden hangisi bu görüşe temel oluş-
turabilir?

A) Bir davranışın ahlaki olması, o davranışın ger-
çekleştiği andaki niyete bağlıdır.

B) Bilgi akıl ve deneyin ortak ürünüdür.
C) İnsanın duyum aracılığıyla gerçeğin özüne 

ulaşması imkansızdır.
D) Bilginin doğruluğu o bilgi sonunda elde edilen 

sonuçla ölçülebilir.
E) İnsanın doğruya ulaşması için köhnemiş dog-

malardan arınması gerekir.
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3. ÜNİTE: FELSEFENİN TEMEL DİSİPLİNLERİ

TEST – 5 • BİLGİ FELSEFESİ

1. Sokrates gençleri baştan çıkarma ve dinsizlik su-
çuyla yargılandığı mahkemedeki savunmasında fi-
lozofun bilgeliğe ulaşmaya çalışıp onu arayan kişi 
olduğunu söylerken, bu bilgeliği sorgulayıcı bir sı-
navı aşan hikmet olarak ifade eder.
Sokrates’in savunmasında ifade ettiği bilgelik, 
felsefenin hangi özelliğiyle örtüşür?

A) Bütünsellik
B) Eleştirellik
C) Öznellik
D) Refleksiflik
E) Tutarlılık

2. Küçük çocuklar merak ettikleri her nesneye do-
kunmak isterler, sıcak ve soğuk gibi kavramları bil-
mediklerinden anne ve babalar sıcağın can yakıcı 
olduğunu belli etmek için “cıs” derler. Sıcak çay-
danlığa yönelen çocuğa cıs diyen anne, çocuğu 
engellemeye çalışsa da çocuk her seferinde tekrar 
çaydanlığa yönelir ve en sonunda elini yaktığında 
“cıs” kelimesinin tehlike belirttiğini anlar.
Bu görüşü savunan bir kişi bilginin kaynağını 
aşağıdakilerden hangisi olarak görmektedir?

A) Rasyonalizm
B) Kritisizm
C) Entüisyonizm
D) Empirizm
E) Pragmatizm

3. İnsan, edinmiş olduğu tüm bilgileri sonradan  
(a posteriori) elde eder.
Buna göre doğru bilginin kaynağı nedir?

A) Olgu B) Fayda
C) Deney D) Sezgi
E) Akıl

4. “Şu ana kadar şüphe götürmez ve doğru olarak 
kabul ettiğim şeylerin hepsini duyular aracılığıyla 
elde ettim. Ancak duyuların bizi yanıltabildiklerini 
tecrübe ettim. Bizi bir kez yanıltan birden fazla da 
yanıltabilir.”
Bu parçada Descartes aşağıdakilerden hangi-
sini savunmaktadır?

A) Olguların bilgisinin nesnel olmasından dolayı 
bizi yanıltmayacağı

B) Sezgilerimizin doğru bilginin kaynağı olduğu
C) İnsanın doğuştan bilgiye sahip olduğu
D) Duyular aracılığıyla elde edilen bilgilere karşı 

tedbirli olunması gerektiği
E) Duyu verilerinin aklın ilkelerine ters düştüğü

5. Bilgelik sadece çok fazla şey bilme, yaşantı ve 
gözlem aracılığıyla fazla sayıda deneyim biriktirme 
anlamına gelmediği gibi salt aşırılıktan kaçınıp öl-
çülü davranmak, kötü olaylar karşısında soğukkan-
lı bir duruş gösterebilmek de değildir.
Bu ifadeye göre bilgelik ile aşağıdaki ifadeler-
den hangisinin en yakın olduğunu söyleyebili-
riz?

A) Varlığa ve yaşama dair derin bir kavrayıştır.
B) Teorik olduğu kadar pratik bir tutumu da ifa-

de eder.
C) Hayatı iyi okuyup doğru yorumlamayı gerektirir.
D) Zihinsel bir olgunluktur.
E) Eylemlerin nedenleri ve sonuçları ile ilgili ahla-

ki bir tutumdur.
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3. ÜNİTE: FELSEFENİN TEMEL DİSİPLİNLERİ

6. Aristoteles ünlü yaptı Metafizik’te insan doğasında 
bilme isteğinin olduğuna vurgu yapar. Ona göre in-
sanın duymaktan, görmekten, işitmekten aldığı ke-
yif buna en açık kanıttır. Gerçekten de insanı insan 
yapan en temel özelliklerden biri yaşadığı çevreyi, 
dünyayı, kendisini tanıma ve bilme isteğidir.
Aristoteles’in düşüncesinden hareketle insa-
nın bilme isteği hakkında aşağıdakilerden han-
gisi söylenebilir?

A) İnsan yaşamını devam ettirmek için bilmek is-
ter.

