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1.	 Philosophia	ile	anlatılmak	istenen	şunlardır:

  Hayatın anlamını sorgulamaya yönelik bireysel  bir etkin-
liktir. 

  Dünyadaki olguların sebeplerini öğrenme amacıyla yapı-
lan teorik bir araştırmadır.

	 Buna	göre,	aşağıdakilerden	hangisi	doğrudur?

 A) Felsefe, bilgeliği ve bilgiyi severek yaşamaktır.

 B) Felsefe, geleneği eleştirmektir.

 C) Felsefe, varlığın bilgisine ulaşılamayacağını savunmaktır.

 D) Felsefe, Tanrısal yaratılışı reddetmektir.

 E) Felsefe, maddi zenginliği çoğaltarak yaşamaktır.

2. Felsefenin şüphe suyuyla sulandım.

 Bir seher vaktinde,

 Varlıktaki çokluğa yolculandım.

 Gel dedi

 Gariplendim.

 Maddedeki anlamı gördüm.

 Hakikate ulaştım.

	 Bu	dizelerde	aşağıdakilerden	hangisine	değinilmemiştir?

 A) Felsefede amaç, doğruya ulaşmaktır.

 B) Şüphe, felsefe için bir yöntemdir.

 C) Felsefe, varlığı kendisine konu olarak seçer.

 D) Felsefede, dogmatik bir tavır söz konusudur.

 E) Felsefe yolda olmaktır.

3. Felsefi söylem, onu oluşturan filozoftan ayrı düşünülemez. 
Felsefe her dile getirilişinde bir özneye bağlı göreli bir söylem 
olarak ortaya çıkar.

	 Bu	parçada	felsefenin	hangi	özelliği	vurgulanmaktadır?

 A)  İnsan aklının ürünü olma

 B)  Mutlak olmama

 C)  Öznel olma

 D)  Sistemli ve tutarlı olma

 E)  Spekülatif olma

4. Herhangi bir filozofun sistemini inceleyen bir felsefe tarihçisi 
görecektir ki birçok filozofun felsefi sisteminin temelinde ya-
şamının erken dönemlerine ait komplekslerinden kurtulmak 
isteyen bir çocuk yatmaktadır.

	 Bu	durum	“felsefi sistemlerin oluşumunda”	aşağıdakilerden	
hangisinin	önemini	vurgulamaktadır?

 A) Aklın işleyiş yasalarının

 B)  Ruhsal dengenin

 C)  Bilgi sevgisinin

 D)  Felsefi düşünmenin

 E)  Geçmiş yaşantının

5. Felsefe tarihine baktığımızda sadece Platon, Aristoteles, 
Descartes ve Kant gibi filozoflarla değil, Euklides, Coperni-
cus, Einstein gibi daha çok bilim insanı diye tanıdığımız kişi-
lerle, hatta Origenes, Augustinus ve Aquino’lu Thomas gibi 
büyük din bilginleriyle de karşılaşırsınız. Demek istediğim, 
felsefecileri felsefeci yapan, dolayısıyla onları bilim insanla-
rından ve ilahiyatçılardan ayırt etmemizi mümkün kılan ortak 
bazı nitelikler yok, bu nedenle felsefeyi tanımlayamıyoruz.

	 Bu	 parçada	 aşağıdaki	 seçeneklerden	 hangisi	 vurgulan-
maktadır?

 A) Felsefenin konularının soyut olduğu

 B) Felsefenin kapsayıcı ve öznel bir bilgi alanı olduğu

 C) Felsefenin insan aklının işleyiş yasalarını araştırdığı
 D) Felsefenin sistemli bir düşünüşü gerektirdiği

 E) Felsefenin ideal olanı arayan bir etkinlik olduğu
ÖRNEKTİR
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6.	 “Felsefe, insana bireysel olmayı öğreterek başkalaştırır. Fel-
sefe, doğru diye bildiğim doğrularımı yıkmakta ve hatta gör-
me biçimlerimi değiştirip her şeyin ama her şeyin üstüne bir 
sis perdesi örtmektedir. Böylece felsefe, bildiklerimden şüp-
he etmemi sağlar. Gelecekle ilgili kurgusal davranmayı ve ol-
ması gerekeni söylemeyi bana öğretmeye çalışır. İşte benim 
bildiğim felsefe böyle bir şeydir.”	diyen	bir	düşünüre	göre,	
aşağıdakilerden	hangisi	felsefeye	ait	bir	özellik	olamaz?

 A) Spekülatif bir düşünme tarzını içerir.

 B) Öznel bir etkinliktir.

 C) Şüpheci olmanın bir aracıdır.

 D) Toplum ve insan hakkında ideal olanı öğretmeye çalışır.

 E) Toplumsal değer yargılarını olduğu gibi benimser.

7. Ben kendimi arıyorum. İnsanın kendi özünü veren, onu ken-
dine ve içinde yaşadığı topluma yabancılaştırmayan bir yol 
olmalı. Onun içini ve dışını bir arada gösteren bir yol bulma-
lıyım. Bunu gerçekleştirecek felsefeden başka bir etkinlik ola-
maz.

	 Buna	göre,	aşağıdakilerden	hangisi	felsefenin	insana	yak-
laşımı	olmalıdır?

 A) İnsana tümel olarak yaklaşmak

 B) İnsana salt biyolojik bir canlı olarak bakmak

 C) İnsanı ekonomik bir varlık olarak görmek

 D) İnsana karşı güven duymamak

 E)  İnsanın daha çok ruhsal özelliklerini ele almak

8. Felsefe; “Evrenin ana maddesi nedir?” “Evren nasıl oluşmuş-
tur?” İnsan özgürlüğü var mıdır? “Mutlak doğru bilgiye ulaşı-
labilir mi?” Doğru düşünmek olanaklı mıdır?” gibi soruların 
alanıdır. Bir ölçüde felsefe, varlığın her alanına yönelik sorular 
sormaya çalışır. Varlığı bir sarmaşık gibi sarmaya ve tümel 
olarak anlamaya yönelir.

	 Bu	durum,	aşağıdakilerden	hangisini	doğrulamaktadır?

 A)  Felsefi düşünmenin yöntemli bir çaba olduğunu

 B)  İnsanın varlığı bir bütün olarak kavraması gerektiğini

 C)  Felsefi bilginin nesnel bir özellik taşıdığını

 D)  Varlığın deneysel bir yaklaşımla açıklanabileceğini

 E)  Felsefenin varlık hakkında bilgi üretemeyeceğini

9. Kant, Hume’u kendisini dogmatik uykusundan uyandıran ve 
spekülatif felsefe alanındaki araştırmalarına yön veren bir fi-
lozof olarak görmüştür. Öte yandan, Descartes’ın akılcılığının 
da birtakım olumlu yönler içerdiğini saptamış ve zihnimizin, 
matematikle uğraştığı zamanki işleyiş tarzı karşısında adeta 
büyülenmiştir.

