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1. MÖ 6. yüzyılda Anadolu’nun batı kıyılarında yaşa-
yan İyonyalılar tarım, hayvancılık ve yoğun olarak 
ticaretle uğraşan bir toplumdur. İyon kent devletle-
rinin çoğu deniz kenarında kurulmuştur. Bu kent-
ler, dünyanın çeşitli bölgelerinden gelen insanların 
buluştuğu en önemli ticaret merkezleri hâline gel-
miştir. Bölgeye gelen tüccarlar satacakları ürün-
lerle birlikte kendi dünya görüşlerini, inançlarını, 
değerlerini, teknolojilerini ve bilgilerini de buraya 
taşımışlardır. Bütün bu birikim, felsefi düşüncenin 
İyonya’da ortaya çıkışında etkili olmuştur. 

Bu parçada felsefi düşüncenin ortaya çıkışı 
aşağıdakilerden hangisine bağlanmıştır?

A) Özgür düşünceye

B) Refah seviyesine

C) Kültürel etkileşime 

D) Aklın temel alınmasına

E) İnançların sorgulanmasına

2. Benzer sorulara cevap olarak ortaya çıkan dinî, 
mitolojik ya da felsefi açıklamalar ve temellendir-
meler birbirinden farklıdır. Örneğin bir inanç siste-
mi olan Hinduizm’e göre  evrenin yaratılışında ve 
canlılığın kaynağında “su” vardır. Ganj Nehri ise 
Tanrıça Ganga'nın bu dünyadaki görünüşüdür. Bu 
nedenle Hinduizm’e inananlar, belirli günlerde kut-
sal saydıkları bu nehirde yıkanmanın günahları af-
fettireceğine inanırlar. Antik Çağ filozofu Thales de 
evrenin ana maddesinin “su” olduğunu söyler. Ona 
göre her kara parçası bir su kenarında son buldu-
ğuna göre bütün yeryüzü suyun üzerinde yüzmek-
te, tüm canlı varlıklar yaşamak için suya ihtiyaç 
duymaktaydı. Thales, doğadan edindiği bilgilerden 
yola çıkarak her şeyin sudan oluştuğu veya sudan 
doğduğu sonucuna varmıştı. 

Buna göre felsefi düşünceyi din ve mitolojiden 
ayıran fark aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bilme ihtiyacını karşılaması

B) Varlık problemini ele alması

C) İnancı temel alması

D) Akıl yürütme ve gözlemlere dayalı olması 

E) Metafizik güçleri akılla açıklamaya çalışması

3. Felsefi düşünce MÖ 6. yüzyılda başlamış kabul 
edilir ama bu tarihten önce insanların felsefi soru-
lar sormadıkları ya da bazı felsefi nitelikte görüş-
ler ortaya koymadıkları söylenemez. Daha önceki 
medeniyetlerin mitoslarında, destanlarında, inanç 
ve yaşam öğretilerinde varlık, bilgi, ahlak gibi ko-
nularda ileri sürülmüş felsefi düşünceler bulunur. 
Ancak bu düşünceler inanç ögeleriyle harmanlan-
mış dinî veya mitolojik açıklamalardan öteye ge-
çememiştir. Felsefi düşünceyi başlatan ilk filozof-
lar ise inanca dayalı bu açıklamalarla yetinmemiş 
hatta bu açıklamalardaki çelişkileri ve yetersizlikle-
ri ortaya koyarak evreni açıklamak üzere doğaya 
başvurmayı seçmişlerdir. 

Bu parçadan hareketle aşağıdakilerden hangisi 
söylenebilir?

A) Felsefe, mitolojik açıklamaları geliştirmeye ça-
lışan bir etkinliktir. 

B) Felsefe, bilimsel yöntemle doğayı açıklamaya 
çalışır.

C) Felsefe, geleneksel düşüncelerin sorgulanma-
sıyla başlamıştır. 

D) Felsefe, eski bilgileri sistemli hâle getirmiştir. 

E) Felsefe, inanç ile aklı uzlaştırma çabasıdır.

