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1.  Antik Yunan’da “philosophia” olarak karşımıza çıkan, sonra-
sında İslam dünyasının bu coğrafyayı tanımasıyla “felsefe” 
olarak dilimize yerleşen  kavramın işaret ettiği etkinlik alanı 
farklı filozoflarca farklı farklı tanımlanmış, herkesin üzerinde 
uzlaşı sağladığı bir tanım ortaya konamamıştır.

	 Bu	parça	felsefe	tanımlarıyla	ilgili	aşağıdakilerden	özellikle	
hangisini	vurgulamaktadır?

 A) Öznel olduğunu

 B) Zihinsel bir uğraşı alanı olduğunu

 C) Bilimsel özellikler içermediğini

 D) Pratik faydadan uzak olduğunu

 E) Farklı dillerde farklı terimlerle ifade edildiğini

2.  Felsefenin mihenk taşı, olmazsa olmazıdır Platon. Onun or-
taya koyduğu öğreti bugün de felsefe camiasının pür dik-
kat incelediği, irdelediği bir öğreti olarak duruyor karşımızda. 
Düşünce dünyasına toprağı delip fışkıran bir petrol gibi bir 
zenginlik katan bu düşünce adamı, yazıp çizdiklerini tekrar 
tekrar ele alıp düşünmüş olmalı bu kadar muazzam eserler 
ortaya çıkarabilmek için. Yazmış olmak yetmemiş ona anla-
şılan, yazdıklarını da tekrar tekrar değerlendirmiş, bir derinlik 
kazandırmış öğretisine.

	 Bu	parça	felsefenin	aşağıdaki	özelliklerinden	hangisini	ör-
nekleyen	bir	anlatım	olabilir?	

 A) Evrensel olma

 B) Öznel olma

 C) Bilgi üzerine bilgi olma

 D) Düzenli olma

 E) Sistemli olma

3.  Ansiklopediler bize nasıl yaşamamız gerektiğini öğretmez. 
Artı bir çalışma, artı bir değerlendirme, derinliği olan bir dü-
şünsel etkinliğin sonucunda “Nasıl yaşamalıyız?” sorusuna 
cevap verebilir. Ona göre bir yol çizebiliriz. Felsefe belki de 
en çok bu işe yarıyor.

	 Parçada	felsefeyle	ilgili	olarak	vurgulanan	temel	düşünce	
aşağıdakilerden	hangisidir?	

 A) Hayatın bilgisi ansiklopedilerden öğrenilmez.

 B) “Nasıl yaşamalıyız?” sorusu başlı başına bir problemdir.

 C) İnsan yeni bakış açıları kazanmalıdır.

 D) Felsefe en fazla, hayatı algılamamız üzerinde etkilidir.

 E) Sığ düşünme insanı kesin cevaplara ulaşmaktan alıkoyar.

4.  Binlerce yıldır dünyayı arşınlayan insanın bunca zaman karşı 
karşıya kaldığı birçok sorunu çözdüğünü söylemek zor de-
ğil. Her ne kadar sorunlar bir yandan çözülüyor, bir yandan 
da artıyor olsa da insan, yağmurun yağması, cisimlerin yere 
düşmesi, vücuttaki ideal kan değerleri gibi pek çok konu baş-
lığını detaylı bir şekilde ele alıp bugünkü noktasına ulaştırma-
yı başarmış durumda. Oysa “Ben kimim?”, “Nereden geldim?”, 
“Niçin yaşıyoruz?”, “Hayatın anlamı var mı, varsa nedir?” gibi 
sorular ilk günkü tadında zihnimizi meşgul etmeye devam 
ediyor.

	 Bu	parçadan	çıkarılabilecek	en	kapsamlı	sonuç	aşağıdaki-
lerden	hangisidir?

 A) Bilimsel konularla uğraşmak, sonuca ulaşmayı zorunlu 
kılar.

 B) İnsan, sorunları çözmeyi başarmıştır.

 C) İnsanlığın tüm soru ve sorunları zaman içinde çözülecek-
tir.

 D) Felsefi soruların kabul edilen kesin cevapları yoktur.

 E) Felsefi sorular, deneylenebilir alana aittir.

5.  Antik Yunan filozofları, içinde yaşadıkları dünyayı gözlemli-
yor, böylelikle hem “Hayatın anlamı nedir?” gibi metafizik so-
rularla ilgilenirken hem de “yağmurun nasıl yağdığı, canlının 
nasıl hastalandığı” gibi konu ve sorunlarla da ilgileniyorlardı.

	 Bu	parçaya	göre	Antik	Yunan	filozofları	için	aşağıdakiler-
den	hangisi	söylenirse	kesinlikle	doğru	olur?

 A) Aynı zamanda bilimle uğraşan insanlardır.

 B) Düşüncelerinde inançları da etkili olmuştur.

 C) Bir olayın tek bir nedeni olabileceğine inanmışlardır.

 D) Sorulardan çok cevaplara önem vermişlerdir.

 E) Soru ve sorunlara kesin cevaplar bulmuşlardır.

6.  Wittgenstein felsefenin amacının dil çözümlemesi yaparak 
dildeki kavram kargaşasının ve anlam bulanıklığının önüne 
geçmek olduğunu savunmuştur. 

	 Bu	parçada	Wittgenstein	felsefenin	hangi	yönünü	vurgula-
mıştır?

 A) Yöntemi B) Öznelliği C) İşlevi

  D) Sınırı E) Birikimselliği 
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7.  Filozof, tarihsel gelişim sürecinde oluşan bilgi alt yapısına 
olabildiğince sahip olan; iyi, güzel, doğru gibi kavramları de-
rinlemesine analiz eden kişidir. İlgilendiği konuyu her yönüyle 
ele almaya çalışan ve düşünsel etkinliğinin sonucunda bu-
lunduğu nokta toplumuyla ters düşmesini gerektirdiğinde  hiç 
düşünmeden toplumuyla ters düşebilen, yanlışını düzeltebi-
len ancak dik duruşunu bozmayan insandır.

	 Bu	parçaya	göre	aşağıdaki	niteliklerden	hangisi	filozof	için	
söylendiğinde	kesinlikle	yanlış	olur?

 A) Bilginin peşinde koşan kişidir.

 B) Doğruluğu kesin düşüncelere sahiptir.

 C) Bilginin tarihsel gelişimine dikkat eder.

 D) Çok yönlü düşünen kişidir.

 E) Farklı düşünebilen kişidir.

8.  Felsefenin bilgi üretme gibi bir amacı vardır. Bunun yanında 
felsefe ürettiği bilginin uygulanabilirliğini de gözetmek zorun-
dadır. Özellikle ahlaki bakımdan iyinin, kötünün ne olduğunu 
ortaya koymaktan ziyade “olması gereken” davranış biçim-
lerini de sorgulayan felsefenin bir yaşam biçimi sunma iddia-
sında olması gerekir.

	 Buna	 göre	 felsefenin	 amacı	 için	 aşağıdakilerden	 hangisi	
söylenebilir?

 A) Felsefe insan davranışlarını incelemelidir.

 B) Hayatta başarılı olmanın yollarını öğretmelidir.

 C) Pratik yaşamın nasıl olacağını göstermelidir.

 D) Doğruluğu apaçık, kesin bilgilere ulaşmalıdır.

 E) Cevaplardan çok soruları önemsemelidir.

9.  Filozof, içinde yaşadığı toplumun yeme içme alışkanlıkların-
dan tutun da evlenme ve cenaze törenlerine kadar gelenek, 
görenek ve tüm alışkanlıklarından az ya da çok nasiplenir. 
Her insanda olduğu gibi genlerinde toplumsal veriler gizlidir. 
Düşünce dünyasını, içinde yaşadığı toplumun yaşam biçimi 
ister istemez etkiler. Toplumsal değerlerin, hukuk kurallarının 
bağlamadığı ne bir filozof ne de bir insan var olabilir.

	 Bu	parçada	filozofla	ilgili	asıl	vurgulanan	aşağıdakilerden	
hangisidir?

 A) Felsefe ile diğer tüm faaliyetler toplumsal faaliyetlerdir.

 B) Filozofun eserleri yaşadığı toplumun izlerini taşır.

 C) Felsefi sistemlerin toplumlar arası yayılma hızı dönemle-
re göre farklılık gösterir.

 D) Felsefi öğretiler elverişli ortamlarda gelişir.

 E) İnsan toplumsallaştığı ölçüde sorgular.

10.  Filozoflar yaşadıkları dünyanın düzenine kayıtsız kalamazlar. 
İçinde bulundukları dünyayı anlamaya, anlamlandırmaya ça-
lışan insanlar olarak somutlanması mümkün olan konularla 
ilgilenirlerken bir yandan da tamamen kuramsal düzlemde 
alabildiğine sanal, metafizik konularla da ilgilenirler. İnsanın 
düşünme süreçlerinin yol haritasının nasıl olması gerektiği, 
doğrulama, temellendirme gibi kavramsal çerçevelerin oluş-
turulması gibi konularla da ilgilenen filozoflar belki de insana 
en büyük katkıyı bu noktada yapmışlardır.

	 Bu	 parçaya	 göre	 filozofların	 faaliyetlerinin	 insanlığa	 en	
önemli	katkısının	aşağıdakilerden	hangisi	olduğu	söylene-
bilir?

 A) Toplumdaki eşitlik ve eşitsizlik ayrımını yapmaları

 B) Dünyanın sorunlarına kayıtsız kalmamaları

 C) Doğaüstü sorunlarla ilgilenmeleri

 D) Somutlaştırılması mümkün olan konularla ilgilenmeleri

 E) Doğru düşünmenin ilkelerini tespit etmeye çalışmaları

11.  Suyun kaldırma kuvvetinin gücü ya da ışığın hızının ne kadar 
olduğu bir tartışma konusu olmazken gerçek varlığın ne ol-
duğuna ilişkin filozofların görüşleri farklı farklı olabilmektedir.

	 Felsefenin	bu	durumu	aşağıdaki	özelliklerinden	hangisiyle	
açıklanabilir?

 A) Evrensellik

 B) Kuramsallık

 C) Soyutluk

 D) Öznellik

 E) Sistemlilik

12.  Var olan her şey üzerine düşünen felsefe, var olanların ne-
den başka türlü değil de öyle olduklarını, nereden geldiklerini 
açıklamaya çalışırken ortaya koymaya çalıştığı bilginin tüm 
zamanlar için geçerli bir bilgi olması iddiasında değildir. Hatta 
çoğunlukla kendi zamanı için bile böyle bir iddia taşımaz. Bir-
biriyle bağlantılı, düzenli bir yapıda olsa da felsefenin ürettiği 
bilgide “tüm zamanlar için geçerlilik” aranması doğru bir ara-
yış değildir.

	 Bu	parçada	felsefenin	hangi	özelliği	öne	çıkarılmıştır?

 A) Deneysel yöntemleri kullanmadığı

 B) Sistemli bir bilgi olduğu

 C) Genel geçer bir bilgi olmadığı

 D) Birikimli olma özelliğinde bir bilgi alanı olduğu

 E) Akıl ilkelerine uygun olduğu
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1.  Toplumun gelişmişlik göstergelerinden biri sahip olduğu re-

fah düzeyiyken bir diğer gösterge ise o toplumun yetiştirdiği 
düşünen insan sayısıdır. Demek ki bir toplumun, düşünce ta-
rihinde yeri olan filozof, düşünür yetiştirme becerisi o top-
lumun hem refah düzeyi hem yönetimsel gelişmişlik düzeyi 
hakkında epeyce bilgi sahibi olmamızı sağlar. 

	 Bu	açıklamada	aşağıdakilerden	hangisi	vurgulanmaktadır?

 A) Felsefenin kültürel işlevi

 B) Felsefenin yığılan bir bilgi alanı olduğu

 C) Felsefenin bilimlerden yararlandığı

 D) Ekonomik kalkınmışlığın felsefi kalkınmışlıkla mümkün 
olacağı

 E) Felsefi bilginin sürekli değiştiği

2.  Doğrunun, iyinin, güzelin peşinde olan felsefi etkinliğin işçile-
rinin diğer insanlara göre daha sabırlı, hoşgörülü olması nasıl 
beklenirse, karşılaştıkları zorluklar karşısında yılgınlık gös-
termeyen, mücadeleci bir tavır içinde olmaları da o derece 
beklenir. Gerçekle yüzleşme cesareti de aynı şekilde sıradan 
insanlara göre felsefe işçilerinde o derece fazladır.

	 Bu	parça	felsefenin	özellikle	hangi	yönünü	vurgulamakta-
dır?

 A) Felsefenin yöntemine

 B) Felsefenin öznelliğine

 C) Felsefenin birikimselliğine

 D) Felsefenin işlevine

 E) Felsefenin alanına

3.  Felsefi sorular muhatabını derinden derine düşündüren ve 
hemen cevabı verilemeyen sıkı sorulardır. Daha çok “Nedir?” 
şeklinde karşımıza çıkan sorular varlığın ne olduğuna ilişkin 
bir cevap arama gayretini gösterir. Dolayısıyla herhangi bir 
malın fiyatının ne olduğu değildir söz konusu olan. O varlığı o 
varlık yapanın ne olduğuna ilişkin, doğrudan tanıma ilişkin bir 
çabanın ifadesidir felsefe soruları.

	 Bu	parçada	 felsefi	 soruların	hangi	özelliğinden	söz	edil-
mektedir?

 A) Öze ilişkin olduğu

 B) Neden sonuç ilişkisini ortaya koymak üzere sorulduğu

 C) Değişken varlık alanını açıklamaya ilişkin olduğu

 D) Toplumun ve bireylerin sorunlarına çözüm aramaya yö-
nelik olduğu

 E) Olup biteni deneyselleştirme gayreti içinde olduğu

4.  Toplumun siyasi yapısı her ne kadar demokratik görünse de 
azınlığı çoğunluğa ezdiren bir anlayışın, çoğunluğun istediği, 
dilediği gibi düşünmemenin üzeri örtülü bir suç olarak gö-
rüldüğü yapılanmalarda bir insanın hakkını korumak giderek 
imkânsızlaşır. Düşüncelerini ifade ettiği için suçlanan insan-
ların ülkesi, hiçbir zaman zihinleri elitleşmiş insanların ülkesi 
olmayacak, olamayacaktır.

	 Bu	parça	felsefe	ile	ilişkilendirilirse	aşağıdakilerden	hangi-
si	kesinlikle	söylenebilir?

 A) Bilgi, güçtür.

 B) Özgürleşmeksizin düşünceler gelişemez.

 C) Akıl ve mantık ilkeleri evrene ilişkin veriler sunmalıdır.

 D) Filozof, toplumsal yaşamı düzenleyecek ilkeleri belirle-
melidir.

 E) Felsefe, durmaksızın gerçeği arama faaliyetidir.

5.  Felsefe, doğası gereği doğruyu ararken en doğruyu, güzeli 
ararken en güzeli arar. Ahlakta en iyinin peşindeyken de yap-
tığı, olabilecek en üst, en kapsayıcı, en genel, en birleştirici 
bilginin peşindedir.

	 Bu	parçada	 felsefenin	hangi	özelliğinden	söz	edilmekte-
dir?

 A) Sistemli bir bilgi olduğundan

 B) Kümülatif bir bilgi olduğundan

 C) Tutarlı bilgi olduğundan

 D) Tümel bir bilgi olduğundan

 E) Öznel bir bilgi olduğundan

6.  Sadece felsefeye ilgi duyanların değil aynı zamanda hem 
bilimle ilgilenenlerin hem de sıradan insanların, başından 
bugüne kadar var olan felsefe tarihini incelemeleri, yalnızca 
hangi filozofun hangi konuda ne gibi görüşler ortaya koydu-
ğunu tespit etmelerine değil, tarih boyunca vücuda getirilmiş 
teknolojik gelişmeleri, gelenek ve göreneklerden tutun, akla 
gelen gelmeyen tüm kültürel yapının tespitini sağlar.

	 Bu	parçaya	göre	felsefe	tarihini	incelemenin	en	temel	ya-
rarı	aşağıdakilerden	hangisidir?

 A) Felsefenin birikimselliğini tespit etmek

 B) Tarih boyunca var olan devletler hakkında bilgi sahibi ol-
mak

 C) Tarih araştırmalarına ışık tutmak

 D) Varlık alanını bütüncül bir bakış açısıyla ele almayı sağla-
mak

 E) Objektif değerlendirmeler yapılmasını sağlamak
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7.  Bilinmezlerle dolu olan varlık alanının açığa çıkarılması bir 
ölçüde bilimle mümkünken, görünenin arkasındakine dair hü-
küm veremeyen bilim, bu noktada tıkanır. İnsanın bilgi evre-
ninin bilinmeyen bu yanına kapı açmak bilimin becerebileceği 
bir iş değil maalesef. Felsefenin de bu alanı tümden aydın-
lattığını iddia etmek de doğru değil, ancak felsefenin o kapıyı 
açabilmek için anahtar üretmeye çalıştığını söylemek sonuna 
kadar doğrudur.

	 Bu	parçaya	göre	aşağıdakilerden	hangisi	söylenebilir?

 A) Felsefe bilimden daha üstündür.

 B) Felsefe çözümün değil, çözüme ulaşmaya çalışmanın 
adıdır.

 C) Bilim eninde sonunda tüm sorunları çözecektir.

 D) Felsefenin çözüm bulamayacağı sorular vardır.

 E) Bilim ve felsefe benzer konuları değerlendirmeye alır.

8.  Üniversitelerde bir kürsüsü olsa da felsefe yalnızca profes-
yonellerin uğraşı değildir. Kendini bilen, içinde yaşadığı evreni 
anlama, anlamlandırma gayreti olan herkesin ister istemez 
bulaştığı bir alandır felsefe. Profesyonel-amatör felsefeci 
ayrımı belki yalnızca disipline olmuş bir yaklaşımı, çalışma 
sistemini ifade eder. 

	 Bu	parçaya	göre	aşağıdakilerden	hangisi	kesinlikle	söyle-
nemez?

 A) Felsefe uzmanların işidir.

 B) Bilme ihtiyacı hisseden herkes felsefeyle uğraşır.

 C) Amatör felsefecilerle profesyoneller arasında bir yöntem 
farkı vardır.

 D) Profesyonel felsefeci olmak alınan eğitimle ilişkilidir.

 E) Eğitim, sistemli olabilmenin bir parçasıdır.

9.  İnsanın, nasıl yaşaması gerektiği sorusu üzerinde düşünme-
mesi, onun değersiz ve dolayısıyla mutsuz bir hayat sürme-
siyle eş anlamlıdır. 

Sokrates

	 Bu	parçaya	göre	aşağıdakilerden	hangisi	söylenirse	kesin-
likle	doğru	olur?

 A) Felsefe yaşam biçimi bulma yolunda bir araçtır.

 B) İdeal bir yaşam biçimi yoktur.

 C) Değersizlik veya mutsuzluk duygusundan kurtulabilmek 
bilimsellikle ilişkilendirilebilir.

 D) Felsefe, evrenselleşmenin en önemli aracıdır.

 E) Kişisel menfaatler felsefeyle temin edilebilir.

10.  Bir insanın hayatını sorgulaması ona ideal insan profili sun-
ması hayatını zorlaştırır aslında. Bir şeyi ideal hale getirdikçe 
karşı çıkılası konular, durumlar da artar. Filozofların çektiği 
en büyük sancı, acı bu olmalı. Düşündükçe sorunlar büyüyor 
sanki. Düşündükçe daha aykırı, daha muhalif oluyor filozof. 
Diğer insanların sayılarının çok olması filozofu haksız gös-
teriyor belki. Oysa haklı-haksız ayrımını insanların sayısı be-
lirlemiyor. İşin kötüsü, insanlar bunu bilmiyor. İnsanların bin-
dikleri trenin yanlış tren olması varılacak her istasyonu nasıl 
yanlış istasyon yapıyorsa, doğruyu bulmayı amaçlamayan 
her düşünsel eylem yanlış yollara sapıyor. Filozof tüm bu 
olanlar karşısında en doğru şekilde konumlanmak durumun-
da kalıyor.