	 Parçada	anlatılan	durum	aşağıdakilerden	hangisine	bir	ör-
nek	olarak	verilebilir?

 A) Filozoflar arasında etkileşim olduğuna

 B) Bütün filozofların empirist olduğuna

 C) Varlığa bir bütün olarak bakmak gerektiğine

 D) Felsefi düşünmenin soyutluğuna

 E) Felsefenin kurgusal bir etkinlik olduğuna

10. Felsefe, mitoslarda olduğu gibi çok başlı canavar gibidir ve bu 
başların her biri, farklı bir dille konuşur.

	 Bu	açıklama	aşağıdakilerden	hangisini	doğrulamaktadır?

 A) Felsefenin evrensel bir özellik taşıdığını

 B) Felsefenin subjektif bir etkinlik olduğunu

 C) Felsefenin düşünsel bir eylem olmasını

 D) Felsefenin akılcı olduğunu

 E) Felsefenin soru sormaya dayandığınıÖRNEKTİR
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1. Filozof, bilginin peşinde koşmakla birlikte insan olmanın du-

yarlılığını taşıyan ve toplumun sorunlarına karşı sorumlu olan 
biridir. Geçmişte Alman toplumundaki çöküşün ortadan kaldı-
rılmasında felsefecilerin büyük katkısı olmuştur. Fichte, felsefi 
yaklaşımlarıyla Alman toplumuna umut ve güç vermiştir.

 Bu	parçada	aşağıdakilerden	hangisinin	doğruluğu	vurgu-
lanmaktadır?

 A)  Filozofun yaratıcılığının

 B)  Felsefenin öznelliğinin

 C)  Felsefenin sistemliliğinin

 D)  Felsefenin işlevinin

 E)  Filozofun eleştiriciliğinin

2. Filozof, şeylerin özünün ya da varlığının izini sürebileceği bir 
deniz haritasına yani yeni bir yola sahip olmalıdır. Varlığı 
anlamak için insan zekasını pergel gibi, eğitimi ve bilimi de 
rotasını çizen bir pusula gibi kullanmalıdır.

 Bu	parçada	filozofun	hangi	özelliği	vurgulanmaktadır?

 A)  Pragmatik olma

 B)  Dogmatik olmama

 C)  Yöntemli olma

 D)  Sezgileriyle düşünebilme

 E)  Tutarlı olma

3. “Özgür olmak nedir?” sorusuna Maslow “Kendini gerçekleş-
tirmektir.” Hippias “Düşüncede sınırların kalkmasıdır.” Sartre 
ise “İnsan olarak varoluşunu gerçekleştirmektir.” şeklinde 
yanıtlar vermektedir.

 Bu	durum	felsefenin	hangi	niteliğine	bir	örnek	olarak	veri-
lebilir?

 A)  Aklın ilkelerine bağlı kalma

 B)  Varlıkla ilgili çeşitli bilgileri birleştirme

 C)  Bilginin elde edilmesinde yöntemli olma

 D)  Soruları farklı biçimlerde yanıtlanabilme

 E)  Hiçbir şeyi insandan ayrı düşünmeme

4. Felsefenin bir yerde ve zamanda başlamasıyla birlikte gele-
neksel din anlayışının yerini, insanın herhangi bir dış güçten 
bağımsız olarak Dünya ve insan yaşamı konusundaki düşün-
cesi aldı. Daha önce kimsenin üzerinde düşünmediği ya da 
sorgulamadığı şeyler üstüne akıl yürütmesiyle başkalarını 
şaşırtabilecek kendilerine philosophos denilen insanlar ortaya 
çıktı. Bunun ilk örneği filozof Thales’tir.

 Buna	 göre,	 felsefi	 düşünce	 için	 aşağıdakilerden	 hangisi	
doğrudur?

 A)  Olguları metafizik temelde ele alır.

 B)  Sorgulayıcı zihinsel bir etkinliktir.

 C)  İnsan düşüncesinin sınırlarını belirler.

 D)  Evrendeki düzeni ele alır.

 E)  Pratik bir amaç taşır.

5. Pythagoras’a göre, olimpiyat oyunlarına katılan üç tip insan 
vardır: Kimileri yarışma, kimileri ticaret, kimileri de gözlem 
yaparak doyum sağlamak için bu oyunlara katılırlar. Yaşam 
da böyledir. Kimileri şöhretin kölesi ya da zenginlerin satın 
aldığı kişiler olmak için, kimileri de bilgelik sevgisi gereği yal-
nızca doğruya ulaşmak için yaşarlar.

 Buna	göre,	“bilge kişi”	aşağıdakilerden	hangisidir?

 A)  Bilgiyi bilmek için isteyendir.

 B)  Bilgiyi pratik amaçlar için isteyendir.

 C)  Yaşamda farklı hedeflere sahip olandır.

 D)  Varlığa bütünsel olarak yaklaşandır.

 E)  Tutkularıyla hareket edendir.

6. Epikuros’a göre, insan yaşamına hizmet etmeyen felsefi söz-
ler boştur. Vücudu hastalıktan kurtaramayan bir ilacın nasıl 
tıpta hiçbir yararı yoksa ruhun rahatsızlığını dindiremeyen 
felsefenin de insan için bir yararı yoktur.

 Buna	göre,	aşağıdakilerden	hangisine	ulaşılabilir?

 A)  Felsefede metafizik sorunlar ön plandadır.

 B)  Felsefe, varlığı sorgulayan bir etkinliktir.

 C)  Felsefe, insanı iyileştiren bir yaşam rehberidir.

 D)  Felsefe, bilmek için bilmektir.

 E)  Felsefe, insanı eleştiriye yönlendirmelidir.ÖRNEKTİR
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7. Dogmatizmin tam düşmanıdır. Doğruyu nerede bulmak ge-
rektiği sorunu, onu sonraları Antikçağ şüpheciliğine götürmüş-
tür. Yalnız o, bu öğretiye ek olarak bir yenilik kazandırmıştır. 
Antik şüphecilik “Hiçbir şey bilmiyorum, öyle ise bilginin hiçbir 
önemi yok.” yargısına varır. Montaigne ise “Hiçbir şey bilmi-
yorum değil, ne biliyorum?” sorusunu sorar.

 Buna	 göre,	 aşağıdakilerden	 hangisi	 filozof	 için	 söylendi-
ğinde	yanlış	olur?

 A)  Mutlak olanı olduğu gibi kabul etmiştir.

 B)  Esas olarak şüpheyi bir yöntem olarak kullanmıştır.

 C)  Antik şüpheciliği farklı bir biçimde yorumlamıştır.

 D)  Sorgulayıcı bir zihne sahiptir.

 E)  Şüpheci bir düşünüş yapısına sahiptir.