4. Sokrates, Antik Çağ’ın en bilinen filozof ve öğret-
menlerinden biridir. Bir öğretmen olarak Sokrates, 
öğrenciye yeni bir şey öğretemeyeceğini, amacı-
nın öğrenciye rehberlik etmek olduğunu söyler. 
Ona göre öğretmen, tıpkı bir ebenin çocuk doğurt-
ması gibi öğrencide var olanı açığa çıkartır. Bu 
düşüncesini savunmak amacıyla hiç matematik 
bilmeyen bir köleye bazı sorular sorarak ve ondan 
aldığı cevapları yeni sorulara dönüştürerek kölenin 
karmaşık bir problemi çözmesini sağlamıştır. 

Bu parçaya göre Sokrates’in bilgi anlayışı için 
aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Bilgi deneyim yoluyla kazanılır.

B) Bütün bilgiler akılda önsel olarak bulunur.

C) Bilgiye içsel bir kavrayışla ulaşılır.

D) Bilginin doğruluğu kişiden kişiye değişir. 

E) Bilgi, akıl ve deney iş birliğinde oluşturulur. 
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5. Epikuros, yazdığı bir mektupta şunları dile getirir: 
“Gençken felsefe yapmakta geç kalmamak, yaş-
lılıkta felsefe yapmaktan bıkmamak gerekir çün-
kü ruhun sağlığı için ne çok erken ne çok geçtir. 
Felsefenin zamanı henüz gelmedi ya da çoktan 
geçti diyen biri mutluluğun zamanı henüz gelme-
di ya da çoktan geçti diyen adama benzer. Öyle 
ki genç ve yaşlı her ikisi de felsefe yapmalı, biri 
sevgiyle anımsadığı iyiliklerle gençleşen yaşlılığı 
adına öbürü gelecek karşısında dinginlikle olgun-
laşması adına. Öyleyse mutluluğu oluşturan şeyler 
üzerinde düşünmek gerekir çünkü mutluluğu elde 
ettiğimiz zaman her şeyi elde ederiz, mutluluk ol-
madığında onu elde etmek için her şeyi yaparız.”

Bu parçadan yola çıkılarak aşağıdakilerden 
hangisi söylenebilir?

A) Felsefe, yaşamda bireyi mutluluğa ulaştıracak 
bir işleve sahiptir. 

B) İnsan sadece düşünerek mutlu olabilir. 

C) Felsefe yapmak genç yaşlarda öğrenilemezse 
ilerleyen yaşlarda da öğrenilemeyecektir.

D) Felsefe ve yaşam pratikleri birbirinden farklı 
alanlardır.

E) İnsan, olgunluğa ermeden ne mutlu olabilir ne 
de felsefe yapabilir. 

6. Platon insan ruhunun ölümsüz olduğunu, insanlar 
öldüğünde ruhlarının idealar evrenine döndüğünü 
savunur. Ona göre insan ruhu idealar evreni ile 
nesneler evreni arasında gidip gelmektedir. Ruh, 
idealar evreninde bulunduğu zamanlarda ideaların 
doğru ve kesin bilgisine sahip olur ama bu dün-
yaya gelince tüm bildiklerini unutur. Bu dünyada 
görülen her şey ideaların bilgisini hatırlamaya yar-
dımcı olur. 

Bu parçadan yola çıkılarak Platon’un bilgi anla-
yışı için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Bilgiye sezgisel kavrayışla ulaşılır.

B) Bilgi bu dünyadaki yaşamı kolaylaştırır. 

C) Bilginin temelinde tecrübeler vardır. 

D) Bilginin doğruluğundan şüphe edilmelidir. 

E) Bilgiler doğuştan getirilir. 

7. İçinde yaşadığımız dünyada bin bir çeşit birbirin-
den farklı nesne var. Çevremizdeki hiçbir insan bir 
diğerinin aynısı değil; kuşlar, çiçekler hepsi farklı. 
Peki, bütün bu çeşitliliği sağlayan ama kendisi aynı 
kalan bir öz var mıdır? Görünenin gerisinde, varlık-
ları var eden bir ilk ilke var mıdır? Nesneler özünde 
bir midir?

