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1. Felsefe (philosophia), sevmek (philia) ve bilge-
lik (sophia) sözcüklerinin birleşiminden türemiştir. 
Antik Yunan’da sophos (bilge) “bilgileri kendisinde 
bulunduran hikmet sahibi kimse” olarak bilinirdi. 
Ancak insanın her şeyi bilemeyeceği gerçeği kar-
şısında “sophia” kelimesi “philia” sözcüğü ile bir-
leştirilerek “filozof”a dönüştürüldü. Filozof her şeyi 
bilen değil, bilgiyi ele geçirmek için uğraşan, peşin-
den koşan kişidir.

Bu parçaya göre “philosophia” sözcüğü ile ilgili 
aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A) Bilgiyi sevmek demektir.

B) Felsefe yapabilmek için bilgi arayıcısı olmak 
gerekir. 

C) Bilginin peşinden koşmaktır. 

D) Bilgeliğe ulaşmış olmak gerekir.

E) Felsefe bilgeliğe ulaşma çabasıdır.

2. Filozofların inceledikleri problemlerin, benzer ol-
masına rağmen kendi zihin ve karakter yapıları, 
olaylara bakış açıları, yaşam biçimleri, içinde bu-
lundukları toplumların kültürleri, farklı felsefe ta-
nımlarının ortaya konulmasında rol oynamıştır.

Bu parçaya göre felsefi düşünceyle ilgili aşağı-
dakilerden hangisine ulaşılabilir?

A) Her filozof kendi açısından bir felsefe tanımı 
ortaya koymuştur.

B) Filozof, soruları cevaplarken mantık ilkelerine 
bağlı kalır.

C) Felsefe, yeni bilim dallarının oluşmasına kat-
kıda bulunur.

D) Filozof, ön yargılardan arınarak düşünsel faali-
yete başlar.

E) Felsefe soruları, bilimsel veriler temel alınarak 
oluşturulur.

3. Descartes, filozofun görevinin sağlam bilgilerin elde 
edilmesini sağlayacak temelleri kurmak olduğunu 
savunur. Bu konuda matematiği örnek alan Des-
cartes, kendi felsefesini üzerine kuracağı sağlam 
temeli bulmak için her şeyden kuşku duyar. O, bu 
amaçla önce duyuların sağladığı kuşkulu ve aldatıcı 
bilgilerden, öğretmenlerinden öğrendiği bilgilerden, 
matematiğin doğrularından ve hatta Tanrı’nın var 
oluşundan bile kuşku duyar. O kuşku duya duya 
kuşku duyamayacağı bir bilgiye ulaşır. Bu bilgi 
“Cogito er go sum.” yani “Düşünüyorum öyleyse 
varım.”dır.

Bu parçada Descartes, filozofta bulunması ge-
reken en önemli özellik olarak aşağıdakilerden 
hangisini savunur?

A) Yeniliklere açık olmayı

B) Farklı fikirleri hoşgörüyle karşılamayı

C) Yöntemli bir şüphe duymayı

D) Felsefi bilgi birikiminden yararlanmayı

E) Basmakalıp düşüncelerden sıyrılmayı

4. Yunan mitolojisine göre Zeus, kendisinden ateşi 
çalıp insanlara veren Prometheus’tan intikam al-
mak ister ve Prometheus’un kardeşi Epimetheus’a 
balçıktan yapılmış tanrısal güzellik ve zekâya sa-
hip Pandora’yı eş olarak gönderir. Epimetheus 
kardeşinin tüm uyarılarına karşı Pandora’ya aşık 
olur ve onunla evlenir. Zeus, Pandora’ya evlilik 
hediyesi olarak topraktan yapılmış, bir kutu hedi-
ye eder. Prometheus Pandora’ya bu kutuyu asla 
açmamasını söyler. Bir süre sonra merakına yeni-
len Pandora, kutuyu açar ve kutunun içindeki tüm 
kötülükler dünyaya yayılmaya başlar. Pandora son 
anda kutuyu kapatır. Kutunun içinde tek kalan ise 
insanları bu kadar olumsuzluk karşısında avutan 
ve insanlığın tek ilacı olan umuttur. Filozoflar da 
aynı Pandora gibidir, tüm kutuları açmak isterler.

Bu parçadaki benzetmeye göre filozofu kutuları 
açmaya iten aşağıdakilerden hangisi olamaz?

