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ÇözümFelsefeyle Tanışma 1

1.  Parçada felsefenin kelime anlamı ve tanımı üzerinde 
durulmuştur. Felsefe biriken fakat ilerlemeyen bir dü-
şünme etkinliğidir. 

CEVAP:  C

2.  Felsefe Antik Yunan’da var olan düşüncenin sorgu-
lanmasıyla ortaya çıkmıştır. Tüketimin üretimden çok 
yapılması felsefenin ortaya çıkışını sağlayan bir ne-
den değildir. 

CEVAP:  D

3. Felsefe her çağda, o çağın koşullarına uygun şekilde 
yapılmıştır. Bu nedenle çağın özelliklerinden etkilen-
diği söylenmiştir. 

CEVAP: D

4. Her filozofun çalışmasında farklı sonuçlar ortaya koy-
ması felsefenin rölatif olma özelliğiyle ilgilidir. 

CEVAP: A

5. Parçada felsefenin ilgilendiği konuların zamanla de-
ğiştiği anlatılmıştır. Felsefenin bilimlere yol gösterdi-
ğine değinilmemiştir. 

CEVAP:  D
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6. Parçada filozofun sorgulayıcı yönü vurgulandığı için 
eleştirel düşünme tarzına sahip olduğuna ulaşılabilir. 

CEVAP:  E

7. Felsefede düşünme üzerine düşünme özelliği reflek-
sif olmadır. 

CEVAP:  A

8. Felsefede sürekli sorular sorulması felsefenin de-
vamlı bir sorgulama içinde olmasına örnektir. 

CEVAP:  A

9. İnsan davranışlarının temeli nedir? Sorusu psikoloji-
nin sorusudur. 

CEVAP:  D

10. Parçada felsefenin insanın gerçeği görmesini ve 
sorgulama yapabilmesini sağlayan bir etkinlik oldu-
ğu vurgulanmıştır. Bu nedenle daha önceki bilgilerin 
doğru olduğunu bize öğretir sonucuna ulaşılamaz. 

CEVAP:  D
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ÇözümFelsefeyle Tanışma 2

1. Orta Çağ da filozoflar varlığın bütününe dair araştır-
malar ve açıklamalar yaparak tüm varlıkların tek bir 
varlık tarafından yaratıldığını anlatmışlardır. 

CEVAP:  E

2.  Felsefede her filozofun karşılaştığı tüm zorluklara 
rağmen kendi açtığı patikadan gitmesi filozofun öz-
gün olduğunu göstermektedir. 

CEVAP:  D

3. Parçada felsefenin işlevleri anlatılmıştır. Bu nedenle 
Felsefenin işlevi nedir? Sorusu sorgulanmıştır. 

CEVAP:  C

4.  Pandora kendisine verilen ve kesinlikle açmaması 
gereken kutuyu merakına yenik düşerek açmıştır. Bu 
durum felsefenin meraka dayalı bir etkinlik olduğunu 
göstermektedir. 

CEVAP:  A

5. Felsefede birden çok tanım yapılabilmesi felsefenin 
öznel (kişiden kişiye değişen ) olmasından kaynakla-
nır. 

CEVAP:  A
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6. Sokrates felsefenin bilmek için bilme ilkesi temele alı-
narak faydadan uzak bir şekilde yapılması gerektiğini 
vurgulamıştır. 

CEVAP:  D

7.  Felsefede sonuçlar öznel olduğu için kesin değildir ve 
felsefe eleştirel olduğu için dogmatik bir yapısı yoktur. 

CEVAP:  D

8.  Parçaya göre Orta Çağ felsefesi pratik bir yaşam 
düzeni önerdiği için teorik ve entelektüel bir etkinlik 
değildir. 

CEVAP:  C

9. Bacon insanın doğaya karşı bilgisini kullanması ge-
rektiğini ve bilim ve teknoloji ile doğaya egemen ola-
cağını vurgulamıştır. 

CEVAP:  D

10.  Parçada bilimin deney ve gözleme dayandığı için ol-
gusal olduğu felsefenin ise deneye gözleme dayan-
madığı vurgulanmıştır. 

CEVAP:  B
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ÇözümFelsefeyle Tanışma 3

1. Diogenes bir filozof olark şan ve şöhreti reddetmiş ve 
insanın dış görünüşünün değil ruhunun önemli olma-
sı gerektiğini göstermiştir. 

CEVAP:  D

2. Bilim olması gereken durumlar tasarlamaz bu neden-
le olanı olduğu gibi açıklamaktadır. 

CEVAP:  C

3. Parçada ilk çağda bilimin ve felsefenin iç içe geçtiğin-
den bahsedilmiştir. Fakat matematik ve psikolojinin 
sınırlarının sonradan oluştuğu anlatılmamıştır. 

CEVAP:  C

4. Her filozof zaman ile ilgili kendine has yorumlar yap-
mıştır. Bu nedenle filozofların aynı konu üzerindeki 
yorumları birbirinden farklıdır. 

CEVAP:  C

5. Parçada filozofların birbirinden farklı düşünceleri be-
nimsediği anlatılmıştır. Bu nedenle kesin sonuçlara 
ulaştığı söylenemez. 

CEVAP:  B
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6.  Parçada felsefi bilginin dini bilgiden farkı olarak felse-
fenin akla dayalı olması gösterilmiştir. 

CEVAP:  D

7.  Parçada bilimin kişisel inanç ve düşüncelerden uzak 
olması anlatılarak nesnel olma özelliği vurgulanmış-
tır. 

CEVAP: E

8. Parçada felsefenin gelişmesi için toplumların hem öz-
gür olması hem de ekonomik açıdan gelişmiş olması 
vurgulanmıştır. 

CEVAP:  D

9. Gündelik bilgi deneyimlere dayanan bilgidir. Bu ne-
denle akla ve olgulara dayandığı söylenemez. 

CEVAP:  B
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ÇözümFelsefeyle Tanışma 4

1. Thales evrenin ana maddesinin su olduğunu söyleye-
rek doğayı doğal nedenlerle açıklamış ve evrene dair 
rasyonel açıklamalar yapmıştır. 

CEVAP:  E

2. Parçada bilimin determinizm yani nedensellik ilkesini 
temel aldığı anlatılmıştır. 

CEVAP:  C

3. Parçada insanların felsefeyle işim olmaz demesinin 
bile bir felsefe olduğu anlatılmış bu nedenle felsefe-
nin zorunlu olduğu vurgulanmıştır. 

CEVAP:  A

4.  Doğa bilimleri doğadaki somut varlıkları konu edinir 
fakat formel bilimlerin konusu olan varlıkların dış dün-
yada gerçekliği yoktur. 

CEVAP:  B
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5.  Parçada felsefenin akıl yürütmeleri temele aldığı di-
nin ise dogmaları temele aldığı vurgulanmıştır. 

CEVAP:  C

6. Aristoteles felsefenin insanlar için zorunlu olduğu ve 
insanların felsefeyi işe yaramaz bir etkinlik olarak gör-
düğü anlayışı eleştirilmektedir. 

CEVAP:  A

7.  Parçada bilimin bir probleme dair açıklamalar yaptığı 
felsefenin ise bu problemi derinlemesine incelediği 
anlatılmıştır. 

CEVAP:  A

8.  Parçada bilimlerin kökeninde bilimlerin olduğu anlatıl-
mıştır fakat felsefenin işlevinden bahsedilmemiştir. 

CEVAP:  E
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ÇözümFelsefeyle Tanışma 5

1. Parçada sanatın farklı filozoflarca farklı bir şekilde ta-
nımlandığı belirtilmiştir. 

CEVAP:  D

2. Parçada bilim insanlarının farklı görüşler ortaya koy-
ması ile bilimin eleştirilebilir ve sorgulayıcı olduğu an-
latılmaktadır. 

CEVAP:  C

3.  Bilime dayanan teknik bilgi deney ve gözlem ile elde 
edildiği için olgusal bir yapıya sahiptir. 

CEVAP:  C

4.  Felsefe yığılan ama ilerleme göstermeyen bir etkinlik-
tir. 

CEVAP:  E
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5.  Parçada sanatçının dünyayı kendi bakış açısından 
yorumladığı anlatılmıştır. Bu nedenle sanatın rölatif 
bir etkinlik olduğuna ulaşılabilir. 

CEVAP:  B

6.  Parçada içinde yaşanılan çağın özelliklerinin o döne-
min felsefi anlayışını etkilediği anlatılmıştır. 

CEVAP:  B

7.  Parçada felsefenin sadece filozofları ilgilendiren bir 
etkinlik olmadığı tüm insanları ilgilendirdiği anlatılmış-
tır. 

CEVAP:  B 

8.  Parçada felsefenin tüm bilimleri kapsadığı anlatılmış-
tır. Bu nedenle felsefenin birleştirici ve bütünleştirici 
olduğu söylenebilir. 

CEVAP:  B
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ÇözümFelsefeyle Tanışma 6

1. Parçada felsefenin kişiden kişiye değişme özelliği 
vurgulanmıştır. Bu da göreceli olmayla ifade edilebilir. 

CEVAP:  A

2.  Parçada filozofun felsefe yaparken hem kendisini 
hem de toplumunu eleştirdiği vurgulanmıştır. 

CEVAP: D 

3.  Felsefe deney ve gözleme dayalı olmadığı için gele-
cek hakkında bilgiler veremez. Bu durum felsefenin 
olgusal olmadığını gösterir. 

CEVAP:  C

4.  Filozoflar felsefi sitemlerini oluştururken kendilerine 
özgü düşünceleri ortaya koyarlar bu da felsefenin öz-
nel bir tutum takındığını göstermektedir. 

CEVAP: B

5.  Parçada felsefenin her tür dogmaya karşı çıkarak 
eleştirel olma, genel düşünceyi önemsemesi ile bü-
tüncül olma, çelişkili ifadelere yer vermeme ile tutarlı 
olma, insanın olduğu her yerde olma ve her şeyle ilgi-
lenme ile de evrensel olma özelliğine vurgu yapılmış-
tır. Öznel olma özelliğine herhangi bir vurgu yapılma-
mıştır. 

CEVAP:  D

6.  Parçada evrene dair mantıksal açıklamaların yapıl-
masıyla felsefenin yapılmaya başlandığı vurgulan-
mıştır. 

CEVAP:  A
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7.  Parçada Kopernik’in Batlamyus’un evren anlayışını 
kabul etmediğini ve bu anlayışın karşıtı bir bilimsel 
model ortaya koyduğu anlatılmıştır. Bu durum bilimin 
eleştirel olma özelliğiyle ilgilidir. 

CEVAP:  E

8.  Felsefe varlığı bir bütün olarak el alıp incelerken bilim 
varlığı parçalayarak incelemiştir. Bu durumda felse-
fenin bilimden ayrılan yönü birleştirici ve bütünleştirici 
olmasıdır. 

CEVAP:  B

9.  Verilen görüşlerde felsefenin akılsal yönüne vurgu 
yapılmıştır bu da rasyonellikle ilgilidir. 

CEVAP:  A

10.  Felsefede sorulan sorulara her defasında farklı ce-
vaplar verilmesi felsefede kesinliğin ve bitmişliğin ol-
madığının bir göstergesidir. 

CEVAP:  C

11.  Parçada filozofların düşüncelerini oluştururken ya-
şadıkları fiziksel çevreden etkilendiklerine yönelik bir 
açıklama yapılmıştır. 

CEVAP:  A
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ÇözümFelsefeyle Tanışma 7

1.  Parçada Pisagor’un ve diğer insanların felsefe saye-
sinde yaşamlarını değiştirdiği ve felsefenin de insan-
lara bir yaşam sunduğu anlatılmıştır. 

CEVAP:  E

2.  Parçada felsefenin önemli sorunları eleştirdiği anla-
tılmıştır. Dinden ayrılan yönü ise olaylara eleştirel bir 
gözle bakabilmesidir. 

CEVAP:  A

3.  Parçada felsefenin merakla başladığı anlatılmıştır ve 
bu da felsefenin eleştirel ve sorgulayıcı olduğuna bir 
örnektir. 

CEVAP: A

4.  Parçada felsefenin metafizik problemlerle uğraştığı 
fakat bu problemleri çözdüğüne değinilmemiştir. 

CEVAP:  A

5.  Parçada filozofların düşünce sistemlerini oluşturur-
ken toplumsal değerlerden etkilendikleri anlatılmıştır. 

CEVAP:  E
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6.  Felsefe sadece Antik Yunan’da yapılmamıştır diğer 
medeniyetlerde felsefe yapmıştır ve bugünkü anlam-
da yapılan felsefi etkinliğe katkı sağlamışlardır. 

CEVAP:  C

7.  Parçada felsefeyi ortaya çıkaranın insandaki merak 
ve hayret duygusu olduğu anlatılmıştır. 

CEVAP:  E

8.  Bilgi konusunda kendini bile eleştiren bir kişinin bilgiyi 
dogmalara indirgediği söylenemez. 

CEVAP:  E

9.  Parçada tarihsel süreçte insanların doğru sandıkları 
bir çok bilginin aslında yanlış olduğu ortaya çıkmıştır. 
Bu durumda felsefenin eleştirel olma özelliğiyle ilgili-
dir. 

CEVAP:  C

10.  Filozofların asla kesin yanıtlara ulaşamaması felsefe-
de cevapların rölatif (öznel ) olmasından kaynaklanır. 

CEVAP:  D
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ÇözümFelsefeyle Tanışma 8

1. Felsefe de birbirine zıt iki görüşün aynı anda savunu-
lamaması felsefenin tutarlı olmasından kaynaklanır. 

CEVAP:  A

2. Parçada felsefenin bilimin ortaya koyduğu sonuçları 
sorguladığı vurgulanmıştır. 

CEVAP:  C

3.  Felsefenin kelime anlamı bilgelik sevgisidir. 

CEVAP:  B

4. Felsefenin var olan bilgilere kendisini hapsetmemesi 
felsefenin eleştirel ve sorgulayıcı olmasından kay-
naklanır. 

CEVAP:  B

5.  Parçada filozofların felsefi görüşlerini oluştururken 
yaşadıkları toplumdan etkilendikleri ve toplumdan 
bağımsız olmadıkları vurgulanmıştır. 

CEVAP:  D
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6.  Parçada felsefenin insana bir yaşam biçimi sundu-
ğundan bahsedilmiştir. 

CEVAP:  C

7.  Felsefede soruların cevaplardan önemli olması felse-
fende kesinlik ve bitmişliğin olmamasından kaynakla-
nır. 

CEVAP:  E

8.  Felsefede bilginin filozof tarafından ince elenip sık 
dokunması felsefenin her konuyu incelemesiyle ilgi-
lidir. 

CEVAP:  E

9.  Parçaya göre felsefe insanın bilgeliğe ulaşma çabası 
olarak anlatılmıştır. 

CEVAP:  C

10.  Parçada felsefenin sorulara kesin cevaplar vermedi-
ğinden bahsedilmiştir. Bu nedenle felsefede kesinli-
ğin ve bitmişliğin olmadığına ulaşılabilir. 

CEVAP:  D
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ÇözümFelsefeyle Tanışma 9

1.  Filozofların aynı konuda farklı yanıtlar vermesi felse-
fenin göreceli (öznel) olmasından kaynaklanır. 

CEVAP:  C

2.  Felsefede soruların tüm kültürlerde ve her zaman so-
rulması felsefenin konularının ve sorularının evrensel 
olduğunu gösterir. 

CEVAP:  B

3.  Parçada filozofların kendi düşüncelerinden farklı dü-
şünceleri araştırdıklarını ve böylelikle farklı görüşlere 
karşı hoşgörülü olduğuna ulaşılabilir. 

CEVAP:  A

4.  Parçada felsefenin sürekli yolda olmak olduğundan 
bahsedilmiştir, bu da felsefede kesinlik ve bitmişliğin 
olmadığını göstermektedir. 

CEVAP:  A

5.  Parçada felsefenin insana sorgulayıcı bir hayat anla-
yışı sunduğu anlatılmaktadır. 

CEVAP:  C

6.  Günümüzdeki felsefi görüşleri anlamak için geçmişte-
ki felsefi görüşleri bilmek gerekir bu da felsefe tarihin-
den bağımsız olmamakla olabilir. 

CEVAP:  A
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7.  Her kavramın her birimizin kafasında aynı anlama 
gelmesi felsefenin öznel olma özelliğine aykırıdır. 

CEVAP:  E

8.  Zenon öğrencisinin her şeyi kabul etmesinden dolayı 
onun sorgulayıcı bir tavır takınmamasını eleştirmek-
tedir. 

CEVAP:  C

9. Parçada yapılan benzetmede felsefenin bir gemini 
dümeni olduğu anlatılmıştır. Bu da felsefenin insanın 
yaşamına yön verdiğini göstermektedir. 

CEVAP:  B

10. Filozoflar bir konuya yaklaşırken acaba diyerek felsefi 
tavrın şüpheci olması gerektiğini vurgulamıştır. 

CEVAP:  A

11.  Parçada felsefenin olgusal yöntemleri kullanmadığı 
bu nedenle de kesin sonuçlara ulaşamadığı vurgu-
lanmıştır. 

CEVAP:  E

12.  Felsefe gerçeğe ulaşmaya çalışırken akıl yürütme 
yöntemlerini kullanır. 

CEVAP:  D



19

TY
T 

- 
Fe

ls
ef

e

ÇözümFelsefeyle Tanışma 10

1.  Parçada felsefenin birleştirici ve bütünleştirici olma 
özelliğiyle tümel bir bilgi etkinliği olduğu vurgulan-
maktadır. 

CEVAP:  A

2. Parçada felsefeyle uğraşan kişinin araştırdığı konuyu 
derinlemesine incelediği anlatılmaktadır. 

CEVAP:  B

3. Parçada bilimin deney ve gözlemle doğrulandığı için 
olgusal olduğuna ulaşılabilir.  

CEVAP:  E

4.  Parçada felsefenin gelişiminde kültürel alışverişlerin 
önemi vurgulanmıştır. 

CEVAP:  D

5.  Parçada ne kadar filozof varsa o kadar felsefe sistemi 
vardır denilecek felsefenin rölatif olma(öznel) özelliği 
vurgulanmıştır. 

CEVAP:  A

6.  Felsefe öznel olduğu için kesin doğrulardan yola çı-
karak bir sonuca varır ifadesi felsefe için söylenemez. 

CEVAP:  E
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7.  Felsefede her filozofun felsefeyi farklı biçimde tanım-
laması felsefenin rölatif (öznel) olmasından kaynak-
lanmaktadır. 

CEVAP:  E 

8.  Parçada bazı bilim adamı ve filozofların metafiziği ka-
bul etmemesine rağmen metafizik kesin olarak var ya 
da yok denemez. 

CEVAP:  C

9.  Parçada felsefenin geçmişten gelerek tüm insanlığı 
kapsadığı ve birikerek zenginleştiği anlatılmıştır. 

CEVAP:  E

10. Parçada felsefi sistemler değerlendirilirken konular 
arasında çelişki olup olmadığına bakıldığı için felse-
fede tutarlı olmanın önemi vurgulanmıştır.

CEVAP:  A

11.  Parçada felsefenin konularının ve sorularının bütün 
toplumlarda sorgulandığı için evrensel olduğuna de-
ğinilmiştir. 

CEVAP: D
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Çözüm

1. Parçada felsefenin tüm farklı anlamları da kapsaya-
cak bir görüşe ulaşmaya çalışması bütüncül olma 
özelliğine örnektir. 

CEVAP:  B

2. Galileo’nnu yaptığı deney Aristo fiziğinin sonu olmuş-
tur. Bu nedenle bilimsel verilerin kesin olduğu sonu-
cuna ulaşılamaz. 

CEVAP:  A

3. Parçaya göre Antik Yunan’daki felsefi etkinlik gerçe-
ğin bilgisine ulaşmayı amaçlamıştır. 

CEVAP:  B

4. Parçada felsefenin genel açıklamalar yaptığı vurgu-
lanmıştır bu nedenle genelleyici bir düşünme etkinliği 
olduğu söylenebilir. 

CEVAP:  E

5. Felsefede bir düşünceye kesin doğru veya yanlış de-
nilememesi felsefenin sürekli sorgulayıcı bir yapıya 
sahip olmasına neden olmaktadır. 

CEVAP:  B

Felsefeyle Tanışma 11
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6.  Parçada insanın hem somut hem de soyut dünyayı 
incelemesi gerektiği anlatılmıştır bu nedenle metafi-
zik konuların mutlaka incelenmesi gerektiği vurgulan-
mıştır. 

CEVAP:  E

7. Parçada dinin bilgi kaynağı olarak vahyi temel alma-
sı ve dogmaları doğrunun ölçütü olarak kabul etmesi 
yönüyle felsefeden olan farklı yönü vurgulanmıştır. 

CEVAP:  E

8.  Parçada insanın doğadaki yasaları keşfederek ve on-
ları betimleyerek doğanın işleyişini anlamaya çalıştığı 
anlatılmaktadır. 

CEVAP:  A

9.  Parçada filozofların diğer filozofların diğer filozofların 
düşüncelerinin devamcısı olması sözü ile felsefenin 
refleksif olma (düşünme üzerine düşünme) özelliği 
vurgulanmıştır. 

CEVAP:  B

10.  Parçada bilimin teknik araç ve gereçlerle insan haya-
tına fayda sağladığı anlatılmaktadır. 

CEVAP:  D

11.  Felsefede bir konunun zenginleştiği fakat ilerlemediği 
anlatılmıştır bu durum felsefenin kümülatif yani yığıl-
gan olma özelliği ile ilgilidir. 

CEVAP:  B

Felsefeyle Tanışma
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Çözüm

1.  Parçada filozofların felsefi sistemlerinde çelişkili hü-
kümlere yer vermediği bu nedenle felsefenin tutarlı 
olduğu vurgulanmıştır. 

CEVAP:  E

2.  Parçada felsefenin ortaya çıkışında insanların pratik 
kaygılarının önemli olmasına değinilmemiştir.  

CEVAP: A

3.  Filozofların felsefeden farklı şeyler anlaması felsefe-
nin rölatif (kişiden kişiye değişen ) olma özelliğinden 
kaynaklanır. 

CEVAP:  C

4.  Parçada felsefenin bir yaşam biçimi olması gerektiği 
vurgulanmıştır bu nedenle felsefeyle uğraşan kişinin  
yaşamdan soyutlanması yanlış olur. 

CEVAP: D

5.  Felsefe var olanın nasıl olması gerektiğiyle ilgilenir ve 
bu yönüyle sosyolojiden ayrılır. 

CEVAP:  C

Felsefeyle Tanışma 12
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6.  Parçada bilimin ve bilim adamlarının bilgiyi bilmek 
için elde ettiği anlayışı vurgulanmıştır. 

CEVAP:  A 

7.  Parçada felsefenin insan hayatını anlama ile merak-
tan kaynaklanmasına, yönteminin akıl yürütme ol-
masıyla yöntemliliğine ve sistemliliğine ve mantıksal 
tutarlılığına vurgu yapılmıştır. Fakat öznel olma özel-
liğine vurgu yapılmamıştır. 

CEVAP:  B

8.  Parçada felsefenin var olan dini inancı benimsemedi-
ği aksine onu eleştirdiği ve sorguladığı vurgulanmış-
tır. 

CEVAP:  A

9.  Parçada filozofların yaşamı merak edip sorguladığı 
anlatılmıştır. 

CEVAP:  B

10. Felsefeyi filozofların birbirinden farklı tanımlamaları 
felsefenin öznel olmasından kaynaklanır. 

CEVAP: C

Felsefeyle Tanışma
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ÇözümBilgi Felsefesi 1

1.  Empirisit bir filozof deneylerine ve deneyimlerine gü-
venerek bilgi elde eder. Bu nedenle sezgilerine gü-
venmesi ondan beklenmez. 

CEVAP: B

2.  Locke doğuştan bilgiyi reddeden ve bilginin temeline 
deneyimleri koyan bir filozof olduğu için empirizm an-
layışını savunur. 

CEVAP: D

3.  Bilmenin ve bilginin olanaklı olmadığını savunan gö-
rüş septisizm yani şüpheciliktir. 

CEVAP: D

4.  Gorgias bir şeyin ne kadar bilinirse bilinsin aynı şekil-
de bir başkasına aktarılamayacağını söyleyerek epis-
temolojik açıdan rölativizm anlayışını savunmuştur. 

CEVAP: B

5.  Kant ‘a göre insanın bilemeyeceği alan numenler ala-
nıdır. 

CEVAP: A

6.  Doğru kavramının bile her yerde farklı tanımlanması 
felsefenin subjektif olmasından kaynaklanmaktadır. 

CEVAP: D
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7.   Galileo doğanın dilinin geometri olduğunu ve doğanın 
matematikle anlaşılabileceğini savunmaktadır. 

CEVAP: B

8.  Bilimsel bilgi teorik bir bilgi türü iken teknik bilgi bilimin 
uygulama alanı olduğu için pratik bir bilgidir. 

CEVAP: D

9.  Parçada sanat bilgisinin öznel bir etkinlik olduğu bu 
nedenle kişinin sezgi ve hayal gücüne dayandığı vur-
gulanmaktadır. 

CEVAP: B

10.  Wittgenstein deneyle denetlenemeyen önermelerin 
bir anlam ifade etmediğini savunur. Bu nedenle bili-
min sağladığı bilgilerin doğru olacağını savunur. 

CEVAP: B

11.  Verilen ifadelerde bilginin neye göre doğru olduğu 
söylenmiştir bu durumda “doğru bilginin ölçütü ne-
dir?” problemi sorgulanmıştır. 

CEVAP: C

12.  Pozitivist filozoflar doğru bilgiyi somut neneler dünya-
sına dayandırır ve deney ve gözlemi esas alırlar. Bu 
nedenle metafiziksel dünya ile ilgilenmezler. 

CEVAP: A
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ÇözümBilgi Felsefesi 2

1.  Parçada bilimsel bilginin tüm insanlığın ortak malı ol-
duğu vurgulanmıştır. Bu nedenle evrensel olduğuna 
ulaşılabilir. 

CEVAP: B

2.  Bilimlerde geleceğe dönük tahminler yapma öndeyi 
kavramıyla açıklanır. 

CEVAP: E

3.  Bilginin kaynağını hem akıl hem de deney olarak gö-
ren felsefi akım kritisizmdir. 

CEVAP: C

4.  Sofistler bilginin kişiden kişiye değiştiğini bu nedenle 
de mutlak bir doğrunun olamayacağını savunurlar. 
İnsan her şeyin ölçüsüdür ifadesi sofistlerin görüşüne 
en uygun ifadededir. 

CEVAP: C

5.  Bilimsel bilgi kural koyan veya olması gerekeni söyle-
yen bir bilgi değildir. Bu nedenle normatif olma bilim-
sel bilgi için söylenemez. 

CEVAP: C

6.  Parçada bilgiyi insanların deneyimlerle elde ettiği vur-
gulanmıştır. Bu bilgi türü de empirik bilgi yani günde-
lik bilgidir. 

CEVAP: A
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7.  Parçada bilimin değer yargısında bulunmadığı anla-
tılmıştır. Bu nedenle bilim normatif bir özelliğe sahip 
değildir. 

CEVAP: D

8.  Parçada insanın bilgisi ile doğayı çözdüğü ve doğaya 
bu sayede hakim olduğu anlatılmaktadır. 

CEVAP: D 

9.  Phyrron bilginin duyumdan geldiğini duyumun da öz-
nel olduğunu söylemiştir. Bu nedenle doğru bilginin 
mümkün olmadığını söyleyen septisizm akımını sa-
vunmaktadır. 