B) İnsan bilmek için bilmek ister.
C) İnsan çevresine ve topluma faydalı olmak için 

bilmek ister.
D) İnsan güç sahibi olmak için bilmek ister.
E) İnsan ölüm sonrası hayatı düşündüğü için bil-

mek ister.

7. Eylül annesiyle parkta gezerken annesi “Roma-
tizmam azdı, yağmur geliyor” der. Eylül “Dizlerinin 
ağrımasıyla yağmur yağmasının ne ilgisi var anne, 
doğa olayını da romatizmaya bağladın ya!” deyin-
ce annesi “Ne zaman romatizmam tutup dizlerim 
ağrısa ardından hep yağmur yağdı kızım” cevabı-
nı verir.
Yukarıda bahsi geçen bilgi türü için hangisi 
söylenemez?

A) Olasılıklara dayandığı
B) Düzenli ve sistemli olduğu
C) Öznel olduğu
D) Yaşam deneyimlerimize bağlı olduğu
E) Günlük hayatımızı kolaylaştırdığı

8. Bilen (özne) ile bilinen (nesne) arasında kurulan 
ilişkinin sonucuna bilgi denir. Bilgi, özellikleri ve 
ulaşılış yöntemlerine göre farklı türlere ayrılır ve 
kullanıldıkları alana göre isimlendirilir. Bu bilgiler-
den biri de teknik bilgidir.
Aşağıdakilerden hangisi teknik bilgiye örnek 
oluşturur?

A) Nane limonun mideyi rahatlatması
B) Yer çekimi bulunan bir yerde bırakılan cisimle-

rin yere düşmesi
C) Isınan havanın genleşmesi
D) İnsanın güç istencine sahip olması
E) Radyasyon yaymayan akıllı telefonun yapıl-

ması

9. Suje ve obje arasındaki bağlantıdan doğan her şey 
bilgidir. Ama bu bilgi farklı alanlarda farklı yöntem-
lerle, farklı bilgi aktlarıyla, farklı yaklaşım biçimle-
riyle elde edilir. Bu da bilgi türlerinin çeşitlenmesine 
neden olur. Çeşitlenen bilgi türleri özelliklerine göre 
farklı dallara ayrılır. Eğer bir bilgi türü genel-geçer, 
kesinlik bildirir, olgulara dayanır, nesnel ve eleşti-
relse bu onu diğer bilgi türlerinden ayırır.
Bu parçada özellikleri verilen bilgi türü aşağı-
dakilerden hangisidir?

A) Felsefi bilgi
B) Dini bilgi 
C) Bilimsel bilgi
D) Gündelik bilgi 
E) Teknik bilgiÖRNEKTİR
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3. ÜNİTE: FELSEFENİN TEMEL DİSİPLİNLERİ

TEST – 1 • VARLIK FELSEFESİ

1. Bilim, varlığın insan zihninin dışında var olduğunu 
düşünür. Yani bilim varlığın olup olmadığını tartış-
maz. Varlık zaten vardır.
Buna göre bilimin varlık anlayışı hangisiyle uy-
gunluk gösterir?

A) İdealizm
B) Realizm
C) Materyalizm
D) Egzistansiyalizm
E) Düalizm

2. Doğduklarından beri mahkumlar ayaklarından 
zincirli bir şekilde mağarada tutulmaktadırlar. 
Mahkumlar hareket edemediklerinden, sadece 
önlerindeki duvarı görebilmektedirler. Bu duvara 
ise yanan ateşin etkisiyle arkalarındaki nesnele-
rin gölgesi yansımaktadır. Mahkumlar bu gölgeler-
den başka nesnelerin asıllarını göremediklerinden, 
var olan gerçeklikleri sadece bu yansımalardan 
ibarettir. Dolayısıyla onlar için nesnelerin gölgesi 
nesnelerin kendisinden daha fazla gerçeklik taşır. 
Mahkumlar nesnelerin aslını görse bile başlarını 
çevirip kendi gerçeklikleri olan gölgelere bakmaya 
devam edeceklerdir.
Platon’un bahsedilen mağara metaforunda 
aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır?

A) Varlığın bilgisine ulaşılamaz.
B) Tek gerçeklik evrenin yaratıcısıdır.
C) Maddi varlık ideaların bir yansıması ve kopya-

sıdır.
D) Varlık algılarımızın bize sunduklarıyla sınırlıdır.
E) İnsanın gerçeğe ulaşmak için sezgilerini kul-

lanması gerekir.

3. Berkeley’e göre “Ruhumuzun dışında, düşünerek 
var olduğunu sandığımız şey madde değildir. Onla-
rı gördüğümüz, onlara dokunduğumuz için şeylerin 
var olduğunu düşünürüz. Duyumlarımızsa ruhu-
muzda sahip olduğumuz fikirlerdir. Öyleyse duyu-
larımızla algıladığımız nesneler fikirden başka bir 
şey değildir ve onların varlığı ruhumuza bağlıdır.” 
Yani Berkeley’e göre şeylerin bizim ruhumuzun dı-
şında bir gerçekliği yoktur. Demek ki ona göre biz 
yanılsamaların kurbanıyız. O zaman Berkeley’e 
sormak lazım: Acaba kendisi eden yemek yiyor, 
neden karşıdan karşıya geçerken taşıtın geçmesi-
ni bekliyor.
Yukarıda verilen düşüncede eleştirilen görüş 
hangisidir?