A) Merak etme

B) Bilinenle yetinmeme

C) Hayret etme

D) Problemleri çözme

E) Yeni bilgilere açık olma
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5. Birçok filozof kendinden önce gelenlerin görüş-
lerinden farklı, kimi zaman onlara zıt bir görüşle 
ortaya çıkmış; kendinden sonra gelen filozoflar 
tarafından reddedilme kaderiyle de karşılaşmıştır. 
Filozof, hiçbir bilgiyi akıl ve mantık süzgecinden 
geçirmeden doğru kabul etmez. Filozof için tartışıl-
mayacak, sorgulanmayacak hiçbir bilgi yoktur. Fi-
lozofun felsefede kendisine kadar olan gelişmeleri 
ve savları gözden geçirerek kişisel düşüncelerini 
oluşturması, herhangi bir otoriteye bağlı olma zo-
runluluğunun bulunmaması çok farklı felsefi fikirle-
rin doğmasına sebep olmuştur.

Bu parçada filozofun aşağıdakilerden hangisi-
ne sahip olması gerektiğine vurgu yapılmıştır?

A) Deney ve gözleme bağlı hareket etmeye

B) Eleştirel bir tutumla öznel tavır geliştirmeye

C) Önceki filozoflardan yararlanmak zorunlulu-
ğuna

D) Farklı görüşlere hoşgörülü yaklaşmaya 

E) Mutlak bilgiye ulaşılabileceği bilincine sahip ol-
maya

6. Fikirlerin açıkça ve özgürce paylaşılamadığı bir 
ortamda, felsefi fikirlerin doğup gelişmesi ve fark-
lı görüşlerin uzlaşmasından bahsetmek mümkün 
değildir. Her türlü fikir, özgürce söylenmeli ve tar-
tışılmalıdır. Filozof kendisi gibi düşünmeyenlere 
çok şey borçlu olmalı, bunu yaşam biçimi olarak 
benimsemeli, diğer insanların dünya görüşüne ve 
yaşam tarzına saygı göstermelidir. Bu görüşlerin 
kendi dünya görüşüyle örtüşmesi gerektiğini dü-
şünmemelidir.

Bu parçaya göre filozof aşağıdakilerden hangi-
sini yapmalıdır? 

A) Olması gerekeni belirlemeye çalışmalıdır.

B) Farklı bakış açılarına karşı hoşgörülü olmalıdır. 

C) Eleştiri süzgecinden geçirmediği görüşleri kabul 
etmemelidir. 

D) Farklı görüşleri birleştirip bütüncül bir yaklaşım 
sergilemelidir. 

E) Farklı görüşler içerisinden akla en uygun olanı 
seçmelidir.

7. Felsefenin Antik Yunan’da doğması bir tesadüf de-
ğildir. Bu bölgede yaşayan filozoflar, inanç ve mito-
lojilerden kurtularak doğayla ilgili sorulara yanıt ara-
ma isteğindeydiler. Bu filozoflar, rahat koşullarda 
yaşıyor ve düşüncelerini rahatlıkla ifade ediyorlardı. 
Antik Yunan Medeniyeti’nin önemli ticaret yollarının 
kesişim noktasında ve farklı kültürlerle etkileşimin 
yüksek düzeyde olması, felsefenin doğuşunu ve 
gelişmesini bu coğrafyada hızlandırmıştır.

Bu parçada felsefi düşüncenin doğuşunda 
aşağıdakilerden hangisi üzerinde durulmamış-
tır?

A) Özgür düşünme ortamının

B) Farklı kültürlerin buluşmasının

C) Ekonomik refahın yüksek olmasının

D) Bilimsel düşüncenin gelişmesinin

E) Doğaüstü varlıklardan doğal varlıklara yönelim 
isteğinin

8. MÖ 6. yüzyılda Antik Yunan’da filozoflar yaşamın 
anlamını, varlığın ana maddesinin ne olduğunu 
açıklama çabası içine girmişlerdir. 

Bu çabaya girmenin temelinde;

I. mitoloji ve efsanelerin varlığı ve olayları açıkla-
maktaki yetersizliği,

II. merak etme ve anlamlandırma isteğinin  akla 
uygun olması gerektiği,

III. filozofların metafizik açıklamalar yapma isteği

faktörlerinden hangileri etkili olmuştur?