CEVAP: B

10.  Platon rasyonalist bir filozoftur bu nedenle bilginin 
kaynağını akıl olarak kabul eder. 

CEVAP: E

11. Descartes skolastik felsefenin temel dogmalarını red-
detmiş ve doğru bilgiye aklını kullanarak ulaşmıştır. 

CEVAP: C

12. Wittgenstein bilgiye ulaşırken dilin analiz edilmesi ge-
rektiğini söyler ve analitik felsefeyi savunur. 

CEVAP: D
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ÇözümBilgi Felsefesi 3

1. Husserl bilginin temeline özleri koyar bu nedenle de 
fenomenoloji akımını savunur. 

CEVAP: C

2. Kant bilgi edinmede deney verilerinin akıl ile temel-
lendirilmesi gerektiğini savunur. 

CEVAP: B

3.  David Hume bilginin temeline duyu ve deneyimleri 
koyar bu nedenle bilginin doğruluk ölçütü akla uygun-
luktur görüşünü savunmaz. 

CEVAP: E 

4.  Metafizikle elde edilen bilginin uydurma bilgi olduğu-
nu ve bilginin deney ve gözlem ile elde edileceğini 
söyleyen bir kişi pozitivizm akımını savunmaktadır. 

CEVAP: A

5.  Parçada bilginin elde edilme süreci anlatılmıştır. Bil-
ginin insan zihninde doğuştan olup olmadığına deği-
nilmemiştir. 

CEVAP: C

6.  Görüşleri verilen filozoflar bilginin kaynağına ilişkin 
açıklamalar yapmışlardır. Bu nedenle bilginin kayna-
ğı nedir? sorusunu sorgulamışlardır. 

CEVAP: A
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7.  Parçada bilim insanının bilimsel bilgi elde etmesi ele 
aldığı bilginin sınırlarını belirlemesine bağlıdır. 

CEVAP: B

8.  Parçada ideaların gerçek olduğu anlatılmaktadır bu 
nedenle ideaların gerçekliğini duyusal dünyadan alır 
yargısına ulaşılamaz. 

CEVAP: C

9.  Galileo bilgiyi elde ederken Aristoteles’in görüşlerini 
eleştirmiş ve bilginin deney ve gözlem ile elde edile-
ceğini savunmuştur. 

CEVAP: A

10.  Gorgias varlığın ve bilginin yok olduğunu söyleyerek 
nihilizm görüşünü savunmuştur. 

CEVAP: A

11.  İnsan zihninde doğuştan bilgi olmadığını ve bilginin 
duyu ve duyumlarımızla sonradan elde edilebileceği-
ni savunan akım empirizmdir. 

CEVAP: C

12.  Bilginin doğruluğunu sağladığı faydaya dayandıran 
görüş pragmatizmdir (faydacılık).

CEVAP: E
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ÇözümBilgi Felsefesi 4

1. Analitik felsefeciler metafiziksel varlıkları ve kavram-
ları reddederler. Bu nedenle metafiziksel önermeler 
deneyle sınanabilir ifadesi yanlış olur. 

CEVAP: D

2.  Epiküros dış dünyadaki nesnelerin bizde iz bıraktığını 
söylemiş ve bilginin insana dış dünyadan deneyimler-
le geldiğini savunduğu için empirizm akımının içinde-
dir. 

CEVAP: C

3.  Parçada bilimsel kuramların yanlışlandığından söz 
edilmektedir bu nedenle anlatılan durum aksi ispatla-
nana kadar doğru olmasından kaynaklanır. 

CEVAP: E

4.  Gündelik bilgi deneyimlere dayandığı için değişkenlik 
gösterebilir. Bilimsel bilgi deney ve gözleme dayandı-
ğı için bir kesinlik ifade eder. 

CEVAP: B

5.  Locke insan zihninin boş olduğunu ve bilginin dene-
yimlerden elde edildiğini söyleyerek empirizm akımını 
savunur. 

CEVAP: B

6.  Kant bilginin deney ve aklın ortak ürünü olduğunu 
söyleyerek kritsizm akımını savunmuştur. Deneysiz 
kavramlar boş, kavramsız deneyler kördür ifadesi kri-
tisizme uygundur. 

CEVAP: D
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7.  Verilen sorular bilginin kaynağına ilişkin sorulardır. 

CEVAP: A

8.  Wittgenstein bilimin sağladığı bilginin doğru olduğunu 
ve metafizik üzerinde konuşulamayacağını söylemiş-
tir. 

CEVAP: E

9.  Doğru bilginin kaynağını aklı olarak gören felsefi akım 
rasyonalizmdir. 

CEVAP: C

10. Sofistler insanı ve toplumu incelemeye yönelerek in-
sana dair sorunları ele almışlardır. 

CEVAP: E

11.  Parçada her felsefi özne bir felsefeci değildir ifadesi 
yer almaktadır. Bu nedenle felsefenin her öznesi fel-
sefe yapan kişidir ifadesi yanlıştır. 

CEVAP: D

12.  Parçaya göre bilginin doğruluğu dış dünyadaki ger-
çekliğe uyum sağlamasına bağlıdır. Bu ölçüt uygun-
luk ölçütüdür. 

CEVAP: A



33

TY
T 

- 
Fe

ls
ef

e

ÇözümBilgi Felsefesi 5

1.  Parçada bilginin akıl ve düşünce gücüne bağlı olduğu 
vurgulandığı için rasyonalizm akımı savunulmuştur. 

CEVAP: D

2.  Pragmatizm faydacılık görüşüdür. Bu nedenle bir bil-
gi ancak başarılı sonuçları varsa doğrudur anlayışına 
ulaşılabilir. 

CEVAP: E

3.   Parçada nesnel bilgi insan için kapalıdır anlayışı vur-
gulanmıştır. Bu nedenle tartışılan soru “İnsan bilgisi-
nin sınırları nelerdir?” sorusudur. 

CEVAP: B

4.  İnsan zihninin boş olduğunu ve bilginin yaşantılara 
dayalı olduğunu söyleyen görüş empirizmdir. 

CEVAP: E

5.  Kant dış dünyadan deneyle başlayan bilginin akılla 
işlenerek doğru bilginin elde edilebileceğini savun-
muştur. 

CEVAP: E

6.  Ortak estetik yargılar var mıdır? sorusu sanat felsefe-
sinin sorularından biridir. 

CEVAP: D
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7.  Zenon duyumsanan dünyanın yanılsama olduğunu 
söyleyerek bilginin imkansızlığını savunmuştur. 

CEVAP: B

8.  Hume fikirlerin izlenimlerden geldiğini söyleyerek ras-
yonalizm akımını eleştirmiştir. 

CEVAP: A

9.  Parçada duyulardan gelen bilginin aldatıcı olduğu 
vurgulanmıştır. Bu nedenle eleştirilen görüş empi-
rizmdir. 

CEVAP: B

10.  Bilginin deney ve gözlem ile elde edilebileceğini sa-
vunan felsefi akım pozitivizmdir. 

CEVAP: B

11.  Parçada bilginin deneyden mi yoksa akıldan mı gel-
diği tartışılmaktadır. Bu nedenle bilginin kaynağına 
ilişkin bir açıklama yapılmıştır. 

CEVAP: C

12.  Verilen açıklamalar sırasıyla: entüisyonizm, analitik 
felsefe,fenomenoloji, ve rasyonalizme aittir. Kritisiz-
me ait bir açıklama yoktur. 

CEVAP: E
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ÇözümBilgi Felsefesi 6

1.  Faydalı olan bilginin doğru olduğunu savunan felsefi 
görüş pragmatizmdir. 

CEVAP: A

2.  Parçada bilginin doğruluğu veya yanlışlığı tartışıl-
maktadır buna uygun soru “Bilginin değeri nedir?” 
sorusudur. 

CEVAP: E

3.  Sokrates bilginin öğrenilmediğini sadece hatırlandığı-
nı söylemiştir. Bu nedenle insan zihninde saklı olan 
doğrular sorgulama yoluyla açığa çıkarılır anlayışına 
ulaşılır. 

CEVAP: C

4.  Protagoras bilginin göreceli olduğunu vurgulamış ve 
doğru bilginin imkansızlığını savunmuştur. 

CEVAP: E

5.  Platon akıl yoluyla ulaşılan idealar dünyasının gerçek 
olduğunu savunarak rasyonalizm akımını savunmuş-
tur. 

CEVAP: A

6.  Sofistler bilgiyi para karşılığı satıp fayda saplamışlar-
dır. Bu nedenle pragmatist olduklarına ulaşılabilir. 

CEVAP: D
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7.  Parçada bilginin doğruluğu bilginin gerçeklikle uyuş-
masına bağlanmıştır. 

CEVAP: B

8.  Rasyonalistler bilginin kaynağına aklı alarak bilginin 
kaynağına deney ve deneyimleri alan empirizm görü-
şüne karşı çıkarlar. 

CEVAP: B

9.  Berkeley bilginin doğruluğunu bir zihin ya da özne ta-
rafından algılanmasına bağlamıştır. 

CEVAP: B

10.  Pozitivistler bilginin temeline bilimsel anlayışı koyarak 
metafiziksel alana karşı çıkmışlardır. 

CEVAP: A

11.  Parçada kesin yargılardan kaçınmak gerektiği anla-
tılmıştır. Bu anlayış Phryrron’un septisizmine uygun-
dur. 

CEVAP: C

12.  Kant bilginin nesneye değil insana bağlı olduğunu 
vurgulamıştır. 

CEVAP: E
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ÇözümBilgi Felsefesi 7

1.  James bilginin doğruluğunu fayda sağlamasına bağ-
ladığı için pragmatizm (faydacılık) akımını savunmuş-
tur. 

CEVAP: A

2.  Gazali doğru bilginin kaynağına kalp gözünü alarak 
entüisyonizm (sezgicilik) akımını savunmuştur. 

CEVAP: D

3.  Sokrates bilgiye ulaşmada önce bir şeyler bildiğini 
zanneden kişinin bilgisinin yanlış olduğunu gösterir 
yöntemin bu aşaması ironidir. Sonrada sorduğu so-
rularla bilginin doğuştan insan zihninde var olduğunu 
gösterir bu aşamada maiotiktir. 

CEVAP: B

4.  Witttgenstein dil dünyanın resmini çizer diyerek man-
tıkçı ampirizm akımını savunmuştur. 

CEVAP: A

5.  Hume olayların art arda gelişini alışkanlıklarla açıklar. 
Bu düşüncesiyle nedensellik ilkesini eleştirir. 

CEVAP: A

6.  Sanat bilgisinin bilgi edinmede kullandığı ölçüt sezgi 
ve hayal gücüdür. 

CEVAP: D
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7.  Comte parçadaki görüşleriyle pozitivizmi savunmuş 
ve metafiziği reddetmiştir. 

CEVAP: A

8.  Doğru bilginin doğru akıl yürütmelerle elde edilebile-
ceğini savunan akım rasyonalizmdir. 

CEVAP: A

9.  Parmenides bilginin değişmediğini ve akılla elde edil-
diğini söyleyerek rasyonalizm akımını savunmuştur. 

CEVAP: D

10.  Bir septiğe yani şüpheci bir filozofa göre herhangi bir 
konuda kesin yargılar verilmemelidir. 

CEVAP: A

11.  Locke ve Platon bilginin kaynağına ilişkin açıklamalar 
yapmıştır bu nedenle “doğru bilginin kaynağı nedir?” 
sorusunu tartışmışlardır. 

CEVAP: B

12.  Bilimsel bilgi olaylar arasında neden sonuç ilişkisi 
kurmaktadır. 

CEVAP: B
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ÇözümBilgi Felsefesi 8

1.  Parçaya göre bir bilginin doğru olması dış dünyadaki 
gerçeklikle uyuşmasına bağlıdır. 

CEVAP: A

2.  Husserl özlerin bilgisinin doğru olduğunu söyleyerek 
fenomenoloji akımını savunmuştur. 

CEVAP: C

3.  Gazali’nin kalp gözü olarak bahsettiği kavram sezgi-
dir. 

CEVAP: C

4.  Parçada bilimsel bilgiden bahsedilmediği için bilimsel 
bilginin ilerleyememesine de ulaşılamaz. 

CEVAP: D

5. Parçada fikirlerin izlenimlerimizin kopyası olduğu an-
latılmaktadır. Bu nedenle empirizm akımı desteklen-
mektedir. 

CEVAP: E

6.  Descartes bilginin doğruluğunu akla dayandırır. Bu 
nedenle duyulardan gelen bilginin yanıltıcı olduğunu 
söyler. 

CEVAP: C
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7.  Hume doru bilgiye duyu ve duyumlarla ulaşılabilece-
ğini söyleyerek rasyonalizm akımına karşı çıkmıştır. 

CEVAP: B

8.   Parçada bilginin sonrada deneyimlerle elde edildiği 
vurgulanmıştır. Bu nedenle doğuştan getirilen zihin 
kalıpları bilginin içeriğini oluşturur ifadesine ulaşıla-
maz. 

CEVAP: A

9.  Parçada duyu verilerinin akılla denetlenmesi gerektiği 
anlatılmıştır. 

CEVAP: E

10.  Bacon doğru bilgi elde etme yönteminin deney ve 
gözlem olduğunu anlatmıştır. 

CEVAP: A

11. Parçada düşünceye dayalı bilgilerimizin deneyle de-
netlenince doğru olacağı anlatılmaktadır. 

CEVAP: D

12.  İnsanların görüşlerinin farklı olması bireylerin bilgiyi 
elde ederken sahip oldukları bilgi birikimlerinin farklı 
olmasından kaynaklanır. 

CEVAP: D
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ÇözümBilgi Felsefesi 9

1.  Bilginin kaynağını deney olarak gören felsefi görüş 
empirizmdir. 

CEVAP: C

2.  Parçada bilginin kuşaktan kuşağa değiştiği anlatıl-
mıştır. Bu nedenle bilgi özneye bağlı olarak değiştiği-
ne ulaşılır. 

CEVAP: A

3.  Bacon bilgiye ulaşırken kuşkudan yola çıkılırsa doğ-
ru bilgiye ulaşılacağını söyler ve kuşkuyu araç olarak 
kullanır. 

CEVAP: A

4.  Parçada bilginin insan zihninde doğuştan olmadığı 
sonradan edinildiği anlatıldığı için empirizm akımı sa-
vunulmuştur. 

CEVAP: D

5.  Protagoras duyuların yanıltıcı olduğunu söylemiş ve 
bu durumda mutlak bilginin imkansızlığını vurgula-
mıştır. 

CEVAP: D

6.  Platon idealar dünyasının akıl ve düşünce gücüyle 
kavranabileceğini savunur ve idealar bu yönüyle nes-
nelerden ayrılır.

CEVAP: D
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7.  Parmenides duyuların insanı yanılttığını ve bu ne-
denle kesin bilgiye ulaşırken aklın temele alınması 
gerektiğini vurgulamıştır. 

CEVAP: B

8.  Kant deneyden gelen verilere biçim verenin akıl oldu-
ğunu savunmuştur. 

CEVAP: B

9.  Parçada deneyimlere dayanan bilginin insanı kesin 
doğrulara ulaştırmayacağı anlatılmaktadır. 

CEVAP: B

10.  Evreni yöneten doğa üstü bir varlık var mıdır? Sorusu 
metafiziksel bir sorudur bu nedenle anlamsızdır. 

CEVAP: D

11.  Verilen sorular bilginin doğru olup olmadığı ile ilgili 
olduğu için bilginin değerini sorgulamaktadır. 

CEVAP: D

12.  Parçada bilginin insan hayatını kolaylaştırdığına, 
çevresini anlamasına yardım ettiğine, mutlu olmasını 
sağladığına, ve toplumları değiştirdiğine vurgu yapıl-
mıştır. Ama insanın inancını temellendirdiğine vurgu 
yapılmamıştır. 

CEVAP: C
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ÇözümBilgi Felsefesi 10

1.  Bir masanın üstündeki vazonun dış dünyada insan 
zihninden bağımsız somut olarak bir varlığı vardır. Bu 
nedenle gerçektir. 

CEVAP: B

2.  Locke bilgiye duyularla ulaşıldığını söyler. Doğru bil-
ginin kaynağı akıldır ifadesi Locke’un görüşlerine uy-
maz. 

CEVAP: C

3.  Parçada bilginin bilimsel deneyden geldiği anlatılmış-
tır. Bu nedenle savunulan epistemolojik akım poziti-
vizmdir. 

CEVAP: C

4.  Hume doğru bilginin kaynağında izlenimler yani du-
yular olduğunu söyler. Bu görüş empirizmdir. 

CEVAP: C

5.  Parçaya göre doğruluk ileri sürülen yargının gerçek-
likle uyuşmasıdır. 

CEVAP: C

6.  Wittgenstein doğru bilginin deneyle elde edildiğini ve 
bilimsel dille elde edilen bilgilerin anlamlı olduğunu 
söyleyerek çözümleyici felsefeyi savunmuştur. 

CEVAP: C
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7.  Parçada ussal(akılsal) olanın gerçek gerçek olanın 
ussal olduğu söylenmiştir. Bu nedenle doğru bilgi 
akılla elde edilebilir yargısına ulaşılabilir. 

CEVAP: C

8.  Bilginin deney ve aklın ortak çalışması ile elde edile-
ceğini savunan felsefi akım kritisizmdir. 

CEVAP: E

9.  Kant bilgi edinme sürecinde hem aklın hem de dene-
yin katkılarının olduğunu söylemiştir ve bu görüşüyle 
empirizmin ve rasyonalizmin görüşlerini birleştirmiş-
tir. 

CEVAP: B

10.  Parçada doğuştan fikirlerin bilgi ortaya koymadığı an-
latılmıştır. Bu nedenle insan zihninde apriori (deney 
öncesi bilgi ) bilgi vardır anlayışı eleştirilmektedir. 

CEVAP: A

11.  Hume nedensellik ilkesinin insanların zihninde var 
olduğunu anlatmıştır ve doğada nedensellik ilkesinin 
olduğuna karşı çıkmıştır. 

CEVAP: D

12.  Parçaya göre bilginin doğruluğu düşünce ve eylemin 
birlikte olmasıyla ortaya çıkar. 

CEVAP: D
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1.  Kant bilginin deney ve aklın ortak çalışmasıyla elde 
edileceğini söyleyerek kritisizm akımını savunmuştur. 

CEVAP: E

2.  Platon bilginin akıl ve düşünce gücüyle elde edildiğini 
söyleyerek rasyonalizm akımını savunmuştur. 

CEVAP: C

3.  Hume bilgilerin dış dünyadan izlenimlerle elde edildi-
ğini söylemiştir. Bu nedenle tüm bilgilerin aposteriori 
yani deney sonrası elde edildiğini savunmuştur. 

CEVAP: E

4.  Bilginin kaynağında apriori yani deney öncesi bilginin 
olduğunu söyleyen görüş Hume’un empirizmine kar-
şıdır. 

CEVAP: B

5.  Farabi bilginin doğuştan getirilen fikirler ve sonradan 
kazanılan deneyimlerle elde edildiğini savunmuştur. 

CEVAP: C

6.  Dewey bilginin problemleri çözen bir araç olduğunu 
söyleyerek pragmatizm akımını savunmuştur. 

CEVAP: E
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7.  Bilginin doğruluğunu herkesin veya çoğunluğun ve-
rilen bilgiyi doğru kabul etmesine dayandıran ölçüt 
tümel uzlaşımdır. 

CEVAP: C

8.  Aristoteles’e göre duyulardan gelen veriler kavram-
laştırılmazsa doğru bilgi elde edilemez. Bu nedenle 
duyusal alanda var olan şeyler önce insan zihninde 
vardır anlayışı Aristoteles’e uygun düşmez. 

CEVAP: C

9.  Gazali bilginin kalp gözüyle elde edildiğini söyleyerek 
entüisyonizm akımını savunmuştur. 

CEVAP: D

10.  Parçada dilin yapısı gerçekliğin yapısını belirler deni-
lerek analitik felsefe akımının görüşleri anlatılmıştır. 

CEVAP: D

11.  Bergson doğru bilginin kaynağına sezgiyi koyarak en-
tüisyonizm akımını savunmuştur. 

CEVAP: D

12.  Hegel  doğru bilginin akılla elde edildiğini söyleyerek 
rasyonalizm akımını savunmuş ve empirizm akımına 
karşı çıkmıştır. 

CEVAP: A
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ÇözümBilgi Felsefesi 12

1.  Parçada bilginin hangi koşullarda elde edilebileceği 
tartışılmıştır ve bu durum bilginin imkanı ile ilgili bir 
problemdir. 

CEVAP: A

2.  Husserl özlerin bilgisinin doğru olduğunu söyleyerek 
fenomenoloji akımını savunmuştur. 

CEVAP: B

3.  Kant deney verilerinin bilginin ham maddesi olduğunu 
aklın ise bu ham maddeyi işlediğini söylemiştir. 

CEVAP: D

4.  Descartes doğru bilgiyi elde ederken şüpheyi bir yön-
tem veya bir araç olarak kullanmıştır. 

CEVAP: E

5.  Phyrron bilginin elde edilemeyeceğini ve her türlü 
bilgiden şüphe edilmesi gerektiğini söyleyerek septi-
sizm akımını savunmuştur. 

CEVAP: A

6.  Timon herhangi bir konuda kesin yargı verilemeye-
ceğini söyleyerek doğru bilgiye ulaşmanın imkansız 
olduğunu savunmuştur. 

CEVAP: A
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7.  Kant dış dünyadan gelen duyuların akıl tarafından 
işlendiğini söyleyerek bilginin deneyimler ve akıl ile 
elde edildiğini vurgulamıştır. 

CEVAP: C

8.  Parçada insanı yanlışa yönlendiren etken olarak  
önyargılar gösterilmiştir. 

CEVAP: A

9.  Pragmatizme göre bireye fayda sağlayan bilgiler doğ-
rudur, bu nedenle bilginin doğruluk ölçütü olarak ya-
rar alınmıştır. 

CEVAP: A

10.  Parçada bilginin insan zihninde doğuştan var olduğu 
anlatılmıştır. Bu nedenle bilginin sonradan elde edil-
diğini savunan empirizm akımına bir eleştiri yapılmış-
tır. 

CEVAP: B

11.  Sofistler bilginin kişiden kişiye değiştiğini söyleyerek 
rölativizm akımını savunmuşlardır. 

CEVAP: D

12.  Parçada doğuştan getirilen bilgilerin kesin bilgileri 
verdiği anlatılmıştır. Bu görüşle aposteriori (deney 
sonrası bilgi) bilgilere karşı çıkılmıştır. 

CEVAP: B
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1.  Bilim varlığın var olduğunu peşinen kabul ederken 
felsefe varlığın var olup olmadığını sorgular, bu ne-
denle varlığa şüpheci bir bakış açısıyla yaklaşır. 

CEVAP: D

2.  Hegel varlığın kendi zıddıyla diyalektik süreçte var 
olduğunu savunmuştur. 

CEVAP: A

3. Parçada varlığın var olduğunu reddeden felsefi görüş 
anlatılmıştır. Bu görüş nihilizmdir. 

CEVAP: D

4.  Herakleitos varlığın temeline değişimi alan bir filozof-
tur bu nedenle değişmeyen tek şey değişimdir fikrini 
savunmuştur. 

CEVAP: A

5. Platon bu dünyada yani nesneler dünyasındaki var-
lıkların gerçekten var olmadığını, gerçek varlıkların 
idealar dünyasındaki varlıkların var olduğunu söyle-
yerek varlığın idea olduğunu savunmuştur. 

CEVAP: A

6.  Demokritos varlığın maddeye bağlı bir düzen içinde 
var olduğunu söyleyerek mekanik materyalizm görü-
şünü savunmuştur. 

CEVAP: A
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7.  Tanrının varlığı ruhun ölmezliği özgürlük gibi duyu-
larla algılanamayan dünyanın kavramlarını inceleyen 
disiplin metafiziktir. 

CEVAP: A

8.  Demokritos varlığın atomlardan meydana geldiğini 
söyleyerek varlığın temeline maddeyi koymuştur. 

CEVAP: B

9.  Farabi varlığı ikiye ayırır ve zorunlu varlığın her şeyin 
yaratıcısı olan Tanrı olduğunu savunur. 

CEVAP: A

10. Hobbes asıl varlığın cisim olduğunu söyleyerek ma-
teryalizm (maddecilik) akımını savunmuştur. 

CEVAP: B

11.  Aristoteles her şeyin Tanrıya bağlı olduğunu söyler 
ve Tanrı da mutlak akıl sahibidir. Bu nedenle varlığın 
idea olduğunu savunur. 

CEVAP: A

12.  Varlık hakkında bilgi sahibi olunabilir mi ? sorusu var-
lık felsefesinin değil bilgi felsefesinin konusudur. 

CEVAP: D
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ÇözümVarlık Felsefesi 2

1.  Arkhe yani ana madde problemi felsefenin ontoloji 
alanına aittir. 

CEVAP: A

2.  Parçada zıtlıkların birliğinden bahsedilmiştir bu du-
rum da maddedeki diyalektik sürece bağlanmıştır. 

CEVAP: A

3.  Sofistler nesnelerin duyusal özelliklerinin   sürekli de-
ğiştiğini savunurlar bu nedenle varlık sürekli bir deği-
şim halindedir anlayışına ulaşılabilir. 

CEVAP: A

4.  Platon asıl gerçekliğin idealar dünyasında olduğunu 
söyleyerek idealizmi savunmuştur. 

CEVAP: A

5.  Parçada gerçek varlığın idealar olduğu anlatılmış ve 
idealizm akımı savunulmuştur. İdealizmin karşı çıktığı 
görüş materyalizmdir. 

CEVAP: B

6.  Demokritos evrendeki her şeyin temelinde atomların 
zorunlu hareketinin olduğunu söyleyerek mekanik 
materyalizm anlayışını savunmuştur. 

CEVAP: E
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7.  Varlığın temeline fenomeni  yani özü alan görüş feno-
menolojidir. 

CEVAP: B

8.  İnsanların duyularıyla algılayamadığı dünyanın kav-
ramlarını açıklamasına yardımcı olan disiplin metafi-
ziktir. 

CEVAP: C

9.  Parmenides varlıkta değişimin olmadığını savunarak 
devinizm yani oluşçuluk anlayışına karşı çıkmıştır. 

CEVAP: C

10.  Parçada zıtların birlikte varlığı meydana getirdiği  vur-
gulanmıştır. Bu görüş Herakleitos’un oluşçuluğudur 
yani devinizmdir.

CEVAP: D

11.  Gorgias varlığın yok olduğunu söyleyerek nihilizm 
akımını savunmuştur. 

CEVAP: C

12.  Farabi’nin savunduğu görüş idealizmdir karşı çıktığı 
görüş ise materyalizmdir. 

CEVAP: A
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ÇözümVarlık Felsefesi 3

1. Verilen cümlede insan varlığının insanın bilincini be-
lirlediği anlatılmış ve materyalizm görüşü savunul-
muştur. Materyalistlerin karşı çıktığı görüş idealizm-
dir. 

CEVAP: C

2.  Parçada evrende var olan herşeyin sürekli değiştiği 
anlatılmıştır. Bu görüş devinizim (oluşçuluk) olarak 
adlandırılır. 

CEVAP: C

3.  Hobbes dünyayı mekanik cisimlerin bir bütünü olarak 
görür ve bu görüşüyle materyalizm akımını savunur. 

CEVAP: D

4.  Parçada düşünceyle kavranan varlıkların gerçek ol-
duğu anlatılmıştır. Bu görüş Platon’un idealizmine 
uygundur. 

CEVAP: E

5.  Verilen ifadelerde varlığın nasıl var olduğu tartışılmış-
tır. Bu konular ontolojinin konusudur. 

CEVAP: D

6.  Herakleitos varlığın temeline değişmeyi koyar ve bu 
değişme karşıtların çatışmasıyla gerçekleşir. Değiş-
meyen tek şey değişimin kendisidir anlayışı Heraklei-
tos’un bu görüşüne uygundur. 

CEVAP: B
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7.  Varlığın bir hiç olduğunu savunan görüş nihilizmdir. 