	 Bu	parçaya	göre	aşağıdakilerden	hangisi	söylenebilir?

 A) Felsefe ile uğraşılarak iyi insan olunur.

 B) Felsefenin kendisiyle ilgilenenin hayatını zorlaştırması 
gerekir.

 C) Mutluluk, daha çok düşünmeyen insanlar içindir. 

 D) İdeal duruş, niyetinden sonucuna kadar düşünsel eyle-
min her noktasında olmalıdır.

 E) Pratikte az bilinen doğru, çok bilinen yanlışa tercih edilir.

11.  İçinde yaşadığımız dünyanın gizemleri, evrende olup bi-
tenlerin hem çeşitliliği, karmaşıklığı, anlaşılmazlığı hem de 
maddenin ve insan var oluşunun muhteşemliği karşısında 
filozofların, sıradan insanların bile şaşkınlıktan, hayranlıktan, 
heyecandan dudakları uçuklar. Bir bilinmeze doğru, nasıl bir 
çekim kuvveti varsa artık, insan su gibi akar gider, tutamaz 
kendini.

	 Bu	parçaya	göre	insanın	içinde	yaşadığı	karmaşık	ve	muh-
teşem	yapıyı	anlama	isteği	aşağıdakilerden	hangisine	bağ-
lanabilir?

 A) İstenilen yaşam biçimini elde etme isteğine

 B) Rahat yaşama arzusuna

 C) Hayattaki en önemli şeyin ne olduğunu bilme ihtiyacına

 D) İnsandaki merak ve hayret duygusuna

 E) Maddi evreni ilahi iradeye yaslama gayretine

12.  “Felsefe değil, felsefe yapmak öğrenilir.”
Kant

	 Yukarıdaki	 sözle	 filozofun	 anlatmaya	 çalıştığı	 aşağıdaki-
lerden	hangisidir?

 A) Bilgiden çok bilginin aranması amaçtır.

 B) Felsefenin öğrenilebilmesi felsefe yapmanın öğrenilme-
sine bağlıdır.

 C) Hikmet peşinden koşmak sonuç vermez.

 D) Felsefenin pratikte bir faydası yoktur.

 E) Felsefe hazır bilgi değildir.
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1.  Felsefe sözcüğünü duyar duymaz birçok insan hemen alay-

cı bir dille felsefenin hiçbir işe yaramadığı yanılgısına düşer. 
Felsefeden maddi değerleri ve zenginlikleri oluşturması, 
doğrudan doğruya ekonomik refahı oluşturması gibi katkılar 
elbette beklenemez. Ancak değerler silsilesinin en tepesinde 
maddi refahın olmadığı unutulmamalıdır. Çünkü insanların te-
mel gayesi maddi refah değildir. Mutluluğa götüren bir araç 
olarak maddi refah istenir.

	 Bu	parçaya	göre	aşağıdakilerden	hangisi	söylenebilir?

 A) Felsefeden pratik fayda beklenmelidir.

 B) İnsanların beklentilerini gözden geçirmesi gerekir.

 C) Değerler hiyerarşisi doğru düzenlenmelidir.

 D) İnsanların felsefe algısının değişmesi gerekir.

 E) Felsefe pratik faydaya dayalı değildir.

2.  “İncelenmemiş, sorguya çekilmemiş bir yaşam, yaşanmaya 
değmez.”

    Sokrates

	 Sokrates’in	 bu	 sözle	 anlatmak	 istediği	 aşağıdakilerden	
hangisi	olamaz?

 A) Hayat, üzerine düşünülmesi gereken bir süreçtir.

 B) İnsan sahip olduklarını sorgulamalıdır.

 C) Aklın aktif olmadığı düzlemler boştur.

 D) Mekanik ilişkiler yalnızca akılla kavranabilir.

 E) Hayat, sorgulandıkça değerlenir.

3.  İnsan diğer varlıklardan farklı olarak düşünen bir varlıktır. 
Bu özelliğiyle yaşamını birtakım ilkelere, kabullere dayandı-
rır. Yaşamın kendisine dayandığı ilkeleri hiç sorgulamadan 
sürdürülen bir varoluş elbette ki sıradan ve temelsiz bir var 
oluştur. Bu durum tıpkı yeni alınmış bir otomobilin yıllarca 
servis yüzü görmeden kullanılmasına benzer. Otomobilin o 
ana kadar hiçbir arızası, problemi çıkmamış olabilir, ancak bu 
durum gelecekte de otomobilin her bakımdan iyi ve sağlam 
durumda olacağını göstermez. Bunun gibi kişinin yaşamını 
dayandırdığı temel ilkeleri belirli aralıklarla gözden geçirmesi 
gerekir. Bu da ancak felsefeyle mümkün olabilir.

	 Bu	parçada	asıl	vurgulanan	aşağıdakilerden	hangisidir?

 A) Sahip olunan değerler sistemi doğru temellere oturtul-
malıdır.

 B) Felsefe aracılığıyla oluşturulan bir akıl süzgecinden tüm 
değerler belli aralıklarla geçirilmelidir.

 C) İnsanı hayvandan ayıran onun düşünebilmesidir.

 D) İnsan düşündükçe vahşilikten kurtulur.

 E) Felsefe, mutluluk için bir araçtır.

4.  Ünlü çağdaş filozof Ludwig Wittgenstein “Şişenin içine sıkış-
mış olan sinek şişeden dışarı çıkmak ister fakat bunu nasıl 
başaracağını bilmez. Felsefenin işlevi ve hatta amacı sineğe 
şişeden nasıl çıkacağını göstermektir.” der.

	 Bu	parçaya	göre	aşağıdakilerden	hangisi	felsefe	için	söy-
lendiğinde	yanlış	olur?

 A) İnsanın kapana kıstırılmışlık duygusundan kurtulmasını 
sağlar.

 B) İnsanın yönünü bulmasına yardım eder.

 C) Seçeneklerden doğru olanı değerlendirmemizi sağlar.

 D) Bilgilerimizi hangi akıl ilkeleriyle denetleyeceğimiz konu-
sunda yardımcı olur.

 E) Tecrübelerimizden istifade etmemizi sağlar.

5.  Amerikan Anayasası çok büyük ölçüde İngiliz filozofu John 
Locke’un siyaset konusundaki düşüncelerinin sonucudur. 
Rousseau’nun düşünceleri de Fransız Devrimi’ne hiç de kü-
çümsenmeyecek etkilerde bulunmuştur. Dünyada son altmış 
yetmiş yıl içinde oluşmuş sosyalist öğretilerin düşünsel alt 
yapısı Marx tarafından oluşturulmuştur.

	 Bu	parça	aşağıdakilerden	hangisi	kapsamında	değerlendi-
rilebilir?

 A) Felsefenin yöntemi

 B) Felsefenin değeri

 C) Felsefenin sistemliliği

 D) Felsefenin tutarlılığı

 E) Felsefenin öznelliği

6.  İnsan yaşamında pek çok işlevi yerine getiren felsefe, Witt-
genstein tarafından bir alet çantasına benzetilmiştir. Farklı 
aletler içeren bir alet çantasını farklı pek çok işlerde kullan-
mamız gibi felsefe de aynı anda pek çok işlevi yerine getirir. 

	 Parçada	belirtilen	“felsefenin pek çok işlevi”	ifadesi	ile	aşa-
ğıdakilerden	hangisi	anlatılmak	istenmiştir?

 A) Felsefenin alanının çeşitliliği

 B) Felsefenin sık kullanılan bir düşünme enstrümanı olduğu

 C) Felsefenin en temel disiplin olduğu

 D) Tüm farklı bilimlerin felsefeye indirgenebileceği

 E) Felsefenin anlama ve anlamlandırma gayreti olduğu
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7.  Hiçbir filozof boşlukta düşünmez. Her bir filozofun görüşü 
daha önceki felsefelerin, filozofun içinde bulunduğu tarihsel, 
sosyal şartların ve nihayet kendisinin mizacının, kişiliğinin be-
lirlediği birtakım etkilerin sentezidir. Felsefe tarihi yazımında 
dikkat edilecek temel noktalar da bunlardır dolayısıyla.

	 Bu	parçaya	göre	 felsefe	 tarihi	yazımında	dikkat	edilmesi	
gerekmeyen	nokta	aşağıdakilerden	hangisidir?

 A) Mantıksal etmenler

 B) Bireysel etmenler

 C) Toplumsal etmenler

 D) Sistemlilik

 E) Filozofun dogmatik düşünme becerisi

8.  Felsefi düşünce, araştırmaya ve eleştirel bir tavra dayanan 
bir düşüncedir. Kendisine veri olarak aldığı her çeşit malze-
meyi aklın eleştiri süzgecinden geçirir. Her şeyi olduğu gibi 
kabul eden, merak etmeyen ve kendisine sunulanla yetinen 
bir insan için felsefe söz konusu olamaz.

	 Bu	parçaya	göre	aşağıdakilerden	hangisi	felsefeye	ilgi	du-
yan	bir	insanda	bulunmaması	gereken	bir	özelliktir?

 A) Hayret duygusunun peşine düşebilme

 B) Çok yönlü düşünebilme

 C) Doğrunun peşinde olma

 D) Bazı konularda itaatkar düşünme

 E) Yenilikçi düşünme yapısına sahip olma

9.  Filozoflar, insan yaşamını ilgilendiren her şey hakkında akıl 
yürütebilir, her şeyi felsefi bir problem konusu yapabilirler. 
Örneğin bizim apaçık ve doğru olduğuna inandığımız inançla-
rımızı sorguya çekerler. Dinle, Tanrı’nın varoluşuyla, doğru ve 
yanlışla, dünyanın varoluşuyla, bilginin imkan ve sınırlarıyla, 
bilginin değeriyle, bilimle, sanatla ve daha birçok konuyla ilgili 
soruyla ilgili akıl yürütmede bulunurlar.

	 Bu	parçada,	filozofların	faaliyetleriyle	ilişkili	olarak	aşağı-
dakilerden	hangisi	vurgulanmıştır?

 A) Felsefenin sınırsız bir alanı vardır.

 B) Filozoflar analiz gücü yüksek insanlardır.

 C) Akıl yürütme olmadan filozof olunmaz.

 D) Felsefe düşünme sanatıdır.

 E) Felsefe her konuda kesin bilgiye ulaşma iddiasındadır.

10.  Kendisini bize zorla kabul ettiren, kendisinin bilincine varma-
mızı sağlayan, anlam belirsizliğine yer vermeyen, tartışıla-
mayacak kadar kesin, net ve belirli olmak bir felsefi ifadenin, 
tasarımın son derece önemli bir niteliğidir. Bu nitelik filozofun 
söyledikleri ile aramızda doğrudan bir bağ kurulmasına ne-
den olur. “Onu demek istemedim, bunu demek istedim.” gibi 
bir ifade beceriksizliğinin de önüne geçmedir bu durum.

	 Bu	parçada	filozof	veya	felsefi	metinlerde	bulunması	ge-
reken	hangi	özellik	vurgulanmıştır?

 A) Özgünlük B) Bulanıklık

 C) Açık seçiklik D) Objektiflik

                    E)  Bilimsellik

11.  Soru sormanın sonucu olan ve insanla, insanın yaşamıyla 
ilgili problemlere karşı ilginin gelişmesiyle başlayan düşün-
ce biçimi olarak felsefi düşünce, zor ve çözülemeyen yaşam 
problemleriyle karşılaşmaktan, bu sorunlarla uğraşmaktan 
korkmayan bir yaklaşım, düşünsel bir tavır olmak durumun-
dadır.

	 Bu	parçaya	göre	filozofta	bulunması	gereken	özellik	aşa-
ğıdakilerden	hangisidir?

 A) Çağının temel sorunlarına ilgi duyma

 B) Merak ve hayret duygusunu bilimle tatmin etme

 C) Özgün eserler, öğretiler ortaya çıkarma

 D) Evrendeki mekanik ilişkileri açıklamaya çalışma

 E) Her türlü baskıya göğüs gerebilme

12.  Felsefe kavramı ve felsefe etkinliği toplumun gözünde doğru 
yere oturtulamamıştır. Çoğumuza göre felsefe boş bir meş-
gale, felsefeci ise görünen tarafıyla içinde yaşadığı toplumla 
sağlıklı iletişim, ilişki kuramayan bir garip; görünmeyen tara-
fıyla ise nereye çıkacağı belli olmayan karanlık tünellere gir-
miş bir mecnundur. Felsefe öğrencisinin durumu da böyle, o 
da toplumun şimdiden kaybettiğine inandığı, fantezi peşinde 
bir insan...

	 Bu	parçada	aşağıdakilerden	hangisi	eleştirilmektedir?

 A) Felsefecilerin sağlıklı iletişim kuramadığı

 B) Felsefenin insanların zihninde doğru yere oturtulduğu

 C) Felsefenin doğru bir meşgale olduğu

 D) Toplumdaki felsefe-filozof algısı

 E) Felsefe öğrencilerinin hayal peşinde koşması
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1.  Çağımızda bilim ve teknoloji ne kadar hızlı ilerlerse ilerlesin, 

karşılaştığımız en önemli sorun mekanik bir sorun olmaktan 
çok, bu karmaşıklığın ve baş döndürücü hızın insanı kendisine 
yabancılaştırdığı gerçeğidir. Felsefe, işte tam da burada insa-
nın kendisine yabancılaşmasının önüne geçmesi için insana 
bir fırsat vermektedir. Bu fırsatın hakkıyla değerlendirilemedi-
ği ve insanın kendisine yabancılaşmasının önüne geçemediği 
toplumlarda insanın değeri nasıl düşerse, bilimin de değerinin 
düşmesi kaçınılmazdır.

	 Bu	parçaya	göre	felsefenin	işlevi	aşağıdakilerden	hangisi-
dir?

 A) Bilimsel verilerin açıklamasını yapmak

 B) Bilimin baş döndürücü hızı karşısında insanın algı düzeyi-
ni yükseltmek

 C) İnsanın insan kalabilmesini sağlamak

 D) İnsanın teknolojiden yeterince faydalanmasını sağlamak

 E) Bilimin değeri ile insanı dengede tutmak

2.  Felsefe ele aldığı konuyu belli bir alan içine hapsederek de-
ğil, onu en genel çerçevesi içinde ele almaya çalışır. Çünkü 
felsefe, konunun şu ya da bu noktasını değil, özünü anlama-
ya gayret etmektedir. Bu özün ise sadece sınırları tespit edil-
miş belli bir kültürel çevreyle kayıtlı ve kısıtlı kalması mümkün 
değildir. Hatta tanımı gereği saçmadır.

	 Bu	parçada	aşağıdakilerden	hangisi	dile	getirilmektedir?

 A) Felsefenin ortaya çıkışı

 B) Felsefenin konuları

 C) Felsefenin sistemliliği

 D) Felsefenin tümelliği

 E) Felsefenin öznelliği

3.  Felsefeciyi serbest bırakmak gerekir. Dildeki her türlü dıştan 
zorlamacılığa karşı ifade edilen güzel bir sözümüz var: “Dil, 
tezgâhta işlenir”. 

	 Bu	 parçada	 anlatılmak	 istenen	 düşünce	 aşağıdakilerden	
hangisidir?

 A) Felsefe, felsefeci tarafından rahat ve üretici biçimde iş-
lenmelidir.

 B) Filozof, toplumunun değer yargılarına ters düşmemelidir.

 C) Felsefe, toplumun kültürünü yansıtan bir yapıda olmalıdır.

 D) Filozof, özgünlük adına değerler sistemini çiğnememeli-
dir.

 E) Özgürlük, hukuk bakımından teminat altına alınmalıdır.

4.  Bir toplumun sağlıklı düşünebilme kanallarının açılması ve 
işlerlik kazanabilmesi için nasıl ki bilime, sanata ihtiyaç varsa, 
felsefeyi de gökyüzünden indirecek filozoflara ihtiyaç var.

	 Aşağıdakilerden	hangisi	bu	parçada	geçen	“felsefenin gök-
yüzünden inmesi”	ifadesini	en	iyi	karşılar?

 A) Felsefenin anlam zenginliğine sahip olması

 B) Felsefecilerin kendini beğenmişlikten kurtulmaları

 C) Felsefenin tüm insanlığın uğraş alanı olması

 D) Felsefenin sıradanlaşması

 E) Filozofun sosyal bir hayat sürmesi

5.  Felsefi sistemler herkesin doğru olarak kabul ettiği, itiraz edil-
meyen sistemler değildir. Hatta bir filozofun kendi sisteminin 
ses getirme düzeyi, kendinden önceki sistemleri ne kadar 
kuvvetli şekilde reddettiğiyle ilişkilidir. Bu bakımdan örneğin 
fizik biliminde olduğu gibi bir bilim insanının kendinden önceki 
bilim insanının ortaya koyduğu bilgilerden istifade ederek, o 
bilgilere dayanarak yeni bilgiler üretmesinden başka şeydir 
felsefi sistemler ortaya koymak.

	 Buna	göre	aşağıdakilerden	hangisi	söylenebilir?

 A) Bütün bilimler felsefeden çıkmıştır.

 B) Felsefe evrenseldir.

 C) Felsefi etkinlik nesneldir.

 D) Felsefi bilgi yığılmacıdır.

 E) Bir düşüncenin kalıcılığı kendinden önceki sistemleri ne 
kadar reddettiğiyle ilişkilidir.

6.  İnsanı, hayatı, değerleri, evreni anlama ve açıklama gayreti 
olan felsefi etkinliğin lokomotifi olan filozoflar, bu etkinlikle-
rini deney gözlemle değil, salt akılla gerçekleştirirler. Felsefi 
etkinliğin sonucunda bilgi edinme, “bilme” amaçlanır. “Ne için 
bilmek?” sorusu yalnızca “bilmek için bilmek” şeklinde ce-
vaplanabilir. Tüm bu süreç, bir disiplin ve düzen içinde işler.

	 Bu	 parçada	 felsefenin	 özelliklerinden	 hangisine	 değinil-
memiştir?

 A) Hayatı kolaylaştırmak için bilme isteğine

 B) Metodik bir çalışma olduğuna

 C) Sistemli olduğuna

 D) Akıl ilkelerine uygunluğuna

 E) Felsefenin bilgi ortaya koyma etkinliği olduğuna
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7.  Soru sormak gerçekten cesaret isteyen bir iştir. Cesaret ise 
yapacağı ya da girişeceği işin sonucunu düşünmeyenlere 
yakışır en çok. Zaten sonunu düşünenlerin cesaret göster-
dikleri de tarihte pek görülmüş şey değildir. Gözükaralık ister, 
korkusuzluk ister. Topluma göbeğinden bağlanmış insanların, 
bir gruba ait hisseden insanların, ekonomik bağımlılıkları olan 
insanların cesur olmasını beklemek, en hafifinden saflık olur. 
Merak ve bilme isteği şiddetli olan insanlarda görülür cesa-
ret. Çocuklarda örneğin.

	 Aşağıdakilerden	hangisi	bu	parçadan	çıkarılamaz?

 A) Bilme ve anlama isteği, göze almayı gerektirir.

 B) Hesapsız cesaret, çocuklarda daha belirgindir.

 C) Toplumlar bireyi özgürleştiren yapılanmalardır.

 D) Tarih boyunca cesur insanlar, genellikle bağımsız insan-
lardır.

 E) İnsan, özgürleşebildiği ölçüde soru sorabilir.

8.  Makedonya kralı Büyük İskender’in Doğu ülkelerine gerçek-
leştirdiği seferlerin sonucunda, ele geçirilen yeni ülkelerdeki 
eserlerin Batı’da tanınması sağlanmıştır. Bu durum hem Hint 
Medeniyeti hem Mısır Medeniyeti hem de Çin Medeniyeti için 
de geçerlidir. Yunan Medeniyeti’ni bugün tüm dünyanın tanı-
yor ve okuyor olmasının nedeni, özellikle İlk Çağ’ın savaşan 
medeniyeti olmasıdır.