8. Herakleitos, insanlardan nefret ettiği için dağ başına kaçtı ve 
burada ot ve sebzeyle beslenmekten vücudu su topladı. Dok-
torlar bu durumun tedavi edilemez olduğunu söyleyince kendi 
tedavisini kendisi yapmaya kalkışıp, bütün vücudunu baştan 
aşağı gübreyle kapladı ve açık havaya çıktı. Tarihçi Diogenes 
Laertius’a göre, “üzerindeki gübreyi temizleyemedi ve bu 
haliyle tanınamadığı için köpekler tarafından parçalanarak 
öldürüldü.”

 Bu	durum,	filozofların	hangi	özelliğine	örnek	olarak	verile-
bilir?

 A)  Meraklarının ve hayretlerinin esiri olan sıra dışı insanlar 
olmalarına

 B)  Evrenin ana maddesinin ne olduğunu merak etmelerine

 C)  Kendi zamanlarının toplumsal koşullarından etkilenmele-
rine

 D)  Kendilerinden sonra gelen filozoflardan etkilenmelerine

 E)  Düşüncelerinin merkezine insanla ilgili sorunları koyma-
larına

9.	 “Felsefenin, var olanı anlaması için doğa ile etkileşim içerisi-
ne girmesi gerekir. Bu ilişki esnasında insan ile doğa arasında 
hiçbir siyasal, dinsel, kültürel engelin bulunmaması gerekir. 
Doğruya ulaşmanın yolu budur.”	diyen	bir	filozofa	göre	do-
ğayı	anlayabilmemiz	 için	aşağıdakilerden	hangisini	 temel	
almalıyız?

 A)  Geleneksel düşünceleri

 B)  Fizyolojik gereksinimleri

 C)  Dinsel inançları

 D)  Özgür düşünmeyi

 E)  Teknolojik icatları

10. Günümüzde yapılan yeni felsefe tarihi çalışmalarında, Orta 
Çağ Felsefesi’nin zannedildiği kadar verimsiz olmadığı vurgu-
lanmaktadır. Bugün kullanmakta olduğumuz felsefi terimlerin 
önemli bir bölümünü yaratanlar, eşsiz yoğunlukta bir sanatçı 
yaşamı, eskiçağın felsefi yapıtlarıyla yeniden ilişki kurulması 
bu dönemin yarattığı sonuçlardan sadece birkaç tanesidir.

 Bu	durum,	aşağıdaki	yargılardan	hangisini	doğrulamakta-
dır?

 A)  İnsan aklı, varlığın ve kendinin yasalarını bilir.

 B)  Her dönemde, olumlu ve olumsuz gelişmeler bir arada 
bulunur.

 C)  Şüphe, hakikate ulaşmanın anahtarıdır.

 D)  Felsefe tarihi, tarihçiler tarafından yazılmalıdır.

 E)  Felsefi düşünceler birikimli olarak ilerler.ÖRNEKTİR
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1. Filozof, hiç kuşku yok ki çağının insanıdır. Bununla birlikte 
aynı zamanda çağını aşar, ona damgasını vurur. Örneğin; 
Aristoteles sadece geçmişi etkileyen bir düşünür olarak kal-
mamış, kendisinden sonra gelen felsefe anlayışlarına etkide 
bulunmuş, onları değiştirmiş ve değişmiştir. 

 Bu	parçada,	filozofun	hangi	özelliğinden	söz	edilmektedir?

 A)  Düşünüşünde yöntemli olma

 B)  Şüpheci bir kişilik yapısına sahip olma

 C)  Felsefeyi bir yaşam biçimi olarak seçme

 D)  Evrensel bir düşünme gücüne sahip olma

 E)  Bilginin kaynağına yönelme

2. Aristoteles’in kendi felsefesiyle okulunda gelişen ve biriken 
çok zengin bilgi kadrosu, tek tek bilimlerin bağımsızlığına, her 
bilgi kolu üzerinde ayrıca çalışmalara yol açmıştır. Bundan 
sonra bütün konuları içine almak isteyen bir sistem yerine 
aralarında gittikçe ayrımlaşan bilimlerin bir karmaşası geç-
miştir. Felsefe kendini bu bağlantıdan ayırmış, onun payına 
dünya ve hayat görüşleriyle ilgili genel sorunlarla uğraşmak 
düşmüştür.

 Bu	parçada,	aşağıdakilerden	hangisi	söz	konusu	edilmek-
tedir?

 A)  Felsefenin günümüzde gereksiz hale geldiği

 B)  Bilimlerin felsefeden kopma süreci

 C)  Bilimlerin felsefeden yöntem bakımından farklılaştığı

 D)  İnsanın sorunlarına felsefenin çözüm olacağı

 E)  Toplumsal koşulların felsefeyi etkilediği

3. Felsefe, insanlara, “nereden geliyor nereye gidiyorsunuz” 
sorusunu yöneltir. İnsan için bir amaç olmayı istemez, insana 
kendisini bir rehber olarak dayatır. Bir yol hikayesi anlatmak-
tansa insana yolunu bulmayı öğretmek ister. Ona, yolunu 
bulan filozofların yollarından örnekler vererek evreni anla-
masına yardımcı olur.

 Bu	parçada,	felsefi	düşünüşün	hangi	özelliğinden	söz	edil-
mektedir?

 A) Somutlaşabilme

 B) Öznel olma

 C) Teorik olma

 D) Kuramsal bir temele dayanma

 E) Bilime kaynaklık etme

4. Filozof, çağrılmadan gelen bir konuk, bir Tanrı misafiridir. Fi-
lozof, işbaşındaki bilim insanlarının tutumlarını, mimiklerini, el 
kol hareketlerini merakla izler, konuşmalarına kulak kabar-
tır, varlığı anlamak için onlarla konuşmaktan geri kalmaz. Ve 
sonra geldiği gibi gider, onun uğrayacağı başka laboratuarlar 
ve konak yerleri vardır.

 Bu	paragrafta,	filozof	ile	ilgili	aşağıdakilerden	hangisi	vur-
gulanmaktadır?

 A)  Bilgiyi ve bilgeliği arayandır.

 B)  Toplumsal değerleri sorgulayandır.

 C)  Aklı rehber olarak kullanandır.

 D)  Bilimsel sorunlara çözüm bulandır.

 E)  Toplumun vicdanıdır.

5. Filozoflar, bilgelik dağının farklı öten kuşlarıdır. Onlardan çıkan 
her ses varlığın farklı bir rengini anlatmaktadır. İnsanlara müj-
deledikleri ise yekpare bir bütün olmaktan daha çok özgür 
düşünebilmektir.

	 Bu	parçada,	felsefi	düşünebilmenin	hangi	özelliği	söz	ko-
nusu	edilmektedir?