A) Materyalizm
B) Düalizm
C) Egzistansiyalizm
D) Öznel idealizm
E) Pozitivizm

4. Toplumsal değişim çatışma ve mücadeleyle, her-
hangi bir toplumun üretici güçleriyle toplumsal iliş-
kileri arasındaki çelişkilerle gerçekleşir. Çelişki 
daimi olarak vardır ve evrendeki sürekliliği sağlar. 
Savaş olmadan barışın anlamı olmaz. Dolayısıyla 
çokluk aslında birliktir.
Bu metne göre değişim üzerinde aşağıdakiler-
den hangisi etkilidir?

A) Mutlak idea
B) Bireyin algıları
C) Zıtlıkların birliği
D) Madde ve ruh
E) Görüngü
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3. ÜNİTE: FELSEFENİN TEMEL DİSİPLİNLERİ

5. Varlığın olup olmadığı, varsa ne olduğu sorusu var-
lık felsefesinin temel problemlerindendir. Bu konu-
da felsefede farklı görüşler mevcuttur. Bunlardan 
bazıları:

I. Sonsuz varlık kendisini sınırlayacak zaman ve 
mekanda bulunamaz. Dolayısıyla varlık hiçbir 
yerde değildir.

II. Varlık insan zihninden bağımsız olarak vardır.
III. Ruh maddeden önce gelir ve varlığın bilgisine 

akılla ulaşılır.
Burada verilen görüşler aşağıdaki felsefi yak-
laşımlardan hangisiyle açıklanabilir?

I II III
A) İdealizm Düalizm Materyalizm
B) Nihilizm Realizm İdealizm
C) Düalizm Realizm İdealizm
D) Nihilizm İdealizm Realizm
E) Materyalizm Düalizm Realizm

6. Matrix film serisinin ilk bölümünde bir sahnede fil-
min ana karakteri olan Neo ve Morpheus arasında 
bir konuşma geçer. Morpheus, Neo’ya biri kırmızı 
diğeri mavi iki tane hap uzatır. Eğer kırmızıyı seçer-
se şu ana kadarki gerçeklik algısı yerle bir olacak, 
nesnel dünyaya dair düşündüğü hakikatin aslında 
bambaşka olduğunu görecektir. Neo, kırmızı hapı 
seçer ve gerçekten hakikate dair algısı tamamen 
değişir. “Gözlerim” der Neo, “Gözlerim acıyor”. 
“Çünkü şu ana kadar hiç kullanmadın” diye cevap 
verir Morpheus.
Matrix filminin bahsi geçen sahnesi bize hangi 
filozofun anlayışını anımsatmaktadır?

A) Platon’un idealar alemi anlayışını
B) Marx’ın tarihsel materyalizm anlayışını
C) Nietzsche’nin nihilist alayışını
D) David Hume’un deneycilik anlayışını
E) Comte’un pozitivist anlayışını

7. Pascal “Pirenelerin öte yanında doğru olan, bu ya-
nında yanlıştır.” derken Çinli düşünür Lao Tse ise 
insanın varlık hakkında uygun bir yargıda bulunma 
yetisine sahip olmadığını düşünmüştür.
Bu iki düşünürün ortak görüşü aşağıdakiler-
den hangisidir?

A) Varlık birbirine indirgenemeyen iki farklı töz-
den oluşur.

B) Evren sürekli bir değişim halindedir.
C) Varlığın bilinebilirliği mümkün değildir.
D) Varlık atomlardan oluşur.
E) Evrende hareket mekanik bir zorunluluk içeri-

sindedir.

8. I. Anaksimandros’a göre; sonsuz çeşitlilikteki 
varlık, yine sonsuz temelden oluşur. Bu son-
suzluk ise “aperion”dur.

II. Thales’e göre; her şey kaynağını sıvıdan alır.
III. Pisagor’a göre; sayılar biçimlerin de fikirlerin de 

hükümdarıdır.
Yukarıda düşünceleri verilen filozofların varlık 
anlayışı hakkında hangisi söylenemez?

A) Evreni maddi ya da maddi olmayan temelde 
açıklamışlardır.

B) Varlığa dair farklı görüşler öne sürmüşlerdir.
C) Arkhe sorununu ele almışlardır.
D) Görüşlerini oluştururken akıl ilkelerini mit ve ef-

sanelerin önünde tutmuşlardır.
E) Monist bir anlayışa sahiptirler.
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