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1.  Bilimsel araştırma yöntemlerinin belli ve öğretilebilir 

olmasına karşın; felsefenin, filozoflar tarafından bile 

üzerinde uzlaşılan belli ve standart bir araştırma, 

düşünme yöntemi mevcut değildir. Deyim yerindeyse, her 

filozofun kendisine özgü bir felsefe yapma biçimi vardır. 

Kant, felsefenin değil felsefe yapmanın öğrenilmesi 

gerektiğini söylemekle birlikte; felsefe yapmayı 

öğrenmenin, bilim yapmayı öğrenmekten çok daha zor 

olduğu konusunda bizi uyarmaktadır 

Parçaya göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? 

  

 A) Her filozof kendisine özgü bir biçimde felsefe yapar. 

 B) Bilimsel araştırmalarda yöntem ve ilkeler bellidir. 

 C) Felsefe yapmak, bilim yapmaktan daha zordur. 

 D) Bilimde kesin sonuçlara ulaşmak mümkün değildir. 

 E) Felsefenin bilimden en büyük farkı, kesin ilke ve 

yöntemlerinin olmamasıdır. 

  

2.  Felsefe her şeyden önce insanın kendisini çevreleyen 

evreni, toplumu, insanın bizzat kendisini tanımak ve 

bilmek amacına yönelik olduğundan, çeşitli bilimlerin bu 

konulardaki çalışmalarının sonuçlarından haberdar 

olmama lüksüne sahip değildir. 

Yukarıdaki düşünceyi savunan düşünürün, 

aşağıdakilerden hangisini söylemesi beklenemez? 

  

 A) Bilim sonuçları itibariyle felsefi düşünceyi etkileyebilir. 

 B) Felsefe özgün eleştirel bir disiplindir; dolayısıyla bilim 

ile arasında bir ilişki bulunmamalıdır. 

 C) Felsefe insanın anlam arayışıdır. 

 D) Felsefe, bir düşünme faaliyetidir ve her konuda 

düşünme özgürlüğüne sahiptir. 

 E) Felsefe yapan kişi, bilimsel yasa ve ilkeleri göz ardı 

edemez. 

  

 

3.  Bilimin bir amacı da doğru bilgiye ulaşmaktır.Bu yüzden; 

"Doğru bilginin imkanı, koşulları, kaynakları, sınırları" 

konularında kendisine yol gösterecek, kendisini 

eleştirecek ve bilinçli kılacak felsefi araştırmaların 

sonuçlarına kayıtsız kalamaz.  

Buna göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? 

  

 A) Bilim, konusu itibariyle felsefi sonuçlara ilgisiz 

kalamaz. 

 B) Bilim, hala felsefenin bir alt dalıdır. 

 C) Bilim de felsefe de asıl olarak "bilgi" problemiyle 

ilgilenir. 

 D) "Doğru bilginin imkanı " sorusunu sadece felsefe 

cevaplandırmaz. 

 E) Bilim, felsefi araştırma sonuçlarından hareket eder. 

4.  Bilgi, bir şehrin ortasında yer alan, bir gökdelen gibi 

düşünülebilir. Bu gökdelenin, şehre bakan pencereleri 

vardır. Her bir pencere, farklı bir bilgi türünü ifade eder ve 

bu pencerelerin her birinden, şehri belli bir bölümü görülür. 

Fakat, gökdelenin en üstünde yer alan felsefi bilgi 

penceresinden, şehrin bütününü görmek mümkündür.  

Bu paragrafta felsefi bilginin hangi özelliği 

vurgulanmaktadır? 

  

 A) Eleştirel olması 

 B) Seçici olması 

 C) Öznel olması 

 D) Birleştirici ve bütünleştirici olması 

 E) Akla dayalı olması 

  

5.  "Özgürlük nedir?" sorusu ile bilim ilgilenmez. Sıradan bir 

insan bu soru karşısında cevap veremez. Felsefe ise bu 

konularda düşünür ve gerekçeli cevaplar arar. 

Bu parçaya dayanarak, felsefe hakkında 

aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? 

  

 A) Bilginin imkanı konusunda ayrıntılı araştırmalar 

yapar. 

