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1.  Felsefe, yalnızca o konuda uzman olan kişiyi ilgilendiren 

bir iş değildir; çünkü öyle ilgi çekici görünür ki aslında… 

Felsefe yapmayan hiçbir insan yoktur ya da en azından, 

her insanın yaşamında filozoflaştığı bir an mutlaka vardır. 

Yukarıdaki paragraftan çıkacak temel düşünce 

aşağıdakilerden hangisidir?  

  

 A) Felsefe, o alanda uzmanlaşma olmadan yapılabilecek 

bir iş değildir. 

 B) Çok araştırdığı sürece, isteyen herkes filozof olabilir. 

 C) Farkında olmasa da, herkes felsefeyle bir biçimde 

karşılaşır.  

 D) Felsefe, yaşamla iç içe olduğu sürece ilerleyebilir. 

 E) Felsefenin yaşamdan kopuşu Ortaçağ’ da başlar. 

  

 

 

 

 

 

2.  Doğa bilimcileri, tarihçiler ve sanatçılar, her zaman bir 

biçimde felsefeyle iç içe olmuşlardır.Çünkü, tüm bu 

alanların temelinde, belirli bir düşünce tarzı yatar. 

Paragrafta vurgulanmak istenen düşünce 

aşağıdakilerden hangisidir? 

  

 A) Felsefenin öznel olduğu 

 B) Felsefenin evrensel olduğu 

 C) Bilimin ve felsefenin yöntemlerinin farklı olduğu 

 D) Felsefenin diğer alanlarla ilişkisi 

 E) Felsefenin sorgulamalarının hiç bitmeyeceği 

  

 

 

 

 

 

 

3.  Locke’ a göre felsefe yapmak; gözün, aynı zamanda nasıl 

gördüğünü kavramasıyla aynı şeydir. Burada göz, hem 

görür hem de nasıl gördüğünü, yani yaptığı işi görür. O 

halde felsefe yaparken kişi, hem bilir hem de aynı 

zamanda nasıl bildiğini sorgular. 

Paragrafa göre felsefenin işi nedir?  

  

 A) Cevaplayamayacağı sorular sormak  

 B) Şeylerin asıl yapısını soruşturmak 

 C) Düşünce yapımızı geliştirmek  

 D) Varlığa ilişkin tam ve güvenilir bilgi vermek 

 E) Bir şeyin kavranmasının yanı sıra, nasıl kavrandığını 

sorgulamak 

4.  Her insani uğraşı alanının, kendi dili ve anlatım biçimleri 

vardır. Bu dil, farklı alanların anlam çerçevelerini belirler. 

Oysa, tek bir alanın böyle bir çerçevesi yoktur. Bu alan ise 

felsefedir; çünkü, felsefenin anlamı tamamıyla onu yapan 

kişiye bağlıdır. 

Paragraftan hareketle aşağıdaki yargılardan hangisine 

ulaşılamaz? 

  

 A) Felsefe, öznel bilgiler ortaya koyar. 

 B) Felsefe yaparak, kişiler hayatlarına farklı anlamlar 

katarlar. 

 C) Felsefi bilgi, her birey ve her durum için değişmez 

bilgidir. 

 D) Felsefi sistemler, filozofların dünyayı algılayışlarına 

göre değişiklik göstermişlerdir. 

 E) Felsefeyi felsefe yapan şey, düşünce çeşitliliğine yer 

vermesidir. 

  

 

5.  Spencer; “Felsefe kızamık gibidir ve ancak kızamıklı 

birisinden geçer.”, der. İyi bir felsefe öğreticisi, bu 

taşıyıcılığı üstlenir. Ancak, öğreticinin tavrı, onu düşünce 

dünyasına yaklaştırabileceği gibi, felsefeden de 

uzaklaştırabilir. 

Buna göre felsefeyi değerlendirme de, felsefenin 

yapısına uygun olarak, hangi ölçüt ön planda 

tutulmalıdır? 

  

 A) Felsefi sistemler, kişisel değerlendirmelere yer 

verilmeden aktarılmalıdır. 

 B) Cevaplardan çok, sorular üzerinde durulmalıdır. 

 C) Objektif olabilmek için, bilimsel hipotezlerden 

yararlanılmalıdır.  

 D) Filozofların sistemleri, yorumlarla beraber verilmelidir. 

 E) Felsefenin, insan aklını karıştıran bir etkinlik olduğu 

anlatılmalıdır. 

  

 

 

6.  Gündelik bilgi, bir bilimselliğe dayanmaz. O güne dek öyle 

olması dolayısıyla, ondan sonra da öyle olacağına ilişkin 

bir yargıdan doğar. Mesela, yağmur yağdığı zaman 

sokakların ıslanacağını düşünmek gibi.  

Paragraftan hareketle, gündelik bilgi ile ilgili 

aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? 

  

 A) Bilimsel yöntemlerle elde edilir.  

 B) Deneme- yanılma yoluyla elde edilir. 

 C) Nesnel bir bilgi türüdür. 