 A) Bilimlerin çözemediği sorunlarla ilgilenmesi

 B) İnsan aklının kurallarına uygun hareket etmesi

 C) Birbirinden farklı bakış açılarını içermesi

 D) Varlığı tümel olarak kavraması

 E) Şüpheyi bir araç olarak kullanması

6. Antik Çağ’da Felsefe, insanı her şeyi kapsayan bir bütünün 
parçası olarak görür. Evrene sonsuz bir yasanın egemen ol-
duğu görüşünü kabul eder. En yüksek amaç olarak, nesnele-
rin özüne ve bilgisine ulaşmayı görür. Orta Çağ Felsefesi’nde 
ise “anlam evrende değil onu yaratandadır ve bu anlama 
ancak onu yaratana duyulan kişisel bir inançla varılabilir” gö-
rüşü egemendir. 

 Buna	göre,	felsefe	ile	ilgili	aşağıdaki	yargılardan	hangisine	
varılabilir?

 A)  Metafizik bir düşünme biçimidir.

 B)  Konularına bakış açısı sürekli değişmektedir.

 C)  Bilimlerin yol göstericisidir.

 D)  Rasyonel bir etkinliktir.

 E)  Yaratıcı hayal gücünü gerektirir.

03

ÖRNEKTİR



TestFelsefeye Gir iş

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

7. K. Jaspers’e göre felsefe yolda olmaktır. Felsefe yolda ol-
maksa filozof da yolda olandır; yani Tanrı misafiridir. O, 
sözgelişi konaklamak amacıyla arada bir fizikçinin, matema-
tikçinin, dilbilimci ve toplumbilimcinin kapısını çalabilir ama 
zamanı gelince başka kapıları çalmak üzere yola düşer.

 Buna	göre,	aşağıdaki	seçeneklerden	hangisi	filozofun	gö-
revini	doğru	tanımlamaktadır?

 A)  Toplum kurallarını araştırmak

 B)  Bilimsel verilerin eleştirisini yapmak

 C)  İnsanın biyolojik evrimini açıklamak

 D)  Anlamak için bilginin peşinden koşmak

 E)  Tanrı’nın varlığı üzerine düşünmek

8. Thales’i felsefe tarihinde ilk filozof olarak önemli kılan şey, 
verdiği yanıttan çok, sorduğu sorudur. O, varlığın ya da dün-
yanın nihai ve en yüksek doğasının ne olduğu sorusunu sor-
muş olduğu için önemlidir. 

	 Bu	parçada,	filozofun	hangi	özelliği	vurgulanmaktadır?

 A)  Sorgulayıcı olma

 B)  Toplumsal koşullardan etkilenme

 C)  Mantıksal düşünme

 D)  Varlığı bir bütün olarak görme

 E)  Gözleme önem verme

9. Felsefe, bütün düşüncelerimizi belirleyen bu dünyadan yola 
çıkmalı ve gerçekliği bir bütün olarak görmelidir. Aynı za-
manda felsefe, dünyayı yorumlamakla yetinmemeli, değiştir-
melidir de.

	 Parçaya	göre,	aşağıdakilerden	hangisi	felsefenin	amaçları	
içerisinde	yer	almaz?

 A)  Gerçekliği araştırmak

 B)  İçinde bulunduğumuz dünyaya yönelmek

 C)  Somut olanı incelemek

 D)  Duyu ötesini konu almak

 E)  Yaratıcı olmak

10.	 “Filozofun aklında bir merak ve hayret duygusu vardır. Ve 
insan büyüdükçe kanıksamaya başlar çevresini, artık şaşır-
mamayı öğrenir. Sorular anlamını yitirir. Gel gelelim, filozof 
büyüse de çocuk kalmayı başarır. Kafasının bir yerinde her 
şeyin özünü anlamaya yönelen düşünceler uçar. Sevmez 
olanı olduğu gibi kabul etmeyi. Kuşku onun sevgilisidir...”	di-
yen	bir	 düşünüre	göre,	 aşağıdakilerden	hangisi	 filozofun	
bir	özelliği	değildir?

 A)  Varlığın özünü anlamaya çalışmak

 B)  Kuşkuyu bir yöntem olarak benimsemek

 C)  Dogmatik önermelerden hareket etmek

 D)  Merak ve hayret etmek

 E)  Sorgulayıcı olmak

11. Filozoflarla düşünsel bir yolculuğa çıkan insanlar, düşünme 
deryasına dalmakla kalmaz, bir konu üzerine düşüncelerin 
nasıl oluşturulduğunu da öğrenmiş olurlar.

 Parçaya	göre,	felsefenin	insana	sağladığı	en	önemli	yarar 
aşağıdakilerden	hangisidir?

 A)  Düşünmeyi öğretmek

 B)  Ekonomik kazanç yollarını göstermek

 C)  Düşünmenin yasalarını bulmak

 D)  Bilimleri sınıflandırmak

 E)  İnsana dengeli olmayı öğretmek

12. Rasyonalistler, insan açısından varoluşu hiç hesaba katma-
mışlardır. Varoluş insana özgüdür. Çünkü var olmak, seçen, 
karar veren bir birey olmak anlamına gelir. Felsefe, genel 
sorunlara değil öznel-insansal sorunlara yönelmelidir. Gerçek 
felsefe, insanı yaşamın içine sokarak var olabilir.

 Bu	açıklamalar	aşağıdaki	seçeneklerden	hangisini	eleştir-
meye	yöneliktir?

 A)  Var olmak, varoluşun farkında olmayı gerektirir.

 B)  Felsefenin merkezinde insan olmalıdır.

 C) İnsan, felsefenin temel konusu olmalıdır.

 D)  İnsan kendini gerçekleştirmeye çalışan bir varlıktır.

 E)  Felsefe sadece düşünceyi konu almalıdır.
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1. Spinoza adındaki Yahudi asıllı filozof, dini sebeplerle aforoz 
edilmişti. Hatta bir defasında bıçaklanarak öldürülmek isten-
mişti. Hiçbir Yahudi onunla alışveriş etmiyor ve konuşmu-
yordu. Filozof, hayatını kazanmak için gözlük ve dürbün cam-
ları tıraş ederek gittikçe sefilleşen bir ömür sürüyordu. Niha-
yetinde kaldığı tavan arasında veremden ölmüştü. Bütün suçu, 
Tevrat’a zıt düşen bir panteist olmaktı.

 Bu	durum,	filozofların		daha	çok	hangi	ölçüye	göre	hareket	
ettiğini	gösterir?

 A)  Evrensellik ve yöntemlilik

 B)  Tutarlılık ve evrensellik

 C)  Özgürlük ve sorgulayıcılık

 D)  Yaratıcılık ve teoriklik

 E)  Mantıksızlık ve dogmatiklik

2. “Ben neyim?” sorusundan yola çıkan filozof, “Evren nedir?” 
sorusunun yanıtını aramaya koyulur. Nihayetinde kendini 
“varlık kıyısının” önünde bulur; bu defa “Varlık nedir?” diye 
sorar. Filozofun bu durumu; tekil olanları görmenin ötesinde, 
tümel olanı aramaktan başka bir şey değildir.