Bu parçada dile getirilen sorular aşağıdaki 
kavramlardan hangisiyle ilişkilidir?

A) Fenomen B) Diyalektik C) Doxa

D) Arkhe  E) Maiotik

8. Parmenides, “Varlık var olandır, hiçlik ya da var 
olamayan ise var değildir.” der, yalnızca var olanın 
düşünülebilir ve var olmayanın ise düşünülemez 
olduğunu belirtir. Düşünceyle varlığı özdeş kabul 
eder.

Buna göre Parmenides’in aşağıdaki sorulardan 
hangisine cevap aradığı söylenebilir?

A) Varlığın değişmeden kalan bir özü var mıdır?

B) Varlığın mahiyeti nedir? 

C) Varlığın özü tekil midir, çoğul mudur?

D) Varlığın doğru bilgisi elde edilebilir mi?

E) Varoluşun bir amacı var mıdır?

9. Retorik; güzel konuşmayı, düşünceleri akıcı ve an-
laşılır bir şekilde ifade etmeyi ve karşı tarafı ikna 
etmeyi içeren bir sanattır. Sofistler, retorik sanatın-
da uzmanlaşmış bilge kişilerdir. Sofistlere göre bir-
birine karşıt olan görüşlerin her biri kanıtlanabilir ya 
da çürütülebilir. Çünkü mutlak ve kesin olan hiçbir 
şey yoktur. Bu nedenle önemli olan aklı kullanmak 
ve tartışmayı kazanmaktır. 

Sofistlerin bu düşüncelerinin temelinde aşağı-
dakilerden hangisi bulunur?

A) Görecelilik B) Karşıtların birliği

C) Altın orta D) Tutarsızlık

E) Çatışma
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10. Felsefe tarihi, doğa filozoflarıyla başlatılır. İlk filo-
zof olarak kabul edilen Thales, çokluğun gerisin-
deki birliği, evrenin kendinden meydana geldiği 
ana maddeyi ya da varoluşu başlatan ilk nedenin 
ne olduğunu merak etmiştir. Bu sorulara gözlem 
verilerinden yola çıkarak akla ve mantığa uygun 
cevaplar vermeye çalışmıştır. Thales’in başlat-
mış olduğu bu sistematik sorgulama ve araştırma 
süreci, öğrencileri tarafından devam ettirilmiş, za-
manla yaygın bir düşünme türü hâline gelmiştir. 

Bu parçadan hareketle aşağıdakilerden hangisi 
söylenebilir?

A) Felsefenin tek konusu varlık problemidir.

B) Felsefe, insan aklının doğaya yöneltilmesiyle 
başlamıştır. 

C) Gözlem yöntemi, doğa filozofları tarafından ge-
liştirilmiştir. 

D) Thales, mantık ilkeleri geliştirerek mantık bili-
mini kurmuştur. 

E) Eğitim alan herkes felsefe yapmaya başlamış-
tır. 

11. Yüzleri mağara duvarına bakacak şekilde bağlan-
mış insanlar düşünün. Gördükleri tek şey mağara 
duvarına yansıyan gölgeler olacak ve onları ger-
çek zannedecekler. İçinde yaşadığımız bu evren 
de aynen mağara duvarına yansıyan gölgeler gibi-
dir. İdeaların ışığı, bu evrene yansıyarak gölgeler 
oluşturur. Duyularla algılanan bu evren sahtedir, 
gelip geçicidir. Gerçekte var olan ise akılla anlaşı-
labilen idealardır. 

Bu parçaya göre Platon’un aşağıdakilerden 
hangisine karşı çıkması beklenir?

A) Varlığın bilgisine ulaşmak mümkündür.

B) Varlık vardır.

C) Doğru bilginin kaynağı akıldır.

D) İdealar, nesnelerin akıldaki yansımasıdır. 

E) Görünür nesneleri var eden, düşüncedir.