 D) Kaynağı ilahidir. 

 E) Genel yasalara ulaşmaya çalışan bir bilgi türüdür. 
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7.  Felsefeyi felsefe yapan, kişinin ne olmadığını kesinlikle 

bildiği; ama ne olduğunu yaklaşık olarak bile bilmediği bir 

iş olmasıdır. 

Yukarıdaki parçada verilmek istenen düşünce 

aşağıdakilerden hangisidir?   

  

 A) Felsefenin ne olduğuna ilişkin bir yargıda 

bulunamayız. 

 B) Felsefe değil, felsefe yapmak öğrenilir. 

 C) Felsefi bilginin yanlışlığı ya da doğruluğu söz konusu 

değildir.  

 D) Felsefe gerçeküstü olaylarla uğraşır. 

 E) Felsefi sorular, her zaman yeni bir cevabı gerektirir. 

  

 

 

 

 

 

 

 

8.  Bilim ve sanat, aynı dünyaya bakmanın iki farklı ifadesidir. 

Ancak dünya, her ne kadar aynı olsa da, gören göz ve 

dokunan eller farklıdır. 

Parçada neyin önemi üzerinde durulmaktadır?  

  

 A) Sanat, farklı bir etkinlik olsa da, zaman zaman 

bilimden beslenebilir. 

 B) Bilim, sanattan yöntem ve bilgi türü bakımından ayrılır. 

 C) Sanat, sanatçının yaratma sürecinin sonucudur. 

 D) Bilim adamı, sanatçı gibi duygularından bağımsız 

değildir. 

 E) Bilim ve sanatın konuları evrenseldir.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

9.  Bochenski’ye göre; felsefe diye bir şeyin olmadığını 

söylemek için, tam bir felsefi iddia dile getiren, sözde 

felsefe düşmanlarının görüşünden daha eğlenceli bir şey 

yoktur.Yani, felsefe yapılmayacaksa bile yapılır. Bu tıpkı 

aklın olmadığını akılla kanıtlamaya çalışmak ya da “Çok 

düşündüm, bence düşünmek gereksizdir.” demek gibi bir 

şeydir.  

Bochenski, yukarıdaki parçada hangi düşünceyi 

vurgulamak istemiştir?   

  

 A) Felsefe yapmak, dünyayı başka türden görmeyi 

gerektirir. 

 B) Felsefeyi saçma bulmak bile, onun içinde olmakla aynı 

anlama gelir.  

 C) Felsefe sırf bir düşünme değil, aynı zamanda eyleme 

etkinliğidir. 

 D) Düşünce, gerçeklikten koparılamaz. 

 E) Filozof, dünyayı bütünlüğünde gören kişidir. 

  

10.  Öteki bilimler, bilgi ortaya koyarlarken; felsefe, bilginin 

kendisinin olanağını, koşullarını ve sınırlarını araştırır. 

Parçadan çıkacak sonuç aşağıdakilerden hangisidir? 

  

 A) Her bilim, farklı bilgi türleri ile ilgilenir. 

 B) Alanları farklı olsa da, tüm bilimler aynı yönteme 

dayanır. 

 C) Farklı felsefe disiplinleri arasındaki fark, sorularından 

kaynaklanır. 

 D) Felsefe, bilginin kendisini sorgulayan bir üst alandır. 

 E) Felsefe ve bilim birlikte ilerler. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.   Dini bilgiyi felsefi bilgiden ayıran en önemli özellik, din 

sorgulama içermezken, felsefenin özünde sorgulama 

yatar. Bu anlamda din, olanı olduğu gibi kabul etmeye, 

itiraz etmemeye ve koşulsuz kabul etmeye dayanır. 

Buna göre, dini bilginin en temel özelliği 

aşağıdakilerden hangisidir? 

  

 A) Sorgulamaya dayanan bir alandır. 

 B) Deneye ve gözleme dayanır. 

 C) Herkes için genel- geçer yapıdadır. 

 D) Kişi, söz konusu olan dine ilişkin bazı değerleri 

reddedebilir. 

 E) Dogmatiktir. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.  Felsefenin en önemli problemi, bizzat felsefenin ne olduğu 

problemidir. Bu anlamda, diğer bilgi türleri kendileri 

üzerinde sorgulamada bulunmazlarken, felsefe zaten bu 

sorgulama sürecine dayanır. 

Yukarıdaki paragrafa göre, aşağıdakilerden hangisi 

söylenebilir? 

  

 A) Bilim, sanat, din gibi bilgi türleri, kendi alanları 

üzerinde sorgulamalarda bulunurlar. 

 B) Felsefe; filozofların kişiliklerine, eserlerine, kültürlerine 

endeksli bir alandır. 

 C) Felsefe, kendisi üzerinde düşünen ve ne olduğunu 

araştıran bir zihinsel etkinliktir. 

 D) Felsefe, kendi içerisinde tutarlı bilgiler ortaya koyma 

çabasıdır. 

 E) Felsefe, tanrıyı düşünmektir. 
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