 Buna	göre,	“filozofun temel amacı”	aşağıdakilerden	hangi-
sidir?

 A)  Aklın işleyiş yasalarını bulmak

 B)  İnsan davranışlarını denetlemek

 C)  Doğa yasalarını bilmek

 D)  Bilimlere rehberlik etmek

 E)  Varlığı bütün olarak anlamak

3. Bilimleri inceleyen filozoflar, deneyciler ve dogmacılar olmak 
üzere iki sınıfa ayrılırlar. Karıncaya benzeyen deneyci, yiye-
cekleri yığmakla, sonra da onları tüketmekle yetinir. Dogmacı 
örümcek gibidir, maddesini kendi varlığından çıkardığı ağları 
ile örer. Arı ortada yer alır, ham maddeyi tarlalardan, bahçe-
lerden, çiçek ve ağaçlardan toplar, sonra kendine özgü bir 
sanatla onu işler ve sindirir. İşte felsefe de böyle yapar; bilgi-
lerin tümünü deneysel yetiyle ussal yetinin sıkı işbirliği sonu-
cunda elde eder.

 Buna	göre,	aşağıdakilerden	hangisi	doğrudur?

 A)  Felsefe, çağın koşullarından etkilenir.

 B)  Felsefe, filozofun yaratıcı gücünden etkilenir.

 C)  Felsefenin varlık alanı soyuttur.

 D)  Felsefe, oldukça dinamik bir bilgidir.

 E)  Felsefe, farklı bilgi türlerini birbirlerinden ayırır.

4.  Sokrates, felsefi düşüncelerinden dolayı Atina hükümeti 
ve yaşadığı devrin yargıçları tarafından yargılanmış ve 
halk meclisi tarafından ölüme mahkum edilmiş; baldıran 
otu zehiri denilen koneion verilerek öldürülmüştür.

  Platon, politika konusunda eserler yazmıştır ve siyasi dü-
şüncelerini Sparta’da hayata geçirmek istemiştir. Fakat o 
devrin yöneticileri tarafından esir pazarlarında satılmak 
istenmiştir.

 Bu	iki	durum,	filozoflarla	ilgili	olarak	aşağıdakilerden	han-
gilerini	doğrulamaz?

 I. Hukuki yaptırımlara uğradıklarını

 II. Tutarsız düşündüklerini

 III. Dogmatik olduklarını

 A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III

  D) I ve III E) II ve III 

5.  Bir bilim insanı savaş konusunda bir şeyler söylemesi 
gerektiğinde, bu olayın kişisel ve toplumsal refah ve mut-
luluk açısından yapabileceği etkiler üzerinde yoğunlaşır.

  Din adamı savaşın doğruluğu veya yanlışlığı, yani ahlaki 
sorumluluklarla bağdaşıp bağdaşmadığı üzerinde durur.

  Filozof ise dikkatini savaşın farklı anlamlarına, bu konu-
nun lehindeki ve aleyhindeki tezlerin nasıl kurulduğuna 
ve savunulduğuna, bunların tutarlı olup olmadığına bakar.

 Buna	göre,	filozofu	diğerlerinden	ayıran	bakış	açısı	farklılı-
ğı	aşağıdakilerden	hangisidir?

 A)  Konuları nesnel olarak değerlendirme

 B)  Konuyu bütün yönleriyle ele alma

 C)  İnsan davranışlarının psikolojik nedenlerini anlama

 D)  Felsefenin karmaşık bir etkinlik olmadığını gösterme

 E)  Gözlemi yapılabilen olguları nedensellik bağı içinde ince-
leme
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6. I. Ülkelerarası ticaretin gelişmesi

 II.  Toplumsal iletişimi sağlayan dilin gelişmesi

 III.  Demokratik kültürün yaygınlaşması

 IV.  Evrenin işleyiş yasalarının bilinmek istenmesi

 V.  Toplumsal yapının geleneksel inanışa göre şekillenmesi

 Yukarıdakilerden	hangisi	ya	da	hangileri	bir	toplumda	fel-
sefenin	doğmasını	ve	yaygınlaşmasını	engeller?

 A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız V

  D) I ve II E) III ve IV 

7. Lisede felsefe dersi görmüş, hatta birkaç felsefe kitabı oku-
muş olanların felsefenin ne tür bir uğraş olduğu konusunda 
açık-seçik bir fikir edindiklerini sanmıyorum. Belki farklı bir ad 
taşıdığından ötürü, bunun öteki bilimlerden farklı bir uğraş 
olması gerektiğini düşünürler ama yine de öğrencilerin zih-
ninde felsefenin tam bir aydınlığa kavuşmuş olması ihtimali 
çok azdır.

 Bu	açıklama,	aşağıdakilerden	hangisini	desteklemektedir?

 A)  Felsefe, toplumun sorunlarıyla uğraşmalıdır.

 B)  Felsefi bir soruşturma yapılırken sorulabilecek olan her 
soru sorulmalıdır.

 C)  Felsefe kavramının kesin bir tanımı yapılamaz.

 D)  Felsefenin gelişebilmesi için düşünce ortamının özgür-
leştirilmesi gerekir.

 E) Felsefe, filozofların rasyonel faaliyetleridir.

8. Çoğu insanın gözünde canlanan felsefeci imgesi; meraklı, 
hayatın somut gerçekleriyle ilgili olmayan fikirlerin ve ideal-
lerin peşinden giden, çözümsüz sorulara anlaşılmaz yanıtlar 
veren, fildişi bir kulede oturan birisidir. Oysa felsefe, insanın 
varoluşunun temel sorunlarına yanıt arayan, belki de insa-
noğlunun bildiği en eski akademik alandır.

 Bu	parçada,	aşağıdakilerden	hangisine	değinilmiştir?

 A)  Felsefenin işlevinin ne olduğuna

 B)  Felsefenin rasyonel olmadığına

 C)  Felsefenin insan aklına aykırı olduğuna

 D)  Felsefenin bilim aracılığıyla yapılabildiğine

 E)  Felsefenin bilimlere yol gösterdiğine 

9.  İnsan nedir?

  Hayatın anlamı nedir?

  Doğru olan nedir?

 Filozoflar bu tür sorunlara daha derinlemesine bakıp verdik-
leri cevapların ön dayanaklarını ve gerekçelerini açıklarken, 
sıradan insanlar ya bu soruları sormazlar ya da bu soruları 
sormanın ötesine geçemezler.

 Bu	parçada,	aşağıdakilerden	hangileri	örneklendirilmekte-
dir?

