
  

1. 15.yy-17.yy felsefesinde modern düşünce kapsamında 

önemli bir yere sahip olan “insanı merkeze alan, aklı ön 

planda tutan yaklaşım” aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Sosyalizm 

B) Anarşizm 

C) Emperyalizm 

D) Kapitalizm 

E) Hümanizm  

 

2-Aşağıdakilerden hangisi modern düşüncenin temel 

özelliklerinden bir tanesidir? 

A) Birey geri plandadır. 

B) Düşünürler kiliseye bağlıdır. 

C) Hayatın tüm unsurları dine bağlıdır. 

D) İnsan merkezlidir. 

E) Hukuk kilisenin etkisindedir. 

 

3-Aşağıdakilerden hangisi, 15.yy-17.yy felsefesinde öne 

çıkan görüşlerden birisi değildir? 

A) Hümanizm 

B) Arkhe problemi  

C) Bilimsel yöntem 

D) Kartezyen felsefe    

E) Hukuk felsefesi 

 

4-Aşağıdakilerden hangisi skolastik düşünce ile modern 

düşüncenin farklarından biri değildir? 

A) Skolastik düşüncede felsefenin konusu dindir. 

B) Modern düşüncede bilim, felsefeye egemendir. 

C) Skolastik düşüncede toplumsal hayat dünyevidir. 

D) Skolastik düşüncede bilim, Tanrı’nın yarattığını anlamak 

için önemlidir. 

E) Modern düşüncede doğa, deney ve akılla açıklanır. 

 

5-Hobbes’a göre insanların güvenliği olmadığı için 

aralarında bir sözleşme yapmışlardır. Bu sözleşme 

sonunda var olan haklarını devrederek kendilerini 

koruyan yapay bir kurumun meydana gelmesine zemin 

hazırlamışlardır.” Hobbes’a göre oluşturulan bu kurum 

aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Anayasa               

B) Siyasi gruplar 

C) Hukuk            

D) Millet               

E) Devlet 

 

 Hiçbir yerde var olmayan ve gelecekte var olabileceği 

düşünülen, devlet ve toplum tasarılarıdır. 

 Önerilen sistemde insan değerlidir ve adalet hâkimdir. 

6-Yukarıdaki ifadeler 15.yy-17.yy felsefesi içinde 

karşılaşılan hangi önemli kavramla ilgilidir? 

A) İktidar                      

B) Ütopya                       

C) Bürokrasi 

D) Sivil toplum            

E) Yönetim 

15  ve 17 yüzyıl felsefesini etkileyen “küçük terazi “ ve 

“güneş lekesi üzerine mektuplar” adlı eserin yazarı aynı 

zamanda “eylemsizlik ilkesi” ile “serbest düşme yasası”nı  

 7- ortaya atan düşünür, bilim insanı aşağıdakilerden 

hangisidir?  
A)Francis Bacon                       B)Galileo Galilei       

C)isac Newton                          D)Nikola Kopernik      

E)John stuart mill 

 

8-Aşağıdakilerden hangisi 15.-17. Yüzyıl felsefesinin 

özelliklerinden biri değildir? 

A) İnsan aklı ön plana çıkmıştır. 

B) Bilimsel çalışma hızlanmıştır. 

C) Bilim ve felsefe dogmatik yargılar içerir. 

D) Hümanizm düşüncesi oldukça gelişmiştir. 

E) Antik Yunan ruhunun yeniden canlandığı dönemdir. 

 

9-Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde modern düşüncenin 

skolastik düşünceden farkı verilmiştir? 

A) Düşünürler, kiliseye bağlıdır. 

B) Bireysel konular geri plandadır. 

C) Doğa, din ve akıl yoluyla açıklanır. 

D) Doğa, deney ve akıl yoluyla açıklanır. 

E) Bilim, Tanrı’nın yarattıklarını anlamak için önemlidir. 

 

Her şeyin ortak olduğu Güneş Ülkesinde zenginlik ya da 

yoksulluk söz konusu değildir. Ülkede herkesin ihtiyaçları 

karşılanır. Kimsenin özel mülkiyeti yoktur, her şey ortaktır. 

Güneş Ülkesinde yaşayanlar mala mülke önem vermezler, 

sadece ihtiyacı kadarını alırlar. 

10-Campenella’nın bu görüşleri siyaset felsefesinde 

aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ifade edilir? 

A) Sivil toplum 

B) İstenilen ütopya 

C) Karizmatik egemenlik 

D) Güçler ayrılığı 

E) Bürokrasi 

  

11-Aşağıdakilerden hangisi 18.yy-19.yy felsefesinin 

özelliklerinden biri değildir? 

A) Din ve geleneksel düşünce eleştirilir. 

B) Otoritelere tam bağlılık vardır. 