	 Bu	parçada	sözü	edilen	durum	medeniyetlerin	gelişmesiy-
le	ilgili	aşağıdakilerden	hangisine	işaret	etmektedir?

 A) Yeni coğrafyaların ele geçirilmesini sağlayan coğrafi ke-
şiflere

 B) Sömürülecek ve zenginlik sağlayacak fetihlerin gerçek-
leştirilmesine

 C) Farklı kültürlerin anlaşılması için yetişmişi yabancı dil bi-
len insanların varlığına

 D) Gerçekleştirilen savaşların beraberinde bir kültür alışveri-
şine yol açmasına

 E) Savaşlarla beraber taklit edilebilir yeniliklerin farkına va-
rılmasına

9.  İlk Çağ filozofu Sokrates felsefeyi “hikmet sevgisi” olarak ele 
alıyordu. Bu süreçte hikmet, bilim ve fazilet anlamında kulla-
nıldı. Bugün hikmet, genel olarak olup biten her şeyin genel 
esaslarını, temellerini kavramak anlamında ele alınıyor. Do-
layısıyla felsefe, hikmet anlamına gelmiyor; hikmete ulaşma-
ya çalışma, onu sevme anlamında kullanılıyor ki, doğru olan 
da budur.

	 Bu	parçaya	göre	bugün	felsefenin	asıl	amacı	aşağıdakiler-
den	hangisidir?

 A) Olup bitenleri neden-sonuç ilişkisi içinde açıklamak

 B) Bilgiye, bilgeliğe erişmeye çalışmak

 C) Evrenin nasıl var olduğunu ortaya çıkarmak

 D) Mutlu bir yaşam için ideal formlar üretmek

 E) Erdemli yaşama giden ilkeleri insanlara açıklamak

10.  Bilgiyi seven, hikmet peşinde koşan bir insan olarak filozof, 
çağının bilgilerini ve hatta kendinden evvel gelmiş geçmiş 
düşünürlerin ortaya koyduğu öğretileri, sistemleri kendi zih-
ninde tam olarak oturtmuş, tüm bu bilgileri kendi akıl süzge-
cinden geçirerek kendi özgün öğretisini oluşturmuş insandır. 
İçinde yaşadığı toplumdan etkilenen ve içinde yaşadığı toplu-
ma yön veren insandır filozof.

	 Bu	 parçaya	 göre	 felsefe	 ve	 filozof	 için	 aşağıdakilerden	
hangisi	söylenemez?

 A) Filozof, diğer insanlar gibi sosyal bir varlıktır.

 B) Felsefe biriken bir bilgi alanıdır.

 C) Felsefe, dogmatiklik özelliği gösteren bir bilgidir.

 D) Filozof konusuyla ilgili düşünce haritasına hakim olmalı-
dır.

 E) Yıllarca üzerine düşünülmüş olsa da filozof, o konuyla 
ilgili yeni şeyler söyleyebilir.ÖRNEKTİR
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1.  Modern bilim, insan varoluşunun hiçbir şekilde bilimsel olma-

yan, mistik ve metafizik boyutlarını hiç dikkate almaz. Başka 
bir deyişle, sadece maddi olan üzerinde yoğunlaşan modern 
bilimin, manevi olanla ilgili söyleyecek tek sözü olmadığı gibi, 
o, insan için büyük önemi olan bu alan üzerine konuşma-
yı da saçma görür. Bu durumda bilimin nesnelliğinin ağır bir 
bedel karşılığında oluştuğu söylenebilir. Bilimsel düşünüş öz-
gürlüğü, sorumluluğu, ahlaklılığı yok edercesine hareket et-
mektedir. Bu bakımdan bilimsel bilginin cisimleşen nesnellik 
ideali, insanın en önemli yanını boş bırakmaktadır. Felsefe, bu 
cisimleşmenin, maddileşmenin önünde insanı kurtaran can 
simididir.

	 Bu	parçada	geçen	“felsefenin can simidi”	olması	aşağıdaki-
lerden	hangisine	işaret	eder?

 A) Felsefenin bazı noktalarda bilimden üstün olduğuna

 B) İnsanın bilmek istediği ancak bilimin alanına girmeyen ko-
nuları ele almasına

 C) Felsefenin bilimden daha önemli olduğuna

 D) Felsefi etkinliğin bilimsellik kazanması gerektiğine

 E) Mekanik ilişkilerin felsefeyle kavranabileceğine

2.  İlk zamanlarında yalnızca felsefeden bahsederken bugün, 
ahlak felsefesinden, sanat felsefesinden, hukuk felsefesin-
den, siyaset, din, bilgi, bilim, ekonomi felsefesinden söz edi-
yoruz.

	 Aşağıdakilerden	hangisi	pek	çok	felsefe	dalının	ortaya	çık-
masının	temel	nedeni	olabilir?

 A) Felsefi konuların artması ve uzmanlaşma ihtiyacı

 B) Var olan felsefe anlayışının fonksiyonunu yitirmesi

 C) Yeni felsefi alanların ortaya çıkması

 D) İnsanların ihtiyaçlarındaki artış hızı

 E) Bilimdeki hızlı ilerlemeler

3.  Bir düşünsel etkinlikte sorulan sorular düşüneni harekete 
geçirirken, verilen cevaplar bu hareketi, etkinliği bitirir. Do-
layısıyla felsefenin, düşünme etkinliğinin süreğenliği, sorulan 
sorulardaki süreğenlikle doğrudan ilişkilidir. Zaten bir felsefe 
etkinliğinde haz veren şey, soruların sorulmasıyla başlayan 
ve göreli bir cevap verilene kadar devam eden o aralıkta 
yatıyor.

	 Bu	 parçada	 felsefeyle	 ilgili	 olarak	 vurgulanan	 düşünce	
aşağıdakilerden	hangisidir?

 A) Felsefe, cevap verme odaklı bir etkinliktir.

 B) Felsefi kazanç düşünmede saklıdır.

 C) Felsefede cevaplar sorulardan önemlidir.

 D) Felsefe bilimsel yöntemlerle iş görmez.

 E) Evreni kesin olarak anlamak için bilime yönelmek gerekir.

4.  Bugün uzaya gönderilen araçların yapımı elbette ki dünden 
bugüne olmamıştır. Işık hızıyla hareket edecek büyük cisim-
lerin bugünden yarına yapılamayacağı gibi. Bilimsel gelişme-
lerin birbiri üzerine oturtulan, adeta bina haline getirilen bilgi-
lerle mümkün olduğunu söyleyebilecekken, felsefe tarihinde 
söylenmiş tüm sözlerden herhangi ikisini birbirinin üzerine 
koymamız mümkün değildir.

	 Bu	parçadan	felsefe	ile	ilgili	aşağıdakilerden	hangisi	çıka-
rılabilir?

 A) Sonuçlarının kesin olduğu

 B) Sistemli, düzenli bir bilgi olduğu

 C) İlişkileri açıklamaya çalışan tutarlı bir bilgi olduğu

 D) Kümülatif bir bilgi olduğu

 E) Nesnel bir etkinlik olduğu

5.  Felsefi etkinliğin sonucu olarak ortaya çıkan özgün eser-
lerdir felsefi öğretiler. Düşünürünün içinde yaşadığı sosyal, 
ekonomik, kültürel çevrenin izlerini taşır. Doğa bilimlerindeki 
gibi olgusal dünyada test edilmesi mümkün olmayan özgün 
düşünceler barındırır. Bu durum felsefi düşüncelerden birinin 
diğerine doğru olmak bakımından üstün olamayacağının altı-
nı da kalınca bir çizgiyle çizer.

	 Aşağıdakilerden	 hangisi	 felsefenin	 olgusal	 dünyada	 test	
edilememesinin	temel	nedenidir?

 A) Deneysel açıklamalara dayanması

 B) Temellendirmeler üzerine kurulmuş olması

 C) İstatistiksel veriler içermemesi

 D) Sorgulamaya dayalı bir etkinlik olması

 E) Hikmetin bilgisini amaçlaması

6.  Temel hak ve özgürlüklerin temellendirilmesi, eşitlik, özgür-
lük, adalet gibi kavramların içinin doldurulması ve kişinin dü-
şünsel dünyasındaki eksikliklerin giderilmesinde hatırı sayılır 
bir rol üstlenen felsefenin, Rönesans ve reform hareketleri 
ile Fransız Devrimi’nin temel itici gücü olduğu da inkar edile-
mez. 

	 Aşağıdakilerden	 hangisi	 bu	 parçadan	 çıkarılabilecek	 bir	
yargı	değildir?

 A) Felsefe kişisel ihtiyaçların bir kısmını karşılar.

 B) Filozoflar toplumlarına yön verebilen insanlardır.

 C) Felsefe toplumsal hayata olumsuz etkilerde bulunmuş-
tur.

 D) Felsefi etkinlik belli dönemler için ideal toplumsal yaşam 
formları hazırlamıştır.

 E) Felsefi etkinlik, nelik problemine yönelik bir faaliyettir.
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7.  Şöyle kocaman bir bina tasavvur edip içine de onlarca odacık 
yapalım. Bu odacıkların her birinin içine de bilgileri tek tek 
yerleştirelim. Onlarca odanın bilgi türleriyle, bilgiyle doldu-
ğunu düşünelim. Bu odacıkların hiçbirinde felsefe bulunmaz, 
felsefi bilgi bulunmaz. Felsefe olsa olsa bu binanın çatısı ola-
bilir.

	 Bu	parçayla	ilişkili	olarak	felsefe	için	aşağıdakilerden	han-
gisi	söylenebilir?

 A) Eleştirel bir bilgidir.

 B) Tüm bilgileri kuşatıcı bir bilgidir.

 C) Öznel bir bilgidir.

 D) Kümülatif bir bilgidir.

 E) Yön gösterici bir bilgidir.

8.  Felsefede sorulan “Evrenin özü nedir?”, “Hayatın anlamı ne-
dir?” gibi sorular öncelikle doğaüstü güçlerle, mitoslarla, ef-
sanelerle açıklanmaya çalışılmıştır. Ne zaman ki insan bu tür 
mitoslardan kendini kurtarıp aklı ön plana alan bir düşünme 
biçimiyle sorunlara yönelmiş, o zaman yaptığı açıklamalar 
kabul edilebilir bir boyut kazanmıştır.

	 Bu	parçaya	göre	insanlığın	mitos	ve	efsanelerden	kurtulup	
akla	önem	vermesinin	nedeni	aşağıdakilerden	hangisi	ola-
bilir?

 A) Sorulara bilimsel cevaplar verilebilmesi

 B) Bilimsel yöntemlerin felsefi yöntemlere göre gelişmiş ol-
ması

 C) Teknolojik ilerlemeler ışığında insanların daha farklı dü-
şünebilmeleri

 D) İlk açıklamaların aklı tatmin etmekten uzak olması

 E) Toplumsal yaşamın çağın gereksinimlerinden etkilenmesi

9.  Tabiattaki fıtratı bozacak tek varlık insandır. Dünya kuruldu-
ğundan beri nehirler hep aynı kaynaktan doğar ve aynı ya-
takta akar. İnsanın doğasında, bu doğallığı bozmaya çalışan 
bir vahşilik var. İnsanın bu eğitilmemiş yönünü eğitme, insanı 
insana yakışır şekilde yaşama konusunda din çokça nasihat 
etmiş olsa da, haram-helal ayrımlarıyla yasaklar koysa da 
tüm bu yasaklarla insanın doğasındaki yıpratıcılığın önüne 
geçmek yalnızca düşünme ve sorgulamayla mümkündür. 
Düşünemeyen için din de yoktur sonuçta. Akıl sahiplerini mu-
hatap alır tüm dinler. Tarih boyunca filozoflar da inandıkları 
“ideal yaşam” biçimini öğreti haline getirmeye çalışmışlardır.

	 Bu	parçada	felsefeyle	ilgili	asıl	vurgulanmak	istenen	aşa-
ğıdakilerden	hangisidir?

 A) Felsefe din dışı düşünceler ortaya koyar.

 B) Felsefe, olması gerekenle ilgilenir.

 C) Din, doğru yaşamın nasıl olduğunu tarif eder.

 D) İnsanlar dindar oldukça faydalı olurlar.

 E) Felsefeyle ideal yaşama ulaşmak imkansızdır.

10.  Olması gereken “ideal” yaşam biçiminden, yönetim biçimin-
den, ahlaki yargıların nasıl olması gerektiğine; güzelin ne ol-
duğundan bilginin imkân ve sınırlarına kadar birçok konuda 
yüzyıllardır kafa yoran felsefe geleneği, an itibariyle “Evet, şu 
konuda net olarak şu sonuca ulaştık.” diyememiştir.

	 Bu	 parça	 felsefenin	 aşağıdaki	 hangi	 özelliğine	 özellikle	
vurgu	yapmaktadır?

 A) Evrenseldir.

 B) Sistemli bir düşünme etkinliğidir.

 C) Bilimsel verilerden yararlanır.

 D) Tutarlıdır.

 E) Bitmişlik ve kesinlik yoktur.

11.  Bilgiyi üretmenin, yakalamanın en sağlam yollarından biri fel-
sefi düşünüştür. Çağdaşlaşabilmiş, bilim ve felsefede söz sa-
hibi olabilmiş medeniyet ya da toplumların felsefi düşünüşte 
de epey yol almış olmaları tesadüf değildir. Demek ki sağlıklı 
bir demokrasinin, sağlıklı yaşamın ideal formları felsefi düşü-
nüşle ancak mümkün olabilir. 

	 Bu	parça	aşağıdakilerden	hangisine	vurgu	yapmaktadır?

 A) Felsefenin tekdüzeliğine

 B) Felsefenin işlevine

 C) Felsefenin tutarlı düşünmeye yol açtığına

 D) Felsefenin doğruyu arayan bir etkinlik olduğuna

 E) Felsefenin bilimle olan ilişkisine
ÖRNEKTİR
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1.  2007 yılında Dünya Felsefe Günü kutlamaları, Unesco ve 

Türkiye Felsefe Kurumu’nun iş birliği ile İstanbul’da yapılmış-
tır. Unesco’nun aldığı bir kararla her yıl Kasım ayının üçüncü 
Perşembe günü dünya ölçeğinde “Felsefe Günü” olarak kut-
lanmaktadır.

	 Aşağıdakilerden	hangisi	Dünya	Felsefe	Günü’nü	kutlama-
nın	getireceği	en	temel	kazanım	olabilir?

 A) Dünya düşünce mirasının tanıtımını yapmak

 B) Felsefeye ilgiyi arttırarak insanların düşünme potansiyel-
lerini açığa çıkarabilmek  

 C) Ulusal tanıtımların yapımını kolaylaştırmak

 D) Felsefeyi seven insanları bir araya getirebilmek

 E) Yılda bir gün de olsa felsefeyi anmak

2.  “Bizler yargıç değiliz, tanığız. Görevimiz, insanoğlunun bu 
korkunç suçların tanıklığını üstlenmesini sağlamak ve insan-
lığı Vietnem’da adaletin safında birleştirmektir.” diyen İngiliz 
filozofu Russell’ın önderliğinde, Amerika’nın Vietnam’da işle-
diği suçları araştırmak amacıyla Uluslararası Savaş Suçları 
Mahkemesi kurulmuştur.  

	 Bu	parçaya	göre	aşağıdakilerden	hangisi	söylenebilir?

 A) Filozoflar mevki sahibi insanlardır.

 B) Filozoflar düşüncelerini her zaman özgürce söyleyebil-
mişlerdir.

 C) Filozoflar sosyal sorunlara duyarsız değillerdir.

 D) Bir suçun var olması mahkeme kararına bağlıdır.

 E) Filozof, hemen her konuda kamuoyu oluşturma çabasın-
dadır.

3.  Hayat senin bakışınla anlam kazanır. Ya sadece tek bir nok-
tayı görürsün, hayatın akar gider, sen farkına varmazsın. Ya 
da görebileceğin tüm güzelliklerin tam ortasında yaşarsın, 
akıp giden zamanın anlam kazanır. Hayatın anlamı senin ba-
kışlarında gizlidir. Motorların çalışma prensibinden söz ediyor 
olsak durum böyle değildi elbette. Ne “sana göre”, ne “bana 
göre” olurdu. Felsefe öyle mi oysa?

	 Bu	parça	felsefenin	hangi	özelliğinden	söz	etmektedir?

 A) Konularından

 B) Yöntemselliğinden

 C) Mekanik ilişkilerle ilgilendiğinden

 D) Kişisel düşünceyi önemsediğinden

 E) Birikimliliğinden

4.  Platon’a göre düşünme, insanın kendi kendisiyle yaptığı içsel 
bir konuşmadır. İnsan bir şeyi düşündüğü zaman, onu aynı 
zamanda dil ile hiçbir konuşmaya başvurmadan, kendi için-
den anlatmaya gayret eder. Dil ile varlık dünyası arasında 
var olan ilişkinin anlaşılması, düşünme ile dil arasındaki ilişki-
nin ihmal edilmemesine bağlıdır.

	 Bu	parçadan	çıkarılabilecek	en	genel	düşünce	aşağıdaki-
lerden	hangisidir?

 A) Düşünme insana özgü bir davranıştır.

 B) Bilimin sonuçlarını dille ifade edebilmek gerekir.

 C) Felsefi düşünme ile düşünmenin ifadesi arasında sıkı bir 
ilişki vardır.

 D) İnsan düşündüklerini ifade etmenin gayreti içindedir.

 E) Dil, anlamayı kolaylaştıran bir araçtır.

5.  Felsefe de sanat da hayatı ve insanı üretici bir zekâ ile kav-
rar ve yorumlar. Ancak filozofun amacı yalnızca doğru ola-
nı aramakken sanatçı güzeli bulmak gayretindedir. Sanatçı 
sezgiyle, coşkuyla amacına ulaşmaya çalışırken filozof akıl 
ilkelerine göre hareket eder.

	 Bu	 parça	 sanat	 ve	 felsefenin	 hangi	 temel	 farkı	 üzerinde	
durmaktadır?

 A) Yöntemleri

 B) İşlevleri

 C) Konuları

 D) Sağladıkları başarı

 E) Kalıcılıkları

6.  Tüm felsefe tarihi ele alındığında filozofların ortaya koyduk-
ları düşünce sistemleri o filozofların düşündüklerini acaba 
ne kadar yansıtabilmektedir? Bu soru bir başka şekilde şöyle 
de sorulabilir: Dil, düşünceyi tam olarak yansıtabilir mi? Dü-
şünürlerin sistemlerinin kullandıkları dil ile tam olarak ifade 
edildiğini düşünsek bile, o dilin bizdeki anlamı, okuyucudaki 
anlamı acaba filozofun da kullandığı anlam mıdır?

	 Bu	parça	aşağıdakilerden	hangisini	vurgulamaktadır?

 A) Filozoflar sistemlerini anlaşılır bir dille meydana getirme-
lidir.

 B) Düşünme ile dil arasında tam bir örtüşmenin olup olma-
dığı ciddi bir sorundur.

 C) Filozofların sistemlerini anlayabilmek o günün diline 
hâkim olmakla ilişkilidir.

 D) Dile hâkim olamayan düşünürlerin sistemleri anlatılmak 
isteneni tam olarak veremez.

 E) Felsefede dili doğru kullanmak önemlidir.
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7.  Felsefenin zihinsel etkinliklere duyarsız kalmayan zihinlerin 
işi olduğu günümüz aydınının buluşma noktası olduğu kadar, 
felsefenin boş bir uğraş olduğu da günümüz cahillerinin de 
buluşma noktasıdır. O kadar ki, bu insanlar felsefe yapma-
mak için bile felsefe yapmak gerektiğinin farkında bile değil-
dirler. İletişim araçları ve teknoloji dünyasının yakınlaştırdığı 
dünya toplumlarının birbirlerine en önemli katkısı belki de bu 
muazzam alanın, felsefenin düşünce mirasını tüm insanla-
ra açmış olmasıdır. Tüm bu gelişmişliğin gölgesinde varlığını 
devam ettirip hala felsefenin gereksizliğini savunmanın nite-
lemesi sözle ifadesini bulamaz.

