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10. Sınıf 
Felsefe

1.  Felsefe dersinde, bilim hakkında iki öğrenci arasında aşağıdaki tartışmalar geçmektedir:

Atomlar gözlenemez.

Cern’de çarpıştırıyorlar Cern’de çarpıştırıyorlar. 

Kara delik gözlenemez.

Fotoğrafı bile çekildi.

Hasan Ayşe

Bu diyaloğa göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Ayşe septik bir tavır sergilemektedir.

B) Hasan’ın açıklamaları bilimseldir. 

C) Ayşe neden sonuç ilişkisi bağlamında deneysel düşünüşe sahiptir. 

D) Hasan olgusal düşünüşe sahiptir.

E) Hasan inancı temele alan bir tavır içerisindedir.

2.  Felsefede hayret etme, şaşırma anlamından çok daha fazlasını ifade eder. Filozof, dünyayı alışılageldik hâliyle kabul 
etmez. Dünya, çoğu insana alışkanlıkların ve ön kabullerin etkisiyle şaşırtıcı gelmez. Her şeyi olduğu gibi kabul etme bir 
sorun gibi görünmez ancak filozof için durum böyle değildir. Filozof, her şeyi ilk defa görüyormuş gibi ona şaşırabilen in-
sandır. Felsefe, bu sayede sıradan düşüncelerden ayrılır. Dünyaya yeni bir gözle bakabilmenin ilk adımı hayret etmedir. 
Hayret eden insan merak eder ve araştırmaya başlar.

Bu parçadan hareketle felsefe ile ilgili;

I.   Konu ve yöntem açısından akılsal bir uğraştır.

II.  Bir düşünceyi körü körüne kabul etme, felsefeye uygun olmayan bir tavırdır. 

III. İnsanı yeni arayışlara sürükleyen bir zihin durumudur.

yargılarından hangisine ulaşılabilir?

A) Yalnız II  B) Yalnız III   C) I ve II  D) I ve III  E) II ve III
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3.  Hikmet, İslam felsefesinde zaman zaman felsefenin eş anlamlısı olarak da kullanılmasına rağmen farklı bir kavramdır. 
Türkçe karşılığı bilgelik olan hikmet, insan yaşamının anlamı ve değeri ile ilgili derin bir bilgi olarak tanımlanabilir. Bu 
bilgiye ulaşan kişinin hem hayatını anlamlı ve değerli yapacağı hem de mutlu olacağı düşünülür. Felsefe ise bilgeliği se-
ven, arayan bir bilgidir. Arama etkinliği sorgulamayı da beraberinde getirecektir. Yani bir sorgulama etkinliği olan felsefe, 
hikmetin kendisi değil; ona ulaşma isteğidir. Felsefenin hikmete ulaşma iddiası yoktur. 

Bu parçadan hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A) Hikmet her türlü bilgiye sahip olacak ölçüde olgunluğa ulaşma hâlidir.

B) Felsefe hikmete ulaşma değil, ona yönelme, sevme ve arama çabasıdır.

C) Hikmet insanın gücü ölçüsünde nesnelerin mahiyet ve hakikatlerini bilmesidir.

D) Hikmet için önemli olan insanın sorgulamasıdır.

E) Felsefe varlığı parçalara ayırarak ele aldığı için hikmetten ayrılır.

4.  Gerçeklik, düşünceden veya bilen insan zihninden bağımsız olarak var olan bir şeyi, nesnel var oluşa sahip olan varlığı 
gösterir. Doğruluk ise ne bilenin ne de bilinen varlığın özelliğidir. O, sonuçta ortaya çıkan ürünün özelliğidir. Yani bilen 
öznenin de bilinen varlığın da doğru olmasından söz edilemez. Dolayısıyla söylenen bir söz gerçeklikle örtüşüyorsa o 
söz için doğrudur denilir. Bir şeyin doğru olması, işaret ettiği gerçekliğin bir kısmını ya da tamamını yansıtmasıyla ilgilidir. 

Buna göre;

I.   Denizkızları okyanuslarda yaşar.

II.  Kar beyazdır.

III. Kan kırmızıdır.

IV. Kutup ayısı siyah bir hayvandır.

V.  Ankara, Türkiye’nin başkentidir.

yargılarından hangilerinin gerçeklikle örtüşmesinden söz edilebilir?

A) I, II ve V 

B) I, III ve IV 

C) II, III ve IV

D) II, III ve V 

E) III, IV ve V
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5.  Soru: İnsanların düşünebilmeleri için konuşma yeteneğine sahip olması gerekir mi?

