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KONULAR

➤	 Felsefeyle	Tanışma

FELSEFEYLE 
TANIŞMA

ÜNİTE1.



 1. Bölüm Felsefeyle Tanışma

1. video: Felsefe Nedir?

2. video: Felsefenin Ortaya Çıkışı

3. video: Felsefenin Antik Yunan’da Ortaya Çıkma 
Sebepleri

4. video: İlk Filozoflar

5. video: Felsefenin Temel Konuları

6. video: Felsefenin Özellikleri

7. video: Felsefenin İşlevi

8. video: Felsefe - Bilim İlişkisi

9. video: Felsefe - Din İlişkisi

10. video: Felsefe - Sanat İlişkisi

Destek 1 Sf 7

Soruları çözmeden önce 
bu testte yer alan sorularla 
ilgili konu	 anlatım videolarını	
izleyiniz. Videoların içerikleri 
aşağıdaki gibidir.
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Felsefeyle Tanışma

1. Felsefe öğrenmek isteyen bir kişinin felsefe tarihini bil-
mesi, filozoflar tarafından öne sürülmüş fikirlere vakıf 
olması gerekli olmakla birlikte tek başına yeterli değil-
dir. Şüphesiz bundan daha önemlisi nasıl felsefe yapı-
lacağını öğrenmektir.

Aşağıdakilerden hangisi bu metni destekler nitelik-
tedir? 

A) Sorgulanmamış hayat yaşamaya değmez. (Sokro-
tes)

B) Öğrenilebilecek felsefe yoktur. Ancak felsefe yap-
mak öğrenilebilir. (Kant) 

C) Felsefe, bilmediğinin farkında olmaktır. (Sokrates) 

D) Felsefe yolda olmaktır. (Jaspers) 

E) Felsefe, bütün düşüncelerimizin duyularımız ile 
gerçek alemden geldiğini kanıtlamaktır. (Locke)

1. VİDEO

2. İnsan felsefenin ne olduğunu bilse de bilmese de felse-
fi bir düşünce tarzına sahip olabilir. Eğer bir kişi akıl ve 
mantığını kullanıp eleştirel bir düşünceyle olayları ve 
var olan düşünceleri yorumluyor, var olan düşünce 
kalıplarına körü körüne bağlı kalmayıp onları kendine 
has bir şekilde yorumlayıp geliştirebiliyorsa, o kişi fel-
sefe yapıyor demektir. Ancak elbette ki bu yorumlarda 
bulunmak için soru sormak, soru sormak için de merak 
etmek gerekir. 

Bu parçaya göre aşağıdakilerden hangisi felsefe 
yapmak için gereken bir nitelik olmaz?

A) Görünenin ardındaki gerçeği bulmaya çalışmak 

B) Filozofların düşüncelerini öğrenmek 

C) Hayatı, insan varlığını ve evreni sorgulamak 

D) Merak ve hayret duygusuna sahip olmak 

E) Özgür bir düşünce yapısına sahip olmak

1. VİDEO

3. Felsefe ilk olarak MÖ 6. yüzyılda Antik Yunan’ın önem-
li ticaret noktalarından biri olan İyonya’da ortaya çık-
mıştır. Önemli bir liman noktası olan İyonya birçok 
medeniyete komşuydu.

Buna göre verilen ifadede felsefenin ortaya çıkışına 
dair aşağıdakilerden hangisine vurgu yapılmıştır? 

A) Özgür bir düşünce ortamının olmasına 

B) Demokrasinin ilk çıktığı yer olmasına 

C) Farklı medeniyetlerle kültürel etkileşimin olmasına 

D) Akıl ve mantık ilkelerinin ön planda olmasına 

E) Refah seviyesinin yüksek olmasına 

2. VİDEO

4. Antik Yunan’dan önce de Mısır, Mezopotamya, Çin, 
Hint gibi kadim uygarlıklarda felsefenin nüvelerine rast-
lanmaktaydı. Fakat felsefeyi sistemli hale getiren Antik 
Yunan medeniyeti olmuştur.

Aşağıdakilerden hangisi felsefenin doğuşunu Antik 
Yunan’la ilişkilendirebileceğimiz bir neden ola-
maz? 

A) Özgür düşünce ortamının bulunması 

B) Tek Tanrı inancının olması 

C) Refah seviyesinin yüksek olması 

D) Akıl ve mantığın ön planda olması 

E) Demokrasinin ilk kıvılcımlarının Antik Yunan’da 
görülmesi 

3. VİDEO

5. Tarihte ilk filozof olarak kabul edilen Thales’tir. Evrene, 
doğaya ve çevresine dair aklına gelen sorulara mantık-
sal cevaplar üretmesi, bu sıfatı kazanmasında en temel 
sebep olmuştur.

Buna göre Thales’in ilk filozof olarak kabul edilme-
sinin temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Öngörülerde bulunması 

B) Varlığın ana maddesinin ‘su’ olduğunu düşünmesi 

C) Akla dayalı çözümler üretmesi 

D) Yaşadığı topluma etkide bulunması 

E) Birçok kültüre yakın yerde yaşaması 

4. VİDEO

6. I. Varlığın olup olmadığının sorgulanması (Ontoloji) 

II. İyi ve kötünün sorgulanması (Estetik) 

III. Bilginin imkanı, değeri ve kaynağının sorgulanma-
sı (Epistemoloji) 

Yukarıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

A) I ve II B) I ve III C) Yalnız II 

D) II ve III  E) Yalnız III

5. VİDEO
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7. Felsefi düşüncenin tarihine baktığımızda düşünürlerin 
herhangi bir konuda birbirleriyle paralel fikirler ortaya 
koymadığını görürüz.