12. Aristoteles, yaşamın amacının mutluluk olduğunu, 
aşırı olan her davranışın kısa ya da uzun vade-
de insanı mutsuz edeceğini söyler. Örneğin çev-
resindeki insanlara malını-mülkünü düşüncesizce 
dağıtan insan, çevresindekilerin takdirini alıp kısa 
süreli mutluluk yaşayabilir ancak kendisi ekonomik 
zorluklar yaşamaya başladığında mutsuz olacaktır. 
Tersi durumda ise cimrilik yapan insan, mal-mülk 
sahibi olabilir ancak cimriliğinden dolayı çevresin-
deki insanlarla ilişkilerinde sorun yaşayıp mutsuz 
olacaktır. Mutlu olmak isteyen insan, yerine göre 
içinde bulunulan şartlara göre gerektiği kadar cö-
mert olmalıdır. Aristoteles, bu tür davranışları “altın 
orta” olarak isimlendirir. 

Bu parçada vurgulanan temel düşünce aşağı-
dakilerden hangisidir?

A) İnsanın mutlu olabilmesi için davranışlarında 
ölçülü olması gerekir. 

B) Mutluluğun ne olduğu kişiden kişiye değişir.

C) İnsanlar, mutlu olmak için her yolu denemelidir. 

D) Her zaman aynı şekilde davranan insan mutlu 
olabilir. 

E) Mutluluk, davranışların sonucunda sağlanan 
faydaya bağlıdır. 

13. Herakleitos’a göre varlığın temelinde zıtlık ve 
zıtlar arasında çatışma vardır. Ona göre hiçbir şey 
kendisiyle aynı kalmaz. Var olan her şey karşıtına 
dönüşür. Değişmeden aynı kalan şeyler olduğunu 
düşünmenin nedeni, değişimin belli bir düzene, 
ölçüye göre gerçekleşmesidir. İşte asıl var olan bu 
düzenli değişimin kendisidir. 

Bu parçadan hareketle Herakleitos’un varlık 
anlayışı için aşağıdakilerden hangisi söylene-
bilir?

A) Varlık diye bir şey yoktur.

B) Varlığın özü maddedir.

C) Varlık, maddenin ardındaki düşüncedir.

D) Varlık, sürekli bir oluş hâlidir. 

E) Varlık, maddenin zihindeki yansımasıdır. 
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14. Platon, evrendeki her şeyin değişim içinde oldu-
ğunu kabul eder ancak varlığın değişmeden kalan 
bir yönünün de olması gerektiğini düşünür. Bu sor-
gulamalarının sonucunda idealar kuramını gelişti-
rir. İdealar kuramına göre bu evrendeki varlıkların 
asılları, idealar evreninde bulunur. İdealar, tek tek 
nesnelerin var olmasını sağlayan, değişmez, kalıcı 
ve sonsuz olan varlıklardır. Örneğin idealar evre-
ninde bir ağaç idesi vardır. Ağaç idesinin bu dün-
yaya yansıması sonucu tek tek ağaçlar var olur. 
Ağaçlar bu evrende var oldukları süre boyunca de-
ğişir ve sonra yok olur. Ancak ağaç idesi değişmez 
ve yok olmaz. 

Bu parçadan yola çıkılarak Platon’un varlık an-
layışı için aşağıdakilerden hangisi söylenebi-
lir?

A) Varlığın özü değişimdir.

B) Gerçekte var olan bir şey yoktur.

C) Gerçekliğin temeli maddedir.

D) Varlığın temelinde ruh ve madde bir arada bu-
lunur. 

E) Gerçek varlık, düşünsel olandır. 

15. Aristoteles’e göre bir elma çekirdeği, elma ağacı 
olma ve elma meyvesi verme formlarını potansi-
yel olarak içinde taşır. Uygun şartlar oluştuğunda 
örneğin elma çekirdeği toprağa ekilip sulandığında 
çekirdeğin içinde bulunan potansiyel, gerçekleşme 
imkânı bulur. Doğadaki değişimin nedeni varlıkla-
rın mükemmel forma ulaşma çabasıdır. 

Bu parçadan yola çıkılarak aşağıdakilerden 
hangisine ulaşılabilir?

A) Doğada zıtlık ve çatışma vardır.

B) Varlıklar, varoluş amaçlarını içlerinde taşır. 

