
 
YKS HAZIRLIK – FELSEFE GRUBU 

     Felsefenin Alanı ve Doğuşu             02.A.04 

 

www.dogruegitim.com  

 

1.  Felsefe; var olanlar üzerinde bilinçli, planlı bir 

düşünmeden doğmuştur. Öteden beri cevapları yalnız 

dinden, mitoslardan edinilen birtakım sorular, bir zaman 

gelip de eleştiren  bir düşünmenin  ve gözlemin konusu 

yapılınca, felsefe tarihi başlamıştır. Bu soruların başında 

da; var olanların kökeni, evrenin meydana gelişiyle insanın 

bu dünyadaki yeri ve ödevinin ne olduğu soruları 

gelmektedir. 

Parçaya göre felsefe hakkında aşağıdakilerden 

hangisi söylenebilir? 

 

 A) Felsefe, doğruları sorgulamadan kabul eder. 

 B) Felsefi düşünüşün temelini mitoslar oluşturmaktadır. 

 C) Felsefe, insanın evreni merakıyla başlamıştır. 

 D) Dinin ve doğmaların yerini gözlem ve eleştirellik 

alınca, felsefe tarihi başlamıştır. 

 E) Mitosların  doğuşunun temelinde felsefe vardır. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  Thales için su; arkhe, yani her şeyin temel ilkesi idi. Ona 

göre her şey sudan türer ve yine suya döner. Suyu 

felsefenin temeline yerleştirmesinin nedeni ise; deniz 

kıyısında doğup büyümesi ve Mısır’ da Nil nehrinin, yani 

suyun öneminin bilincine varmasıdır, denilebilir. 

Parçaya göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?  

 

 A) Felsefi etkinlikler ile toplumsal ve çevresel koşullar 

arasında hiçbir bağlantı yoktur. 

 B) Toplumda meydana gelen değişimler, felsefenin 

konusunu etkiler. 

 C) Felsefeyi anlayabilmek için, o dönemin yapısına 

bakmak gerekir. 

 D) Felsefi düşünceler, yaşamdan kopup soyutlanmış 

düşünceler değildir. 

 E) Thales, varlığın ilk nedenini araştırmıştır. 

3.  Felsefe, teoloji ile bilim arasındadır.Teoloji gibi,  gelenek 

ve vahiy otoritesinden çok, insanın yargı gücüne başvurur. 

Bütün kesin bilgiler  bilime, kesin bilgiyi aşan doğmalarsa 

teolojiye ilişkindir. Fakat teoloji ile bilim arasında, her 

ikisine de açık bir tampon bölge vardır ki; bu da felsefedir. 

Parçadan hareketle felsefeyle ilgili aşağıdaki 

yargılardan hangisine ulaşılabilir? 

  

 A) Teoloji felsefeden farklı olarak kesin bilgiye ulaşmaya 

çalışır. 

 B) Felsefe, teoloji ile bilim arasında kalan, kesin olanla 

olmayan arasındaki durumları da ele alır. 

 C) Felsefe bilimden farklı olarak sistemli ve düzenli 

bilgiler topluluğudur. 

 D) Felsefe, pratikte insan yaşamını kolaylaştırma amacı 

gütmektedir. 

 E) Felsefe, kesin bilgiyi aşan durumları ele almaz. 

  

 

 

 

 

4.  Goethe’ ye göre, filozoflar bize kendi yaşama 

biçimlerinden çıkmamış hiçbir şey sunmazlar. 

Parçadan hareketle, felsefeyle ilgili olarak aşağıdaki 

yargılardan hangisine ulaşılamaz? 

  

 A) Felsefi bilgi özneldir. 

 B) Filozofu anlayabilmek için, yaşam biçimine bakmak 

gerekir. 

 C) Filozofların sunduğu felsefe sistemleri deney ve 

gözleme dayanır. 

 D) Felsefi bilgi kesinlik taşıyan bir bilgi değildir. 

 E) Felsefi bilgi düşünceye dayalı olarak ilerler. 

  

 

 

 

 

5.  Tanrı, özgürlük ve ölümsüzlük tasarımlarının kaynağı olan 

Kant’ ın aklı, salt bir insan aklıdır. Ama Kant, onun var 

olan ya da var olmuş olan tek insan aklı türü olduğunu 

tartışmasız varsayar. 

Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?  

  

 A) Felsefenin tartışmasız kabul ettiği bazı temel noktalar 

vardır. 

 B) Metafizik tasarımların kaynağı akıldır. 

 C) Felsefe, akıl ürünü olduğu için sorgulayıcıdır. 

 D) Felsefe, zihinsel bir uğraştır. 

 E) Felsefe sadece metafizik alanla ilgilenir. 
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6.   Felsefedeki görüşlerin birbirinden böylesine çok 

ayrılmasında şaşılacak bir şey yoktur aslında .Büyük bir 

düşünür olan, kesinlikle kuşkucu olmayan Aquino’ lu 

Thomas, felsefenin temel sorunlarını pek az insanın, 

ancak uzun zaman sonra çözebildiğini söylemiştir. 