 A)  Sorgulayıcılık ve temellendirme

 B)  Kanıtlama ve betimleme

 C)  İspatlama ve akıl yürütme

 D)  Somutlama ve soyutlama

 E)  Örneklendirme ve açıklama

10. Kierkegaard’a göre felsefe, şimdiye kadar bireyin gerçek ya-
şamını gözden kaçırmıştır. Ona göre, soyut düşüncelere dal-
mak ile ya da doğa bilimlerinde yapıldığı gibi ölçüp biçmekle 
bireyin varoluşu anlaşılamaz. Varoluş; somut, öznel ve uyanık 
insanın yaşamıdır. Felsefe, bu yaşamı açıklamalıdır.

 Buna	göre,	aşağıdakilerden	hangisi	doğrudur?

 A)  Felsefe, bilimlerin yöntemlerini belirlemelidir.

 B)  Felsefe, varlığı bir bütün olarak ele almalıdır.

 C)  Felsefe, insan yaşamının temel anlamını belirlemelidir.

 D)  Felsefe, ideal toplum modelini belirlemelidir.

 E)  Felsefe, insan davranışlarını düzenleyen kurallar geliştir-
melidir

11. Sofistler hiçbir şeyin doğruluğundan emin olunamayacağını 
öğretirler. Bu durum insanı aşırı şüpheciliğe götürebileceği 
gibi, insanın hem kendisine hem de içinde yaşadığı doğaya ve 
evrene bir bütün olarak bakmasını da engeller. İşte felsefenin 
görevi de burada başlar. Nedir bu görev? İnsanı şüphenin yol 
açtığı her türlü parçalanmışlıktan kurtarıp var olanı her boyu-
tuyla görmesini sağlamaktır.

 Bu	parçada,	felsefenin	hangi	işlevinden	söz	edilmektedir?

 A)  Varlığı bütün olarak kavratma

 B)  İnsanlara akıl ilkelerine dayanmayı öğretme

 C)  İnsanlara sorgulamayı öğretme

 D)  Varlığın özünü bulma

 E)  İnsana evrende bir anlam yükleme
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1. Felsefenin başlangıcı MÖ 578. Neden o zaman?  Jaspers’e 

göre; dünya tarihinin ekseni, Çin’de Konfüçyus ve Lao Tse’nin, 
Hindistan’da Upanişadlar ve Buddha’nın, İran’da Zerdüşt’ün, 
Filistin’de Tevrat’ta anlatılan peygamberlerin ve Yunanis-
tan’da Homeros, trajedi yazarları ve filozofların yaşadığı MÖ 
800-200 arasının düşünsel ortamında, MÖ 6. ve 5. yyıl’da 
geçiyor gibidir.

	 Buna	göre,	felsefe	neyin	ürünüdür?

 A)  Boş zamanın

 B)  Geleneksel inançların

 C)  Coğrafi zenginliğin

 D)  Kültürlerarası etkileşimin

 E)  Artı ürünün

2. “Evrenin bir amacı var mıdır? Evrende özgürlük var mıdır? İn-
san aklını zorlayan bunlar gibi felsefi sorularla tarihin teker-
leğinin ileri doğru döndürülebileceğini biliyorum.” diyen	 bir	
filozofa	göre,	aşağıdakilerden	hangisi	bir	felsefi	sorudur?

 A)  Bilinçaltı ve insan davranışları arasındaki ilişki nedir?

 B)  Toplumsal yapıyı meydana getiren öğeler nelerdir?

 C)  Doğanın işleyiş yasaları nelerdir?

 D)  Bütün şeylerin özü nedir?

 E)  İki nokta arasındaki en kısa yol hangisidir?

3. Felsefe, insanın yalnızlık bataklığından çıkmasına olanak sağ-
lar. Birçok düşüncenin sergilendiği bu felsefe  ortamında, 
ayaklarımızı yere sağlam basmalıyız. Yoksa fırtınaya tutulmuş 
bir dal parçası gibi herhangi bir yere savrulabiliriz; savruldu-
ğumuz yer, istemediğimiz bir yer de olabilir.

 Bu	durum,	felsefenin	hangi	özelliğine	örnek	olarak	verile-
bilir?

 A)  Varlığın özünü arama

 B)  Soyut bir etkinlik olma

 C)  İnsana olumlu yaklaşan bir etkinlik olma

 D)  Sıra dışı insanlara özgü olabilme

 E)  Yaşamla iç içe olma

4. Felsefe (philosophia); “bilgi ve bilgelik sevgisi” demektir. Baş-
langıçta felsefenin ilgisi, hayat için gerekli bilginin veya yapa-
bilmenin dışındaki alana yöneliyordu. Günümüzde ise felsefe 
daha çok bir doğru yaşama sanatı olarak algılanmaya baş-
lanmıştır. 

 Bu	parça,	aşağıdaki	yargılardan	hangisini	desteklemekte-
dir?

 A)  Felsefe, analitik düşünmeyi gerektirir.

 B)  Felsefe, zamana göre farklı algılanmaktadır.

 C)  Felsefe, toplumsal sorunlara çözüm getirmelidir.

 D)  Felsefe, filozofların özgürce tartışmasıdır. 

 E)  Felsefe, varlığı bütün olarak anlamaktır.

5. Sıradan insanların temel özelliği, farkında olma durumundan 
yoksun olmalarıdır. Filozof ise insanların farkındalık ve sor-
gulama seviyesini artıran insandır. Felsefe de ancak bu far-
kında olma mekanizması üzerine inşa edilebilir.

	 Bu	parçada,	felsefenin	hangi	özelliği	vurgulanmaktadır?

 A)  Sistemli bir etkinlik olma

 B)  Zaman ve mekanda ortaya çıkma

 C)  Belirli insanlara özgü olma

 D)  Bilinçli bir etkinlik olma

 E)  Metodik düşünmeyi öğretme

6. İnsanın kendi kendisini sorgulamasından daha kutsal bir şey 
olabilir mi? Görüşlerimizde sürekli kaymalar olabilir. Ama 
kaya gibi bir sözümüz olmalı; “Neysen o ol.” gibi. Kendimize 
ait, bizi yansıtan gerçekler olmadan kişi, kim ya da ne oldu-
ğunu keşfedemez. İşte felsefenin önemi de insanın kendisini 
keşfetmesini sağlamakta yatmaktadır.

	 Buna	göre,	felsefenin	görevi	ne	olmalıdır?

 A)  Varlık hakkında bilgi vermek

 B)  Doğa yasalarını keşfetmek

 C)  İnsanın kendisini bilmesini sağlamak

 D)  Dinsel dogmaları sorgulamak

 E)  İnsan aklının ürettiği sorulara yanıt aramak
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7. Filozofun işi soru sormaktır. Onun sorduğu sorular probleme 
çözüm getiren anahtardır. Fakat bu anahtar zaman içinde pek 
değişmez. Değişen sadece filozofun problemin çözümündeki 
bakış açısıdır. Problemi her ele aldığında daha önce gözden 
kaçırdığı, karanlıkta kalan kısımları aydınlanmaya başlar. Fi-
lozof her soru sorma-cevap arama girişiminde problemi çöz-
meye daha çok yaklaşır.