Bu ifade felsefenin hangi özelliğine vurgu yapmak-
tadır? 

A) Öznellik  B) Kümülatiflik 

C) Refleksiflik  D) Tutarlılık 

                         E)  Evrensellik 

6. VİDEO

8. “Felsefede hiçbir zaman son söz söylenmemiştir.” 

Yukarıdaki ifade felsefenin hangi özelliğine vurgu 
yapmaktadır? 

A) Felsefede bitmişlik yoktur.

B) Felsefede sorular, cevaplardan daha önemlidir.

C) Felsefede konular çağın koşullarına göre belirlenir.

D) Felsefe kolektif bir üründür. 

E) Felsefi bir düşünce kaynağını akıldan alır.

6. VİDEO

9. Felsefeye dair toplumda var olan birçok önyargıdan 
birisi de onun gündelik hayatı ilgilendirmeyen sadece 
kavramlardan ibaret bir laf kalabalığı olduğudur. Ancak 
bunun aksine felsefenin çıkış noktası bizzat hayatın 
kendisidir.

Bu parçaya göre aşağıdaki yargılardan hangisine 
ulaşılabilir? 

A) Felsefenin anlaşılmaktan uzak olması insanların 
ona karşı önyargılı olmasını beraberinde getirir.

B) Felsefe özgür düşünce ortamlarında gelişir.

C) Yaşamdan kopuk bir felsefe düşünülemez.

D) Felsefe yaşamın kendisini sorgulamayı gerektirir.

E) Felsefe bir boş zaman etkinliğidir.

7. VİDEO

10. Bilimsel gelişmeler felsefenin içinde ortaya çıkmıştır. 
Şu an bizim bilimsel çalışma olarak nitelendirdiğimiz 
şeyler filozoflar tarafından yapılmaktaydı. Özellikle fel-
sefenin ilk dönemlerine bakıldığında birçok bilimsel 
gelişmenin öncülerinin filozoflar olduğu görülecektir. 
Daha sonra bilimsel alanlar laboratuvarlaşarak felsefe-
den ayrışmaya başlamıştır. Ancak yine de felsefenin 
ortaya koyduğu bilgiler, bilim tarafından kullanıldığı gibi 
felsefe de bilimden yararlanmaktadır. 

Yukarıdaki metinde asıl anlatılmak istenen hangisi-
dir? 

A) İlk filozoflar aynı zamanda bilim insanıdırlar.

B) Bilim birikerek ilerler.

C) Bilim nesnel olduğu için felsefeden ayrılmıştır.

D) Felsefe ve bilim karşılıklı etkileşim içindedirler.

E) Felsefe bilimden arındıkça kendine dönmüştür.

8. VİDEO

11. Din de felsefe de evreni, doğayı, insanı açıklama ve 
anlama gayesi taşır. Ancak felsefe bu gayeye ulaşma-
ya çalışırken eleştirel bir tutum takınırken din doğası 
gereği eleştirel değildir.

Dinin eleştirel olmaması aşağıdaki kavramlardan 
hangisi ile açıklanır? 

A) Nesnellik

B) Objektiflik 

C) Subjektiflik 

D) Dogmatiklik 

E) Kümülatiflik 

9. VİDEO

12. Felsefe ile sanat ele aldıkları konu itibariyle benzerlik 
gösterirler. Her ikisinde de öznellik ve yaratıcı olmak 
esastır. Fakat hitap ettikleri yerler birbirinden farklıdır.

Buna göre felsefe ve sanatın farklılığı hangisinde 
doğru olarak verilmiştir?

A) Felsefe doğruya ulaşmayı amaçlarken, sanat gü-
zele ulaşmaya çalışır.

B) Felsefenin ürünleri soyut, sanatın ürünleri somut-
tur.

C) Felsefe subjektif, sanat objektiftir.

D) Felsefe akla, sanat duyulara dayanır.

E) Felsefe eleştirel, sanat dogmatiktir.

10. VİDEO
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1. Felsefe yaparken önem arz eden temel nokta, ele alı-
nan konunun içeriğinden ziyade o konunun nasıl ele 
alındığıdır. Dolayısıyla felsefede aslolan, yanıtlardan 
ziyade sorulardır.

Buna göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? 

A) Felsefe yaparken kalıplara bağlı kalmamak gere-
kir.

B) Felsefe neyin doğru olduğunu göstermez, o doğru-
ya nasıl ulaşabileceğine ışık tutar. 

C) Felsefe, insanın merak duygusunu tatmin eder.

D) Felsefe, sorulan sorulara akılcı çözümler üretir.

E) Felsefe, filozofun yaşadığı çevreden bağımsız dü-
şünülemez.

2. Hayvanlar da hiç kuşku yok ki yakınlarındaki veya çev-
relerindeki diğer canlıların ölümüne tanık olurlar. Fakat 
buna hiçbir şekilde anlam veremezler. Oysa insan 
ölüme tanıklık etmekle kalmaz, aynı zamanda kendine 
kaygı veren bu durumu zihninde kavrayabilir.

Yukarıdaki örneğe göre insanın hayvandan temel 
farkı ne olabilir? 

A) Öğrendiği bilgileri başka nesillere aktarabilmesi 

B) İçinde yaşadığı çevreyi ve hayatı anlamlı kılmaya 
ve açıklamaya çalışması 

C) Ölümden korkması 

D) Yaşamını devam ettirebilmek için sosyalleşmesi 

E) Duygularının aklının önüne geçmesine izin vermesi 

3. l Meşruiyetin kaynağı nedir? 

l İyinin ve kötünün ölçütü nedir? 

l Bilginin sınırı var mıdır? 

l Varlığın ana maddesi nedir? 

