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10. Sınıf 
Felsefe

1.  Hikmet Öğretmen felsefe dersinde her öğrencinin bir felsefi soru düşünmesini ve düşündüğü felsefi soruyu tahtaya 
yazmasını ister. Öğrencilerin tahtaya yazdığı sorular şöyledir:

Aydın: İnsanın kaç tane sinir hücresi vardır? 

Ömer: İnsanların üzerinde uzlaştığı iyilik kavramı var mı? 

Osman: Doğruluk ve güzellik aynı şey midir? 

Fatma: Bir yıl neden 365 gündür? 

Zeynep: Bellek türleri kaça ayrılır? 

Buna göre aşağıdaki öğrencilerden hangisinin tahtaya yazdığı soru felsefi bir sorudur? 

A) Aydın ve Zeynep 

B) Fatma ve Zeynep 

C) Ömer ve Osman 

D) Ömer ve Fatma 

E) Osman ve Aydın

2.  Haydi sanatçıların iç dünyasına götüreyim sizleri. Bir müzisyen notalar arasında bir ahenk yakalamaya, sözcüklerle bu 
ahengi yansıtmaya çalışır şarkılarını yazarken. Peki ya bir şair? Kelimelerle öylesine oynamalıdır ki okuyanın nefes 
alışverişini değiştirebilsin. Ya rengarenk insanlar olan ressamlar? Aslında hepsinin amacı aynı. Yöntemleri farklı olsa da 
güzeli yaratmaya çalışıyorlar. Güzelin peşinde koşuyorlar. 

Bu parça aşağıdaki sorulardan hangisine yanıt niteliğindedir? 

A) Sanat nedir? 

B) Kaç tür sanat vardır? 

C) Sanatçının özellikleri nelerdir? 

D) Sanatın amacı nedir? 

E) Sanatta belirli bir teknik var mıdır?
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3.  Platon “devlet” adlı eserinde bahsettiği ünlü mağara benzetmesinde kollarından ve boyunlarından zincirlenmiş tutsaklar 
hayal etmemizi ister. Bu tutsaklar var oldukları günden beri sadece mağaranın iç duvarına yansıyan gölgeleri görmüşler 
ve bunları gerçek zannetmişlerdir. Zamanla bir tutsak serbest bırakılmış ve gerçek dünyayı görme fırsatı bulmuştur. 
Gerçeklikle ilk kez karşılaşan bu tutsak, renkleri ve güneşi önce yadırgamış sonra diğer tutsakların yanına giderek durumu 
anlatmaya çalışmıştır. Diğer tutsaklar gölgelerin gerçekliğine o kadar alışmış olacaklar ki çok şiddetli bir biçimde tepki 
göstermişlerdir. Platon “İşte bizde bu dünyada mağaradaki tutsaklar gibi yaşıyoruz. Sadece ideal olanın bu dünyadaki 
yansımalarını görüyoruz.” diyerek ikili dünya görüşünü açıklamaya çalışmıştır. 

Buna göre Platon’un mağara benzetmesinde vurgulamak istediği temel düşünce aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Gerçekliğin öyle kolay anlaşılamayacak bir şey olduğu 

B) Alışılan gerçeklikten şüphe edilmemesi gerektiği

C) İçinde yaşadığımız dünyanın ideal olanın bir yansıması olduğu 

D) Serbest bırakılan tutsağa tepki gösterilmemesi gerektiği 

E) Mağarada yaşayan tutsakların ideal bir düşünce sistemine sahip olduğu

4.  Felsefe evreni, doğayı, insanı anlamaya ve açıklamaya çalışan düşünce sistemidir. Felsefe ele aldığı konuyu parçalara 
ayırmadan inceler ve ilk nedenlerinden itibaren sorgulamaya başlar. 

Yukarıdaki açıklamada felsefi düşüncenin hangi özelliği üzerinde durulmuştur? 

A) Bütünleştirici olma 

B) Genelgeçer olma 

C) Öznellik 

D) Hayretle başlama 

E) Sistemli olma

5.  Cemil Öğretmen, Türk Dili ve Edebiyatı dersinde “Kitap okumak faydalıdır.” çünkü; 

• kelime dağarcığınız gelişir. 

• kendinizi daha iyi ifade edersiniz. 

• pratik düşünmeyi geliştirir. 

• kültürel birikiminiz artar. 

şeklinde açıklamalar yapmıştır.

Buna göre Cemil Öğretmen kitap okumanın faydalarını anlatırken aşağıdaki yöntemlerden hangisini kullanmış-
tır? 