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

D) I ve II E) I ve III

9. J. S. Mill “Görüşlerinizi karşı görüşlere sahip in-
sanların meydan okumasına açmazsanız muhte-
melen onları gerçekten savunamayacağınız ölü 
dogmalar, ön yargılar olarak kabul etmek duru-
munda kalırsınız.” der.

Bu parçaya göre felsefi düşünce insana aşağı-
dakilerden hangisini kazandırır?

A) Eleştiriye açık olmayı

B) Ön yargılardan kurtulmamayı

C) Düşüncelerinde tutarlı olmayı

D) Bilgilerinde değişmeye kapalı olmayı

E) Değişmez doğrulara sahip olmayı
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10. Felsefe, İlk Çağ’ın birçok toplumunda ortaya çık-
mamıştır. Çünkü insanlar öncelikle temel gerek-
sinimlerini gidermeye çalışmışlar, yerleşik bir dü-
zene geçinceye kadar doğayla olan savaşlarını 
sürdürmüşlerdir. İnsanlar; gereksinimlerini karşı-
layabilecek koşulları gerçekleştirdiklerinde, kendi 
yaşam gerekçelerini sağlayabildiklerinde ve boş 
zamana sahip olduklarında felsefi etkinliklerde bu-
lunmuşlardır.

Bu parçaya göre felsefenin ortaya çıkmasında-
ki  temel etken aşağıdakilerden hangisidir?

A) Özgür düşünce ortamının bulunması

B) Kültürler arasında bilgi alışverişinin olması

C) Eleştirel zihniyetin yaygınlaşması

D) Hoşgörünün toplumlarda egemen olması

E) Belli ekonomik refah seviyesine ulaşılması

11. Felsefi düşünce; kökü bakımından genellikle bütün 
bildiklerimizi, eylem alanında yol gösterici olarak 
kabul ettiğimiz değerleri, toplumun bize kabul ettir-
diği ön yargıları, alışkanlıkları akıl yoluyla sorgular; 
bunlara dışarıdan bakarak irdeleme imkânı sunar.

Bu parçadan felsefi düşünce ile ilgili aşağıdaki 
yargılardan hangisine ulaşılabilir?

A) Felsefi görüşler, evreni ve varlığı bir yönüyle 
değil bütünüyle açıklamaya çalışır.

B) Her felsefi düşünce, ortaya çıktığı kültürün et-
kisinde kalır.

C) Felsefi düşünce, her türlü bilgiyi eleştirel ve 
rasyonel olarak süzgeçten geçirir.

D) Felsefi düşünce, insan yaşamının her yönü ile 
ilgili sorunları bilimsel olarak irdeler.

E) Felsefi düşünce çözümleyici ve kurgusaldır.

12. Derin düşünme, sahip olduğu bilgileri irdeleme ko-
nusu yapan zihnin bir çeşit beyin fırtınası yapma 
işidir. Derin düşünme; bize bilginin kaynakları üze-
rinde  soru sorma, sorgulama ve farklı perspektif-
lerden yaklaşma olanağı sağlar. Böylece biz bilgi, 
yaşam, varlık, değer vb. konuları ikinci dereceden 
düşünüp düşünme üzerine düşünür, sıradan dü-
şünme biçimlerinden kurtulup düşünme okyanus-
larının en sığ köşelerinde yolculuk yapmış oluruz.

Bu parçada felsefi düşüncenin;

I. refleksif olma,

II. evrensel olma,

III. eleştirel olma

özelliklerinin hangilerinden söz edilmektedir?

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

D) I ve II E) I ve III

13. Felsefenin bugünkü düşüncesini ve onun değerini 
anlamak, çağımızda karşılaştığımız felsefe prob-
lemlerini gerektiği gibi tartışabilmek, insan düşün-
cesinin tarihini bilmekle olur. Felsefe sistemleri, 
bunların temellerine inmeden ele alınamaz. Ör-
neğin Platon’u anlamadan idealizm, J. P. Sartre’ı 
okumadan varoluşçuluk, J. Locke’u bilmeden em-
pirizm ele alınamaz.

Bu parçadan hareketle felsefi düşünceyle ilgili 
aşağıdaki görüşlerden hangisine ulaşılabilir?

A) Felsefi düşünüş, toplumu etkiler ve toplumdan 
etkilenir.

B) Felsefi düşünce, kendi tarihinden soyutlana-
maz.

C) Filozofların dünya görüşlerinin farklılığı, felsefi 
bilginin kişiselliğini gösterir.