Buna göre verilen felsefi disiplinlerden hangisine 
ait bir problem yukarıda verilmemiştir? 

A) Epistemoloji  B) Estetik 

C) Ontoloji D) Siyaset 

                        E)  Etik 

4. Tarihte ilk filozof olarak kabul edilen Thales; sorduğu 
sorulara akılcı yanıtlar vermekle yetinmemiş, aynı 
zamanda bu düşüncelerini sistemli ve tutarlı bir hale 
getirmiştir.

Buna göre felsefeye dair aşağıdakilerden hangisi-
nin rolü vurgulanmıştır? 

A) Felsefenin varlığı bütün olarak incelemesi 

B) Felsefede çelişkilere yer olmaması 

C) Felsefenin eleştirel olması 

D) Düşünülen her şeyin felsefenin konusu olabilmesi 

E) Antik Yunan’da çok tanrılı bir inanç sisteminin fel-
sefe ile uyum göstermesi

5. Felsefe akla ve mantığa dayanırken, din inanç ve 
imana dayanmaktadır.

Yukarıdaki ifadeye göre din ve felsefe hangi yönüy-
le birbirlerinden farklılık gösterir?

A) Konuları  B) İçerikleri 

C) Yöntemleri  D) Kaynakları 

                    E)  İşlevleri 

6. l Egemenliğin kullanılış biçimleri nelerdir?

l İdeal bir devlet düzeni var mıdır?

Yukarıdaki sorular felsefenin hangi alanı ile ilgili-
dir? 

A) Epistemoloji  B) Etik 

C) Ontoloji  D) Siyaset 

                      E)  Estetik 
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7. Felsefe; Sokrates’e göre “bilmediğinin farkında olmak”, 
Jaspers’e göre “yolda olmak”, Condillac’a göre ise  
“duyumların bilgisi”dir.

Bu parçaya göre felsefenin net bir tanımının olma-
ması aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir? 

A) Öznel olması 

B) Tümel olması 

C) Evrensel olması 

D) Akla dayalı olması 

E) Tutarlı olması 

8. I. Öznellik 

II. Kümülatiflik 

III. Objektiflik 

IV. Refleksiflik 

Yukarıda verilen özelliklerden hangisi felsefeye ait 
değildir? 

A) I ve III B) I ve IV  C) II ve IV 

D) Yalnız III E) III ve IV

9. Felsefenin insan hayatına en önemli katkısı, insana 
aklını ve mantığını kullanarak farklı bakış açılarıyla 
çevresinde olup bitenleri değerlendirme yetisi kazan-
dırmasıdır.

Bu parçada felsefe ile ilgili aşağıdakilerden hangi-
sine değinilmiştir? 

A) Felsefe - hikmet ilişkisi

B) Felsefenin işlevi 

C) Felsefenin diğer alanlarla ilişkisi 

D) Felsefenin eleştirelliği 

E) Felsefenin ne olduğu 

10. İnsanoğlu varoluşuyla birlikte güneşin doğup etrafı 
aydınlatmasına, batımıyla birlikte etrafa karanlık çöküp 
yıldızların belirmesine, kısacası gördüğü birçok şeye 
şaşırmıştır. İşte felsefenin temelini bu şaşkınlık hali 
oluşturmuştur. 

Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Felsefe insanın merak ve hayret duygusundan or-
taya çıkmıştır.

B) Felsefe yapabilmek için insanın kendine ve toplu-
ma dair kaygılar taşıması gerekir.

C) Geleneksel düşüncelere bağlı kalmak felsefenin 
önündeki engellerdendir.

D) Mitoloji ve efsanelerin yerini rasyonel düşüncenin 
alması felsefenin ortaya çıkışını hazırlamıştır.

E) İnsan doğaya hükmetmek için doğaya dair sorula-
rına cevap bulmak ister.

11. Aşağıdakilerden hangisi felsefi bir soru değildir?

A) İnsan yaşamının anlamı nedir?

B) Devletsiz bir toplum düşünülebilir mi?

C) Güzellik algısı kişiden kişiye değişir mi?

D) İnsan davranışları altında yatan sebepler nelerdir?

E) İyi ve kötü göreceli midir?

12. Felsefe genelgeçer bilgiler üretme iddiasında değildir. 
Genelgeçerlik felsefenin doğasına aykırıdır.

Yukarıdaki yargı, felsefi bilginin hangi özelliğine 
vurgu yapmaktadır?

A) Tutarlılığa B) Öznelliğe

C) Sistemliliğe D) Evrenselliğe 

                     E)  Tümelliğe
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 Test - 2

1. İnsanoğlu merak duygusuna sahiptir. Bunun yanında 
insanı diğer canlılardan ayıran en önemli özelliği ise 
merak ettiği konulara dair akıl yürütüp anlam bulma 
çabasıdır. Felsefe yapabilmenin olmazsa olmaz koşulu 
tam da burada yatmaktadır: Var olan aklını kullanabil-
mek.

Bu parçaya göre felsefeye dair aşağıdakilerden 
hangisine ulaşılabilir?

A) Felsefe insanın kendini ve evreni anlama çabası-
dır.

B) Felsefe tarihsel ve toplumsal koşullardan bağımsız 
bir etkinliktir.

C) Felsefe; insanın evreni akıl ve mantık yoluyla anla-
ma çabasıdır.

D) Felsefede bitmişlik yoktur.

E) Felsefe insanın inanma ihtiyacını karşılar.