Yanıt: Herhalde şu olayı yaşamış olmalısınız. Hatırlamaya çalıştığınız bir sözcük ya da bir isim vardır ama bir türlü hatır-
layamazsınız. Sözcük “orada” gibi görünür ama ona bir türlü erişemeyiz. Bazen dediğimiz gibi, “tam da dilimizin ucunda-
dır.” Eğer yazı yazıyorsanız bu durumun daha ciddisi ile karşılaşabilirsiniz. Ne söylemek istediğinizi bilir gibisinizdir fakat 
bir türlü doğru kelimeleri bulamazsınız.

Gündelik hayatta yaşanan benzer deneyimler düşüncenin konuşmadan farklı olduğunu dile getirir. Bununla birlikte, pek 
çok felsefeci bu görünümün yanıltıcı olduğunda fikir birliği eder. Felsefeciler düşünce ve dilin birbirinden ayrılmaz oldu-
ğunu, biri olmadığında diğerinin de olamayacağını düşünür. Düşünce olmadan konuşamayız ya da düşüncesizce konuş-
muş oluruz.

Soruya verilen yanıttan hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? 

A) Var olan düşüncelerin anlam kazanmasını sağlayan dildir.

B) Söz olmadan düşünce ifade edilemez.

C) İnsanlar düşüncelerini dil aracılığıyla ifade eder. 

D) Kavram ya da sözcükler dış dünya ile düşüncelerimiz arasında aracıdır. 

E) İnsan yalnızca dili etkili kullanma ve etkili düşünme yoluyla var olabilir.

6.  Sözün gücünü her gün kullanır, yaşamımızı, kendimizi yaratır, dünyayı tekrar tekrar inşa ederiz. Yaşamın şiiri de budur. 
Sözler her şeyi karmakarışık ettiğinde, sözler yaşadıklarımızı anlatmaya yetmediğinde ise sessizliğin gücüne gereksinim 
duyarız. Gerçek bilgelik de budur: Konuşmayı da, susmayı da bilmek.

Bu parçadan hareketle söz ve bilgelik hakkında aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

A) Hayatın olağan akışını devam ettirebilmek için sözlü iletişim kurarız.

B) Düşünceler sözcüklerle yeniden biçimlenir ve yeniden üretilir.

C) Sözcükler zaman zaman düşüncelerimizi ifade etmede yetersiz kalabilir.

D) Bilgelik, dünyayı yeniden inşa ederek tamamen yeni fikirler üretmektir.

E) Sözcükler düşüncemizi anlatmaya yetmediğinde, gerçek bilge gibi susmalıyız.

7.  “Sokrates: Bundan sonra, Theaitetos, gebe olmayı yeniden denersen gerçekten de gebe kalırsan, bu araştırmanın so-
nucu olarak daha iyi düşüncelere gebe kalacaksın. Yok gebe kalmazsan, o zaman da çevren için daha az can sıkıcı ola-
caksın ve bilmediğini biliyorum diye hayale kapılmayacaksın, onun için daha alçak gönüllü de olacaksın. İşte benim sa-
natımın kudreti bu kadardır; daha ilerisine gücü yetmez; hem ben gerek zamanımızın gerekse geçmiş zamanların büyük 
ve harikulade adamlarının bilgisine sahip değilim. Fakat bu ebelik sanatını ben de annem de Tanrı’dan aldık; o kadınları, 
ben de delikanlılarla soylu ve iyi insanları doğurtmak için.”

Theaitetos diyaloğundan alınan bu parçadan hareketle bilginin kaynağı için aşağıdakilerden hangisi söylenebi-
lir?

A) Bilginin kaynağı duyulardır. 

B) Bilginin oluşumu güçlü bir seziş ile olanaklıdır.

C) Bilgi doğuştandır. 

D) Olgusal dünyanın bilgisi deneyseldir.