D) Filozoflar aynı problemlere yeni ve farklı çö-
zümler getirirler.

E) Felsefe; hiçbir zaman bitmeyen, sürekli kendini 
yenileyen bir düşünme etkinliğidir.
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14. Kant “Felsefe değil, felsefe yapmak öğrenilir.” 
derken Jasper “Felsefe yolda olmaktır, hiçbir yere 
yerleşememektir; sürekli bir maceradır. Felsefe 
sadece aramaktır, aradığını bulamayacağını bile 
bile aramaktır.” demektedir. Felsefeyle ilgili unutul-
maması gereken gerçeklik, filozofun herhangi bir 
bilgiye sahip olmasından daha çok bilginin peşinde 
koşmayı gaye edinmesinin daha önemli olduğudur. 

Bu parçada felsefi düşüncenin aşağıdaki özel-
liklerinden hangisi vurgulanmıştır?

A) Evrensel bir konu alanına sahip olduğu

B) Öznel bir bilgiye ulaşmayı hedeflediği

C) Eleştirel ve sorgulayıcı olduğu 

D) Sürekli bilgiyi aramayı amaç edindiği 

E) Soruların cevaplardan daha önemli olduğu

15. Doğa filozofları olarak kabul edilen Antik Yunan fi-
lozofları, varlığın ana maddesinin ne olduğu prob-
lemi üzerinde durmuşlardır. Thales’e kadar insan-
lar, yaşamlarını inanç ve mitolojilere dayanarak 
açıklıyorlardı. Thales’le birlikte “Varlığın ana mad-
desi nedir?” sorusuna cevap aranmaya başlandı. 
Felsefede kesin hükümlerin olmaması sebebiyle 
filozof sayısı kadar farklı cevaplar verildi. 

Bu açıklamalar felsefi düşüncenin aşağıdaki 
özelliklerinin hangisinden kaynaklanmaktadır?

A) Sistemli olmasından

B) Öznel olmasından 

C) Toplumsal koşullardan etkilenmesinden

D) Bütünleştirici olmasından 

E) Bilimlerin temeli olmasından

16. Öğretmen Can Bey konunun anlaşılıp anlaşılma-
dığını öğrenmek için öğrencilere söz hakkı verir.

Furkan: “Filozof, her şeyi ilk defa görüyormuş gibi 
ona şaşırabilen insandır. Felsefe, bu sayede sıra-
dan düşüncelerden ayrılır. Dünyaya yeni bir gözle 
bakabilmenin ilk şartı budur.”

Hale: “Felsefi düşüncenin birbirini etkileyen ve bu 
etkileşimle ilerleyen bir niteliğe sahip olmasını ifa-
de eden özelliğidir.”

Buse: “Düşünce basamaklarının birbirine zıt dü-
şünceler içererek birbiriyle çelişmemesi yani uy-
gun olması anlamındadır.”

Erdi: “Felsefenin bütün insanlığı ilgilendiren so-
runlarla uğraşması ve felsefi birikimin birçok uy-
garlığın ortak katkılarıyla oluşmasıdır.”

Bu öğrenciler felsefi düşüncenin aşağıdaki 
özelliklerinden hangisine değinmemiştir?

A) Evrensel olmaya B) Hayret etmeye

C) Rasyonel olma D) Tutarlı olmaya

E) Yığılımlı ilerlemeye

17. Umutların ve tasaların karşısında belirsizlik acıdır. 
Ama avutucu peri masallarının desteği olmadan 
yaşamak istiyorsak dayanıklı olmak zorundayız. 
Felsefenin sorduğu soruları unutmak da bunlara 
tartışılmaz yanıtlar bulduğumuza kendimizi inan-
dırmak da iyi değildir. Kesinlik olmaksızın ama 
duraksamalarla felç de olmaksızın yaşamayı öğ-
retmek, felsefenin çağımızda onu inceleyenler için 
yapabileceği belki de başlıca şeydir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi felsefi dü-
şünceye aykırı bir tavırdır?