A) Tümevarım 

B) Analoji 

C) Argümantasyon 

D) Önerme 

E) Gerçeklik
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6.  Newton’un yer çekimi hipotezi 200 yıl boyunca bir doğa yasası olarak kabul edildiği hâlde, geçen yüzyılın sonlarına doğru 
bazı olguları açıklamada yetersizliği görülünce eleştiriye uğramış, sonrasında daha güçlü olan Einstein teorisine yerini 
bırakmak zorunda kalmıştır. 

Buna göre aşağıdakilerden hangisi bilimin bir özelliği olamaz? 

A) Bilimin kendini eleştirme özelliği vardır. 

B) Bilimin kendini düzeltme yönü vardır. 

C) Bilim, gözlem verileriyle hataları ayıklar.

D) Bilimde hata ve yanlışa sapma sürekli değildir. 

E) Bilimde kesinleşmiş doğrular değişmez. 

7.  İnsanların çoğu toplumun istediği davranışları iyi; istemediği davranışları da kötü olarak benimser ve bunları uygulamaya 
çalışır. Filozoflar ise aklın açık seçik aydınlatmadığı bir davranışı hemen ahlaki bir davranış olarak kabul etmez. 

Buna göre aşağıdakilerden hangisi filozofların ahlak prensiplerini anlamak ve açıklamak amacıyla sorduğu so-
rulardan biri olamaz? 

A) Bütün insanların onaylayabilecekleri ortak davranış tarzları var mıdır? 

B) Hak, adalet, eşitlik nasıl sağlanır? 

C) İnsan davranışlarında hür müdür? 

D) Eylemlerimiz bilgi ile temellendirilebilir mi? 

E) İnsan eylemlerinin bir amacı var mıdır?

8.  Baudrillard hiper gerçekliğin veya aşırı gerçek alanın, yani medyanın gerçeklik simülasyonlarının, Disneyland’ların ve 
başkaca eğlence parklarının, televizyon sporlarının vb. gerçek olandan çok daha gerçek hâle geldiğini söyler. Bu ise 
elbette hiper gerçekliğin düşünceyi ve gerçekliği kontrol etme düzeyine geldiğini ifade eder. Ona göre söz konusu modern 
dünyada, bireyler hakikaten “gerçek olanın ıssız çölünden” kaçıp hiper gerçekliğin çok çeşitli çılgınlıklarına, bilgisayar, 
medya ve başkaca teknolojilerden meydana gelen yeni bir dünyaya sığınır. Baudrillard söz konusu hiper gerçeklik 
düşüncesiyle hiç kuşku yok ki yeni dünyada, insanın gerçeklikle olan bağının bir daha hiç telafi edilemeyecek şekilde 
koptuğunu, gerçekliğe ulaşıp onu kavramasının imkânsız olduğunu anlatmak ister. Gerçekliği kavramak mümkün değilse 
eğer, onu değiştirmek de mümkün olamaz. 

Parçada anlatılmak istenen görüş aşağıdakilerden hangisi olamaz?

A) Günümüzde gerçeklik ve görünüş ayrımı kaybolmuştur. 

B) Teknoloji, bireye sanal bir gerçeklik sunmaktadır. 

C) Gerçeklikten uzaklaşmak, gerçeklik algımızı zayıflatır. 

D) Gerçek dışı dünyanın sunduğu özgürlük kıymetlidir. 

E) Sanal dünyanın konforu, bireyi gerçeklikten uzaklaştırmaktadır.
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9.  Bilimsel kuramda doğrulanabilirlik ölçüt olunca kimi sakıncalar ortaya çıkar. Birincisi, bilimsel kuramların olgularla uygunluk 
içerisinde olmaları, bunların bilimsel olduğu anlamına gelmez. Hemen her kuramın birçok olguyla uyuştuğunu söylemek 
olanaklıdır. İkincisi, kuramın dile getirdiği genellemelerin tüm örneklerini gözlemenin olanaksız olmasıdır. Popper bu noktada 
kendi ölçütünü işe koşar. Ona kalırsa, bir önerme ancak deneysel olarak sınanabiliyorsa bilimseldir yani bir kuramın bilimsel 
olmasının ölçütü, onun çürütülebilirliğidir. 

Popper’e göre bir kuramın bilimsel olmasının ölçütü aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Doğrulanabilirlik 

B) Olgularla uyuşabilirlik 

C) Tutarlılık 

D) Yanlışlanabilirlik 

E) Apaçıklık

10.        •  İbni Sina uçan adam düşünce deneyinde, okurun havada asılı durduğu bir senaryo hayal etmesini ister. Birey, havada 
asılı dururken duyularından tamamen yalıtıldığını hissedecektir. İbni Sina, duyularından böyle yalıtılmışken bile kişinin 
yine de öz bilince sahip olacağını savunur. Duyusal deneyimden yalıtılmış bir kişi yine de kendi varlığını belirleme 
yeteneğine sahip olur. İbni Sina’ya göre bu durum, ruhun bedenden bağımsız maddi olmayan bir töz olduğunu ve 
ruhun zihinle kavranabilir olduğunu gösterir. 