 B) Zor konular üzerinde yoğunlaşır. 

 C) Bilimin ya da diğer disiplinlerin ele almadığı 

konularda açıklamalar getirir. 

 D) Çözümü olmayan sorular üzerinde düşünür. 

 E) Diğer disiplinlere yardımcı olacak soruları çözümler. 

  

6.  “Yeni doğan bir bebek ne işe yarar?” Evet, bu sorunun 
cevabını aramak saçmalık olur. Peki bilim ne işe yarar? 
Bilim, birçok alanlarda işimize yaramıştır. Ama evrende 
dokuz gezegenin olduğunu bilmek ya da geometri bilmek 
ne işimize yarayacak?, diye hareket etmez bilim adamı. 
Peki ya ahlak? Onun bir işe yaraması şöyle dursun, 
gerçekten ahlaklı davranmak; Sokrates örneğinde olduğu 
gibi, ölümü bile yaşatabilir. Peki felsefe ne işe yarar? Bu 
soruda hemen Sokrates'i yardıma çağırıyoruz. Ona göre; 
araştırılmayan, incelenmeyen, üzerinde düşünülmeyen bir 
hayat yaşanmaya değmez. İnsanlar bilim ve felsefe ile 
ilgilenirken, onun bir işe yarayıp yaramadığını sormazlar 
bile. Aristoteles'in söylediği gibi: "İnsan doğal olarak 
bilmek ister." 
Paragrafta anlatılmak istenen asıl düşünce 

aşağıdakilerden hangisidir? 

  

 A) Bilim için amaç, doğayı kontrol altına almaktır. 

 B) Bilim adamı araştırma yaparken, öncelikle onun ne 

işe yarayacağını önemser. 

 C) Felsefe, pratikte bir işe yaramaz. 

 D) Ahlak insanlara ölüm bile getirebilir. 

 E) İnsanlar doğal olarak bilmek isterler ve bu istek 

onların felsefe ile uğraşmalarını sağlar. 
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7.  Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? 

  

 A) Dinsel Bilgi: Tanrının buyruklarına uyarsan cennete 
gidersin. 

 B) Gündelik Bilgi: Geceleri kedi görmek hayır getirmez. 

 C) Felsefi Bilgi : Su 100 °C’ de kaynar. 

 D) Felsefi Bilgi : Devleti yönetenler filozoflar olmalıdır. 

 E) Bilimsel Bilgi : Ay, Dünya’ nın uydusudur. 

  

 

 

 

 

8.  Platon olmasaydı "İdealar Dünyası", La Mettrie olmasaydı 

"Makine İnsan"; Kant olmasaydı, "Salt Aklın Eleştirisi" 

olmazdı. Ancak, Newton olmasaydı da, “Yerçekimi 

Kanunu” bir başkası tarafından belirlenecekti. Çünkü 

bilimsel bilgi, öznesine bağlı değildir; nesnesine, topluma 

ve tüm insanlığa dönüktür. 

Bu paragraftan ulaşılabilecek sonuç aşağıdakilerden 

hangisidir? 

  

 A) Felsefe kişisel yaratıcılığa dayandığından, 

öznesinden ayrı düşünülemez. 

 B) Bilim ve felsefe farklı yöntemler kullanır. 

 C) Bilimsel sonuçlar, bilim adamından etkilenir. 

 D) Bilimsel buluşlar öznelerine bağlıdırlar. 

 E) Bilim adamı, filozofa göre daha çok şey bilmelidir. 

  

 

 

 

 

9.  İlkçağda doğa filozofları, varlığın ana maddesinin ne 

olduğu sorusu üzerinde durmuşlardır. Thales bu ana 

maddenin su; Herakleitos ateş; Demokritos atomlar 

olduğunu söylemiştir. 

Yukarıda bahsedilen, felsefenin hangi özelliği ile 

ilgilidir? 

  

 A) Birleştirici olması 

 B) Öznel olması 

 C)  Deneye dayanması 

 D) Akla dayanması 

 E) Kararsız olması 

  

 

 

 

 

10.  Felsefenin sorularının büyük bölümü; "Nedir?"li sorulardır. 
Oysa bilim; “Neden?" sorusuna cevap arar. "Nedir?” 
sorusuna verilecek cevaplarda kesinlik olmayacağından, 
felsefe alanında, bilimlerdeki kesinlikten söz edilemez. 
Bu paragrafa göre, felsefenin en önemli farklılığı 

nedir? 