2. Felsefenin başlangıç noktası Antik Yunan olarak kabul 
edilir. Elbette ki bu dönemde birçok kadim uygarlık ve 
medeniyet bulunmaktadır. Bu uygarlıklarda yaşayan 
insanlar kendi yaşamlarına dair, çevrelerine ve yaşa-
dıkları evrene dair birçok şeyi merak etmişlerdir. Ancak 
Antik Yunan’ı diğer uygarlıklardan ayıran özellik; merak 
ettikleri konulara dair aklı temel alan açıklamalar getir-
meye çalışmaları olmuştur.

Bu parçadan felsefenin ortaya çıkışına dair aşağı-
dakilerden hangisi çıkarılamaz?

A) Birçok uygarlık olayları akla ve mantığa dayanma-
yan gerekçelerle açıklamaya çalışmıştır.

B) Felsefe herhangi bir soru sorulup rasyonel çözüm-
ler üretildiğinde zaten yapılıyor demektir.

C) İnsanın merak edip soru sorma faaliyeti Antik Yu-
nan ile başlamıştır.

D) Felsefe sadece teorik bir etkinlik olmayıp gündelik 
hayatta da bir konuma sahiptir.

E) Eleştirel düşünce, felsefenin olmazsa olmazıdır.

3. Yunanlı bir düşünüre göre felsefi sorunların ortaya 
çıkması, öncelikle insanın varoluşuna dair şaşkınlık 
içinde olmasıyla ilgilidir.

Bu görüşe göre felsefenin ortaya çıkması aşağıda-
kilerden hangisine bağlı olabilir?

A) İnsanın doğaya hükmetme isteğine

B) Yaşamda yalnızca güçlü olanın hayatta kalmasına 

C) Toplumsal yaşamın kurallara bağlanmasına 

D) Dinin siyasetin üzerinde olmasına 

E) İnsanın bilmeye ve öğrenmeye dair merak ve iste-
ğine

4. I. Birikimli ilerler.

II. Akıl ve mantığa dayanır.

III. Cevaplar sorulardan daha önemlidir.

IV. Evrenseldir.

V. Eleştireldir.

Yukarıda verilenlerden hangisi felsefenin özellikle-
rinden değildir?

A) Yalnız I  B) I ve III C) I ve IV 

D) III ve IV  E) IV ve V 

5. Felsefenin herkesin kabul ettiği ortak bir tanımı yoktur. 
Her filozof kendi yaklaşımı neyi gerektiriyorsa; felsefi 
bakış açısı ve felsefeye yaklaşımı da benzer bir bağ-
lamda olmuştur.

Bu parça hangi felsefi soruya cevap niteliğindedir?

A) Felsefenin işlevi nedir?

B) Felsefe nedir? 

C) Felsefenin ele aldığı konular nelerdir?

D) Felsefenin yöntemi nedir?

E) Felsefe nerede ortaya çıkmıştır?
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6. Aşağıdakilerden hangisi bilim ve felsefenin ortak 
olan bir özelliğidir?

A) Kümülatif olma 

B) Tümel olma 

C) Eleştirel olma 

D) Olanı inceleme 

E) Refleksif olma 

7. Sokrates, Platon ve Aristoteles gibi düşünürlerin ele 
aldığı sorunlar, ortaya koydukları düşünceler hâlâ tartı-
şılabilmektedir.

Bu parçada vurgulanmak istenen düşünce aşağı-
dakilerden hangisidir?

A) Felsefe bilinmeyen üzerine bir düşüncedir.

B) Felsefe doğayı ve evreni konu edinir.

C) Felsefe düşünce üzerine düşünce üretir.

D) Felsefede bitmişlik yoktur.

E) Felsefe özgür düşünce ortamlarında bulunur.

8. Antik Yunan’da Sokrates öncesi ilk filozoflar hangi 
konuyu ele almışlardır?

A) İnsan  B) Devlet

C) Ahlak  D) Sanat

                    E)  Varlık 

9. Antik Yunan filozofları çevrelerinde olan biten olayları 
ve kendi varlıklarını sorgularken, meraklarını gidermek 
için Yunan tanrılarına başvurmak yerine rasyonel bir 
düşünce tarzı ortaya koymuşlardır.

Buna göre felsefenin Antik Yunan’da ortaya çıkma-
sı aşağıdakilerden hangisine dayanmaktadır?

A) Refah seviyesinin yüksek olmasına 

B) Özgür düşünce ortamına 

C) Akıl ve mantık temelli düşünceye 

D) İnançsızlığın yükselişine 

E) Demokratik düşünceye 

10. “İnsanın herhangi bir ızdırabını dindirmeyen her felsefi 
sav boştur.”

Epiküros yukarıdaki sözüyle hangisine vurgu yap-
mıştır?

A) Felsefenin işlevine 

B) Felsefenin yöntemine 

C) Felsefenin eleştirelliğine 

D) Felsefenin değerine 

E) Felsefenin amacına 

11. Felsefe ve sanat bazı noktalarda benzerlik ve farklılık 
gösterirler. Felsefe hakikatin bilgisine ulaşmayı amaç-
larken, sanat o hakikatin içindeki güzeli bulmaya çalı-
şır. Her ikisi de hedeflerine ulaşmaya çalışırken hayal 
gücü ve yaratıcılığa dayanır.

Bu parçadan aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?

A) Felsefe ve sanat ulaşmaya çalıştıkları yer bakımın-
dan ayrışırlar.

B) Felsefe evrenin bilgisine ulaşmayı hedefler.

C) Her ikisi de akla ve mantığa dayanır.

D) Sanatçı ve filozof farklı olanı ortaya koyar.