• Descartes, kendisinin ne olduğunu inceden inceye gözden geçirdiğini ve hiçbir bedeninin olmadığını, ne bulunduğu 
bir dünyanın ne de bulunduğu bir yerin olduğunu düşünmemesine karşın, var olmadığını kabul edemeyeceğini ve 
tersine diğer şeylerin gerçekliğinden şüphe etse de kendisinin var olduğunu açık ve kesin olarak bildiğini, tüm öz ya 
da doğasının düşünmek olan, var olmak için maddi hiçbir şeye bağlı olmayan bir töz olduğunu söyler. 

Bu iki filozofun ortak görüşü aşağıdakilerden hangisidir?

A) İnsan ruhu, düşünen bir tözdür. 

B) İnsan yalnızca maddi bir tözden oluşur. 

C) İnsan duyumlarının bir toplamıdır. 

D) İnsan çıplak bir varoluştur. 

E) İnsan salt atomdur.

11.  Hobbes “doğa durumu”nu insanların mümkün olduğu kadar fazla iyilik ve güç elde etmeye yönelik bir içgüdüsel arzu 
duymaları olarak betimler. Bu arzu ve başkalarına zarar vermeyi önleyen herhangi bir yasanın olmaması, sürekli bir savaş 
durumu yaratır. Doğa durumundaki bu sürekli savaş ise insanların birbirinden korkarak yaşamalarına neden olur. Bununla 
birlikte, akıl ve korku birleştiğinde insanların barış aramalarına yol açar. Hobbes’in iddiasına göre, gerçek barışa ulaşmanın 
tek yolu, bir araya gelmekten ve bir grup insanın üstün bir otoritenin tüm topluluğu yönetmesini kabul etmesi yoluyla bir 
toplum sözleşmesini kabul etmesinden geçer.

Parçaya göre Hobbes, iktidarın kaynağının aşağıdakilerden hangisi olduğunu savunmaktadır? 

A) Bireysel ihtiyaç 

B) Ortak irade 

C) Tanrı iradesi 

D) İdeal düzen arayışı 

E) Eşitlik arayışı
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12.  Felsefe engelleri aşmamıza ve gerçeğe ulaşmamıza yardımcıdır. Felsefenin işlevi hayatın her alanında görülebilir. Her 
şeyin felsefesi yapılabilir. Gerçeği engelleyen perdeler felsefeyle aşılır. Kabul ve varsayım felsefe içerisinde yer almaz. 
Felsefe adına yapılan her şey şüpheye açıktır. Felsefe sürekli arayış içindedir. Mesela beslenme nedir? diye sorabilir. 
Günün büyük kısmını yemek yiyerek geçiriyoruz neden acaba? Beslenme dediğimiz şey bir enerji transferi olabilir mi? 
Besinlerin enerjisi ile hareket ediyoruz. Peki enerji transferi nasıl olmalı? Tüm besinler aynı mıdır? Felsefe bunu da sonsuz 
sorulara maruz bırakacaktır. 

Bu parçadan hareketle aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? 

A) Felsefe, cevapları bulmak için yapılır. 

B) Felsefe, mutlak doğruya ulaşmamızı sağlar. 

C) Felsefe, mevcut düşüncelerin sürdürülmesini sağlar. 

D) Felsefe, bir fikrin var olması için karşıt fikrin yok olmasını sağlar. 

E) Felsefe, eleştirel düşünme ve akıl yürütme becerileri sağlar.

13.  Kişi ahlaki eylemde bulunurken özgür değildir. Çünkü karar verirken farkında olmadan çeşitli dış faktörlerin etkisinde 
kalmaktadır. Kişinin karar verme sürecini etkileyen faktörlere yönelik bazı kanıtlar şöyledir:

• Psikolojik kanıt: İnsan bilinçaltındaki etkenlerin farkında değildir. 

• Sosyolojik kanıt: İnsan davranışta bulunurken, içinde yaşadığı toplumun kurallarını göz önünde bulundurur. 

• Ahlaki kanıt: Ahlaki kurallar insanın kararlarını etkiler. 

• Hukuki kanıt: Hukuki kurallar eylemlerimizi etkiler. 

Buna göre bireyin ahlaki eylemde bulunurken özgür olmadığını kanıtlarıyla ispatlamaya çalışan görüş 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Determinizm 

B) İndeterminizm 

C) Otodeterminizm 

D) Fatalizm 

E) Liberteryanizm

14.  Bir kişinin salgın nedeniyle maske takarak dışarıya çıkması görünüşte ödeve uygun davranıştır. Bunu ceza almamak için 
yapıyorsa davranışın Kant’a göre ahlaki bir değeri yoktur. Eğer bir kişi bir davranışı başkalarına zarar vermenin ahlaki 
olmadığını düşünerek yapıyorsa ancak o zaman ahlaki değeri olan bir davranışta bulunmuş olur.