	 Bu	parçada	filozofun	sorduğu	soruların	hangi	özelliğinden	
bahsedilmektedir?

 A) Belli bir cevabının olmamasından

 B) Problemin çözümünde bir araç olmasından

 C) Yanıtlanabilmesinde somut unsurlara ihtiyaç duyulma-
sından

 D) Diğer bilgi türlerinin sorularına kaynak olmasından

 E) Sadece filozoflarca sorulabilmesinden

8. Felsefe, karşımıza bir düşünce eğitimi olarak çıkmaktadır. Dü-
şünmek ise herhangi bir bilgiye ulaşmanın ilk basamağıdır. 
Fakat düşünme becerisi insanda kendiliğinden gelişmez, sü-
rekli işlenmesi gerekir. Araştıran ve sorgulayan bir zihne sa-
hip olmak, sıradan bir bilgiye sahip olmaktan daha önemli ve 
değerlidir. Felsefe, yöntemli ve sistemli düşünmedir. Yetişme 
çağındaki öğrencilerin kendilerini tanımak ve geliştirmek için 
izleyecekleri en sağlam yol, özgür düşünmeden vazgeçme-
den, filozofların düşüncelerinden yararlanmak olmalıdır.

	 Bu	 paragrafta	 felsefenin	 hangi	 özelliğinden	 bahsedilme-
mektedir?

 A) Sürekli bir arayış içinde olması

 B) Kendine ait bir yönteminin bulunması

 C) Tüm ulusların katkısının yer alması

 D) Bilinçli bir etkinlik olma

 E) Düşünürlerin görüşlerinden yararlanılması

9. Bilim adamı ve filozof bilgi ile uğraşan iki değerli insandır. 
Fakat filozofun bilgi ile uğraşması, bilim adamınınkinden fark-
lıdır. Bilim adamının uğraştığı bilgi alanı belirli ve sınırlıdır. Fa-
kat filozof belli bir alanla uğraşmaz, bir alanda uzmanlaşmaz. 
Bilimin alanına giren konular da dahil olmak üzere her şeyi 
sorgular.

	 Bu	parçaya	göre	filozof	için	aşağıdakilerden	hangisi	söyle-
nebilir?

 A) Evrende var olan her şeyle ilgili sorgulama yapar.

 B) Düşüncesini üretirken yetenek ve hayal gücünü kullanır.

 C) Nesnel bilgilere ulaşmayı amaçlar.

 D) Kendini belli yöntemlerle sınırlamaz.

 E) Bilim adamından daha ileri görüşlüdür.

10. Felsefe sözden çok eyleme önem verir. İnsanın felsefeyle 
ilgilenmesinin amacı gününü eğlenceyle geçirmek ya da boş 
zamanlarında can sıkıntısından kurtulmak değildir. Felsefe 
yaşamı düzenler, davranışları yoluna koyar, işlerin hangile-
rinin yapılacağını hangilerinin yapılmayacağını gösterir. Fel-
sefe olmadan kimse güven içinde yaşayamaz. Herkes gün 
içerisinde akıl yürütmesi gereken bir sürü olay yaşar. İşte 
tam bu noktada felsefenin kapısı çalınıp ona akıl danışılmalı-
dır.

	 Bu	paragrafa	göre,	felsefe	için	hangisi	söylenebilir?

 A) Filozofların düşüncelerini yayma çabasıdır.

 B) Aklın ilkelerinden destek alarak düşünce ve görüşlerin 
hayata uygulanmasıdır.

 C) İçinde yaşanılan dünyaya uyum sağlamaktır.

 D) Çoğunluğun kabul ettiği görüşlere uyma eylemidir.

 E) Bilimsel araştırmayı yaygınlaştırma çabasıdır.ÖRNEKTİR
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1. Felsefe, dil konusundaki yanlış kabullerimizin, dünyaya ve 

evrene ait olan düşüncelerimizi nasıl saptırdığının çok yönlü 
bir şekilde araştırılmasıdır. Felsefenin asıl görevi, aslında te-
davidir. Bu tedaviyi de kafası karışmış, çıkmaza girmiş bire-
ye, insanların kullandıkları dil oyununun kurallarını anlatarak 
gerçekleştirebilir.

	 Bu	paragrafa	göre,	felsefenin	işlevi	aşağıdakilerden	hangi-
si	olabilir?

 A)  Bireyin gündelik hayatını kolaylaştırma

 B) Bireylerin doğru düşünebilmesini sağlama

 C) Dil analizi yaparak bireydeki kafa karışıklığını ortadan kal-
dırma

 D) Bireye mutlu olmanın yollarını öğretme

 E) Bireye tartışmanın yöntemlerini gösterme

2. Bir düşünür, başka bir düşünürü, “Onun çok şey bildiği söy-
lenmektedir. Fakat daha geceyle gündüzün, iniş ve yokuşun 
aynı şey olduğunu bile bilmiyor.” şeklinde tenkit etmiştir. Ona 
göre tek önemli olan, her şeyin olup bittiği düzeni bilmektir. 
Bireyi filozof yapan budur. Yani önemli olan çok şey bilmek 
değil, bilginin peşinden koşmaktır. 

	 Bu	paragrafta	filozofun	hangi	özelliğe	sahip	olması	gerek-
tiği	vurgulanmıştır?

 A) Sistemli olma

 B) Bilgi arayışı içinde olma

 C) Özgün olma

 D) Yaratıcı olma

 E) Bağımsız olma

3. Felsefenin ortaya çıktığı toplum İlkçağ’ın göçebe toplumla-
rı olamaz. Çünkü insanlar ilk önce temel ihtiyaçlarını gider-
meye çalışırlar; yerleşik bir hayata geçinceye kadar doğayla 
olan savaşlarını sürdürürler. İnsanlar ihtiyaçlarını belli oran-
da karşıladıktan sonra felsefi etkinliklerde bulunmaya zaman 
ayırmışlardır.

	 Bu	 bilgiye	 göre	 felsefenin	 ortaya	 çıkmasında	 etkili	 olan	
faktör	aşağıdakilerden	hangisidir?

 A) Teknolojik gelişmenin olması

 B) Toplumlar arası ticaretin başlaması

 C) Özgür eğitim kurumlarının açılması

 D) Yeterli oranda bilgi birikimine sahip olunması

 E) Temel ihtiyaçların belli bir noktaya kadar karşılanması

4. Felsefe bir düşünme etkinliğidir ve temel dayanağı insanın 
soru sorabilme yeteneğidir. Bu açıdan bakıldığında da, felse-
fe belli türden sorular hakkında belli bir türden düşünme et-
kinliğidir. Bu tür sorular üzerine düşünürken akıl yürütmeden 
yararlanılır. Filozoflar mantıksal akıl yürütmeleri ya kendileri 
yaratırlar ya da başkalarının akıl yürütmelerini eleştirirler.