CEVAP: D

8.  Descartes varlığın madde ve ruhdan oluştuğunu söy-
leyerek düalizm (ikicilik )akımını savunmuştur. 

CEVAP: C

9.  Hegel’in tez-antitez-sentez durumuyla anlattığı süreç 
diyalektik süreçtir. 

CEVAP: A

10.  Varlığın temeline düşünceyi alan bir filozof idealizmi 
savunur, materyalizmi eleştirir. 

CEVAP: D

11.  Herakleitos evrenin ana maddesinin ateş olduğunu 
söyleyerek varlığın sürekli değiştiğini vurgulamıştır. 
Bu görüş oluşçuluğa aittir. 

CEVAP: C

12.  Varlığın atomların birbirine çarpışmaları sonucunda 
oluştuğunu söyleyen görüş Demokritos’un materya-
lizmine örnektir. 

CEVAP: E
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ÇözümVarlık Felsefesi 4

1.  Parçada her şeyin belli bir amacı gerçekleştirmeye 
yönelik olduğu anlatılmıştır. Mekanik materyalizm 
anlayışı buna karşıdır çünkü mekanik materyalizme 
göre her şey zorunlu bir nedensellik ilkesine bağlıdır. 

CEVAP: A

2.   Parçada evrende var olan her şeyin kişiden kişiye de-
ğiştiği anlatılmaktadır. Bu nedenle varlık değişmeyen 
bir yapıya sahiptir görüşüne ulaşılamaz. 

CEVAP: E

3.  Bilim varlığın var olduğunu peşinen kabul eder ve 
bunu bilime özgü yöntemlerle inceler. 

CEVAP: A

4.  Parçada varlığın sürekli değiştiği ve bu nedenle aslın-
da bir hiçlik olduğu vurgulanmıştır. 

CEVAP: C

5.   Varlığın idealardan ibaret olduğunu söyleyen akım 
idealizmdir. İdealizmin karşı çıktığı akım materya-
lizmdir. 

CEVAP: B

6.  Doğa filozofları evrenin temeline hava, su ,ateş gibi 
unsurları alarak materyalist bir bakış açısı benimse-
mişlerdir. 

CEVAP: B
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7.  Herakleitos varlıktaki değişimin temeline karşıtların 
birliği anlayışını koyar. Bu görüşüyle Hegel diyalektik 
anlayışın temelini atmıştır. 

CEVAP: B

8.  Metafizik doğa üstü bir varlık alanını ele aldığı için 
kanıtlanması güçtür. İnsan doğası gereği merak etme 
güdüsüne sahiptir ve bu durumda metafiziksel konu-
lara olan ilgisini canlı tutar. 

CEVAP: B

9.  Parçaya göre Holbach varlığın temeline maddeyi 
alan materyalizm akımını savunmaktadır, karşı çıktığı 
felsefi akım ise idealizmdir. 

CEVAP: A

10.  Parçada varlığın aslında hiçlik olduğu savunulmuştur. 
Bu görüş Taozime aittir. 

CEVAP: C

11.  Descartes varlığın hem madde hem düşünce olduğu-
nu söyleyerek düalizm akımını savunmuştur. 

CEVAP: C

12.  Tanrı’nın varlığına nasıl ulaşılır? Sorusu din felsefesi-
nin temel sorularından biridir. 

CEVAP: A
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ÇözümVarlık Felsefesi 5

1.  Parmenides varlıkta oluş yani değişim olmadığını sa-
vunarak evrende değişmeyen tek şey değişimin ken-
disidir fikrine karşı çıkmaktadır. 

CEVAP: C

2.  Felsefe varlığı incelerken sadece somut değil soyut 
olan yönünü de incelemektedir. 

CEVAP: B 

3.  Görüşleri verilen filozoflar varlığın madde,düşünce ve 
değişim olduğundan bahsetmiştir. Filozoflar varlık ne 
olarak vardır problemini tartışmaktadır. 

CEVAP: B

4.  Taoizme göre varlık diye bir şey yoktur dolayısıyla 
varlık maddenin zorunlu değişimiyle var olur ifadesi 
taoizme uygun düşmez. 

CEVAP: A

5.  Demokritos her şeyin temeline atomları alarak ev-
rende maddeye bağlı bir var oluşun olduğunu savun-
muştur. 

CEVAP: E

6.  Platon gerçek varlıkların idealar olduğunu savunur. 
bu nedenle nesnelerin idealara varlık vermesi müm-
kün değildir. Aksine idealar nesnelere varlık verir. 

CEVAP: D
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7.  Varlığın temelinde değişimin olduğunu ve her şeyin 
sürekli olarak değiştiğini söyleyen görüş Heraklei-
tos’un oluşçuluğudur. 

CEVAP: E

8.  Descartes varlığın özneye bağlı olarak var olduğunu 
savunur. Bu nedenle sadece sezgiyle kavranabilen 
varlıklar var olabilir anlayışı Descartes’ın görüşüne 
uygun düşmez. 

CEVAP: E

9.  Dış dünyada var olan varlıkların insan zihninden ba-
ğımsız olarak var olduğunu savunan görüş materya-
lizmdir. 

CEVAP: D

10.  Parçada varlık felsefesinin diğer tüm felsefelerin kay-
nağı olduğu vurgulanmıştır. Bu nedenle varlık felse-
fesinin işlevi diğer alanlara temel oluşturmasıdır. 

CEVAP: B

11.  Bilim varlığın var olduğunu peşinen kabul eder ve 
varlığı somut olarak açıklar. 

CEVAP: B

12.  Kant insanın numen varlık alanının bilgisine ulaşa-
mayacağını savunarak varlığa ilişkin bilgisinin sınırlı 
olduğunu savunmuştur. 

CEVAP: E
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ÇözümVarlık Felsefesi 6

1.  Materyalizm varlığın temeline maddeyi alır ve varlık 
ideaların yansıması sonucu elde edilir anlayışına kar-
şı çıkar. 

CEVAP: D

2.  Parçada varlığın hem somut hemde soyut yönünün 
incelenmesi gerektiği anlatılmıştır. Bu nedenle varlığı 
tek tek incelemek insanı yanılgıya düşürür sonucuna 
ulaşılabilir. 

CEVAP: C

3.  Parçada metafiziğin ilk anlamı ve daha sonra meta-
fiziğe yüklenen anlamın ne olduğu anlatılmıştır. Bu 
durumda metafiziğe yüklenen anlamın zamanla de-
ğiştiğini gösterir. 

CEVAP: B

4.  Verilen bilgilerde varlığın madde, düşünce, hem mad-
de hem düşünce ve fenomen olduğu belirtilmiştir. Bu 
nedenle tartışılan soru varlık ne olarak vardır sorusu-
dur? 

CEVAP: E

5.  Parçada varlığın süjeye yani özneye bağlı olarak or-
taya çıktığı anlatılmıştır. Bu nedenle ideanın bir ürü-
nüdür anlayışına ulaşılabilir. 

CEVAP: A

6.  Varlığın sürekli bir değişim olduğunu söyleyen Herak-
leitos devinizm (oluşçuluk) akımını savunmaktadır. 

CEVAP: E
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7.  Parçada felsefenin ve bilimin varlığa bakış açılarının 
farklı olduğu anlatılmıştır. 

CEVAP: A

8.  Parçada görüşleri verilen filozoflar ana maddenin 
(arkhe) ateş, su ve atom olduğunu söyleyerek mater-
yalist bir bakış açısı benimsemişlerdir. 

CEVAP: B

9.  Fenomen nesnenin bilinç tarafından belirlenen özü-
dür. Bu nedenle öz sezgi ile kavranabilir ifadesi feno-
menolojiye ait değildir. 

CEVAP: A

10.  Platon gerçek varlıkların idealar olduğunu söyleyerek 
idealizm akımını savunmuştur. 

CEVAP: A

11.  Doğa filozofları doğayı ve evrenin ana maddesini 
araştıran filozoflardır. Bu nedenle cevap aradıkları 
soru varlığın özü ve ana maddesi nedir sorusudur. 

CEVAP: B

12.  Bilim varlığın var olup olmadığını sorgulamaz çünkü 
varlığın somut olarak var olduğunu kabul eder. 

CEVAP: C
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ÇözümVarlık Felsefesi 7

1.  Samanyolu galaksisinde kaç tane gezegen vardır? 
Sorusu deney ve gözlem ile astronomi bilimi tarafın-
dan incelenen bir problemdir. 

CEVAP: D

2.  Parçada felsefenin varlıkla ilgili sorular sorması felse-
fenin varlığın yapısını ve anlamını araştırma işlevine 
örnektir. 

CEVAP: C

3.  La Mettrie evrende maddeye bağlı bir düzenin oldu-
ğunu söyleyerek materyalizm akımını savunmuştur. 

CEVAP: D

4. Mars dış dünyada insan bilincinden bağımsız olarak 
var olan gerçek bir varlıktır. 

CEVAP: D

5.  İdealist filozoflar her şeyin temeline düşünceyi alır. 
Bu nedenle maddedeki değişimin düşüncedeki deği-
şime yol açtığı görüşüne karşıdırlar. 

CEVAP: C

6.  Demokritos var olan her şeyin temeline atomları ko-
yarak materyalizm akımını savunmuştur. 

CEVAP: E
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7.  Parçada varlığın temelinde değişen durumların oldu-
ğu anlatılmıştır. Bu görüşe uygun olan ifade ‘’her şey 
akar ‘’ düşüncesidir. 

CEVAP: A

8.  Herakleitos parçada verilen görüşleriyle karşıtların 
birliği açıklanmıştır. 

CEVAP: B

9.  Varlığın temeline Tanrı, ruh, düşünce gibi kavramları 
koyan görüş varlığın temelinde madde olduğunu söy-
leyen materyalizme karşı çıkmıştır. 

CEVAP: A

10.  Parçada varlığın hem somut hem soyut şeklide olabi-
leceği anlatıldığı için birçok türden olduğuna ulaşıla-
bilir. 

CEVAP: C

11.  Taoizm varlığın var olmadığını savunan bir akımdır. 

CEVAP: A

12.  Platon, Marx ve Husserl varlığın ne olduğuna ilişkin 
açıklamalar yapmışlardır. Bu nedenle tartıştıkları 
soru ‘’Varlığın kaynağı nedir?’’ Sorusudur. 

CEVAP: B
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ÇözümVarlık Felsefesi 8

1.  Aristoteles varlığın akıl tarafından bir forma sokulduk-
tan sonra var olduğunu söyleyerek idealizm akımını 
savunmuştur. 

CEVAP: A

2. Verilen cümlede insan varlığının insanın bilincini be-
lirlediği anlatılmış ve materyalizm görüşü savunul-
muştur. Materyalistlerin karşı çıktığı görüş idealizm-
dir. 

CEVAP: A

3.  Yer çekimi kanunu dış dünyada somut olarak var olan 
bir olgudur bu nedenle metafiziksel bir kavram değil-
dir. 

CEVAP: A

4.  Hegel’in anlattığı ruhun kendine karşıt bir durum ya-
ratarak varlığı var etmesi sürecine diyalektik süreç 
adı verilir. 

CEVAP: C

5.  Taoizme göre bir kez var olan varlık bir daha yok ol-
mamalıdır fakat dünyada böyle bir durum yoktur. Bu 
nedenle varlık diye bir şey yoktur. 

CEVAP: A

6.  Parçada savunulan görüş varlığın var olduğunu sa-
vunan realizm, eleştirilen görüş ise nihilizmdir. 

CEVAP: A
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7.  Parçada diyalektik yöntemin bir çok filozof tarafından 
kullanıldığı anlatılmıştır. Bu durumda felsefede bir kü-
mülatiflik (yığılma )olduğunu gösterir. 

CEVAP: D

8.  Parçada Herakleitos iyi-kötü, canlı- ölü kavramlarıyla 
karşıtların birliğinin önemini vurgulamıştır. 

CEVAP: E

9.  Parçada varlıkta sürekli bir değişim olduğu anlatılmış-
tır. Bu nedenle varlıkta dönüşümlü bir değişim süreci 
vardır bilgisine ulaşılabilir. 

CEVAP: C

10.  Verilen görüşlerde varlığın somut bir maddeden var 
olduğu anlatılmıştır. Bu görüş materyalizmdir. 

CEVAP: A

11.  Parçada bilimin varlığı objektif ve herkes için geçerli 
bir biçimde incelediği anlatılmıştır. Bu durum da bili-
me genel-geçer bir özellik katar. 

CEVAP: A

12.  Thales ana maddenin su olduğunu söyleyerek mater-
yalizm akımını savunmuştur. 

CEVAP: E
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ÇözümAhlâk Felsefesi 1

1.  Sokrates kötülüğün temelinde bilgisizliğin olduğunu 
söyler ve bilgili olmayı ahlaki bilginin temeline koyar. 

CEVAP: D

2.  Epiküros mutlu olmanın temeline haz almayı koyarak 
hedonizm akımını savunur. 

CEVAP: B

3.  Bireyin iyi ve kötü değerleri birbirinden ayırmasını 
sağlayan bilinç hali irade olarak tanımlanır. 

CEVAP: B

4.  Parçada filozoflar kendilerine göre iyi tanımı yapmış-
lardır. Bu nedenle öznel bir tavır takındıkları söylene-
bilir. 

CEVAP: E

5.  Sartre sorumluluğun insanın kendisine ait olduğunu 
söylemiştir. Bu nedenle insan eylemlerini kendi karar-
larıyla belirleyen özgür bir varlıktır sonucuna ulaşıla-
bilir. 

CEVAP: A

6.  Öğrenci derslerine sınıf geçmek için değil de ödevi 
olduğu için çalışıyorsa bu eylem ahlakidir. Bu görüş 
Kant’ın deontolojisine örnektir. 

CEVAP: B
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7.  Zenon’a göre bilge kişide kötülük bulunmaz bu ne-
denle bilgili olmak ahlaki davranışın temelidir. 

CEVAP: A

8.   Bireyin eylemlerinin sonuçlarını üstlenmesi sorumlu-
luk kavramıyla açıklanabilir. 

CEVAP: E

9.  Ahlak yasası tek insan için değil herkes için faydalı 
olandır görüşü evrensel ahlak yasasını kabul eder ve 
bu görüş utilitarizm olarak adlandırılır. 

CEVAP: D

10. Parçada fayda sağlayan durumların temele alınıp iyi-
lik yapıldığı için gerçek iyilikten bahsedilemez. 

CEVAP: C

11. Ahlaki davranışların çıkar duygusundan arınmış bir 
şekilde yapılması Kant’ın ödev ahlakına uygundur. 
Çünkü Kant’ın ödev ahlakında çıkar, fayda, haz vb. 
durumlar olamaz. 

CEVAP: E

12.  Sartre insanın sadece kendisine karşı sorumlu oldu-
ğu için evrensel bir ahlak yasası olmayacağını savu-
nur. 

CEVAP: B
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ÇözümAhlâk Felsefesi 2

1.  Parçada ahlaki ilkenin herkes için geçerli olması ge-
rektiği vurgulandığı için evrensel bir niteliğe sahip ol-
ması gerektiği anlatılmaktadır. 

CEVAP: A

2.  Parçada mutluluğun doğaya uygun yaşamakla elde 
edilebileceği anlatılmıştır. 

CEVAP: C

3.  Parçada bireyin kendi istencini yani iradesini kullana-
rak özgür eylemler yaptığı anlatılmıştır. 

CEVAP: C

4.  Bireyin iradesiyle açık ve seçik bilgiye sahip olarak 
mutluluğa ulaşabileceği anlatılmıştır. 

CEVAP: E

5.  İnsanın varoluşunun özünden önce geldiğini söyle-
yen görüş egzistansiyalizmdir. 

CEVAP: C

6. Kant’a göre ahlaki eylem ödeve yani iyi niyete daya-
nan eylemdir. 

CEVAP: A
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7.  Haz veren eylemlerin insanı mutluluğa götürdüğünü 
söyleyen görüş hedonizmdir. 

CEVAP: B

8.  Verilen görüşte ahlakiliğin ölçütü olarak doğru eylem-
de bulunmak gösterilmiştir. 

CEVAP: E

9.  Parçaya göre varoluşçu felsefenin insana kazandırdı-
ğı en önemli katkı sorumluluk sahibi bir varlık olduğu-
nu kavratmasıdır. 

CEVAP: C

10.  Parçada aklın insana iyiyi ve kötüyü ayırt etmeyi sağ-
ladığı anlatılmıştır. Bu nedenle evrensel ahlak yasası 
akla uygun eylemlerde ortaya çıkar. 

CEVAP: B

11.  Platon iyi davranışın temeline iyi ideasını koyar bu 
nedenle ahlak yasası iyi ideasına uygun eylemle or-
taya çıkar. 

CEVAP: A

12.  Ahlak yasasının temeline olabildiğince çok sayıda 
insanın faydasını koyan ahlak felsefesi görüş utilita-
rizmdir. 

CEVAP: B
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ÇözümAhlâk Felsefesi 3

1.  Evrensel ahlak yasasının temeline sübjektif özellikle-
ri koyan filozoflar yasanın temelini insandan aldığını 
savunurlar. 

CEVAP: E

2.  Sartre insanı sınırlandıran yasa veya kural olmadığını 
söyler ve insanın kendi kaderini kendisinin belirlediği-
ni savunur. 

CEVAP: C

3.  Birey ahlaki davranışını kendi inandığı için yapmakta-
dır bu nedenle yaptığı davranışlarında eylemin sonu-
cunu düşünmeden yapmıştır. 

CEVAP: E

4.  Parçada Aristoteteles ahlakiliği insanın özündeki iyili-
ği gerçekleştirmesine bağlamıştır. 

CEVAP: C

5.  Epiküros ve Aristippos en yüksek iyinin haz olduğunu 
savunduğu için hedonizm anlayışını savunmaktadır. 

CEVAP: A
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6.  İyi-kötü kavramları ahlak felsefesinin ilgilendiği konu-
lardan biridir. 

CEVAP: A

7.  Verilen ifadelerde bilgili olan insanın kötülük yapma-
yacağı ve evrensel ahlak yasasının temeline bilgiyi 
almak gerektiği anlatılmaktadır. 

CEVAP: C

8. Kant’ın ahlak felsefesinde ahlaki eylemi belirleyen 
ölçüt eylemin sonuçları değil, eylemin ödeve uygun 
olup olmadığıdır. 

CEVAP: B

9.  Parçada ahlaki eylemi yapmanın önemi üzerinde du-
rulmaktadır. Bu nedenle ahlak kurallarına uygun ey-
lemde bulunmak bilgili olmaktan daha iyidir sonucuna 
ulaşılabilir. 

CEVAP: E

10. Parçada ölüm gelecek diye acı çekmenin gereksiz 
olduğu anlatılmıştır. Bu nedenle mutluluğa ulaşmak 
için korkuların atılması gerektiği vurgulanmaktadır. 

CEVAP: D
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ÇözümAhlâk Felsefesi 4

1.  İnsanın özgür bilinçli ve irade sahibi olması ahlaki ey-
lemi gerçekleştirmek için gereklidir. 

CEVAP: C

2.  Tasavvuf düşüncesinde evrensel bir ahlak yasası 
oluşturmanın temelinde Tanrı sevgisi vardır. 

CEVAP: A

3.  Özgürlük ve sorumluluk kavramları ahlak felsefesine 
ait kavramlardır. 

CEVAP: E

4.  Kaza yapıp şoka giren bir kişi bilinçli değildir bu ne-
denle yaptığı eylem ahlaki sayılmaz. 

CEVAP: D

5. Aristippos ahlaki eylemin temeline hazzı koyarak he-
donizmi (hazcılık ) savunur. 

CEVAP: B

6.  Birey bir eylemi yaparken o konuda otoriter kişilerin 
fikrini alıp eylemini yapıyorsa bu eylem özgürce yapı-
lan bir eylem olmaz. 

CEVAP: A
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7.  Parçada ahlak ile ilgili söylenen görüşlerin birbirinden 
farklılık gösterdiği anlatılmaktadır. Bu durum evrensel 
ahlak yasasının olmasına aykırıdır. 

CEVAP: B

8.  Kant’ın ahlak anlayışının temelinde ödev yani iyiyi si-
teme vardır. 

CEVAP: D

9.  Parçada doğruyu bilen insanın doğru eylemi yapaca-
ğından bahsedilmiştir. Bu nedenle  bireyi doğru eyle-
me götüren bilgili olmaktır. 

CEVAP: B

10.  Parçada kötüye günah, iyiye de sevap anlamı yük-
lendiği anlatılmaktadır. Bu durumda ahlak ile inanç 
arasında bağ olduğunu anlatmaktadır. 

CEVAP: C

11.  Parçada ahlaki davranışın yapılırken vicdandan etki-
lendiği anlatılmaktadır. 

CEVAP: B

12.  Nietzsche toplumsal kuralların insanı köleleştirildiğini 
savunur. Bu nedenle toplumsal kurallara uymanın in-
sanı ahlaklı yaptığını eleştirmiştir. 

CEVAP: C
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ÇözümAhlâk Felsefesi 5

1.  Parçada yapılan bir eylemin koşulsuz buyruklara uy-
gun olarak yapılması anlatılmıştır. Bu görüş Kant’ın 
deontolojik anlayışıdır. 

CEVAP: C

2.  Parçada verilenlere göre bireyin özgür iradesiyle ah-
laki bakımdan hiçbir etki altında kalmadan eylem yap-
tığını ve özgür olduğu anlatılmıştır. 

CEVAP: C

3.  Sartre var oluşun  özden önce geldiğini ve insanın 
kendi kararlarıyla kendi özünü yarattığını söyleyerek 
egzistansiyalizm akımını savunmaktadır. 

CEVAP: A

4.  Parçada eylemin öncesindeki durumun eylemin ah-
lakiliğini belirlediği ve bu durumunda aslında yanlış 
olduğu anlatılmaktadır. Bu nedenle eleştirilen görüş 
Kant’ın deontolojik anlayışıdır. (ödev ahlakı) 

CEVAP: B

5.  Parçada bir eylemin ahlaki olup olmadığını belirleyen 
ölçüt eylemin özgür iradeyle yapılıp yapılmadığıdır. 

CEVAP: A

6.  Parçada verilen örnekte boğulan çocuğu kurtarmamı-
zın temelinde ödev duygusu varsa bu görüş Kant’ın 
deontolojik (ödev ahlakı) anlayışına uygundur. 

CEVAP: C
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7.  Parçada anlatılanlar bir eylemin, sonucunda kişiye 
sağlayıcı çıkar, fayda ya da haz amacına dayandı-
rılarak yapılmaması gerektiğini, eylemin yalnızca iyi 
niyetle ve ödev duygusuyla gerçekleştirilmesi gerek-
tiğini vurgulamaktadır. Bu düşünceler Kant’ın ödev 
ahlakı anlayışına uygundur.

CEVAP: C

8.  Sokrates ahlaklı olmanın temeline bilgili olmayı koyar 
ve bu nedenle hiçbir insan bilerek kötülük yapmaz an-
layışına ulaşılabilir. 

CEVAP: B

9.  Epiküros ahlaki eylemin temeline hazları alır ve acı-
ları reddeder. Bu nedenle hedonizm(hazcılık) akımını 
savunur. 

CEVAP: B

10.  Bireyin seçimlerinin ahlaklı olması için bireyin yaptığı 
seçimlerinin sonuçlarına katlanması gerekir. 

CEVAP: A

11. Parçada bir insanın ahlaki değerleri benimsemesiyle 
ahlak felsefesi yapmaya başladığından bahsedilmiş-
tir. 

CEVAP: B

12.  Parçada insanın seçimleriyle özünü belirlediği anlatıl-
mıştır. Bu nedenle insan tercihlerinin toplamıdır yar-
gısına ulaşılabilir. 

CEVAP: B
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ÇözümAhlâk Felsefesi 6

1. İnsanı eylem varlığı olarak inceleyen felsefe disiplini 
etik yani ahlak felsefesidir. 

CEVAP: E

2.  Parçada insanın mutluluğu bedensel hazların çok ol-
masına bağlanmıştır. Bu nedenle Epiküros’un savun-
duğu akım hedonizm yani hazcılıktır. 

CEVAP: B

3.  Parçada verilen insanların aynı görüşlere sahip ol-
dukları görüşünden hareketle evrensel ahlak yasası 
oluşturulabilir anlayışına ulaşılabilir. 

CEVAP: D

4.  Parçaya göre ahlaki eylemlerimizi gerçekleştirirken 
eylemlerimizin sonucunun değil eylemlerimizin iyi ni-
yete dayandığı anlatılmaktadır. 

CEVAP: D

5. Ahlaki yargıların herkes için geçerli olduğunu söyle-
yen bir filozof evrensel ahlak yasasının varlığını kabul 
eder. 

CEVAP: A

6.  Bir eylemin ahlaki sayılmasının temel koşulu eylemin 
bilinçli olarak gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğidir. 

CEVAP: B
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7.  Parçada iyiyi istemenin bilerek yapılmaması dahilin-
de zarar verebileceği anlatılmıştır. Bu durumda ahlaki 
eylemi belirleyen ölçüt ahlaki bilgidir. 

CEVAP: A

8.  Parçada filozofların ahlaki eylemin amacını farklı ta-
nımladıkları anlatılmıştır. Bu nedenle göreceli bir ya-
pıya sahip olduğu anlayışına ulaşılabilir. 

CEVAP: C

9.  Parçada Sartre insanın kendi eylemlerinin sonuçları-
na katlanması gerektiğinden bahsetmiştir. Bu neden-
le insan kendi kaderini kendisi belirlemiştir. 

CEVAP: D

10.  Parçada insanın mutlu olması olarak aklın gösterdiği 
şekilde davranması olarak gösterilmiştir. 

CEVAP: A

11.  Verilen ifadeler ahlak yargılarıyla diğer yargıların kar-
şılaştırılmasını yapmaktadır. Bu nedenle sorulacak 
soru “Ahlak yargısını diğer yargılardan ayıran nitelik-
ler nelerdir?” sorusudur. 

CEVAP: A
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ÇözümAhlâk Felsefesi 7

1.  Ahlaki anlamda yapılan eylemlerin ve verilen yargı-
ların kesin olmamasının nedeni insanın eylemlerinin 
kişisel olmasından kaynaklanır. 

CEVAP: C

2.  Doğa ve toplum mücadelesi sürecinde insanın bir  
yargılama yetisi olarak ortaya çıkan şey vicdandır ve 
parçada vicdanın ne anlama geldiği anlatılmıştır. 

CEVAP: D

3.  Parçada insanın yaptığı eylemde karşı taraftaki insan-
la empati kurması gerektiği anlatılmıştır. Bu nedenle 
kendimize yapılmasını istemediğimiz bir davranışı bir 
başkasına yapmamalıyız sonucuna ulaşabiliriz. 

CEVAP: A

4.  Platon ve Sokrates insandan bağımsız olan fakat in-
sanın davranışlarını da belirleyen bir yasanın varlığı-
nı kabul etmişlerdir. 

CEVAP: B

5.  Parçada mutluluğun dengenin getirdiği dinginlikle 
elde edileceği anlatılmıştır. Bu nedenle mutluluğa 
ulaşmanın yolu ölçülü olmaktır. 

CEVAP: E

6.  Parçada insanın önceden belirlenmiş bir yapısının ol-
madığı anlatılmıştır. Bu nedenle insan kendi kaderini 
oluşturur sonucuna ulaşılabilir. 

CEVAP: D
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7.  Tanrı var mıdır yok mudur? Sorusu ahlak felsefesinin 
sorusu değil din felsefesinin sorusudur. 

CEVAP: E

8. Parçada bir şeyin iyi, kötü veya hiçbir şey olabileceği-
ne değinildiği için bu kavramların rölatif (kişisel ) olma 
özelliğine vurgu yapılmıştır. 