E) Sanat estetik kaygılar güder.

12. Felsefe akla dayanarak hakikate ulaşmayı amaçlar. 
Bunu yaparken de dogmalardan uzak durup, sorgula-
yıcı bir tavır sergiler.

Yukarıdaki ifadede felsefenin,

I. Mantık ilkelerine dayanma

II. Eleştirel olma 

III. Evrensel olma 

IV. Bütüncül olma 

özelliklerinden hangisi yer alır?

A) Yalnız I B) I ve II  C) I ve III

D) I, II ve III E) III ve IV
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 Test - 3Felsefeye Giriş

1. “Felsefe” sözcüğü Yunanca philio ve sophia sözcükle-
rinin birleşmesinden oluşmuş olup, “bilgelik sevgisi” 
anlamına gelmektedir. Ancak felsefe için önemli olan 
bilgeliğe sahip olmak değil, bilgeliği sevme ve onu elde 
etmeye çalışma arzusudur.

Aşağıdakilerden hangisi bu ifade ile paralel bir 
düşüncedir?

A) “Felsefe bilmediğinin farkında olmaktır.”

B) “Felsefe kendini bilmektir.”

C) “Felsefe duyumların bilgisidir.”

D) “Felsefe, Tanrı’yı bilmektir.”

E) “Felsefe doğruyu bulma yolunda düşünsel bir ça-
lışmadır.”

2. Felsefi düşünceye ilk defa MÖ 6. yüzyılda Antik Yunan’ 
da rastlanmıştır.

Aşağıdakilerden hangisi felsefenin Antik Yunan’da 
ortaya çıkma sebeplerinden değildir?

A) Özgür düşünce ortamının varlığı

B) Hayata, evrene dair ilk defa soruların burada sorul-
muş olması

C) Kültürel etkileşimin varlığı

D) Akıl ve mantığın hâkim olması 

E) Refah seviyesinin yüksek olması 

3. Filozof bilgeliğin peşinde koşan, ona ulaşmaya çalışan 
kimsedir. Onun bu yolunda ona engel olabilecek bağ-
nazlıklar olabilir, fakat filozof gereken cesarete sahip 
olup dogma düşüncelerden uzak durup, akıl ve mantı-
ğının yardımıyla bilginin peşinde koşmalıdır.

Bu parçaya göre filozoftan aşağıdakilerden hangisi 
beklenemez?

A) Kalıplaşmış düşüncelere bağlı kalmaması

B) Hakikatin peşinde olması

C) Toplumun doğrularıyla uyumlu olması

D) Aklın ilkelerine göre hareket etmesi

E) Kendi doğrularını özgürce dile getirmesi

4. Aşağıdakilerden hangisi felsefenin ele aldığı soru-
lardan biri değildir?

A) İnsan hayatının anlamı nedir?

B) Varlığın temelini ne oluşturur?

C) Evrensel ahlak yasası var mıdır?

D) İnsanın evrendeki konumu nedir?

E) İslam’ın şartları nelerdir?

5. l Güzel nedir?

 l Güzelliğin ölçütü nedir?

 l Güzellik öznel bir nitelik midir yoksa onu belirleyen 
nesnel ölçütler var mıdır?

Yukarıda verilen sorularla ilgilenen felsefi disiplin 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sanat felsefesi

B) Siyaset felsefesi

C) Ahlak felsefesi

D) Bilim felsefesi

E) Din felsefesi

6. Felsefe evreni, hayatı ve toplumu ilgilendiren her konu-
da yapılabilir. Her ne kadar bu etkinliği gerçekleştiren 
düşünürlerin düşünsel dünyalarına bağlı olarak farklılık 
gösterse de bütünsel bir anlayışla sistemli ve çelişkisel-
lik barındırmayan gerekçelendirilmiş her düşünce fel-
sefi bir içeriğe sahiptir.

Bu parçada felsefi düşüncenin hangi özelliğine 
değinilmemiştir?

A) Öznelliğine

B) Tutarlılığına

C) Evrenselliğine

D) Tümelliğine

E) Temellendirmeye dayalı olmasına
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7. Felsefe, her türden elde etmiş olduğu bilgiyi yeniden 
değerlendirip şekle sokar. Elinde bulunan bu bilgiyi 
olduğu gibi bırakmayıp bir bütün haline getirir.

Bu ifadede felsefenin hangi özelliğinden bahsedil-
mektedir?

A) Tutarlılık B) Öznellik

C) Tümellik D) Rasyonellik

                     E)  Evrensellik

8. Felsefenin var olabilmesi için toplumsal koşulların buna 
uygun olması gerekir. Eğer zamanın toplumsal yapısı 
buna uygun değilse felsefe yapmanın imkânı yoktur.

Aşağıdakilerden hangisi felsefe yapmanın gereken 
koşullarından olamaz?

A) Özgür düşünce ortamı

B) Merak ve hayret

C) Dinin olmaması

D) Kültürel etkileşim

E) Eleştirel düşünce

9. Felsefi düşüncenin ilk olarak Antik Yunan’da başladığı 
kabul edilir. Yunan filozofları diğer uygarlıklardan farklı 
olarak mitolojik açıklamaların esiri olmaktan kurtulma 
cesaretini göstermişlerdir.

Buna göre Antik Yunan filozofları için aşağıdakiler-
den hangisi söylenemez?

A) Dini ve efsane içeren açıklamalardan uzak dur-
muşlardır.

B) Akıl ve mantık ilkelerine göre hareket etmişlerdir.

C) İlk filozoflardır.

D) Dini reddetmişlerdir.

E) Eleştirel düşünceyi temel almışlardır.