	 Bu	parçada	aşağıdakilerden	hangisinden	söz	edilmemek-
tedir?

 A) Felsefeye karşı çıkmak da felsefe yapmaktır.

 B) Felsefe düşünsel etkinliği fazla olan insanlarca gerekli 
görülen bir alandır.

 C) Zamanla gelişen iletişim araçlarının etkisiyle herkes fel-
sefenin değerini anlayacaktır.

 D) Felsefenin gereksizliğini savunmak, çok ağır eleştirileri 
hak etmektedir.

 E) Felsefe yapmak kaçınılmazdır.

8.  Felsefi etkinlik akla, özgür düşünceye dayanan bir etkinlik 
olarak dünyayı, evreni, varlık alanını kavramaya ve izah et-
meye çalışırken din, aynı ilgi alanına inanç temelli yüklenir.

	 Bu	parçada	felsefe	ile	din	arasındaki	farklılık	olarak	vurgu-
lanan	aşağıdakilerden	hangisidir?

 A) Kaynakları

 B) Konuları

 C) Varlığı ele alış biçimleri

 D) Kazanımları

 E) İnsanı ön plana çıkarma düzeyleri

9.  Felsefenin işlevini soruyorlar. Sahip olduğumuz sorunların 
değerlendirmesine yardımcı olur felsefe. Hayatımızda olup 
bitenleri kendimize göre önemli-önemsiz, güzel-çirkin şek-
linde kategorize etmemize yardımcı olur. Olup biteni, gelip 
geçeni daha iyi yorumlama ve kavramamıza yardımcı olur.

	 Bu	parçada	felsefenin	insana	özellikle	hangi	açıdan	yararlı	
olduğu	vurgulanmaktadır?

 A) Geleceği tahmin etme

 B) Günlük hayata sağladığı katkı

 C) Evrensel doğruları bulma

 D) Dili daha iyi kullanma

 E) Geçmişten dersler çıkarma

10.  Felsefi etkinlik doğası ve iddiası gereği evrensel, tutarlı, üre-
tici ve öznel olmak zorundadır. Sorulara cevaplardan daha 
çok önem veren felsefe evrensel olmasının yanında bütün-
leştirici bir bilgidir de. Bilimsel bilgide var olan kesinlik ve bit-
mişlik felsefede yoktur. Zaten felsefede sorulan sorulardan 
birine herkesin katıldığı, kimsenin itiraz etmediği kesin bir ce-
vap verilmiş olsa, o konu artık felsefenin alanından çıkacağı 
gibi, doğrudan bilimin alanına girer.

	 Bu	parçada	felsefenin	aşağıdaki	özelliklerinden	hangisine	
değinilmemiştir?

 A) Kesin sonuçları olmadığına

 B) Akıl ilkelerine uygun olduğuna

 C) Eleştirici olduğuna

 D) Tümel bir bilgi olduğuna

 E) Herhangi bir kişi ya da zümreye ait olmadığına

11.  Bilgiyi sevmeyi bilge olmaya üstün tutan Pythagoras, sophos 
(bilge) yerine philosophos (bilgi sever) terimini kullanmıştır.

	 Bu	parçaya	göre	Pythagoras	için	aşağıdakilerden	hangisi	
söylenebilir?

 A) Düşünen insan her şeyi bilen kişidir.

 B) Bilimsel verilerle oluşturulan bilgi doğru bilgidir.

 C) Doğru bilgi yoktur.

 D) Bilgeliğe ulaşmak mümkündür.

 E) Filozof bilge olmayı değil, bilgi peşinde olmayı amaçlar.

12.  Bir şeyleri felsefi olarak okuyup düşündüğünüzde her gün 
sizi saran ve içine alan yaşamın, görkemli, yaşamsal öne-
me sahip motiflerinin içine aklınızla dalıyorsunuz demektir. 
Dolayısıyla eğer felsefeye en üst düzeyde bir akılsal mace-
ra arayışı olarak yaklaşılacak olursa öğretmenlerin ve anne 
babaların felsefeyi, sorumlu oldukları genç insanların da 
kılavuzluğuyla izleyebilecekleri bir rehber olarak görmeleri 
gerekir.

	 Bu	parçada	aşağıdakilerden	hangisinden	söz	edilmemiş-
tir?

 A) Felsefenin kullandığı yöntemden

 B) Felsefenin nasıl gerçekleştirilmesi gerektiğinden

 C) Felsefi etkinliğin kazanımlarından

 D) Felsefi düşünüşün ilgi alanından

 E) Felsefi etkinliğin nasıl görülmesi gerektiğinden
ÖRNEKTİR
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Felsefe i le Düşünme02 Test 01

Felsefe Soru Bankası

1.  Belirli bir zaman ve mekanda var olana “gerçek”, ifadenin 
nesnesini tam olarak yansıtmasına ise “doğruluk” denir.

	 Buna	göre	aşağıdakilerden	hangisi	gerçeklik	örneğidir?

 A) Dağlar deniz seviyesinden yüksektedir.

 B) Kaf Dağı

 C) Cama yapışmış yağmur damlası

 D) Khalaessi’nin ejderhaları

 E) Üçgen

2.  Bir önermenin doğruluk değeri akıl ilkelerine uygunluğuyla 
değil, bilginin pratikte sağladığı faydayla belirlenir. Dolayısıy-
la doğruluk değeri dediğimiz şey, hayattan bağımsız, teorik 
düzlemin bir parçası değil, doğrudan doğruya hayatın içine 
sokulan bir şeydir. Zihnimizde yer bulan her tasarım bu fay-
da süzgecinden geçmeden doğru olamaz. Sadece mantıksal 
çıkarımlar üzerinde oluşan bir doğruluk, hiçbir işe yaramayan 
gereksiz bir iddiadan başka bir şey değildir.

	 Bu	parçaya	göre	aşağıdakilerden	hangisi	söylenebilir?

 A) Bilim, bilim için yapılır.

 B) Bilginin elde edilmesi sürecinde karşılaşılan her zorluğun, 
sonucunda pratik bir karşılığının olması gerekir.

 C) Doğru bilgi yoktur.

 D) Doğru bilgiye ulaşmak, tümel uzlaşım ile mümkündür.

 E) Doğru bilginin kaynağı deneyimdir.

3.  Değişen varlık alanının arkasında kalan bir hakikatler alanının 
varlığını savunan Platon, bilgilerimizin doğruluğunu hakikat-
ler evrenine uygun olmasıyla ölçer. Daha açık bir ifadeyle 
Platon’a göre doğru bilgi, hakikatlerin bilgisidir. Zaman değiş-
mektedir ve dolayısıyla zamana tabi olan varlıklar da değiş-
mektedir. Bu değişimin arkasında hiç değişmeden kalan bir 
varlık alanı olarak hakikatler alanı, yalnızca düşüncede var 
olan bir alandır. 

	 Platon’a	göre	doğru	bilginin	ölçütü	aşağıdakilerden	hangi-
sidir?

 A) İdeaların bilgisi

 B) Duyusal alana ait olması

 C) Zaman algısı çerçevesinde anlamlandırılabilmesi

 D) Değişenin bilgisine uygunluk

 E) Deneyimsel olana uygunluk

4.  Dinler, gerek bu dünya ve gerekse öte dünya olarak ifade 
edilen dünyaya ilişkin tatmin edici bilgiler verdiği sürece doğ-
ru olarak kalırlar. Ucunda tatmin olmaksızın bir dinin savunu-
larının doğruluğundan söz etmek imkansızdır.

	 Bu	parçaya	göre	bilginin	doğruluk	ölçütü	aşağıdakilerden	
hangisidir?

 A) Karşıtlıkları bir potada eritme

 B) Somut dış dünyadan ziyade soyut alana yönelme

 C) Doğru bilgiye ulaşma

 D) İnsana sağladığı fayda

 E) İnsana ideal yaşam biçimi sunma

5.  Şu karşımda duran kapının doğru olup olmadığını sorgula-
yamam. Ancak gerçek olup olmadığını sorgulayabilirim. Bu 
durumda doğru soru “kapı doğru mudur?” sorusu değil, “kapı 
gerçek midir?” sorusudur. Doğruluk var olanların var olmala-
rıyla değil, var olanların sahip olduğu niteliklerle benim onla-
ra dair bilgim arasındaki uyuşmanın adıdır.

	 Bu	parçaya	göre	doğruluğun	tanımı	aşağıdakilerden	han-
gisidir?

 A) Bilginin nesnesiyle örtüşmesidir.

 B) Belirli bir zamanda var olmaktır.

 C) Belirli bir mekâna tabi olmaktır.

 D) Zihnin dış dünyadan bağımsız olarak var olabilmesidir.

 E) Bilgi diye ortaya konanın dayanaklarını göstermedir.

6.  Tarih boyunca farklı yüzlerce düşünürün hemen hemen aynı 
konularda sayamayacağımız kadar düşünce ortaya koymuş 
olmaları mı ele alınmalıdır? Yoksa bu düşünürlerin düşünce-
lerini nasıl temellendirdiği mi? Bu sorulardan hareketle as-
lında şu noktaya varıyoruz: Filozofun ne dediği değil, nasıl 
dediği, neye dayanarak dediği önemlidir. Sağlam bir arka pla-
nı bulunmayan düşünce sistemlerinin düşünce tarihinde yer 
bulamadığını biliyoruz çünkü.

	 Bu	parçada	felsefi	bilginin	ortaya	konması	sürecinde	aşa-
ğıdakilerden	hangisinin	önemine	işaret	edilmektedir?

 A) Doğrulama esaslı bir düşünme  olduğuna

 B) Temellendirmeye dayalı olmasına 

 C) Bilimsel metodolojiden faydalandığına

 D) Üretici akıl ve hayal gücüne dayalı olmasına

 E) Birikimli olarak bilgi üretildiğine

02

ÖRNEKTİR



TestFelsefe i le Düşünme

17

01

1-C 2-B 3-A 4-D 5-A 6-B 7-E 8-B 9-D 10-A 11-A 12-C

7.  İleri sürülen herhangi bir düşünce ya da sav doğru şekilde 
gerekçelendirilmeden  onun doğruluğuyla ilgili somut hiçbir 
nedenimiz yoktur. Öyleyse bir bilginin doğruluğu ne derece 
gerekçelendirildiğiyle doğrudan ilişkilidir.

	 Bu	 parçada	 sözü	 edilen	 “gerekçelendirme”	 aşağıdakiler-
den	hangisiyle	ifade	edilebilir?

 A) Doğruluk

 B) Kavramsal çerçeve

 C) Deneyleme

 D) Somutlama

 E) Temellendirme

8.  Bir nesnenin doğruluğundan ya da yanlışlığından değil ger-
çekliğinden söz edilebilir. Oysa aynı nesneye dair bilgilerimi-
zin doğruluğundan söz edebiliriz, gerçekliğinden değil.

	 Bu	parçaya	göre	gerçeklik	aşağıdakilerden	hangisidir?

 A) Zihindeki tutarlılık

 B) Belirli bir zaman ve mekanda olma

 C) Bilgiler arasındaki çelişmezlik

 D) Kavramsal çerçevedeki ahenk

 E) İfadenin nesnesine uygunluğu

9.  Önermelerin anlamlılığı onların doğayla karşılıklılığıyla doğ-
rudan ilişkilidir. Böylelikle ancak biz o önermelere doğru ya 
da yanlış diyebiliriz. Anlamsız cümlelerin doğruluğu ya da 
yanlışlığı değerlendirilemez.

	 Bu	parçaya	göre	anlamlılık	aşağıdakilerden	hangisine	bağ-
lıdır?

 A) Zihinde bir karşılığın bulunmasına

 B) Öznellikten uzak olmaya

 C) Çerçevesi çizilmiş bir anlam ifade etmeye

 D) Olgusal içeriğe sahip olmaya

 E) Akıl ilkelerine uygun olmaya

10.  Gerçeklik, zihinde tasarlanan ya da düşlenen değil, zihinden, 
bilinçten bağımsız olarak somut halde var olandır.

	 Yukarıdaki	ifadeye	göre	aşağıdakilerden	hangisi	gerçekliğe	
örnek	olamaz?

 A) Pi sayısı

 B) Dünya’yı ısıtan Güneş

 C) Bahçedeki sandalye

 D) Dede Korkut hikayeleri kitabı

 E) Kontakt lens

11.  Felsefe, özdeşlik, çelişmezlik ve üçüncü halin imkansızlığı gibi 
akıl ilkelerine uygun olmak zorundadır. Bir bilgi olmak bakı-
mından özel bir konumda olan felsefi bilgi deney, gözlem gibi 
yöntemleri kullanmamasının yanında, akla uygun olmayan 
ne bir ilkeyi ne de bir açıklamayı kabul eder. 

	 Bu	açıklama	felsefi	bilginin	aşağıdakilerden	hangisini	kul-
landığını	göstermektedir?

 A) Temellendirme

 B) Doğrulama

 C) Deney ve gözlem

 D) İnanç sistemleri

 E) Tarihi referanslar

12.  Gerçeğe dair anlatılanlarla gerçek olanlar arasında keskin 
çizgiler var. Başımızdan geçmiş bir yaşantı veya tüm dene-
yimlerimiz bizim için keskin bir gerçek olarak var olmaya 
devam ederken, bu deneyimlerin dile gelmesi onları öykü 
yapmaktan kurtaramayacaktır. Kime ne anlatırsak anlatalım, 
ve hatta bunların gerçekliği üzerine söyleyebileceğimiz en 
sağlam ifadeleri kullanalım, yaşantı, yaşayan açısından bir 
gerçeklik taşır. Şu an bu soru üzerinde çalışıyor olmamdan 
ve yorulmuşluğumdan daha gerçek bir şey yok örneğin. Bu 
sizin için kısa bir öykü olmaktan öte geçmeyecektir.

	 Bu	 parçaya	 göre	 gerçeklik	 için	 aşağıdakilerden	 hangisi	
söylenemez?

 A) Gerçeklik yaşantı ile ilişkilidir.

 B) Gerçeklik anlatıldıkça öyküleşir.

 C) Gerçeklik üzerinde tümel uzlaşım olabilir.

 D) Deneyimlerin fark edilmesi o deneyimleri gerçek yapar.

 E) Deneyimler nesnel değildir.
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Felsefe i le Düşünme02 Test

Felsefe Soru Bankası

02
1.  Şu karşımda duran kapının doğru olup olmadığını sorgula-

yamam. Ancak gerçek olup olmadığını sorgulayabilirim. Bu 
durumda doğru soru “kapı doğru mudur?” sorusu değil, “kapı 
gerçek midir?” sorusudur. Doğruluk var olanların var olmala-
rıyla değil, var olanların sahip olduğu niteliklerle benim onla-
ra dair bilgim arasındaki uyuşmanın adıdır.

	 Bu	parçaya	göre	doğruluğun	tanımı	aşağıdakilerden	han-
gisidir?

 A) Bilginin nesnesiyle örtüşmesidir.

 B) Belirli bir zamanda var olmaktır.

 C) Belirli bir mekâna tabi olmaktır.

 D) Zihnin dış dünyadan bağımsız olarak var olabilmesidir.

 E) Bilgi diye ortaya konanın dayanaklarını göstermedir.

2.  İleri sürülen bir sav, bir bilgi için dayanak, gerekçe bulmaktır. 
Basamakları; ilgili konuyu derinlemesine araştırmak, incele-
mek, çözümlemek gerekçesiyle betimlemektir.

	 Bu	parçada	açıklanan	kavram	aşağıdakilerden	hangisidir?

 A) Doğruluk

 B) Tutarlılık

 C) Apaçıklık

 D) Gerçeklik

 E) Temellendirme

3.  Düşüncenin gerçekle uyuşmasıdır. Söylenenin, dile getirile-
nin nesnesine uygun olduğu durumda ondan söz edilebilir.  
Varlığın değil, bilgiyi dile getirdiğimiz önermenin bir özelliğidir.

	 Bu	parçada	açıklanan	kavram	aşağıdakilerden	hangisidir?

 A) Tutarlılık

 B) Doğruluk

 C) Apaçıklık

 D) Gerçeklik

 E) Temellendirme

4.  Doğruluk, düşüncelerin, yargıların, önermelerin bir özelliğidir. 
Doğruluğun ölçütü de bir tasarımın ele aldığı nesneye uy-
gun olduğudur. Örneğin “Elimde tuttuğum karanfil kırmızıdır.” 
önermesinin doğru olması için, elimdeki nesnenin kırmızı ka-
ranfil olması gerekir.

	 Bu	görüşe	göre	doğrunun	ölçütü	aşağıdakilerden	hangisi-
dir?

 A) Akılla elde edilen önermelerdir.

 B) Hayata anlam katan bilgilerdir.

 C) Bilimsel verilere dayanan kanıtlardır.

 D) Tecrübe sonucu ulaştığımız verilerdir.

 E) Düşüncenin gerçekle uyuşmasıdır.

5.  Herkesin veya çoğunluğun kabul ettiği bilgiler doğrudur. Ör-
neğin; bir an bir şey gördüğümüzü sandığımızda gördüğümüz 
şeyin var olup olmadığından yani görme eyleminin doğru-
luğundan şüphe ediyorsak yanımızda bulunanlara aynı şeyi 
onların da görüp görmediğini sorarız. Eğer onlar da doğrulu-
yorsa, gördüğümüz doğrudur. Kısaca, genelin onayını almak 
doğruluğun ölçütü sayılmaktadır.

	 Parçada	 açıklanan	 bilginin	 doğruluk	 ölçütü	 aşağıdakiler-
den	hangisidir?

 A) Tutarlılık

 B) Uygunluk

 C) Tümel uzlaşım

 D) Apaçıklık

 E) Yarar

6.  Bir önermenin doğruluğu sistemde daha önce kabul edilmiş 
doğru önermelerle çelişmemesine dayanmaktadır. Önerme-
ler kendi içindeki uyumu, yeni bir önerme ile de göstermelidir. 
Eğer yeni önerme var olan önermelerle çelişiyorsa yanlıştır. 
Bu ölçüte göre, önermenin tek başına doğruluğu önemli de-
ğildir; bir bütün içinde diğerleriyle çelişmemesi gerekir.

	 Parçada	açıklanan	“bilginin	doğruluk	ölçütü”	aşağıdakiler-
den	hangisidir?

 A) Yarar

 B) Uygunluk

 C) Tümel uzlaşım

 D) Apaçıklık

 E) Tutarlılık
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7.  Felsefi akıl yürütmelerde tekil durumlar arasında benzerlikler 
yer alabilir. Ancak bu yolla elde edilen bilgiler bir varsayım-
dan ibarettir. Akıl yürütmelerde öncüller sonuç için yeterlidir 
fakat sonucun doğruluğunu kesinleştirmez. Öncüllerin doğ-
ruluğu sonucun doğruluğu için bir olasılık sağlar ama onu 
ispatlamak için yeterli olmaz. Çünkü zihin özelden özele git-
mektedir.

	 Bu	 paragrafta	 aşağıdaki	 kavramlardan	 hangisinin	 açıkla-
ması	verilmiştir?

 A) Analoji

 B) Görüş 

 C) Önerme

 D) Tümdengelim 

 E) Tümevarım

8.  Felsefe, birtakım önermeler kümesidir. Önermeler, insan zih-
nindeki düşüncelerin simgeleri; anlam ise önermelerle sim-
geleşen zihin içerikleridir. Bu önermeler bir semboller sistemi 
olan dil ile ifade edildiklerinden, felsefe ile dilin sıkı bir ilişkisi 
söz konusudur.

	 Parçaya	göre,	felsefe	ile	dilin	ilişkisi	aşağıdakilerden	han-
gisine	dayanmaktadır?