C) Varlığın özü maddedir.

D) Varlıkların değişimi bir yanılsamadır.

E) Varlığın bilgisi duyular yoluyla elde edilir. 

16. Antik Yunan toplumlarında gençlerin atlet ve 
savaşçı olarak yetiştirilmesine değer verilirdi.  
MÖ 5. yüzyıla gelindiğinde ise meclislerde ve 
mahkemelerde fiziksel özellikleri yerine zihinsel 
özelliklerini geliştirebilen gençlere gereksinim du-
yulmaya başlanmıştı. Bu dönemde ortaya çıkan 
sofistler, dili ustaca kullanan ve hitabet sanatında 
uzmanlaşan kişilerdi. Bilginin işe yaraması gerek-
tiğini düşünen sofistler meclislerde, mahkemeler-
de, pazar yerlerinde yaptıkları konuşmalarla dikkat 
çekiyor ve yaptıkları tartışmaları kazanıyorlardı. 
Zamanla sofistler, bu konularda dersler vererek zi-
hinsel yetenekleri gelişmiş gençler yetiştiren gez-
gin öğretmenler olarak anılmaya başlandılar. Her 
şeyin göreceli olduğunu savunan sofistler, varlık 
problemi yerine bilgi, ahlak, siyaset ve toplumsal 
yaşamla ilgili problemlerle ilgilenmişlerdir.

Bu parçaya göre aşağıda verilen yargılardan 
hangisi sofistlerin savunduğu görüşlerden biri 
değildir?

A) Nesneler hakkında kesin bilgi elde edilemez. 

B) Evrensel bir ahlaki ilke yoktur.

C) Varlığın özünde değişim vardır. 

D) Fayda sağlayan bilgi doğrudur. 

E) İdeal bir devlet düzeni kurulamaz.

17. Sokrates; bilgilerin doğuştan getirildiğini, kişiden 
kişiye değişmeyeceğini savunuyordu. Ona göre 
öğretmenin görevi doğru sorular sorup öğrenci-
yi yönlendirerek öğrencide var olan bilgileri açığa 
çıkarmaktı. Bilgi, ahlaklı davranışın da temeliydi. 
Bilgili insanın bilerek kötülük yapmayacağını, kö-
tülüğün cahillikten kaynaklandığını düşünüyordu. 

Buna göre Sokrates’in ahlak anlayışı için aşa-
ğıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Ahlaki olan davranış herkes için aynıdır. 

B) İyi ve kötü göreceli kavramlardır.

C) Evrensel bir ahlak yasası yoktur.

D) Bilgili olan herkes ahlaklı davranmayabilir. 

E) Bilgelik ve erdem birbirinden farklı alanlardır.
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18. Platon, Devlet adlı eserinde ideal bir toplum ve 
devlet düzeninin nasıl olması gerektiğini anlatmış-
tır. Platon’un ideal devletinde toplum üç sınıftan 
oluşur. İşçiler; üretici sınıf, askerler; koruyucu sınıf 
ve aristokratlar da yönetici sınıftır. Yönetici sınıf az 
sayıda, iyi eğitim almış insandan oluşmalıdır. Top-
lumun iyiliği yönetici sınıftaki insanlara bağlıdır. 
Yöneticiler iyilik ideasını kavramış kişiler olmalıdır 
çünkü ancak o zaman cesur ve adil olabilirler. Bu 
özellikler genellikle filozoflarda bulunan özellikler-
dir. Bu nedenle Platon’un ideal devletini filozoflar 
yönetmelidir. 

Bu parçaya göre Platon’un, ideal devletin mer-
kezine koyduğu özellik aşağıdakilerden hangi-
sidir?