10. Konularının kapsamlılığı açısından aralarında bir ben-
zerlik bulunsa da felsefe ile din; kaynakları, amaçları, 
yöntemleri ve ileri sürdükleri bilgilerin niteliği açısından 
birbirlerinden farklıdır.

Aşağıdakilerden hangisi felsefe ve dinin farkların-
dan biri değildir?

A) Felsefe akla ve mantığa dayanırken, din inanca 
dayanır.

B) Felsefe yapmak için kuşku gerekir, dinde ise kuş-
kuya yer yoktur.

C) Felsefe sürekli bir değişim içindedir, dinde ise mut-
lak doğrular vardır.

D) Din; inananlara bir yaşam biçimi önerir, felsefede 
ise kendisine bağlanabilecek bir yaşam tarzı yok-
tur.

E) Din metafiziksel dünya hakkında bilgi verirken, fel-
sefede metafiziğe yer yoktur.

11. Felsefede amaç hakikate ulaşıp bunu dile getirmek 
değildir. Bu yüzden hiçbir düşünür var olan bütün bilgi-
lere ulaştığını iddia edemez. Esas amaç felsefeyi değil, 
felsefe yapmayı öğrenmektir.

Bu parçada aşağıdakilerden hangisinin önemine 
işaret edilmektedir?

A) Filozofların yaşamını bilmenin

B) Olaylara bütünsel bir bakış açısıyla bakmanın

C) Felsefeyi gündelik hayatı içine katmanın

D) Düşünmenin yollarını öğrenmenin

E) Varlığın temelini araştırmanın
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KONULAR

➤	 Felsefe	ile	Düşünme

FELSEFE İLE DÜŞÜNME

ÜNİTE2.



Soruları çözmeden önce 
bu testte yer alan sorularla 
ilgili konu	 anlatım videolarını	
izleyiniz. Videoların içerikleri 
aşağıdaki gibidir.

 1. Bölüm Felsefe ile Düşünme

1. video: Felsefi Düşünce

2. video: Akıl Yürütme ve Argümantasyon

3. video: Akıl Yürütme Yöntemleri

4. video: Tutarlılık ve Çelişki

Destek 1 Sf 17
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Felsefe ile Düşünme

1. Her insanın hayatındaki ihtiyaç ve öncelikleri birbirin-
den farklılık gösterir. Dedikoduyu çok seven insanlar 
etraflarında sürekli dedikodu yapabilecekleri insanlar 
olsun isterler. Gezmeyi çok seven insanlar ise her fırsat 
bulduklarında yeni yerler keşfedip farklı mekanlar gör-
meyi isterler. Ancak kişiden kişiye değişmeyip her 
insanda olan bir şey vardır ki o da merak duygusudur. 
Her insan kendi varlığı ve yaşadığı yere dair merak 
içindedir ve bu konuya dair bilgilere sahip olmak ister. 
Ancak bu, her insanın felsefi bir tavra sahip olduğu 
anlamına gelmez. Bu tavra sahip olabilmek için insanın 
kendisine sunulan bilgilerle yetinmemesi, bu bilgilerin 
yanlış olabilme ihtimalini de göz önünde tutması gere-
kir.

Bu parçaya göre felsefe için aşağıdakilerden hangi-
si söylenebilir?

A) Felsefe var olan bütün bilimlerin çatısını oluşturur.

B) Felsefi düşünce, insanın merakını giderme yo-
lunda sorular sorması ve elde ettiği bilgilere karşı 
eleştirel bir yaklaşıma sahip olmasıdır.

C) Felsefi düşünce gündelik ihtiyaçların giderilmesine 
yönelik pratik bilgiler içerir.

D) Felsefi düşünceyi anlayabilmek, felsefe tarihini an-
layabilmekten geçer.

E) Felsefi ile zamanının toplumsal koşulları etkileşim 
içindedir.

1. VİDEO

2. Zihnin doğru kabul edilen bir veya birden fazla yargıya 
dayanarak onlardan yeni sonuçlar çıkarmasıdır.

Yukarıda tanımı verilen kavram hangisinde doğru 
verilmiştir?

A) Argümantasyon

B) Argüman

C) Tümevarım

D) Akıl yürütme

E) Önerme 

2. VİDEO

3. I. Sokrates uzun saçlıdır.

 II. Bazı insanların müzik kulağı gelişmiştir.

 III. Bütün ağaçlar sonbaharda yapraklarını dökerler.

Yukarıda verilen önermelerin sıralanışı hangisinde 
doğru olarak verilmiştir?

A) Tekil önerme – Tikel önerme- Tümel önerme

B) Tikel önerme- Tekil önerme- Tümel önerme

C) Tekil önerme- Tümel önerme- Tikel önerme

D) Tikel önerme- Tümel önerme- Tekil önerme

E) Tümel önerme- Tikel önerme- Tekil önerme

2. VİDEO

4. Aşağıdakilerden hangisi tekil önermeye örnek veri-
lebilir?

A) Bazı insanlar kösedir.

B) Karl Marx filozoftur.

C) Bütün insanlar merak eder.

D) İnsanların hepsi ölümlüdür.

E) Çiçeklerin bir kısmı sarı renklidir.

2. VİDEO

5. I. Bazı renkler ara renktir.

 II. Mars’ta hayat vardır.

 III. Hiçbir insan taş değildir.

 IV. Bütün insanlar gözlüklü değildir.

Yukarıda verilen önermelerden hangileri tikel öner-
medir?