E) Bilginin kaynağı hem akıl hem deneydir.
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8.  
Felsefe Yolculuğu

 Hemen hemen hepimiz, hayatın mutluluk nihai amacı için bir araç olduğunu kabul ederiz. Beyin, işte 
bu aracın motorudur. Araç ancak diğer sistemlerle birlikte gereği gibi çalıştığı taktirde hareket edebilir. “Büyük 
soruların” gündeme geldiği yer işte burasıdır. Bu büyük soruların en önde gelenleri şunlardır: “Araç nereden 
gelmektedir?”, “Araç nereye hareket etmektedir?”, “Aracın üzerinde hareket ettiği yolun yapısı nedir?”, “Aracın 
geçtiği yol önceden belirlenmiş midir?”, “Araç hedefine hangi yollardan gider?”, “Yolculuğa başka kimler 
katılır?”
 Tüm bu sorulara anlam kazandırabilmek, onları doğru yanıtlayabilmek için açıktır ki bir şoföre ihtiyacı-
mız vardır. Zihnimiz olmadan, hayatımızın şoförü olmayan araç hiçbir yere gidemez. Gitse bile, yoldan çıkıp 
devrilebilir. Ama felsefeyle beslenen zihnimiz direksiyon başındayken, aracımız bizi güvenli ve muhteşem bir 
yolculuğa çıkarabilir.

Bu parçadan hareketle “büyük sorularla” ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A) Bu sorular yanıtlandıkları zaman insan, hikmet sahibi ya da bilge olacaktır.

B) Bu sorular ancak kendi zihinlerimiz tarafından yanıtlanabilir.

C) Mutluluk nihai amacına ulaşırken büyük soruların gündeme geldiğini söyleyebiliriz.

D) Yaşamımızda amacımıza ulaşmayı sağlayacak büyük sorular zihnimizde hayat bulur.

E) Felsefeyle beslenen zihinler sorularımızı yanıtlamaya çalışırken bizi güvende hissettirir.

9.  Cahit Arf’a göre varlığın özü, dili sadece matematik, Picasso’ya göre yalnızca  estetik, Bohr’a göre ise tek fizik. Hepsine 
saygımız sonsuz fakat ya doğa tekcil öze sahip değil ve birkaç dil biliyorsa?

Bu açıklamada geçen “ya doğa birkaç dil biliyorsa” ifadesi varlığın ne olduğu bakımından aşağıdaki görüşlerden 
hangisine işaret etmektedir?

A) İdealizm

B) Düalizm 

C) Oluş felsefesi

D) Materyalizm 

E) Plüralizm

10.  Bir arazide çalışmakta olan üç bilim insanı, şiddetli bastıran sağanak yağıştan kurtulmak için yakında bulunan bir kulü-
beye sığınır. Kulübede yaşayan adam, misafirlerine bir şeyler hazırlamak için salondan çıkar. Salonun ortasında yerden 
bir metre yüksekte duran sobayı gören bilim insanları, şaşkınlıkla bu durumun sebebini tartışmaya başlarlar. Mimar: 
“Bu sobanın bu şekilde durması tamamen iç tasarımla alakalıdır.” der. Kimyacı: “Sobanın yüksekte olması, aktivasyon 
enerjisini düşürür böylece daha kolay yakmayı sağlar.” der. Antropolog: “Bu bölgedeki insanların eski inanışlardan gelen 
gelenekleri vardır. Ateşi kutsal kabul ettikleri için sobayı yükseğe yerleştirmişlerdir.” der. Tartışmada kimse birbiriyle uz-
laşamaz. Bilim insanları, kendi fikirlerini doğrulamak amacıyla sobanın neden yerden bir metre yükseklikte olduğunu ev 
sahibine sorarlar. Ev sahibi: “Boru yetmedi.” der.

Bu parçadan hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A) İnsanların sosyoekonomik durumları, düşünme tarzlarını etkiler. 

B) İnsanların farklı düşüncelere sahip olmasının nedenleri vardır.

C) Farklı cevapların olması, gerçeğin bunlardan biri olduğu anlamına gelmemelidir. 

D) Bilmenin ve düşünmenin insana yüklediği ağır bir sorumluluk vardır. 

E) Hakikat anlaşılana kadar tahminler, olacakların yerine geçebilir.
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11.  Bence yolda olan ve hakikate uzanmaya çalışan bir insan, metafizik alanı reddetmemeli, araştırma alanı olarak metafizi-
ğe de yer vermelidir. Yani dinlere karşı mesafeli olmamalı, vahyin bilgisinden de varoluşa dair ne tür bilgi ve tecrübe edi-
nilebileceği meselesine açık olmalıdır. Ancak bu sayededir ki varoluş daha derinlemesine anlamlandırılabilir. Aksi durum, 
yalnızca zaman zaman bizi aldatabilen duyu organlarının esiri olmak demektir.

Bu görüşlere sahip olan bir kişinin aşağıdakilerden hangisini düşünmesi beklenemez?

