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1.  Berkeley’e göre felsefe, bilgeliğin ve gerçekliğin 

araştırılmasından başka bir şey değildir. Bu nedenle 

zamanının çoğunu, çilesini çekerek ve felsefeyle 

geçirenlerin, düşünsel huzurun ve dinginliğin, bilgide 

belirginliğin ve apaçıklığın tadına diğerlerinden daha fazla 

varacakları; kuşkulardan ve güçlüklerden daha az tedirgin 

olacakları düşünülür. 

Parçaya göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?  

  

 A) Gerçekliği araştıran filozofun yürüdüğü yol çilelidir.  

 B) Her insanın, bilgiyle ilgili kuşkuları ve tedirginlikleri 

vardır. 

 C) Filozof edindiği manevi huzur sayesinde, kuşkuları 

karşısında dingindir. 

 D) Filozofun bilgeliğinin ve araştırmasının temelinde, 

evrensel bilgiye ulaşma çabası yatmaktadır. 

 E) Felsefe, gerçekliğin ne olduğunu sorgular. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  Felsefede esas olan sistem kurmaktır ve her sistemin belli 

bir çerçevesi vardır. Filozofun düşünceleri ya bu 

çerçevenin içine sığabilir ya da onu aşar. Sığdığı zaman 

filozof tutarlıdır; yani düşünceleri arasında bir tutarlılık 

vardır. Sığmadığı zaman filozof söylediklerini kendisi 

çürüten, tutarsız olan, düşünceleri birbirini tutmayan bir 

filozof demektir. 

Paragrafa göre aşağıdakilerden hangisi felsefenin 

özelliklerinden değildir?  

  

 A) Tutarlılığı  

 B) Sistemliliği  

 C) Akıl ve mantık ürünü olduğu  

 D) Çelişkili olması  

 E) Evrenselliği  

3.  İşin saçma tarafı, en saçmasını bile filozofun birinin 

çoktan söylemiş olmasıdır. 

Cicero’nun bu düşüncesini aşağıdakilerden hangisi 

desteklemektedir?   

  

 A) Felsefe üzerine söylenmemiş çok az şey kalmıştır. 

 B) Felsefe, saçmalıktan ibarettir. 

 C) Felsefe, kesinlikten yoksundur. 

 D) Felsefe, kendi içinde tutarlı olmalıdır. 

 E) Filozoflar, ortak bir doğru etrafında toplanmışlardır. 

  

 

 

 

 

 

4.  Felsefe, bilimin varsayılan gücü altındaki yanlış bir 

düşünceden gelecek çılgınlığa karşı uyarabilir. Felsefenin 

en önemli işlevlerinden biri, saçmalamaya karşı, akla ve 

mantığa dayanan düşünceyi savunmaktır.  

Paragrafa göre felsefe bilime nasıl bir yarar 

sağlamaktadır?  

  

 A) Felsefe, bilimin insan yaşamını düzenlemesini sağlar. 

 B) Felsefe, bilimin  temelindeki bilginin,  sistemli ve tutarlı 

olmasını sağlar.  

 C) Felsefe, bilime yeni fikirler üretmesi için malzeme 

verir. 

 D) Felsefenin eleştirisel yaklaşımı, bilimin yığılarak 

ilerlemesini sağlar. 

 E) Felsefe, bilimin yeni buluşlarına kaynaklık eder.  

  

 

 

 

 

 

 

5.  İnsanoğlu, yaşamını sürdürebilmek için gerekli olan 

bilgilerle yetinir. Bunlar da; ilkbahardan sonra yazın 

gelmesi, yiyeceğin açlığı gidermesi, ateşin yakması 

örneklerinde olduğu gibi; beş duyu ile elde ettiğimiz fakat 

nedenini, nasılını bilmediğimiz bilgilerdir. 

Buna göre aşağıdakilerden hangisi gündelik bilgi için 

söylenemez? 

  

 A) Günlük yaşamı kolaylaştıran bilgilerdir.  

 B) Çevreye uyumumuzu kolaylaştırır. 

 C) Farkında olmaksızın kazanılır. 

 D) Deneye ve gözleme dayanır. 

 E) Sorgulama içerir. 
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6.  İlkçağ filozoflarından Demokritos, atomların varlığından ilk 

olarak söz eden kişidir. Ona göre, atomlar gözle 

göremediğimiz ve hiçbir zaman da göremeyeceğimiz 

şeylerdir. 19. yy. başlarında John Dalton, bu teori 

yardımıyla birçok kimyasal olayın açıklanabileceğini 

göstermiştir. Atomları algılayamıyorduk, ama bazı bilim 

adamlarına göre, algıladığımız dünya onlardan oluştuğu 

için, asıl gerçeklik onlardı. 

Paragrafa göre, felsefe ve bilim hakkında 

aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 

  

 A) Felsefe ile bilim, ortak konularda araştırma yapmıştır. 

 B) Bir bilim adamı, bir filozofun görüşlerinden 

yararlanabilir. 