C) Akıl en önemli unsur olmuştur. 

D) Düşünce özgürlüğü gelişmiştir. 

E) Laik dünya görüşü gelişmiştir. 

 

 12-“Akıl hiçbir şeyi algılayamaz, duyular hiçbir şeyi 

düşünemez. Bilgi ancak bunların birleşik faaliyetinden 

doğar.” diyen Kant, felsefe tarihi içerisindeki hangi iki 

görüşü uzlaştırmıştır? 

A) Fenomenoloji - Analitik felsefe 

B) Septisizm - Rasyonalizm 

C) Pozitivizm - Entüisyonizm 

D) Kritizim - Pragmatizm 

E) Rasyonalizm - Empirizm  
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“18. yüzyıl felsefesi aklın doğayı/evreni açıklayabileceği 

görüşüne yaslanır. Akla duyulan bu güvenin temelinde, 

“Düşünüyorum, o halde varım.” önermesiyle ulaşılan kesin 

bilgilerin kaynağında aklın olduğu iddiası vardır. Dolayısıyla 

gerçekliğe ve ona bağlı tüm varlıkların bilgisine akılla 

ulaşılabilir.” 

13-Bu parçada aşağıdaki filozoflardan hangisinin 18.yy 

felsefesi üzerindeki etkisi söz konusu edilmiştir? 

A) Kant 

B) Spinoza 

C) Descartes  

D) Aristoteles 

E) Popper 

 

14-Aşağıdaki ifadelerden hangisi Aydınlanma 

Felsefesi’nin (18.yy-19.yy) sloganı haline gelmiştir? 

A) Bilgi güçtür. 

B) Aklını kullanma cesareti göster! 

C) Yaşasın demokrasi! 

D) Anlamak için inanıyorum. 

E) Düşünüyorum o halde varım. 

 

15- “Kant’a göre ancak ödevden dolayı yapılan eylemler 

ahlaki değere sahiptir. Ahlaki ödev demek ahlaki yükümlülük 

demektir. Ödev ise “Evrensel bir konuda ona duyulan saygıdan 

dolayı davranışta bulunma zorunluluğudur.”  

Kant’ın bu görüşlerine göre, bir davranışın ahlaki değer 

taşıması aşağıdakilerden hangisine bağlıdır? 
A) Çıkar beklentisi olmaksızın yapılmasına 

B) Bireye haz vermesine 

C) Toplumsal fayda sağlamasına 

D) Hukuk kurallarına uygun olmasına 

E) Özgür biçimde yapılmış olmasına 

 

16- “Montesquiue, devletlerde yasama, yürütme ve yargı 

güçlerinin bulunduğunu ve özgürlüğü kısıtlamamak için 

bunların birbirlerini denetlemeleri gerektiğini 

belirtmiştir.” Montesquiue’nun sözünü ettiği durum 

aşağıdakilerden hangisiyle adlandırılır? 

A) Toplum sözleşmesi 

B) Doğal durum 

C) Mülkiyet edinme 

D) Güçler ayrılığı 

E) Seçme ve seçilme hakkı 

 

17- Bentham, “Çoğunluğun faydasına olan doğru 

eylemdir, haz verici ve mutlu edicidir.” diyerek doğru 

eylemin temeline aşağıdakilerden hangisini yerleştirir? 

A) Yarar 

B) Bilgi 

C) İrada 

D) Ödev 

E) Siyaset 

 

18-Aşağıdaki hangisi 18.-19. Yüzyıl felsefesine etki eden 

hareketlerden biri değildir? 

A) Fransız İhtilali 

B) Sanayi Devrimi 

C) Hümanizm 

D) Rönesans 

E) Skolastik Düşünce  

 

Hegel’e göre deneye hiç başvurmadan sırf düşünce ile kesin 

bilgiye ulaşılabilir. Çünkü özne ile öznenin yöneldiği nesne 

aynı aklın değişik biçimleridir. 

19-Bu görüşün temelinde aşağıdaki yargılardan hangisi 

bulunmaktadır? 

A) Var olmak algılanmış olmaktır.  

B) Düşünüyorum, o hâlde varım.  

C) Duyumlardan geçmeyen bilgi akılda olamaz.  

D) Tüm bilgimiz deneyle başlar, ancak deneyden doğmaz.  

E) Akılsal olan her şey gerçek; gerçek olan her şey akılsaldır. 

 

Kant bilginin kaynağına ilişkin görüşünü; “Görüsüz kavramlar 

boş, kavramsız görüler kördür.” sözüyle açıklar. 

20-Buna göre bilgilerimizin kaynağı aşağıdakilerden 

hangisinde doğru olarak verilmiştir? 

A) Tecrübe  

B) Sezgi  

C) Duyu verileri 

D) Akıl ve deney  

E) Sezgi ve akıl 
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