CEVAP: C

9.  Verilen sözde insanın sözlerine değil tamamen yaptı-
ğı davranışa bakılması gerektiği anlatılmıştır. 

CEVAP: E

10.  Parçada ahlakın bir kurallar toplamı olduğu, ahlak 
felsefesinin de ahlak üzerine düşünmek olduğu an-
latılmıştır yani ahlak ile ahlak felsefesinin farkı vurgu-
lanmıştır. 

CEVAP: B

11.  Parçaya göre birey davranışı yaparken bir başkası 
tarafından engellenmemesi gerektiği bu nedenle de 
ahlaki eylemin bireyin özgür olması koşuluyla gerçek-
leştirileceği anlatılmıştır. 

CEVAP: B

12.  Ütopya ahlak felsefenin değil siyaset felsefesinin in-
celediği bir kavramdır. 

CEVAP: E



79

TY
T 

- 
Fe

ls
ef

e

ÇözümAhlâk Felsefesi 8

1.  Parçada ahlak yasasının herkes için aynı olan ve 
aynı kalan ödev olması gerektiği anlatıldığı için bu 
durum Kant’ın deontolojisi yani ödev ahlakı anlayışı-
na örnektir. 

CEVAP: C

2.  Parçada değerlerin insana öğretilebileceği ve bu du-
rumda da evrensel bir ahlak yasasının oluşturulabile-
ceğinden bahsedilmiştir. 

CEVAP: A

3.  Parçada iyinin yarar için istendiği anlatılmıştır bu ne-
denle sonucunda getireceği faydaya vurgu yapılmış-
tır. 

CEVAP: D

4.  Mill en çok sayıda insana en fazla miktarda fayda 
sağlayan eylemlerin ahlaki olduğunu vurguladığı için 
utilitarizm akımını savunmuştur. 

CEVAP: C

5.  Parçada ahlaki eylemin temeline haz alınmıştır ve bu 
nedenle insanın ahlaki eylemi haz temelinde oluştur-
ması gerektiği anlatılmıştır. 

CEVAP: E

6.  Birey yaptığı eylemini ödevi temele alarak yapıyorsa 
bu durum Kant’ın deontolojisine örnektir. 

CEVAP: C
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7. Eğer birey yaptığı eylemini ödeve uygun olarak yapı-
yorsa bu eylem ahlakidir. Bu nedenle eylemin ahlaki 
olması koşulsuz bir buyruk olarak benimsenmesine 
bağlıdır. 

CEVAP: C

8.  1. durumda öğrenci kopya çekmeme davranışını ken-
di saygınlığının düşmemesi için yaptığından pragma-
tist, 2. Durumda ise kopya çekmeme davranışının 
kendisi için bir ödev olduğunu düşündüğünden dola-
yı ödev ahlakına uygun bir davranış gerçekleştirmiş 
olur. 

CEVAP: D

9.  Parçada kurallar olmadığı için bireyin eylemlerinde 
özgür olduğu vurgulandığı için savunulan özgürlük 
anlayışı liberteryanizmdir. 

CEVAP: A

10.  Bireyin yaptığı eylemlerinde toplumun eğilimlerinin 
belirleyici olduğu anlatılmıştır bu özgürlük anlayışı 
determinizmdir. 

CEVAP: B

11.  Bireyin yaptığı eylemlerinde özgür olduğunu ve so-
rumluluğunda kendisine ait olduğu vurgulandığı için 
indeterminizm görüşü savunulmaktadır. 

CEVAP: D

12.  Bireyin eylemlerinin doğaüstü bir güç tarafından belir-
lendiğini söyleyen görüş fatalizm yani kaderciliktir. 

CEVAP: E
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ÇözümSanat Felsefesi 1

1.  Parçada her filozofun güzeli farklı şekilde tanımladığı 
anlatılmıştır. Bu nedenle güzelin kişiden kişiye değiş-
tiğine ulaşılabilir. 

CEVAP: E

2.  Verilen cümlede sanatçının her baktığı nesnede farklı 
sonuçlar çıkardığı için sanatın rölatif yani kişisel oldu-
ğu anlatılmıştır.

CEVAP:  C

3.  Parçada güzelliğin estetik öznenin bakış açısına bağ-
lı olduğu vurgulanmıştır. Bu nedenle güzelliğin ortaya 
çıkması için estetik öznenin bakışı gereklidir. 

CEVAP: A

4.  Kant’a göre güzel estetik duygulara hitap eden bir 
kavramdır bu nedenle güzeli iyiden ayıran neden ras-
yonellik olamaz. 

CEVAP: D

5.  Platon kuşların üzümleri gerçek zannedip, üzümleri 
koparmaya çalışmasını sanatın değeri olarak belirle-
miştir. Bu görüş sanatı taklit olarak kabul eder. 

CEVAP: A

6.  Parçada Mimar Sinan olmasaydı Süleymaniye Ca-
misinin yapılamayacağı anlatıldığı için sanatın özgün 
olduğu vurgulanmıştır. 

CEVAP: A
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7.  Parçada sanat eserinin doğruyu değil güzeli yansıt-
ması gerektiği anlatılmaktadır. Bu nedenle bir eserin 
sanat eseri olması için doğruyu yansıtması gerekir 
anlayışı eleştirilmektedir. 

CEVAP: E

8.  Parçada insanların estetik yönden eğitildikçe sanatın 
nesnelleşeceği anlatıldığı için bu durum sanatta ob-
jektifliği ortaya çıkaracaktır. 

CEVAP: A

9.  Güzellik hem estetiğin hem de sanat felsefesinin ko-
nusudur. Estetik doğa ve sanat eseri ayrımı yapma-
dan her türlü güzeli incelerken sanat felsefesi sadece 
sanat eserindeki güzeli inceler. Bu nedenle güzeli 
güzel yapan etmenler nelerdir? Sorusu sanat felsefe-
sinin sorduğu bir soru değildir. 

CEVAP: D

10.  Parçada sanat eserinin güzellik değerini kendisinde 
taşıdığı veya alımlayıcının güzelliği yüklediği anlatıl-
mıştır. Bu nedenle tartışılan soru güzelliği belirleyen 
ölçüt nedir? Sorusudur. 

CEVAP: E

11.  Parçada sanatçının eserini yaparken belli bir tekniğe 
sahip olması gerektiği ve bu tekniğini de istediği şe-
kilde kullanabilmesi gerektiği anlatılmıştır. 

CEVAP: E
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ÇözümSanat Felsefesi 2

1.  Bir nesnenin sanat eseri olması için özgün olması, 
tek ve biricik olması gerekir. 

CEVAP: E

2.  Parçada sanat eserini biz beğenmesek bile sanat 
eserinin değerinden bir şey kaybetmediği anlatılmış-
tır. Bu nedenle sanat eserinin değerini belirleyen öl-
çüt estetik özne değildir sonucuna ulaşılabilir. 

CEVAP: E

3.  Güzel olan estetik duygulara, iyi olan ahlaki değerle-
re uygun olan şeydir. Bu nedenle parçada eleştirilen 
görüş iyi olanın ve güzel olanın aynı şeyler olduğu 
anlayışıdır. 

CEVAP: B

4.  Parçada güzelliğin estetik nesneye ait olduğu vurgu-
lanmıştır bu nedenle estetik özneyi temele alan biz 
romantik olduktan sonra dağlar güzelleşti ifadesi bu 
anlayışa uygun değildir. 

CEVAP: A

5.  Parçada sanat eserinin güzel veya çirkin olmasını be-
lirleyen ölçütün ona bakanın bakış açısı  ve duyguları 
olduğu belirtilmiştir. Bu nedenle sanat eserinin göre-
celi olduğu vurgulanmıştır. 

CEVAP: C

6.  Sanatçı sanat eserinde doğayı yansıtır ve dünyaya 
ayna tutar ifadeleriyle sanatın taklit olduğu vurgulan-
mıştır. 

CEVAP: A
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7.  Parçada insanın sanat eserindeki güzeli görebilme-
si için sanatsal bir kültüre sahip olması gerektiği ve 
sanatçının sanat eserine estetik bir hazla bakması 
gerektiği anlatılmıştır. 

CEVAP: D

8.  Parçada sanatçının her eserinde kendini ifade ettiği 
anlatıldığı için sübjektif olduğu vurgulanmıştır. 

CEVAP: B

9.  Parçada güzelin estetik duygulara, doğrunun ise akla 
hitap ettiği için bilgiyle ilgili bir kavram olduğu anlatıl-
mıştır. 

CEVAP: D

10.  Bir sanatçı eserini yaparken eserinin kimin işine ya-
rayıp yaramayacağını düşünmez bu nedenle pratik 
fayda arayışında değildir. 

CEVAP: B

11.  Parçada sanat eserinin alımlayıcısında hoşlanma 
duygusu uyandırdığı ve duygusal doyum sağladığı 
için tek ve özgün olduğu anlatılmıştır. 

CEVAP: C

12.  Platon sanatçının idealar dünyasındaki ideaların tak-
litleri olan nesneleri taklit ettiğini söyler bu nedenle 
sanatı taklit olarak görür. 

CEVAP: B
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ÇözümSanat Felsefesi 3

1.  Aristoteles’e göre sanatın ahlaki bir amacı vardır ve 
sanat insanlara duyguları yoğun yaşatarak insanları 
ruhsal açıdan doyuma ulaştırır. 

CEVAP: E

2.  Parçada sanatın insan soyunun ilerlemesinde öncü 
bir rol oynadığı anlatılmıştır bu nedenle sanat bilim ve 
felsefeye yol gösterir. 

CEVAP: E

3.  Verilen ifadelerde hakikatin zihinsel olduğu için akla 
uygun olduğuna, sanatın ise hazzın objesi olduğu için 
duygulara hitap ettiği anlatılmıştır. 

CEVAP: D

4.  Parçada sanatçının eserine hayal gücüyle anlam kat-
tığı anlatılmıştır. Bu görüş yaratma olarak sanat anla-
yışına uygundur. 

CEVAP: A

5.  Her filozofun sanatı farklı biçimlerde tanımlaması sa-
natın göreceli olduğunu gösterir. 

CEVAP: D

6.  Parçada verilenlere göre estetik doğa ve sanat eseri 
olsun tüm nesnelerdeki güzelle, sanat felsefesi ise 
sadece sanat eserindeki güzelle ilgilenir. 

CEVAP: D
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7.  Platon sanatçının doğayı taklit ederek aslında taklidin 
taklidini yaptığını söylemiştir. Bu anlayış taklit olarak 
sanat anlayışıdır. 

CEVAP: B

8.   Parçada sanatçının öz ile biçimin uyumunu araması 
gerektiği ve bu nedenle eserin de belli bir uyuma sa-
hip olması gerektiği anlatılmıştır. 

CEVAP: E

9.  Parçada sanatın, insanların kendini ifade etme aracı 
olduğu anlatılmış ve sanatın iletişim işlevi ile ortaya 
çıktığı anlatılmıştır. 

CEVAP: A

10.  İki farklı ressamın aynı manzarayı farklı şekilde res-
metmesi sanatın öznel olmasıyla ilgilidir. 

CEVAP: A

11.  Parçada sanatın sanatçının yaratıcı hayal gücüyle 
ortaya çıktığı anlatıldığı için sanat yaratmadır. 

CEVAP: A



87

TY
T 

- 
Fe

ls
ef

e

ÇözümSanat Felsefesi 4

1.  Parçada insan oynadığı sürece insandır denilerek sa-
natın oyun olduğu vurgulanmıştır. 

CEVAP: C

2.  Aristoteles güzelliği matematiksel ölçülere dayandır-
mıştır. Bu nedenle güzellik nesnedeki uyum ve ölçü 
ile ortaya çıkar sonucuna ulaşılabilir. 

CEVAP: D

3.  Doğaya bakıldığı zaman görülmeyen güzellik sanat-
çının yaratıcı hayal gücü ile ortaya çıkar. Bu nedenle 
sanat ve doğa birbirinden farklıdır. 

CEVAP: D

4.  Parçada bir toplumun belli bir dönemini tanımak iste-
yen sanatçının o döneme ait sanat eserlerini incele-
mesi gerektiği için sanat seri toplumsal koşullardan 
etkilenir. 

CEVAP: C

5.  Parçada sanatçının eseri oluştururken kendi zihnini 
kullandığı anlatılmıştır bu nedenle eser sanatçının 
öznel deneyimlerinin bir ürünüdür. 

CEVAP: D
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6.  Doğada mükemmelliğin olmadığını ve sanatçının mü-
kemmelliği eserde hayal gücü ve yeteneği ile ortaya 
çıkardığını söyleyen kuram yaratma kuramıdır. 

CEVAP: A

7. Parçada sanatın halk için yapılması gerektiği  anla-
tılmıştır bu nedenle eleştirilen görüş sanatçının ve  
sanatçının kullandığı dilin halka hitap etmemesidir. 

CEVAP: E

8.  Yapılan resimde eğer nesneleri asıllarıymış gibi sa-
narsak gerçek sanatın ortaya çıkacağı anlatılıyor. Bu 
nedenle sanat taklittir. 

CEVAP: C

9.  Parçada sanatın doğayı taklit ettiği anlatılmıştır bu 
nedenle sanat ve doğa birbirinden farklı varlık alan-
larıdır bilgisine ulaşılamaz. 

CEVAP: D

10.  Parçada güzellik veya çirkinlik gibi değerlerin estetik 
özne tarafından nesneye yüklendiği anlatılmıştır. 

CEVAP: C
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ÇözümSanat Felsefesi 5

1.  Parçada bireyin sanat eserini haz duyarak oluşturdu-
ğu anlatıldığı için beğeni duygusu taşıdığı anlatılmak-
tadır. 

CEVAP: C

2.  Parçada sanat felsefesinin ve estetiğin alanı karşı-
laştırılmıştır ve estetiğin alanının sanat felsefesinin 
alanından daha kapsamlı olduğu anlatılmıştır. 

CEVAP: C

3.  Parçada sanatın insanı günlük sıkıntılardan kurtardı-
ğı için oyun olduğu vurgulanmıştır. 

CEVAP: B

4.  Parçada estetik yargıların kişisel takdir ve beğenme 
duygusunu yansıttığı anlatılmıştır bu nedenle subjek-
tif bir yapıda olduğu söylenebilir. 

CEVAP: A

5.  Sanat bilgisinin öznel olmasının nedeni sanatçının 
eserini yaparken duygularını ön planda tutmasıdır. 

CEVAP: E

6.  Kant güzel duygusunun her insanda bulunmasından 
dolayı nesnel olduğunu  ve bu nedenle ortak estetik 
yargıların olduğunu vurgulamıştır. 

CEVAP: C
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7.  Estetik yargılar duygulara dayandığı için olgusal ola-
rak incelenmesi mümkün değildir. 

CEVAP: B

8.  Parçada doğal güzelliğin ve insan yapımı olan güzel-
liğin birbirinden farklı kavramlar olduğu anlatılmakta-
dır. 

CEVAP: B

9.  Parçada estetik yargıların bir uzmanlık işi olduğu bu 
nedenle de estetik uzmanlığın ortak estetik yargıları 
zorunlu kıldığı anlatılmaktadır. 

CEVAP: C

10.  Parçada sanat eserinin sadece yaratıcısına ait oldu-
ğu anlatıldığı için özgün olduğu vurgulanmıştır. 

CEVAP: A

11.  Parçada taklidin bir sanat aracı olduğu fakat hiçbir 
zaman gerçek sanat olmadığı anlatılmıştır. 

CEVAP: D
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ÇözümSanat Felsefesi 6

1.  Aristoteles güzel olanın orantıyı ve düzeni belirttiğini 
vurgular. Bu nedenle güzel olan ölçü ve uyumlu olan-
dır. 

CEVAP: E

2.  Parçada sanatçının eserini kendisine ait duygu ve 
düşüncelerle yorumladığı ve bu nedenle doğayı da 
kendi isteklerine göre biçimlendirdiği anlatılmıştır. 

CEVAP: A

3.  Parçada sanatçının esere bireysel damga vurduğu 
anlatıldığı için eserde kendini duyurduğu anlatılmıştır. 

CEVAP: C

4.  Aşık Veysel kendisindeki aşk olmasa güzelliğin hiçbir 
değerinin olmayacağını anlattığı için güzelliğin özne-
ye bağlı olarak ortaya çıktığı anlatılmıştır. 

CEVAP: A

5.  Parçada sanatçının güzel ideasının kopyasını yaptığı 
anlatılmıştır bu nedenle sanat bir taklittir. 

CEVAP: C

6.  Verilen ifadelerde güzel ve iyi ilişkilendirilmiştir. İyi ah-
lak felsefesi (etik)ne ait bir kavramdır. 

CEVAP: D
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7.  Parçada sanatın hem maddi hemde manevi yönünün 
olduğu anlatılmıştır. Bu nedenle her iki yönüyle bir 
bütün olarak ele alınmalıdır. 

CEVAP: E

8.  Verilen ifadede doğadaki güzelliğin ancak sanatçı 
tarafından işlendikten sonra ortaya çıkabileceği anla-
tılmıştır. Bu nedenle güzelliği ortaya çıkaranın sanat-
çının hayal gücü olduğuna ulaşılabilir. 

CEVAP: C

9.  Parçada sanat yaparken oyun oynamanın ne kadar 
önemli olduğu anlatılmıştır. Bu da sanatçının eserini 
oluştururken çocukluk deneyimlerinden etkilendiğini 
gösterir. 

CEVAP: B

10.  Parçada insanların çevresindeki nesneleri anlamak 
için sanatı bir oyun ve bir eğlence olarak gördüğü an-
latılmıştır. 

CEVAP: D

11.  Parçada sanat eserinin bir kerelik olduğu ve yinele-
nemeyeceği anlatıldığı için tek ve biricik olduğundan 
bahsedilmiştir. 

CEVAP: C

12.  Parçada iyi ve güzel ile ilgili örnekler verilmiş ve iyinin 
ve güzelin birbirinden farklı olduğu anlatılmıştır. 

CEVAP: A
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ÇözümDin Felsefesi 1

1. Tanrı’nın varlığını kabul etmeyen görüş ateizmdir. 

CEVAP: C

2.  İnsan eylemlerinde özgür müdür sorusu ahlak felse-
fesinin sorusudur. 

CEVAP: D

3.  Parçaya göre Spinoza Tanrı ve doğada var olan her 
şeyi özdeş olarak görür bu nedenle panteizm görüşü-
nü savunur. 

CEVAP: D

4.  Parçada din felsefesinin bilgiyi soruşturduğu anla-
tılmıştır. Bu nedenle dine eleştirel bir bakış açısıyla 
yaklaşır. 

CEVAP: E

5.  Parçada evrene düzen ve amaç veren varlığın Tanrı 
olduğu anlatılmıştır. Bu kanıt teleolojik kanıttır. 

CEVAP: C

6.  Verilen görüşlerde filozoflar aklın ve evrenin sınırları-
nın dışında bir varlığın bilinemeyeceğini vurgulamış-
lardır. Bu nedenle her şeyin Tanrı olduğu anlayışına 
karşı çıkılır. 

CEVAP: B
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7.  Parçada Tanrı ve doğa arasında bir ikilik olmadığı 
anlatıldığı için Tanrı ve doğa özdeştir anlayışına ula-
şılabilir. 

CEVAP: E

8.  Parçada dinin insanların hayatını bir düzene soktu-
ğundan bahsedilmektedir. Bu nedenle din normatif 
bir yapıya sahiptir. 

CEVAP: A

9.  Teizm ve Deizm bu iki görüşün ikisi de Tanrı’nın var-
lığını kabul etmektedir. 

CEVAP: C

10. Parçada Tanrı’nın var olup olmadığı hakkında yargı-
da bulunulamayacağı belirtildiği için savunulan görüş 
agnostisizmdir. 

CEVAP: C

11.  Parçada filozofun Tanrı’yı akla uygun olarak açıkla-
dığı anlatıldığı için din felsefesi hakkında rasyonel 
olduğu söylenebilir. 

CEVAP: B 

12.  Farabi Tanrı’yı zorunlu olarak tanımlamıştır bu ne-
denle Tanrı varlığı zorunlu ve en yüce varlıktır. 

CEVAP: A
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ÇözümDin Felsefesi 2

1.  Parçada din ve felsefenin aynı şeyi söylediği anlatıl-
mıştır bu nedenle ‘’hem peygamber hem de filozof 
toplumu aydınlatır.’’ Anlayışına ulaşılabilir. 

CEVAP: E

2.  Parçada baskı ve zorlamayla dinin bir araya geleme-
yeceği anlatılmıştır. Bu nedenle inancın temelinde 
insanın özgür seçimleri bulunmalıdır. 

CEVAP: D

3.  Parçada var olan her şeyin var olma nedeninin Tanrı 
olduğu anlatılmıştır. Bu nedenle Tanrı mutlak varlıktır 
görüşüne ulaşılabilir. 

CEVAP: C

4.  Parçada evrendeki düzeni sağlayacak ve evrene bir 
amaç verecek varlığın Tanrı olduğu anlatıldığı için te-
leolojik kanıta başvurulmuştur. 

CEVAP: C

5.  Parçada Tanrının varlığının inanca dayanması gerek-
tiği anlatılmıştır. Bu nedenle Tanrı’nın varlığı ancak 
imanla bilinebilir sonucuna ulaşılabilir. 

CEVAP: D

6.  Tanrı ile evreni bir sayan ve her şeyi Tanrı olarak gö-
ren anlayış panteizmdir. 

CEVAP: E
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7.  İnsanın hem özgür olduğu hemde Tanrı’nın her şeyi 
önceden belirlediğini söylemek çelişki içerdiği için din 
felsefesinde böyle bir şey olmaz bu nedenle tutarlıdır. 

CEVAP: A

8.  Parçada dinin adanmayı, imanı ve tapınmayı gerek-
tirdiği anlatılmıştır bu durumda dinin dogmatik oldu-
ğunu gösterir. 

CEVAP: A

9.  Parçada Tanrının ilk akıl ve ilk varlık olduğu anlatıl-
mıştır bu nedenle tüm varlıkların ilk nedeni Tanrıdır 
anlayışına ulaşılabilir. 

CEVAP: C

10.  Parçada insanın amacının Tanrı ile bütünleşmek ol-
duğu ve bedensel zevkler yerine ibadet yaparak Tan-
rı ile bütünleşebileceği anlatılmıştır. 

CEVAP: D

11.  Tanrı’nın varlığının Tanrı tanımında zorunlu olarak 
çıkması teizmin ontolojik kanıtına örnektir. 

CEVAP: A

12.  Tanrı’nın varlığının ya da yokluğunun bilinemeyece-
ğini savunan felsefi görüş agnostisizmdir. 

CEVAP: B
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ÇözümDin Felsefesi 3

1.  Evrendeki her şeyin ilk nedeninin Tanrı olduğu anla-
yışı teizmin kozmolojik yani ilk neden kanıtına örnek-
tir. 

CEVAP: B

2.  Tanrı evreni yarattıktan sonra artık evrene müdahale 
etmemektedir görüşü deizme aittir. 

CEVAP: A

3.  Parçada filozofun Tanrı’yı akıl ile anlamaya ve anlam-
landırmaya çalıştığı anlatılmıştır. Bu nedenle Tanrı 
düşünceye dayalı bir varlıktır sonucuna ulaşılabilir. 

CEVAP: A

4. Parçada Tanrısal hakikatin iman ile bilinebileceği ve 
imanın kuşkuya yer bırakmadığı anlatıldığı için Tan-
rı’nın bilgisine inancı temele alarak ulaşılır görüşüne 
varılır. 

CEVAP: E

5.  Parçada Tanrı’nın tanımı gereği var olduğu anlatıldığı 
için teizmin ontolojik kanıtına başvurulmuştur. 

CEVAP: A

6.  Parçada ibadetin ve dini kuralların diğer insanlar tara-
fından bozulabileceği anlatılmıştır. Bu nedenle Tanrı 
ile kulu arasına kimse girmemelidir. 

CEVAP: C
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7. Parçada Tanrı’nın ancak imanla bilinebileceği anlatıl-
mıştır. Bu nedenle aklın Tanrı’yı bilmede insana fay-
da sağladığına ulaşılamaz. 

CEVAP: E

8.  Parçada dinin ve felsefenin ilgilendiği konular anlatıl-
mış fakat felsefenin dine karşı çıkıp çıkmadığından 
bahsedilmemiştir. 

CEVAP: D

9.  Parçada felsefenin ne din için ne de dine karşı olduğu 
anlatıldığı için felsefenin dine rehberlik ettiğine ulaşı-
lamaz. 

CEVAP: C

10.  Açıklaması verilen kavramlar sırasıyla kutsal-ibadet 
ve iman kavramlarıdır. 

CEVAP: D

11.  Parçada din felsefesi ve teolojinin hangi konularla il-
gilendiği ve özellikleri anlatıldığı için din felsefesi ve 
teoloji arasındaki fark vurgulanmıştır. 

CEVAP: C

12.  Tanrının varlığı ya da yokluğu hakkında kesin hüküm-
ler verilemeyeceğini söyleyen görüş agnostisizmdir. 

CEVAP: E
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ÇözümDin Felsefesi 4

1.  Tanrının varlığının ya da yokluğunun bilinemeyeceği-
ni savunan görüş agnostisizmdir. 

CEVAP: E

2.  Parçada din felsefesinin önyargıdan uzak durduğu 
anlatılmıştır bu da dogmatik olmadığını gösterir. 

CEVAP: E

3.  Parçada maddeden sıyrıldığımızda zihnimizin Tan-
rı’yı yetkin bir biçimde kavrayacağı anlatıldığı için 
‘’Tanrı aklın sınırları içerisindedir.’’ Yargısına ulaşıla-
bilir.

CEVAP: D

4.  İyi nedir? Sorusuna felsefede her filozof tarafından 
farklı cevaplar verildiği için felsefenin dinden farkı ola-
rak rölatif bir bakış açısını savunduğu anlatılmıştır. 

CEVAP: B

5.  Parçada bütün dinlerin insanları bazı davranışla-
rı yapmaya zorladığı anlatılmıştır. Bu nedenle dinin 
toplumsal kontrolü sağladığına ulaşılabilir. 

CEVAP: A

6.  Parçada din ve felsefenin aynı sorulara cevap verdi-
ği anlatılmıştır. Bu nedenle evreni ve insan yaşamını 
açıklamaya çalıştıklarına ulaşılabilir. 

CEVAP: D



100

TY
T 

- 
Fe

ls
ef

e
Din Felsefesi

7.  Yalnızca tek bir Tanrı’nın var olduğunu savunan anla-
yış monoteizmdir. 

CEVAP: C

8.  Parçada Tanrı’nın zaman ve mekan dünyasıyla sü-
rekli iç içe olduğu anlatıldığı için varlığının ya da yok-
luğunun bilinemeyeceği anlayışına ulaşılamaz. 

CEVAP: B

9.  Parçada dinin temel kavramlarından vahiyle ilgili bil-
giler verilmiştir fakat bütün dinlerde vahiy olduğuna 
yönelik bir açıklama yapılmamıştır. 

CEVAP: C

10. Parçada Tanrı ve doğanın aynı şey olduğu anlatıldığı 
için panteizm görüşü savunulmuştur. 

CEVAP: C

11.  Descartes Tanrı’nın evreni yarattığını ve insanlara 
karışmadığını söyleyerek deizm anlayışını savun-
muştur. 

CEVAP: A

12.  Parçada Tanrı’nın yarattığı ilk varlığın akıl olduğu ve 
insanın aklı sayesinde doğru bilgiye ulaştığı anlatıl-
mıştır.  

CEVAP: A
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ÇözümDin Felsefesi 5

1.  Parçada evrende var olan her şeyin düzeninin ve 
amacının Tanrı olduğu anlatıldığı için teleolojik kanıta 
başvurulmuştur. 

CEVAP: C

2.  Teoloji din, Tanrı, evrenin yaratılışı veya ruh ile ilgili 
bilgileri sorgulamadan kabul ettiği için dogmatik bir 
yapıya sahiptir. 