A) Akla dayalı sorgulamaya yönelmek

B) Sürekli olarak bilgiyi aramak

C) Yaşamı bilinçli bir şekilde yaşamak

D) Eleştirel bir tavırla sürekli sorgulamak

E) Metafiziksel kavramları genelgeçer ilkeler hâ-
line getirmek
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18. İnsanın sadece maddi bir yapıdan ibaret olmadığı-
nı, onun aynı zamanda manevi bir varlık olduğunu 
dikkate almak gerekir. Sadece maddi ve fizyolo-
jik ihtiyaçlarının karşılanması insanı tatmin etmez; 
onun manevi ihtiyaçlarının başında ise merakını 
giderme, öğrenme, evreni ve kendini anlama, şu 
dünyada geçen yaşamını, yaratılışını anlamlandır-
ma isteği vardır. Aristoteles bu isteği şöyle betimler 
“Bütün insanlar doğal olarak bilmek ister.” Bu isteği 
de bütün bilimlerin kökenini oluşturan felsefe kar-
şılayabilir.

Bu parçada aşağıdaki sorulardan hangisine 
cevap verilmektedir?

A) Felsefenin gelişim aşamaları nelerdir?

B) Felsefenin varlığı ele alış biçimi nasıldır?

C) Bilim ve felsefe arasındaki ilişki nedir?

D) Felsefenin yöntemi nedir?

E) Felsefenin işlevi nedir?

19. Felsefenin insana ve içinde yaşadığı topluma yap-
tığı katkıları göremeyen kişiler onun boş, gereksiz 
ve zihin karıştıran bir uğraş olduğunu ileri sürmek-
tedirler. Buna gerekçe olarak da filozofların yaşa-
yışlarını, önceliklerini ve toplum içindeki statülerini 
bahane ediyorlar. Oysa hepimiz çok iyi biliyoruz ki 
günlük yaşamdaki rolü her gün gittikçe artış göste-
ren cep telefonu, internet, bilgisayar veya televiz-
yon gibi nesnelerin üretiminde felsefenin doğrudan 
katkısı olmasa da değer ve düşüncelerinin üreti-
mindeki felsefenin katkısı yadsınamaz. Filozofla-
rın düşünceleri toplumda yeni buluşlara ve icatlara 
ışık tutar.

Bu parçaya dayanarak felsefi düşünce ile ilgili 
aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

A) Felsefi düşüncenin yaşam üzerinde doğrudan 
etkisini göstermek güçtür.

B) Ürettiği düşünceler arasında tutarlılık bulunur.

C) Ortaya koyduğu idealler konusunda tümel uz-
laşım söz konusudur.

D) Her toplumun felsefesi içinde bulunduğu dö-
nemden etkilenir.

E) Sorguladığı kavramlar zamanla değişir.

20. İnsanın bu evrendeki gayesi mal, mülk kazanıp 
para biriktirme değildir ya da bedeni zevklerinin 
peşinde koşmak da değildir. O evrenin yaratılışını 
ve düzenini, dünyadaki muazzam dengeyi, yaşa-
mın değeri ve amacını, metafizik ögelerin var olup 
olmadığını, bilgilerimizin kaynağını ve güvenirliği-
ni, iyi, güzel ve doğrunun temel niteliklerini bilmek 
ister. Felsefe işte daha bunun gibi birçok isteği 
karşılamaktadır.

Bu parçada felsefenin aşağıdaki işlevlerinden 
hangisinin üzerinde durulmuştur?

A) Anlama ve gerçeği görme ihtiyacını giderir.

B) İnsanın yaşamda başarılı olmasını sağlar.

C) İnsana ruh huzuru verir.

D) Bilimlerin gelişimine katkı sağlar.

E) Büyük fikirlerin doğmasına yol açar.

21. Felsefe ya her problemi çözebilen bir anahtar ola-
rak görülür ya da ne işe yaradığı belli olmayan dü-
şünce olarak kabul edilir. Felsefe önemli insanla-
rın değerli gayreti olarak görüldüğü gibi felsefenin 
hayallerden ibaret boş, lüzumsuz bilgi kırıntıları 
olarak küçümsendiği de olur. Felsefe bazen her-
kesi ilgilendiren ve bunun için de herkes tarafından 
anlaşılmak zorunda olan bir etkinlik alanı, bazen 
de ilgilenmeye değmeyecek bir uğraş alanı olarak 
düşünülür.

Bu parçadan felsefeyle ilgili aşağıdaki yargılar-
dan hangisine ulaşılabilir?

A) Felsefi düşünce, her toplumda kabul görmüş-
tür.

B) Felsefenin konularında tutarlılık gözükmektedir.

C) Felsefi düşünce, evrensel niteliktedir.