A) I ve II B) I ve IV C) II ve III

D) II ve IV E) Yalnız IV

2. VİDEO
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6. Argüman akıl ve mantık yoluyla, bir düşüncenin temel-
lendirilerek doğrulanmasıdır. Argümantasyon ise 
öncüllerden hareketle sonuca varma işlemidir.

Aşağıdakilerden hangisi argümanın geçerli olma 
şartlarından birisi değildir?

A) Verilen öncüllerin ispatlara dayanmış olması

B) Verilen öncüllerin biribirleriyle tutarlı olması

C) Önermelerin vermiş olduğu bilginin doğru olması

D) Akıl ve mantık ilkelerine dayanması

E) Verilen öncüllerin sonuç önermesine dayanak 
oluşturması

2. VİDEO

7. I. İnsanın olaylar, varlık ve düşünceler üstüne geliş-
tirdiği yargı ve anlayışıdır.

 II. İnsanın doğru ya da yanlış yargılar içeren cümlele-
ridir.

 III. Akıl ve mantık yoluyla bir düşüncenin temellendiri-
lerek doğrulanmaya çalışılmasıdır.

Verilen tanımlar sırasıyla aşağıdaki kavramlardan 
hangisine karşılık gelmektedir?

A) Görüş- Önerme- Argüman

B) Görüş- Argüman- Önerme

C) Argüman- Önerme- Görüş

D) Argüman- Görüş- Önerme

E) Önerme- Görüş- Argüman

2. VİDEO

8. Genel ilkelerden hareketle tek tek olaylar hakkında 
yargılara ulaşmak için izlenen düşünme yoluna tüm-
dengelim denir. Tümdengelim insanların gündelik 
hayatında da kullandığı bir düşünme yoludur.

Buna göre tümdengelim hakkında aşağıdakilerden 
hangisine ulaşılabilir?

A) Kesin sonuçlar verir.

B) Nesnel gerçekliklere ulaşır.

C) Önermeler arasında benzeşimler kurarak yargıya 
ulaşır.

D) Bütünden parçaya doğru yapılan akıl yürütmedir.

E) Sonuçları kıyaslama imkanı verir.

3. VİDEO

9. Bir hastalık geçiren ve bir süre iğne yemek zorunda 
kalan bir çocuk, bir süre sonra gördüğü her beyaz 
önlüklüyü hemşire sanıp kaçma eğilimi gösterir. Çünkü 
ona göre her beyaz önlüklü kendisine iğne yapmak 
istemektedir. Fakat bir süre sonra yavaş yavaş her 
beyaz önlüklünün kendisine iğne yapmak istemediğini, 
yine her beyaz önlüklünün hemşire olmadığını fark 
eder.

Bu parçada aşağıdakilerden hangisi vurgulanmış-
tır?

A) Tümevarımsal akıl yürütme kesin bilgiye ulaştırır.

B) Bütün çocuklar analojik olarak yargılara ulaşır.

C) Tümevarımsal bilgi her zaman doğru olmayabilir.

D) Doğru bilgiye tümdengelim yoluyla ulaşılır.

E) Örnekler arasında benzeşim kurarak doğru bilgiye 
ulaşılabilir.

3. VİDEO

10. Teoman’ın “Ne ekmek ne de su” şarkısı çok güzeldir.

Teoman’ın “Papatya” şarkısı çok güzeldir.

Teoman’ın “Bazı Yalanlar” şarkısı çok güzeldir.

O halde Teoman’ın bütün şarkıları çok güzeldir.

Yukarıda verilen düşünme şekli aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Dedüksiyon

B) Endüksiyon

C) Benzeşim

D) Temellendirme

E) Argüman

3. VİDEO

11. I. Argüman içinde bulunan önermelerin bir uygunlu-
ğu olup, bir gerekçeye sahip olmalarıdır.

 II. Argümanı oluşturan önermelerin, argüman içeri-
sinde birbirleriyle tutarsız olması durumudur.

Yukarıda tanımı verilen kavramlar sırasıyla hangi-
sinde doğru olarak verilmiştir?

A) Analoji - Çelişiklik

B) Tutarlılık - Çelişiklik

C) Çelişiklik - Tutarlılık

D) Tutarlılık - Analoji

E) Doğruluk - Tutarlılık

4. VİDEO
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E ğ i t i m d e  N i t e l i k l i  S a y f a

1. I. İktidar kaynağını nereden alır?

 II. Birey eylemlerini gerçekleştirirken özgür müdür?

 III. Evrende varoluşu belirleyen ana madde nedir?

 IV. Güzel olanı belirleyen temel ölçüt nedir?

Yukarıda verilen sorular felsefi disiplinler ile eşleş-
tirilirse hangi disiplin açıkta kalır?

A) Siyaset felsefesi

B) Etik

C) Bilim felsefesi

D) Ontoloji

E) Estetik

2. Felsefeye dair aşağıda verilen bilgilerden hangisi 
yanlıştır?

A) Başlangıçta felsefenin içerisinde yer alan bilimler 
zamanla farklı disiplinler haline gelmiştir.

B) Felsefi bir soru eğer sonu kesin bir çözüm ile niha-
yete ermişse artık felsefi bir soru olmaktan çıkmış 
demektir.

C) Felsefi sorular pratik amaçlara yönelik olarak orta-
ya konulur.

D) Felsefenin tek bir tanımının yapılamamasının ne-
denlerinden birisi felsefenin anlamının çağdan 
çağa, onu tanımlayan kişilerin hayat görüşlerine 
göre değişmesidir.

E) Felsefenin ele aldığı konular yaşadığı dönemin 
toplumsal şartlarına göre değişiklik göstermekte-
dir.

3. “İnsan düşünen bir canlıdır.”

“Kuşlar kanatlıdır.” 