  

 A) Felsefi bilgi, akla dayanmaz. 

 B) Felsefi bilgi, eleştirel bir bilgi türüdür. 

 C) Felsefi bilgi, deney ve gözleme dayanmaz. 

 D) Felsefi bilgi, din ve toplum kurallarını benimsetir. 

 E) Felsefi bilgide, kesinlikten söz edilemez. 

11. İnsanların çoğu, gündelik hayata o derece esir olurlar ki, 

hayatı ve varoluşu sorgulamak onlar için çok gerilerde 

kalır. Filozofsa, dünyaya alışmayı bir türlü beceremez. 

Dünya onun için, akıl almaz sırlarla dolu, gizemli bir yerdir. 

Yukarıdaki paragrafa göre, aşağıdakilerden hangisi 

söylenemez? 

  

 A) Felsefe, bir sorgulama faaliyetidir. 

 B) Felsefeye göre, sorgulanmamış bir yaşam 

yaşanmaya değmez.  

 C) Felsefe, gereksiz sorgulamaların peşinde koşmaya 

neden olduğundan, bireyi yanılgıya iter. 

 D) Felsefe, gerçek insan olmayı sağlayan, zihinsel bir 

faaliyettir. 

 E) Felsefe, insanın kendini arayışının ilk ve son 

durağıdır. 

  

 

12. İnsan, kendi özgür iradesinin katkısı ve onayı olmadıkça, 

zihninde bulunan her türlü baskı ve kalıbın tutsağı 

olacaktır. Bu anlamda felsefe, bireyin iradesini özgür 

kılmak için gerekli sistemlere sahiptir ve felsefenin değeri, 

aklın değerinde yatar. 

Parçaya göre, felsefi bilginin hangi özelliğinden söz 

edilemez? 

  

 A) Felsefi bilgi, akla dayalı bir bilgidir. 

 B) Felsefi bilgi, bireyin safsatalara önem vermemesini 

sağlayacak zihinsel disiplini sağlar.  

 C) Felsefi bilgi, bireyin iradesini özgür kılmasını sağlar. 

 D) Felsefi bilgi, insanın özgürlük gibi önemsiz değerlerin 

peşinden koşmasına neden olur. 

 E) Felsefi bilgi, tutarlı düşünmeyi sağlar. 

  

 

 

 

13. İnsan, çevresine felsefi bir bakış açısıyla; sorgulayarak, 

anlamaya çalışarak, akla ve mantığa dayalı olarak 

bakmaya çaba gösterirse, etrafında birçok felsefe treni 

olduğunu görecektir. Bu trenler, her an yanı başımızdan 

hareket etmekteler; kendimize, yaşamımıza, değerlerimize 

yeni anlamlar katmak adına bizi yolcu olarak kabul etme 

istemindedir hepsi de. Nerede mi bu trenler? Bakın hadi 

etrafınıza, binlercesini göreceksiniz. Hadi durmayın artık, 

siz de binin bu trenlerden birine. Kaçırdınız mı birini, 

merak etmeyin birazdan biri daha hareket eder ve sonra 

biri daha. Hayır, bu trenlere binmek için para ödemenize 

gerek yok, para geçmez bu trenlerde, sadece bilgeliğe 

ulaşma sevgisi yeterli olacaktır size… 

Bu paragrafın ana düşüncesi aşağıdakilerden 

hangisidir? 

  

 A) Felsefe, yaşamdan soyutlanamayacak olan ve her 

şeyin özünde yer alan, bir anlamlandırma işidir. 

 B) Felsefe, düşünce yapısını oluştururken, bilimsel 

gerçeklerden hareket eder. 

 C) Felsefe, toplumsal yapıyı etkileyen bir etkinliktir. 

 D) Felsefe, içinde bulunduğu ortamdan soyutlanarak 

düşünülemez. 

 E) Felsefe, günümüzde önemini yitirmeye başlamıştır. 
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