D) Felsefeyle ilgili kişisel değerlendirmeler içer-
mektedir.

E) İnsanı kesin bilgilere ulaştırdığı için felsefeyle 
uğraşmak kaçınılmazdır.
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22. Felsefeden maddi değerlerin ve zenginliklerin 
meydana getirilmesine, maddi anlamda refahın 
oluşturulmasına doğrudan doğruya katkıda bulun-
ması beklenemez. Zira, insanlar maddi bakımdan 
refah ve maddi değerleri bizzat kendileri için değil 
de mutluluğa götüren yolda birer araç oldukları için 
isterler. Felsefe de bu bağlamda mutluluk için bir 
araç olabilir. Bireysel düzlemde insan yaşantısının 
anlamını araştırır, sorduğu sorularla varoluşumuzu 
anlamlandırır.

Bu parçada aşağıdaki felsefi konulardan han-
gisi üzerinde durulmuştur?

A) Felsefi düşüncenin anlamı

B) Felsefi düşüncenin işlevi

C) Felsefi düşüncenin topluma etkisi

D) Felsefenin tanımı

E) Felsefi düşünme biçimleri

23. İnsanoğlu bilgiyi üreten ve onu kullanarak karşı 
karşıya bulunduğu sorunlarını çözebilen bir imti-
yaza sahiptir. Bilgi, kendisini üreten ve dönüştü-
ren insan ve toplumların isteklerini gerçekleştir-
mek üzere ortaya çıkmaktadır. Günümüzde bilgiyi 
üretmenin en iyi yollarından biri hiç kuşkusuz fel-
sefedir. Çağdaşlığı, gelişmeyi yakalamış; bilim ve 
teknolojiyi ortaya koymuş toplumların yapısına 
bakıldığında felsefede de ilerlemiş oldukları görül-
mektedir. 

Bu parçadan hareketle aşağıdakilerin hangisi-
ne ulaşılabilir?

A) Felsefenin toplumsal gelişmeye katkı sağladı-
ğına

B) Felsefenin tüm bilimlerin anası olduğuna

C) Toplumsal değişmenin sadece felsefeyle olabi-
leceğine 

D) Teknik bilginin temelinde felsefenin bulundu-
ğuna 

E) Bilgi üretmenin tek yolunun felsefe olduğuna

24. Felsefe sistemlerinin toplumlara göre ve aynı top-
lumda zamanla değişmesi, içinde doğduğu toplu-
mun ve çağın filozoflar üzerindeki etkisini gösterir. 
Descartes, “Bir ulusun bireyleri ne kadar iyi felsefe 
yaparsa o ulusun o kadar uygar ve ilerlemiş ola-
cağına inanmak gerekir. Böylece bir devlette ola-
bilecek en büyük kazanç, orada gerçek filozofların 
bulunmasıdır.” demektedir.

Bu parçada vurgulanan düşünce aşağıdakiler-
den hangisidir?

A) Felsefe, yaşamı ve evreni bütünüyle açıkla-
maya çalışır.

B) Toplumsal yaşamın filozofa katkısı söz konusu 
değildir.

C) Felsefe sadece uygar toplumlarda gelişir.

D) Felsefi düşüncelerle toplumsal yaşam birbirin-
den bağımsız değildir.

E) Felsefe yapmak, insanlar için kaçınılmazdır.

25. Filozof gerçeği arar, hakikatin peşinde koşar. Sonu 
gelmez bir arayış çabası içinde âdeta koklayarak 
bulmaya çalışır. Tıpkı eğitim almış köpeklerin top-
rağın altında trüf mantarı bulması gibi. Yolda çok 
eski bir arkadaşımıza rastlamak gibi tesadüfen de 
olsa gerçekle karşı karşıya geldiğimizde felsefe 
yapmış oluruz. Çünkü felsefe, düşünce ve söz-
cüklerdir. Düşünceler geçmiş bilgi birikimlerinden 
beslendiği için bazen tarihin yönünü değiştirir.

Bu parçada felsefi düşüncenin aşağıdaki özel-
liklerinden hangisine değinilmemiştir?

A) Bilgiyi aramanın esas olduğuna

B) Gerçeğe rastlantısal olarak da ulaşılabildiğine

C) Dil yoluyla ifade edildiğine

D) Düşünce dünyasını etkilediğine

E) Sistemli ve tutarlı olduğuna
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