 A) Dilin zaman içinde gelişme göstermesine

 B) Yeryüzünde farklı dillerin bulunmasına

 C) Düşüncelerin dil ile ifade edilmesine

 D) Dilin bilimsel olarak incelenebilmesine

 E) Dilin doğru kullanımının kurallarının olmasına

9.  Eğer bir bilgi önceki bilgilerimizle uyum içindeyse, onu doğru 
olarak kabul etmek eğiliminde oluruz. Ancak bu bilgi önceki-
lerle çelişirse bu bilgiyi onaylamada ya da doğru kabul etme-
de istekli olmayız.

	 Bu	parçada	bilginin	doğruluğunda	aşağıdakilerden	hangi-
sinin	dikkate	alındığı	belirtilmektedir?

 A) Anlaşılabilir olmanın

 B) Tutarlılığın

 C) Sınanabilirliğin

 D) Üzerinde uzlaşım sağlanmasının

 E) Sağladığı yararın

10.  • İletişim kurarken düşünce anlamdan ve sözcükten geçe-
rek karşı tarafa ulaşır. 

 • Bir düşünceyi veya sorunu anlayabilmemiz onun uygun 
sözcüklerle iyi ifade edilmesine bağlıdır. 

	 Bu	 iki	görüşün	dayandığı	 temel	düşünce	aşağıdakilerden	
hangisidir?

 A) Dil ve düşünce birbiriyle yakından ilişkilidir.

 B) Dilin gelişimi düşünceden bağımsızdır.

 C) Düşünce dile aktarıldığında anlamını yitirir.

 D) Düşünceler her hangi bir araca ihtiyaç olmadan da de-
ğerlidir.

 E) Dil, çoğu zaman düşüncenin gelişmesini engeller.

11.  “Hayatta en önemli şey nedir?” sorusunu savaşta kaybet-
mek üzere olan bir komutana sorsak “muzaffer olmak”, aç 
bir insana sorsak “yiyecek”, susuz kalmış bir insana sorsak 
”su”, soğuktan donmak üzere olan bir insana sorsak “sıcak-
lık” diyecektir. Felsefi sorulara cevaplar arayan filozoflar da 
kişisel eğilimleri, içinde yaşadıkları toplumun değer yargıları 
gibi birçok değişkenden dolayı aynı sorulara farklı cevaplar 
vermişlerdir.

	 Bu	paragraf	felsefi	sorulara	verilen	cevaplarla	ilgili	olarak	
aşağıdakilerden	hangisine	işaret	etmez?

 A) Öznel olduklarına

 B) Zamanın şartlarına göre şekillenmediklerine

 C) Kişisel unsurların etkili olduğuna

 D) Bilimsel sonuçlar olmadıklarına

 E) Göreli doğruluk değerlerine sahip olduklarına

12.  Tarihte meydana gelmiş olayların yer ve zamanının ne ol-
duğu veya hangi otomobilin fiyatının ne kadar olduğu bize 
sorulduğunda, sorulan bu soruların cevaplarını bilmiyor ol-
sak da aradığımız cevapları en azından nereden ve nasıl öğ-
reneceğimizi biliriz. Oysa hayatın anlamının ne olduğu, niçin 
yaşadığımız gibi metafizik soruların değişmez cevapları dün-
yanın hiçbir kütüphanesinde yoktur. Dolayısıyla filozofun işi, 
kütüphane gezerek sorulara cevap aramak değil, alabildiğine 
derin, kapsamlı bir düşünsel etkinliğin daima içinde olmaktır.

	 Bu	parçaya	göre	aşağıdakilerden	hangisi	söylenebilir?

 A) Filozof, somut konulara cevap aramalıdır.

 B) Felsefi sorular mutlak cevaplara ulaşmalıdır.

 C) Felsefi sorular akıl ilkelerine uygun değildir.

 D) Felsefe sorunları çözülebilmiş sorular değildir.

 E) Filozof çıkar gözetmeksizin düşünen insandır.
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Felsefe Soru Bankası

03

1.  Felsefi düşünme etkinliğinin başlamasıyla beraber varlığın ne 
olduğu, gerçekten var olup olmadığı bir problem olarak ele 
alınmış, günümüzde de bu düşünsel etkinliklere konu olmak-
tan çıkmamıştır.

	 Buna	göre	aşağıdakilerden	hangisi	felsefenin	varlıkla	ilgi-
lenen	disiplinidir?

 A) Ontoloji B) Epistemoloji C) Aksiyoloji

  D) Estetik E) Etik 

2.  I. Değişim varlık alanında mümkün müdür?

 II. Evrenin hakiki bilgisi elde edilebilir mi?

 III. Varlığın ilk etkeni nedir?

 IV. Varlık bilinebilir mi?

 V. İyi, evrenin ruhuna uygun hareket etmekle gerçekleştiri-
lebilir mi?

	 Yukarıdaki	sorulardan	hangileri	ontolojinin	ilgi	alanına	gi-
rer?

 A) I - III B) I - IV C) III - V

  D) II - IV E) I - V 

3.  Varlık bin yıldır felsefeye konu olmakla kalmamış aynı za-
manda bilime de konu olmuştur. Ancak felsefenin varlığı ele 
alış biçimi ve varmak istediği nokta ile bilimin varlığı ele alışı 
ve varmak istediği nokta birbirinden epeyce farklıdır. Bir kere 
felsefe hem varlığın var olup olmadığını sorgularken hem de 
yapısı gereği bir tanımlama, içeriğini ortaya koyma gayre-
tinde olmuştur. Bu gayretin başlangıcı olarak felsefe“nedir?” 
sorusunu sorarken, bilim için varlığın var olduğu bir peşin ka-
bul olmuştur. Bilim varlığın ne olduğuna ilişkin bir sorgulama 
yerine varlık alanında var olan ilişkiler zincirini açıklamaya 
çalışır. Bunun için sorduğu en temel soru “nasıl?”  sorusu-
dur. Bunun dışında varlık alanı bilim için tek tek ele alınan bir 
alanken felsefe tümelin bilgisini hedefler.

	 Bu	parçaya	göre	aşağıdakilerden	hangisi	felsefe	ile	bilim	
arasındaki		farklardan	biri	değildir?

 A) Bilim varlığı parçalayarak ele alır, felsefe ise bütünün bil-
gisine ulaşmaya çalışır.

 B) Bilim etkileşimleri araştırır, felsefe ise genel olarak varlı-
ğın bilgisine ulaşmaya çalışır.

 C) Varlık felsefesi deneysel verilerle hareket ederken bilim 
kuramsal bir değerlendirmedir.

 D) Bilime göre varlık peşinen vardır, felsefe için bu durum 
sorgulanabilir bir durumdur.

 E) Felsefe yalnızca düşünmeyle iş görürken bilim varlık ala-
nı üzerinde deneysel veriler elde etmeye çalışır.

4.  Bilimin varlığı parçalara ayırarak tek tek ele almasının aksine 
varlığı ele alan felsefe disiplini ontoloji, diğer felsefe alanları 
gibi varlığı tümel olarak ele alıp değerlendirir. Örneğin insan 
organizmasının bir bölümünü kardiyoloji, bir bölümünü nö-
roloji bir başka bölümünü üroloji inceler. Bilimsel değerlen-
dirme bu türden bir parçalamayı gerektirirken felsefe insan 
örneği esas alındığında “insan nedir?” sorusunu sorar. Soru-
labilecek en genel soruyu sormuş olur böylelikle.

	 Bu	parçaya	göre	aşağıdakilerden	hangisi	ontolojinin	ulaş-
mak	istediği	bilginin	bir	özelliğidir?

 A) Kümülatif olmak

 B) Tümellik

 C) Nesnellik

 D) Öznellik

 E) Tutarlılık

5.  Tüm varlık alanı ve üzerindekiler durmaksızın bir değişime 
uğrar. Bu testi cevaplamaya başlayan öğrenci ile şu an bu 
satırları okuyan öğrenci nasıl aynı öğrenci değilse, sürekli 
değişen zaman üzerinde bulunan tüm varlıklar da süreğen 
bir değişime tabidir. Herakleitos evrende var olduğunu dü-
şündüğü bu değişimi ifade etmek için “bir nehirde iki kez yı-
kanılmaz” der. 

	 Bu	parçaya	göre	varlık	aşağıdakilerden	hangisidir?

 A) Varlık ideadır.

 B) Varlık sürekli değişimi sağlayan, değişmez ideadır.

 C) Varlık kendisi de değişen ideadır.

 D) Varlık maddedir.

 E) Varlık oluştur.

6.  Elimize aldığımız bir yapbozun her bir parçasına bakarak bü-
tüne ulaşabilir miyiz? Filozofun bu noktadaki direnişi onun 
sorularına da yansımaktadır. Filozofa göre bütün, parçaların 
toplamından bile daha fazla şey ifade eder. Bilim ve felsefe-
nin temel farkı da konuları ele alış biçimlerinde ortaya çıkar.

	 Bu	parçaya	göre	aşağıdakilerden	hangisi	söylenebilir?

 A) Varlık sınırsız ve sonsuz olduğu

 B) Ontolojik değerlendirmelerin bilimsel değerlendirmeler-
den farklı olduğu 

 C) Varlığı kişisel olarak değerlendirilmesi gerektiği

 D) Varlığın özünün yalnızca bilimsel çalışmalarla bilinebile-
ceği

 E) Varlığın var olup olmadığının bilinemeyeceği
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7.  “Varlık durağan bir hal içinde adeta çakılı bir heykel gibi-
dir.”	düşüncesi	aşağıdaki	görüşlerden	hangisine	tamamen	
terstir?

 A) Varlığı oluş olarak gören yaklaşım

 B) Varlığı idea olarak gören yaklaşım

 C) Varlığı fenomen olarak gören yaklaşım

 D) Varlığı madde olarak gören yaklaşım

 E) Varlığı hem madde hem idea olarak gören yaklaşım

8.  İki tür varlıktan söz eden Farabi’ye göre zorunlu ve mümkün 
varlık ayrımı da zorunludur. Var olmak bakımından kendisin-
den başkasına ihtiyacı olmayan varlığı Allah, var olmak için 
zorunlu varlığa ihtiyacı olan diğer varlıkları da mümkün varlık 
olarak adlandırmaktadır.

	 Aşağıdakilerden	hangisi	“var olmak bakımından kendisinden 
başkasına ihtiyacı olmayan varlık”	anlamına	gelir?

 A) Tümel B) Arkhe C) Töz

  D) Episteme E) Refleksif 

9.  Tüm	bilimlerin	eninde	sonunda	fizik	bilimine	 indirgenebi-
leceğini,	 toplumu	 inceleyen	 sosyolojinin	bile	 fiziki	 bir	 te-
mele	oturtulabileceğini	savunan	düşünürler	varlık	felsefesi	
ile	ilgili	aşağıdaki	görüşlerden	en	çok	hangisini	benimsiyor	
olabilir?

 A) Pragmatizm

 B) Düalizm

 C) Materyalizm

 D) İdealizm

 E) Fenomenoloji

10.  Gerçek varlık dediğimiz varlıkların var olmaları elbette ki 
onları düşünüp düşünmememize bağlı değildir. Örneğin şu 
karşımda duran masa, arkamı ona döndüğümde de var ol-
maya devam eder. Ne benim onu algılamama ve ne de onu 
düşünmeme bağlı olan bir şey, asıl olarak hem benim onu 
algılamamdan ve hem de onu düşünsel bir öge yapıp yap-
mamama bağlı olmaksızın vardır. Bu süreç içinde varlığı var 
eden şeyin düşünsel ya da metafizik bir unsur olduğunu dü-
şünmek bilimsel olmaktan uzak olunabilecek son noktadır.

	 Bu	parçadan	çıkarılabilecek	en	doğru	 ifade	aşağıdakiler-
den	hangisidir?

 A) Varlığı oluş zinciri içinde anlamak gerekir.

 B) Varlık ideanın maddi bir düzen almasıdır.

 C) Varlığın var olup olmadığı bilinemez.

 D) Öncesi ve sonrasıyla varlık maddeden ibarettir.

 E) Varlık bir akıllı tasarımın ürünüdür.

11.  Eni, boyu, hacmi olan ve düşünceden bağımsız olan her şeye 
cisim denir. Bu düşünceden hareketle aslında tüm varlıklar 
cisimseldir. Bu cisimsel olmayanın yok olduğu anlamına gelir 
elbette.

	 Hobbes’un	bu	düşüncelerine	göre	var	olmak	aşağıdakiler-
den	hangisiyle	ilişkilendirilebilir?

 A) İdeal varlıktan bir parça olmayla

 B) Maddesel nitelik taşımayla

 C) Hem ruhsal ve hem de maddesel bir yapıda olmayla

 D) Temel materyalist görüşlere ters düşmeyle

 E) Tanrısal olmakla

12.  Zihin somutlama ve soyutlama gibi iki işleve sahiptir. Tıpkı zi-
hindeki bu somut-soyut ilişkisi üzerinden, varlık alanının zih-
nin somutlamasına fırsat vermeksizin zaten somut olduğunu, 
varlık alanının yalnızca gerçeklik çerçevesinde açıklanabile-
ceğini savunan öğretiye özdekçiklik ya da materyalizm denir.

	 Buna	göre	aşağıdakilerden	hangisi	söylenebilir?

 A) Felsefe ve bilimimin varlığı ele alış tarzları farklıdır.

 B) Dış dünya zihnimizden bağımsız olarak var olamaz.

 C) Algılama olmadan algılananın varlığından söz edilemez.

 D) Felsefe varlığın var olduğunu ispat edebilir.

 E) İnsan zihni olmaksızın varlık maddi bir yapıyla vardır.
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1.  Madde diyalektik bir değişim sürecinin ardından başka baş-

ka varlıklara dönüşür. Statik değil dinamik bir değişim süreci 
varlığı önce var eder sonra dönüştürüp değiştirip yok ederek 
onu başka bir varlığa dönüştürür. Bu sürecin bir parçası ola-
rak insan da kendisi başta olmak üzere çevresinde her ne 
varsa onlara etki eder ve aktif bir varlık olduğunu, etkin bir 
varlık olduğunu, değişen ve değiştiren bir varlık olduğunu bu 
şekilde ortaya koyar.

	 Bu	parça	sözü	edilen	diyalektik	değişim	süreci	için	aşağı-
dakilerden	hangisi	söylenemez?

 A) Gün doğmadan neler doğar.

 B) Her şey gece ile gündüz gibidir.

 C) Ağaçtaki değişim yalnızca gençken değildir.

 D) Bilişsel algılarımız yarın farklı olacaktır.

 E) Varlığı meydana getiren değişmez bir logos vardır.

2.  • Evren maddenin bir yansımasıdır.

 • Düşünce dediğimiz şey bile fiziksel olan beynin bir fonksi-
yonudur.

 • Varlık yalnızca cisimsel olandır.

 • Gözlenebilen ya da ölçülebilenin dışındaki ne var olabilir, 
ne de varlığa kaynaklık edebilir.

	 Bu	açıklamalara	göre	aşağıdakilerden	hangisi	söylenebilir?

 A) Gerçek varlık idea cinsindendir.

 B) Varlığın özü logostur.

 C) Gerçek olan, görünüşlerin ötesindedir.

 D) Varlık oluştur.

 E) Asıl gerçeklik maddedir.

3.  Bilim varlığın varlığını peşin olarak kabul ederken ontik çalış-
maları olan düşünürler o kadar rahat değildir. Varlığın insan 
zihnine bağlı olup olmadığı şöyle dursun, varlığın kendisinin 
ne olduğu da başlı başına bir problemdir filozof için. Nedeni 
ve nedenin nedenini sorgulamadan yapamaz filozof.

	 Bu	parçada	filozofun	bilim	adamından	ayrılan	yönü	olarak	
aşağıdakilerden	hangisi	belirtilmiştir?

 A) Tutarlılığı

 B) Eleştirelliği

 C) Öznelliği

 D) Nesnelliği

 E) Bilgiye ulaşma isteği

4.  İçinde yaşadığımız fiziki çevredeki varlıkların var olduğuna 
ilişkin bir şüphe taşımayız günlük hayatta. Hatta çoğu in-
san için bu tür bir sorgulama insanın aklından zoru olduğu 
anlamına da gelebilir. Konfüçyus’un rüyasında kendisini ke-
lebek olarak görüp uyandıktan sonra “acaba ben gerçekte 
bir kelebeğim de, şimdi kendimi rüyamda bir insan olarak mı 
görüyorum” demesi, her ne kadar düşünen insanlar için kay-
da değer bir düşünce olsa da zihinsel etkinliklere yeterince 
ilgili ve duyarlı olmayan kesim için aynı iyi düşüncelere sahip 
olamıyoruz. İnsan, var oluşu gereği anlama yetisiyle donan-
mıştır. Bu donanımın doğası zaten insanı sorgulamaya itmek 
zorundadır. O halde insan, “gerçek” var olanın ne olduğuna 
ilişkin epeyce kafa yormak zorundadır. Bu, bir tercih değil, var 
olmanın dayanılmaz ve engel olunamaz isteğidir aslında.

	 Bu	parçaya	göre	insanın	varlığa	ilişkin	sorabileceği	en	te-
mel	soru	aşağıdakilerden	hangisidir?

 A) Varlık nedir?

 B) Varlık var mıdır?

 C) Varlık bilinebilir mi?

 D) Evrenin bir yaratıcısı var mıdır?

 E) Varlık sonlu mu sonsuz mu?

5.  Her gün gözlerimizi parlatan eşsiz manzarasıyla Boğaziçi… 
Sana bakan bir çift göz, sesini işiten bir kulak olmasa, ve hat-
ta hissedilmesen hiçbir şekilde, kim diyebilir ki “sen varsın!”.

	 Bu	parçaya	göre	aşağıdakilerden	hangisi	söylenebilir?

 A) Var olmak algılanmış olmaktır.

 B) Varlık eşsiz bir güzelliğe sahiptir.

 C) Evren estetik kaygılarımıza göre etkileyici olur.

 D) Algılayan ile algılananın özdeşliği estetik hazzı oluşturur.

 E) Güzellik görecelidir.

6.  İnsan aklı sınırlı bir yapıda olduğundan sınırlı olanın bilgisine 
sahip olabilir. Bu, deneysel alanın, gözlenebilir ve ölçülebilir 
alanın ötesinde varlığın ne olduğuna, varlığın gerçekten var 
olup olmadığına ilişkin sorularının kesinlikten uzak olmasına 
yol açar. Bilimsel verilerin kullanma potansiyelinin olmadı-
ğı bu görünenin arkasındaki görünmeyen varlık sorunu, ve 
hatta yokluk sorunu, ne tam olarak çözülebilmiş ve ne de 
çözümüne yaklaşılabilmiş bir sorunsaldır. 

	 Bu	parçadan	hareketle	aşağıdakilerden	hangisi	söylenebi-
lir?

 A) Varlık yalnızca olgusal olmayabilir.

 B) Varlık, insan düşüncesine bağlı olarak şekillenir.

 C) Varlık sorgulaması sadece bilimsel zeminde yapılmalıdır.

 D) İnsan yaratıcıya ulaşmak ister.

 E) İnsan kendisinden yüce güçleri oluşturma gayretindedir.
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7.  Güzeli çirkine, büyüğü küçüğe, zengini fakire, ağırı hafife 
borçluyuz. Bunun tam tersi bir iddia da eş değerde doğrudur. 
Varlık alanının hep beyazdan oluştuğunu söylemek, aslında 
varlığın olmadığını savunmaktan başka nedir ki? Bir meyvenin 
dahi var olabilmesi için önce dalda bir tomurcuğa, sonra o 
tomurcuğun yok olmasına ihtiyaç vardır.

	 Bu	parçada	savunulan	görüş	aşağıdakilerden	hangisi	ola-
bilir?

 A) Varlık oluş olarak ele alınmalıdır.

 B) Bir varlık diğer varlıklara bağlı olarak var olur.

 C) Varlık tümelin yansımasıdır.

 D) Varlık tekilden tikele bir yöneliştir.

 E) Doğa kendi kendisini var eder.