A) İyi niyetlilik B) Dürüstlük C) Ölçülülük

D) Bilgelik  E) Güçlülük

19. Anaksagoras, evrenin düzenleyici ilkesi olarak 
aklı (nous) kabul eder. Nous, diğerleriyle karış-
mayan, en ince ve saf tohumdur. Anaksagoras’a 
göre evren sonsuz sayıdaki tohumdan meydana 
gelmiştir. Tohumların karışması varlıkları meyda-
na getirirken tohumların ayrışması varlıkların yok 
olmasına neden olmaktadır. Varlıkların içinde her 
türlü tohumdan farklı ölçülerde bir miktar bulunur. 
Miktarı en fazla olan tohum hangisi ise varlık o 
şekilde görünür. Anaksagoras bu görüşünü şöyle 
dile getirir: “Her şeyde, her şeyden bir parça vardır. 
Bütün şeyler belli ölçüde her şeyde bulunur.”

Anaksagoras’ın görüşleri aşağıdakilerden han-
gisiyle ilişkilendirilemez?

A) Evrenin ana maddesinin ne olduğuyla 

B) Varlıkların nasıl meydana geldiğiyle

C) Varlığın bilgisine nasıl ulaşacağıyla

D) Evrende gözlenen değişimin nasıl gerçekleşti-
ğiyle

E) Varoluş ve yok oluşun ne anlama geldiğiyle

20. Parmenides’in öğrencisi olan Zenon, hocasının 
varlığın kalıcı ve değişmediğine yönelik görüşlerini 
savunmak adına bazı örnek durumlar tasvir etmiş-
tir. Zenon paradoksları olarak bilinen bu örnek-
lerden birinde şöyle bir durum anlatılır: Diyelim ki  
100 metre ilerideki bir hedefe ok atacaksınız. At-
tığınız ok, 100 metrelik mesafenin her bir nokta-
sından geçmek zorundadır. Aslında bu ok her bir 
anda ve her bir noktada durmaktadır. Anların arka 
arkaya gelen görüntüsü, okun hedefe doğru ilerle-
diğine dair bir yanılsama oluşturmaktadır. 

Bu parçaya göre Zenon’un aşağıdakilerden 
hangisini savunduğu söylenebilir?

A) Varoluşun zamana bağlı olduğunu

B) Varlığın temelinin madde olduğunu

C) Varlığın bilgisinin duyular yoluyla elde edildiğini 

D) Varlığın hareketsiz olduğunu 

E) Varlığın, var olmadığını
 

21. Demokritos'a göre tüm varlıklar bölünemez en kü-
çük parçacık anlamına gelen atomlardan meydana 
gelmiştir. Atomlar maddi yapıda ve nitelikçe aynı-
dır. Sonsuz ve ölümsüz olan atomların şekilleri bir-
birinden farklıdır. Atomlar ve onların birleşmesin-
den meydana gelen nesneler, evrenin dolu kısmını 
oluşturur. Geriye kalan kısım, atomların hareket 
etmesine imkân tanıyan boşluktur. Varlıklar atom-
ların birleşmesi ve bir arada kalmasıyla oluşurken 
atomlar bir sebepten dolayı ayrılırsa varlıklar orta-
dan kalkar. 

Demokritos’un görüşleri Antik Çağ’ın aşağıdaki 
varlık problemlerinden hangisi ile ilişkilendiri-
lemez?

A) Varlığın değişmeden kalan bir özü var mıdır?

B) Varlık nedir?

C) Varlığın özü bir midir, çok mudur?

D) Varlık var mıdır?

E) Varoluşun bir amacı var mıdır?
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22. Taoizm’e göre çevremizde gördüğümüz varlıklar, 
gerçek değil sadece Tao’nun görünüşleridir. Tao 
yaratan değil düzenleyendir, var eden değil yok 
edendir. Doğruluk ve yanlışlık, iyilik ve kötülük, 
varlık ve yokluk Tao’dur. Tao belirlenemez, ta-
nımlanamaz, sınırlandırılamaz. Var olan her şey 
Tao’dan çıkar ve Tao’ya geri döner. 

Bu parçadan yola çıkılarak Taoizm için aşağı-
dakilerden hangisi söylenebilir?

A) Görünüşteki zıtlık aslında birliktir. 

B) Varlık fenomendir. 

C) Varlığın özü doğadaki değişimdir. 

D) Karşıtlar arasında çatışma vardır.

E) Gerçek varlığın bilgisi akılla elde edilir. 