Parçaya göre felsefeyle ilgili aşağıdakilerden hangisi 

söylenemez? 

  

 A) Felsefi sorunlar çözülemez değildirler. 

 B) Felsefede pek çok farklı görüş bulunmaktadır. 

 C) Felsefe, öznel bir nitelik taşımaktadır. 

 D) Felsefede ilerleme birikimli olarak olur. 

 E) Felsefede çeşitliliğin nedeni, deney ve gözleme 

dayanmamasından ileri gelir. 

  

 

 

 

 

 

 

7.  Filozof bilgi ile, hakikat ile uğraşır. Ama onun bilgi ile 

uğraşması, bilim adamının bilgi ile uğraşmasından 

farklıdır. Bir fizik bilgini fiziksel olaylarla, biyoloji bilgini 

biyolojik olaylarla uğraşır. Oysa filozof, bilim adamı gibi 

belirli ve sınırlı bir olaylar grubu ile uğraşmaz. Filozof, 

varlık hakkında bütünsel bilgiye ulaşma çabasındadır. 

Parçada bilim ile felsefe arasındaki hangi fark 

vurgulanmaktadır?  

  

 A) Bilim parçayla, felsefe bütünle ilgilenir. 

 B) Bilim birikimli olarak, felsefe yığılarak ilerler. 

 C) Filozof  öznel, bilim adamı nesnel bir tavır sergiler. 

 D) Felsefe sorular sorarken, bilim cevaplar bulmaya 

çalışır.   

 E) Felsefe bilgi karşısında kuşkucuyken, bilim doğruluk 

peşindedir. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.  Felsefesiz yaşamak, açmaya çalışmadan gözü kapalı 

yaşamaktır. Oysa felsefeyle dünyaya bakmanın verdiği o 

müthiş zevkten yoksun kalmak, dünyaya eleştirel olmayan 

bir gözle bakmak insanoğlu için büyük bir kayıptır. 

Paragrafa göre felsefeyle ilgili aşağıdakilerden hangisi 

söylenemez? 

  

 A) Felsefe, yaşamın içindedir. 

 B) Felsefi bakış, insanı yorar ve üzer. 

 C) Felsefe, hayata körü körüne bağlanmayı engeller. 

 D) Felsefe, anlama ve araştırma isteğinin dışa 

vurulmasıdır. 

 E) Felsefenin eleştirel yönü, insanın hazza ulaşmasını 

sağlar. 

9.  Platon’ a göre sorunlar, ancak felsefe ile çözümlenebilir. 

Devlet yönetimi ile ilgili olarak, en çok üzerinde durduğu 

konular; dostluk, hitabet ve siyasettir. Gerçek dostluk, bilgi 

sevgisi ile yani, felsefe ile ruhları tutuşmuş insanların 

beraberliğinden başka bir şey değildir. Bu anlamda 

felsefe, dostluk kokusunu hissetmemizi sağlayan 

dostlarımızla anlam kazanan ve onlara anlam katan bir 

süreçtir. Dostluk, Farsça’ da da yer aldığı üzere; Dila-ra, 

yani gönül dinlendiren bir süreçtir. 

Yukarıdaki paragrafa göre, Platon’ un yaklaşımı 

çerçevesinde felsefeye ilişkin aşağıdakilerden hangisi 

söylenebilir? 

  

 A) Felsefe, evrene ve yaşama karşı sergilenen bir 

duruştur. 

 B) Her problemin çözümü, yeni bir problem ortaya 

çıkarır. 

 C) Uzak olunan şeyler; istenilen, arzu edilen ve 

hayallerde yaşatılan şeylerdir. 

 D) Felsefenin kaynağı, hayret duygusudur. 

 E) Felsefenin kazandırdığı gerçek dostluk ve bilgelik, 

çözümler için bilgili olmaktan daha anlamlıdır. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.  Filozofların gerçek hakkında söyledikleri, eski eşyalar 

satan bir dükkanda gördüğümüz, “Burada ütü yapılır.” 

yazısı kadar aldatıcıdır. Çamaşırlarımız alıp ütületmeye 

götürdüğümüzde, aldanmış olduğumuzu görürüz. Çünkü, 

tabelada satılıktır.  

Kierkegaard’ ın bu sözü, felsefeye ilişkin aşağıdaki 

yaklaşımlardan hangisini destekler? 

  

 A) Felsefe, bir soru sorma faaliyetidir. 

 B) Felsefe bilmemek, bilmekten daha iyidir. 

 C) Felsefe, bulduğunu sanarken, kaybettiğinin farkına 

varmaktır. 

 D) Felsefe, gerçeği arama etkinliğidir. 

 E) Felsefe, yaşama karşı sergilenen bir duruştur.  

 
, 
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