	 Bu	parçaya	dayanarak	aşağıdakilerden	hangisinin	felsefe-
nin	sağladığı	yararlardan	biri	olduğu	söylenemez?

 A) Bireyin olaylara karşı önyargılı olmasını sağlar.

 B) İnsana doğru ve açık-seçik düşünmeyi öğretir.

 C)  Toplumsal yaşamda önemli hizmetler sağlar.

 D) Bireyin düşünsel etkinliklerinde yolunu kaybetmemesine 
yardımcı olur.

 E) Mantıklı düşünmeyi sağlar.

5. Evren nasıl oluşmuştur?, Evrenin ana maddesi nedir?, Evre-
nin oluş amacı nedir?, Evren sonlu mudur sonsuz mudur? 
Bu tarz sorulara felsefede kesin cevaplar bulmak mümkün 
değildir. Bu durumla ilgili sorular hakkında insan bilgisinin 
sınırları; yani insan aklının bu soruların gerekli kıldığı bilgiyi 
elde edip edemeyeceği sorgulanmalıdır.

	 Bu	parçada	felsefi	soruların	hangi	özelliğine	değinilmiştir?

 A) Deney sonuçlarına dayandığına

 B) Cevaplanmasının güç olduğuna

 C) Kesin cevaplarının bulunmadığına 

 D) Gerçeğin arayışında olduğuna

 E) Bilimlerin yardımıyla açıklanabildiğine
ÖRNEKTİR
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6. Bireyin düşünmeye ve sorgulamaya başladığının en büyük 
göstergesi, evren hakkındaki merakı sonucu sorular sormaya 
yönelmesidir. Fakat felsefi düşünme sadece sorgulananı tek 
taraflı düşünme değil, bunun yanında sorgulamanın kendisi-
ni ve sonucunu da düşünmedir. İşte felsefi düşünme bu çift 
yönlü düşünmedir. Düşüncenin kendi üzerine tekrar yönel-
mesidir.

	 Bu	paragrafa	göre	felsefi	düşünce	ile	ilgili	aşağıdakilerden	
hangisi	söylenebilir?

 A) Temellendirmeye dayanan bir düşüncedir.

 B) Akla dayalıdır.

 C) Bireyin kendi düşüncelerine dayandığı için özneldir.

 D) Refleksif bir düşünce biçimidir.

 E) Çözümleyici ve kurucudur.

7. Antik Yunan’ın sahip olduğu düşünce tarzı her zaman takdir 
edilmiştir. Fakat o toplumdaki insanlar bu takdiri elde etme-
den önce kendilerinden önceki toplumların düşüncelerinden 
de yararlanmışlardır. Felsefi düşünceyi doğuran İyonyalılar 
bir taraftan Baltık kıyılarına, diğer taraftan da Mezopotam-
ya’ya kadar uzanan bir ticaret ağı kurmuşlardır. Bu sayede 
farklı kültürler birbirleriyle kaynaşma imkanı bulmuş ve fel-
sefenin doğmasına imkan sağlamıştır.

	 Bu	parçadan	hareketle	felsefenin	ortaya	çıkmasında	han-
gisinin	etkisinden	söz	edilebilir?

 A) Toplumsal sorunların artmasının

 B) Demokratik bir siyasi yapının varlığının

 C) Kültürel etkileşimin toplumsallaşmasının

 D) Tarıma dayalı ekonominin gelişmesinin

 E) Özgür düşünmenin kendini göstermesinin

8. İnsan düşünen ve düşündüğünü aktarabilen bir varlıktır. İn-
sanın düşüncelerini özgürce aktarması, diğer insanlarla pay-
laşabilmesi, ön yargıların kırılmasını sağlamakla birlikte in-
sanlar arasında dayanışmayı da arttırır. Hoşgörüye ve yeni 
fikirlere açık bir disiplin olan felsefenin en önemli işlevlerin-
den biri de budur.

	 Bu	paragarafa	göre	felsefenin	temel	işlevi	aşağıdakilerden	
hangisidir?

 A) Bilginin oluşumuna kaynaklık etmek

 B) İnsanın merak duygusunu gidermek

 C) Farklı düşüncelerin tartışılmasını sağlamak

 D) Bilime öncülük etmek

 E) Ortak bir kültürün oluşmasını sağlamak

9. Felsefede düşünceleriyle zirvelere yerleşen bütün büyük 
filozoflar, geçmişteki düşünce sistemlerini hep göz önünde 
bulundurmuş, kendine ait düşüncelerini bunlarla karşılaştır-
mış ve en sonunda kendi düşünce sistemlerini oluşturmuş-
lardır. Böylece gerçek bir filozof olarak kendi düşünce sınır-
larını çizmişlerdir.

	 Bu	paragrafa	göre	“gerçek bir filozof için”	aşağıdakilerden	
hangisi	söylenebilir?

 A) Felsefi sorulara kesin cevaplar bulan kişidir.

 B) Doğaya ait bilgileri bir bütün haline getiren kişidir.

 C) Sistemli ve birikimlidir.

 D) Geçmişteki felsefi düşüncelerden yola çıkarak kendi sis-
temini kuran kişidir.

 E) Felsefeyi yaşamda işlevsel hale getirmeye çalışan kişidir.

10. Felsefenin doğmasında ve gelişmesinde sorular etkili ol-
muştur. Fakat onun sorularına verilen cevaplar bizim günlük 
hayatımızın çok üstündedir. Çünkü duyularımızın bize bildir-
diklerini pozitivist bir anlayışla değerlendiren, bilimlerin olay-
lar arasındaki ilişkileri açıklayan nedensellik ilkesi felsefenin 
sorularını açıklamak için yeterli değildir. Felsefenin soruları 
sıradan olanla yetinmeyen, varlığın ve evrenin özüne ulaş-
mak için araştırma yapan, insanın kainattaki yerini sorgula-
yan, ahlaki değerlerin neler olması gerektiğine dair fikirler 
ortaya çıkarabilen sorulardır.

	 Bu	paragrafa	dayanarak	 felsefi	 sorularla	 ilgili	 aşağıdaki-
lerden	hangisi	söylenemez?

 A) Felsefi sorular, doğayı anlamamıza yardımcı olur.

 B) Felsefi soruların temelinde merak vardır.

 C) Felsefi sorular, bilimsel özellikleri de içinde barındırır.

 D) Felsefi sorular, cevaplarından daha önemlidir.

 E) Felsefi sorular evrensel bir nitelik taşımaktadır.
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