23. Gorgias’a göre sonsuz ve mutlak bir varlık olamaz. 
Bir varlığın sonsuz olabilmesi için kendisinin 
hiçbir şeyle sınırlandırılamaz ve hiçbir şeyden 
etkilenemez olması gerekir. Mutlak varlık kavramı 
insan zihninin bir ürünü, dilde bir adlandırmadır. 

Gorgias’ın bu görüşünden çıkarılabilecek so-
nuç aşağıdakilerden hangisidir?

A) Varlık ideadır.

B) Varlık maddedir.

C) Varlık fenomendir. 

D) Varlık yoktur. 

E) Varlık oluştur. 

24. Aristoteles aklı, aktif ve pasif akıl olmak üzere ikiye 
ayırır. Pasif akıl duyulardır. Duyular, bilgi oluştura-
maz sadece akla gerekli olan bilgi malzemelerini 
sağlar. Akıl ise etkin taraf olarak, tek tek nesneler-
den gelen verileri birleştirerek tümel olanın bilgi-
sine ulaşır. Tümelin bilgisinden de tekillerin bilgisi 
çıkarılabilir. 

Bu parçadan yola çıkılarak Aristoteles’in bilgi 
anlayışı için aşağıdakilerden hangisi söylene-
bilir?

A) Bütün bilgiler sadece deneyimden gelir. 

B) Akıl, bilgi üretme gücüne sahiptir.

C) Tümelin bilgisi doğuştan getirilir. 

D) İnsan düşünerek bilgiye ulaşabilir. 

E) Gerçekliğin ne olduğu bilinemez.

25. Platon, zihinle kavranabilen ideaların kendi ara-
larında hiyerarşik olarak sıralandığını söyler. İyilik 
ideası, bu sıralamanın en tepesinde bulunan ide-
adır. İyi ideası, var olan her şeyin düzenli, doğru, 
güzel ve mükemmel olmasını sağlayan ideadır. 
Erdemli bir yaşam için iyi ideasının bilgisine ula-
şılmalı ve davranışlar ona uygun hâle getirilmelidir. 

Bu parçadan yola çıkılarak aşağıdakilerden 
hangisine ulaşılabilir?

A) Mutluluk veren her davranış iyi ideasına uygun-
dur. 

B) Ahlaki yargılar görecelidir.

C) Fayda sağlamayan bir davranış iyi olamaz.

D) Erdemli olmak, dengeli olmaktır. 

E) Ahlaki davranış akılla temellendirilmelidir. 

26. Sinop’ta doğmuş, daha sonra Atina’ya göç etmiştir. 
Kinik felsefe akımının görüşlerini benimseyen bu 
filozof, yaşamını en azla yetinme ve doğaya uygun 
yaşama düşünceleri üzerine kurmuştur. Bu neden-
le rıhtımda bir küfenin içinde yaşadığı, bir sopa ve 
çanağından başka bir şeye sahip olmadığı söyle-
nir. 

Bu parçada sözü edilen Anadolu’da yaşamış 
Antik Çağ filozofu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Diogenes  B) Kleanthes C) Lukianos

D) Ksenofanes E) Epiktetos

27. Herakleitos’a göre doğada var olan her şeyin bir de 
karşıtı vardır. Karşıtlar ise savaş hâlindedir. İyiyle 
kötü, yaşamla ölüm, aydınlıkla karanlık sürekli sa-
vaşır ve her biri karşıtına dönüşür. Parmenides’e 
göre bir şeyin kendinden başka bir şeye dönüşme-
si söz konusu değildir. Eğer bir şey, başka bir şeye 
dönüşüyorsa o şey artık kendisi değildir. Doğadaki 
varlıkların hepsi özünde birdir.

Buna göre Herakleitos ve Parmenides’in ortak 
noktası aşağıdakilerden hangisidir?

A) Varlığın, var olmadığını düşünmeleri

B) Varlıkların değişimini açıklamaya çalışmaları 

C) Varoluşun amacını belirlemek istemeleri

D) Varlığın özünün madde olduğunu savunmaları

E) Varlıkların akıl yoluyla anlaşılabileceğini iddia 
etmeleri
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