CEVAP: B

3.  Parçada dinin bilim adamlarını ve bilimsel çalışmala-
rını dine aykırı olduğu için yargıladığı ve cezalandır-
dığı anlatılmıştır. Bu nedenle bilimsel çalışmalar din 
tarafından engellenmiştir sonucuna ulaşılabilir. 

CEVAP: C

4.  Parçada din felsefesinin dinin kabulleri üzerinde akla 
dayalı, nesnel, kuşatıcı ve tutarlı bir biçimde düşün-
düğü anlatılmıştır. Bu nedenle teolojiden ayrılan yönü 
rasyonel olmasıdır. 

CEVAP: C

5.  Parçada dinin temel unsurunun iman olduğu anlatıl-
mış ve inanan insanı hiçbir şeyin inancından vazgeçi-
remeyeceği anlatılmıştır. 

CEVAP: C

6.  Parçada Tanrı vardır ve dünyaya sürekli müdahale 
etmektedir denildiği için boş bırakılan yere teizm gel-
melidir. 

CEVAP: B
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7.  Parçada Evren bir saate benzetilmiş ve bu saati Tan-
rı’nın kurduğu ve bir daha çalışmasına karışmadığı 
anlatılmıştır. Bu görüş deizmdir. 

CEVAP: C

8.  Ahlaki değerlerin kaynağı nedir? Sorusu din felsefesi-
nin değil ahlak felsefesinin sorusudur. 

CEVAP: E

9.  Parçada evrendeki düzenin kendi başına var olama-
yacağı anlatıldığı için boş bırakılan yere ‘’Tanrı’nın 
var olması zorunludur.’’ ifadesi gelmelidir. 

CEVAP: B

10.  Parçada Tanrı’nın neden kötülük ve acılarla dolu bir 
dünya yarattığı sorusu sorulmuştur. Böyle bir soru 
ateizme aittir. 

CEVAP: B

11.  Parçada Tanrı ve evrenin aynı olduğu söylendiği için 
boş bırakılan yere panteizm gelmelidir. 

CEVAP: A

12.  Xenophanes öküzlerinde kendileri gibi Tanrılar ya-
ratabileceğini söyleyerek Tanrı’nın insan aklıyla var 
edildiğini vurgulamıştır. 

CEVAP: C
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ÇözümDin Felsefesi 6

1.  Tanrı’nın var olduğunun yada yok olduğunun biline-
meyeceğini savunan anlayış agnostisizmdir. 

CEVAP: D

2.  Parçada hakkaniyet ve adaletin Tanrı’nın var olduğu-
nu söylediği vurgulanmıştır. Bu nedenle Kant Tanrı 
olmasaydı her şey serbest olurdu anlayışını savun-
maz. 

CEVAP: A

3.  Parçada evrene düzen ve amaç veren varlığın Tanrı 
olduğu anlatıldığı için teleolojik kanıta başvurulmuş-
tur. 

CEVAP: C

4.  Erdem din felsefesinin değil ahlak felsefesinin kav-
ramlarından biridir. 

CEVAP: B

5.  Verilen ifadelerde Tanrı vardır ya da yoktur gibi kesin 
bir yargıda bulunmanın yanlış olduğu vurgulandığı 
için savunulan görüş agnostisizmdir. 

CEVAP: D

6.  Parçada Tanrının var olmadığı anlatıldığı için savu-
nulan görüş ateizmdir. 

CEVAP: E
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7.  Parçada din felsefesinin akla öncelik vererek rasyo-
nelliği, dinin temel ilkelerini sorguladığı anlatılarak 
eleştirel ve sorgulayıcı olduğu, objektif bir tavır ta-
kındığı içinde nesnel olduğuna ulaşılabilir. Normatif 
olduğuna değinilmemiştir. 

CEVAP: E

8.  Parçada felsefenin dinin biçimlenmesinde etkili ol-
duğu anlatılmıştır. Bu nedenle felsefe dinsizlik aşılar 
görüşü eleştirilmiştir. 

CEVAP: E

9.  Parçada Tanrı’nın en yetkin varlık olarak Tanrı tanı-
mından zorunlu olarak çıktığı anlatıldığı için ontolojik 
kanıta başvurulmuştur. 

CEVAP: A

10.  Spinoza doğa ve Tanrı’nın özdeş olduğunu söyleye-
rek panteizmi savunmuştur. 

CEVAP: A

11.  Parçada dinin imanı felsefenin ise aklı temele aldığı 
söylenmektedir. Bu nedenle din ile felsefe arasındaki 
fark belirtilmiştir. 

CEVAP: D

12.  Deizm Tanrı’nın varlığını kabul eder fakat dinlerin ve 
peygamberlerin varlığını kabul etmez. 

CEVAP: A
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ÇözümSiyaset Felsefesi 1

1. Parçada eşitliğin ideal devlet düzeninde temele alın-
ması gerektiği anlatıldığı için sosyalizm görüşü savu-
nulmaktadır. 

CEVAP: B

2.  Parçada iktidarın kendisini oluşturan hukuk sistemine 
uygun olması gerektiği anlatıldığı için iktidarın meşru-
iyetinin ölçütü anayasadır. 

CEVAP: B

3.  Parçada ideal devlet düzenini sağlayacakların filozof-
lar olduğu anlatılmıştır. Bu nedenle devlet düzeninde 
aklın egemen olması gerekir. 

CEVAP: A

4.  Güzel, çirkin, estetik sanat felsefesinin erdem ahlak 
felsefesinin meşruiyet ise siyaset felsefesinin kav-
ramlarıdır. 

CEVAP: B

5.  İdeal devlet düzeninin temeline özgürlüğü alan görü-
şe liberalizm denir. 

CEVAP: E

6.  Parçada özel mülkiyetin mutluluğu bozduğu anlatıl-
mıştır. Bu nedenle devletin yeniden düzenlenmesinin 
nedeni özel mülkiyetin ortaya çıkmasıdır. 

CEVAP: B 
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7.  Ütopyalar gerçekleşmesi mümkün olmayan ideal 
devlet tasarımlarıdır bu nedenle toplumsal araştırma-
lara dayalı bilimsel verilere göre tasarlanmıştır görü-
şüne ulaşılamaz. 

CEVAP: D

8.  İnsan insanın kurdudur denilerek insanın bencil bir 
varlık olduğu anlatılmıştır. 

CEVAP: C

9.  Parçada devletin insanın özgürlüğünü engellemesi 
durumunda amacına aykırı davrandığı anlatılmıştır. 
Bu nedenle devletin amacı insana bir özgür bir hayat 
şansı sunar. 

CEVAP: D

10.  Parçada insanın uyması gereken bir kural yada yasa 
olmadığı anlatıldığı için anarşizm görüşü savunul-
muştur. 

CEVAP: C

11. Parçada devletin bir makine olduğu ve insanın bu 
makinede bir dişli olmaması gerektiği anlatıldığı için 
anarşizm savunulmuştur. 

CEVAP: C

12.  Parçada devletin gücünün tek bir kişide toplanması 
gerektiği anlatıldığı için monarşi görüşü savunulmuş-
tur. 

CEVAP: B
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ÇözümSiyaset Felsefesi 2

1.  Platon insanın küçük bir organizma devletin ise aynı 
özelliklere sahip büyük bir organizma olduğu anla-
tıldığı için devleti insan doğasının bir devamı olarak 
kabul eder. 

CEVAP: C

2.  Parçada bireyin bir sosyal çevreye girdikten sonra 
özgür olabileceği anlatılmıştır bu nedenle bireyin öz-
gürlüğü bir gruba ait olmasına bağlıdır. 

CEVAP: D

3.  Siyaset felsefesinin incelediği konuların her toplumda 
var olması siyaset felsefesinin konularının evrensel 
olduğunu gösterir.

CEVAP: B

4.  Parçada insanın en önemli hakkının özgürlük olduğu 
vurgulanmıştır. Bu nedenle ideal devletin liberalizm 
olduğu savunulmuştur. 

CEVAP: B

5.  Ütopyalar gerçekleşmesi mümkün olmayan fakat ba-
zıları da  istenilen ideal devlet tasarımlarıdır. Bu ne-
denle ütopyaların ortaya çıkış nedeni ideal bir düzen 
oluşturulma isteğidir. 

CEVAP: B

6.  Parçada her insanın gücünü devredeceği kurumun 
devlet olduğu anlayışı devletin yapay bir kurum ola-
rak var olduğunu göstermektedir. 

CEVAP: B



108

TY
T 

- 
Fe

ls
ef

e
Siyaset Felsefesi

7. Parçada toplumsal hayattaki dengenin akıl ile sağ-
landığı anlatıldığı için adaleti sağlayacak olan durum 
aklın sınıflar arası dengeyi sağlamasıdır. 

CEVAP: A

8.  Parçada tüm otoritelerin insan doğasına aykırı oldu-
ğu savunulduğu için ideal bir devlet düzenin ortaya 
çıkmasının mümkün olmadığı vurgulanmıştır. 

CEVAP: B

9.  Devletin ve var olan tüm siyasi kurumların yıkılması 
gerektiğini savunan anlayış anarşizmdir. 

CEVAP: A

10.  Marx’a göre her devlet bir sınıf devletidir ve sınıf dev-
letinin temelinde de özel mülkiyet vardır. Bu nedenle 
özel mülkiyete karşı çıkmıştır. 

CEVAP: B

11. Parçaya göre bir hükümdarın amacı güçlü olarak di-
siplini sağlamaktır. Bu nedenle iktidarı elinde tutabil-
mek için disiplinli ve güçlü olması gerekir. 

CEVAP: B

12.  Verilen parçada toplumun hangi tür egemenlik biçi-
miyle yönetilebileceği anlatıldığı için egemenliğin kul-
lanılış biçimleri nelerdir? Sorusuna cevap verilmiştir. 

CEVAP: A
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ÇözümSiyaset Felsefesi 3

1.  Marx devletin oluşumunda özgürlük yerine eşitliğin 
seçilmesi gerektiğini savunmuştur. 

CEVAP: A 

2.  Parçada toplumdaki en yüksek değerin bireyin özgür-
lüğü olduğu vurgulanmıştır. Bu nedenle savunulan 
görüş liberalizmdir. 

CEVAP: C

3.  Parçada hukuk konusunda farklı yorumların yapıla-
bileceği fakat bu durumun hukukun her türlü yoruma 
açık olduğu anlamına gelmediği vurgulanmıştır. Bu 
nedenle hukuk objektif bir nitelik taşımaktadır. 

CEVAP: D

4.  İnsan hakları evrensel bildirgesinde yer alan bu görü-
şe göre devletin en uygun yönetim biçimi demokrasi 
olmalıdır. 

CEVAP: B

5.  Parçada siyasetten kaçmanın hayattan kaçmak oldu-
ğu anlatılmıştır. Bu nedenle insanlar apolitik olsa bile 
siyasetin sonuçlarından etkilenirler yargısına ulaşıla-
bilir. 

CEVAP: B

6.  Platon ve Aristoteles devletin nasıl ortaya çıktığı 
problemini tartışmaktadırlar. 

CEVAP: E
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7.  Bir devlette siyasi erklerin ayrı siyasi kurumlarda ol-
ması demek güçler ayrılığı ilkesi demektir. 

CEVAP: B

8.  Parçada halk tarafından içselleştirilmeyen yasaların 
kabul edilmediği anlatılmıştır. 

CEVAP: D

9.  Parçada siyaset felsefesinin olması gerekene göre 
şekillendiği anlatılmıştır. Bu nedenle normatif olma 
özelliğine sahiptir. 

CEVAP: A

10.  Düzenli devlet yapısı, ulusal bağımsızlık, güvenlik 
devletin nasıl olması gerektiğine yönelik bir açıkla-
madır. 

CEVAP: B

11.  Bir ülkede yasaları meydana getirenlerin inanç, ya-
şam biçimi, örf, adet vb. bir çok unsur olduğu için 
yasaları şekillendiren tek unsurun din olduğuna ula-
şılamaz. 

CEVAP: A
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ÇözümSiyaset Felsefesi 4

1.  Parçaya göre demokratik bir ülkede meşruluğun ölçü-
tü eylemin çoğunluk tarafından onaylanmasıdır. 

CEVAP: C

2.  Demokratik bir devlet özgürlükçü ve vatandaşının 
sosyal haklarını koruyan bir devlettir. Bu nedenle ikti-
darın seçkinler tarafından oluştuğu söylenemez. 

CEVAP: E

3.  Sivil toplum iktidarın doğrudan müdahalesi dışında 
kalan demokratik yapılanmalardır. Bu nedenle devle-
tin güvenliğini sağlamak gibi bir özelliği yoktur. 

CEVAP: E

4.  Siyaset felsefesi olması gerekeni araştıran bir disiplin 
olduğu için normatif olmasıyla siyaset biliminden ay-
rılır. 

CEVAP: A

5.  Parçaya göre herkes için geçerli olan bir siyasi yöne-
timin olmamasının nedeni bireylerin bencil istekleri-
dir. 

CEVAP: B

6.  Parçaya göre meşruluğun ölçütü olarak iktidarın tu-
tum ve buyruklarının insanların sosyal ihtiyaçları ile 
örtüşmesine bağlanmıştır. 

CEVAP: C
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7.   Siyaset bilimi ele aldığı konuyu sebep-sonuç ilişkisi 
içinde incelediği için determinist bir bakış açısına sa-
hiptir ve siyaset bilminden bu yönüyle ayrılır. 

CEVAP: D

8.  Siyaset bilimi incelediği konuyu olduğu gibi inceledi-
ği için olması gereken durumlar veya ideal yönetim 
biçimleri gibi konuları incelemez. Bu nedenle en iyi 
yönetim biçimi nedir? Sorusunu sormaz. 

CEVAP: A

9.  Parçada otoriteye dayalı tüm kurumların insan özgür-
lüğüne engel olduğu anlatıldığı için boş bırakılan yere 
nihilizm gelmelidir. 

CEVAP: A

10.  Parçada tarih boyunca siyasetçilerin ülke yönetim an-
layışlarının farklı olacağı benimsendiği için hep aynı 
yönetim biçimlerinin var olacağı sonucuna ulaşıla-
maz. 

CEVAP: A

11.  Parçada devletin bir toplumsal sözleşme üzerine ku-
rulu politik bir örgüt olduğu anlatıldığı için yapay bir 
kurum olduğu söylenebilir. 

CEVAP: B

12.  Parçada geleneksel ve karizmatik egemenlik biçimle-
ri ile bilgi verilmiştir bu nedenle egemenliğin kullanılış 
biçimleri nelerdir? Sorusu tartışılmıştır. 

CEVAP: E
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ÇözümSiyaset Felsefesi 5

1.  Parçada siyaset biliminin objektif olduğu anlatılmıştır 
bu nedenle değer yargıları içermez. 

CEVAP: C

2.  Parçada bireyin kendini gerçekleştirebilmesi için dev-
lete ihtiyaç duyduğundan bahsedilmiştir. Bu nedenle 
devletin ortaya çıkış nedeni insan doğasıdır. 

CEVAP: A

3.  İdeal devlet düzeni var mıdır? ve birey devlet ilişki-
si ne olmalıdır? Soruları siyaset felsefesine aittir. II. 
soru ahlak felsefesine, IV. Soru ise varlık felsefesine 
aittir. 

CEVAP: B 

4. Parçada devlet işlerini düzenleyen hiyerarşik yapı an-
latılmıştır. Bu yapının adı bürokrasidir. 

CEVAP: C

5.  Birey eylemlerinde özgür müdür? Sorusu ahlak felse-
fesinin sorusudur. 

CEVAP: D

6.  Anarşizm devlete ve devletin tüm siyasi kurumlarına 
karşı çıktığı için devletin yıkılması gerektiğini savu-
nur.  Bu nedenle devletin gerekli ve kaçınılmaz bir 
kurum olduğu fikrine karşı çıkar.

CEVAP: D
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7.  Verilen görüşlerde iktidarın kaynağının Tanrı ve hal-
kın özgür iradesi olduğu anlatılmıştır. Bu nedenle tar-
tışılan soru iktidarın kaynağı nedir? Sorusudur. 

CEVAP: C

8.  Parçada Orta Çağda ,Yeni Çağda ve günümüzdeki 
yönetim biçimlerinin nasıl olduğu anlatılmıştır. Bu 
nedenle siyasi fikirlerin her dönemde farklı bir nitelik 
taşıdığına ulaşılabilir. 

CEVAP: A

9.  İktidarın yasalara uygun davranması meşruiyet kav-
ramının önemini ortaya çıkarmaktadır. 

CEVAP: E

10.  Parçada liberalizmin ve sosyalizmin savunduğu dev-
let düzeninin ne olduğu anlatıldığı için “ideal devlet 
düzenin nasıl olmalıdır?” problemi tartışılmaktadır. 

CEVAP: D

11.  İnsanlara mutlu bir yaşam sunma siyaset felsefesinin 
değil ahlak felsefesinin ilgilendiği bir konudur. 

CEVAP: E 

12.  Devletin eylemlerinin hukuk kurallarına dayandırılma-
sı gerektiğini savunan egemenlik türü rasyonel ege-
menliktir. 

CEVAP: C
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ÇözümSiyaset Felsefesi 6

1.  Platon devletin yöneticilerinin filozoflar olması ge-
rektiğini belirterek bilgili ve erdemli yöneticilerin ideal 
devlet düzeni için gerekli olduğundan bahsetmiştir. 

CEVAP: D

2.  Bir devlet için olmazsa olmaz nitelikler insan, toprak 
ve egemenliktir. 

CEVAP: C

3.  Sosyalizm ideal devlet düzeninin temeline eşitli-
ği alan görüştür. Bu nedenle ekonomik faaliyetlerin 
devlet tarafından eşitlik ilkesine göre düzenlenmesi 
gerekir. Ekonomide serbest rekabet sosyalizmin be-
nimsediği bir ilke değildir. 

CEVAP: A

4.  Parçada devletin güçlünün gücünü elinden aldığın-
dan bahsedilmiştir. Bu nedenle boş bırakılan yere 
“devlet yıkılmalıdır.” anlayışı gelmelidir. 

CEVAP: B

5.  Parçada Rousseau ve Platon devletin nasıl ortaya 
çıktığı problemini tartışmaktadırlar. 

CEVAP: E

6.  Toplumsal normların işlevi nedir? Sorusu sosyoloji-
nin, ahlaklı olmanın koşulu nedir? Sorusu ise ahlak 
felsefesinin sorusudur. 

CEVAP: B
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7.  Platon devlet yönetiminde bilgili ve erdemli kişilerin 
olması gerektiğini savunduğu için yönetimin aydın-
lara ait olması toplumu hüsrana sürükler anlayışını 
savunmaz. 

CEVAP: E

8.  Parçada doğada ve toplumda hakkı meydana geti-
renin güç olduğu belirtilmiştir. Bu nedenle devletin 
gereksiz bir kurum olduğu anlatılmıştır. 

CEVAP: A

9.  İdeal devlet düzeninin temeline özgürlüğü alan siyasi 
düzen liberalizmdir. 

CEVAP: B

10.  Parçada insan ancak devlette en yüksek ahlâkî de-
ğerlerine ulaşabilir denilmiştir. Bu nedenle insanı 
yurttaşlık bilincine ulaştıran ve olgunlaştıran devlettir. 
Sonucuna ulaşılabilir. 

CEVAP: D

11.  Anarşizm devlete karşı çıkan bir görüştür. Bu nedenle 
devleti evrensel değerlerin yaygınlaşmasını engelle-
yen bir kurum olarak görür. 

CEVAP: C
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ÇözümBilim Felsefesi 1

1. Galileo doğa olaylarının açıklanmasında  deney ve 
gözlemin önemini belirtirken geçmişten gelen bilgile-
rin de eleştirilmesi gerektiğini belirtmiştir. 

CEVAP: A

2. Verilen ifadede bilimsel kuramların aksi ispatlanana 
kadar doğru olduğundan bahsedilmiştir.

CEVAP: E

3. Parçada bilimin varlığın var olup olmadığını sorgula-
madığı üzerinde durulmuştur. Bu da bilimin varlığa 
bakış açısıyla ilgili bir durumdur. 

CEVAP: C

4. Parçada bilimin doğanın henüz bilinmeyen yönlerine 
ilişkin düşünceler oluşturduğu anlatılmıştır. Bu durum 
geleceğe ilişkin tahminlerde bulunmayla ilgilidir. 

CEVAP: C

5.  Parçada bilimin dünyanın yasalarını göstererek açık-
layıcı ve aydınlatıcı olacağı anlatılmıştır. Bu nedenle 
bilimin zamanla mükemmelleşeceği ve her şeyi bile-
ceği üzerinde durulmuştur. 

CEVAP: B

6.  Parçada olgusal buluşların yeni kuramlara yeni ku-
ramlarında yeni gözlem ve deneylere yol açtığı vur-
gulandığı için bilimin birikerek ilerlediğinden bahse-
dilmiştir. 

CEVAP: C
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7.  Verilen bilgide anlatılan olay benzer tüm durumlar için 
geçerlidir bu nedenle bilim genel-geçer bir duruma 
sahiptir.

CEVAP: B 

8. Parçada yapılan yeni çalışmaların eski bilgileri sarstı-
ğı anlatılmıştır. Bu nedenle bilimin doğruluğu var olan 
bilginin aksi ispatlanana kadardır sonucuna ulaşılabi-
lir. 

CEVAP: C

9.  Parçada doğru bilgi elde etmek için doğaya yeni bir 
bakış açısıyla bakılması gerektiği anlatılmıştır. Bu 
nedenle olaylara önyargılı bakmak bilimde bilgi elde 
etmeyi engelleyecektir. 

CEVAP: C

10. Popper bilimdeki en güvenilir yöntemin yanlışlanabi-
lirlik olduğunu söylemiştir. Bu nedenle kuramı doğru-
layan örneklerin çokluğu kuramı geçerli kılar sonucu-
na ulaşılamaz.

CEVAP: E

11. Barut ve pusulanın icadıyla toplumsal hayatta bazı 
değişikliklerin olduğu anlatılmıştır. Bu nedenle bilim-
deki gelişmelerin toplumdaki gelişmelere neden oldu-
ğu sonucuna ulaşılabilir. 

CEVAP: C
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ÇözümBilim Felsefesi 2

1.  Geometriye giden bir kral yolunun olmaması bilimin 
herkes için aynı olduğunu gösterir. Bu nedenle bilim-
deki yöntemler öznel nitelik taşımaz sonucuna ulaşı-
labilir. 

CEVAP: D

2.  Parçada bilimin olayların önceden bilebileceği üzerin-
de durulmuştur bu durum öndeyiye örnektir. 

CEVAP: B

3.  Deney ve gözlem ile bilimin olgusal olduğu, akıl ile de 
rasyonel olduğu belirtilmiştir. 

CEVAP: B

4. Kopernik tarafından yapılan bilimsel çalışmaların 
Kepler ve Galileo tarafından geliştirilmesi bilimin biri-
kerek ilerlediğini göstermektedir. 

CEVAP: B

5.  Yağmurun su buharının soğuk hava tabakasıyla kar-
şılaşmasından kaynaklanması ifadesi yağmurun na-
sıl oluştuğuna dair bilimsel bir açıklamadır. 

CEVAP: A
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6.  Herakleitos’un evren ile ilgili söylediği bilgiler ilerde 
yapılacak bilimsel çalışmalara temel olmuştur. 

CEVAP: E

7.  Temel yaptığı çalışmasında tümevarım yöntemini 
kullanmış fakat yaptığı gözlem ve sonuç arasında bir 
ilişki kuramamıştır. 

CEVAP: D

8.  Parçada verilenler bir bilim insanının uyguladığı bilim-
sel çalışmanın yöntem basamaklarıdır. 

CEVAP: B

9.  Verilen I. ifadede efsanelere dayalı bir evren anlayışı 
varken II. ifadede verilen bilgiler daha bilimsel ve ol-
gusal temellere dayanmaktadır .

CEVAP: B

10.  Parçada bilimsel ilerlemenin paradigmadan paradig-
maya geçişle mümkün olduğu anlatılmıştır. Bu ne-
denle bilimin birikerek ilerlediği bu anlayışa uymaz. 

CEVAP: A
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ÇözümBilim Felsefesi 3

1.  Parçada bilimde yapılan buluşların insanların karşı-
laştıkları bir problemi çözmek için ortaya çıktığından 
bahsedilmiştir. 

CEVAP: E

2. Bir bilimsel kuramın gelişmesini sağlayan onun olgu-
sal temellere dayanmasıdır. Bu nedenle gelenek ve 
göreneklere bağlı kalmak bilimin gelişimini engelle-
mektedir. 

CEVAP: B

3. Bir olayın ne olduğunu anlatmak o olayın betimlen-
mesidir. Bu nedenle betimleme yapmak bir olguyu 
ispat etmek demek değildir. 

CEVAP: C

4. Parçada bilimin kesin ve tartışılmaz bir yapıya sahip 
olmadığı anlatılmıştır. Bu nedenle bilimin temel alma-
sı gereken ölçüt yanlışlanabilirliktir. 

CEVAP: B

5. Parçada bilimi iyilik getirdiği kadar kötülük getirdiği 
de vurgulanmıştır. Bu durumda bilimin ahlaki yönüyle 
ilgilidir. 

CEVAP: A
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6. Parçada yaşadığımız bu çağda bilimin her şeye ce-
vap veremeyeceği anlayışı üzerinde durulmuştur. 
Bu nedenle bilim zamanla mükemmelleşecek ve her 
şeye cevap verecektir sonucuna ulaşılamaz. 

CEVAP: C

7. Doğru bilginin ölçütü deney mi yoksa tümel uzlaşım 
mıdır? Sorusu bilgi felsefesinin bir sorusudur. 

CEVAP: E

8. Parçada bilimin neden sonuç ilişkisine dayandığı an-
latılmıştır. Bu durum determinist olmaya örnektir.

CEVAP: B

9. Tümevarım yöntemi tek tek doğrulardan genel bir 
doğru elde etme yöntemidir. 

CEVAP: C

10. Parçada bilimselliğin ölçütünün yanlışlanabilirlik oldu-
ğu anlatılmıştır. Bu nedenle doğrulanabilirlik anlayışı-
na karşı çıkılmıştır.

CEVAP: A
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ÇözümBilim Felsefesi 4

1.  Einstein’ın kuramının Newton’un kuramından daha 
kuşatıcı ve onu reddedecek yapıda olduğu anlatıl-
mıştır. Bu nedenle bilim eleştirel bir yapıya sahiptir. 

CEVAP: E

2.  Bilimsel felsefesinin bilim felsefesinden farkı felsefe-
nin metafiziksel unsurlardan kurtarılması anlayışıdır. 

CEVAP: A

3.  Einstein bilimin duyu verileri ile düşünce arasında uy-
gunluk sağladığını söyleyerek sistemli olma özelliğini 
vurgulamıştır. 

CEVAP: A

4. Toulmin bilimin bilimsel devrimlerle ilerlediğini savun-
muştur. Bu nedenle bilimin birikerek ilerleyen bir sü-
reç olduğuna karşı çıkılmıştır. 

CEVAP: C 

5. Kuhn bilimde ilerlemenin paradigmadan paradigma-
ya geçişle mümkün olduğunu söylemiş ve bilimdeki 
ilerlemenin bir devrim olduğunu belirtmiştir. 

CEVAP: C

6. Parçada bilimin teknoloji boyutu ele alınmış ve insan 
hayatını kolaylaştırdığı anlatıldığı için bilimin pratik 
yönü üzerinde durulmuştur. 

CEVAP: E
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7. Parçada Rönesans’taki bilim anlayışının dinsel dog-
maları ve Aristoteles’in kitaplarını eleştirerek yeni bir 
bilgi ve bilim anlayışı ortaya koyduğu anlatılmıştır. Bu 
nedenle eleştirel olduğuna ulaşılabilir. 

