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FAZ 01

ETKİNLİK

1. a. Merak

 b. Sükuneti

 c. Zerdüşt

 d. Metafizik

 e. Milet

2. 1. e 2. d 3. a 4. c 5. b

3. a. D b. Y c. D d. Y e. D f. D

4. 1. e 2. b 3. d 4. a 5. c

5. 1. Atomdan

 2. Platon

 3. Göreli

 4. İdeaların

 5. Bilgili

6. 1. Y 2. D 3. D 4. Y 5. D

FAZ 02

ETKİNLİK

1. Sokrates, zenginlikten daha çok erdeme önem vermektedir. 
Kendi çocukları bile olsa erdemsiz olduklarında cezalandırıl-
maları gerektiğini belirtir.

2. Konfüçyus’un düşüncesinde önem taşıyan kavramlardan biri 
“Li”dir. Li de terbiyeyi, toplumun kurallarını içerisinde barın-
dırmaktadır. Bu da gösteriyor ki Konfüçyus ahlaka ve değer-
lere önem veren bir düşünürdür.

3. a. Y b. D c. D d. Y e. D f. D
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CEVAP ANAHTARLARI

FAZ 03 FAZ 04

ETKİNLİK

1. a. Hristiyan

 b. ahiret 

 c. bilim

 d. Tanrı-teolojik

 e. ontolojinin

 f. Aristoteles’in

 g. Yöntemi

2. a. Y b. D c. Y d. D e. D f. D g. Y

3. a. inanç-akıl
 b. Antikçağ’ın
 c. iki - okul
 e. Aristoteles
 f. çifte hakikat anlayışı
 g. Eleştiri

4. a. D b. Y c. Y d. D e. D f. Y g. D
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FAZ 05

ETKİNLİK

1. a. D b. Y c. D d. D e. Y f. D g. D

2. a. Platon
 b. aklı
 c. zorunlu-zorunsuz
 d. inanç
 e. Sonsuz-sonlu
 f. bilgi
 g. erdemli-erdemsiz

3. İnsan her şeyin üstünde değerli bir varlıktır. Bu yüzden de 
bütün değerlerin temelinde insanın kendinden başka hiçbir 
belirleyici yoktur. İnsanın kendinden başka bir güce ihtiyacı 
yoktur.

 Hacı Bektaş Veli’ye göre insanla Allah ayrı değildir. Allah na-
sıl değerliyse, O’nun yarattığı insan da değerlidir. Bu yüzden 
insan başta olmak üzere bütün yaratılanlar Tanrı yarattığı 
için değerlidir. 

 Yunus Emre’ye göre, insan hem beden hem ruhtan oluşur. 
Fakat beden kalıcı değildir. Ruh kalıcıdır. Ruhun özünü ise 
gönül oluşturur. Gönül ile insan Tanrı’yı ve Tanrı’nın yarattık-
larını sevebilir.

 Akıl ile inanç aslında beraber hareket eder. İnsan inandığı 
şeyi de bilmek zorundadır. İnanç ile akıl uyumlu olmalıdır.

FAZ 06
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FAZ 07

ETKİNLİK

1. a. Descartes’a

 b. Kilisenin/bilim 

 c. Hümanizmin

 d. Empirik/dedüktif

 e. Fizik ve matematik

 f. Otorite/akla

 g. Sivil toplum

2. a. Y b. D c. D d. D e. Y f. D g. Y

FAZ 08

ETKİNLİK

1. Spinoza’nın ahlak görüşünde temel unsur özgürlüktür. Peki 
insan gerçekten özgür müdür? Aslında insan özgür değildir. 
Sadece kendini özgür zannetmektedir. İnsan eylemlerini ken-
disi oluşturmaz. Önceden belirlenmiştir.

2. 1. var olduğunu-metodik
 2. toplumsal-yapay
 3. Köle
 4. doğuştan
 5. İradeleriyle

 6. İnsan insanın kurdudur
 7. ruh-madde

3. Leviathan, İncil’de bahsedilen bir deniz canavarıdır. Hobbes’a 
göre insan kötüdür. Tek başına kalan insan güvenliği sağla-
yamaz ve devlete ihtiyaç duyar. Devletin esas görevi baskı 
yapmak değil, güvenliği sağlamaktır.

4. Bilgi sahibi olmanın entelektüel ve pratik açıdan birtakım ge-
tirileri vardır. Genel-kültür açısından bilgi sahibi olan bireyler 
toplumda söz hakkı alabilirler. Kendilerini ifade edebilirler. Bu 
bir toplumsal güçtür. Ayrıca bilgi sayesinde insan hayatını 
kolaylaştıran araçlar yapılmıştır. Fakat bu araçlar dışında in-
san hayatını olumsuz yönde etkileyen silahlar, bombalar da 
yine bilgi sayesinde ortaya çıkmıştır. Bu da bir güçtür. Fakat 
bu güç olumsuz, yıkıcı bir güçtür.

5. Ütopya, hayali ülke anlamına gelir. Gerçekleşmesi pek müm-
kün değildir. Ütopyalar hayali bir yönetimi ifade eder. Fakat 
insan hayatında olmayacak şeyleri de ütopya olarak kabul 
edersek herkesin ütopyaları, hayalleri farklı olacaktır. Kiminin 
hayali iyi bir yönetimdir, kimi iyi bir eğitimi hayal eder. İşte bu 
tarz hayaller de birer ütopya sayılabilir.

6. 1. var olmayan- olması hayal edilen
 2. Güneş ülkesi
 3. Bacon
 4. “bilgi güçtür”-bilginin
 5. Ütopik
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FAZ 09

ETKİNLİK

FAZ 10

ETKİNLİK

1. a. İngiliz Devrimi-Fransız Devrimi
 b. insan aklının
 c. ansiklopedi
 d. Orta Çağ’da
 e. mutluluğu

 f. laik

 g. aklını kullanma cesaretini göster

2. a. Y b. D c. D d. Y e. Y f. D g. Y

3. a. akıl-doğa
 b. din-din
 c. bencillik ahlakı
 d. buyurucu
 e. nesnel

 f. boş levha gibidir

 g. insancıl-seçkin

4. a. D b. Y c. Y d. D e. D f. Y g. D
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FAZ 11

ETKİNLİK

1. a. İnsan zihni üzerine bir deneme
 b. görev anlayışıyla
 c. diyalektik
 d. ahlak
 e. iç-dış

 f. Felsefe

 g. akıl-deney

2. a. Y b. D c. Y d. D e. D f. Y g. Y

FAZ 12

ETKİNLİK
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FAZ 13

ETKİNLİK

1. a. ideolojilerin
 b. pragmatizm-pozitivizm-maksizm
 c. Hegel’in-somut
 d. güçlü-korkusuz-duyguların
 e. rasyonel-iradenin

 f. başarı-yararlarla

2. a. D b. Y c. Y d. D e. D f. Y g. D

3. a. J. Paul Sartre
 b. toplumsal olaylar
 c. Emprizm-pozitivizme
 d. klasik-felsefelerin
 e. metafiziğe-gereksiz

 f. N. Hartmann-dört

 g. Nermi Uygur

4. a. D b. Y c. Y d. D e. D f. Y g. D

FAZ 14

ETKİNLİK

1. a. nihilist
 b. sezgiciliğin
 c. hareket felsefesini
 d. varoluşçuluk-varoluşun-Tanrı’nın
 e. etkinliktir-öznel

 f. ontolojik

 g. tümevarım

2. a. Y b. D c. D d. Y e. Y f. D g. D