İfadeleri birer önermedir. 

Buna göre bir ifadenin önerme olabilmesi aşağıda-
kilerden hangisine bağlı değildir?

A) Dil ile ifade edilmesine

B) İstek cümlesi olmasına

C) Bir yargıyı bildirmesine

D) İfadenin doğruluk değeri taşımasına

E) Çelişik ifadeler barındırmamasına

4. Felsefede “İdeal varlık nedir?” sorusuna,

 • “İnsan bilincine bağlı olarak var olandır.”

 • “İnsanların zihninde oluşturdukları kavramlardır.”

 • “Düşünsel olarak var olandır.” şeklinde yanıtlar ve-
rilmiştir.

Buna göre verilen bu cevaplar felsefenin hangi 
niteliğine örnek teşkil etmektedir?

A) Tüm bilgi türlerini ele almasına

B) Mantık ilkelerine bağlı kalarak soruları yanıtlandır-
masına

C) Soruların farklı bakış açılarına göre yanıtlandırıl-
masına

D) Farklı konulardaki soruları cevaplandırmasına

E) Bilgiye ulaşmada salt akıl ilkelerine dayanmasına

5. Parmenides’e göre “Değişmeyi bir prensip olarak 
düşünmek bir şeyin önce belirli bir şey, sonra da başka 
bir şey olduğunu kabul etmek demektir ki bu bir çeliş-
medir. Bir şey hem var hem yok olamaz. Değişme 
çelişmesiz düşünülemez. Dolayısıyla değişme yoktur.”

Bu parçada felsefenin hangi özelliğine vurgu yapıl-
mıştır?

A) Tutarlı olma

B) Sistemli olma

C) Kuşatıcı olma

D) Evrensel olma

E) Zihinsel bir etkinlik olma
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6. Thales bir doğa filozofudur ve arkhe sorunuyla ilgilen-
miştir.

Anaksimenes de doğa filozofudur.

O halde Anaksimenes de arkhe sorunuyla ilgilenmiştir.

Yukarıda verilen akıl yürütme türü hangisinde 
doğru olarak verilmiştir?

A) Analoji

B) Tümevarım

C) Tümdengelim

D) Önerme

E) Tutarlılık

7. Filozof, felsefi sorularla varlığın özünü, insanın evren-
deki yerini belirlemeye çalışır. O her şeyi bilen değil, 
bilgi edinme yolunda istekli olan kişidir. İnsanların 
böyle bir bilgiye sahip olma çabası ise bilgeliktir. Bilge-
lik sevgisiyle hareket eden filozof, bizim için sıradan 
olan şeyleri hayret ve şaşkınlıkla karşılar.

Bu parçaya göre felsefe ile bilgelik arasında nasıl 
bir ilişki vardır?

A) Bilge olabilmek için felsefe yapmak gerekir.

B) Felsefe bilgeliğe ulaşma çabasıdır.

C) Felsefe bilgeliğe altyapı hazırlama çabasıdır.

D) Bilgelik, felsefe sevgisidir.

E) Filozof olabilmek için önce bilge olabilmek gerekir.

8. “Tüm elekromanyetik dalgalar boşlukta ışık hızıyla 
yayılır” önermesinin bir doğruluk değeri vardır. “Tüm 
elektromanyetik dalgalar boşlukta ışık hızıyla yayılır” 
ve “Işık hızıyla yayılan dalgalar ortam değiştirdiğinde 
hızları da değişir” önermeleri birbirleriyle tutarlıdır; 
çünkü bir sistemde çelişmeden veya birbirlerini yanlış-
lamadan yer alabilmektedirler.

Buna göre önermeler birbirleriyle hangi durumda 
tutarlı olurlar?

A) Birbirlerinin yerine kullanıldıklarında

B) Dil ile ifade edildiklerinde 

C) Aynı varlık alanını ifade ettiklerinde

D) Yargılarında bir uyumsuzluk bulunmadığında

E) Genel bir düşünce tarzına sahip olduklarında

9. Mehmet ve Ege teneffüste konuşuyorlardı:

 – Nehirler nereye dökülür?

 – Denize dökülür.

 – Hepsi mi?

 – Tabi ki.

 – Peki deniz nasıl taşmıyor o zaman?

 – Elbette taşmaz, denizin dibi süngerlerle dolu, suyu 
onlar çekiyor. 

Bu diyalogda felsefenin hangi özelliği vurgulan-
mıştır?

A) Eleştirel bir tavır sergilemesi

B) Cevapların olgusal olarak doğrulanamaması

C) Soruların akıl ve mantık ilkelerine uygun olarak ta-
sarlanması

D) Bilimlerin doğuşuna kaynaklık etmesi

E) Genel bir düşünce tarzına sahip olması

10. Felsefi düşünce onu dile getiren kişi ya da ondan bir 
söylem üreten kişiden soyutlanamaz. Felsefe tarihinde 
filozof sayısı kadar farklı açıklama ortaya çıkmasının 
sebebi budur. Denilebilir ki her filozof gidebildiği nokta-
ya kendi sorularıyla gider. “İnsan yaşamının amacı 
nedir?” şeklindeki bir felsefi soru bu soruya kafa yoran 
her filozof tarafından farklı açıdan ele alınır ve cevap-
landırılır.

Bu parçadan felsefi düşünceyle ilgili aşağıdaki 
sonuçlardan hangisi çıkarılabilir?

A) Bütünleyici bir yaklaşımdır.

B) Özneldir.

C) Akıl ilkelerine dayanır.

D) Var olanlarla yetinmez.

E) Bilgeliğe ulaşma çabasıdır.