CEVAP: B

8. Parçada bilim insanın olayları incelerken geçmişteki 
bilgilerle neden-sonuç ilişkisi kurduğundan bahsedil-
miştir. 

CEVAP: A

9. Parçada paradigmanın görevinin bilimsel çalışmaları 
düzene kavuşturmak olduğu anlatılmıştır. 

CEVAP: E

10. Parçada bilimsel öndeyinin gelecekte olacak bir olayı 
önceden tahmin edip kontrol altına alma işlevine de-
ğinilmiştir.

CEVAP: B

11. Parçada bilimsel gelişmenin bilimi destekleyen yöne-
tim biçimleri ile mümkün olduğu anlatıldığı için bilimin 
demokratik toplumlarda ortaya çıkacağına ulaşılabilir. 

CEVAP: A

12. Parçada bir bilim insanının olan durumu gözlediği ve 
somut bilgiler anlattığı  için olanı söyleme özelliği be-
lirtilmiştir.

CEVAP: C
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ÇözümBilim Felsefesi 5

1. Parçada bilimin ileride insanları etkileyecek durumları 
önceden belirlediği vurgulandığı için bilimin öndeyide 
bulunma özelliğine vurgu yapılmıştır. 

CEVAP: B

2. Parçada bilimin durağan olmadığının belirtilmesiyle 
dinamik olduğuna, sürekli artan bir etkinlik olmasıyla 
birikerek ilerlediğine, karmaşık bir oluşum olması ile 
karmaşıklığına, çok yönlü ve sınırlarının belli olma-
masıyla da sınırlarının belirsiz olduğuna değinilmiştir. 
Determinist olma özelliğine değinilmemiştir. 

CEVAP: E

3.  Parçaya göre bilimsel önermeler deney ve gözlem ile 
doğru yada yanlış olduğu denetlenebilen önermeler-
dir.

CEVAP: D

4. Parçada bir bilim ve teknolojinin bir ulusun değil tüm 
insanlığın ortak malı olduğu vurgulandığı için evren-
sel olma özelliğine sahiptir. 

CEVAP: C

5.  Parçada bir kuramın başta gelen özelliğinin olgusal 
olduğu belirtildiği için doğrulanabilirliğindeki ölçütün 
deney ve gözleme dayanması olduğu vurgulanmıştır. 

CEVAP: A

6. Parçada bilimle ilgili olarak olgusal sınama-yanılma 
yapması denilerek deney ve gözleme dayalı olduğu-
na, ussal denildiği için rasyonel ve tutarlı olduğuna, 
yanlışı ayıkladığı için eleştirel olduğuna ulaşılabilir. 
Fakat bilimin pratik yönüne parçada yer verilmemiştir. 

CEVAP: E
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7. Formel bilimler kavramları doğada olmayan bilimler-
dir. Kavramları aklın ürettiği kavramlar olan bu bilim-
lerin normatif yani kuralcı olduğu söylenebilir. 

CEVAP: A

8.  Ruh ve güzellik kavramları metafizik kavramlar oldu-
ğu için bu kavramlarla kurulacak her önerme bilim 
dışına itilmelidir.

CEVAP: B

9.  Bilimi bir ürün olarak gören anlayış bilimsel çalışma-
larda bilim adamlarının objektif yani tarafsız olması 
gerektiğini savunur.

CEVAP: B

10.  Parçada bilimin kişiden kişiye değişmediği anlatıldığı 
için nesnel bir yapıya sahip olduğu vurgulanmıştır. 

CEVAP: C

11. Parçada bir problemi cevaplayamayan paradigmanın 
terk edilmesi gerektiği anlatıldığı için paradigmanın 
yanlışlanabilir olduğuna ulaşılabilir. 

CEVAP: C
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ÇözümBilim Felsefesi 6

1.  Parçada bilimin hiçbir zaman yüzde yüzlük bir doğ-
ru değerine ulaşamayacağı vurgulandığı için bilimde 
yanlışlanabilirlik ilkesinin bulunması gerektiği anlatıl-
mıştır. 

CEVAP: A

2. Parçada bilim insanlarının kendinden önce gelenlerin 
bilgi birikimlerinden yararlandığı anlatıldığı için biri-
kimsel olarak ilerlediği vurgulanmıştır. 

CEVAP: D

3. Parçada bilimin insan yaşamını kolaylaştırdığı, insa-
na bir dünya görüşü oluşturduğu ve olayları değerlen-
dirme imkanı sağladığı anlatılmıştır. Bu durum bilimin 
işlevine örnektir. 

CEVAP: E

4. Bacon tek tek yargılardan hareket edip genel yasala-
ra ulaşmaya çalışır. Bu yöntem tümevarım yöntemi-
dir. 

CEVAP: B

5.  Parçada her şeyi bilen bilim adamı tiplemesinin tarihe 
karıştığı anlatılmıştır. Bu nedenle bilimin mükemmel-
leşeceği ve  her şeyi bileceğine karşı çıkılmıştır. 

CEVAP: A

6. Bilimsel doğrular çoğunluğun bir bilgiyi doğru kabul 
etmesine bağlı değildir. Bilimsel doğrular doğru olma-
sını olgulardan alan bilgilerdir. Bu nedenle kamuoyu 
desteğine ihtiyaç duymaz . 

CEVAP: B
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7.  Verilen cümlede bilimin kötü işler için kullanıldığı vur-
gulanmıştır. Bu durum bilimin ahlaki yönüyle ilgilidir. 

CEVAP: A

8.  Parçada bilimin insan hayatını kolaylaştırdığı anlatıl-
mıştır. Bu durumda bilimin pratik yönüne örnektir. 

CEVAP: E

9. Parçada bilimsel kuramların yanlışlanma olasılığının 
olabileceğinden bahsedilmiştir. Bu durumda bilimin 
eleştirel olduğunu göstermektedir. 

CEVAP: B

10.  Metafizik önermeler olgusal olmadığı yani deney ve 
gözlemi aştığı için denetlenememektedir bu nedenle 
anlamsızdır. 

CEVAP: B

11. Bilim olanı olduğu gibi anlatan bir etkinliktir. Bu ne-
denle normatif (kuralcı olmak) olmak bilimsel düşün-
meye uygun değildir.

CEVAP: E
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ÇözümKarma Testler 1

1.  Aristippos hazların iyi acıların kötü olduğunu söyleye-
rek hedonizm(hazcılık) anlayışını savunmuştur. 

CEVAP: B

2. Verilen cevaplar varlık ne olarak vardır? sorusunun 
cevabıdır.

CEVAP: B

3.  Parçada bilimin varlığın var olup olmadığını sorgu-
lamadığı üzerinde durulmuştur. Bu da bilimin varlığa 
bakış açısıyla ilgili bir durumdur. 

CEVAP: C

4. Fırat Nehri dış dünyada somut olarak var olduğu için 
ideal varlığa örnek olarak gösterilemez. 

CEVAP: D

5.  Metafizik duyular ötesi dünyanın kavramlarını ve var-
lıklarını araştıran bir disiplindir. Bu nedenle olgusal 
alana yönelik açıklamalar yapmaz. 

CEVAP: E

6.  Varlığın dış dünyada somut olarak var olduğunu sa-
vunan görüş realizmdir.

CEVAP: C



130

TY
T 

- 
Fe

ls
ef

e
Karma Testler

7. Parçada iyiyi bilen insanın iyiyi seçeceği anlatıldığı 
için davranışı erdemli kılan durum doğru bilgidir. 

CEVAP: B

8. Varlıkla ilgili problemlerle ilgilenen felsefe disiplini on-
toloji yani varlık felsefesidir. 

CEVAP: D

9.  Parçada felsefi düşüncelerin hayata uygulanma ola-
nağı bulması ile felsefenin insanlara bir yaşam biçimi 
sunduğu anlatılmıştır. 

CEVAP: E

10. Husserl varlığın temeline ‘’öz’’ leri alarak fenomenolo-
ji akımını savunmuştur. 

CEVAP: A

11.  Bilginin kaynağında duyuları ve aklı alan felsefi görüş 
kritisizm(eleştirel felsefe) dir. 

CEVAP: C

12. Parçada felsefenin en büyük düşmanının kör inanç 
olduğu vurgulandığı için dogmatik düşünceden endi-
şe edilmiştir.

CEVAP: B
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ÇözümKarma Testler 2

1.  Parçada çocukların sürekli soru sorduğu ve sürekli 
cevapları  anlamaya çalıştıkları anlatılmıştır. Bu du-
rum filozoflarda da vardır. Bu nedenle çocukların ve 
filozofların ortak özellikleri cesur olmalarıdır. 

CEVAP: C

2.  Parçada filozofun düşüncelerinde özgür olduğu anla-
tıldığı için bağımsız olduğu söylenebilir. 

CEVAP: D

3.  Demokritos doğada hiçbir şeyin nedensiz olamaya-
cağını savunduğu için determinizmin yani nedenselli-
ğin önemini vurgulamıştır.

CEVAP: D

4.  Parçada felsefenin geniş bir alanı kapsadığından 
bahsedilmiştir. Bu durum felsefenin tümel olma özel-
liğine örnektir.

CEVAP: B

5.  Parçada felsefenin varlığı bir yönüyle değil bütün 
yönleriyle incelediği anlatıldığı için bütüncül olma 
özelliğine değinilmiştir. 

CEVAP: B

6. Parçada felsefenin yolda olmak olduğuna vurgu ya-
pılmıştır. Bu durumda felsefenin kesin olmama özelli-
ğine örnektir.

CEVAP: E



132

TY
T 

- 
Fe

ls
ef

e
Karma Testler

7. Felsefede bilgiye ulaşmak için sorgulama yapılması 
gerektiği anlatılmıştır. Bu durumda felsefenin eleştirel 
olmasından kaynaklanmaktadır.

CEVAP: C

8. Locke deney öncesi bilgileri reddederek bilginin de-
neyim ve yaşantılar sonucunda elde edildiğini savun-
muştur.

CEVAP: A

9. Verilen tanımlar sırasıyla ‘’gerçeklik ve doğruluk’’ a 
aittir.

CEVAP: A

10. Zenon gördüğümüz şeylerin aslında bir yanılsama ol-
duğunu söyler bu nedenle herhangi bir konuda kesin 
yargılar verilmemelidir.

CEVAP: B

11.  Descartes ‘’Düşünüyorum o halde varım’’ bilgisine 
ulaşırken şüphe etmeyi araç olarak kullanmıştır. 

CEVAP: C

12. Parçada anlatılanlara göre doğru verilen bilginin dış 
dünyadaki gerçekliğe uygun olması ile tanımlanabilir. 

CEVAP: E
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ÇözümKarma Testler 3

1.  Wittgenstein doğru bilginin temeline olgusal dili koya-
rak mantıkçı ampirizm akımını savunmuştur. 

CEVAP: B

2.  Pozitivist anlayış bilginin temeline olguları koyar ve 
metafiziğe karşı çıkar. 

CEVAP: A

3.  Sofistler doğru bilgiye ulaşılamayacağını savunurlar. 
Bu yüzden evrensel doğrulara ulaşmak sübjektif bir 
tavırla olur anlayışı sofistlere aykırıdır. 

CEVAP: A

4.  Wittgenstein dilin yapısının çözümlenmesi ile gerçek-
liğin yapısının çözümleneceğini söyleyerek mantıkçı 
empirizmi savunmuştur. 

CEVAP: B

5.  Parçada bilimsel düşünme belli bir dünya görüşüne 
dayanır denmektedir. Bu nedenle tartışılan soru bi-
limsel düşünmenin temelinde ne vardır? Sorusudur. 

CEVAP: B

6. Parçada bir şeyin hakkında bilgi sahibi olabilmek için 
o şeyin ölçülebilir olması gerektiği için bilimin olgusal 
olma özelliğine vurgu yapılmıştır. 

CEVAP: D



134

TY
T 

- 
Fe

ls
ef

e
Karma Testler

7.  Bilimi diğer alanlardan daha güvenilir kılan yöntem 
deney ve gözlem yöntemini kullanmasıdır. 

CEVAP: E

8.  Parçada bilimin eleştirel tutumu elinden bırakmadığı 
anlatıldığı için sorgulayıcı olduğuna ulaşılabilir. 

CEVAP: B

9.  Husserl varlığın temeline ‘’öz’’leri alarak fenomenoloji 
akımını savunmuştur. 

CEVAP: A

10.  Platon gerçek dünyanın idealar dünyası olduğunu ve 
idealar dünyasındaki varlıkların gerçek varlıklar oldu-
ğunu vurgulamıştır. 

CEVAP: A

11.  Parçada felsefenin iyi kötü gibi değer yargıları içer-
diği anlatılmıştır. Bu nedenle davranışların değersel 
yönünü ele almasıyla bilimlerden ayrılır. 

CEVAP: D

12.  Verilen görüşler ahlaki eylemin temelinde yer alan il-
keyle ilgili bilgilerdir. Bu nedenle tartışılan soru ahlaki 
eylemin ölçütü nedir? Sorusudur. 

CEVAP: C
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ÇözümKarma Testler 4

1.  Platon her şeyin temelinde iyi ideasının olduğunu sa-
vunur bu nedenle evrensel ahlak yasasının temeline 
iyi ideasını koyar. 

CEVAP: B

2.  İdeal bir toplum düzeni var mıdır? Sorusu siyaset fel-
sefesinin sorusudur. 

CEVAP: E

3.  Parçada iyinin ölçütü olarak bireyin kendi çıkarları 
gösterilmiştir. Bu görüş Hobbes’un egoizmine uygun-
dur.

CEVAP: D

4.  Devlet işlerinin düzenlenmesi amacıyla devletin me-
murlarından oluşan hiyerarşik yapılanmaya bürokrasi 
denir. 

CEVAP: D

5.  Parçada devletin bireyin özgürlüğünü elinden aldığın-
dan ve devletin bir canavar olduğundan bahsedilmiş-
tir. Bu nedenle anlatılanlar anarşizme uygundur.

CEVAP: B
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6. Parçada mülkiyetin kişisel olması durumunda sosyal 
adaletin hiçbir zaman gerçekleşmeyeceği vurgulan-
mıştır.

CEVAP: A

7. Parçada tüm olumsuzlukların ve kötülüklerin kaynağı 
olarak devlet görülmüştür. Bu nedenle tartışılan soru 
ideal devlet düzeni var mıdır? Sorusudur. 

CEVAP: C

8.  Devletin işlemesi ve devamlılığının sağlanabilmesi 
için oluşturulmuş olan hiyerarşik yapılanma bürokra-
sidir. 

CEVAP: B

9.  Sofistler ideal düzenin kişiden kişiye değiştiği için ide-
al bir devlet düzeninin olamayacağını savunmuşlar-
dır. 

CEVAP: D

10. Parçada her insanın siyasetle uğraşması gerektiği 
söylendiği için siyasetle uğraşmak her vatandaşın 
görevidir. sonucuna ulaşılabilir.

CEVAP: A
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ÇözümKarma Testler 5

1.  Hegel ve Locke verilen görüşleriyle devletin nasıl or-
taya çıktığını tartışmaktadır. 

CEVAP: A

2.  Parçada toplumsal koşulların değişmesi ile devletin 
yönetim biçiminin de değiştiği anlatılmıştır. 

CEVAP: B

3.  İyiyi araştıran disiplin etik güzeli araştıran disiplin ise 
estetiktir. Bu nedenle parçada etik ve estetik arasın-
da bir ilişki kurulmuştur. 

CEVAP: E

4.  Parçada eşitliği temele alan sosyalizm görüşüne kar-
şı çıkılmıştır. 

CEVAP: D

5.  Platon devleti yöneticiler, askerler ve işçiler olmak 
üzere 3 sınıfa ayırır ve bu üç sınıftaki insanların kendi 
işlerini yapmasını gerektiğini savunduğu için işbölü-
müne dayalı bir devlet modelini benimser. 

CEVAP: D
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6.  Parçada bir şairin kelimeleri kullanarak, bir ressamın-
da renkleri kullanarak sanat yaptığı anlatıldığı için sa-
nat için farklı araçlar kullanarak yapıldığı sonucuna 
ulaşılabilir. 

CEVAP: D

7.  Parçada sanatçıyı yönlendiren şeyin sanatçının ken-
dine özgü hayal gücü olduğu vurgulandığı için sana-
tın özgün olması vurgulanmıştır. 

CEVAP: A

8.  Bir sanat eserinin değerini koruması özgün ve tek ol-
masına bağlıdır.

CEVAP: B

9. Spinoza doğayı Tanrı, Tanrı’yı da doğa olarak gör-
düğü için Tanrı ve evrenin özdeş ve aynı olduğunu 
savunmuştur. 

CEVAP: C

10.  Parçada sanat eserinin güzel olması insanların ro-
mantik olmalarına bağlanmıştır. Bu nedenle insan 
romantik olduktan sonra doğa güzelleşti fikrine ulaşı-
labilir. 

CEVAP: C
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ÇözümKarma Testler 6

1.  Nietzsche bugüne kadar ki bütün ahlak anlayışlarının 
yıkılması gerektiğini ve köle insan yerine üstün insa-
nın yaratılması gerektiğini savunmuştur. 

CEVAP: B

 

2.  Parçada ahlakın kültürden kültüre değiştiği anlatıl-
mıştır bu nedenle herkes için geçerli bir ahlak ölçütü 
mümkün değildir. 

CEVAP: A

3.  Bireyin yaptığı eylemlerini yargılamasını sağlayan iç-
sel güç vicdandır. 

CEVAP: A

4.  Peri bacalarının güzelliği doğal güzellik olduğu için 
estetiğin konusudur. 

CEVAP: A

5.  Parçada estetik yargıların bilimsel yargılar gibi olma-
dığı için öznel bir yapıda olduğu anlatılmıştır. 

CEVAP:  E
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6.  Parçada estetik yargıların kişiden kişiye değiştiği için 
rölatif olduğu anlatılmaktadır. 

CEVAP: A

7.  Parçada sanatçının yaratıcı hayal gücü ve sezgileriy-
le sanat eserini yarattığı anlatılmıştır. 

CEVAP: D

8.  Parçada sanatın insanı günlük sıkıntılardan kurtardı-
ğı ve rahatlattığı için bir oyun olarak görüldüğü anla-
tılmıştır. 

CEVAP: B

9.  Anarşizm devletin yıkılması gerektiğini düşünen bir 
görüştür bu nedenle parçadan bireysel özgürlüğün 
olması için devletin koyduğu kurallar şarttır ifadesine 
ulaşılamaz. 

CEVAP: A
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ÇözümKarma Testler 7

1.  Parçada iktidarın kaynağında insanın ihtiyaçları, Tan-
rı veya toplumun genel iradesi olduğu anlatılmıştır. 
Bu nedenle tartışılan soru “iktidar kaynağını nereden 
alır?” sorusudur.

CEVAP: A

2. Doğa manzarasının insana huzur vermesi öznel bir 
durum olduğu için yapay olguya örnektir. 

CEVAP: C

3.  Parçada bilim insanlarının çalışmalarının olgulara 
uygun olması gerektiği anlatılmıştır. Bu nedenle bilim 
insanlarının objektif olması gerekir. 

CEVAP: D

4.  Parçada bilimin yaşam kurtardığından ve savaşları 
da arttırdığından bahsedilmiştir. Bu nedenle bilimin 
hem zarar hem de yarar verdiğinden bahsedilebilir. 

CEVAP: E
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5.  Bilim evrenin belli bir kısmıyla ilgilendiği için bilim se-
çici bir yapıya sahiptir.

CEVAP: A

6.  Russell bilimin akıl yürütmeye dayalı olması gerekti-
ğini vurguladığı için rasyonel olduğunu anlatmıştır. 

CEVAP: E

7. Parçada bilim felsefesinin ortaya çıkış nedeni olarak 
bilimin felsefeden bağımsız düşünülememesi durumu 
gösterilmiştir.

CEVAP: E

8. Parçada bilim ve onun ortaya koyduğu yasaların 
herkes için geçerli olduğu vurgulandığı için bilim ge-
nel-geçer bir yapıya sahiptir. 

CEVAP: C
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Çözümİnanç 1

1. I. ayet √ (... kulak, göz, gönül...) salim duyular,

 II. ayet √ (... düşünüp anlama) selim akıl,

 III. ayet √ (sana vahy edilene uy) vahiy

CEVAP: E

2. Verilenlerin tamamı İslam’da bilginin kaynakları ara-
sındadır.

CEVAP: E

3. İnsan iyiyi kötüden, doğruyu yanlıştan Allah tarafın-
dan gönderilen ilahi kitaplar, peygamberler aracılığıy-
la ayırt etmektedir. Yine insan aklı ve iradesiyle bunu 
gerçekleştirebilir.

CEVAP: E

4. Öğrencilerin hazırlamış olduğu hadis ve ayetlerden, 
insanın aklını kullanması ve bunun dini sorumlulukta-
ki yeri ile ilgili bir ödev verildiğini anlamaktayız. Nite-
kim “Aklı olmayanın dini yoktur.” hadisi, dini sorumlu-
luk için akıllı olmanın önemini belirtirken ayetlerde de 
aklı kullanmanın önemi vurgulanmaktadır.

CEVAP: B

5. I. öncülde verilen ayet bilgileri insanın kendi hâline 
bırakılmadığını, yaptığı her şeyin gözetilip kaydedil-
diğini ve insanın yaptıklarından sorumlu olduğunu 
belirtmektedir.

CEVAP: A

6. İslam düşüncesinde selim akıl (insanın doğru karar 
vermesini sağlayan, herhangi bir olumsuzluktan veya 
ortamın kötülüğünden etkilenmeyen, yaratılışındaki 
temizliğini ve safiyetini koruyan akıl), salim duyular 
(insanın görme ve işitmeyle ulaştığı bilgiler) genel ve 
bağlayıcı kaynaklardır. İslami bilgi anlayışında sezgi, 
rüya, keşif ve ilham, genel geçerliği olmayan, kişiye 
özel bilgi kaynaklarıdır.

CEVAP: C
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7. A seçeneğinde verilen ayet, bilginin amacı dışında 
kullanılmasının yol açacağı kötü sonuçlara dikkat 
çekmektedir.

CEVAP: A

8. Bilgiyi başkasına aktarırken insanın kendisi de bilgi-
nin gereğini yerine getirmelidir. Belirtilen ayette, bilgi 
sahiplerine sorumlulukları hatırlatılmaktadır. Kişinin 
din adına anlattıklarını kendisinin yaşamaması ve 
kendi hayatında uygulamaması bir çelişkidir.

CEVAP: A

9. Taklidi iman † Araştırmadan ve delillere dayanma-
dan çevrenin yönlendirmesiyle oluşan imandır.

 Tahkiki iman † Delillere, bilgiye, araştırma ve kavra-
maya dayalı imandır.

 Salih amel † Allah’ın rızası uğrunda inanç, ibadet 
ve ahlakla ilgili konularda yapılan her türlü güzel iş ve 
davranıştır.

CEVAP: B

10. Kur’an-ı Kerim ve hadisler (vahiy ve Hz. Peygam-
ber’in söz ve davranışları) sadık haber özelliği taşı-
maktadır. Keşif ve ilham ise öznel ve genel geçerliliği 
olmadığı için bilgi kaynağıdır. Dolayısıyla sadık haber 
özelliği taşımazlar.

CEVAP: C

11. Muaz b. Cebel’in cevabındaki “Allah’ın kitabı” vahiy; 
“Resulullah’ın söz ve davranışları” sünnet, “kendi gö-
rüşü ile karar vermesi” selim akıl ile ilgilidir.

CEVAP: E

12. Adem ve bütün varlıkların isminin öğretilmesi insanın 
bilen ve öğrenen bir varlık olduğunu, Allah’ın her şeyi 
hakkıyla bilmesi bilginin kaynağı olduğunu, melekle-
rin Allah’a cevabı ise meleklerin sadece kendilerine 
öğretilenleri bildiklerini göstermektedir.

CEVAP: E
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Çözüm 2İnanç

1. I. ve II. öncülde verilen ayetler Allah’ın birliği ve varlığı 
ile ilgilidir. III. öncülde verilen ayette, Hz. Peygambe-
rin İslamı tebliğ ile sorumlu olduğu, hidayete erdirip 
erdirmemenin Allah’ın takdirinde olduğu belirtilmekte-
dir.

CEVAP: C

2. A, C, D ve E seçeneklerinde verilen ayetler evrendeki 
ilahi düzen ve intizamdan bahsetmektedir. B seçene-
ğindeki ayette ise dünyanın yaratılışının bir amacı ve 
hedefleri olduğu belirtilmektedir.

CEVAP: B

3. İlim, irade, kelam ve hayat subuti sıfatlardandır. Beka 
(varlığının sonu olmaması, baki olması) ise sadece 
Allah’a ait bir sıfattır. Yani zati bir sıfattır.

CEVAP: A

4. İnsan aklı ve özgür iradesiyle tercih yapma hakkına 
sahiptir. Bu durum onu tercihlerinde sorumlu yap-
maktadır. Nitekim I. öncülde “Doğru yolun seçilmesi 
ya da sapılması” ile II. öncülde geçen “doğru yolu 
gösterdik, ister ...” ifadesi tercihlerdeki sorumluluğu 
vurgulamaktadır. III. öncülde ise liyakat, ehil olma ve 
adaletle hükmetmeden bahsedilmektedir.

CEVAP: D

5. A, B, D ve E seçeneklerinde verilen sıfatlar sadece 
Allah’a aittir ve O’nda bulunur. Dolayısıyla zati sıfat-
lardandır. Kudret ise Allah’ta mükemmel bulunan an-
cak diğer varlıklarda sınırlı bulunan bir sıfattır.

CEVAP: C

6. Allah’ı birleme, varlığını ve birliğini kabul etme anla-
mına gelen kavram, tevhittir.

CEVAP: A
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7. “Gökyüzünü korunmuş bir tavan yaptık.” ifadesi dün-
yanın belirtilen olumsuzluklardan etkilenmesini önle-
miştir.

CEVAP: B

8. Politeizm: Birçok tanrının varlığına inanmak demek-
tir. Bu inanca göre evrende birden fazla tanrı vardır 
ve bu tanrıların farklı görüşleri vardır.

 Teslis: Hristiyanlığın inanç esaslarının temelini oluş-
turur. Üçleme demektir. Teslisin unsurları Baba, Oğul 
ve Kutsal Ruh’tur.

 Monoteizm: Tanrı’nın varlığı ve birliğini savunan eşi 
ve benzeri bulunmadığına inanma biçimine denir. 

 Ayette verilen bilgiler teslis ve politeizmi reddetmek-
tedir.

CEVAP: C

9. Tövbe etmek, insanın yaptığı işten pişmanlık duy-
duğunu, bunu bir daha yapmamaya karar verdiğini, 
dolayısıyla Allah’tan bağışlanma dilediğini, aynı za-
manda günahından arınma ve kendini onarma isteği-
ni göstermektedir.

CEVAP: E

10. A seçeneğinde verilen ayetteki bilgiler, Allah’ın insan-
ların faydalanmaları için sayısız nimetler verdiğini, 
evreni insanların faydalanmasına hazır hale getirdiği-
ni belirtmektedir. O nedenle ayette, Allah’ın nimetleri-
ni sayacak olsanız, sayamazsınız denmektedir.

CEVAP: A

11. “Eğer yerde ve gökte Allah’tan başka tanrılar olsaydı 
kesinlikle, ikisinin de düzeni bozulurdu.” ayeti, soru 
kökünde belirtilen evrendeki düzenin tek bir ilah tara-
fından yaratıldığını göstermektedir.

CEVAP: C

12. Allah’ın tövbeleri kabul etmesi af kapısının açık oldu-
ğunu göstermektedir. Diğer taraftan Allah, insanların 
tövbelerini kabul edip affetmekle onların ümitsizliğe 
düşmesini önler. Tövbe, yanlış ve hatalardan duyulan 
pişmanlık olduğu için insanların bu olumsuzluklardan 
uzaklaşmasını sağlar.

