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11.Sınıflar Felsefe Dersi 2.Dönem 2. Yazılı Soruları 
1-18.Yüzyıl-19.Yüzyıl felsefesinde ahlakın ilkeleri konusunda ön plana çıkan aşağıdaki filozofların 

görüşlerini kısaca açıklayınız? 10P) 

İ.KANT J.BENTHAM 

 

 

 

 

 

 

 

 

2- Aşağıdaki tabloyu 18.Yüzyıl-19.Yüzyıl felsefesine ilişkin görüşler dikkate alarak doldurunuz?(10p) 

3-Aşağıda verilen filozoflara ait kavram, eser ve akımları eşleştiriniz(10P) 

Filozof Numaralandırma Kavram, Akım, Eser 

N.Hartman (…………….) I. Paradigma 

Hegel (…………….) II. Yeni ontoloji 

T.Kuhn  (…………….) III. Diyalektik İdealizm 

Bentham (…………….) IV. Varoluşçuluk 

J.P.Sartre (…………….) V. Faydacılık 

4- Aşağıda verilen açıklamaları ilgili kavramlarla eşleştiriniz?(10P) 

 

18.Yüzyıl-19.Yüzyıl felsefesine ilişkin görüşler Doğru(D)           Yanlış(Y) 

18.Yüzyıl-19 Yüzyıl felsefesinde akla güven duyulmuş ve akılcı düşünce 

artmıştır. 
  

Kant, ahlaki eylemleri sonuçlarına göre değerlendirir.   

Empirizm doğru bilginin kaynağını duyu ve deney olarak görür.   

Yasama, yargı ve yürütmenin tek elde toplanmasına güçler ayrılığı denir.   

Descartes doğru bilginin akıl elde edileceğini savunduğu için 

rasyonalisttir. 
  



5-20.Yüzyıl felsefesinde ön plana çıkan konu ve görüşleri yazınız?(10p) 

 

 

 

 

Hegel’e göre deneye hiç başvurmadan sırf düşünce ile 

kesin bilgiye ulaşılabilir. Çünkü özne ile öznenin 

yöneldiği nesne aynı aklın değişik biçimleridir. 

6- 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. 

 
7-“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) Rasyonalizm-Empirizm 

C) Pozitivizm-Entüisyonizm 

D) Kritisizm-Pragmatizm 

E) Septisizm-Rasyonalizm 

 

8-John Locke’un “İnsan zihni doğuştan boş bir levha 

(tabula rasa) gibidir.” sözünden hareketle bilginin 

kaynağı, aşağıdakilerden hangisiyle açıklanır? 
A) Akıl                                    B) Deneyim 

C) Sezgi                                   D) Olgu 

E) Akıl ve deney 

 

9-J.J.Rousseau "İnsan özgür doğar oysa her yerde zincire 

vurulmuştur." sözüyle siyaset felsefesinin hangi 

problemini ele almaktadır? 
A) Meşruiyetin kaynağı 

B) Birey ile devlet ilişkisi 

C) Egemenliğin kullanılış biçimleri 

D) İktidarın kaynağı 

E) Sivil toplumun ne olduğu 

 

Bu dönemde Fransız İhtilali ve Sanayi İnkılabı 

gerçekleşmiş ve buna bağlı problemler tartışılmıştır. 

Özgürlüğü engellediği düşüncesiyle siyasi ve dinî 

otoritelere karşı gelinmiş ve düşünce özgürlüğü 

desteklenmiştir. Akla güven duyulmuş ve akılcı düşünce 

artmıştır. 

10-Verilen bilgiler aşağıdaki hangi dönem felsefesine 

aittir? 
A) MÖ 6 - MS 2. yüzyıl felsefesi 

B) MS 2 - MS 15. yüzyıl felsefesi 

C) 15 - 17. yüzyıl felsefesi 

D) 18 - 19. yüzyıl felsefesi 

E) 20. yüzyıl felsefesi 

 

11-Kanıtlanamayan önermelerin hiçbir anlamı yoktur. 

Çünkü gözlem ve deney konusu olamıyorsa uğraşmaya, 

zaman harcamaya gerek yoktur. Bu görüşte olan birinin 

aşağıdaki görüşlerden hangisini savunuyor olabilir? 

A)Diyalektik Materyalizm           B) Mantıkçı Pozitivizm                      

C) Varoluşculuk                           D)Hermeneutik                                  

E) Fenomenoloji 

 

12-Temsilciliğini Dilthey ve  Gadamer’in yaptığı 

özellikle kutsal metinlerin yorumlaması ile başlayan ve 

sonra tüm metinleri kapsayan, insan eylem ve 

söylemlerinin anlaşılmasına yönelik olan akım hangi 

seçenekte verilmiştir? 
A)Yeni Ontoloji                               B) Mantıkçı Pozitivizm                      

C) Varoluşculuk                               D)Hermeneutik                                  

E) Fenomenoloji 

 

13-Aşağıdakilerden hangisi 20. Yüzyıl felsefenin 

özelliklerinden biri değildir? 
A) Felsefede uzmanlaşmaların yaşandığı bir dönemdir. 

B) Felsefe yöntem kazanmıştır.  

C) Felsefede yeni akımlar ortaya çıkmıştır. 

D) Felsefe dogmatik hâle gelmiştir. 

E) Felsefe küreselleşmiştir. 

 

Felsefenin görevi dildeki kavramları çözümlemektir. Bu 

felsefe anlayışına göre bilime dayanan bilgi doğru bilgidir. 

Bir bilginin doğru olup olmadığını anlamak için de bilginin 

analizi gerekir. Bu amaçla bilimin kullandığı önermelerin 

kuruluşu ve yapısı incelenir. 

14-Verilen görüş aşağıdaki felsefi akımlardan hangisiyle 

uyuşmaktadır? 
A) “Gerçekliğin bilgisi mantıksal dil çözümlemeleriyle elde 

edilir.” diyen analitik felsefe 

B) “İnsan bilinci nesnenin özünü kavrayarak doğru bilgiye 

ulaşabilir.” diyen fenomenoloji 

C) “Olgulara ait olmayan yargılar anlamsızdır.” diyen 

pozitivizm 

D) “Bilgi aniden ortaya çıkan içsel bir kavrayışın 

ürünüdür.” diyen entüisyonizm 

E) “İnsan doğduğunda zihni beyaz bir kağıt gibi boştur.” 

diyen empirizm 

 

15-Felsefesinin merkezinde ahlak görüşleri vardır. Onun 

ahlak anlayışı haksızlıklar karşısında ortaya çıkmış isyan 

ahlakına dayanır. Ahlakı; insanın iman, irade ve sorumluluk 

gözeterek özgür iradesiyle aklını kullanmasıdır. hareket 

kavramı onun ahlak felsefesinin temelini oluşturur. Hareket 

düşüncenin içsel halidir. İnsanın amacı sonsuz olan Allah’a 

ulaşmaktır. Bu parçadaki açıklamalar aşağıdakilerden 

hangisiyle ilişkilidir. 
A) Takiyettin Mengüşoğlu             D) Nurettin topçu 

B) Macit Gökberk                          E) Hilmi Ziya Ülken 

C) Nusret Hızır 