A) Sezgilerle doğruların kapısı aralanabilir. 

B) Dinlerin buyruklarına kulak verilmelidir. 

C) Beden ölümsüz değildir, ruh ölümsüzdür.

D) Olgusal tecrübeler bilgilerimizin temel kaynağıdır.

E) Materyalizmden hakikatin çıkabileceğini savunmak doğru bir yol değildir.

12.  “… Bir obje olarak masa hakkındaki bilgim, doğrudan bir bilgi değildir. (…) Saçmalığa düşmeden masanın varlığından 
şüphe etmek pekâlâ mümkündür; buna karşılık duyu verilerinden şüphe etmek mümkün değildir. Masa hakkındaki bil-
gim, “tasvirsel bilgi” olarak isimlendireceğim türden bilgidir. Masa, şöyle böyle türden belirli duyu verilerine sahip olan bir 
fiziksel objedir. Bu duyu verileri aracılığıyla masayı tasvir ederiz. (…) Biz bir tasviri biliriz ve objenin kendisi bizim tarafı-
mızdan doğrudan bilinmese de sadece bu tasvirin uygulandığı bir nesnenin var olduğunu biliriz. Böyle bir durumda, obje 
hakkındaki bilgimizin tasvirle bilinen bir bilgi olduğunu söyleyeceğiz.”

Russell’ın bu ifadeleriyle aşağıdaki düşünce akımlarından hangisini desteklediği söylenebilir?

A) Entüisyonizm

B) Mantıkçı Pozitivizm

C) Kritisizm

D) Rasyonalizm

E) Fenomenoloji

13.  “Nasıl olur da bulamam? Yok mu tüm insanların iyi olarak nitelendirdiği bir şey?” sorusunu her akşam aklına getiren 
Ahmet Bey, sorusunun cevabını bir türlü bulamamaktadır.

Buna göre Ahmet Bey’in cevabını aradığı soru aşağıdaki felsefe alanlarından hangisi ile ilgilidir?

A) Epistemoloji 

B) Ontoloji 

C) Estetik 

D) Etik 

E) Fenomenoloji
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14.  “Yurttaşlar olmadan erdem, erdem olmadan özgürlük, özgürlük olmadan devlet olamaz. Devlet iktidara değil, halka aittir 
ve ulus devlet anlayışı söz konusu olmalıdır. Devlet ortak iradenin bir ürünüdür.”

Bu düşüncelere sahip olan bir kişinin aşağıdakilerden hangisini desteklemesi beklenir?

A) İktidar kaynağını insanın doğasından alır.

B) İktidarın kaynağı doğaüstü bir güce yani Tanrı’ya dayanır.

C) İktidar kaynağını toplumsal sözleşmeden alır.

D) İktidar esasen olmamalıdır, devlet olmadan insanlar daha iyi anlaşır.

E) Mutlak güç iktidarın olmalıdır.

15.  •  Daraltılardan sıyrılıp yaşamı güzelleştirmek için daha çok sanat, bu yaşamı açıklayıp anlamlandırmak için daha çok 
felsefe! (Erik Ravelo)
•  Sanat, ekmek peşinde koşarsa alçalır. (Aristofanes)

•  Dünya mükemmel olmadığı için sanat vardır. (Andrey Tarkovski)

Yukarıda verilen ifadeler;

I.  Sanatçının en temel amaçlarından birisi de ürettiği sanat eserini değeri fiyata satabilmektir.

II.  Sanatçı hayalgücü ve yaratıcı yönünü kullanarak eser oluşturmalıdır.

III. Sanat hayatın daha güzel bir yer hâline gelmesi için yapılmalıdır.

yargılarından hangisini destekler niteliktedir?

A) Yalnız I   B) Yalnız II    C) I ve II  D) II ve III  E) I, II ve III

16.  Bir tabloya bakarken iyi mi yoksa kötü mü diye soramayız. Eğer bunu yaparsak yanlış anlamda sözcük kullanımından 
kaynaklanan anlatım bozukluğu yapmış oluruz. Çünkü güzel çirkin başka, iyi kötü başka, doğru yanlış başka alanların 
sorularıdır.

Bu açıklamada aşağıdaki alanlardan hangisine değinilmemiştir?

A) Etik

B) Estetik

C) Epistemoloji

D) Aksiyoloji

E) Bilim felsefesi
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17.  