 Buna göre Kant için bir davranışın ahlaki değeri olmasının koşulu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Toplumsal değerlere uygun olması

B) İnsana yarar sağlaması

C) Ödevden dolayı yapılmış olması

D) Bireyin çıkarlarını koruması

E) İnancından dolayı yapılmış olması
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15.  Sokrates, geliştirmiş olduğu tartışma yöntemiyle bilginin açığa çıkmasını sağlamıştır. Bu tartışmada Sokrates ilk önce 
kendisinin hiçbir şey bilmediğini dile getirerek, örneğin onlara “mutluluk nedir?” gibi sorulardan birini yönelterek tartışmayı 
başlatır ve onların görüşlerinden hareketle de başka sorular sorarak kendi cevaplarını gözden geçirmelerini sağlar. 
Tartışma boyunca karşı tarafın fikirlerinin güçsüzlüğünü ortaya çıkarır. Karşı tarafın doğruyu görmesi sağlanır.

Buna göre Sokrates’in yönteminin dayandığı temel varsayım aşağıdakilerden hangisi olabilir? 

A) Bilgiye ulaşmak mümkün değildir.

B) Bilgi akıl ve deneyimlerin ortak ürünüdür.

C) Bilgilerin doğruluğu sezgilerimize bağlıdır.

D) Bilgi duyu organlarımızla gerçekleşir. 

E) Bilgi doğuştandır, akıl yoluyla gerçekleşir.

16.  Aynı şeydir yaşayanla ölmüş, uyanıkla uyuyan, gençle ihtiyar. Bunlar değişince ötekilerdir ve ötekiler değişince de bunlar. 
Bunların hayatı da bunların ölümüdür. Aynı ırmaklara girenlerin üzerine hep başka sular akar, gelir. Aynı ırmaklara hem 
giriyoruz hem girmiyoruz. Hem biziz hem biz değiliz. Aynı ırmağa iki kere girilmez.

Bu parçadan hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

A) Değişmeyen tek şey değişimin kendisidir.

B) Evrende her şey aynıdır, değişmez.

C) Değişim sadece doğada vardır.

D) Olmak ve olmamak aynı şeydir.

E) Değişimi sağlayan doğal olaylardır.

17.  İnsanlar doğumdan ölüme kadar birçok olayla karşılaşırlar. Bu olaylar karşısında belli tercihler yaparlar. Tabii ki hatasız 
kul olmayacağı için yanlışlar da yaparlar. Burada önemli olan yanlış yapmaktan korkmak değil, yanlışların nedenini 
öğrenmektir. Bu da yaptığımız eylemleri tekrar gözden geçirmekle olur.

Bu parça felsefi düşüncenin hangi özelliği ile ilişkilendirilebilir?

A) Hayretle başlama

B) Refleksif olma 

C) Evrensel olma 

D) Şüphe duyma 

E) Kümülatif olma
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Cevap anahtarına ulaşmak

için karekodu okutunuz.

18.  İnsanlar doğası gereği sorular sorarlar ve kendine özgü cevaplar verirler. Bu cevaplar kendi içinde yeni sorular barındırır. 
Bu sorulardan da cevaplar bulur ve bulduğu cevaplar yeni sorulara açıktır. Bu süreç bu şekilde devam eder.

Aşağıdaki ifadelerden hangisi bu açıklamaya en yakındır?

A) Felsefe düşünceyle yapılır. 

B) Felsefe yolda olmaktır. 

C) Felsefe sistemli ve tutarlıdır.      

D) Filozoflar felsefe için önemlidir. 

E) Her insan felsefe yapar.

19.  Sanatçı sanat eserini oluştururken doğadan yararlanır. Yararlanırken doğayı kopya etmez. Doğadan aldıklarına kendi 
duygu ve düşünceleri içinde yoğurur, yorumlar. Sonuçta ortaya yeni bir ürün çıkar.

Bu açıklamadan sanatla ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

A) Doğanın taklidi olduğuna 

B) Her zaman güzeli aradığına 

C) Evrensel olduğuna 

D) Öznel bir yaratma olduğuna 

E) İzleyiciye hoş duygular yaşattığına

20.  Tanrı evreni yaratmış ve daha sonra evrenin işleyiş ve düzenine müdahalede bulunmamıştır. Bu görüşe göre evren 
kendi kurallarına göre devam eder ve yok olur.

Bu açıklama Tanrı’nın varlığına ilişkin aşağıdaki görüşlerden hangisi ile ilgilidir?

A) Teizm  

B) Ateizm  

C) Panteizm  

D) Deizm 

E) Agnostisizm