CEVAP: E
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Çözüm 3İnanç

1. Dini kavram olarak ihlas, insanın bütün söz, davra-
nış, inanç ve ibadetlerinde yalnızca Allah’ın rızasını 
ve hoşnutluğunu gözetmesi anlamına gelir. I. ve III. 
öncüllerde ki ayetler ihlasla, II. öncüldeki ayet ise ci-
hat ile ilgilidir.

CEVAP: D

2. I. ayet, takva; II. ayet, hidayet; III. ayet, sırat-ı müsta-
lüm; IV. ayet cihat kavramlarıyla ilgilidir. İhsan kavra-
mıyla ilgili bir ayet verilmemiştir.

CEVAP: C

3. Öncüllerde verilenler insanın yaptıklarından sorumlu 
tutulacağı ile ilgilidir.

CEVAP: E

4. B, C, D ve E seçeneklerinde verilenler ihsan kavramı-
nın içeriğini yansıtmaktadır. İhsan bilinciyle hareket 
eden bir kimse gurur ve kibire kapılmaz.

CEVAP: A

5. Cihat sadece silahlı mücadele ile sınırlı değildir. Ön-
cüllerde belirtilenlerin yapılması da cihattır.

CEVAP: E

6. Verilen açıklama tefsir ile ilgilidir. Burada tefsiri, meal 
ve müfessirle karıştırmamak gerekir. Meal, Kur’an’ın 
kısa açıklamalarla birlikte aslından başka bir dile ter-
cüme etmektir. Bu nedenle meal, tefsir değildir. Mü-
fessir ise tefsir yapan kişi anlamına gelmektedir.

CEVAP: B
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7. Öncüllerde verilen ayetler Allah’ın, insanların yaptık-
larından ve isteklerinden (dua) sürekli haberdar oldu-
ğunu belirtmektedir. Dolayısıyla deist inanıştaki gibi 
Tanrı’nın kainatı yarattığı, ondan sonra kendi hâline 
bıraktığı söylenemez.

CEVAP: E

8. Agnotisizm bu görüşleriyle, Tanrı’nın varlığını kesin 
bir şekilde kabul eden teizme ve Tanrı’nın yokluğunu 
iddia eden ateizme de karşıdır.

CEVAP: C

9. Sözde İslam adına hareket eden terör örgütlerinin 
eylemleri ve İslam’ın kaynağından öğrenilmemesi İs-
lamofobinin temel nedenlerindendir.

CEVAP: D

10. I. öncülde “yetimi üzme, yoksulu azarlama”, III. ön-
cülde “Başa kakmayan, fakirlerin gönlünü kırmayan 
kimseler” ifadeleri yardım yaparken, yardım edilenle-
rin incitilmemesi, rencide edilmemesi ile ilgilidir. II. ön-
cülde “Kendi canları çekmesine rağmen” başkalarının 
tercih edilmesi ise diğerkâmlık ile ilgilidir. Diğerkâm-
lık, başkasını düşünme, onları kendi nefsine tercih 
etme, yaşatma duygusuyla yaşama demektir.

CEVAP: D

11. Kur’an–ı Kerim’in anlaşılabilmesi için Hz. Muham-
med’in sözleri ve Kur’an’ın açıklaması ve yorumu 
olan tefsirlerden yararlanılır. Tecvit ise Kur’an–ı Ke-
rim’in güzel bir şekilde okumak için uyulması gereken 
kuralları içeren dini bilimdir.

CEVAP: D

12. I, II, III ve V. öncüllerdeki terim–açıklama ilişkisi doğ-
rudur. IV. öncülde verilan açıklama Medeni sureye 
değil, Mekki sureye aittir.

CEVAP: D
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Çözümİbadet 1

1. A, B, C ve D seçeneklerinde verilenler “Müslüman” 
tanımındaki özellikler ile doğrudan ilişkilidir. “Zamanı 
gelmedikçe kıyamet kopmaz...” hadisi ise kıyametin 
zamanının sadece Allah tarafından bilinebileceğini 
ifade etmektedir.

CEVAP: E

2. Soru metninde verilen iman ile İslam arasındaki ilişki, 
bu kavramların birbirinden ayrı düşünülemeyeceğini, 
imanın tasdik; İslam’ın bu tasdiğin hayata geçirilmesi 
olduğunu, ikisinin de Allah’ın birliği ve Hz. Muham-
med’in peygamber olduğunun kabulünü ifade etmek-
tedir.

CEVAP: E

3. A, B, C ve D seçeneklerinde verilen özellikler İslam 
inanç esaslarını yansıtmaktadır. Bu inanç ve esasla-
rın temelli Allah tarafından oluşturulduğu için kıyame-
te kadar değişmeden devam edecektir.

CEVAP: E

4. I ve II. öncüllerde verilen ayetler tevhit(Allah’ın birliği) 
inancı ile ilgilidir. III. ayette ise ahiret inancı ile ilgilidir.

CEVAP: C

5. I. Doğru bilgi

 II. Doğru inanç

 III. Doğru davranış

CEVAP: D

6. Monoteizm ya da tek tanrıcılığın İslam inancındaki 
karşılığı tevhittir.

CEVAP: C
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7. Barış, sulh, cana kıymama gibi ifadeler İslam dininin 
barışa verdiği önemin ip uçlarıdır.

CEVAP: E

8. I. öncül dünyanın oyun ve eğlence olsun diye yaratıl-
madığını, II. öncül insanın boş yere yaratılmadığını, 
III. öncül cin ve insanların Allah’a ibadet etmeleri için 
yaratıldıklarını belirterek insanın yaratılışının amaç-
sız olmadığını vurgulamıştır.

CEVAP: E

9. Verilen ibadetlerden namaz, bedenle; zekat, malla; 
hac ise hem beden hem de mal ile yapılır.

CEVAP: C

10. I. “Rükû ve secde edin” namaz,

 II. “Ne etleri ne kanları” kurban,

 III. “Mallarınızda muhtaç ve yoksullar için hak vardır.” 
zekat ibadeti ile ilgilidir.

CEVAP: E

11. D seçeneğinde verilen “.... Allah tövbe edenleri se-
ver.” ayeti yaptığı hata, kusur ya da günahtan dolayı 
ümitsizliğe düşenler için Allah’a sığınma, bağışlanma 
imkânı sunmaktadır.

CEVAP: D
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Çözüm 2İbadet

1. Öncüllerde verilenler bireyin ruh ve fizik sağlığını teh-
dit ettiği gibi aile, çevre, iş ilişkilerini de olumsuz etki-
lemektedir.

CEVAP: E

2. Verilen ayet ve hadislerin içeriğinde Hz. Muham-
med’in örnek alınması gerekliliği vurgulanmaktadır.

CEVAP: E

3. Kur’an-ı Kerim’in “her şeyi açıklayıcı” özelliği, onun 
hayatın bütünüyle ilgili yol gösteren bir kitap olduğu-
nu göstermektedir.

CEVAP: D

4. Ayette, kim iyilik yaparsa kendisi için kim de kötülük 
yaparsa kendi aleyhine olacağı belirtilerek insanla-
rın yaptıklarından sorumlu olduklarını ve bunu kendi 
iradesiyle oluşturdukları belirtilmektedir. III. öncülde 
verildiği gibi insanlar sadece iyiliklerinden değil yap-
tıkları her şeyden sorumludurlar.

CEVAP: C

5. Öncüllerdeki özelliklerin tamamı hac ibadeti ile ilgili-
dir.

CEVAP: E

6. A, B, D ve E seçeneklerinde hac ibadetinin bireysel 
ve toplumsal faydaları verilmiştir. Ancak C seçene-
ğinde verilen “dünya işlerinden el çekme” yanlış bir 
anlayıştır. Hacca giden insan, döndükten sonra da 
çalışmaya, iş hayatına devam etmelidir. Hac ibadetini 
yerine getiren kimse hac esnasında elde ettiği ma-
nevi kazanımları davranışlarına yansıtarak çevresine 
örnek olmalıdır.

CEVAP: C
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7. Fakirlerin, zenginlerin malında hak sahibi sayılması 
zekat ve kurban ibadetleriyle ilgilidir. Zekat ve kurban 
ibadetlerinin asıl muhatabı yoksul ve fakirlerdir.

CEVAP: D

8. Zekat: Zengin Müslümanların yılda bir kez malının 
veya parasının bir miktarını Allah rızası için ihtiyaç 
sahiplerine vermesidir.

 Sadaka–i Cariye: Kesintisiz sadaka anlamına gelen 
sakada–i cariye, öldükten sonra da kişinin amel def-
terine yazılan hayırlardır. Yol, çeşme, okul vb. toplum 
yararına eserler yapma, yaptırma sadaka–i cariyedir.

 Fıtr Sadakası: Fitre de denen bu sadaka Ramazan 
ayında bayrama kavuşma sevinci olarak yoksullara 
verilir. Tüm aile bireyleri için ayrı ayrı verilir.

 Bu üç ibadet toplumsal dayanışmaya katkı sağlamak-
tadır.

CEVAP: E

9. A, B, C ve E seçeneklerindeki hadislerde oruç tutan 
kişilerin kötü söz ve davranışlardan uzak durması, 
başkalarını incitmemeleri istenmektedir. Diğer türlü 
oruç ibadetinin kuru bir açlık olacağı belirtilmektedir. 
D seçeneğinde ise orucun insana faydaları belirtil-
mektedir.

CEVAP: D

10. Müslüman, yaşantısıyla örnek insandır. Bu nedenle 
zor durumda olan, yardıma muhtaç kim olursa olsun 
onun yardımına koşar. Örneğin, II. Abdülhamit’in İs-
tanbul’da açtığı Darülaceze’den sadece Müslüman 
yaşlılar değil Hristiyan ve Yahudiler de yararlanmak-
taydı. Kaldı ki zekatın verileceği gruplardan biri de 
kalbi İslam’a ısındırılmak istenenlerdir.

CEVAP: D

11. A, B, C ve D seçeneklerindeki hadislerde Hz. Mu-
hammed, paylaşma ve yardımlaşmanın önemini 
belirtmektedir. E seçeneğindeki hadis ise insanların 
birbirleriyle iletişimlerindeki ölçüyü anlatmaktadır.

CEVAP: E

12. A, C, D ve E seçeneklerinde verilenler oruç ibadeti-
nin kişiye sağladığı bireysel faydalardır. Oruç tutan 
kişi, yoksulların yaşadığı sıkıntı ve güçlüklerin farkına 
varır, onu hisseder. Bu ise orucun toplumsal faydala-
rındandır.

CEVAP: B
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Çözüm 3İbadet

1. B, C, D ve E seçeneklerinde verilenler ahiret hayatı 
ile ilgilidir. A seçeneğindeki ayet, Müslümanların birlik 
ve beraberliklerini korumaları, parçalanıp bölünme-
meleri için Kur’an’a sımsıkı sarılmalarını ihtar etmek-
tedir.

CEVAP: A

2. I, II, III ve IV. öncüllerdeki kavramların açıklamaları 
doğru olarak verilmiştir. Haşir kavramının karşısında-
ki açıklama mizan kavramına aittir. Haşir, kıyamet gü-
nünde ölülerin diriltilip mahşere çıkarılması olayıdır.

CEVAP: E

3. Her canlının bir sonu olduğu gibi içinde yaşadığımız 
evreninde bir sonu olacaktır. Ayette anlatılanlar kıya-
meti tanımlamaktadır.

CEVAP: B

4. Öncüllerde verilenler ayette belirtilen durumla ilgilidir. 
Herkesin yaptığı iyilik, hayır, olumlu iş vb ya da kö-
tülükler “Hardal tanesi” kadar da olsa hesaplanacak, 
yaptıklarından hesaba çekilecektir. Dünyada iken 
yaptığı zulüm, haksızlık vs önüne getirilecektir.

CEVAP: E

5. Ahiret hayatına inanç, insanların belirsizliklerden kur-
tulmasını, bir hesap günü olduğu düşüncesi, hareket-
lerini ona göre tanzim etmesini, iyi ve yararlı şeyler 
yapmasını sağlar.

CEVAP: E

6. Ahiret hayatının ebedi olduğunu ve dünyada yaptığı 
iyilik ve kötülüklerin karşılıksız kalmayacağını bilen 
insanlar yaptıklarına, eylemlerine daha dikkat eder-
ler.

CEVAP: E
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7. I. ve II. öncüllerde verilen hadisler ahiret hayatı için 
hazırlık yapmanın önemini belirtmektedir. III. öncül-
deki hadisde ise kıyametin ne zaman kopacağının 
bilinemeyeceği belirtilmektedir.

CEVAP: C

8. I. ayet † Berzah, kabir hayatı

 II. ayet † Ba’s (öldükten sonra tekrar dirilmek)

 III. ayet † Haşir

 IV. ayet † Hesap

 Takva; Allah’a iman edip, dinin emir ve yasaklarına 
uyma, dünya ve ahirette insana zarar verecek söz ve 
davranışlardan uzak durmak anlamına gelir.

CEVAP: C

9. Teşyi; cenazenin, namazdan sonra kabristana taşın-
ması sürecidir.

CEVAP: D

10. Alevi - Bektaşi geleneğindeki “Hakka Yürüdü” ifadesi 
öncüllerde verilenlerin tamamını içermektedir.

CEVAP: E

11. Sûr’a üflemekle görevli melek İsrafil’dir.

CEVAP: A

12. Cenaze namazı farz-ı ayn değil, farz-ı kifayedir. Yani 
dinen sorumlu sayılan kimselerden bazılarının yap-
malarıyla diğerlerinden sorumluluğun kalktığı fiiller ve 
emirlerdir.

CEVAP: C

13. Ba’s, öldükten sonra tekrar dirilmek anlamına gel-
mektedir.

CEVAP: C
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ÇözümAhlâk ve Değerler 1

1. Topkapı Sarayı maddi, Sultan Ahmet Camii hem 
maddi hem manevi, Nasreddin Hoca Fıkraları ise 
manevi değer özelliği taşır.

CEVAP: B

2. Bireyde değer oluşumu ilk olarak ailede başlar. Ço-
cukluk ve gençlik dönemlerinde yaşanılan çevre ve 
eğitim kurumları da bireyin değer oluşumunda çok 
önemli bir etkiye sahiptir.

CEVAP: E

3. Müslüman tüccarların İslamiyet’e uygun davranışları 
farklı bölgelerde İslam dininin yayılmasına da ortam 
hazırlamıştır. Ancak verilen bilgiden İslamiyet’in ya-
yılmasında en önemli faktörün ticari faaliyetler oldu-
ğunu söyleyemeyiz.

CEVAP: B

4. Kültürümüzde evlilik, sünnet, taziye, hasta ziyaretleri 
günlük yaşantımızın parçalarındandır. Bunların olu-
şumunda örf, adet ve dini değerler etkin faktörlerdir.

CEVAP: E

5. Her birey belirli bir kültür çevresinde doğar ve o çev-
renin değerlerini benimser, yansıtır. Farklı aile ve 
çevrelerde yetişmiş bireyler de davranışlarında fark-
lılık gösterir. Küreselleşmeye bağlı olarak giyim, ku-
şam, iletişim araçları kullanımında bu farklar gittikçe 
azalmaktadır. İletişim araçlarının kullanımı dünyanın 
her yerinde benzer özellikler göstermektedir.

CEVAP: C

6. Şecaat; yiğitlik, kahramanlık, cesaret gibi anlamlara 
gelmektedir. Verilen ayette Müslüman’dan cesur ol-
maları istenmektedir.

CEVAP: D
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Ahlâk ve Değerler

7. A, B, D ve E seçeneklerinde verilen kültür havzaları 
İslamiyet’le çok erken dönemlerde tanışmış ve Müs-
lümanların yönetimi altında kalmıştır. Güneydoğu 
Asya Bölgesi, İslamiyet’le daha geç dönemlerde ta-
nışmıştır. Bu nedenle bu bölgenin medeni, tarihi biri-
kimi diğer seçeneklerde verilen havzalara göre daha 
azdır.

CEVAP: C

8. Hicaz Bölgesi, İslamiyet’in iki önemli kenti Mekke ve 
Medine’yi içine almaktadır. Kudüs bu bölgenin dışın-
da, Filistin topraklarındadır.

CEVAP: C

9. İslam medeniyeti (sanat, mimari, bilim vb) Emeviler 
döneminde oluşmaya başlamış, bu oluşum Abbasiler 
döneminde devam etmiş, Osmanlı döneminde ise en 
parlak dönemini yaşamıştır.

CEVAP: A

10. Osmanlı Devleti’nin 22 milyon km2’ye uzanan ve 600 
yıl süren hakimiyeti Balkanlar, Suriye (Şam), Irak 
(Bağdat), Kuzey Afrika (Mısır, Libya, Fas, Tunus, 
Cezayir) bölgelerini kapsamaktaydı. Bu nedenle ismi 
geçen bu yerlerin tamamında Osmanlı eseri vardır. 
Endülüs (İspanya ve Portekiz’i içine alan İber Yarıma-
dası) Osmanlı egemenliğine girmemiştir. Dolayısıyla 
bu bölgede Osmanlı eseri de yoktur.

CEVAP: E

11. Balkanlar, Osmanlılar döneminde fethedilmiş, yakla-
şık 500 yıl Osmanlı hakimiyetinde kalmıştır. Boşnak-
lar ve Arnavutlar, Osmanlı sürecinde İslamiyet’le ta-
nışmışlardır. Bugün de Balkan ülkelerinin tamamında 
Müslüman azınlıklar bulunmaktadır.

CEVAP: B

12. Mescid-i Nebi (ya da Nebevi) Hz. Peygamber’in Mek-
ke’den Medine’ye hicretinden sonra yapılmıştır. Hz. 
Peygamber burayı sahabeleriyle birlikte yapmıştır. 
Mescid-i Nebi onun Medine’deki bütün faaliyetlerinin 
merkezinde yer almış ve fonksiyonları bakımından 
sonraki dönemlerde kurulan camilere örnek oluştur-
muştur.

CEVAP: A

13. A, B, C ve D seçeneklerinde verilenler Osmanlıların 
Hicaz Bölgesi’ne verdikleri önemi göstermektedir. 
Mısır Seferi sonucunda Memlük Devleti yıkılınca top-
rakları, bu arada Hicaz da Osmanlı egemenliğine gir-
miştir. Dolayısıyla bu doğal bir sonuçtur.

CEVAP: E
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Çözüm

1. Hz. Muhammed’in ticaret kervanlarına katılarak am-
casına yardım etmesi, ekonomik bir uğraştır. Ka-
be’de, Hacer’ül - Esved taşının yerine konulması sıra-
sında çıkan tartışmada hakem seçilmesi; Mekkeliler 
arasında el-Emin lakabı ile tanınması ise toplumda 
saygın bir konumda olduğunu göstermektedir.

CEVAP: D

2. Soru metninde verilen özellikler Ashab-ı Kehf ile il-
gilidir. Ashab-ı Kiram, Peygamberimizi hayatta iken 
görüp Müslüman olanlara verilen isimdir. Sahabe ke-
limesi de kullanılır. 622 yılında Medine’ye göç eden 
Müslümanlara muhacir, onlara her türlü destek ve 
yardımı verenlere ise ensar adı verilir. Hılfu’l- Fudul 
ise “Erdemliler Topluluğu” anlamına gelmektedir. 
Peygamberimizin, peygamberliğinden önce haksız-
lıklara karşı koymak ve haksızlığa uğrayanların hak-
larını savunmak ve almak için oluşturulmuş ve Pey-
gamberimizin de üye olduğu topluluktur.

CEVAP: A

3. A, B, C ve E seçeneklerinde verilenler bu ticari fa-
aliyetlerin sonucudur. Hz. Muhammed henüz bu dö-
nemde peygamber olmamıştır. Dolayısıyla İslamiyeti 
anlatma gibi faaliyet içinde olması söylenemez.

CEVAP: D

4. Verilen bilgi Hz. Muhammed’in gençlere önem ver-
diğini, onlara güvendiğini, gençlerin de İslamiyet’in 
yayılmasına katkı sağladığını göstermektedir. Yö-
neticilik görevine sadece gençlerin getirildiği yargısı 
çıkarılamayacağı gibi doğru da değildir.

CEVAP: D

5. Hz. Aişe’nin karşısındaki özellik yanlış verilmiştir. O, 
Hz. Peygamber’den aldığı bilgi sayesinde İslamiyet’in 
esaslarını öğreten kişilerden biri olmuştur. O aynı za-
manda en çok hadis aktaran sahabelerden biridir.

CEVAP: C

6. Soru kökünde belirtilen anlayış hat sanatının geliş-
mesine önemli katkı yapmıştır.

CEVAP: B

Ahlâk ve Değerler 2
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7. İslam dini kolaylık dinidir. Nitekim su bulunmadığı 
durumlarda teyemmüm yapılması, hastalık, yolculuk 
gibi nedenlerle oruç tutamayanların bu oruçları iyileş-
tiklerinde ya da yolculuk sona erdiğinde tutabilmeleri, 
yolculuk esnasında dört rekat farzların iki rekat kılın-
ması bu yargıya örnektir.

CEVAP: E

8. Peygamberimizin insanların geçtikleri yolların, dinle-
dikleri, gölgelendikleri (piknik yaptıkları) yerlerin kir-
letilmesinden sakınılmasını istemesi çevreye verilen 
önemle ilgilidir. Zira herkesin kullandığı, faydalandığı 
yerlerin temiz tutulması, temiz bırakılması insani bir 
görevdir.

CEVAP: E

9. “Kur’an İstanbul’da yazıldı.” ifadesi hüsnü hat(gü-
zel yazı) ile ilgilidir. Osmanlı Döneminde çok sayıda 
hattat yetişmiş, bunlar birer şaheser sayılan eserler 
bırakmışlardır. Başlıcaları Amasyalı Şeyh Hamdul-
lah, Ahmet Karahisari, Hafız Osman ve Mustafa Ra-
kım’dır.

CEVAP: C

10. A, C, D ve E seçeneklerindeki hadisler huzurlu bir aile 
ortamı oluşturulmasına yönelik öğüt ve tavsiyelerdir. 
B seçeneğinde ise evlenmeye teşvik vardır.

CEVAP: B

11. Mescid-i Nebevi’deki bu faaliyetler, onun etkin bir 
merkez olduğunu göstermektedir.

CEVAP: E

12. Temizliğe bu denli önem veren İslamiyet beden (ab-
dest veya gerektiği hallerde gusül yapmak–hadesten 
taharet), elbise (necasetten taharet) ve mekan temiz-
liğine de ayrı bir önem vermiştir.

CEVAP: E

Ahlâk ve Değerler
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Çözüm

1. Hz. Muhammed doğa, çevre ve hayvanlarla da yakın-
dan ilgilenmiş henüz çevre–çevrecilik, hayvan hakları 
gibi kavramların insanların gündeminde olmadığı bir 
dönemde, söylem ve eylemleriyle de örnek olmuş-
tur. A, B, D ve E seçeneklerinde verilen hadisler Hz. 
Muhammed’in bu konuda ne kadar duyarlı olduğunu 
göstermektedir. C seçeneğinde ise Müslümanım di-
yen bir kişinin taşıması gereken özelliklerden bahset-
mektedir. Bu hadis insan ilişkileri ile ilgili olup doğa ve 
çevre ile bir bağlantısı yoktur.

CEVAP: C

2. I. öncülde verilen hadiste çalışmanın önemi vurgu-
lanmakta ve insanlar çalışmaya teşvik edilmektedir. 
II. öncüldeki ayet ve III. öncüldeki hadis, temel insan 
haklarından olan herkesin çalıştığının karşılığını al-
masından bahsetmektedir.

CEVAP: D

3. Üç hadiste verilenler çalışma ve zamanı iyi değerlen-
dirme ile ilgilidir.

CEVAP: E

4. Barış, sulh, cana kıymama gibi ifadeler İslam dininin 
barışa verdiği önemin ip uçlarıdır.

CEVAP: E

5. Haksız yere cana kıyılmaması ve bir can kurtaranın 
tüm insanlığı kurtarmış gibi sayılması, temel insan 
haklarından yaşama hakkı ile ilgilidir.

CEVAP: A

6. I. ve II. öncüllerde verilen hadisler kişilerin sağlıklarını 
korumalarının önemini belirtmektedir. III. öncüldeki 
hadis ise çalışmanın önemini belirtmektedir.

CEVAP: C

Ahlâk ve Değerler 3
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7. A, B, C ve D seçeneklerinde verilen ayetlerde inanç 
özgürlüğü ile ilgili bilgiler verilmiştir. E seçeneğinde 
ise Allah’a kulluk yapmanın önemi anlatılmaktadır. 
Dolayısıyla bu ayetin inanç özgürlüğü ile ilgisi yoktur.

CEVAP: E

8. Hz. Ömer Dönemi’nde meydana gelen bu olay ve an-
latılan diyalog düşünce ve ifade özgürlüğü ile ilgilidir. 
Sıradan bir vatandaş devlet başkanına hesap sorabil-
mekte ve düşüncesini özgürce ifade edebilmektedir.

CEVAP: C

9. Verilen hadislerin tamamı özel hayatın gizliliği ile ilgi-
lidir.

CEVAP: E

10. Antlaşma metninde ibadet (dini hayat ve tatbikat, ma-
bet ve yaşam (can - mal, aileleri) haklarından bahse-
dilmiştir. Metinde özel yaşamın gizliliği ile ilgili bir bilgi 
verilmemiştir.

CEVAP: B

11. Divan-ı Lügati’t Türk, Türkçe’nin bilinen en eski söz-
lüğüdür. Türk dilini Araplara öğretmek için yazılmış-
tır. Yani dini bir içerik yoktur. Atabet’ül - Hakayık ise 
Kur’an ayetleri ve hadislerden yararlanılarak hazır-
lanmış ahlaki öğütler kitabıdır. Divan-ı Hikmet ise 
Ahmet Yesevi’nin “hikmet” adlı tasavvufi şiirlerinden 
oluşmaktadır. Allah aşkı ve peygamber sevgisini işle-
miştir.

CEVAP: D

Ahlâk ve Değerler
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ÇözümVahiy ve Akıl 1

1. Ayette belirtilen “Allah’a ve Resulüne götürün.” ifade-
si Kur’an-ı Kerim ve hadisleri işaret etmektedir. İcma, 
İslam bilginlerinin bir konuda fikir birliği etmesidir. 
Ayette bundan bahsedilmemektedir.

CEVAP: C

2. Hanefilik, Şafilik, Malikilik ve Hanbelilik, fıkhi-ameli 
mezheplerdendir. Şiilik ise siyasi-iktikadi yorumlar-
dan biridir. 

CEVAP: A

3. Hanefilik ve Şafilik fıkhi-ameli yorumlardandır. Maturi-
dilik ve Eş’arilik itikadı yorumlardandır.

CEVAP: C

4. Fıkıh bilginleri dini hüküm verirken kitap, sünnet, icma 
ve kıyas(hakkında açık hüküm bulunmayan bir mese-
lenin hükmünü, aralarındaki ortak özellik ve benzerli-
ğine dayanarak Kur’an ya da sünnette hükmü belirti-
len bir meseleye göre belirleme) delillerini kullanırlar. 
Deliller arasında tahmin söz konusu olamaz.

CEVAP: D

5. Şiiliğin en önemli fıkhi mezhebi Caferilik’tir. İmam Ca-
fer-i Sadık’ın inanç ve ibadet konularındaki görüşle-
rini esas alır. Caferilik, dini konularda Kur’an ve sün-
netin yanı sıra On iki İmam’ın sözlerini de delil olarak 
kabul eder.

CEVAP: B

6. Tevhit, ahiret, nübüvvet(peygamberlik) ve Kur’an-ı 
Kerim konusunda İslam düşüncesindeki farklı yorum-
lar(mezhepler) aynı şekilde düşünürler. Ancak hilafet 
konusunda ayrışırlar. Örneğin Şiiler, halifeliğin Hz. 
Muhammed’den sonra Hz. Ali’ye geçmesi gerektiğine 
inanırlar.