8.  Her nesneyi kendisi yapan ve kendisi yapan bu şeyi için-
de taşıyan varlıkların bir çeşit sezgiyle bilinebilir olduğunu 
savunan fenomenoloji, asıl varlığın duyu deneyinin ötesinde, 
genelin peşinde olunarak bilinç aracılığıyla kavranabileceğini 
savunur.

	 Buradan	hareketle	aşağıdakilerden	hangisi	söylenebilir?

 A) Varlık bilimsel yöntemlerle açıklanabilir.

 B) Varlığın niceliksel olarak bilinmesi mümkündür.

 C) Fenomen, insan bilincine bağlıdır.

 D) Somut varlıklar zihnin asıl unsurlarıdır.

 E) Varlık, bilinebilir olmak bakımından akıl ilkelerine uygun 
olmak zorundadır.

9.  Varlıkları olgusal olanlar ve olmayanlar olarak ikiye ayırdı-
ğımızda hem somut olan varlıklardan söz ederken hem de 
düşünce nesnelerinden söz ederiz. Bu iki tür varlık da bir 
şekilde var dediğimiz varlıklar olmasına rağmen felsefe ta-
rihi varlığın var olmadığını savunan düşünürlerle de doludur. 
Kökleri sofistlere kadar giden nihilist öğreti, varlığı hem olgu-
sal ve hem de düşünsel bir yapı olarak reddeder. Bu daha 
temel bir sorunun ortaya çıkması demektir aslında. Varlığın 
ne olduğu probleminden öte, varlığın var olup olmadığı gibi 
çok daha temel bir sorunla yüz yüze geliriz.

	 Bu	parçaya	göre	aşağıdakilerden	hangisi	söylenebilir?

 A) Varlık felsefesi aynı konuda farklı düşüncelerin savaş 
alanıdır.

 B) Varlığın ne olduğuna ilişkin kesin açıklamalar vardır.

 C) Varlık felsefesi zihinden bağımsız bir gerçekliğin varlığını 
sorgular.

 D) Var olmanın ne anlama geldiği varlık felsefesinde tartışıl-
mıştır.

 E) Varlığın mümkün olmadığı yönünde düşünceler üretilmiştir.

10.  Varlığın olgusal olmayan bir boyutunun olduğunu savunmak 
doğru olmadığı gibi değerli bir düşünce de değildir. Maddi 
varlık alanının metafiziksel veya düşünsel bir temele oturtma 
gayreti kendi içinde dahi yeterli tutarlılığa sahip değildir. Dü-
şünce dediğimiz insan etkinliğinin temelinde bile maddi for-
ma sahip bir beyin bulunmaktadır. Beyin olmadan düşünme 
gerçekleşemiyorsa, düşünmenin temelinde de madde vardır 
denilmelidir. Her şey maddi boyuttadır.

	 Bu	parçaya	göre	aşağıdakilerden	hangisi	söylenebilir?

 A) Varlık karşıtların birliğidir.

 B) Varlık dinamik bir var oluş, yok oluş süreci olarak görül-
melidir.

 C) Madde ve ruh arasındaki ilişkinin sonucunda varlık mey-
dana gelir.

 D) Gerçek varlık idealardır.

 E) Varlık insan zihninden bağımsız ve somut olarak var 
olandır.

11.  Varlık felsefesinde geliştirilmiş varlık düşüncesi gerçek ve 
düşünsel varlık olarak varlığı ikiye ayırır. Gerçek varlık belirli 
bir zaman ve mekanda yer kaplayan varlıkken, düşünsel var-
lık bu özelliklerden yoksundur.

	 Aşağıdakilerden	hangisi	düşünsel	varlığa	örnek	olarak	ve-
rilebilir?

 A) Meridyenler

 B) Karşımda duran masa

 C) Ağaçlar

 D) Gezegenler

 E) Beyin

12.  Doğru ve kesin olarak bildiğimiz her şey, bizim aracısız ola-
rak algıladığımız kendi idelerimizden başkası değildir. Bu 
düşünceleriyle Berkeley dış dünyanın insan düşüncesinden 
bağımsız olarak var olamayacağını savunur. O halde bilme 
potansiyeli bulunan insanın bu potansiyelinin derinliğini belir-
leyen de yine bu idelerdir.

	 Bu	parçaya	göre	aşağıdakilerden	hangisi	söylenemez?

 A) Dış dünyada görünür olan her şeyin bir yaratıcısı vardır 
ve bu, insan zihnindeki yüce varlıktır.

 B) Asıl var olan zihindeki düşüncelerdir.

 C) Var dediğimiz somut varlıklar öznenin zihni olmadan var 
olamazlar.

 D) İnsanın bilme ve bilgi potansiyeli idelerle sınırlıdır.

 E) Dış dünya zihne indirgenebilir.
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1.  İnsan için “düşünen bir hayvan” diyen Aristoteles, canlıyı 

cansızdan ayıran özelliğin ise ruh olduğunu söyler. Varlığı 
vücuda getiren tanrı, evrendeki oluşun da nihai noktasıdır. 
Tüm varlıklar ona döner. “Her bir insanın ruhu ölümlüdür 
ancak insanlığın ruhu ölümsüzdür “diyen Aristoteles evrene 
hareketi verenin de tanrı olduğunu düşünür.

	 Bu	parçaya	göre	aşağıdakilerden	hangisi	söylenemez?

 A) Metafizik varlıklar yoktur.

 B) Varlık alanındaki dönüşüm tanrıya varana kadar devam 
eder.

 C) Tanrı ilk nedendir.

 D) Metafiziğin kabul edilmesi gerekir.

 E) Evrendeki oluşum Tanrının kudretine bağlıdır.

2.  İnsan zihninden bağımsız olarak öncesiz ve sonrasız tek var-
lık maddedir. Bir yüce gücün varlığı meydana getirdiği düşün-
cesi maddi olanın nedeninin soyut olması demektir ki, somut 
yalnızca somuttan meydana gelebildiğinden böyle bir durum 
söz konusu değildir.

	 Bu	parçaya	göre	aşağıdakilerden	hangisi	söylenebilir?

 A) Evrenin yapı taşı üstün iradedir.

 B) Evren bir düzenlilik içinde yaratılmıştır.

 C) Evrende bir amaçlılık vardır.

 D) Evren yalnızca mekanik ilişkilerle değil, ilişkileri yöneten 
varlığın tanınmasıyla açıklanabilir.

 E) Evren olgusal olanların ilişkilerinin bir sonucudur.

3.  Varlığın ilk ve en önemli özelliği maddesel olmasıdır. Cisim-
sel bir yapı içinde düşüncenin olmadığını söylemek doğru ol-
madığı gibi, düşünceyi de temel var olan penceresinden de-
ğerlendirdiğimizde maddeye ortak etmek de doğru değildir.  
Nihai noktada düşünce de beyne yani maddeye bağlı olarak 
var olur. Bu çerçevede metafiziksel varlıkların evreni meyda-
na getirip şekillendirdiği düşüncesi olanı olanla açıklamaktan 
uzak olmaktadır.

	 Materyalizmin	yukarıdaki	görüşleri	dikkate	alındığında	aşa-
ğıdakilerden	hangisi	bu	parçaya	ters	düşer?

 A) Tüm düşünce ve değer sisteminin temeli maddedir.

 B) Varlığı meydana getiren bir yüce güç yoktur.

 C) Varlık idealist bir yaklaşımla açıklanabilir.

 D) Varlıktaki tüm değişim ve hareket maddenin maddeye 
dönüşmesidir.

 E) Varlığın bilgisi yalnızca bilimsel yollarla edinilebilir.

4.  Demokritos varlığın özünü oluşturan renksiz ve kokusuz en 
küçük maddenin atom olduğunu, Platon duyularla algılanan 
sahte evrenin arkasında değişmeyen ve tümel olarak hep 
var olan ideaların asıl varlık olduğunu savunmuştur. Tarih 
göstermiştir ki felsefe içinde ele alınan konular ve sorular 
bugüne değin bir tek kez olsun kesin cevabı bulunamayan 
konu ve sorular olarak kalmıştır. Gerçek varlığın ne olduğuna 
ilişkin farklı düşünürlerin  az önce örneklediğimiz gibi farklı 
farklı düşünceler ileri sürmelerinin nedeni madde ile düşünce 
arasında bir üstünlük savaşının sonucu olabilir.

	 Yukarıda	sözü	edilen	iki	görüş	aşağıdakilerden	hangisinde	
doğru	olarak	verilmiştir?

 A) Materyalizm - Nihilizm

 B) İdealizm - Materyalizm

 C) Düalizm - İdealizm

 D) Materyalizm - Düalizm

 E) Realizm - Materyalizm

5.  Varlığın var olup olmadığından varlığın ne olduğuna, evre-
nin ilk maddesinin ne olduğundan varlık alanının sonsuz olup 
olmadığına kadar geniş bir yelpazede faaliyet gösteren on-
toloji, din felsefesiyle de ilişkilendirilebilecek “varlığın kendili-
ğinden mi yoksa bir yüce güç tarafından mı oluşturulduğuna” 
kadar birçok alanda düşünsel bir etkinlik alanı olarak karşı-
mızda durur.

	 Bu	parçaya	göre	aşağıdakilerden	hangisi	ontolojinin	 ilgi-
lendiği	kavramlardan	olamaz?

 A) Töz - Reel

 B) Erdem - Vicdan

 C) Monizm - Düalizm

 D) Oluş - Değişim

 E) Ruh - Beden

6.  • Hiçbir şey var değildir.

 • Var olsaydı da bilinemezdi.

 • Bilinseydi de başkasına aktarılamazdı.

	 İlk	Çağ’ın	ünlü	sofist	düşünürü	Gorgias	bu	ifadeleriyle	aşa-
ğıdaki	felsefi	ekollerden	hangisine	öncülük	etmiş	olabilir?

 A) Nihilizm

 B) İdealizm

 C) Realizm

 D) Rasyonalizm

 E) Materyalizm
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7.  “Felsefi değerlendirmelerinde arabaları düşünceden ibaret 
sayanlar, caddede arabanın altında kalmamak için koşmak 
zorunda kalınca arabaların düşünceden ibaret olmadıklarını 
anlayabilirler.” Düşüncesinin korkusuzca eleştirme gayreti 
otobüsün altında kalınmasının “ölüm” düşüncesinden kay-
naklandığını göz ardı etmektedir.

	 Bu	parçaya	göre	aşağıdakilerden	hangisi	söylenebilir?

 A) Asıl varlık maddedir.

 B) Asıl varlık ideadır.

 C) Varlık oluştan ibarettir.

 D) Varlık fenomendir.

 E) Varlık atomlardan meydana gelir.

8.  Satranç Eskişehir Küçükler İl Birinciliği Turnuvası’nda birinci 
olan Başar’ın bu başarısı tam anlamıyla gerçek olsa da Tür-
kiye Şampiyonu unvanını alması henüz bir hayaldir.

	 Bu	parça	gerçeklik	kriteri	olarak	aşağıdakilerden	hangisini	
esas	almaktadır?

 A) Gerçek yaşantı ile ilişkili olarak vardır.

 B) Gerçeklik bilimsel çalışmalarla mümkündür.

 C) Gerçeklik zamana ve mekana bağlı değildir.

 D) İnsan hayal ettikçe gerçekleştirebilir.

 E) Varlığın algılanışı ile yaşanmışlığı arasında bir ilişkinin 
olup olmadığı bilinemez.

9.  İçinde yaşadığımız evrenin sonsuzluğu hakkında sahip oldu-
ğumuz kanaat, uzayın sonuna gelemediğimiz için onu son-
suz olarak değerlendirmemizden başka bir şey değildir. Belki 
uzay da matruşka gibidir. Bizim sonsuz dediğimiz o fanusun 
matruşka olmaması için sağlam bir gerekçe sunabilmek pek 
mümkün görünmüyor. Acaba bilimin henüz aydınlatamadığı 
alanları inançlarımızla mı kapatıyoruz?  Uzay dediğimiz me-
kanda yaşam belirtisi arayıp sonra “orada atmosfer olmadı-
ğından yaşam bulunamaz” dediğimiz onca yer var. Oysa ka-
famızda kemikleşmiş yaşam formlarını da biz kurguluyoruz.  
Oksijensiz bir hayatı neden imkansız görüyoruz?

	 Bu	parçaya	göre	aşağıdakilerden	hangisi	kesin	olarak	söy-
lenebilir?

 A) Varlık sınırlıdır.

 B) Var olmanın somut kriterleri yoktur.

 C) Uzayda yaşam formları vardır.

 D) Varlık bildiğimizden çok daha karmaşık olabilir. 

 E) Varlık sonsuzdur.

10.  İlk	Çağ’da	Thales’in	su,	Anaksimenes’in	hava,	Herakleitos’un	
ateş,	Demokritos’un	atom	olarak	cevapladığı	soru	aşağıda-
kilerden	hangisidir?

 A) Evrenin ana maddesi nedir?

 B) Evren hangi maddeye dönüşmüştür?

 C) Düşüncenin oluşturduğu ilk madde hangisidir?

 D) Varlık nedir?

 E) Varlıklar arasında düzen neyle sağlanır?

11.  Felsefe tarihinde varlığın aslında var olmadığını savunan öğ-
retiye nihilizm; insan zihninden bağımsız bir varlığın var oldu-
ğunu savunan görüşe de realizm denir. 

	 Aşağıdakilerden	hangisi	realizmi	örnekleyen	bir	ifade	ola-
maz?

 A) Varlık bir oluştur.

 B) Varlığın bilinmesi var olmasına bağlı olduğundan varlığın 
bilgisi mümkün değildir.

 C) Varlık özdeksel bir yapıdadır.

 D) İdealar her varlığın aslı ve özüdür.

 E) Varlık iki cevherden meydana gelir.

12.  Varlık yalnızca bilime değil aynı zamanda felsefeye de te-
mel konu olarak girmiştir. Varlığın ne olduğu, gerçekten var 
olup olmadığı, evrenin ana maddesi olmak bakımından hangi 
maddenin asıl madde olduğu, varlığın düşünce mi, madde mi 
yoksa başka bir şey mi olduğu soruları felsefe disiplini olarak 
ontolojik soruları oluştururken, bu sorulara filozofların verdi-
ği cevaplar lokal aydınlatma amacının dışında olarak, en ge-
nel açıklamaya, tümelin bilgisine yönelen bir etkinliğin içinde 
yer alır.  Oysa bilim, varlığın olabildiğince sade, daha doğrusu 
tekil olarak ele alır. Varlığın ne olduğuna ilişkin bir açıklama 
yapmak yerine onun fonksiyonunu anlamaya çalışır.

	 Bu	parçaya	göre	aşağıdakilerden	hangisi	varlık	sorununa	
yaklaşımı	bakımından	felsefeye	uygun	değildir?

 A) Felsefe varlığı açıklama gayretinde laboratuar ortamın-
dan yararlanmaz.

 B) Felsefenin varlığı ele alış biçimi doğası gereği bir eleştirel 
bakışı da beraberinde getirir.

 C) Felsefe varlığı ele aldığından, varlığın var olduğunu peşin 
olarak kabul eder.

 D) Felsefi bir etkinliğin sonucu olarak varlık  madde, düşün-
ce ya da başka bir şey olabilir.

 E) Varlığın gerçek varlık olup olmadığı felsefe için bir sorun-
dur.
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1.  Zihinde bulunan her türlü imgenin kaynağı yine zihin olamaz. 

Zihin başlı başına imgelem üreten bir yapı değil, gerçekliğe 
karşılık gelecek imgelemi üretebilir. 

	 Aşağıdakilerden	hangisi	bu	parçayı	destekler	niteliktedir?

 A) Her türlü düşünsel etkinliğin varlık nedeni duyusal evren-
dir.

 B) Bilgilerin doğruluğu sağladığı faydaya göre değerlendiri-
lir.

 C) Zihin sezgisel olarak imgelem üretebilir.

 D) Hiçbir düşünce bir gerçekliğe karşılık gelmez.

 E) Mutlak bilgi varlığın mutlak oluşuyla ilişkilidir.

2.  Sıcağın zamanla soğuması, nemli olanın kuruması, kuru ola-
nın nemlenmesi zaman içinde birbirini kovalayan bir zincirdir. 
Her kötülüğün içinde iyilik, her iyiliğin içinde kötülüğün olması 
gibi evrende var olan her şey hem zıtlıkları ve hem de mev-
cut halinden diğer hal ya da hallere geçişi yaşar. Varlık ala-
nının stabil olması mümkün olmadığı gibi, varlığı bu bakımdan 
durduracak bir güç de mümkün değildir.

	 Bu	parçada	aşağıdakilerden	hangisine	vurgu	yapılmakta-
dır?

 A) Varlığı fenomen olarak kabul etmeye

 B) Varlığı oluş olarak kabul etmeye

 C) Varlığın dinamizminin mümkün olmadığına

 D) Evrenin ana maddesinin ne olduğuna

 E) Varlığın tek cevherden meydana geldiğine

3.  Evrende var olan istisnasız her şeyin ortak adı olmak bakı-
mından varlık, insan zihnini yadsıyarak devamlılığını sürdü-
rebilirken, diğer taraftan insan zihni olmadan bu tür bir var 
olmanın mümkün olmadığını savunan düşünürler ve düşün-
celer de vardır. Şu karşımda gördüğüm dağlar acaba ben 
onları algıladığım için mi vardırlar? Acaba o dağlara dair bir 
duyu verim olmasa da varlıklarını devam ettirebilirler mi?

	 Bu	 parçada	 aşağıdaki	 seçeneklerden	 hangisine	 değinil-
mektedir?

 A) Nihilizm - Realizm

 B) Realizm - Materyalizm

 C) Septisizm - Nihilizm

 D) Düalizm - Panteizm

 E) Öznel idealizm - Nesnel idealizm

4.  Düşünce ve gerçeklikteki değişim sürekli olmakla birlikte dü-
şüncedeki değişimin gerçeklikteki değişimi etkilediği ve be-
lirlediğinin aksine örneğin La Mettrié düşünce ve gerçeklik 
değişiminin var olduğunu ancak değişimin ana unsurunun 
geçeklik olduğunu savunur. Gerçeklikteki değişim düşünsel 
değişimin hem kaynağı hem tetikçisidir.

	 Bu	 parçaya	 göre	 aşağıdakilerden	 hangisi	 bu	 tartışmanın	
çıkış	noktasıdır?

 A) Varlığın ne olduğuna ilişkin farklı yaklaşımlar

 B) Varlığın çok boyutlu olması

 C) Varlığın düşünsel temelli olması

 D) Varlığın maddi yapıda olması

 E) Varlık alanının karmaşıklıktan uzak olması

5.  İdealist öğreti gerçeklere gözlerini kapadığı sürece insanlık 
tarihinin en kabul edilemez öğretisi olarak kalmaya mahkum 
olacaktır. Düşüncelerin damdan düşer gibi bir anda var oldu-
ğunu ve var olan bu düşüncelerin gerçekliği meydana getir-
diğini savunmak, akıl ilkelerinin hangisine uygun olur bilemi-
yorum. Aslında kabul edilmesi gereken şu ki, tüm düşünceler 
maddi yapının ya da bir toplumsal koşulun sonucu olarak var 
olurlar.

	 Bu	parçaya	göre	aşağıdakilerden	hangisi	kesin	olarak	söy-
lenebilir?

 A) Düşünce ve madde varlığı meydana getiren iki ayrı töz-
dür.

 B) Varlık yalnızca maddesel niteliktedir.

 C) Düşünceler maddeyi meydana getirir.

 D) Düşünce ve madde birbirini tamamlar niteliktedir.

 E) Üstün varlık olmak bakımından tanrı önce maddeyi var 
etmiştir.

6.  Spinoza’nın evrenin ve tanrının bir ve aynı olduğu düşüncesi, 
bütün varlık alanının aynı kökten, tanrıdan meydana geldiğini 
ve tanrının tüm yaratılmışları da bünyesinde barındırdığını sa-
vunmaktadır.Bu durumda tanrının ne olduğunu bilmek, varlık 
alanını da bilmek demektir.