MEMLEKET İSTERİM

Memleket isterim
Gök mavi, dal yeşil, tarla sarı olsun;
Kuşların çiçeklerin diyarı olsun.

Memleket isterim
Ne başta dert, ne gönülde hasret olsun;
Kardeş kavgasına bir nihayet olsun.

Memleket isterim
Ne zengin fakir, ne sen ben farkı olsun;
Kış günü herkesin evi barkı olsun.

Memleket isterim
Yaşamak, sevmek gibi gönülden olsun;
Olursa bir şikâyet ölümden olsun.

Cahit Sıtkı Tarancı’nın bu şiirinden hareketle sanat ve sanatçı ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A) Sanatçı yaşadığı toplumun  sorunlarını dile getirir.

B) Sanat toplumlar üstü salt bir güzellik amacı taşır.

C) Sanat eseri sanatçının duygu ve düşüncelerinin bir yansımasıdır.

D) Sanatçı sosyal ortama duyarsız kalamaz.

E) Sanatçı estetik bir kaygı içindedir. 

18.  Aristoteles felsefesinin sistematiğini onun bilgi anlayışı oluşturur. O, “bütün insanlar bilmek ister” der. Herhangi bir şeyin 
bilinmesini idealar kuramı görüşüyle açıklayan Platon’dan farklı olarak Aristoteles, gerçek varlığın, ayrı bir dünyada ol-
madığını düşünür ve maddelerin özünde bulunduğunu dile getirir. Bilmenin duyular ve akıl yürütme yoluyla gerçekleşti-
ğini düşünür. Ayrıca her varlığın madde ve formdan meydana geldiğini belirtir.

Bu parçadan hareketle Aristoteles felsefesi için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Hocası Platon’un izinden giderek idealar kuramını savunmuştur.

B) Hakikatin bu dünyada aranması gerektiğini düşünmektedir.

C) Bilmek ancak kritisizmin bakış açısıyla gerçekleşebilir.

D) Varlıkların özleri idealar evrenindeki asıllarında saklıdır. 

E) Bilmek, hissetmektir.
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Cevap anahtarına ulaşmak

için karekodu okutunuz.

19.  Farabi 870 yılında Türkistan’ın Farab şehrinde doğmuştur. İlk Türk ve Müslüman felsefecisidir. Düşüncelerinde 
Aristoteles etkisi görülür. Varlığı zorunlu varlık ve mümkün varlık olmak üzere ikiye ayırır. Zorunlu varlık özü bakımından 
var olması zorunlu olan varlıktır. Zorunlu varlık her şeyin temelinde yer alan, yokluğu düşünülemeyen Tanrı’dır. Tanrı va-
cibül’l vücud’dur. Her şey Tanrı’dan taşmış yani ortaya çıkmıştır. Tanrı var olmak için kendinden başka hiçbir şeye ihtiyaç 
duymaz. Mümkün varlık ise, Farabi’ye göre zorunlu varlığın dışındaki tüm varlıklardır. Mümkün varlıklar, var olmaları 
zorunlu varlığa bağlı olan varlıklardır.

Bu parçadan hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A) Tanrı’nın varoluş nedeni kendindedir.

B) Mümkün varlık Tanrı’nın yarattığı şeylerdir.

C) Varlık; zorunlu ve mümkün varlık olmak üzere ikiye ayrılabilir.

D) Zorunlu varlık yokluğu düşünülemeyen Tanrı’dır.

E) Düşünceleri Aristoteles’in devamı niteliğindedir.

20.  Marx diyalektik bir anlayışla dış dünyayı bilincin bir yansıması olarak değil, dış dünya ile bilinci diyalektik bir ilişki içe-
risinde düşünür ve bilinci dış dünyanın bir yansıması olarak kavrar. Böylece maddesel gerçeklik, bilincin oluşum ve 
gelişim sürecinde temele yerleştirilmiş olur. Ona göre insan, mükemmelliğe erişmiş, maddi nitelikli bir varlıktır. Doğada 
hiçbir şey şu andaki gibi değildir. Ona göre her şey sürekli bir değişim içerisindedir.

Bu parçadan aşağıdakilerden hangisi çıkarılabilir?

A) Evren sonsuz düşünceden türemiştir. 

B) Bilinç ya da düşünce, maddeden türemiştir.

C) Bilinç temeldir ve dış dünya onun yansımasıdır. 

D) İnsan mükemmelleşme yolunda ilerleyen aciz bir varlıktır. 

E) Maddenin oluşum sürecinde bilinç merkezdedir.