CEVAP: A
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Vahiy ve Akıl

7. Peygamberimizin vefatından sonra kimin halife ola-
cağı konusundaki tartışma ve görüş ayrılıkları, Müs-
lümanlar arasında çeşitli dini anlayışların ortaya çık-
masının siyasi nedenlerindendir.

CEVAP: B

8. İslam düşüncesindeki siyasi-itikadi yorumların ilki Ha-
ricilik anlayışıdır. Haricilik, Sıffin Savaşı’ndan sonra 
Hakem Olayı’nda, hakem kabul ettiği için Hz. Ali’yi 
suçlamışlar ve Hz. Ali’den ayrılmışlardır.

CEVAP: A

9. Mutezile, İslam dünyasında akılcılığı öne çıkararak 
dikkat çekmiştir. İslam inancını akli yöntemler kulla-
narak savunmuştur.

CEVAP: C

10. Büyük günah işleyen Müslümanların dinden çıkaca-
ğını Hariciler savunmuşlardır. Eş’ariler “büyük günah 
işleyen bir kimse günahkar olur, dinden çıkmaz, böy-
le birinin durumu Allah’a kalmıştır.” görüşünü savun-
muşlardır.

CEVAP: B

11. Hz. Peygamber hayattayken Müslümanların inanç 
ve ibadet alanıyla ilgili tüm sorunlarına çözüm getir-
mekteydi. Ancak onun vefatından sonra karşılaşılan 
sorunlara çözüm arayışları ve cevapları, farklı yorum-
ların, ekollerin ortaya çıkmasına yol açmıştır.

CEVAP: E

12. Siyasi, sosyal ve coğrafi sebepler İslam düşünce-
sinde yorum farklılıklarının ortaya çıkmasına yol aç-
mışlardır. Sosyal hayatın değişme ve gelişme içinde 
olması, İslam düşüncesinde de farklı yorum biçimle-
rinde etkili olmuştur. Coğrafi sebeplere dayanan ya-
şam biçimlerinde çeşitlilik (kıyafet, yemek kültürü vb.) 
de farklı yorumlamalarda kendini göstermiştir. Hz. 
Peygamberin vefatından sonra kimin halife olacağı, 
Hz. Ali ve Hz. Aişe arasındaki Cemel Olayı, Sıffin 
Savaşı vb. ilgili tartışmalar ise yorum farklılıklarının 
siyasi sebebini oluşturmaktadır.

CEVAP: E

13. Metinde açıklaması verilen topluluk Şia’dır.

CEVAP: A

14. Hz. Ali halife seçildikten sonra Hz. Osman dönemin-
deki karışıklıklara sebep olduklarını düşündüğü vali-
leri görevden almış, bunlar ise Hz. Osman’ın katille-
rinin bulunarak cezalandırılmamasını bahane ederek 
Hz. Ali’ye muhalif bir grup oluşturmuşlardır. Bu süreç 
kısa bir süre sonra Hz. Ali ile Hz. Aişe arasında Ce-
mel Vakası’na (656) daha sonra da Hz. Ali ile Mu-
aviye arasında Sıffin Savaşı’na (657) yol açmıştır. 
Bu gelişmeler, İslam düşüncesindeki yorum farklılık-
larının siyasi sebeplerindendir. Bu gelişmeler, İslam 
düşüncesindeki yorum farklılıklarının siyasi sebeple-
rindendir.

CEVAP: B

15. İmam-ı Azam (Ebu Hanife) (699 - 767), Hanefilik fıkhi 
ekolünün kurucusu olup, 12 İmam’dan biri değildir.

CEVAP: E
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ÇözümHz. Muhammed (S.A.V) 1

1. Boş, kuru ve çorak bir arazinin ihya edilmesi yani ye-
şillendirilmesi, ağaçlandırılması oranın canlanması 
anlamına gelmektedir. Hz. Muhammed bu hadisiyle 
çevreye ne kadar önem verdiğini de göstermektedir. 
Doğa sadece insanlar için değil tüm canlılar için yara-
tılmıştır.

CEVAP: C

2. A seçeneğinde verilen ayette insanların ayıplarını, 
kusurlarını örtmenin önemi vurgulanmaktadır. Hz. 
Muhammed’in soru kökünde belirtilen davranışı, 
ayette belirtilen duruma örnek oluşturmaktadır.

CEVAP: A

3. Hz. Muhammed 632 yılında Medine’de vefat etti. Ve-
fat ettiği yere defnedildi. Onun Ravza–i Mutahhara 
olarak adlandırılan kabri Medine’de Mescid–i Ne-
bi’nin içindedir.

CEVAP: A

4. Eski Arap toplumu güce dayalı olduğu için erkek ço-
cuklar önemsenirdi. Kız çocuklarına değer verilmedi-
ği gibi bazı Arap toplulukları kız çocuklarını diri diri 
gömecek kadar insani duygularını kaybetmişlerdi. 
Ayette geçen “Öfkeden yüzlerinin kapkara kesilmesi” 
bu anlayışı yansıtmaktadır.

CEVAP: E

5. Verilen kavramlardan I, II, III ve IV. nün açıklamaları 
doğrudur. V. öncülün açıklaması yanlıştır. Zira ensar, 
Mekke’den Medine’ye hicret eden, Müslümanlara ev-
lerini açan, yiyeceklerini onlarla paylaşan “yardımcı” 
anlamına gelmektedir. Ensar’ın karşısında verilen 
açıklama muhacirlerle ilgilidir.

CEVAP: E

6. II. ve III. öncüllerde verilen ayetlerde Allah, Hz. Mu-
hammed’den insanları uyarmasını ve onlara İslamiye-
ti tebliğ etmesini istemektedir. I. ayette ise (Kur’an–ı 
Kerim’in ilk ayeti) ondan okuması istenmektedir. Bu 
tebliğle ilgili değildir.

CEVAP: D
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Hz. Muhammed (S.A.V)

7. Hz. Muhammed’in Mekkelilerin önerilerini reddeder-
ken verdiği cevap onun İslamiyeti anlatmaya ve yay-
maya ne kadar önem verdiğini ve bu konudaki karar-
lılığını göstermektedir.

CEVAP: B

8. Öncüllerde verilenlerin tamamı Hz. Muhammed’in 
Medine’de toplumsal barış ve uzlaşı sağlamaya yö-
nelik adımlardır.

CEVAP: E

9. I. öncüldeki ayet Hz. Peygamber’den tebliğ yapması-
nı isterken II. ve III. öncüllerdeki ayetler, onun sadece 
tebliğ etmekle görevli olduğunu, bu tebliğden yüz çe-
virenlerden sorumlu olmadığını belirtmektedir.

CEVAP: D

10. Mekkeliler Hz. Muhammed’in kendileri gibi günlük bir 
yaşantı sürmesini öne sürerek onun peygamberliğine 
karşı çıkmışlardır. Onlara göre peygamber olağanüs-
tü güçlere sahip ve insanüstü olmalıydı.

CEVAP: E

11. Paragrafın içeriği dikkate alındığında paragrafın ba-
şına getirilebilecek en uygun başlık “Hz. Muhammed 
İnsanlara Değer Verirdi” olmalıdır.

CEVAP: D

12. Hz. Muhammed’in kendisine ve diğer Müslümanlara 
eziyet ve işkence eden Mekkelilere bile lanet okuma-
ması onun insanlığa bir rahmet olarak gönderildiğinin 
bir göstergesidir.

CEVAP: B
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ÇözümHz. Muhammed (S.A.V) 2

1. I. E seçeneği

 II. C seçeneği

 III. B seçeneği

 IV. A seçeneği ile ilgilidir.

 Onun Kur’an–ı Kerim’i açıklayıcı olduğuna dair bir bil-
gi verilmemiştir.

CEVAP: D

2. I, II, IV ve V. öncüllerdeki hadislerde ehl–i beyt sev-
gisine değinilmektedir. Ehl–i beyt, ev halkı anlamına 
gelip, Hz. Muhammed, Hz. Ali, Hz. Fatıma, Hz. Ha-
san ve Hz. Hüseyin’den oluşmaktadır. III. öncüldeki 
hadiste ise yetimlere sahip çıkma, onlara kol-kanat 
germenin önemi anlatılmaktadır.

CEVAP: C

3. B, C, D ve E seçeneklerinde verilenler Kütüb–i Sitte, 
“altı kitap” olarak adlandırılmıştır. Ahmet bin Han-
bel’in hazırladığı Müsned, bu “altı kitap” arasında 
değildir. Ancak hadis kaynakları arasında önemli bir 
yere sahiptir.

CEVAP: A

4. Verilen ayet ve hadislerin içeriğinde Hz. Muham-
med’in örnek alınması gerekliliği vurgulanmaktadır.

CEVAP: E

5. Verilen örnekler Hz. Muhammed’in ne denli merha-
met sahibi olduğunu göstermektedir.

CEVAP: D

6. Kavli sünnet: Hz. Muhammed’in sözlerini içermekte-
dir.

 Fiili sünnet: Peygamberimizin yaptığı dini uygulama-
lara denir.

 Takriri sünnet: Hz. Peygamber sahabenin yaptığı 
bazı iş, eylem ve söylediği sözleri reddetmeyip sessiz 
kalmış ya da onayladığını gösteren bir davranışta bu-
lunmuştur. Bu, takriri sünnettir.

CEVAP: A
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Hz. Muhammed (S.A.V)

7. Hz. Muhammed’in bu olaya ses çıkarmaması onay-
ladığı anlamına gelmektedir. Eğer yanlış bir durum 
olsaydı mutlaka uyarır ve düzeltirdi.

CEVAP: B

8. Hayatının hiçbir devresinde yalan söylememiş olan 
Hz. Muhammed, Müslümanların da doğru sözlü, gü-
venilir, kimseyi aldatmayan kimseler olmalarını iste-
miştir. Nitekim A, B, C ve E seçeneklerinde verilen 
hadisler bunlarla ilgilidir.

CEVAP: D

9. Verilen ayetlerin üçünde de Hz. Muhammed’in sün-
netinin örnek alınması istenmektedir.

CEVAP: E

10. Hz. Muhammed çocuklarını öpmediğini belirten kişi-
ye  “merhamet etmeyene, merhamet edilmez.” diye-
rek sevgi, şefkat ve merhametin önemini belirtmiştir. 
Diğer seçeneklerde verilen merhamet, kolaylaştırıcı 
olma ve adaletli davranmanın farklı şekilde kullanıldı-
ğına dikkat edilmelidir.

CEVAP: C

11. Mekkeli müşriklerin Hz. Peygambere “Emin” deme-
leri onun sıdk ve emanet özelliklerini göstermektedir. 
Bunlar peygamberlerin özelliklerinden olup sıdk; doğ-
ru olmak, asla yalan söylememek, emanet ise güve-
nilir olmak demektir.

CEVAP: C

12. Hz. Muhammed’in Necranlı Hristiyan topluluğa kar-
şı yaklaşımı, onları tebessümle karşılaması, onların 
Mescid–i Nebi’de ibadet etmelerine izin vermesi aynı 
zamanda, belirtilen ayetlerin de birer gereğini yerine 
getirmesidir.

CEVAP: E
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Çözüm
Yahudilik ve Hristiyanlık / Hint ve 

Çin Dinleri 1

1. Yahudilik, Hristiyanlık ve İslamiyet vahye dayalıdır. 
Budizm ise Hint dinlerinden biri olup MÖ VI. yüzyılda 
Buda’nın (Sidarta Gotama) düşünceleri doğrultusun-
da ortaya çıkıp yaygınlaşmıştır.

CEVAP: D

2. B, C, D ve E seçeneklerinde verilenler Yahudilik di-
ninin özelliklerindendir. Yahudi inancında Yehova’nın 
her şeyi altı günde yarattığına, yedinci gün olan cu-
martesi de dinlendiğine inanılır. Bu nedenle Yahudiler 
cumartesi gününü kutsal kabul ederler ve o gün çalış-
mazlar.

CEVAP: A

3. Taoizm, Çin’de yaygın olan dinlerdendir. Genel ola-
rak tek tanrı inancına dayanır. Taoizm, Tao kavramı 
üzerine kuruludur. Tao ezeli ve ebedidir. Her şeyin 
başlangıcıdır.

CEVAP: C

4. Sihizm Hint dinlerinden biri olup kast sistemine ve 
Brahmanların otoritesine karşı çıkmıştır. Tek tanrı 
inancını savunmuştur. Kast sistemi Hinduizm tarafın-
dan oluşturulmuştur.

CEVAP: C

5. Herkesin yaşamını doğduğu kastta geçirmesi ve 
kastlar arasında geçiş olmaması Hindistan’da milli 
birlik ve beraberliğin güçlü olmasını önlemiştir. Bu ne-
denle Hindistan, tarih boyunca işgal altında kalmıştır. 
Hinduizm’in getirdiği bu sisteme Budizm, Caynizm ve 
Sihizm tarafından tepki gösterilmiştir.

CEVAP: E

6. Budizm, Hindistan’da doğmakla beraber daha çok 
Güneydoğu Asya, bu arada Çin’de de yayılmıştır. Ta-
oizm ve Konfüçyüsçülük ise Çin’in milli dinlerindendir.

CEVAP: D
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Yahudilik ve Hristiyanlık / Hint ve Çin 
Dinleri
7. A, B, C ve D seçeneklerinde verilenler semavi dinlerin 

ortak özellikleridir. Müslümanlar, Hz. Muhammed’den 
önce gelen peygamberleri kabul etmekle beraber, 
Hristiyan ve Yahudiler, Hz. Muhammed’in peygam-
berliğini kabul etmezler. Müslümanlar, peygamberler 
arasında ayrım yapmaksızın hepsine inanırlar.

CEVAP: E

8. Davud yıldızı ve Menora (yedi kollu şamdan) Yahu-
diliğin sembolleri arasındadır. Çan ise Hristiyanlığın 
sembollerindendir.

CEVAP: D

9. XVI. yüzyıla kadar Hristiyanlık’ta iki mezhep görül-
mektedir. Bunlar Katoliklik ve Ortodoksluk’tur. Re-
form Hareketleri ile birlikte yeni mezhepler (Protes-
tanlık, Anglikanizm, Presbiteriyen, Evangelizm vb.) 
ortaya çıkmıştır.

CEVAP: D

10. A, C, D ve E seçeneklerinde verilenler Hinduizm’in 
özellikleri arasındadır. Hinduizm, tek tanrılı değil, çok 
tanrılı bir inanış sistemidir.

CEVAP: B

11. Budizm, Hinduizmin etkili olduğu Hindistan’da doğ-
muş olsa da Hinduizmin çok tanrıcılık, Brahmanların 
otoriteleri ve toplumu sosyal katmanlara ayıran kast 
sistemine tepki gösterilmiştir.

CEVAP: E

12. B seçeneği dışındakiler İslamiyet’tekiler ile aynıdır. 
İslamiyet’te cumartesi günü çalışma yasağı yoktur.

CEVAP: B

13 Haç ve çan Hristiyanlık inancının sembollerindendir. 
Hilal ise İslamiyet’in sembolleri arasındadır.

CEVAP: D

14. Kast sisteminde;

 Brahmanlar † din adamları

 Kşatriyalar †hükümdar ve askerler

 Vaisyalar †tüccar, esnaf, çiftçiler

 Sudralar †işçiler ve zanaatkârlar

 Paryalar †insan dahi kabul edilmeyenler

CEVAP: B
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Çözümİslam ve Bilim 1

1. B, C, D ve E seçeneklerinde verilenler biyolojik ya-
salara örnek oluşturur. Dünyanın kendi etrafında 
dönmesi ise fiziksel yasalarla ilgilidir. Fiziksel yasalar 
madde, maddeler arası ilişkiler, maddenin oluşumu, 
değişimi, enerji gibi konularla ilgilidir. Evren bu yasa-
lara göre idare edilir ve bu yasalar değişmezdir. Ev-
rende böyle bir düzenin olması, insanın güven içinde 
yaşamasını sağlar. İnsanlar gözlem ve deneylerle ev-
rendeki bu yasaları keşfeder, yeni buluşlar yaparak 
hayatını kolaylaştırır.

CEVAP: A

2. I. Fiziksel yasa

 II. Biyolojik yasa

 III. Toplumsal yasa

CEVAP: E

3. I. Toplumsal (insanın diğer insanlara muhtaç ol-
ması)

 II. Fiziksel (Güneş’in doğudan doğması ve batıdan 
batması)

 III. Biyolojik (bitkilerin olgunlaşmak için Güneş’e ihti-
yaç duyması) yasalarla ilgilidir.

CEVAP: D

4. I. Suffa

 II. Beytü’l–Hikme

 III. Nizamiye Medresesi

CEVAP: D

5. İbn-i Sina’nın çalışmaları daha çok tıp üzerinedir. 
Yazmış olduğu El-Kanun fi’t-Tıp adlı eser 600 yıl Av-
rupa üniversitelerinde ders kitabı olarak okutulmuş-
tur. Pek çok ülkede 87 değişik tercüme ve baskısı 
yapılmıştır. Gelmiş geçmiş tüm ders kitapları içinde 
en uzun süre hizmet vereni olmuştur.

CEVAP: B

6. III. öncülde fıkhın açıklaması yanlış verilmiştir. Veri-
len açıklama tasavvuf ile ilgilidir. Fıkıh, İslam hukuku 
anlamına gelip Kur’an ve hadislerden yararlanarak 
ibadetler ve insanlar arası ilişkilerde uyulması gere-
ken hükümleri konu edinir.

CEVAP: C
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İslam ve Bilim

7. Suffa, Hz. Muhammed’in Mescid–i Nebi’nin bitişiğine 
yaptırdığı okuldur. Bedir Savaşı’nda esir alınan bazı 
Mekkelileri burada öğretmen olarak görevlendirilme-
si, bu esirlerden on Müslüman çocuğa okuma–yazma 
öğretenleri serbest bırakması onun eğitim–öğretim 
faaliyetlerine ne kadar önem verdiğini göstermekte-
dir.

CEVAP: E

8. İlim öğrenme, eğitim; yoksul, kimsesiz ve yetimlerin 
barındırılması sosyal alanla ilgilidir.

CEVAP: D

9. B, C, D ve E seçeneklerinde verilenler Beytü’l - Hik-
me’nin özelliklerindendir. Bağdat’ta kurulan Beytü’l 
- Hikme, Selçuklular tarafından değil, Abbasiler tara-
fından kurulmuştur.

CEVAP: A

10. Soru metninde verilenler daru’l kurra ile ilgilidir.

CEVAP: A

11. Biruni, Uluğ Bey, Battani ve Ali Kuşçu astronomi ile 
ilgili çalışmalar yapmıştır. Farabi ise dünya çapında 
tanınan bir filozoftur.

CEVAP: B

12. Dört - beş bilinmeyenli denklem † matematik

 Soda, sirke asidi, nitrik asit † kimya

 Yıldızların yerleri, rasathane † astronomi

 Kan dolaşımı † tıp

 Fizik bilimi ile ilgili bir bilgi verilmemiştir.

CEVAP: C

13. Adını doğduğu Cizre’den alan El - Cezeri (Ö. 1206) 
dünya çapında bir bilim insanıdır. İlk robotu yapmıştır. 
Sibernetik bilimi ve otomatın kurucusu sayılır.

CEVAP: D
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ÇözümAnadolu’da İslam 1

1. Divan-ı Kebir, Mevlana Celalettin Rumi’ye aittir. Ahi 
Evran, Anadolu’da Ahi teşkilatının kurucusudur. Eşi 
Fatma Bacı ise Bacıyan-ı Rum(Anadolu Kadınları) 
teşkilatını kurmuştur. Onun başlıca eserleri: Metali’ül 
İman, Ulum-ı Hakiki, Menahic-i Seyfi’dir.

CEVAP: A

2. Verilen özellikler Hoca Ahmet Yesevi’ye aittir.

CEVAP: A

3. Hacı Bektaş Veli öğretileriyle, öğütleriyle ve yaşantı-
sıyla Moğol istilası altında bunalan Anadolu insanına 
teselli ve huzur vermiştir.

CEVAP: E

4. Paragrafta verilen bilgiler Yunus Emre ile ilgilidir.

 (Yaradılanı hoş gör, Yaradan’dan ötürü)

CEVAP: B

5. Mesnevi, Mevlâna Celaleddin Rumi’ye ait bir eserdir. 
Hacı Bektaş Veli’nin en tanınmış eseri Makalât’tır.

CEVAP: E

6. Soru kökünde belirtilen özellikler Hoca Ahmet Yese-
vi’nin Divan-ı Hikmet adlı eseriyle ilgilidir.

CEVAP: A
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Anadolu’da İslam

7. Ahmet Yesevi, Kazakistan’ın Çimkent şehrinde doğ-
muş ve Yesi’de vefat etmiştir. Anadolu’ya gelmemiş-
tir. Ahi Evran, Azerbaycan’nın Hoy kasabasında doğ-
muş, farklı şehir ve ülkelerde eğitim aldıktan sonra 
Anadolu’ya gelmiş, Kırşehir’de vefat etmiştir. Hacı 
Bektaş Veli, Horasan’ın Nişabur şehrinde doğmuş, 
Anadolu’ya gelmiş Anadolu’nun İslamlaşmasına 
önemli katkı sağlamıştır. Mevlâna ise Afganistan’ın 
Belh şehrinde doğmuş, ailesiyle birlikte Konya’ya ge-
lerek yerleşmiştir.

CEVAP: E

8. I. Hacı Bektaş Veli,

 II. Mevlâna,

 III. Yunus Emre

CEVAP: D

9. I, II, IV ve V. öncüllerdeki açıklamalar doğrudur. Ye-
niçeri Ocağı’nın piri, Mevlâna değil, Hacı Bektaş Ve-
li’dir.

CEVAP: C

10. Metinde verienler Hacı Bayram-ı Veli’nin zenginlerle 
fakirler arasındaki köprü vazifesi yaptığını göster-
mektedir. Zira zenginlerin zekatlarını alıp fakirlere  
vermektedir. Bu aynı zamanda sosyal yardımlaşma 
görevidir. Öğrencilere destek olması ise eğitim faali-
yetlerine katkı sağladığı anlamına gelmektedir.

CEVAP: E

11. Mevlana’nın belirtilen sözü insanların kusurlarını, 
ayıplarını (hukuki olmamak şartıyla) araştırmama, 
ortaya dökmeme ile ilgilidir. Dolayısıyla Hz. Muham-
med’in A, B, C ve D seçeneklerinde belirtilen hadis-
lerine uygun bir içerik taşımaktadır. E seçeneğindeki 
hadis, ar ve utanma duygusuyla ilgilidir.

CEVAP: E

12. Ahi Evran’ın türbesi Kırşehir, Mevlana’nın ki Konya, 
Hacı Bektaş-ı Veli’nin ki Nevşehir ve Hacı Bayram-ı 
Veli’nin türbesi Ankara’dadır. İmam Şafii’nin türbesi 
ise Mısır’dadır.

CEVAP: B
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Çözüm
İslam Düşüncesinde Tasavvufi  

Yorumlar / Güncel Dini Meseleler 1

1. Kerbela Olayı’nda (681) Emevi halifesi Yezid, ikti-
darına karşı çıkan Hz. Hüseyin, eş ve çocuklarını 
günlerce susuz bırakmış ve sonra da hunharca kat-
ledilmesine yol açmıştır. Muharrem orucunda on iki 
gün boyunca su içilmemesi, kurban kesilmemesi ve 
eğlence yapılmaması bu elim olayla ilgilidir.

CEVAP: C

2. İslam Devleti’nin sınırlarının alabildiğine genişlemesi 
Müslümanların zenginleşmesine, refahına ve nihayet 
lükse yol açmış, Hz. Muhammed ve arkadaşlarının 
sade yaşantıları unutulmaya başlamıştı. Bu yozlaşma 
beraberinde takva, merhamet, kanaat gibi kavramla-
rın da unutulmasına yol açmıştı. İşte bu durum bazı 
Müslümanları, Hz. Muhammed ve Dört Halife Döne-
mi’nde yaşanan Müslümanlığı yaşamaya yöneltmiş 
ve tasavvuf hareketinin başlamasına yol açmıştır.

CEVAP: E

3. Verilen her üç isim tasavvufun yayılmasında ve sis-
temli bir hâl almasında önemli rol oynamışlardır.

CEVAP: E

4. Her üç ayette de kalbin arındırılması, kalpte Allah 
sevgisinden bir başka sevginin yer tutmaması belir-
tilmektedir.

CEVAP: E

5. Mevlevilik düşüncesinde insan sevgisi esas alınır. 
Düşüncesi ne olursa olsun bütün insanlara hoşgörüy-
le yaklaşmak

 (“Gel, gel, gel, ne olursan ol yine gel!

 İster kâfir, ister putperest, ister mecusi ol, gel.

 Bizim dergahımız ümitsizlik dergahı değildir.

 Yüz bin kere tövbeni bozmuş olsan da yine gel...”)

 Mevleviliğin temel felsefesidir.

CEVAP: A

6. Gerek Alevilik gerekse Bektaşilik düşüncesinde Hz. 
Muhammed, Hz. Ali ve Ehl-i Beyt (Hz. Muhammed, 
Hz. Ali, Hz. Fatıma, Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin) sev-
gisi ortak özelliktir.

CEVAP: E
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İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar / 
Güncel Dini Meseleler
7. Ehl-i Beyt’in açıklaması yanlış verilmiştir. (Ehl- Beyt 

için 6. çözüme bakınız.)

CEVAP: D

8. Musahiplik; evli iki kişinin eşleri ile birlikte, ölünceye 
kadar kardeş kalacaklarına, birlik içinde yaşayacak-
larına, birbirlerini koruyup kollayacaklarına, dedenin 
ve cem topluluğunun önünde söz vermeleridir. Bu 
uygulamanın temeli Medine’ye hicret eden Hz. Mu-
hammed’in Hz. Ali’yi kardeşi olarak seçmesine da-
yanır. Hz. Muhammed’in Medine’de gerçekleştirdiği 
ensar-muhacir kardeşliği günümüzde Alevi-Bektaşi 
düşüncesinde sürdürülmektedir.

CEVAP: B

9. Verilen metinde hoşgörü ve insan sevgisinden bah-
sedilmektedir. Doğa sevgisi ile ilgili bir bilgi verilme-
miştir.

CEVAP: C

10. İslamiyet’te dini hükümlerin başlıca kaynakları 
Kur’an ve sünnettir. Karşılaşılan meselenin çözümü 
için önce Kur’an’a başvurulur. Şayet aranan hüküm 
Kur’an’da bulunamazsa sünnete müracaat edilir. Her 
iki kaynakta da bir hüküm bulunamazsa icmaya baş-
vurulur. İcma; din bilginlerinin bir meselenin dini hük-
mü üzerinde ittifak etmeleri, uzlaşmalarıdır.

CEVAP: E

11. Hayat, din, akıl, nesil ve malın korunması zarurat-ı 
diniyye denen temel esaslardandır. Boş zamanın de-
ğerlendirilmesi önemli olmakla beraber temel esas-
lardan biri değildir.

CEVAP: A

12. İntihar, günümüzde ortaya çıkmış, güncel dini mese-
lelerden biri değildir. Çok eski dönemlerden itibaren 
vardır. Ayet ve hadislerde insan canının, korunması 
gereken büyük bir değer olduğu vurgulanmıştır. İnti-
har dinen haramdır ve büyük günahlar arasındadır.

CEVAP: C

13. Cem, Muharrem orucu, semah ve gülbank (açıklama-
lar için 7. soruya bakınız.) Alevi - Bektaşi kültürü ile 
ilgilidir. Sema ise Mevlevi kültürü ile ilgilidir.

CEVAP: A