	 Bu	 parçaya	 göre	 Spinoza	 aşağıdaki	 felsefi	 görüşlerden	
hangisini	savunabilir?

 A) Varlığın yalnızca düşünce olduğunu savunan idealizmi

 B) Varlığın madde olduğunu savunan materyalizmi

 C) Herakleitos’un oluş öğretisini

 D) Husserl’in fenomenolojisini

 E) Descartes düalizminiÖRNEKTİR
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7.  İşitme organı sağlıklı olmadan işitme gerçekleşemiyorsa du-
yum oluşamaz demektir. Sağlıklı algılarımızın yani anlamlan-
dırmalarımızın olabilmesi için duyumun gerçekleşme zorun-
luluğu olduğuna göre düşünce, öyle ya da böyle maddi bir 
süreç olan duyuma tabidir. Tarih boyunca bazı düşünürlerin 
iddia ettiği gibi varlık ne düşünceden oluşmaktadır, ne de 
hem madde hem düşünceyi savunan düalizm varlığın teme-
lidir.

	 Bu	parçada	savunulan	varlık	anlayışı	ile	ilgili	olarak	aşağı-
dakilerden	hangisi	söylenebilir?

 A) Varlığın öncesiz olduğu

 B) Varlığın çok boyutlu ve karmaşık olduğu

 C) Varlığın madde olduğu

 D) Varlık alanının fenomenler alanı olduğu

 E) Var olmanın bilinebilmeyle ilişkili olduğu

8.  Varlığın var olup olmadığına ve varsa ne olduğuna ilişkin so-
ruların yanında, evrenin var oluşunda bir amaçlılığın, bir dü-
zenliliğin olup olmadığı, bir tanrısal iradenin varlığı meydana 
getirip getirmediği sorularının yanında ruhun var olup olma-
dığı, ruhun bedenle ilişkisinin nasıl olduğuna ilişkin sorular ve 
mutluluğun tanımının ne olduğu, insanın hayattaki amacının 
ne olduğu, ne olması gerektiği soruları metafiziğin konularını 
oluşturur.

	 Bu	parçaya	göre	aşağıdakilerden	hangisi	metafiziğin	soru-
larından	biri	değildir?

 A) Evrende bir düzen var mıdır?

 B) Evrenin kaynağı nedir?

 C) Varlığı vücuda getiren bir irade var mıdır?

 D) Varlığın değişmez bilgisine ulaşılabilir mi?

 E) Evrenin ana maddesi nedir?

9.  Küçük, çevik, dinamik atomlar yalnızca gözle görüleni değil, 
gözlenemeyeni de oluşturur. Örneğin ruh, bu atomlardan 
meydana gelmiştir. Ruhla başlayan atom hareketi bir kuşat-
ma ile tüm vücudu meydana getirir. O halde beden de ruh 
gibi varlığını soyuttan değil, somuttan almaktadır.

	 Bu	parçadan	hareketle	aşağıdakilerden	hangisi	söylenebi-
lir?

 A) Ruh ve beden kaynakları bakımından ayrıdır.

 B) Tinsel yapı hem ruhu hem vücudu oluşturur.

 C) Ruh ve vücut arasında ölümlülük bakımından fark vardır.

 D) Varlık maddesel nitelik taşır.

 E) Varlık bilinemez.

10.  Var olan şey bir şekilde var olduğundan onun meydana gel-
diğini ya da yok olacağını savunamayız. Evren sırtını çokluğa 
değil birliğe dayamaktadır. Bu birlik de aslında tözün tekliğin-
den ileri gelmektedir. Tözün farklı görünümleri varlığı çoklar 
gibi görünse de aslında gördüğümüz yine de aynı tözdür.

	 Bu	parçaya	göre	aşağıdakilerden	hangisi	söylenebilir?

 A) Çokluk birliğin alternatifi değildir.

 B) Varlığın var olduğuna ilişkin kanıtlar yetersizdir.

 C) Varlığın var olup olmadığı bilinemez.

 D) Varlığın var olması ya da yok olması yalnızca kavramsal 
düzeyde tartışılabilir.

 E) Varlık yoktur.

11.  Aşağıdakilerden	hangisi	farklı	bir	soruya	cevap	mahiyetin-
de	olabilir?

 A) Varlık ezeli ve ebedi olan maddeden ibarettir.

 B) Gerçek varlık yalnızca idealardır.

 C) Varlık vardır.

 D) Varlık hem madde hem düşüncedir.

 E) Varlık oluştur.

12.  Tarih, toplumların medeniyet çöplüğüdür. Uygarlık tarihi 
oluşturulmuş onlarca medeniyeti iyi ve kötü yanlarıyla bize 
anlatırken, bir zaman sonra bu medeniyetlerin çöküşünü de 
anlatmaktadır. Geçmişi yüzyıllar evveline rastlayan efsa-
nelerin varlığı, insanların doğayla baş edememesinden mi 
çıkmıştır bilinmez. Ancak örneğin İran mitolojisinde kötülüğü 
ve iyiliği simgeleyen güçlerin dünya üzerindeki etkisine de-
ğinilirken, kötülüğün simgesi Ehrimen’in dünyayı yiyip bitir-
meye çalıştığı, iyiliğin simgesi Ahura’nın ise yendikçe eksilen 
dünyayı tamamlamaya çalıştığından söz edilir. Hayatımızdaki 
onca değişkene şöyle göz ucuyla baktığımızda bile aynı me-
deniyetlerin var olup sonra yok olması, mitolojilerdeki iyilik 
ve kötülük güçleri gibi zıtlıkların bir arada olduğunu görürüz. 

	 Bu	parçaya	göre	aşağıdakilerden	hangisi	söylenemez?

 A) Evrenin bir yaratıcısı olduğu fikri, efsanelere olan inancı 
azaltır.

 B) Evren diyalektik bir süreç içinde vardır.

 C) Hiçbir şey zıttı olmadan var olamaz.

 D) Zamanla her şey değişir.

 E) Bozulma ve düzelme varlığın temelini oluşturur.
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1.  Varlık felsefesinin var oluşu varlığın var olup olmadığına iliş-

kin tartışmalarla olmuştur. Varlığın var olup olmadığını, var 
olsa da bilinemeyeceğini, bilgiye konu olsa bile başkalarına 
aktarılabilir olmadığını savunan düşünceler, benden bağımsız 
olarak bir varlığın var olduğunu ısrarla savunan düşünceler-
le çatışmaktadır. Metafiziksel bir tartışma konusu olarak bu 
konu, bilimsel alana girmediğinden ve hatta bilim varlığın var 
oluşunu peşinen kabul ettiğinden bin yıllar boyu da varlığını 
sürdürecek gibi görünmektedir.

	 Bu	parçaya	göre	aşağıdakilerden	hangisi	söylenebilir?

 A) Varlığın var olup olmadığı bilime konu olmalıdır.

 B) Varlık, tartışıldığına göre vardır.

 C) Varlık yoktur.

 D) Varlığın varlığı ona dair bilgilerimizle açıklanabilir.

 E) Varlığın var olup olmadığına ilişkin açıklamalar birbirine 
üstünlük sağlayacak güce ulaşamamıştır.

2.  Var olanların bir şeyden başka şeye dönüşümü o şeyin öz-
sel ya da ilineksel yapısında çok büyük değişimler olmasını 
gerektirir. Özünde ya da doğasında olmayan bir şeye dönüş-
mek ise algılarımızın aldatmacasından başka bir şey değildir.

	 Bu	parçaya	göre	aşağıdakilerden	hangisi	söylenebilir?

 A) Tüm var olanlar eninde sonunda yok olacaktır.

 B) Değişim inkar edilemez.

 C) Varlık zamanla yokluğa, yokluk da zamanla varlığa dönü-
şür.

 D) Varlığın yapısında hareketlilik vardır.

 E) Varlık durağandır.

3.  Tarih boyunca toplumlar arasında meydana gelen savaşlar 
eninde sonunda bir barışa, ve yine tüm barışlar eninde so-
nunda bir savaşa dönüşür. Bunun gibi tüm dengeler denge-
sizliğe, dengesizlikler zamanla dengeye;  bozulmalar düzel-
melere, düzelmelerse bozulmalara adaydır. 

	 Bu	parçada	aşağıdakilerden	hangisi	vurgulanmaktadır?

 A) Evrenin doğru bilgisi yoktur.

 B) Evren göreli bir düzen içindedir.

 C) Varlık yoktur.

 D) Evrende diyalektik bir süreç vardır.

 E) Varlık vardır.

4.  Evren yaratma ve yok olmanın birbirini kovaladığı oyun ala-
nıdır. İnsanın bile güzeli zamanla çirkinleşir.

	 Aşağıdakilerden	hangisi	bu	ifadeyi	destekler	niteliktedir?

 A) Varlığın yasaları aklın da yasalarıdır.

 B) Aklın yasaları varlığın yasalarıdır.

 C) Akıl ile tin özdeştir.

 D) Ateş suyu, su ateşi öldürür.

 E) Değişen yalnızca zamandır.

5.  Duyu verilerimiz olmadan ne görebilir, ne işitebilir, ne tadabi-
lir, ne koklayabilir ve ne de tenimizle hissedebiliriz. Düşünme 
eyleminin sembolleri birbiri peşi sıra sıralamak olduğu de-
ğerlendirildiğinde duyulardan mahrum olma beynin boş bir 
levha olması anlamına gelir. 

	 Bu	parçadan	 çıkarılabilecek	 en	genel	 yargı	 aşağıdakiler-
den	hangisidir?

 A) Düşünme duyulara bağlıdır.

 B) Düşünemeyen insan yoktur.

 C) Düşünce ve madde iki ayrı tözdür.

 D) Varlığın varlığı ideaya bağlıdır.

 E) Varlık oluştur.

6.  Bilgiyle alakalı olarak en doğru bilginin teoloji ya da meta-
fizikle değil pozitif bilimlerle elde edileceğini savunan po-
zitivizm, bugünkü bilim anlayışının genel çerçevesini çizer. 
Nesnelliği ve olgusallığı bilginin değişemez alt yapısı olarak 
gören pozitivizm, gözlemin sınırları dışında kalan, deneysel 
olmayan her türlü şeyin bilimsellikten uzak olduğunu savu-
nur.

	 Bu	 parçaya	 göre	 pozitivizm	 için	 aşağıdakilerden	 hangisi	
söylenemez?

 A) Somut olanla ilgilenmez.

 B) Gözlenebileni konu alır.

 C) Varlık deneysel olduğu sürece bilime konu olur.

 D) Metafizik reddedilmelidir.

 E) Teoloji bize kesinliği olan bilgiler veremez.
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7.  Varlık için Hegel geist (mutlak ruh ya da logos) derken, asıl 
varlığı Descartes hem düşünce hem madde, Herakleitos ise 
ateş olarak tanımlamıştır.İnsanın varlığından beri yaşamını 
yönlendiren bilme isteği, varlığın ana maddesinin ne oldu-
ğundan, varlığın var olup olmadığına kadar birçok soru onu 
içinden çıkılamaz varlık alanına sürüklemiştir.

	 Bu	 parçada	 sözü	 edilen	 düşünürler	 için	 aşağıdakilerden	
hangisi	söylenebilir?

 A) Evrenin ana maddesinin ne olduğunu konusunda bir uz-
laşı sağlamışlardır.

 B) Varlığın var olup olmadığı sorusuna farklı cevap vermiş-
lerdir.

 C) Varlığın ne olduğuna ilişkin birbirlerinden etkilenmişlerdir.

 D) Varlığın ne olduğuna ilişkin görüşleri birbirlerini destekler 
niteliktedir.

 E) Varlığın var olmadığını savunmuşlardır.

8.  Belirli bir zaman ve mekanda bulunana gerçek denir. Şu 
elimde tuttuğum kitap, cebimdeki kalem gerçekliği örnekle-
yen nesneler olarak varken, düşüncelerimizin ürettiği nesne-
ler de vardır ve biz bunlara düşünce nesneleri deriz.

	 Aşağıdakilerden	 hangisi	 düşünce	 nesnesine	 örnek	 ola-
maz?

 A) Ekvator çizgisi

 B) Pi sayısı

 C) Anka kuşu

 D) Sayısal veriler

 E) Işık

9.  Yakınlarından birinin zarar gördüğünü öğrenen insanların 
üzüntüsü elbette tarif edilemez. Duyulan acının süreğen ol-
ması hayatı yaşanmaz hale getirir. Oysa hayat acının ve gü-
zelliklerin, karanlıkların ve aydınlıkların birbirini kovaladığı bir 
forma sahiptir. 

	 Bu	parça	varlıkla	ilişkilendirilmek	istense	aşağıdaki	görüş-
lerden	hangisiyle	ilişkilendirilebilir?

 A) Platon’un idealizmiyle

 B) Herakleitos’un oluş düşüncesiyle

 C) Farabi’nin zorunluluk varlık anlayışıyla

 D) Aristoteles’in ideayı tekilleştiren varlık anlayışıyla

 E) Descartes düalizmiyle

10.  Her doğumun bir ölümü, her başlangıcın bir sonu var. Beya-
zın siyaha, siyahın beyaza, sevincin hüzne, hüznün sevince 
muhtaç olması gibi, ayrılığın vuslata ihtiyacı var. Geldiğinde 
bahar gelen sevgiliden, güz yağmurlarıyla çekip giden sev-
giliye doğru yol alan hayatın bu döngüsü bitecek gibi görün-
müyor…

	 Bu	parçaya	göre	aşağıdakilerden	hangisi	söylenebilir?

 A) Her şey insan içindir.

 B) Hayat acısıyla tatlısıyla yaşanmaya değerdir.

 C) Her şey zıddıyla vardır.

 D) İnsan hayatı hep duygusal yaşamaktadır.

 E) Varlık alanı değişime kapalıdır.

11.  Düşünceyle kavranılan varlıklar olduğu gibi tek tek somut 
varlıklar da vardır. Burada ortaya koyulan iki tözden birini 
diğerine alternatif yapmak, olanı inkara götürür. Olanı, olduğu 
gibi kabullenmek ancak en doğru noktaya çıkarır insanı. Var 
olanları inkar değil.

	 Bu	parçaya	göre	aşağıdakilerden	hangisi	kesin	olarak	des-
teklenmektedir?

 A) İdealizm

 B) Materyalizm

 C) Monizm

 D) Düalizm

 E) Septisizm

12.  Güzel sevmeyene adam, selam almayana yiğit denmeyen bir 
dünyada tüm hayatı madde ve türevlerinden ibaret görmek 
ne büyük hatadır. Oysa yoksul görse kaymak balla beslemeli 
insan, garipleri giydirmeli ipek şal ile. Kimse göçmez sonuçta 
bu dünyadan mal ile… Gidilen istasyon hakikatin kavranacağı, 
su üstüne yazının yazılamayacağı, haklının haksızdan ayrıldı-
ğı istasyondur.

	 Bu	parçada	aşağıdakilerden	hangisi	kesin	olarak	reddedil-
mektedir?

 A) Varlığı idealizme indirgeyen öğreti

 B) Varlığı oluş süreci içinde ve somut sınırlar içinde değer-
lendiren öğreti

 C) Varlığı yalnızca madde olarak gören öğreti

 D) Zorunlu varlık anlayışı

 E) Varlığı fenomen olarak gören öğreti
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1.  Niteliklerin yalnız başlarına var olmakta devam etmelerini 

kavrayamıyoruz. Zorunlu olarak bunlara destek olan başka 
bir şeyin var olması gerektiğini düşünüyoruz. Destek olan bu 
şeyin de birçok nesnede bulunduğunu varsayıyoruz. İşte bu 
ortak şeyin varlığına olan inancımız bizi boşluktan alıyor.

	 Bu	parçada	sözü	edilen	“ortak şey”	aşağıdakilerden	hangi-
sidir?

 A) Töz

 B) Paradigma

 C) Pradoks

 D) Madde

 E) Arkhe

2.  Evrenin maddi bir zemin üzerinde ve yine maddi nedenlerle 
meydana geldiğini savunan öğretinin aksine evrenin temeline 
ruhu yerleştiren öğreti olarak spiritüalizm metafizik bir görü-
şü dile getirir.

	 Aşağıdakilerden	 hangisi	 spiritüel	 öğretilerden	 biri	 olarak	
kabul	edilemez?

 A) İdealizm

 B) Öznel idealizm

 C) Deneyüstü idealizm

 D) Fenomenolojik idealizm

 E) Pozitivizm

3.  Protestan piskoposu Berkeley’e göre nesneler görüntüler-
den ibarettirler. Nesnelerin objektif varlıkları yoktur. Onları 
var eden bizim düşüncelerimizdir. Renk ancak onu gören için, 
koku ancak onu duyan içindir. Dolayısıyla tinden ayrı bir öz 
ya da töz olamaz. Tinin kategorik olarak formlara ayrılmış 
hali maddeleri oluşturur.

	 Bu	 parça	 aşağıdakilerden	 hangisine	 tam	olarak	 karşı	 bir	
görüştür?

 A) Materyalizm

 B) İdealizm

 C) Düalizm

 D) Entüisyonizm

 E) Bireşimsel idealizm

4.  Elealılara göre değişmez, devimsiz, sadece ve bütün olarak 
akıl olan bir tek tanrı vardır.Bu tanrı her şeyi bilir ve yöne-
tir. Yine Elealılardan Parmenides ise değişim bir kuruntudan 
başka bir şey değildir. Varlık birdir,başka varlıklar dediğimiz 
varlıklar da onun devamı yani yine kendisi olmak durumun-
dadır. Varlık bir olunca düşünen varlıkla düşünülen varlık 
aynı olarak algılanmak zorundadır. 

	 Bu	parçaya	göre	aşağıdakilerden	hangisi	söylenemez?

 A) Varlık, evrimsel sürecin sonunda başkalaşmıştır.

 B) Asıl varlık çoklukta değildir.

 C) Dinamizm, asıl varlığın yapısına uygun değildir.

 D) Asıl varlık durağan bir varlıktır.

 E) Gerçek varlık tektir.

5.  Kişi, toplumsal koşulların gerektirdiği zaman ve gerektirdiği 
biçimde Sezarlaşır. Sezarlaşınca da Sezar gibi düşünmeye 
ve etkilemeye başlar. Sezarca düşünce Sezarlığı gerektiren 
koşulların ürünüdür.

	 Bu	parça	aşağıdakilerden	hangisini	destekler	niteliktedir?

 A) Varlık bilinemez.

 B) Varlığın oluşumu maddesel temele dayanır.

 C) Varlık yok olabileceği gibi, yoktan da var olabilir.

 D) Gerçek üstü bir varlığın varlığı kabul edilebilirdir.

 E) Varlık özsel niteliktedir.

6.  Zenon’un dört  erdemi doğruyu seçme, adaleti dağıtma, sa-
bırla katlanma ve ölçülü olmadır. Mutluluk bilgelikte, bilgelik-
se doğaya uygun davranmaktadır. Doğa maddedir. Asıl ger-
çek cisimsel olan, maddesel olandır. Çünkü ancak maddesel 
olan etkin ve edilgin olabilir. İlk nedenin de etkin ve edilgin 
olması gerektiğine göre maddesel olması lazımdır.

	 Aşağıdakilerden	hangisi	bu	parçada	anlatılana	ters	düşer	
niteliktedir?

 A) Gözlemlenebilenin nedeni gözlemlenebilendir.

 B) Olgusal olmayan, yoktur.

 C) Varlık yoktan meydana gelebildiği gibi, yoka da gidebilir.

 D) Her tasarımın gerçekliği yoktur.

 E) Neliği olanın gerçekliği olmak zorunda değildir. Bu durum 
neliği olan her şeyi gerçek yapmaz.
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7.  İyi davranmak doğru düşünmekle mümkündür. Felsefe doğ-
ru düşünmeyi öğreten bir yaşama sanatıdır. Amaç iyi yaşa-
maktır ve bilgiler iyi yaşamak için gereklidir. İyi yaşamaksa 
titizlikle sınırlandırılmış bir töreyle mümkündür. Bu töreye bu-
lunacak tek ölçü, doğru düşünen için doğa ölçüsüdür. Öyley-
se doğanın davrandığı gibi davranmalı ve doğaya asla karşı 
koymamalıdır.