 C) Felsefe, bilime göre daha doğru cevaplar verir. 

 D) Felsefe ve bilim, aynı sorularla ilgilenmiştir. 

 E) Filozof ve bilim adamı arasında bilgi alışverişi vardır. 

  

 

 

 

 

 

7.   Filozoflar çeşitli konularda ileri sürmüş oldukları ve çoğu 

kez de birbirine aykırı olan birtakım düşünceleri, sistemli 

bir şekilde ele alan kişilerdir. Bir bilim adamının, başka bir 

bilim adamının bilimsel bir görüşünü paylaşmak zorunda 

olmasına karşılık; bir filozofun, başka bir filozofun felsefi 

bir görüşünü paylaşması beklenemez. Zaten bugüne 

kadar bir filozofun görüşünün ya da felsefi sisteminin 

yetkili kişilerce oybirliği ile kabul edildiğine 

rastlanmamıştır. 

Paragrafa göre felsefi bilgi için aşağıdakilerden 

hangisi söylenebilir?       

  

 A) Genel - geçer olduğu 

 B) Düzenli ve sistemli olduğu 

 C) Eleştirel olduğu 

 D) Evrensel olduğu 

 E) Öznel nitelikte olduğu 

  

 

 

 

 

 

8.  Filozoflar, varoluş deneycileridir. İnanılanın tersine onlar, 

ne sakin varlıklar ne de düşünce makineleridir. Dalgın da 

değillerdir, belirsizliğe meraklı da... Neyi mi severler? 

Henüz hiç kimsenin fikir yürütmediği yere doğru ilerlemeyi, 

akıl içinde yeni yollar açmayı… 

Paragrafa göre filozof kimdir?    

  

 A) Diğer insanların düşünmediği alanlarda yoğunlaşıp, 

farklı bakış açıları üreten kişidir. 

 B) Her türlü düşünceyi üreten kişidir. 

 C) İnsanların anlama ve bilme ihtiyacını karşılayan 

kişidir. 

 D) İnsanların merak ettiği alanlarda düşünüp cevaplar 

üreten kişidir. 

 E) Yaşama dair sorular sormayan kişidir. 

9.  Birçok filozof, yaşamadığı şeyleri, belki de hayatında hiç 

yaşayamayacağı şeyleri anlatır. Bazen, yaşayamamış 

olmanın verdiği arzu ve istek, yaşarken onu kıymetinden 

habersiz olanlardan daha iyi anlatmayı sağlar. Uzak 

olunan şeyler; istenilen, arzu edilen ve hayallerde yaşatılan 

şeylerdir. Varlığından yoksun kalmak, varlık içinde 

olmaktan daha ilham vericidir. Felsefe; yıllardan sonra, 

dostluk kokan bir şehre gidebilmenin özlemini yaşamak, 

ama yine de gidememek, rüyaların güzelliğini yaşama 

yansıtmaya çalışmak ya da yaşamın, rüyalarımızın güzel 

bir kısmı olduğunun farkına varmaktır. 

Parçada, felsefeye ilişkin olarak vurgulanan anlayış 

aşağıdakilerden hangisinde ifade edilmiştir? 

  

 A) Felsefe, kişinin hayat tecrübesi edinmesini sağlar. 

 B) Felsefe, kişinin anlatabileceği şeyler yaşamasını 

sağlar. 

 C) Felsefe, yanımızdakilerin kıymetini bilmemizi sağlar. 

 D) Felsefe, sahip olduklarımızı daha iyi anlatabilmemizi 

sağlar. 

 E) Felsefe, yaşamda sahip olabildiklerimiz kadar, 

olamadıklarımızın da önemini anlamamızı sağlar. 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

10.  Platon’ a göre felsefenin kaynağında, hayret duygusu 

yatar. Epiktetos bu kaynağı, kişinin kendi yetersizliklerini 

ve güçsüzlüğünü bilmesi olarak belirler. Descartes’ a göre, 

felsefenin kaynağı şüphedir. 

 Buna göre, felsefenin kaynağının farklılık 

göstermesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir? 

  

 A) Filozofların her şeye farklı gözlerle bakma eğilimleri 

 B) Filozofların farklı amaçlara sahip olmaları 

 C) Filozofların bilgi anlayışlarının farklılık göstermesi 

 D) Filozofların çok soru sorması 

 E) Filozofların farklı olma saplantıları 

  

 

 

 

 

 

 

11.  Herakleitos’ a göre; “Deniz, hem en saf hem de en bulanık 

sudur. Balıklar için içilebilirdir, ama insanlar için zehirlidir.” 

Herakleitos’ un be felsefi anlayışı çerçevesinde 

aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? 

  

 A) Değişmeyen tek şey, değişimin kendisidir. 

 B) Bir ve aynı olan hiçbir şeyden söz edilemez. 

 C) Çatışma, her şeyi doğurandır. 

 D) Evrenin özünde logos vardır. 

 E) Bir ırmakta iki kez yıkanılamaz. 
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