	 Bu	parçaya	göre	aşağıdakilerden	hangisi	söylenebilir?

 A) Gerçeklik, gerçeklikle ilişkili olarak açıklanmalıdır.

 B) Doğaüstücülüğü savunmak, çoğu zaman ahlaka uygun 
yaşamaktır.

 C) Tek gerçek ideadır.

 D) Varlık idea ve maddeden meydana gelir.

 E) Töz, akılla kavranamayacak kadar karmaşıktır.

8.  “Deneysel bilimleri model alan, araştırmalarını yalnızca ol-
gulara dayandıran ve olgusal düzeyde bir dil seçen, deneyle 
denetleme imkanı bulunmayan bilgiler somut evreni açıkla-
yamadığı gibi doğruluğu da kesin olmayan bilgilerdir. O halde 
varlıkla ilgili olarak dinsel dogmaların evreni var ettiği nasıl 
gerçek olabilir?”	diyen	bir	düşünür	genel	olarak	aşağıdaki-
lerden	hangisini	kesin	bir	dille	reddetmektedir?

 A) Varlık felsefesini

 B) Metafiziği

 C) Fiziği

 D) Dini

 E) Pozitif bilimleri

9.  Nasıl saat günün bir parçasıysa ben de öylece bütünün bir 
parçasıyım. Saat gelir geçer, ben de gelir geçerim. Görevim 
elimde olanı yapmak ve geri kalanına kulak asmamaktır. De-
niz yolculuğuna çıkarken gemiyi, kaptanı ve mevsimi seçerim. 
Bu, benim işimdir. Yolda bir fırtına koparsa asla umursamam. 
Bu, benim işim değildir. Kaptanı seçmek benim elimdedir, fır-
tınayla uğraşmaksa kaptanın elindedir. Bilgelik bizim olanı ve 
olmayanı bilmektir. İnsan ölçebildiği, gözleyebildiği kadardır.

	 Bu	parça	aşağıdaki	görüşlerden	hangisini	destekler	nitelik-
tedir?

 A) Entüisyonizm

 B) Panteizm

 C) Spiritüalizm

 D) Materyalizm

 E) İdealizm

10.  İskenderiyeli Platoncu düşünür Porfirius, evrensel oluşu dal 
dal gösteren şemasında en tepede cevheri göstermektedir. 
Cevherden inen iki daldan biri özdek, öteki ruhtur. Özdekten 
uzanan bir dal cisimleri meydana getirmektedir. Cisimlerden 
ayrılan iki daldan biri cansız, öteki canlıdır. Canlıdan uzanan 
iki daldan biri duygulu, diğeri duygusuzdur. Duyguludan sar-
kan dal hayvandır. Hayvandan filizlenen iki daldan biri akıllı 
diğeri akılsızdır. Akıllı daldan da insan filizlenmektedir. Cev-
herden insana bu geliş mistik bir vahdet-i vücut anlayışını dile 
getirir.

	 Bu	parçaya	göre	aşağıdakilerden	hangisi	söylenemez?

 A) Evren ve yaratıcı bir ve aynı şeydir.

 B) Varlık tek tözden meydana gelmiştir.

 C) Varlık bir bütünlük ve iç içelik taşır.

 D) Cevher var edilmiş değildir, o hep vardır.

 E) Varlık birbirine indirgenemeyen iki tözden meydana gelir.

11.  Onları gördüğümüz ve onlara dokunduğumuz için nesnelerin 
var olduklarını sanıyoruz. Oysa duyumlarımız aklımızdaki dü-
şüncelerimizden başka bir şey değildir. Düşüncelerse aklımı-
zın dışında ve ötesinde var olamazlar. Belli bir renk, bir biçim, 
bir koku, bir tat gözleriz. Kafamız bütün bunları birleştirerek 
elma adında bir nesne yapar. Gerçekteyse elma ağaçta değil 
bilincimizdedir. Çünkü onu bilincimiz var etmiştir.

	 Aşağıdakilerden	hangisi	bu	parçayla	paralellik	gösterir?

 A) Algılayan olmadan varlıktan söz edilemez.

 B) Ben olsam da olmasam da varlık vardır.

 C) Zihin üreten değil fark edendir.

 D) Hakikat kendi başına vardır.

 E) Varlıklar nesnel olarak vardır.

12.  Varlığın var olduğunu savunanların karşısında varlığın var 
olmadığını savunan görüşlerin de kendilerine göre geçerli 
dayanakları, argümanları vardır. Her ne kadar bu görüşler-
den biri diğerini yok edemese de ikisi sıra dışı bu tartışmanın 
nedeni konunun bilimsellikten uzak olmasıdır.

	 Bu	parçada	belirtilen	“bilimsellikten uzak”	olmak	aşağıdaki-
lerden	hangisine	neden	olmaktadır?

 A) Detayda takılıp asıl olanı gözden kaçırmaya

 B) Rölativizme

 C) Pragmatizme

 D) Materyalist düşüncelere

 E) Evrenin bilinemezliğine
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1.  Antik Çağ Yunan düşüncesinde Hesiodos, Ferekides ve 

Orfeus’un yaklaşımları oluşu dinle felsefe arası bir görüşle 
açıklamaya çalışır. Antik Çağ Yunan düşüncesinin ilk öğreti-
leri, bir gelişme süreci olarak sezinlenen oluşun gerçekliğini 
tartışır.

	 Bu	 parçada	 sözü	 edilen	 tartışma	 aşağıdaki	 sorulardan	
hangisi	üzerine	gelişmiş	olabilir?

 A) Varlık var mıdır?

 B) Varlık varsa nedir?

 C) Varlık bilinebilir mi?

 D) İdeal varlık olabilir mi?

 E) Evren bir düzene göre mi yaratılmıştır?

2.  Evren aynı koşullar altında aynı nedenlerin aynı sonuçları 
doğurması ilkesine sadık olarak var olduğu gibi bu var oluş 
süreci “hiç”le hiç ilişki kurmaksızın gerçekleşmiştir.

	 Aşağıdakilerden	hangisi	bu	parçada	anlatılanı	destekler	ni-
teliktedir?

 A) Var, yalnızca vardan var olur.

 B) Yokluk ve hiçlik aynı şey değildir.

 C) Mutlak yokluk mümkün değildir.

 D) Varlık tüm zamanlar için vardır.

 E) Yokluk da varlık da tanımlanamaz.

3.  Felsefeyle ilk uğraşanlar, bütün nesnelerin ilk temelinin öz-
dek olduğunu sanıyorlardı. “Kendisinden, var olan bütün şey-
lerin çıktığı ve o ilkten meydana geldiği ve yok olarak ona 
döndüğü şeyin özdek olması, özdeğin özdekten türemesi ve 
başka bir şeyden türememesi özdeği düşünceye esir olmak-
tan kurtarıyor.” Ne yanlış açıklamalar bunlar…

	 Bu	parça	aşağıdakilerden	hangisine	eleştiri	niteliğindedir?

 A) Materyalizme

 B) Düalizme

 C) Oluşçu varlık anlayışına

 D) İdealizme

 E) Fenomenolojiye

4.  I. Mekanist görüş

 II. Teleolojik görüş

 III. Pozitivist görüş

 IV. Pragmatik görüş

	 Yukarıdakilerden	hangisi	ya	da	hangileri	metafiziğin	varlı-
ğın	var	olmasında	bir	amaçsallığın	bulunduğunu	savunur?

 A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

  D) I ve III E) Yalnız IV 

5.  “Gerçek erdem aklın aldığına değil, aklın almadığına inan-
maktır.”

Pierre Bayle

	 Bu	sözle	aşağıdaki	düşünce	akımlarından	en	çok	hangisi-
nin	desteklendiği	düşünülebilir?

 A) Mekanik öznelciliğin

 B) Mantıkçı empirizmin

 C) İdealizmin

 D) Empirizmin

 E) Materyalizmin

6.  • Tanrının insan aklıyla kavranması mümkün değildir ve Tan-
rı tam da bunun için gerçektir.

 • Matematiğin çözemediğini gerçek çözer. Akıl ülkesinin sını-
rının bittiği yerde gönül ülkesi başlar. Akıldan gelen bilgile-
rin ötesinde duygudan gelen bilgiler vardır ki, önemli olan 
da asıl bu bilgilerdir.

	 Buna	göre	aşağıdakilerden	hangisi	söylenemez?

 A) Gerçek olan aklın sınırlarının dışındadır.

 B) Bilme ile gerçek olma arasında bir ilişki vardır.

 C) Bir şey akılla bilinemediği ölçüde gerçektir.

 D) Sınırlı olanın sınırsız olanı kavraması mümkün değildir. 
Ancak bu sınırsız olanı yok edemez.

 E) Varlığın yasaları aklın yasaları, aklın yasaları da varlığın 
yasalarıdır.
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7.  “Yüksek öğrenimi gönlümce düzenlemeye yetkim olsaydı 
geçmişi çok iyi bilen, insanoğlunun geleceğinin geçmişinden 
kıyaslanamayacak derecede uzun olabileceğini kavrayabi-
len, üstünde yaşadığımız gezegenin bir nokta ve bu geze-
gendeki ömrümüzün geçici bir olay olduğu bilincine erişmiş 
gençler yetiştirmeye çalışırdım.”

Bertrand Russel

	 Aşağıdakilerden	 hangisi	 bu	 parçayla	 ilişkilendirildiğinde	
paralel	bir	anlam	ifade	eder?

 A) Varlık alanı sonsuz değildir.

 B) Varlık alanının küçücük bir noktası da sürekli değişmekte-
dir.

 C) Değişim mümkün değildir.

 D) Varlık alanı bir yüce gücün iradesi ve idaresindedir.

 E) Eğitim insanın bırakabileceği en iyi mirastır.

8.  Siz bir okun uçtuğunu sanıyorsunuz. Oysa uçmak için art 
arda dizilmiş birçok noktayı aşmak, bunları aşmak içinse bu 
noktaların her birini tek tek kaplamak gerekir. İki nokta ara-
sında sonsuz nokta olduğuna göre, herhangi bir noktadan 
diğerine geçmek mümkün değildir.

	 Bu	parça	aşağıdaki	öğretilerden	hangisini	eleştirmektedir?

 A) Varlığı idea olarak gören yaklaşım

 B) Varlığı madde olarak gören yaklaşım

 C) Varlığı hem madde hem düşünce olarak gören yaklaşım

 D) Varlığı fenomen olarak gören yaklaşım

 E) Varlığı oluş olarak gören yaklaşım

9.  Evrenin tek bir tözden meydana geldiğini ileri süren monist 
görüşe ve iki tözden meydana geldiğini savunan düalizme 
karşıt bir düşünce olarak plüralizm evrenin çok tözden mey-
dana geldiğini savunur. Aynı bitki bir durumda zehir bir başka 
durumda ilaç olabiliyorsa bu, onun özünde birden fazla töz 
olduğu anlamına gelir.

	 Bu	parçaya	göre	aşağıdakilerden	hangisi	söylenebilir?

 A) Evrenin ana maddesinin ne olduğu bilinebilir.

 B) Varlık alanı aynı konuda çok sayıda düşünce barındırır.

 C) Varlık kesin olarak çok tözlüdür.

 D) Bilimsel ilerleme ile varlığın özü bilinebilir.

 E) Varlık hiçbir zaman tam olarak bilinemez.

10.  Empedokles, Anaksagoras ve Abdera düşünürleri (Demokri-
tos, Leukippos) “atomculuk” öğretisini savunduklarından bir 
araya gelirler. Onlara göre atom, yaratılmamış, yok olmayan, 
değişmeyen ve her şeyin kendisinden türediği varlıktır.

	 Bu	parçaya	göre	atomun	en	önemli	niteliği	aşağıdakiler-
den	hangisidir?

 A) Töz olarak değerlendirilmesi

 B) Varlık olarak değerlendirilmesi

 C) Var olmak bakımından başka varlığa ihtiyaç duyması

 D) Devinime tabi olması

 E) Değişime uğraması

11.  Evet, düşünüldüğü gibi ruh vardır. Ancak ruh, bedensiz varlı-
ğını devam ettiremez. Ne zaman ki beden parçalanır, ruh da 
parçalanır gider.

	 Bu	parçaya	göre	aşağıdakilerden	hangisi	söylenebilir?

 A) Tüm varlık alanı madde temellidir.

 B) Ruh maddeye hareket verir.

 C) Maddeyi yaratan, ruhu da maddenin içinde var etmiştir.

 D) Madde ve ruh varlığın iki tözüdür.

 E) Evrende çok sayıda töz vardır.

12.  Eski uygarlıklarda kullanılan sözcüklerin bugün kullanılmıyor 
olması, aslında dinamik olanın yalnızca konuşma dili oldu-
ğunu göstermez. Hayata dair her şey değişmektedir. Öyle 
sürekli, öyle aralıksız bir değişim ki, an dahi duraksama ya-
şanmamaktadır. 

	 Bu	parçaya	göre	aşağıdakilerden	hangisi	savunulabilir?

 A) Evrende statik unsurlar vardır.

 B) Evren tek tözden meydana gelmiştir.

 C) Varlık felsefesi ana madde problemine odaklanmıştır.

 D) Aklı yok sayan bir düşünce sistemi varlık sorununu çöze-
mez.

 E) Madde de düşünce de değişir.
ÖRNEKTİR
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1.  Hayvanları ruhsuz ve yalnızca sinir sistemi ve beyni olan var-

lıklar olarak gören La Mettrié,  insanı zeka ve iradesiyle hay-
vandan farklı algılandığını, oysa bu fonksiyonların hayvan-
dakilerle karşılaştırılmasının hayvanla insan arasında nitelik 
bakımından da büyük farklar olmadığını ortaya koyacağını 
savunur.

	 Bu	parçaya	göre	aşağıdakilerden	hangisi	söylenebilir?

 A) Tüm canlılar ilahi iradenin yaratımıdır.

 B) İnsan zaman içinde fonksiyonlarını doğru kullanarak yet-
kinleşmiştir.

 C) İnsan ve hayvan birbirinden farksızdır.

 D) İnsan hayvandan duygularıyla ayrılır.

 E) İnsan diğer canlılara göre hiçbir konuda üstün değildir.

2.  Dünyadaki milyarlarca insanın parmak izlerine kadar farklı 
olduklarını biliyor, ama hepsine de “insan” diyoruz. İnsan de-
diğimiz bu varlıkların bazısında uzuv eksikliği olsa da olmasa 
da, zihinsel bir engel olsa da olmasa da bu tür durumlar 
onların insan olmalarına etki etmiyor. 

	 Bu	parça	Platonla	ilişkilendirilse	insanı	insan	yapan,	aşağı-
dakilerden	hangisi	olabilir?

 A) İnsan ideası

 B) Düşünebilir olma

 C) Fiziki benzerlik

 D) Yaşam biçimi

 E) Kültürel özellikler

3.  Evren birbirine ilgisiz nesnelerin rastlantısal yığınıdır. Ne on-
ları var eden ve ne de bir düzen içinde bir araya getiren bir 
varlıktan söz edilebilir.

	 Bu	parça	aşağıdaki	görüşlerden	hangisine	karşı	tez	olabi-
lir?

 A) Materyalist varlık öğretisine

 B) Plüralist varlık öğretisine

 C) İdealist varlık öğretisine

 D) Bilimci varlık öğretisine

 E) Fenomenolojik varlık öğretisine

4.  Varlığı düşünceye indirgeyen düşünürlerin kafasına sert bir 
cisimle vurduğumuzda kendilerini kaybedecekler ve o zaman 
maddenin düşünceden nasıl üstün olduğunu anlayacaklardır.

	 Bu	 parçanın	 aşağıdaki	 görüşlerden	 hangisini	 delillendir-
meye	yönelik	olduğu	söylenebilir?

 A) Nominalizm

 B) Pragmatizm

 C) Materyalizm

 D) İdealizm

 E) Düalizm

5.  Evrende var olan mekanik yasalar benzer atomların bir ara-
ya gelerek cisimleri oluşturur. Bu nedenle evreni düzene 
soktuğuna inanılan bir gücü kabullenmeye gerek yoktur.

	 Demokritos	bu	görüşleriyle	özellikle	idealizme	karşı	aşağı-
dakilerden	hangisinin	üstünlüğünü	savunmaktadır?

 A) Doğalcılığın

 B) Maddeciliğin

 C) Entüisyonizmin

 D) Fenomenolojinin

 E) Düalizmin

6.  “Tüm evrensel olaylar karşıt güçlerin çatışma ve uzlaşması-
nın ürünüdür.”

	 Bu	 sözden	 hareketle	 aşağıdaki	 kavramlardan	 hangisine	
ulaşılabilir?

 A) Diyalektik

 B) Maiotik

 C) Töz

 D) Cevher

 E) Numen
ÖRNEKTİR
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7.  Akıl yapısı itibariyle deneysel alanın bilgisine sahip olmayı, 
metafizik alanda bilgi sahibi olmaya kıyasla çok daha kolay 
başarır. Deneylenemeyen bir alanda farklı düşünürlerin aynı 
akıl ilkelerini kullanarak bunca çelişkiye düşmeleri, metafizik 
soruların somut testlere tabi olmamasıdır.

	 Bu	parçaya	göre	metafizik	alanda	yeterli	 ve	geçerli	bilgi	
sahibi	 olunamaması	 aşağıdakilerden	 hangisine	 bağlan-
maktadır?

 A) Aklın sınırlılığına

 B) Bilme melekesinin insanda yeterince gelişmediğine

 C) Metafizik alanın deneysel alan olmadığına

 D) Düşünürlerin öznel yaklaşımlarına

 E) Soru ve konuların cevabının zaten olmamasına

8.  “Var olmak algılanmaktır”	düşüncesi	ile	“varlık benden ba-
ğımsızdır”	düşüncesi	aşağıdaki	seçeneklerden	hangisinde	
karşılık	bulmaktadır?

 A) Öznel idealizm - Nesnel idealizm

 B) Realizm - İdealizm

 C) Materyalizm - Öznel idealizm

 D) Materyalizm - Nihilizm

 E) Materyalizm - İdealizm

9.  Aşağıdakilerden	hangisi	varlığa	ilişkin	bilgilerimizin	apos-
teriori	olduğunu	ifade	eder?

 A) Varlığa ilişkin bilgilerimiz deney öncesidir.

 B) Varlıkla ilgili bilgilerimiz deney sonrasıdır.

 C) Bilgi yalnızca sezgiyle elde edilir.

 D) İnsanın bilme yetisi sınırlıdır.

 E) Mutlak varlığın bilgisi de mutlaktır.

10.  Aşağıdakilerden	hangisi	materyalizme	uygun	bir	açıklama-
dır?

 A) Düşüncesi olmadan ağaçlar var olamaz.

 B) Duyuların iş görebilmesi zihinsel tasarımlara bağlıdır.

 C) Madde öncelik sonralık bakımından düşünceden öncedir.

 D) Düşünce ilk, madde sondur.

 E) Varlık alanı, ideaların yansımasıdır.

11.  Varlık felsefesinin, diğer disiplinlerin olduğu gibi, kendine 
özgü alan terminolojisi vardır.

	 Aşağıdakilerden	hangisi	varlık	felsefesinin	temel	termino-
lojisinde	bulunmaz?

 A) Deizm

 B) Töz

 C) Oluş

 D) İkicilik

 E) Çokçuluk

12.  Aşağıdakilerden	 hangisi	 nihilizmin	 temel	 düşüncelerini	
destekler	niteliktedir?

 A) Varlık zaman içinde yokluğa akacaktır.

 B) Duyu verileri yanıltıcıdır.

 C) Tanrısal tasarım, sonu da planlamıştır.

 D)  Evrende görelilik yoktur.

 E) Asıl var olan maddedir.ÖRNEKTİR




